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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ג oilitz 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¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מז' ח"י וי"ט מ"ח וכן הקודמים להם י"א וכ"ט תשרי. ות"ח 
על הבשו"ט אשר כבר התחילו הלימודים, הן בנוגע להתלמידים והן בנוגע להתלמידות. ובטח יסודרו 
כל הענינים הקשורים בהתחלת הזמן והתחלת הלימודים - בנוגע לסידור התל' והסידורים על אתר. 

והשי"ת יצליחו ואת עוזריו שיחיו, ויראו פרי טוב בעמלם בהקדם ובמוחש.

ב( כששולח לאן העתקות הנשלח ע"י להדזוינט וכיו"ב אינו צריך להעתיק ללשון הקדש, כי 
יכול לשלוח העתקם בלשון שהם, כיון שקורא אני צרפתית...

זכותו למלאות את רצון  וגדול  יהי' הכל שלום,  ובודאי  ת"ח על הבשורה מהטבת בריאותו, 
אבינו שבשמים, וידוע מרז"ל שכשעושה רצון עצמו כרצון השי"ת - השי"ת עושה רצון אחרים כרצונו, 

- היינו שגם הנהגתו עם האדם - כרצונו של האדם )ויעוין לקו"ת שה"ש כה, ד(.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ומתוך בריאות הנכונה דוקא - הוא וכב"ב שיחיו,

מ. שניאורסאהן
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  חּיי ׁשני ּבּזהר 1ׁשנים, והקׁשה .2, ְְְִִֵֵַַַָָָָֹ

ּבאֹורייתא  מיתתּה ּדכתיב ׂשרה הכא ׁשנא ְְְְִִִַַָָָָָָָָמאי

מיתתהֹון  הכי ּכתיב ּדלא דעלמא נׁשי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָמּכל

והכתיב  ולאו, חּייא רּבי אמר וּתמת 3ּבאֹורייתא, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ

ּכמה  ּכתיב לא ּבכּוּלהּו יֹוסי  רּבי אמר וכּו', ְְְְְִִֵֵַַָָָָרחל

ׁשנה  מאה ׂשרה חּיי וּיהיּו ּדאּתמר ּבׂשרה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָּדכתיב

ּדהא  ׂשרה, חּיי ׁשני ׁשנים וׁשבע ׁשנה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָועׂשרים

לׂשרה, ּכמֹו ּוׁשנין יֹומין אתמנּון לא ְְְְְְְִִִָָֹּבכּוּלהּו

ּכמֹו ּבלחֹודהא חדא ּפרׁשתא ּכתיב לא ְְְְְְֲִִַָָָָָָּבכּוּלהּו

ּבּזהר  ּוממׁשי לעלמא 4לׂשרה. חּוה ּדאתת , ְְְְֲִַַַַַַָָָָָֹ

וגרמא  זֹוהמא ּבּה ואּטיל חויא ּבהאי ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאתּדּבקת

מה  לעלמא נח אתא ּולבעלּה, לעלמא ְְְְְְֲַַַָָָָָָָֹמֹותא

ּביּה אתת 5ּכתיב ּגֹו', וּיתּגל וּיׁשּכר הּיין מן וּיׁשּת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָ

ּכמה  ּביּה, אתּדּבקת ולא וסלקת ונחתת ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָׂשרה

אמר  וכל 6ּדאּת ואׁשּתֹו הּוא מּמצרים אברם וּיעל ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָ

ּביּה, אתּדּבקּו לא וׂשרה ּדאברהם ּובגין לֹו, ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹאׁשר

ּולבעלּה לּה עיּלאין לחּיים ׂשרה זכתה ּכ ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָּבגין

ּבהּו ּדזכתה ׂשרה, חּיי וּיהיּו ּדא ועל ְְְְְִֵַַַָָָָָכּו',

חּוה  חּיי וּיהיּו נׁשי ּבכּוּלהּו ּכתיב ולא ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָּבכּוּלהּו,

ּדילּה ּדא ועל ּבחּיין אתּדּבקת היא ּבכּלא, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹוכן

הּזהר  ׁשּׁשאלת ּדמאחר להבין, וצרי חּיין. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהוּו

ּׁשאין  (מה ּדעלמא נׁשי מּכל ׂשרה ׁשנא מאי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהיא

חּיי ּכן וּיהיּו לׁשֹון ּבהם ׁשּנאמר מצינּו ּבאנׁשים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדברים  ּבהמׁש הּובא למה ּכן אם ויעקב), יצחק יׁשמעאל ּבאברהם ּכמֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּגֹו',

ּדזה  אחד, ענין הּוא זה ׁשּכל הענין, ּומׁשמעּות וכּו'. לעלמא נח ּדאתא ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהא

הענין  להבין וצרי ׂשרה. ידי על נתּתּקן הּכל נח ׁשּקלקל וזה חּוה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּקלקלה

הּוא  ּדלכאֹורה ׂשרה, חּיי ׁשני הּכתּוב ּבסּיּום ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזה.
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השבוע: פרשת את הפותח בפסוק בתורה, נאמר

‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ אבינו אברהם אשת אימנו, שרה של חייה שנות מספר «ƒ¿«≈»»
‰¯N ÈiÁ ÈL ,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó1. ≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»

שרה'. 'ותמת נאמר fa‰¯ובהמשך ‰L˜‰Â2‰¯N ‡Î‰ ‡L È‡Ó , ¿ƒ¿»«…««¿»»»»»
‡˙ÈÈ¯B‡a d˙˙ÈÓ ·È˙Îcƒ¿ƒƒ»»¿«¿»
·È˙k ‡Ïc ‡ÓÏÚ„ ÈL ÏkÓƒ»¿≈¿»¿»¿»¿ƒ

,‡˙ÈÈ¯B‡a ÔB‰˙˙ÈÓ ÈÎ‰ במה »ƒƒ«¿¿«¿»
מיתתה  שכתובה שרה כאן שונה

כתובה  שלא העולם נשות מכל בתורה

בתורה, מיתתן ÈiÁ‡כך Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»
,Â‡ÏÂ לא הנשים שאר מיתת וכי ¿»

בתורה  כתוב È˙Î‰Â3·כתובה והרי ¿»¿ƒ
Èa¯ ¯Ó‡ ,'eÎÂ ÏÁ¯ ˙ÓzÂ«»»»≈¿»««ƒ
‰Ók ·È˙k ‡Ï e‰leÎa ÈÒBÈ≈¿¿»¿ƒ¿»

,‰¯Na ·È˙Îc כתוב לא בכולן ƒ¿ƒ¿»»
בשרה  שכתוב שנאמר Óz‡c¯כמו ¿ƒ¿«

‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»
ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ
e‰leÎa ‡‰c ,‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»¿»¿¿
BÓk ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔeÓ˙‡ ‡Ï…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

,‰¯NÏ ימים ניתנו לא בכולן שהרי ¿»»
לשרה  כאן שניתנו כמו ושנים

‡˙L¯t ·È˙k ‡Ï e‰leÎa¿¿»¿ƒ«¿»»
‡‰„BÁÏa ‡„Á כתובה לא בכולן ¬»ƒ¿»»

לבדה  לה אחת NÏ¯‰פרשה BÓk¿¿»»
במה  הזוהר לשאלת מקום יש ולכן

פרשה  יש בה שדוקא שרה שונה

מספר  פירוט עם פטירתה על מיוחדת

חייה. שנות

¯‰fa CÈLÓÓe4‰eÁ ˙˙‡c , «¿ƒ«…««¬««»
‡ÈÂÁ È‡‰a ˙˜ac˙‡ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»ƒ¿«¿«¿«ƒ¿»
‡Ó¯‚Â ‡Ó‰BÊ da ÏÈh‡Â¿«ƒ»¬»¿»¿»

,dÏÚ·Ïe ‡ÓÏÚÏ ‡˙BÓ שבאה »¿»¿»¿«¿»
והטיל  נחש באותו נדבקה לעולם חוה

ולבעלה  לעולם מוות וגרמה זוהמה בה

·È˙k ‰Ó ‡ÓÏÚÏ Á ‡˙‡¬»…«¿»¿»«¿ƒ
dÈa5 בו כתוב מה לעולם, נח בא ≈

Ïb˙iÂ ¯kLiÂ ÔÈi‰ ÔÓ zLiÂ«≈¿¿ƒ««ƒ«ƒ¿»«ƒ¿«
˙˜ÏÒÂ ˙˙ÁÂ ‰¯N ˙˙‡ ,'Bb¬«»»¿»¬«¿»¿«
z‡c ‰Ók ,dÈa ˙˜ac˙‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿«≈¿»¿«¿

¯Ó‡6 ולא ועלתה וירדה שרה באה »«
אומר  שאתה כמו בו, »»»ÏÚiÂנדבקה

BzL‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿

ÔÈ‚a ,dÈa e˜ac˙‡ ‡Ï ‰¯NÂ Ì‰¯·‡c ÔÈ‚·e ,BÏ ¯L‡ ÏÎÂ¿»¬∆¿ƒ¿«¿»»¿»»…ƒ¿«¿≈¿ƒ
,'eÎ dÏÚ·Ïe dÏ ÔÈ‡lÈÚ ÌÈiÁÏ ‰¯N ‰˙ÎÊ Ck שאברהם וכיון »»¿»»»¿«ƒƒ»ƒ»¿«¿»

ולבעלה  לה עליונים לחיים שרה זכתה לכן בו, נדבקו לא c‡ושרה ÏÚÂ¿«»
e‰leÎa ·È˙k ‡ÏÂ ,e‰leÎa e‰a ‰˙ÎÊc ,‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»¿»¿»¿¿¿¿»¿ƒ¿¿
ÔÎÂ ‰eÁ ÈiÁ eÈ‰iÂ ÈL¿≈«ƒ¿«≈«»¿≈
ÔÈiÁa ˙˜ac˙‡ ‡È‰ ,‡lÎa¿…»ƒƒ¿«¿«««ƒ

.ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈc ‡c ÏÚÂ זה ועל ¿«»ƒ»¬«ƒ
בכולם, בהם שזכתה שרה, חיי ויהיו

חוה  חיי ויהיו הנשים בכל כתוב ולא

ולכן  בחיים דבקה היא בכולם, וכן

חיים. היו שלה

¯Á‡Óc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««
‡L È‡Ó ‡È‰ ¯‰f‰ ˙Ï‡ML∆¿≈««…«ƒ«¿»

‡ÓÏÚc ÈL ÏkÓ ‰¯N במה »»ƒ»¿≈¿»¿»
העולם  נשות מכל שרה »(Ó‰שונה

eÈˆÓ ÌÈL‡a Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«¬»ƒ»ƒ
ÈiÁ eÈ‰iÂ ÔBLÏ Ì‰a ¯Ó‡pL∆∆¡«»∆¿«ƒ¿«≈

,'Bb מפורש כן חייהם שנות ומספר

Ï‡ÚÓLÈבתורה  Ì‰¯·‡a BÓk¿¿«¿»»ƒ¿»≈
‰ÓÏ Ôk Ì‡ ,(·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…ƒ≈»»

ÌÈ¯·c‰ CLÓ‰a ‡·e‰ של »¿∆¿≈«¿»ƒ
לעיל, כנזכר c‡˙‡זה ‰‡הזוהר, »«¬»

‡ÓÏÚÏ Á לעולם נח eÎÂ'שבא …«¿»¿»¿
בשלימות. כולם היו לא נח של וחייו

‰Ê ÏkL ,ÔÈÚ‰ ˙eÚÓLÓe כל «¿»»ƒ¿»∆»∆
אחרים, של חייהם על בזוהר האמור

שרה, Êc‰מלבד ,„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆»¿∆
‰eÁ ‰Ï˜ÏwL הדעת עץ בחטא ∆ƒ¿¿»«»

Á Ï˜ÏwL ‰ÊÂ היין בשתיית ¿∆∆ƒ¿≈…«
.‰¯N È„È ÏÚ Ôwz˙ Ïk‰«…ƒ¿«≈«¿≈»»

‰Êa ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ומדוע ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»∆
שהשאלה  פי על אף נח, גם כאן נזכר

הנשים, מכל שרה שונה במה היתה

לאנשים.? מתייחסת לא והשאלה

¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
·e˙k‰ ÌeiÒa מספר פירוש אחרי ¿ƒ«»

שרה  של חייה ÈiÁשנות ÈL¿≈«≈
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כללי  מפתח  

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

 ג   .......................  קכב  ,אקכ  תהליםמזמורי )ב

    חיי שרהה ויהיו  "ד מאמר) ג

 ה  ........  י"ב ה'תש ,ח כסלו"מבה ,פרשת חיי שרהשבת 

    ,פרשת חיי שרהבת ששיחת )ד

 כ .................................  ב "יה'תש מבה"ח כסלו,

משיחות ש"פ חיי שרה, כ"ה מרחשון,  )ה

 כו  ...........................  ש"ב מבה"ח כסלו, ה'ת

 לז  .....  ג  ,וט  ךכר פרשת חיי שרהשיחות -לקוטי )ו

 מג  ... , ד וט  ךכר ת פרשת חיי שרהושיח -י לקוט)ז

  גה"הר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל)ח

   .....  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 א   ....  פרשת חיי שרה   – לה ומשיחאו קוט גלי)ט

  ב  .......חיי שרה   ' פלשבוע  יומיחומש   י רעושי)י

 עו   ......  חיי שרה   רשתפלשבוע  תהלים י רועיש)יא

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו)יב

 עז  ............................  פרשת חיי שרה ע לשבו 

 צ  .....  פרשת חיי שרה לשבוע ם" וי םהיו"  חלו) יג

 צג....................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה)יד

 ם"מבר ירועיש

 צו  ..  פרשת חיי שרה לשבוע  ,םולי ם  קירפ' ג –)טו

 סבק  ....חיי שרה   'פלשבוע    ,ליום  דחפרק א –)טז

 פג ק .  פרשת חיי שרה ע בולש ,תוו צמהפר ס –)יז

  ובים  תם וכייאב) יח

 פח ק  ............  יד -גירק פ דברי הימים ,זכפרק  אל זקיח

  ם/שבתביכורית מסכ –משיות )יט

 צק............................................  קהתי אור יב

 ר .........................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי)כ

  ביאורים עם   דרים תמסכ)כא

 רב  .........................................  כה  ף ד עד יט  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח)כב

 רלא  ...........................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו ן ערולחוש) כג

  רלא  .......................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    א יצחק לשוח בשדהויצ אור הרתו)כד

 לדר  ...........................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור)כה

 לו ר  ........................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ירממא)כו

 לזר  ..................................  דק"צ  חמה"צ  ר "ודמא

  ג ואל תרל" שמ רתות)כז

 לח ר  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר)כח

 לטר  ..................................... "ב שרה"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ)כט

 מר  .......................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס) ל

 מאר  .....................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

  ודש  ק  ותרגא)לא

 מגר  .............................................  צ "יהרי מו ר "ומאד

 מהר  .........................  יאה בציבור  חומש לקר )לב

 ג ר  ............  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי) לג

 דר  ............  פרשת חיי שרהלשבוע ים מזוח ל)לד

 ה ר  .......  קודש  שבתל תור ת קל דהצות סדר מ) לה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyר iig eidie

חּיי  וּיהיּו זה לפני נאמר  ּכבר ׁשהרי לׁשֹון, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפל

ּפי  על מּובן, אינֹו ּוביֹותר וגֹו'. מאה ְְִֵֵֵַָָָָׂשרה

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּׁשּנאמר 7המבֹואר מה ּבענין ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרה

הּמדריגֹות  ּבכל הּבירּור ׁשלימּות על מֹורה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּזה

הּידּוע  ּובהקּדם ּדוקא. ׂשרה ידי על ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

ּדוקא, האּמהֹות ידי  על נעׂשה הּבירּור  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשעיּקר

הראׁשֹונה  (ׁשהיא ּבׂשרה ּׁשּנאמר מה ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ׂשרה  אלי ּתאמר אׁשר ּכל האּמהֹות) ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמארּבע

ּבקֹולּה הטעימן 8ׁשמע ׁשהאבֹות לפי והיינּו, , ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

הּבא  עֹולם מעין הּזה ּבעֹולם והרי 9הּקּב"ה , ֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתיב  לבֹוא מה 10לעתיד וזהּו ּגבר. ּתסֹובב נקבה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ּבׂשרה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּׁשּנאמר

ּדהּנה, הּמדריגֹות. ּפרטי ּכל על ׁשּקאי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשנים,

ענין  ׁשהּוא הּכתר, ּבחינת על קאי ׁשנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאה

מחּוץ  אֹור מציאּות ׁשל הּגיּלּוי ְְִִִֶַַַָהתחלת

קאי  ׁשּמא ֹות הּמסּפרים ּבענין ּכּידּוע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהעצמּות,

מצינּו ׁשּלפעמים ואף הּכתר. מסּפר 11על ׁשּגם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבבחינת  זהּו הרי הּכתר, על קאי כּו' ּורבבה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאלף

ּכפי  הּכתר ּבחינת אבל לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר

,ארי ּבחינת לּנאצלים, ּומקֹור ׁשרׁש ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנעׂשה

עׂשר  הּוא מאה מסּפר ׁשהרי מאה, ּבמסּפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

ו  הּׁשלימּות, ּתכלית ׁשּזהּו מעׂשר, ענין ּכלּול הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

נקּוּדה  ּבבחינת רק (לא ׁשהּוא ּכפי הּכתר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבחינת

ּפרצּוף, ּבבחינת ׁשהּוא) ּכפי ּגם אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַָָּוספירה,

הּוא  ׁשּכללּותם הּמדריגֹות ּפרטי ּכל ּבֹו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ׁשנה, (מאה) נאמר מקֹום ּומּכל מאה. ְֱִִֵֵֶַַָָָָָָמסּפר
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ואילך.)7 ב קכו, שם תו"ח ואילך. ב [כח], קלא פרשתנו האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז וראה )8ראה (ובפרש"י). יב כא, וירא

ג. טו, שה"ש סע"ב.)9לקו"ת טז, כא.)10ב"ב לא, שם.)11ירמי' ותו"ח ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÈÙÏ ¯Ó‡ ¯·k È¯‰L ,ÔBLÏ ÏÙk ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏc ,‰¯N»»¿ƒ¿»∆∆»∆¬≈¿»∆¡«ƒ¿≈∆

'B‚Â ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ חיי 'שני שוב נאמר הכתוב בסיום ולמה «ƒ¿«≈»»≈»¿
שרה'.?

ÈLe¯„a ¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e מאמרי˙e„ÈÒÁ7 ¿≈≈»«ƒ«¿»ƒ¿≈¬ƒ
‰¯Na ¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈÚa¿ƒ¿««∆∆¡«¿»»
‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL ,ÌÈL Ú·LÂ¿∆«»ƒ∆∆∆«

¯e¯Èa‰ ˙eÓÈÏL של והתיקון ¿≈«≈
מהרע  הטוב הפרדת ידי על העולם

לקדושה  ‰B‚È¯„n˙והעלאתו ÏÎa¿»««¿≈
עשרים, מאה, במספרים המרומזות

להלן, שיתבאר כפי «¬»∆NÚpL‰ושבע,
.‡˜Âc ‰¯N È„È ÏÚ«¿≈»»«¿»

Úe„i‰ Ìc˜‰·e הסוד בתורת ¿∆¿≈«»«
¯e¯Èa‰ ¯wÈÚL של והתיקון ∆ƒ««≈

‰‡B‰n˙העולם  È„È ÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈»ƒ»
¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,‡˜Âc«¿»∆∆«∆∆¡«
‰BL‡¯‰ ‡È‰L) ‰¯Na¿»»∆ƒ»ƒ»

˙B‰n‡‰ Úa¯‡Ó,רבקה שרה, ≈«¿«»ƒ»
ולאה  אמר )רחל הוא ברוך שהקדוש

בע  אבינו, ‡L¯להלאברהם Ïk…¬∆
ÚÓL ‰¯N EÈÏ‡ ¯Ó‡z…«≈∆»»¿«

dÏB˜a8, היא הדברים ומשמעות ¿»
נעלית  יותר בדרגה נמצאת ששרה

לשמוע  צריך אברהם ולכן מאברהם

שרה, ÈÙÏבקול ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‰"aw‰ ÔÓÈÚË‰ ˙B·‡‰L∆»»ƒ¿ƒ»«»»
‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÚÓ ‰f‰ ÌÏBÚa9 »»«∆≈≈»«»

שלשה  רבנן, "תנו הגמרא: (כדברי

הזה  בעולם הוא ברוך הקדוש הטעימן

אברהם  הן אלו הבא, העולם מעין

בכל, ביה דכתיב אברהם ויעקב, יצחק

דכתיב  יעקב מכל, ביה דכתיב יצחק

כל  מכל "בכל רש"י: ופירש כל". ביה

אברהם  את ברך וה' כתיב באברהם -

ביעקב  מכל, ואוכל כתיב ביצחק בכל,

חסרו  לא כלומר כל, לי יש וכי כתיב

טובה"), B·Ï‡שום „È˙ÚÏ È¯‰Â«¬≈∆»ƒ»
·È˙k10 בירמיה¯·b ··BÒz ‰·˜ במעלה תהיה שהנקבה ומשמע ¿ƒ¿≈»¿≈»∆

שרה  הבא, מהעולם טעימה היתה האבות שאצל וכיון מהגבר, גדולה יותר

שרה. ידי על היה הבירור ועיקר מאברהם נעלית היתה

e‰ÊÂ על הפנימי Na¯‰הטעם ¯Ó‡pM ‰Ó במספר חייה שנות פירוט ¿∆«∆∆¡«¿»»
È‡wLשל  ,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó שמכווןÏÚ ≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ∆»≈«

˙B‚È¯„n‰ ÈË¯t Ïk.ומבאר שממשיך כפי באלוקות, p‰c‰,למעלה »¿»≈««¿≈¿ƒ≈
È‡˜ ‰L ‰‡Ó מכוון,¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ הנקראת האלוקית הדרגה ≈»»»»≈«¿ƒ««∆∆

עליון' ‰ÈelÈb'כתר ˙ÏÁ˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L וההתפשטות ÏLההארה ∆ƒ¿««¿»««ƒ∆
¯B‡ ˙e‡ÈˆÓאלוקי˙eÓˆÚ‰Ï ıeÁÓ,עצמה האלוקות ומהות עצמות ¿ƒƒ¿»«¿

ÌÈ¯tÒn‰ ÔÈÚa Úe„ik«»«¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ
È‡˜ ˙B‡nL מכוון.¯˙k‰ ÏÚ ∆≈»≈««∆∆

Ó ÌÈÓÚÙlL Û‡ÂeÈˆ11 בתורת ¿«∆ƒ¿»ƒ»ƒ
e¯··‰הסוד  ÛÏ‡ ¯tÒÓ ÌbL∆«ƒ¿«∆∆¿»»

È‡˜ 'eÎ מכוון,¯˙k‰ ÏÚ ואם »≈««∆∆
מאה  שהמספר כאן נאמר למה כן,

בא  כך על הכתר, לבחינת מכוון

e‰Êהמענה, È¯‰'כתר' של השייכות ¬≈∆
לענין  היא ורבבה אלף למספרים

היינו  הכתר, שבבחינת יותר הנעלה

‡e‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆
וגילוי BÓˆÚÏ,הכתר  הארה בתורה ¿«¿

האלוקות  ÈÁa˙מעצמות Ï·‡¬»¿ƒ«
ÈÙk ¯˙k‰ עד יותר למטה שיורד «∆∆¿ƒ

¯B˜Óe L¯L ‰NÚpL∆«¬»…∆»
,ÌÈÏˆ‡pÏ הנעלים לנבראים «∆¡»ƒ

‡¯CÈ,נאצלים הנקראים  ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ
שבבחינת  וחסידות בקבלה כמבואר

בחינות, שתי כללי באופן יש, הכתר

הנקראת  הכתר) (פנימיות יותר הנעלית

(חיצוניות  יותר והנמוכה יומין' 'עתיק

והכתר  אנפין', 'אריך הנקראת הכתר)

יותר  הנמוכה tÒÓa¯בבחינתו ‡e‰¿ƒ¿«
‡e‰ ‰‡Ó ¯tÒÓ È¯‰L ,‰‡Ó≈»∆¬≈ƒ¿«≈»

,¯NÚÓ ÏeÏk ¯NÚ בעשר כמו ∆∆»≈∆∆
מכל  כלולה מהן אחת שכל הספירות

בינה  שבחכמה, חכמה (למשל, העשר

הלאה) וכן כאשר e‰fLשבחכמה ∆∆
העשר, מכל כלול מהעשר אחד כל

מאה  ‰eÓÈÏM˙,וביחד ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿≈
‡e‰Â שהיא כפי הכתר בחינת ¿

מעשר, כלול עשר היינו מאה, בבחינת

‡e‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««∆∆¿ƒ∆
˜¯ ‡Ï) הוא שהכתר ÈÁ·a˙כפי …«ƒ¿ƒ«

‰ce˜מסוים 'ציור' ללא ÈÙkמוגדרת,ÈÙÒe¯‰כללית Ìb ‡l‡ ¿»¿ƒ»∆»«¿ƒ
Ûeˆ¯t ˙ÈÁ·a (‡e‰L שלם˙B‚È¯„n‰ ÈË¯t Ïk Ba LiL , ∆ƒ¿ƒ««¿∆≈»¿»≈««¿≈
הספירות  מעשר אחת כל יחד Ì˙eÏÏkLשל כולם של הסךֿהכל מספר ∆¿»»

ÌB˜Ó ÏkÓe .‰‡Ó ¯tÒÓ ‡e‰ כל את כולל מאה שהמספר למרות ƒ¿«≈»ƒ»»
השונות  המדרגות זה Ó‡¯פרטי ÈÁÈ„,בפסוק ÔBLÏ ,‰L (‰‡Ó) ∆¡«≈»»»¿»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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז a"iyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

ּבין  הממּוּצע הּוא הּכתר ּכי, יחיד, ְְִִֵֶֶַַָָלׁשֹון

והּנאצלים  ׁשּיהיה 12הּמאציל צרי ממּוּצע וכל , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּביניהן, ממּוּצע ׁשהּוא הּבחינֹות מּׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶֶַָּבֹו

העליֹונה  ּומּבחינה ׁשּבעליֹון הּתחּתֹונה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּבחינה

ׁשּבּמאציל, הּתחּתֹונה ּבחינה ּגם ולכן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּתחּתֹון,

ׁשּנקרא  ׁשּזהּו ּבלבד, ּתחּתֹונה ּבחינה ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאף

הרי  הּזמן, לגדר ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ׁשּמֹורה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשנה,

ׁשנה  נאמר ולכן ׁשּבּמאציל, ּתחּתֹונה ּבחינה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיא

על  קאי ׁשנה, עׂשרים ּׁשּנאמר ּומה יחיד. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבלׁשֹון

ּדעׂשר  הּׁשלימּות ּבהם ׁשאין ּובינה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָחכמה

ולכן  מעׂשר, התּכללּות רק אּלא עׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעמים

הּמֹוחין, ענין והּוא ּבלבד. עׂשרים ּבמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַהם

ּכבר  להם ׁשּיׁש היינּו, הּׂשגה, ּבבחינת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

ּבהם  ּגם מקֹום ּומּכל כּו'. הּיׁש למציאּות ְִִִֵֶַַַָָָָׁשּיכּות

הּמֹוחין  ּכי, יחיד, לׁשֹון ׁשנה, (עׂשרים) ְְֱִִִִֶֶַַָָָנאמר

ידּוע  והרי הּיׁש, מציאּות התהּוּות ראׁשית ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָהם

ׁשהּוא  ּדוקא, העצמּות ּבכח היא הּיׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשהתהּוּות

מאין  יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו ולכן 13לבּדֹו , ְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

הּוא  העצמ ּות (ׁשהרי יחיד לׁשֹון ׁשנה ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָנאמר

מּבחינת  ּגם ּולמעלה התחּלקּות, מּכל ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָלמעלה

קאי  ׁשנים, וׁשבע ּׁשּנאמר ּומה כּו'). ויחיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

הנהגת  היא ידם ׁשעל הּמּדֹות, ּבחינת ְְִִִֶַַַַַַָָָעל

ׁשּנאמר  ּוכמֹו ּגֹו'14העֹולמֹות, רחמי זכֹור ְְֱֲֶֶֶַַָָ

ׁשהנהגת  וכיון הּמה. מעֹולם ּכי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחסדי

וכדאיתא  הּקּוין, ריּבּוי ידי על היא ְְְִִִִִֵַַַָָָהעֹולמֹות

ה 15ּבּמדרׁש היה מּבחינת ׁשאם נברא עֹולם ְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
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א.)12 צט, ברכה ס"כ.)13לקו"ת אגה"ק ובכ"מ.)14תניא .273 ע' תש"ח סה"מ וראה ו. כה, טו.)15תהלים פי"ב, ב"ר

ובכ"מ. [ג]. ב ע' תרנ"ט סה"מ וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבים, לשון שנים, מאה ‰ÚveÓÓולא ‡e‰ ¯˙k‰ ,Èk הביניים מדרגת ƒ«∆∆«¿»

ומקשרת  ‰ÏÈˆ‡nהמחברת ÔÈa הבוראÌÈÏˆ‡p‰Â12,הנבראיםÏÎÂ ≈««¬ƒ¿«∆¡»ƒ¿»
ÚveÓÓ בחינות שתי בין ‰BÈÁa˙המחבר ÈzMÓ Ba ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¿»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈«¿ƒ

,Ô‰ÈÈa ÚveÓÓ ‡e‰L העליון בין מחבר ה'ממוצע' שבה והדרך ∆¿»≈≈∆
ב'ממוצע' בו, שיש היא והתחתון

ÔBÈÏÚaL ‰BzÁz‰ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»««¿»∆»∆¿
התחתונה  הבחינה אמנם שזו היינו

מהעליון, חלק עדיין אבל שבעליון,

(שבעליון) תחתונה בחינה שהיא וכיון

לתחתון, שייכות לו «ÈÁaÓeƒ¿ƒ‰יש
,ÔBzÁzaL ‰BÈÏÚ‰ שזו היינו »∆¿»∆««¿

כיון  אבל התחתון, של בחינה אמנם

יכולת  לה יש שבתחתון העליונה שהיא

העליון  עם Ìbלהתחבר ÔÎÏÂ¿»≈«
ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz‰ ‰ÈÁa¿ƒ»««¿»∆««¬ƒ
בחינה  עם אותה מחבר (שה'כתר'

שבנאצלים), È‰L‡עליונה Û‡«∆ƒ
e‰fL ,„·Ïa ‰BzÁz ‰ÈÁa¿ƒ»«¿»ƒ¿«∆∆
LiL ‰¯BnL ,‰L ‡¯˜pL∆ƒ¿»»»∆∆∆≈

ÔÓf‰ ¯„‚Ï ˙eÎiL BÏ מושג וכל «»¿∆∆«¿«
לנאצלים  ששייכת בריאה הוא הזמן

הוא  עצמו המאציל ואילו ולנבראים,

שלבחינה  אלא הזמן, מגדר למעלה

שייכות  יש שבמאציל תחתונה

של  ה'ממוצע' ידי (על לנאצלים

בחינה  היותה עם אבל הכתר),

לגדרי  שייכת היותר ועם התחתונה

מקום, מכל ÈÁa‰הזמן, ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ»
Èˆ‡naL ‰BzÁzÔÎÏÂ ,Ï «¿»∆««¬ƒ¿»≈

„ÈÁÈ ÔBLÏa ‰L ¯Ó‡ כי ∆¡«»»ƒ¿»ƒ
הפרטים  מכל למעלה הוא המאציל

המספר  את יוצרים שבסךֿהכל הרבים

מאה.

¯Ó‡pM ‰Óe אחרי הכתוב בהמשך «∆∆¡«
שנה', ˜‡È'מאה ,‰L ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ»»»≈

העליונות  הספירות על ÓÎÁ‰מכוון ַ»¿»
,¯NÚ ÌÈÓÚt ¯NÚc ˙eÓÈÏM‰ Ì‰a ÔÈ‡L ,‰È·e אינם ולכן ƒ»∆≈»∆«¿≈¿∆∆¿»ƒ∆∆

מאה  ‰˙eÏÏk˙במספר ˜¯ ‡l‡ מהן אחת כל ÔÎÏÂשל ,¯NÚÓ ∆»«ƒ¿«¿≈∆∆¿»≈
Ì‰ ובינה ‰ÔÈÁBn,חכמה ÔÈÚ ‡e‰Â .„·Ïa ÌÈ¯NÚ ¯tÒÓa ≈¿ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««ƒ

,‰‚O‰ ˙ÈÁ·a Ì‰L בחינות הם והבינה שהחכמה הנפש בכוחות כמו ∆≈ƒ¿ƒ««»»
והשגה, הבנה שענינו השכל Ì‰Ïבכוח LiL ,eÈÈ‰ חכמה לספירות «¿∆≈»∆

‰Liובינה  ˙e‡ÈˆÓÏ ˙eÎiL ¯·k והנבראים הנאצלים eÎ'של ¿»«»ƒ¿ƒ«≈
'כתר  בחינת למטה, מלמעלה האלוקי האור ירידת של השתלשלות' וב'סדר

שנה). (עשרים ובינה חכמה מהספירות למעלה היא שנה') ('מאה עליון'

Ì‰a Ìb ÌB˜Ó ÏkÓe ובינה ÔBLÏחכמה ,‰L (ÌÈ¯NÚ) ¯Ó‡ ƒ»»«»∆∆¡«∆¿ƒ»»¿
,„ÈÁÈ,רבים לשון 'שנים' ‰Ìולא ÔÈÁBn‰ ,Èkרק˙ÈL‡¯ התחלה »ƒƒ«ƒ≈≈ƒ

של  בלבד ee‰˙‰L˙ראשונית Úe„È È¯‰Â ,Li‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈«¬≈»«∆ƒ¿«
Li‰ נבראים של ‰È‡מציאות «≈ƒ

˙eÓˆÚ‰ ÁÎa האלקות של ¿…«»«¿
,‡˜Âc השונות הבחינות בכוח ולא «¿»

האלוקות  ומהות מעצמות שלמטה

Bc·Ïעצמותו e‰L‡עצמה  ∆¿«
LÈ ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿≈

באגרת ,ÔÈ‡Ó13מציאות  וכמבואר ≈«ƒ
מהותו  ..." התניא: שבספר הקודש

הוא  ברוך המאציל של ועצמותו

עלול  ואינו מעצמותו הוא שמציאותו

שקדמה  [סיבה] עילה מאיזה [תוצאה]

בכחו  לבדו הוא ולכן ושלום חס לו

המוחלט  ואפס מאין יש לברוא ויכלתו

אחרת  וסיבה עילה שום בלי ממש

הזה", ליש Ó‡¯קודמת ÔÎÏÂ גם ¿»≈∆¡«
ובינה  ÈÁÈ„בחכמה ÔBLÏ ‰L»»¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙eÓˆÚ‰ È¯‰L)∆¬≈»«¿¿«¿»
˙e˜lÁ˙‰ ÏkÓ לפרטים, ƒ»ƒ¿«¿

„Á‡ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ«∆»
,'eÎ „ÈÁÈÂ'יחיד' ואפילו 'אחד' כי ¿»ƒ

למה  שייכות להם שיש מושגים הם

ובינה  בחכמה אבל עצמו, ממנו שחוץ

לענין  מקום יש מהעצמות שלמטה

Ó‡pM¯ה'יחיד' ‰Óe בהמשך ). «∆∆¡«
שנה' ועשרים שנה 'מאה אחרי הכתוב

È‡˜ ,ÌÈL Ú·LÂ מכווןÏÚ ¿∆«»ƒ»≈«
˙Bcn‰ ˙ÈÁa הספירות של ¿ƒ««ƒ

(חסד, שבע במספר שהם העליונות

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה,

Ì„Èמלכות) ÏÚL המידות ידי על ∆«»»
BÓÎe ,˙BÓÏBÚ‰ ˙‚‰‰ ‡È‰ƒ«¿»«»»¿

¯Ó‡pL14 בתהילים¯BÎÊ ∆∆¡«¿
‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ 'Bb EÈÓÁ¯ שבחינת הנפש בכוחות וכמו «¬∆«¬»∆ƒ≈»≈»

החסד  כמו המידות, בחינת ואילו לעצמו שבאדם ענין היא השכל, המוחין,

הרחמים  כביכול, למעלה, גם וכך הזולת, עם להנהגתו שייכות לה יש והנתינה,

העולמות. להנהגת שייכים המידות, שאר וכן ‰L‰‚˙והחסדים, ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿»«
,ÔÈew‰ ÈeaÈ¯ È„È ÏÚ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ במידות ביטוי לידי הבאים »»ƒ«¿≈ƒ««ƒ

שונים ל'קוין' ושייכות מזו זו שמובא È‡„ÎÂ˙‡השונות L¯„na15כפי ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ÔÈ‡ËÁ eÈ‰ ÈÊ‡ „·Ï „ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓ ‡¯· ÌÏBÚ‰ ‰È‰ Ì‡L∆ƒ»»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆¿«¬«»∆¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyח iig eidie

היה  ואם סּגיאין, חטאין היּו אזי לבד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהחסד

יכֹול  העֹולם היה לא ּבלבד ּגבּורה ְְְִִִַַָָָָָָֹמּבחינת

חסד  הּקּוין, ריּבּוי להיֹות צרי ולכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלהתקּיים,

המחּבר, הממּוּצע ׁשהיא הּתפארת וגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּוגבּורה

מה  וזהּו רּבים. לׁשֹון ׁשנים, ׁשבע נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָלכן

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ּבׂשרה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּׁשּנאמר

ׂשרה, ידי על היה  הּבירּור  ׁשעיּקר ּכיון ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשנים,

זה  ּפי ועל הּמדריג ֹות. ּבכל ההמׁשכה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּפעלה

וּיהיּו נאמר ׁשּכבר ׁשּלאחרי יֹותר, עֹוד ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָיּוקׁשה

ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחּיי

ׂשרה. חּיי ׁשני ּבהּסּיּום הּכתּוב ּמֹוסיף  ְְִִֵֵַַַַָָָמה

ּתחיּלה ÔÈ·‰Ïeב) להקּדים יׁש מה 16זה ¿»ƒְְְִִֵֶַַָ

הוי'17ּׁשּנאמר  את עבדּו ְֱֲִֶֶֶַָָ

מּתֹו להיֹות צריכה ה' ׁשעבֹודת ְְְְֲִִִִֶַָָּבׂשמחה,

מעיּקרי  הּוא הּׂשמחה ׁשענין ועד ּדוקא, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשמחה

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו לא 18העבֹודה. אׁשר ּתחת ְֲֲֶֶֶַַַָָָֹ

לבב  ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי הוי' את ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָֹעבדּת

ׁשהיה  ׁשאף ּכלֹומר, ,אֹויבי את ועבדּת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָּגֹו'

מקֹום, מּכל ּבׁשלימּות, ועבֹודה העבֹודה ְְֲֲִִִֵַַָָָָָענין

מּגיע  לכן ׂשמחה, ּבלי היתה ׁשהעבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכיון

ולכאֹורה  .אֹויבי את ּדעבדּת העֹונׁש זה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָעל

ה' עבֹודת ׁשהיתה ּדכיון ּביֹותר, ְְְְֲֵֵֶֶַָָָיּוקׁשה

הרי  הּׂשמחה, ענין חסר היה ורק ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשלימּות

רק  לגרֹום צרי היה הּׂשמחה ּדענין ְְְְִִִִִַַַַָָָָָהחּסרֹון

מּוכח, ּומּזה לעֹונׁש. לא אבל הּׂשכר, ְְֲִִֶֶַָָָָֹלמיעּוט

ּכׁשחסר  ולכן העבֹודה, מעיּקרי היא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהּׂשמחה

זה  על מּגיע ולכן ּכלל, עבֹודתֹו עבד לא ּכאיּלּו זה הרי הּׂשמחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹענין
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גו')16 עבדת לא אשר תחת ד"ה וראה ואילך). פז ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת שרה חיי ויהיו ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

חג  המשך ואילך. תרפב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר במאמרי הנ"ל ד"ה ואילך; עה ע' ח"א תקס"ב אדה"ז במאמרי

בשמח  ה' את עבדו ד"ה ואילך). 225 ע' ה'שי"ת ואילך. 283 ס"ע תרצ"ז (סה"מ תרצ"ז תרצ"ט השבועות (סה"מ תרצ"ט ה

ואילך). רעז ע' חשון סה"מ (תו"מ תשמ"א הנ"ל ד"ה ואילך). לג ע' תש"כ (סה"מ תש"כ שרה חיי ויהיו ד"ה ואילך). 96 ע'

ואילך). רפז ע' (שם ב.)17תשמ"ה ק, בהוצאת )18תהלים – ב (י, להאריז"ל הקודש רוח שער וראה מזֿח. כח, תבוא

סע"ב. רלט, בשל"ה הובא הרביעי) התנאי המצות, (תנאי חרדים ספר תשכ"ג). אה"ק, בהוצאת – ב לג, תער"ב; ירושלים,

פכ"ו. תניא א. מט, של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈ‡ÈbÒ,רבים ‰È‰חטאים Ì‡Â נברא e·b¯‰העולם ˙ÈÁaÓ מידת «ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¿»

החסד) ממידת הפוך ב'קו' (שהיא ÏBÎÈהדין ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‡Ï „·Ïaƒ¿«…»»»»»
,ÔÈew‰ ÈeaÈ¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,ÌÈi˜˙‰Ï היא העולם והנהגת ¿ƒ¿«≈¿»≈»ƒƒ¿ƒ««ƒ

יחד  ה'קוין' כל של בשילוב הימין ÒÁ„דוקא השמאל e·‚e¯‰מקו מקו ∆∆¿»
˙¯‡Ùz‰ Ì‚Â האמצעי מקו ¿««ƒ¿∆∆

¯aÁÓ‰ ÚveÓÓ‰ ‡È‰L בין ∆ƒ«¿»«¿«≈
והגבורה, Ó‡¯החסד ÔÎÏ כאן »≈∆¡«

ÌÈa¯ ÔBLÏ ,ÌÈL Ú·L ולא ∆«»ƒ¿«ƒ
המידות  פעולת כי יחיד, לשון 'שנה'

שילוב  ידי על היא העולם בהנהגת

ושונים. רבים קוים של וחיבור

‰‡Ó ‰¯Na ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«¿»»≈»
Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L»»¿∆¿ƒ»»¿∆«
¯e¯Èa‰ ¯wÈÚL ÔÂÈk ,ÌÈL»ƒ≈»∆ƒ««≈

העולם  של È„Èוהתיקון ÏÚ ‰È‰»»«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÚtL ,‰¯N»»∆»¬»««¿»»

האלוקות  «¿ÏÎaוהתגלות
˙B‚È¯„n‰ מאה) הכתר מדריגת ««¿≈

שנה) (עשרים המוחין מדריגת שנה),

שנים). (שבע המידות »¿ÏÚÂומדריגת
‰Ê Èt הפסוק של הראשון שבחלקו ƒ∆

המדריגות  כל נרמזו ∆¿L˜eÈ‰כבר
¯·kL È¯Á‡lL ,¯˙BÈ „BÚ≈∆¿«¬≈∆¿»
‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ¯Ó‡∆¡««ƒ¿«≈»»≈»
Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L»»¿∆¿ƒ»»¿∆«

,ÌÈL הענינ כל נכללו ים ובזה »ƒ
וביררה  פעלה ÛÈÒBnששרה ‰Ó«ƒ

ÈiÁ ÈL Ìeiq‰a ·e˙k‰«»¿«ƒ¿≈«≈
?.‰¯N»»

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
‰lÈÁz16¯Ó‡pM ‰Ó17 ¿ƒ»«∆∆¡«
‰ÈÂ'בתהילים  ˙‡ e„·Úƒ¿∆¬»»

,‰ÁÓNa הוא הדברים ופירוש ¿ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ '‰ ˙„B·ÚL∆¬«¿ƒ»ƒ¿

„ÚÂ ,‡˜Âc ‰ÁÓN CBzÓ כדי ƒƒ¿»«¿»¿«
מתוך  ה' לעבודת חשיבות יש כך

‰e‡שמחה  ‰ÁÓO‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿»

‰„B·Ú‰ È¯wÈÚÓ.מסוימת תוספת רק של e‰ÊÂולא הפנימי הפירוש ≈ƒ»≈»¬»¿∆
·e˙kM ‰Ó18 בתורהEÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz «∆»««¬∆…»«¿»∆¬»»¡…∆

,EÈ·ÈB‡ ˙‡ z„·ÚÂ 'Bb ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa הכתוב פשוטו ולפי ¿ƒ¿»¿≈»¿»«¿»∆¿∆
בקלות, בשמחה להיות יכול היית כאשר ה' את עבדת שלא מאחר כי אומר

בכך  תיענש כל', 'מרוב הכתוב ובלשון

לפי  אבל אויביך', את ש'ועבדת

אחרת, היא המשמעות הפנימי הפירוש

ÔÈÚ ‰È‰L Û‡L ,¯ÓBÏk¿«∆«∆»»ƒ¿«
˙eÓÈÏLa ‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú‰»¬»«¬»ƒ¿≈
מצד  בשלימות, עבודה היתה ואפילו

בפועל, ÔÂÈkהמעשה ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈»
,‰ÁÓN ÈÏa ‰˙È‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»»¿»¿ƒƒ¿»
LBÚ‰ ‰Ê ÏÚ ÚÈbÓ ÔÎÏ»≈«ƒ««∆»∆
‰¯B‡ÎÏÂ .EÈ·ÈB‡ ˙‡ z„·Úc¿»«¿»∆¿∆¿ƒ¿»
‰˙È‰L ÔÂÈÎc ,¯˙BÈa ‰L˜eÈ¿∆¿≈¿≈»∆»¿»

'‰ ˙„B·Ú היתה ואפילו ¬«
ÔÈÚ ¯ÒÁ ‰È‰ ˜¯Â ˙eÓÈÏLaƒ¿≈¿«»»»≈ƒ¿«
ÔÈÚc ÔB¯qÁ‰ È¯‰ ,‰ÁÓO‰«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿ƒ¿«
˜¯ ÌB¯‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»»»»ƒƒ¿«

,¯ÎO‰ ËeÚÈÓÏ שאם היינו ¿ƒ«»»
מגיע  שמחה, מתוך נעשית ה' עבודת

העבודה  ואם גדול יותר שכר כך על

סיבה  זו הרי שמחה, ללא נעשתה

השכר  את השמחה ‡·Ïלמעט חסרון ¬»
וסיבה  גורם להיות צריך LBÚÏ.לא ֹ¿∆

‰fÓe אם שגם נאמר מקום שמכל ƒ∆
נעשתה  ואפילו נעשה, העבודה

יהיה  שמחה ללא אבל בשלימות,

אויביך' את 'ועבדת של העונש

‡È‰ ‰ÁÓO‰L ,ÁÎeÓ»∆«ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ È¯wÈÚÓ פרט רק ולא ≈ƒ»≈»¬»

צדדי, וענין ÒÁLk¯טפל ÔÎÏÂ¿»≈¿∆»≈
elÈ‡k ‰Ê È¯‰ ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÎÏÂ ,ÏÏk B˙„B·Ú „·Ú ‡Ï…»«¬»¿»¿»≈

.LBÚ ‰Ê ÏÚ ÚÈbÓ«ƒ««∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט a"iyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

האריז"ל  ּבכתבי ּׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו ,19עֹונׁש. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

על ׁשּכל הי ּו האריז"ל להם ׁשּזכה הּמדריגֹות ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדוקא. מצוה ׁשל ׂשמחה ְְְְִִֵֶַָָָידי

¯e‡È·e היא הּכּוונה ּתכלית ּדהּנה, הּוא, הענין ≈ְְְִִִִֵַַַָָָָ

יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּנתאּוה

ּבּתחּתֹונים  המׁשכת 20ּדירה הּוא הּדירה ּדענין , ְְְְִִִִַַַַַַָָָ

העצמּות  והמׁשכת הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְֵַַַַָָָעצמּות

הבנה  ידי על ולא ּדוקא, ׂשמחה ידי על ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹהיא

רק  ּתֹופסים והּׂשגה הבנה ידי על ּכי, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָוהּׂשגה,

ּבהבנה  נתּפס ׁשהּוא ּכפי האלקּות ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹּבבחינת

אל  מּגיעים הּׂשמחה ידי על ודוקא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָוהּׂשגה,

ׁשהיא  הּתפּלה ּבעבֹודת לּדבר ודּוגמא ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָהעצמּות.

רז"ל  ּכמאמר העבֹודה, עבֹודה 21עיּקר איזֹוהי ְֲֲֲִִֵַַַַַָָָ

ענינים, ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ּתפּלה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבּלב

והּתענּוג  ּבאלקּות, והּׂשגה והבנה ְְְְֱֲֲִַַַַַָָָָָֹההתּבֹוננּות

רק  הם וההּׂשגה ההבנה הּנה ּבאלקּות, ְְְֱֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹוהּׂשמחה

העבֹודה  עיּקר ׁשּזהּו והּתענּוג, להּׂשמחה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָּכלי

וההּׂשגה  ׁשההבנה ׁשאף זאת, ועֹוד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹּדתפּלה.

מבין  ּדכאׁשר ּכאחד, ּבאים והּתענּוג ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׂשמחה

וׂשמחה, לתענּוג ּגֹורם זה הרי הּדבר, את ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּומּׂשיג 

ׁשרׁשם, ּומּצד ּבעניניהם הם חלּוקים מקֹום, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמּכל

ּכי  ּבהעצמּות, ּתֹופס אינֹו והּׂשגה ההבנה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּדענין

ׁשּלמעלה. לּׂשכל ּכלל ּבער אינֹו ׁשּלמּטה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׂשכל

אל   ּבער ׁשאינם ׁשּבּנבראים הענינים ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּוכמֹו

וכמבֹואר  ּׁשּנאמר 22העצמּות, מה ּבענין ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָ

ואפר  עפר ואנכי אבינּו ׁשּמּדת 23ּבאברהם , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מּדת  לגּבי ואפר עפר ּבבחינת היא ׁשּלֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחסד
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ובכ"מ.)19 ב. כ, תולדות תו"א שם. ושל"ה חרדים בספר במדב"ר )20הובא ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. סע"א.)21פי"ג, ב, סט"ו.)22תענית אגה"ק כז.)23תניא יח, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ19˙B‚È¯„n‰ ÏkL , ¿∆««∆»ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆»««¿≈

הגבוהות  ÏLהרוחניות ‰ÁÓN È„È ÏÚ eÈ‰ Ï"ÊÈ¯‡‰ Ì‰Ï ‰ÎfL∆»»»∆»¬ƒ«»«¿≈ƒ¿»∆
‡˜Âc ‰ÂˆÓ האריז"ל "שהיה הזקן: לאדמו"ר אור בתורה גם שמובא וכפי  ƒ¿»«¿»

הקודש". לרוח זכה ולכך המצות בעשיית מאד שמח

השמחה  של ענינה את ומבאר וממשיך

כל  עיקרי ענין היא ומדוע ה' בעבודת

כך.

,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰Âek‰ ˙ÈÏÎz והמטרה «¿ƒ««»»
העולם  נברא כדברי ‰È‡שבשבילה ƒ

‰aw"‰המדרש  ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁza20, הזה שהעולם ««¿ƒ
ביותר, והנחות התחתון העולם הגשמי,

אלוקות  לגילוי ראוי מקום יהיה

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰¯Èc‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ»«¿»«
Ce¯aוהתגלות  ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈»

,‡e‰ הקדוש של ומהותו עצמות

בעצמו  הוא »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙ברוך
È„È ÏÚ ‡È‰ ˙eÓˆÚ‰'ה עבודת »«¿ƒ«¿≈

ÏÚמתוך ‡ÏÂ ,‡˜Âc ‰ÁÓNƒ¿»«¿»¿…«
‰‚O‰Â ‰·‰ È„È,השכל Èk,של ¿≈¬»»¿«»»ƒ

ÌÈÒÙBz ‰‚O‰Â ‰·‰ È„È ÏÚ«¿≈¬»»¿«»»¿ƒ
·a ˜¯ÈÙk ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ «ƒ¿ƒ«»¡…¿ƒ

,‰‚O‰Â ‰·‰a Òt˙ ‡e‰L∆ƒ¿»«¬»»¿«»»
האדם  יכול שכלית הבנה באמצעות כי

אלו  בדרגות רק ולהתחבר 'לתפוס'

הבנה  להיות יכולה שבהן באלוקות

שהשכל  וכיון אנושי, שכל של והשגה

על  מדובר שלא מובן מוגבל, האנושי

ואינו  מושג שאינו סוף האין עצמות

המוגבל, בשכל כלל «¿»¿Â„Â˜‡'נתפס'
‰ÁÓO‰ È„È ÏÚ תנועה שהיא «¿≈«ƒ¿»

מהגדרים  יוצא האדם שבה נפשית

שלו  המציאות של וההגבלות

ÌÈÚÈbÓ ומתחברים˙eÓˆÚ‰ Ï‡ «ƒƒ∆»«¿
והתכלית  שהכוונה וכיון האלוקות, של

כך  רק כי העצמות, המשכת היא

כך  כל עיקרי ענין היא השמחה לכן בתחתונים', 'דירה של הכוונה נשלמת

ה'. בעבודת

,‰„B·Ú‰ ¯wÈÚ ‡È‰L ‰lÙz‰ ˙„B·Úa ¯·cÏ ‡Ó‚e„Â¿¿»«»»«¬««¿ƒ»∆ƒƒ«»¬»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók21 בגמראLiL ,‰lÙz BÊ ·laL ‰„B·Ú È‰BÊÈ‡ ¿«¬«««≈ƒ¬»∆«≈¿ƒ»∆≈

da התפילה ÌÈÈÚ,בעבודת ÈL אחד ·‰Â‰ענין ˙eBa˙‰‰ »¿≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿¿«¬»»

‰‚O‰Â שכלית,˙e˜Ï‡a שני e˜Ï‡a˙וענין ‰ÁÓO‰Â ‚eÚz‰Â ¿«»»»¡…¿««¬¿«ƒ¿»»¡…
וההשגה, מהשכל יותר והפנימיים העמוקים הנפש בכוחות ≈p‰ƒ‰שהם

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ בשכל,‚eÚz‰Â ‰ÁÓO‰Ï ÈÏk ˜¯ Ì‰ כי «¬»»¿««»»≈«¿ƒ¿«ƒ¿»¿««¬
היא  ההתבוננות ולכן והתענוג, השמחה את לעורר יכולה השכלית ההתבוננות

השמחה  אל שמוביל אמצעי רק

והתענוג e‰fLוהתענוג  השמחה ∆∆
lÙ˙c‰.דוקא  ‰„B·Ú‰ ¯wÈÚƒ«»¬»ƒ¿ƒ»

‰·‰‰L Û‡L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«∆«¬»»
‚eÚz‰Â ‰ÁÓO‰Â ‰‚O‰‰Â¿««»»¿«ƒ¿»¿««¬

,„Á‡k ÌÈ‡a בשתי מדובר ולא »ƒ¿∆»
התפילה  שעבודת כך נפרדות, עבודות

או  בהתבוננות או להיות יכולה

באים  שניהם אלא ותענוג, בשמחה

העוסק L‡Îc¯כאחד  האדם ¿«¬∆
התפילה  ‡˙בעבודת ‚ÈOÓe ÔÈ·Ó≈ƒ«ƒ∆

¯·c‰ הוא שבו באלוקות הענין «»»
eÚ˙Ï‚מתבונן, Ì¯Bb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿«¬

,‰ÁÓNÂ משמעות מה כן, ואם ¿ƒ¿»
לעיל  והאמור הדברים שני בין החלוקה

ההבנה  איננה התפילה עבודת שעיקר

והתענוג, השמחה דוקא אלא וההשגה

שלמעשה  שאף הוא ההסבר אלא

כאחד, באים ÌB˜Ó,שניהם ÏkÓƒ»»
„vÓe Ì‰ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜eÏÁ¬ƒ≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ«
‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚc ,ÌL¯L»¿»¿ƒ¿««¬»»¿«»»

˙eÓˆÚ‰a ÒÙBz BÈ‡ של ≈≈¿»«¿
ולמעלה  סוף אין שהיא האלוקות

השכל  של והשגה מהבנה מעלה

hÓlL‰האנושי, ÏÎO‰ Èkƒ«≈∆∆¿«»
ÏÏk C¯Úa BÈ‡ יחס כל לו אין ≈¿≈∆¿»

האלוקי ÏÎOÏוהשוואה  «≈∆
ÌÈÈÚ‰ Ïk BÓÎe .‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
Ï‡ C¯Úa ÌÈ‡L ÌÈ‡¯·paL∆«ƒ¿»ƒ∆≈»¿≈∆∆

˙eÓˆÚ‰,האלוקות של »«¿
¯‡B·ÓÎÂ22 החסידות בתורת ¿«¿»

Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈÚa¿ƒ¿««∆∆¡«¿«¿»»
¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â eÈ·‡23, »ƒ¿»…ƒ»»»≈∆

BlL „ÒÁ‰ ˙cnL אברהם של ∆ƒ««∆∆∆
.‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙cÓ Èa‚Ï ¯Ù‡Â ¯ÙÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ וכדברי ƒƒ¿ƒ«»»»≈∆¿«≈ƒ««∆∆∆¿«¿»

וערך  דמיון לו אין שהאפר "כמו התניא: שבספר הקודש באגרת הזקן אדמו"ר

ולא  בכמותו לא שנשרף, קודם ועובי ורוחב באורך הגדול העץ מהות אל

משל  דרך על כך נתהוה, וממנו ועצמותו מהותו [הוא] שהוא אף באיכותו

בו  המאירה והאהבה החסד מדת מדתו על השלום עליו אבינו אברהם אמר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyי iig eidie

ּבאדם  וחמר וקל ׁשּכן וכל ׁשּלמעלה. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהחסד

לבחינת  ּכלל ּבער אינֹו ׁשּלֹו ׁשהּׂשכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמתּפּלל,

הּׂשכל הּׂשכל  ׁשהׁשּתלׁשלּות והיינּו, ׁשּלמעלה. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ידי  ׁשעל ּבאֹופן הּוא ׁשּלמעלה מהּׂשכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמּטה

ׁשיּנּוי  נעׂשה הּמדריג ֹות הׁשּתלׁשלּות ְְְְֲִִִֵַַַַָריּבּוי

מּדת  ׁשהׁשּתלׁשל ּות הּמּדֹות, ּבענין ּוכמֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַהּמהּות,

ׁשּלמעלה  החסד מּמּדת אבינּו ּדאברהם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהחסד

ׁשעל  מּובן ּומּזה הּמהּות. ׁשיּנּוי ׁשל ּבאֹופן ְִִִֶֶֶֶַַַָהיא

מה  העצמּות. את ּתֹופסים אין והּׂשגה הבנה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָידי

ׁשּבּתפּלה, והּׂשמחה הּתענּוג ידי על ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּׁשאין

ּדר ועל ׁשּלמעלה. הּתענּוג מתּגּלה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבזה

מּזה,24המבֹואר  זה הּכתרים הׁשּתלׁשלּות ּבענין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

זה  ּדעֹולם הּכתר ּבין מדריגֹות חיּלּוקי ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדאף

הם  הרי מקֹום מּכל מּמּנּו, ׁשּלמּטה ּדעֹולם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלּכתר

אחד. ענין הּוא ׁשהּכל מּזה, זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹמׁשּתלׁשלים

עלמין  ּכל ממּלא ׁשּבבחינת ׁשהאֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוהיינּו,

מה  הּמהּות, ׁשיּנּוי ׁשל  ּבאֹופן ּומׁשּתלׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָנמׁש

ּבבחינת  ׁשּגם אף הרי הּסֹובב, ּבאֹור ּכן ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּׁשאין

מּכל  ּדרגֹות, חיּלּוקי  יׁש מּקיף ּובחינת ְְִִִִִִֵֵַַָָעיּגּולים

הּוא  והּכל מּזה, זה הּכתרים מׁשּתלׁשלים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹמקֹום,

והּתענּוג  הּׂשמחה ידי ׁשעל וזהּו אחד. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָענין
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ועוד.)24 ואילך. [קצח] קמח ע' ח"א תער"ב המשך קרח. ר"פ לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שבאצילות  העליון וחסד האהבה מדת [היא] שהיא דאף בגופו ומלובשת

להתלבש  למטה ברדתה כן פי על אף עליונה, מרכבה שהיתה בנשמתו המאיר

על למדרגה ממדרגה העולמות השתלשלות ידי על רבים,בגופו צמצומים ידי

עליון  וחסד אהבה אור מהות אל בו המאיר האהבה אור מהות וערך דמיון אין

מהות  ודמיון כערך אלא שבאצילות

ואיכותו  מהותו אל אפר שנעשה העפר

למאכל  וטוב למראה נחמד עץ כשהיה

להבדיל  מזה ויותר משל, דרך על

תורה  שדיברה רק הבדלות באלפים

ומליצה". במשל אדם בני כלשון

¯ÓÁÂ Ï˜Â ÔkL ÏÎÂ על ואם ¿»∆≈¿«»…∆
נאמר  אבינו אברהם של החסד מידת

למידת  והשוואה יחס כל לה שאין

וחומר  קל האלוקית, העליונה החסד

Ì„‡a אברהם בדרגת שאינו יהודי »»»
BlLאבינו  ÏÎO‰L ,Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈∆«≈∆∆

˙ÈÁ·Ï ÏÏk C¯Úa BÈ‡≈¿≈∆¿»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ÏÎO‰ שעל בודאי ולכן «≈∆∆¿«¿»

אי  אלוקות בעניני שכלית התבוננות ידי

האלוקות  עצמות את 'לתפוס' אפשר

והשגה. הבנה בה שייכת לא שכלל

ÏÎO‰ ˙eÏLÏzL‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«¿¿«≈∆
,‰ÏÚÓlL ÏÎO‰Ó ,‰hÓlL∆¿«»≈«≈∆∆¿«¿»
ÈeaÈ¯ È„È ÏÚL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«¿≈ƒ
‰NÚ ˙B‚È¯„n‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿««¿≈«¬»

,˙e‰n‰ ÈepÈL אמנם כלומר, ƒ««
בא  האנושי, השכל שלמטה, השכל

השכל  שלמעלה, מהשכל ומשתלשל

בא  בעולם דבר כל שהרי האלוקי,

האלוקי  ומקורו משורשו ומשתלשל

כזה  הוא ההשתלשלות אופן אבל אותו, ומחיה ומקיים אותו הבורא שהוא

נעשה  כך ידי ועל מדרגות, ובריבוי ירידות בריבוי ומשתלשל יורד שהדבר

מהות  לחלוטין, שונה הוא שלמטה השכל דבר של ובסופו במהותו, שינוי

יחס  כל ללא ערוך, באין הוא ביניהם והריחוק שלמעלה מהשכל לגמרי, אחרת

‰ÒÁ„והשוואה, ˙cÓ ˙eÏLÏzL‰L ,˙Bcn‰ ÔÈÚa BÓÎe¿¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ««∆∆
‡È‰ ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙cnÓ eÈ·‡ Ì‰¯·‡c בריבוי גם ¿«¿»»»ƒƒƒ««∆∆∆¿«¿»ƒ

לדרגה  מדרגה ‰e‰n˙השתלשלות ÈepÈL ÏL ÔÙB‡a החסד שמידת עד ¿∆∆ƒ««
ערוך. באין העליונה החסד ממידת רחוקה אבינו אברהם המבואר fÓe‰של ƒ∆

ערוך  באין שלמעלה מהשכל ונחות רחוק שלמטה שהשכל «Ô·eÓלעיל
˙eÓˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÒÙBz ÔÈ‡ ‰‚O‰Â ‰·‰ È„È ÏÚL שהיא ∆«¿≈¬»»¿«»»≈¿ƒ∆»«¿

האנושי. השכל של והשגה מהבנה מעלה È„Èלמעלה ÏÚ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¿≈
‰lb˙Ó ‰ÊaL ,‰lÙzaL ‰ÁÓO‰Â ‚eÚz‰ומאיר‚eÚz‰ ««¬¿«ƒ¿»∆«¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¬

.‰ÏÚÓlL∆¿«¿»
¯‡B·Ó‰ C¯c ÏÚÂ24הסוד ‰ÌÈ¯˙kבתורת ˙eÏLÏzL‰ ÔÈÚa ¿«∆∆«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿«¿»ƒ

ועולם  עולם fÓ‰,שבכל ‰Ê,ומפרט שממשיך È˜elÈÁכפי LiL Û‡c ∆ƒ∆¿«∆≈ƒ≈
,epnÓ ‰hÓlL ÌÏBÚc ¯˙kÏ ‰Ê ÌÏBÚc ¯˙k‰ ÔÈa ˙B‚È¯„Ó«¿≈≈«∆∆¿»∆«∆∆¿»∆¿«»ƒ∆
הבריאה  עולם של מהכתר נעלה האצילות עולם של שהכתר למשל כמו

האצילות  מעולם ‰Ìשלמטה È¯‰ ÌB˜Ó ÏkÓ שבכל הכתרים כל ƒ»»¬≈≈
fÓ‰,העולמות  ‰Ê ÌÈÏLÏzLÓƒ¿«¿¿ƒ∆ƒ∆

„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ Ïk‰L ואף ∆«…ƒ¿»∆»
חלק  הוא הבריאה עולם של שהכתר

מעולם  למטה שכולו הבריאה מעולם

הכתרים  לכל זאת בכל האצילות,

השתלשלות' 'סדר יש העולמות שבכל

דבר  של לאמיתו ולכן להם, מיוחד

נעלה  הבריאה עולם של הכתר

הוא  כי האצילות עולם של מהספירות

ונמשך  האצילות עולם של בכתר קשור

ישירות. B‡‰L¯ממנו ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
בהתלבשות  בעולמות המתלבש האור

הנשמה  התלבשות בדוגמת פנימית

ובכל  עולם בכל ומאיר הגוף באברי

ענינו  לפי ÏLÏzLÓeנברא CLÓƒ¿»ƒ¿«¿≈
˙e‰n‰ ÈepÈL ÏL ÔÙB‡a ועל ¿∆∆ƒ««

החסד  שמידת לעיל האמור דרך

למידת  דומה אינה נמוכות שבדרגות

עליונות, שבדרגות ÔÈ‡Mהחסד ‰Ó«∆≈
··Bq‰ ¯B‡a Ôk בדרך המאיר ≈»«≈

בלי  אור שהוא מלמעלה, וסובב 'מקיף'

ÈÁ·a˙גבול, ÌbL Û‡ È¯‰¬≈«∆«ƒ¿ƒ«
ÌÈÏebÈÚ הסובב האור נקרא שכך ƒƒ

שאין  לעיגול דומה הוא כי גבול, הבלי

סוף  לו ואין התחלה »ÈÁ·e¿ƒ˙לו
,˙B‚¯c È˜elÈÁ LÈ ÛÈwÓ דבריאה כתר ויש דאצילות כתר ÏkÓכמו «ƒ≈ƒ≈¿»ƒ»

Ïk‰Â ,‰fÓ ‰Ê ÌÈ¯˙k‰ ÌÈÏLÏzLÓ ,ÌB˜Ó וכל ה'כתרים' כל »ƒ¿«¿¿ƒ«¿»ƒ∆ƒ∆¿«…
‡Á„.ה'מקיפים' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆»

הזקן: לאדמו"ר תורה בליקוטי שמבואר [וכפי

מעלה  והדרגה יושר בבחינת בהכלי ומתיישב שנכנס מה היינו פנימי "אור

ליכנס  יכול היה שלא מה הוא מקיף אור ובחינת נה"י. חג"ת חב"ד ומטה

וגם  מקיף, בבחינת הכלי מן למעלה ונשאר אורו גודל מפני כלל בהכלי

חיים  בעץ ידוע והנה כאחד... והרגל הראש מקיף שהרי עיגול בבחינת הוא

נמשך  להיות כדי שהוא הוא ברוך סוף אין אור מן שנמשך וחוט הקו ענין

כל  ממלא ונקרא כו' בחכמה הגילוי וראשית פנימי אור בבחינת ומאיר

הוא  עלמין כל סובב בחי' אמנם כו'. ערכו לפי עולם בכל שמאיר עלמין

שרש  והנה הקו... את מקיף וגם בשוה... העולמות לכל המקיף סוף אין אור

וחוט  הקו מבחינת נמשכים שהן ואף עיגולים. מבחינת נמשך המקיפים

נמשך  המקיפים שרש אעפ"כ העולמות, שבכל המקיפים גם נמשכים שממנו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יי a"iyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

ועל  ׁשּלמעלה, הּתענּוג ּבחינת מתּגּלה ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָֹּבאלקּות

סֹוף. אין אֹור עצמּות ּבבחינת מּגיע זה ְְְִִִֵֵֶַַַַידי

הּביּטּול.p‰Â‰ג) הּוא הּׂשמחה לענין הּכלי ¿ƒ≈ְְְְִִִִַַַַָ

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, ויספּו25והענין ְְְְְְִִִֵֶָָָָ

לידי  מּגיעים ענוה ידי ׁשעל ׂשמחה, ּבהוי' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענוים

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְְִִִִֵֶַָָָׂשמחה.

זה  הּמתחיל ּבדיּבּור יּפלא 26אדמֹו"ר ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

תנּועֹות  ׁשּתי הן וׂשמחה ענוה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָהּדבר,

וׂשמחה  ּכיּוּוץ, ׁשל ּתנּועה היא ּדענוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָהפכּיֹות,

ואי והתרחבּות, התּפּׁשטּות ׁשל ּתנּועה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָהיא

א לׂשמחה. האדם יּגיע הענוה ידי ׁשעל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאפׁשר

ה  הּׁשפלּות אינּה ּדענוה הּוא, מּצד הענין ּבאה ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

אּלא  ּבנפׁשֹו, טֹוב מֹוצא ׁשאינֹו הּנפׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָּפחיתּות

ּדהגם  עצמֹו, הרּגׁש העּדר מּצד הּוא הענוה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָענין

עצמֹו את מחּׁשב אינֹו עצמֹו מעלֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַׁשּיֹודע

מעלֹותיו  ׁשּכל ׁשּיֹודע לפי והיינּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָלמציאּות.

לֹו ּׁשּניּתן מה אּלא זה ואין עצמֹו, ּבכח ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאינם

הרי  כּו', והאהבה האמּונה ענין ּוכמֹו ְְְְְֱֲֲִִֵַַַָָָָָמלמעלה.

וכן  אבינּו, מאברהם לנּו ירּוּׁשה היא ְְְֱִִֵֵַָָָָָָָהאמּונה

היא  יראה) ּגם ּבּה (ׁשּנכלל המסּוּתרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהאהבה

מאברהם  לכל 27ּבירּוּׁשה ּבנֹוגע זה ּדר ועל , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּדכתיב  ּבמׁשה ׁשּמצינּו ּדר ועל הּמעלֹות. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשאר

אׁשר 28ּביּה האדם מּכל מאד עניו מׁשה והאיׁש ְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹֹֹ

כּו', מעלֹותיו ּגֹודל ׁשּידע ׁשאף האדמה, ּפני ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָעל

אּלּו ׁשּמעלֹות ׁשחׁשב ּכיון עניו, היה מקֹום ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּכל

ּבמּתנה  לֹו ׁשּניּתנּו מּפני אּלא יגיעתֹו, מּצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאינם

ּכן  ּגם היה לזּולתֹו ניּתנים היּו ואיּלּו ְְְְִִִִֵַַָָָָָָמלמעלה,
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נ"ך )25 האמצעי אדמו"ר במאמרי הנ"ל ד"ה ואילך. נא ע' ח"א תקס"ב אדה"ז במאמרי ויספו ד"ה וראה יט. כט, ישעי'

.16 שבהערה סה"מ וראה ואילך. כז ואילך).)26ע' 237 ע' ה 'שי"ת ואילך. 299 ע' תרצ"ז (סה"מ תרצ"ז ראה )27דשנת

פי"ח. ג.)28תניא יב, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נמשך  פנימי האור אבל וחוט... הקו את המקיף הגדול העיגול מבחינת

היושר..."]. מבחינת

˙ÈÁa ‰lb˙Ó ˙e˜Ï‡a ‚eÚz‰Â ‰ÁÓO‰ È„È ÏÚL e‰ÊÂ¿∆∆«¿≈«ƒ¿»¿««¬»¡…ƒ¿«»¿ƒ«
,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ לכוחות שייך שבאדם הנפש שבכוחות התענוג כי ««¬∆¿«¿»

התענוג  בבחינת קשור ולכן ה'מקיפים'

משתלשלים  שהכתרים וכאמור העליון,

מזה  ÚÈbÓזה ‰Ê È„È ÏÚÂ האדם ¿«¿≈∆«ƒ«
‡ÔÈו'נוגע' ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿≈

.ÛBÒ
ÈÏk‰ ‰p‰Â להגיע ‚) והאמצעי ¿ƒ≈«¿ƒ
‰ÁÓO‰ ÔÈÚÏ עיקרי ענין שהוא ¿ƒ¿««ƒ¿»

לעיל, כמבואר ה', ‰e‡בעבודת
ÏehÈa‰.ומבאר שממשיך כפי «ƒ

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â25 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
ÈÂ‰a'בישעיה  ÌÈÂÚ eÙÒÈÂ¿»¿¬»ƒ«¬»»

,‰ÁÓN הפסוק של הפנימי והפירוש ƒ¿»
ÌÈÚÈbÓהוא  ‰ÂÚ È„È ÏÚL∆«¿≈¬»»«ƒƒ

¯‡·nL ÈÙÎe .‰ÁÓN È„ÈÏƒ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k¿¿«ƒ»ƒ

¯"BÓ„‡ הריי"צ eaÈ„a¯הרבי «¿¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ שלו חסידות במאמר ««¿ƒ

בפסוק  Ê26‰¯B‡ÎÏc‰הפותח , ∆¿ƒ¿»
,¯·c‰ ‡ÏtÈ שביטול יתכן כיצד ƒ»≈«»»

לשמחה  הגורם יהיו ≈¬∆È¯‰Lוענוה
˙BÚe˙ ÈzL Ô‰ ‰ÁÓNÂ ‰ÂÚ¬»»¿ƒ¿»≈¿≈¿

‰È‡נפשיות  ‰ÂÚc ,˙BiÎÙ‰»¿ƒ«¬»»ƒ
ıeeÈk ÏL ‰Úez,הנפש ¿»∆ƒ

ÏL ‰Úez ‡È‰ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»ƒ¿»∆
˙e·Á¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ הנפש, ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬

‰ÂÚ‰ È„È ÏÚL ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»∆«¿≈»¬»»
ÁÓNÏ‰.?והביטול  Ì„‡‰ ÚÈbÈ«ƒ«»»»¿ƒ¿»

dÈ‡ ‰ÂÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¬»»≈»
˙eÏÙM‰ הרוח ‰a‡‰נמיכות «ƒ¿«»»

˙e˙ÈÁt „vÓ ונחיתותLÙp‰ ƒ«¿ƒ«∆∆
BLÙa ·BË ‡ˆBÓ BÈ‡L ולכן ∆≈≈¿«¿

ושפלות, נחיתות חש ÔÈÚהוא ‡l‡∆»ƒ¿«
Lb¯‰ ¯cÚ‰ „vÓ ‡e‰ ‰ÂÚ‰»¬»»ƒ«∆¿≈∆¿≈

,BÓˆÚ ישות חש שאינו משום «¿
BÓˆÚעצמית  ˙BÏÚÓ Ú„BiL Ì‚‰c טובות תכונות בעצמו מוצא וכן «¬«∆≈««¬«¿

זאת  בכל טובים, MÁÓ·ומעשים BÈ‡ מחשיב BÓˆÚלא ˙‡ ≈¿«≈∆«¿
˙e‡ÈˆÓÏ.ובענווה בביטול הוא ÏkLאלא Ú„BiL ÈÙÏ ,eÈÈ‰Â ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈«∆»
ÂÈ˙BÏÚÓלו ידועות Ó‰שאכן ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,BÓˆÚ ÁÎa ÌÈ‡ «¬»≈»¿…««¿¿≈∆∆»«

,'eÎ ‰·‰‡‰Â ‰eÓ‡‰ ÔÈÚ BÓÎe .‰ÏÚÓÏÓ BÏ ÔzÈpM שמי ∆ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»¡»¿»«¬»
מלמעלה, לו ניתן אלא משלו זה אין כי בכך להתגאות צריך לא בהן שהתברך

ÔÎÂכי  ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ó eÏ ‰Me¯È ‡È‰ ‰eÓ‡‰ È¯‰¬≈»¡»ƒ¿»»≈«¿»»»ƒ¿≈
בהעלם ‰zeÒÓ¯˙לה'‰‡‰·‰ היא אם גם מישראל, ואחד אחד כל בלב »«¬»«¿∆∆

אהבת  רגשי מרגיש לא והאדם ובהסתר

בגלוי  È¯‡‰)ה' Ìb da ÏÏÎpL)∆ƒ¿»»«ƒ¿»
Ì‰¯·‡Ó ‰Me¯Èa ‡È‰27, ƒƒ»≈«¿»»

..." התניא: בספר הזקן אדמו"ר כדברי

שדעתו  מי אף כי נאמנה לידע צריך

להבין  לב לו ואין ה' בידיעת קצרה

להוליד  הוא ברוך סוף אין בגדולת

ואהבה] [יראה ורחימו דחילו ממנה

פי  על אף לבד, ותבונתו במוחו אפילו

לשמור  מאד הדבר אליו קרוב כן

תורה  ותלמוד התורה מצות כל ולעשות

מעומקא  ממש ובלבבו בפיו כולן כנגד

ורחימו  בדחילו לאמיתו באמת דלבא

כללות  שבלב מסותרת אהבה שהיא

מאבותינו... לנו ירושה שהיא ישראל

ועל  המרכבה הן הן האבות כי והענין

נשמה  רוח נפש להמשיך זכו כן

מעשר  עולם עד אחריהם לבניהם

כפי  ואחד אחד לכל דקדושה... ספירות

פנים  כל ועל מעשיו וכפי מדרגתו

ופושעי  שבקלים לקל אפילו

Ê‰ישראל...", C¯c ÏÚÂ הוא כשם ¿«∆∆∆
כן  ה', ואהבת האמונה מעלות לגבי

‰BÏÚn˙הוא ¯‡L ÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿»¿»««¬
מביאות  לא כולן להן, זוכה שהאדם

ומכיר  יודע הוא כי גאוה לידי אותו

משלו  אינן הללו המעלות שכל בכך

מלמעלה. לו ניתנו C¯cאלא ÏÚÂ¿«∆∆
‰LÓa eÈˆnL רבינו·È˙Îc ∆»ƒ¿…∆ƒ¿ƒ

dÈa28,בתורה בו, LÈ‡‰Âשכתוב ≈¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ ‰LÓ…∆»»¿…ƒ…»»»
Û‡L ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡¬∆«¿≈»¬»»∆«

Ú„iL בודאיÂÈ˙BÏÚÓ Ï„Bb ∆»«∆«¬»
והעצומות  ÏkÓהגדולות ,'eÎƒ»

‰È‰ ÌB˜Ó רבינו לו ÂÈÚ,משה גרמה לא במעלותיו וההכרה והידיעה »»»»»
וישות  גאוה ‡ÌÈשום el‡ ˙BÏÚnL ·LÁL ÔÂÈk אצלו נמצאות ≈»∆»«∆«¬≈≈»

a BÏ ezÈpL ÈtÓ ‡l‡ ,B˙ÚÈ‚È „vÓelÈ‡Â ,‰ÏÚÓÏÓ ‰zÓ ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿¿«»»ƒ¿«¿»¿ƒ
ÌÈzÈ eÈ‰ אלו גדולות BÊ,מעלות ‰‚È¯„Óa Ôk Ìb ‰È‰ B˙ÏeÊÏ »ƒ»ƒ¿»»»«≈¿«¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyיב iig eidie

נעלית  ּבמדריגה עֹוד היה ואּולי זֹו, ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָּבמדריגה

ּדהּנה, הּׂשמחה. לענין ּכלי היא זֹו וענוה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָיֹותר.

ּדוקא, מּתנה מקּבל ּכאׁשר הּוא הּׂשמחה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָענין

ּבֹו עמל ׁשּלא עתק מי 29הֹון הּנה ולכן, . ְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשּלֹו הּׂשמחה אין עצמֹו, מעלת את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּמרּגיׁש

חֹוׁשב  הּוא הרי לֹו ּׁשּיׁש מה ּכל ּכי, ְֲִִֵֵֵֵֶַָּבׁשלימּות,

ּובפרט  פארּדינט), ּדאס האט (ער לֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּמּגיע

ּכיון  ּבעצבּות, הּוא ׁשאז ּדבר, לֹו חסר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָּכאׁשר

מּדת  ּבֹו ׁשּיׁש מי ודוקא כּו'. לֹו ׁשּמּגיע ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשחֹוׁשב

מּכל  עצמֹו, מעלת ׁשּיֹודע ּדאף היינּו, ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָהענוה,

לֹו ניּתנּו ׁשּמעל ֹותיו ּבידעֹו ּבביּטּול, הּוא ְְְְֲִִֶַָָָמקֹום

לזּולתֹו אּלּו מעלֹות נֹותנים היּו ואם ְְְְְֲִִִֵַַָָָמלמעלה,

אצלֹו הּׂשמחה אזי מּמּנּו, טֹוב יֹותר עֹוד ְְֲִִֵֶֶַַָָָהיה

לֹו, ּׁשּיׁש מה ּכל על ׁשּׂשמח ּבׁשלימּות, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָהיא

איזה  לֹו חסר אם וגם לֹו, מּגיע זה ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבידעֹו

אין  חֹוׁשב ּדבר, ׁשאינֹו ּכיון לעצבּות, ּגֹורם זה ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

מה  ּגם ואדרּבה, לֹו, ּׁשּיׁש מּמה יֹותר לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּמּגיע

ּומקּבל  לֹו, מּגיע ׁשּלא חֹוׁשב הּוא הרי לֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹּׁשּיׁש

מלמעלה. ּבמּתנה ְְְִַַָָָֹזאת

˙eiË¯Ù·e ּכלי ׁשהּוא הּביּטּול הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִִֵֵֶַ

ׁשּגם  ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְְִִִֶֶַָָלׂשמחה,

הרּגׁש ּבלי אלקית ׂשמחה היא עצמּה ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹהּׂשמחה

ּבמּורּגׁש, היא הּׂשמחה ּכאׁשר ּדהּנה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָעצמֹו.

ּתנּועת  מּצד הּנה ּבזה, ּומתעּנג ׁשּׂשמח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמרּגיׁש

ׁשּׂשמחה  וכּידּוע הּׂשמחה, ׁשּבענין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָההתּפּׁשטּות

ּגדר  ריּבּוי 30ּפֹורצת ידי ׁשעל להיֹות יכֹול אזי , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

יניקה  ׁשל ענין מּזה יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָהׁשּתלׁשלּות

יניקת  מּזה להיֹות ׁשאפׁשר וכיון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָלחיצֹונים.

ּבמדריגת  ׁשּגם הֹוכחה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָהחיצֹונים,

ּדר ועל הּׁשלימּות. ּבתכלית זה אין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָהּקדּוּׁשה

ראּומה 31המבֹואר  ּוׁשמּה ּופילגׁשֹו ,32ּבענין ְְְְְְִִַַַָָָ
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כד. כב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Óa „BÚ ‰È‰ ÈÏe‡Â.רבינו BÊממשה ‰ÂÚÂ ¿«»»¿«¿≈»«¬≈≈«¬»»

אמיתית  ענוה ÈÏkשהיא ‡È‰ להגיע ניתן שדרכו ÔÈÚÏואמצעי ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
,‰ÁÓO‰.ומבאר שממשיך כפי «ƒ¿»

ÔB‰ ,‡˜Âc ‰zÓ Ïa˜Ó ¯L‡k ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»«¬∆¿«≈«»»«¿»
Ba ÏÓÚ ‡lL ˜˙Ú29 מבלי »≈∆…»«

כך. על והתיגע התאמץ מצידו שהוא

˙‡ LÈb¯nL ÈÓ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈ƒ∆«¿ƒ∆
BÓˆÚ ˙ÏÚÓ לו שיש שמה וסבור «¬««¿

והמאמצים  שלו היכולות בזכות זהו

BlLשלו, ‰ÁÓO‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»∆
LiM ‰Ó Ïk ,Èk ,˙eÓÈÏLaƒ¿≈ƒ»«∆≈
BÏ ÚÈbnL ·LBÁ ‡e‰ È¯‰ BÏ¬≈≈∆«ƒ«

ËÈc¯‡Ù Ò‡c Ë‡‰ ¯Ú) הוא ∆»»«¿ƒ¿
שלו  היכולות ידי על זה, את הרוויח

שלו  L‡k¯והמאמצים Ë¯Ù·e ,(ƒ¿»«¬∆
¯·c BÏ ¯ÒÁ ראוי דעתו שלפי »≈»»

לו, יחסר e·ˆÚa˙שלא ‡e‰ Ê‡L∆»¿«¿
ההוא, הדבר LBÁL·מחסרון ÔÂÈk≈»∆≈
'eÎ BÏ ÚÈbnL את לו אין ואם ∆«ƒ«

לעצבות. סיבה זו הרי לו, המגיע

˙cÓ Ba LiL ÈÓ ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ∆≈ƒ«
Ú„BiL Û‡c ,eÈÈ‰ ,‰ÂÚ‰»¬»»«¿¿«∆≈«
‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ,BÓˆÚ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ»»

ÏehÈ·a,הרוח BÚ„Èaובשפלות ¿ƒ¿»¿
BÏ ezÈ ÂÈ˙BÏÚnL∆«¬»ƒ¿
ÌÈ˙B eÈ‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ

el‡ ˙BÏÚÓ עצמןB˙ÏeÊÏ «¬≈¿»
א  BË·חר למישהו ¯˙BÈ „BÚ ‰È‰»»≈

BÏˆ‡ ‰ÁÓO‰ ÈÊ‡ ,epnÓƒ∆¬««ƒ¿»∆¿
ÏÚ ÁÓOL ,˙eÓÈÏLa ‡È‰ƒƒ¿≈∆»≈««
ÔÈ‡L BÚ„Èa ,BÏ LiM ‰Ó Ïk»«∆≈¿»¿∆≈

BÏ ÚÈbÓ ‰Ê הוא לו שיש מה וכל ∆«ƒ«
מלמעלה, BÏבמתנה ¯ÒÁ Ì‡ Ì‚Â¿«ƒ»≈

‰Ê ÔÈ‡ ,¯·c ‰ÊÈ‡ של החיסרון ≈∆»»≈∆
המסוים  e·ˆÚÏ˙,הדבר Ì¯Bb≈¿«¿

BÏ ÚÈbnL ·LBÁ BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈≈∆«ƒ«
,‰a¯„‡Â ,BÏ LiM ‰nÓ ¯˙BÈ≈ƒ«∆≈¿«¿«»
‡e‰ È¯‰ BÏ LiM ‰Ó Ìb««∆≈¬≈
Ïa˜Óe ,BÏ ÚÈbÓ ‡lL ·LBÁ≈∆…«ƒ«¿«≈

‰ÏÚÓÏÓ ‰zÓa ˙‡Ê ומזה …¿«»»ƒ¿«¿»
הכלי  הם והענוה הביטול כיצד מובן

שמחה, לידי באים שדרכו והאמצעי

לעיל. כמבואר עצב, לידי מביאה לי' 'מגיע של והתחושה הגאוה ולהיפך

CÈ¯ˆ ,‰ÁÓNÏ ÈÏk ‡e‰L ÏehÈa‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
˙BÈ‰Ïפנימי כך וכל עמוק כך כל ‰ÁÓO‰ביטול ÌbL ÔÙB‡a ƒ¿¿∆∆««ƒ¿»

˙È˜Ï‡ ‰ÁÓN ‡È‰ dÓˆÚ במעלות בו שמאירה האלוקות על ששמח «¿»ƒƒ¿»¡…ƒ
מלמעלה  לו BÓˆÚשניתנו Lb¯‰ ÈÏa.עצמית ישות של תחושה כל ללא ¿ƒ∆¿≈«¿

‡È‰ ‰ÁÓO‰ ¯L‡k ,‰p‰c¿ƒ≈«¬∆«ƒ¿»ƒ
,Lb¯eÓa של גלוי ברגש לידי ובאה ¿¿»

ÁÓOLשמחה, LÈb¯nL∆«¿ƒ∆»≈«
,‰Êa ‚pÚ˙Óe האלוקות בהשגת ƒ¿«≈»∆

˙eËMt˙‰‰ ˙Úez „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«¿««ƒ¿«¿
,‰ÁÓO‰ ÔÈÚaL מכך כתוצאה ∆¿ƒ¿««ƒ¿»

התפשטות  של תנועה היא שהשמחה

מכיווץ, הפוך הנפש, של והתרחבות

˙ˆ¯Bt ‰ÁÓOL Úe„iÎÂ¿«»«∆ƒ¿»∆∆
¯„b30, יוצא אדם שמחה ובעת »≈

אם  (למשל, הרגילים מציאותו מגדרי

נמצא  כלל ובדרך בטבעו, קמצן הוא

שהוא  שמחה בעת כיווץ, של בתנועה

פזרן), יהיה והתרחבות בהתפשטות

ÈÊ‡ מתרחבת שלו האישית המציאות ¬«
È„Èומתפשטת  ÏÚL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆«¿≈

˙eÏLÏzL‰ ÈeaÈ¯ לא כלומר, ƒƒ¿«¿¿
וההתרחבות  מהשמחה ישירה כתוצאה

של  השתלשלות' 'ריבוי ידי על אבל

לענין  מענין הזו הנפשית התנועה

לדרגה  עלול È‰È‰ומדרגה היינו ƒ¿∆
ÈÈ˜‰להיות  ÏL ÔÈÚ ‰fÓƒ∆ƒ¿»∆¿ƒ»

ÌÈBˆÈÁÏ לכוחות ונתינה השפעה «ƒƒ
(ועל  הקדושה לגבול שמחוץ וענינים

של  נפשית בתנועה שנמצא מי דרך

שישפיע  להיות שעלול והשפעה נתינה

השפעה). לקבל ראוי שלא למי גם

‰fÓ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆¿»ƒ¿ƒ∆
BÊ È¯‰ ,ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ עצם ¿ƒ««ƒƒ¬≈

להיות  עלולה הזו שמהתנועה העובדה

רצוי  בלתי דבר שהיא החיצונים' 'יניקת

˙‚È¯„Óa ÌbL ‰ÁÎB‰»»∆«¿«¿≈«
‰Ê ÔÈ‡ ‰Me„w‰ מסוג השמחה «¿»≈∆

יש  שבה במורגש השמחה היינו זה,

ולישות  למציאות מסוים ביטוי

שמחה  היא האדם, של העצמית

‰eÓÈÏM˙.שאיננה  ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈
¯‡B·Ó‰ C¯c ÏÚÂ31 בתורת ¿«∆∆«¿»

בתורה  הכתוב על BL‚ÏÈÙeהחסידות ÔÈÚa אבינו אברהם אחי נחור של ¿ƒ¿«ƒ«¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג a"iyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

ּבבחינת  היֹותֹו ׁשעם מה, ראּו אֹותּיֹות ְְְֱִִִִֶַָָראּומה

ּבמּורּגׁש הּוא עצמֹו הּביּטּול הרי מה, ְְְֲִִֵַַָָּביּטּול,

מה, ראּו ׁשּזהּו ּביּטּול), ּדעם אנווייזן ְְְְְִֶֶֶֶַָָ(מ'קען

נֹוגּה קליּפת ענין והּוא ּבטל. ׁשאני ְְְְֲִִִֵֶַַַָראּו

לא  ׁשּׁשם האצילּות ׁשּבעֹולם והיינּו, ְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹּדאצילּות,

רע  הּוא 33יגּור נֹוגּה הּקליּפת ענין הּנה , ְְְְִִִֵַַַַָ

ריּבּוי  ידי על א ּבמּורּגׁש. הּוא ְְְִִֵֶַַַָׁשהּביּטּול

נֹוגּה קליּפת  ּבחינת מּזה נמׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַַָהׁשּתלׁשלּות

הּוא  וכן ּגמּור. לרע הממּוּצע ׁשהיא ְְְֲִִֵֶַַַָָָּדעׂשּיה,

ּבמּורּגׁש, היא הּׂשמחה ׁשּכאׁשר הּׂשמחה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּבענין

ּוכפי  ּגמּור, רע ׁשל ענין מּזה ׁשּיצא אפׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאזי

נפרץ  הּׂשמחה ׁשּבעת ּבעצם, רע ּבאיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשרֹואים

מי  ורק ּכל, לעין ורׁשעֹו יׁשּותֹו ּומתּגּלית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַֹּגדרֹו

יֹותר  מתּגּלה הּׂשמחה ּבעת הּנה ּבטל, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

עם  ּומתחּבר  ּכבֹודֹו על ׁשּמווּתר ׁשּלֹו, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַהּביּטּול

לּׂשמ  ּכלי ׁשהּוא ׁשהּביּטּול וזהּו כּו'. אדם חה ּכל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

אינּה עצמ ּה הּׂשמחה ׁשּגם ּבאֹופן להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָצרי

יניקה  מּזה ׁשּתהיה אפׁשר אי ׁשאז ּכלל, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָּבמּורּגׁש

ִִַלחיצֹונים.

ׁשהּוא p‰Â‰ד) ּכפי העבֹודה סדר הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶֶָָָ

על  ׁשעֹולם ּבאֹופן הּבריאה ְְִִֶֶַַַָָמּצד

נברא  להיֹות 34מיּלּואֹו צריכה ׁשהעבֹודה , ְְְֲִִִִֶָָָָ

ענין  וזהּו עצמ ֹו, הרּגׁש ּבלי אלקית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָֹּבׂשמחה

היּדּור  ׁשל ענין זה ׁשאין ּכיון אחד, לכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשּיי

ּׁשאין  מה העבֹודה. מעיּקרי אּלא ּבזה, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּתהיה  אפׁשר ׁשאז הּדעת, עץ חטא לאחרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכן

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין ּבמּורּגׁש. 35הּׂשמחה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ּוכמֹו ההרּגׁשה, ּבענין היה הּדעת עץ ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשחטא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Óe‡¯ dÓLe32,‰Ó e‡¯ ˙Bi˙B‡ ‰Óe‡¯ כזו , דרגה שזו ¿»¿»¿»ƒ¿»

ה' ‰B˙BÈבעבודת ÌÚL האדם Ó‰,של ,ÏehÈa ˙ÈÁ·a לשון ∆ƒ¡ƒ¿ƒ«ƒ»
מה", "ונחנו עצמם על אמרו ואהרן שמשה שכתוב כמו ביטול על שמורה

חשובין", אנחנו "מה רש"י: Lb¯eÓaופירש ‡e‰ BÓˆÚ ÏehÈa‰ È¯‰¬≈«ƒ«¿¿¿»
שלו  ההתבטלות את חש והאדם

ÏehÈa ÌÚc ÔÊÈÈÂÂ‡ ÔÚ˜'Ó)¿∆»¿«¿¿∆ƒ
הביטול  את ולהראות להצביע ),אפשר

È‡L e‡¯ ,‰Ó e‡¯ e‰fL∆∆¿»¿∆¬ƒ
d‚B ˙tÈÏ˜ ÔÈÚ ‡e‰Â .ÏËa»≈¿ƒ¿«¿ƒ««

,˙eÏÈˆ‡c וחסידות בקבלה כמבואר «¬ƒ
הצד  אחרא', ה'סטרא של כוחות יש

הנקראים הא  הקדושה, צד שאינו חר

על  ומסתירים שמכסים כיון 'קליפות'

על  שמכסה קליפה כמו הקדושה אור

בהן  שאין טמאות קליפות ויש הפרי,

טוב  בה שמעורב קליפה ויש כלל טוב

לשון  'נוגה' קליפת נקראת ולכן ורע

היינו  מה', 'ראו של זה וענין אור,

שהביטול  באופן אבל ('מה') ביטול

נוגה  קליפת ענינה הוא ונרגש, נראה

האצילות  בעולם שהיא ¿»¿(eÈÈ‰Â,כפי
ÌML ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL אין ∆¿»»¬ƒ∆»

כלל, הקדושה והיפך ישות של מציאות

בתהלים  הכתוב E¯e‚Èכלשון ‡Ï…¿¿
Ú¯33d‚B ˙tÈÏw‰ ÔÈÚ ‰p‰ , »ƒ≈ƒ¿««¿ƒ««

ÏehÈa‰L ‡e‰ לאלקות‡e‰ ∆«ƒ
ÈeaÈ¯ È„È ÏÚ C‡ .Lb¯eÓa¿¿»««¿≈ƒ

˙eÏLÏzL‰ ריבוי זו בחינה וירידת ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה fÓ‰ירידות CLÓƒ¿»ƒ∆

,‰iNÚc d‚B ˙tÈÏ˜ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ«««¬ƒ»
הרביעי, בעולם היא נוגה שקליפת כפי

העולמות  ארבעה מבין ביותר, התחתון

אצילותֿבריאהֿיצירהֿ של הכלליים

שהיא È‰L‡עשיה  כפי נוגה קליפת ∆ƒ
העשיה  Ú¯Ïבעולם ÚveÓÓ‰«¿»¿«

¯eÓb.רע גם בה יש ‰e‡כי ÔÎÂ »¿≈
¯L‡kL ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»∆«¬∆

Lb¯eÓa ‡È‰ ‰ÁÓO‰ ועם «ƒ¿»ƒ¿¿»
ומציאות, ישות של »¬‡ÈÊהרגשה

¯LÙ‡ יתכן‡ˆiLוישתלשל‰fÓ לדרגה מדרגה ירידות ÔÈÚבריבוי ∆¿»∆≈≈ƒ∆ƒ¿»
˙ÚaL ,ÌˆÚa Ú¯ LÈ‡a ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe ,¯eÓb Ú¯ ÏL∆«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿∆∆∆¿≈

‰ÁÓO‰והתפשטות התרחבות של בתנועה נמצאת נפשו ı¯Ùכאשר «ƒ¿»ƒ¿»
ÏËa ‡e‰L ÈÓ ˜¯Â ,Ïk ÔÈÚÏ BÚL¯Â B˙eLÈ ˙Èlb˙Óe B¯„bƒ¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿¿≈…¿«ƒ∆»≈

באמת, ‰ÁÓO‰ועניו ˙Úa ‰p‰ וההתרחבות מההתפשטות כתוצאה אזי ƒ≈¿≈«ƒ¿»
ולכן  ביטול היא מהותו כל שהרי ומציאות, יישות של ביטוי אין שלו,

ÌÚ ¯aÁ˙Óe B„B·k ÏÚ ¯zÂÂnL ,BlL ÏehÈa‰ ¯˙BÈ ‰lb˙Óƒ¿«∆≈«ƒ∆∆¿«≈«¿ƒ¿«≈ƒ
Â .'eÎ Ì„‡ ÏkCÈ¯ˆ ‰ÁÓOÏ ÈÏk ‡e‰L ÏehÈa‰L e‰Ê »»»¿∆∆«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»ƒ

‰ÁÓO‰ ÌbL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆««ƒ¿»
,ÏÏk Lb¯eÓa dÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»¿¿»¿»
של  ביטוי לשום תגרום לא והשמחה

ומציאות  ביטול Ê‡Lישות יש כאשר ∆»
fÓ‰לגמרי  ‰È‰zL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆

בעת  וההתפשטות מההתרחבות

ÌÈBˆÈÁÏהשמחה  ‰˜ÈÈ אלא ¿ƒ»«ƒƒ
הראוי. באופן היא השמחה

‰Ê Ïk ‰p‰Â לעיל „) המבואר ¿ƒ≈»∆
ענין  הוא השמחה שענין באריכות

לא  השמחה אבל ה', בעבודת עיקרי

מתוך  אלא מורגשת להיות צריכה

וענוה  ‰B·Ú„‰ביטול ¯„Ò ‡e‰≈∆»¬»
‰‡È¯a‰ „vÓ ‡e‰L ÈÙk כפי ¿ƒ∆ƒ««¿ƒ»

רוחנית  בשלימות מלכתחילה, שנבראה

חסרונות, ÏÚללא ÌÏBÚL ÔÙB‡a¿∆∆»«
B‡elÈÓ ושלם מלא באופן ƒ

‡¯·34, המצב וזה המדרש, כדברי ƒ¿»
מושלם  בעולם «¬«∆B·Ú‰L„‰הרצוי

ה' את עובד «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שהיהודי
ÈÏa ˙È˜Ï‡ ‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿»¡…ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,BÓˆÚ Lb¯‰∆¿≈«¿¿∆ƒ¿»

,„Á‡ ÏÎÏ CÈiM‰ ליחידי רק ולא ««»¿»∆»
גבוהה, מדריגה בעלי «≈ÔÂÈkסגולה,

¯ecÈ‰ ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿»∆ƒ
מן  בו שחייבים העיקר על בהוספה

‡l‡הדין  ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»
ÔÈ‡M ‰Ó .‰„B·Ú‰ È¯wÈÚÓ≈ƒ»≈»¬»«∆≈
,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È¯Á‡Ï Ôk≈¿«¬≈≈¿≈«««
בשלימות  וחיסרון פגם נעשה ידו שעל

‡LÙ¯העולם, Ê‡L יתכן ∆»∆¿»
Lb¯eÓa ‰ÁÓO‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿¿»
רצוי  בלתי הדבר כמה עד לעיל ונתבאר

לחיצונים  יניקה מזה להיות (שיכולה

וכו'). הרע של והתפשטות והתגלות

שמחה  של החסרון עם הדעת, עץ חטא של השייכות את ומבאר וממשיך

ה  עם עצמו.במורגש, רגש

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â35 החסידות ‰Úc˙בתורת ıÚ ‡ËÁL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆≈¿≈«««
‰È‰ בעיקר Ó‡pL¯התבטא BÓÎe ,‰Lb¯‰‰ ÔÈÚa36 בתורה »»¿ƒ¿«««¿»»¿∆∆¡«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyיד iig eidie

וכי 36ׁשּנאמר  למאכל העץ טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּזהּו להׂשּכיל, העץ ונחמד לעינים הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָתאוה

אדם  ׁשּבהיֹות ּפי על ׁשאף והיינּו, ההרּגׁשה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָענין

להׂשּכלֹות  רק ׁשּיי היה עדן ּבגן ְְְִֵֶַַַַָָָָָהראׁשֹון

להׂשּכיל  ׁשרצה היה החטא הּנה כּו', ,37רּוחנּיים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ידי  ועל ּבמּורּגׁש, היתה ׁשההׂשּכלה ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָוהיינּו,

כּו'. החיצֹונים ליניקת מקֹום נעׂשה ְֲִִִִַַַַַָָָָההרּגׁשה

הּדעת, עץ לחטא האפׁשרּות סיּבת יּובן ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּובזה

ראׁשֹו היה הראׁשֹון ׁשאדם ּכיון ְְִִֵֶָָָָָָָֹּדלכאֹורה,

ּבעׂשּיה  ורגליו ּביצירה וגּופֹו ְְְְֲִִִִִַַָָָָּבבריאה

ענין 38(ּדקדּוּׁשה) אצלֹו ׁשּיי היה אי ּכן, אם , ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

היתה  החטא ׁשּסיּבת הּוא, הענין א חטא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

ּומּזה  לעיל. ּכּנזּכר כּו', ההרּגׁשה ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּצד

הּׂשמחה  ּגם הּנה הּדעת עץ חטא ׁשּלאחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּובן,

ּבמּורּגׁש. להיֹות ׁשּיכֹולה ּבאֹופן היא ה' ְְְְְֲִִֶֶַַָָּבעבֹודת

להיֹות  יכֹול  ּבמּורּגׁש היא הּׂשמחה ׁשּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכיון

ׁשּתהיה  אפׁשר אי לכן, לחיצֹונים, יניקה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמּזה

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל ּבׂשמחה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָהעבֹודה

ׂשמחה  ׁשּתהיה ּדא סביל מֹוחא ּכל לאו ְְִִִִֶֶָָָָָָּכי

ּדוקא, ּבּצּדיקים אם ּכי עצמֹו, הרּגׁש ּבלי ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹאלקית

להיֹות  צרי יׂשראל ּבני ׁשאר אצל ּכן ּׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמה

ּבחיצֹונּיּות  אבל ּבפנימּיּות, רק הּׂשמחה ְְְְֲִִִִִִִַַַָָענין

ּוכמֹו ּדוקא , עֹול וקּבלת הּיראה ענין להיֹות ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָצרי

יּפלא 39ׁשּכתּוב  ׁשּלכאֹורה ואף ּברעדה. וגילּו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

אּלּו, ענינים ׁשני חיּבּור להיֹות אפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֶָָאי

הּביאּור  ידּוע הרי אחת, ּבבת ּורעדה, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָׂשמחה

רּבֹו40ּבזה  את העֹובד העבד ּכמׁשל ׁשּזהּו , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

עד  לרּבֹו לגמרי ׁשּבטל ּבתכלית, עֹול ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָּבקּבלת

ׁשּמּצד  אף הרי ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָׁשאינֹו

ׁשּיי ולא ּכלל, הרּגׁש לׁשּום ׁשּיי אינֹו ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹעצמֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈÚÏ ‡e‰ ‰Â‡˙ ÈÎÂ ÏÎ‡ÓÏ ıÚ‰ ·BË Èk ‰M‡‰ ‡¯zÂ«≈∆»ƒ»ƒ»≈¿«¬»¿ƒ«¬»»≈«ƒ

‰Lb¯‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÏÈkN‰Ï ıÚ‰ „ÓÁÂ ורצון וידיעה הכרה ¿∆¿»»≈¿«¿ƒ∆∆ƒ¿«««¿»»
Ô„Úבתאוות, Ô‚a ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙BÈ‰aL Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆

'eÎ ÌÈiÁe¯ ˙BÏkN‰Ï ˜¯ CÈiL ‰È‰ לענינים תאוות לו היו ולא »»«»«¿«¿»»ƒƒ
‰È‰גשמיים, ‡ËÁ‰ ‰p‰ƒ≈«≈¿»»

ÏÈkN‰Ï ‰ˆ¯L37,,כלומר ∆»»¿«¿ƒ
כי  רצוי, דבר היתה עצמה ההשכלה

רוחניים  בענינים השכלה על מדובר

כי  חטא, היה להשכיל הרצון אבל

ומציאות  לישות ביטוי היה הרצון

‰˙È‰ ‰ÏkN‰‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««¿»»»¿»
,Lb¯eÓa מוחלט ביטול מתוך ולא ¿¿»

ושפלות, È„Èוענווה ÏÚÂ¿«¿≈
ÌB˜Ó ‰NÚ ‰Lb¯‰‰««¿»»«¬»»

eÎ'ואפשרות  ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏƒƒ««ƒƒ
החסרון  אודות לעיל המבואר דרך על

ישות  עם במורגש, שהיא שמחה של

עצמית.

˙e¯LÙ‡‰ ˙aÈÒ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆«ƒ«»∆¿»
,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÏ דבר שהיא ¿≈¿≈«««

מעיקרו  ÔÂÈkתמוה ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
,‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡L כמבואר ∆»»»ƒ»»

נעלה  ומצב במעמד הסוד, בתורת

È¯·a‡‰ביותר  BL‡¯ בעולם …ƒ¿ƒ»
העליון  ÈˆÈa¯‰הבריאה BÙe‚Â¿ƒƒ»

העליון  היצירה «¿»¿ÂÈÏ‚¯Âבעולם
) ‰iNÚa הזה עולם של בעשיה ולא «¬ƒ»

וסטרא  קליפות מלא שהוא הגשמי

העשיה  בעולם אלא אחרא

(‰Me„˜c38‰È‰ CÈ‡ ,Ôk Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈≈»»
‡ËÁ ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ CÈiL«»∆¿ƒ¿»∆≈¿

ה'.? רצון על ועבירה

˙aÈqL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«
ÔÈÚ „vÓ ‰˙È‰ ‡ËÁ‰«≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«

,'eÎ ‰Lb¯‰‰ הרגשה שהיתה כיון ««¿»»
ורצונות  ומציאות ישות של מסוימת

fÓe‰אישיים  .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈ƒ∆
ıÚ ‡ËÁ È¯Á‡lL ,Ô·eÓ»∆¿«¬≈≈¿≈

˙Úc‰ לענין מעשי ביטוי שהיה «««
שכבר  בעולם פגם ועשה ההרגשה,

'על  כאשר מלכתחילה שהיה כפי איננו

נברא', ÔÙB‡aמילואו ‡È‰ '‰ ˙„B·Úa ‰ÁÓO‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ¿»«¬«ƒ¿∆

‰ÏBÎiL עלולהLb¯eÓa ˙BÈ‰Ï.להיות שראוי כפי וענוה בביטול ולא ∆¿»ƒ¿¿¿»
ÏBÎÈ Lb¯eÓa ‡È‰ ‰ÁÓO‰ ¯L‡kL ÔÂÈÎÂ עלול‰fÓ ˙BÈ‰Ï ¿≈»∆«¬∆«ƒ¿»ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ∆

,ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ,באריכות לעיל È‰zL‰כמבואר ¯LÙ‡ È‡ ,ÔÎÏ ¿ƒ»«ƒƒ»≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk Ïˆ‡ ‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰ שהיה כמו »¬»¿ƒ¿»≈∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

שייך  היה שהדבר הבריאה בתחילת

לעיל, כמבואר ואחד, אחד Èkƒלכל
ממדריגתו  ירד כבר כשהעולם עכשיו

הדעת  עץ חטא ידי על ונפגם הראשונה

‡c ÏÈ·Ò ‡ÁBÓ Ïk Â‡Ï כל לא »»»»ƒ»
ולשאת  לסבול יכול אחד] כל [של מוח

‡È˜Ï˙זאת  ‰ÁÓN ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿»¡…ƒ
BÓˆÚ Lb¯‰ ÈÏa,כללÌ‡ Èk ¿ƒ∆¿≈«¿ƒƒ

‡˜Âc ÌÈ˜Ècva הביטול שאצלם ««ƒƒ«¿»
כדבעי, הם והשפלות »Ó‰והענוה

Èa ¯‡L Ïˆ‡ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈≈∆¿»¿≈
Ï‡¯NÈ זו למדריגה הגיעו שלא ƒ¿»≈

˜¯ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿»«
˙eiÓÈÙa חיצוני ביטוי לקבל מבלי ƒ¿ƒƒ

החס  (בגלל של מורגש רונות

כמבואר  וההתפשטות, ההתרחבות

eiBˆÈÁa˙לעיל), Ï·‡ ובגלוי ¬»¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆונראה ÔÈÚניכר »ƒƒ¿ƒ¿«

,‡˜Âc ÏBÚ ˙Ïa˜Â ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿«»««¿»
הישות  והכנעת ביטול של ענין שהוא

העצמית, ¿BÓÎeוהמציאות
·e˙kL39 בתהיליםeÏÈ‚Â ∆»¿ƒ

,‰„Ú¯a,השמחה שגם דהיינו ƒ¿»»
הנובעת  רעדה מתוך היא 'וגילו',

וביטול. B‡ÎlL¯‰מיראה Û‡Â¿«∆ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ ‡ÏtÈ איך ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿

שיהיה  ÌÈÈÚיתכן ÈL ¯eaÈÁƒ¿≈ƒ¿»ƒ
,‰„Ú¯e ‰ÁÓN ,el‡ שהם ≈ƒ¿»¿»»

נפשיות  ותנועות הפכיים דברים

לזו, זו ‰¯Èסותרות ,˙Á‡ ˙·a¿«««¬≈
‰Êa ¯e‡Èa‰ Úe„È40, בתורת »««≈»∆

‰Ú·„החסידות, ÏLÓk e‰fL∆∆ƒ¿«»∆∆
Ba¯ ˙‡ „·BÚ‰ אדונו˙Ïa˜a »≈∆«¿«»«

ÏËaL ,˙ÈÏÎ˙a ÏBÚ העבד ¿«¿ƒ∆»≈
Ba¯Ï È¯Ó‚Ï מוחלט Ú„בביטול ¿«¿≈¿««

כך  BÓˆÚÏכדי ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿
BÓˆÚ „vnL Û‡ È¯‰ ,ÏÏk¿»¬≈«∆ƒ««¿

Lb¯‰ ÌeLÏ CÈiL BÈ‡ עצמית יישות שלו ÏÏkשל הביטול שהרי ≈«»¿∆¿≈¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טר a"iyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

מקֹום, מּכל ּבעבֹודתֹו, ּתענּוג איזה לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

ּתענּוג  ּגם נעׂשה עֹול הּקּבלת ׁשלימּות ְֲֲִֵַַַַַַַָָמּצד

אם, ּכי ׁשּלֹו, הּתענּוג זה ׁשאין אּלא ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָּבעבֹודתֹו,

מתעּנג  ׁשהאדֹון ּדכיון האדֹון, ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהּתענּוג

מתעּנג  העבד ּגם לכן העבד, ּבעבֹודת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוׂשמח

ּגם  מּובן ּומּזה האדֹון. ׁשל מהּתענּוג ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָוׂשמח

הּתנּועֹות  ׁשּתי להיֹות ׁשאפׁשר האדם, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

הּקּבלת  ׁשלימּות ׁשּמּצד והיינּו, ּורעדה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּדׂשמחה

ׁשעל  ּכיון הּׂשמחה, ענין ּגם נעׂשה (רעדה) ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעֹול

לֹו ּדירה ּדעׂשּית העליֹונה הּכּוונה נׁשלמת זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָידי

היא  ׁשהּׂשמחה אּלא ּבּתחּתֹונים, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָיתּבר

וקּבלת  הּיראה ענין הּוא ּובהתּגּלּות ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָּבפנימּיּות,

עֹול.

ּדאתת ÏÚÂה) ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ּפי ¿«ֲִֶֶַַַַַַָֹ

חויא  ּבהאי אתּדּבקת לעלמא ְְְְְְִִַַַַָָָָחּוה

ּולבעלּה, לעלמא מֹותא וגרמא זֹוהמא ּבּה ְְְְְְְֲִַַָָָָָָָָואּטיל

כּו', לעלמא ׂשרה אתת כּו' לעלמא נח ְְְְֲֲַַָָָָָָָֹאתא

ּדחּוה  ׁשהּקלקּול אחד, ענין הּוא זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל

ּבזה,והּקל  והענין ׂשרה. ידי על נתּתּקן ּדנח קּול ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

והטיל  נחׁש עליה (ׁשּבא ּדחּוה הּקלקּול ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדהּנה,

זֹוהמא  לבעלּה41ּבּה לעצמּה קלקלה זה ידי ועל , ְְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

עם  קׁשּור זה) לאחרי הּבאים הּדֹורֹות ְְֲִִֵֶַַַָָָּולכל

ענין  ׁשהּוא הּדעת, עץ ּדחטא הענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכללּות

ּׁשּלאחרי  מה ּגם וזהּו לעיל. ּכּנזּכר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָההרּגׁשה

ּכתיב  הּדעת עץ אלקים 42חטא הוי' ויׁשּלחהּו ְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַַָָֹ

מּׁשם, לּקח אׁשר האדמה את לעבֹוד עדן ֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמּגן

ּבדר ׁשהם, ּבּמקֹום הּניצֹוצֹות את לברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכדי

נעׂשה  ׁשהּבירּור ּבאֹופן ולא למעלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹמּלמּטה

ׁשהיה  ּכפי למּטה, מלמעלה ּבדר מּמילא, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
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א.)41 קמו, ע')42שבת תשי"א המאמרים (ספר תשי"א פינחס דש"פ ישראל בני את צו ד"ה גם וראה כג. ג, בראשית

קס). ע' תשי"ב המאמרים (ספר זו שנה בראשית דש"פ ה"א ויקח סד"ה קכב).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מוחלט, ביטול הוא CÈiLלאדונו ‡ÏÂ יתכן ‡ÊÈ‰לא BÏ ‰È‰iL ¿…«»∆ƒ¿∆≈∆

‚eÚz כלשהו וסיפוק והנאה תענוג נעשית B˙„B·Úa,אפילו עבודתו כי «¬«¬»
קיים, לא עצמו הוא וכאילו מציאותו של מוחלט ביטול ÌB˜Ó,מתוך ÏkÓƒ»»

ÏBÚ ˙Ïaw‰ ˙eÓÈÏL „vÓ לאדונו מסור שהעבד משום דוקא ƒ«¿≈««»«
ביטול  ומתוך מוחלטת במסירות

eÚz‚מוחלט  Ìb ‰NÚ«¬»««¬
‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ,B˙„B·Úa«¬»∆»∆≈∆

,BlL ‚eÚz‰ שלו שהמציאות כיון ««¬∆
כל  לה ואין לחלוטין בטלה עצמו

כלל  ‡Ì,ביטוי Èk שנעשה התענוג ƒƒ
הוא  העבד של ¬»»‰eÚz‚בעבודתו

ÔB„‡‰L ÔÂÈÎc ,ÔB„‡‰ ÏL∆»»¿≈»∆»»
„·Ú‰ ˙„B·Úa ÁÓNÂ ‚pÚ˙Óƒ¿«≈¿»≈««¬«»∆∆

רוח, נחת לאדון Ìbשגורמת ÔÎÏ»≈«
ÁÓNÂ ‚pÚ˙Ó „·Ú‰»∆∆ƒ¿«≈¿»≈«

ÔB„‡‰ ÏL ‚eÚz‰Ó לעבד ויש ≈««¬∆»»
שאינם  ומעשיו מעצמו לא עונג,

מכך  אלא כלל, בעיניו נחשבים

בתכלית, בטל הוא שאליו שהאדון,

הרי  לאדון, שלו הביטול ומרוב מתענג,

עונג, לו גורם האדון של התענוג

העבד  בעבודת יש שלמעשה ונמצא

הם  שלכאורה דברים שני של שילוב

עול  וקבלת ביטול וסותרים, הופכיים

שני. מצד ותענוג אחד ∆fÓeƒ‰מצד
העבד  עבודת לגבי האמור מהמשל

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb Ô·eÓ»««¬«»»»
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡L אחת ובעונה בעת ∆∆¿»ƒ¿
˙BÚez‰ ÈzL לכאורה ההופכיות ¿≈«¿

,eÈÈ‰Â ,‰„Ú¯e ‰ÁÓNc¿ƒ¿»¿»»¿«¿
ÏBÚ ˙Ïaw‰ ˙eÓÈÏL „vnL∆ƒ«¿≈««»«

(‰„Ú¯) והביטול עול שהקבלת כיון ¿»»
ביטול  ומתוך השלימות בתכלית הם

ÔÈÚמוחלט  Ìb ‰NÚ«¬∆«ƒ¿«
‰Ê È„È ÏÚL ÔÂÈk ,‰ÁÓO‰«ƒ¿»≈»∆«¿≈∆
‰BÈÏÚ‰ ‰Âek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»»∆¿»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙iNÚc«¬ƒ«ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁza בסעיף) לעיל כמבואר ««¿ƒ
המשכת  הוא בתחתונים דירה שענין ב)

ואי  בעולם האלוקות של העצמות

אלא  מוגבלת, שהיא בשכל, והשגה הבנה ידי על העצמות את 'לתפוס' אפשר

שמחה, ידי על והקבלת ‡l‡דוקא השמחה בין והחיבור השילוב שאופן ∆»
הוא וה'רעדה') (ה'גילו' eiÓÈÙa˙,עול ‡È‰ ‰ÁÓO‰L בגלוי ולא ∆«ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ

לדברים  להביא שעלולה והתפשטות התרחבות תהיה שלא כדי ובמורגש,

לעיל, כמבואר רצויים, Ïa˜Â˙בלתי ‰‡¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙elb˙‰·e¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿»¿«»«
ÏBÚ.הביטול בתכלית

‰Ê Èt ÏÚÂ שהוא ‰) הדעת, עץ חטא של התוכן אודות לעיל המבואר ¿«ƒ∆
העצמית, הישות של ההרגשה ענין

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ והובא ««∆»«…«
המאמר  בתחילת eÁ‰לעיל ˙˙‡c«¬««»

‡ÈÂÁ È‡‰a ˙˜ac˙‡ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»ƒ¿«¿«¿«ƒ¿»
‡Ó¯‚Â ‡Ó‰BÊ da ÏÈh‡Â¿«ƒ»¬»¿»¿»
‡˙‡ ,dÏÚ·Ïe ‡ÓÏÚÏ ‡˙BÓ»¿»¿»¿«¿»¬»
‰¯N ˙˙‡ 'eÎ ‡ÓÏÚÏ Á…«¿»¿»¬«»»

,'eÎ ‡ÓÏÚÏ,לעולם חוה שבאה ¿»¿»
זוהמא  בה והטיל זה בנחש נדבקה

נח  בא ולבעלה, לעולם מוות וגרם

של  רצוי הלא הדבר [והיה כו' לעולם

שרה  באה והשכרות], היין שתיית

לא  דברים בה נדבקו ולא כו' לעולם

על  השאלה נשאלה ולעיל רצויים,

שבזוהר  בפרט הדברים, של הקשר

שבעולם  הנשים על שמדובר נזכר

הוא  והביאור נח, גם כאן נזכר ולמה

‡e‰ ‰Ê ÏkL בעצם,„Á‡ ÔÈÚ ∆»∆ƒ¿»∆»
Ïe˜Ïw‰Â ‰eÁc Ïe˜Ïw‰L∆«ƒ¿¿«»¿«ƒ¿

,‰¯N È„È ÏÚ Ôwz˙ Ác כפי ¿…«ƒ¿«≈«¿≈»»
ומבאר. שממשיך

Ïe˜Ïw‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿
‰eÁc ותוקן לתקן צריך היה שאותו ¿«»

שרה  ידי ÈÏÚ‰על ‡aL) חוה על ∆»»∆»
‡Ó‰BÊ da ÏÈË‰Â LÁ41, »»¿≈ƒ»¬»

הגמרא, Ê‰כדברי È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
‰Ï˜Ï˜ חוהdÏÚ·Ï dÓˆÚÏ ƒ¿¿»¿«¿»¿«¿»

È¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ˙B¯Bc‰ ÏÎÏe¿»««»ƒ¿«¬≈
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÌÚ ¯eL˜ (‰Ê∆»ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁc¿≈¿≈«««∆ƒ¿«
e‰ÊÂ .ÏÈÚÏ ¯kÊpk ‰Lb¯‰‰««¿»»«ƒ¿»¿≈¿∆
ıÚ ‡ËÁ È¯Á‡lM ‰Ó Ìb««∆¿«¬≈≈¿≈

·È˙k ˙Úc‰42בתורהe‰ÁlLÈÂ «««¿ƒ«¿«¿≈
ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הראשון אדם את ¬»»¡…ƒ

‰Ó„‡‰ ˙‡ „B·ÚÏ Ô„Ú ÔbÓƒ«≈∆«¬∆»¬»»
¯¯·Ï È„k ,ÌMÓ ÁwÏ ¯L‡¬∆À«ƒ»¿≈¿»≈

ולהעלות  ‰BˆBˆÈp˙ולתקן למטה ‡˙ שנפלו הקדושה ÌB˜naשל ∆«ƒ«»
,Ì‰L,עדן לגן והעלאה C¯„aמחוץ בירור ÏÚÓÏ‰,של ‰hÓlÓ ∆≈¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»

,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚ ¯e¯Èa‰L ÔÙB‡a ‡ÏÂ להגיע צורך מבלי ¿…¿∆∆«≈«¬∆¿∆∆ƒ≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyטז iig eidie

ּבאׁשלמּותא  סיהרא ׁשּקיימא ׁשלמה, .43ּבימי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ

ענין  נעׂשה הּדעת עץ ׁשּבחטא ּדכיון ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָוהיינּו,

ּגם  להיֹות צריכה זה לאחרי הּנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָההרּגׁשה,

הּניצֹוצֹות  את לברר ּדוקא, ּבמּורּגׁש ְְְְֲִֵֶַַָָָָָהעבֹודה

ידי  על לתּקן נח רצה זה וענין הם. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבמקֹומם

וגֹו' ּכרם וּיּטע ּבענין הּוא 44עבֹודתֹו יין ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

וידּוע  ההּׂשגה. ענין ׁשהּוא ּבינה, 45ּבחינת ְְְִִִֶַַַַַָָָָ

והּׂשגת  החּיּוב הּׂשגת אפנים, ׁשני יׁש ְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּבהּׂשגה

הּדבר  את ׁשּמּׂשיג  היא החּיּוב הּׂשגת ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּׁשלילה.

את  ּומּקיף ּתֹופס ׁשהּׂשכל ּובאֹופן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַעצמֹו,

ּבּׂשכל  נתּפס והּמּוׂשּכל והיינּו,46הּמּוׂשּכל , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ

ּבהיֹותֹו אּלא ּומּצב ֹו מּמעמדֹו יֹוצא אינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשכל

הּמּוׂשּכל. את ּתֹופס הּוא הרי ּומּצבֹו ְְֲֲֵֵֶַַַָָָּבמעמדֹו

את  יֹודע ׁשאינֹו ּבאֹופן היא הּׁשלילה הּׂשגת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאבל

ּובזה  מּופלא, ּדבר ׁשּזהּו רק ויֹודע ּכלל, ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּדבר

וכל  הּדבר, הפלאת מהּות יֹודע אינֹו ְְֵֵַַַַַָָָָָּגּופא

מּופלא.יד  ּדבר ׁשּזהּו ׁשּיֹודע אּלא אינּה יעתֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לבחינת  ׁשּמׁשּתּווה ּבינה, ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָוזהּו

מהּׂשגתֹו. ׁשּיֹוצא ההּׂשגה, ּביּטּול ּבענין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהחכמה

(ענין  הּדעת עץ חטא את לתּקן רצה ׁשּנח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזהּו

ּבינה, ּפנימּיּות ּבחינת יין, ענין ידי על ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָההרּגׁשה)

אמנם, הּׁשלילה. ׁשּבהּׂשגת הּביּטּול ידי על ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהיינּו

ׁשעם  ּגֹו', וּיׁשּכר הּיין מן וּיׁשּת ּביּה, ּכתיב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָמה

מקֹום, מּכל ההרּגׁשה, העּדר ּכן ּגם ׁשּזהּו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיֹות

הּבלּבּול  מּצד אּלא הּביּטּול, מּצד זה ְִִִִֵֶֶַַַַָאין

ולכן  כּו', והרּגׁשתֹו ּדעּתֹו ׁשּמסּתּלק ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּדׁשכרּות,

הּדעת. עץ חטא ּתיּקּון ידֹו על נעׂשה ְֲִֵֵַַַַַָָֹלא
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ואילך].)43 א'מ ע' [ח"ג תשסט ע' ח"ב תער"ב המשך גם וראה ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת וראה ועוד. כו. פט"ו, שמו"ר

ואילך). קעד ע' תשי"ב המאמרים (ספר זו שנה בשלום פדה כ.)44ד"ה ט, ובכ"מ.)45נח ג. ו, ד. ג, פקודי ראה )46לקו"ת

פ"ה. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הניצוצות, נמצאים שבו È‰L‰למקום ÈÙk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»¿ƒ∆»»

‰ÓÏL ÈÓÈaבשלימות נעלה רוחני מצב היה כאשר ÓÈÈwL‡המלך, ƒ≈¿……∆»¿»
‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ43,החודש באמצע היינו בשלימות, עומד שהירח ƒ¬»¿«¿¿»

לרדת  צריכים היו לא שלכן שלמה, בימי שהיתה לשלימות משל וזהו

במקומם  הניצוצות עם ולהתעסק

בדרך  אבל ממילא, בדרך היה והבירור

שבירור  הוא העבודה סדר כלל

למעלה. מלמטה נעשה הניצוצות

,eÈÈ‰Â חטא שמאחרי לזה והסיבה ¿«¿
עדן  מגן נשלח הראשון אדם הדעת  עץ

היא  למעלה, מלמטה הוא והבירור

˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿≈¿≈«««
,‰Lb¯‰‰ ÔÈÚ ‰NÚ כמבואר «¬»ƒ¿«««¿»»

ˆ¯ÎÈ‰לעיל, ‰Ê È¯Á‡Ï ‰p‰ƒ≈¿«¬≈∆¿ƒ»
‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï בירור של ƒ¿«»¬»

העולם  Âc˜‡,ותיקון Lb¯eÓa¿¿»«¿»
המתברר  עם ונרגש וקרוב ישיר במגע

ÌÓB˜Óa ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«ƒƒ¿»
.Ì‰≈

עבודת  שייכות את ומבאר וממשיך

עץ  חטא ענין ותיקון הניצוצות בירור

שר  ידי על נתקן שלבסוף (כפי הדעת, ה

נח. על הזוהר לדברי להלן) שיתבאר

‰Ê ÔÈÚÂ שגרם הדעת עץ חטא של ¿ƒ¿»∆
ההרגשה  ענין Ôw˙Ïאת Á ‰ˆ»̄»…«¿«≈

ÚhiÂ ÔÈÚa B˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬»¿ƒ¿««ƒ«
'B‚Â Ì¯k44,.ומבאר שממשיך כפי ∆∆¿

ÔÈÈ ,‰p‰c ותענוג טעם בו שיש ¿ƒ≈«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿«

‰‚O‰‰.תענוג Úe„ÈÂ45שגורם ««»»¿»«
החסידות  LÈבתורת ‰‚O‰aL∆««»»≈

·eiÁ‰ ˙‚O‰ ,ÌÈÙ‡ ÈL¿≈√»ƒ«»««ƒ
של  טובה בהבנה הדבר את שמבין

ומהותו ‰ÏÈÏM‰ענינו ˙‚O‰Â¿«»««¿ƒ»
כפי  מושלל, הדבר ממה רק שמבין

ומבאר. ‰eiÁ·שממשיך ˙‚O‰«»««ƒ
‚ÈOnL ‡È‰התוכן ‡˙ומבין ƒ∆«ƒ∆

של  המהות BÓˆÚ,ואת ¯·c‰«»»«¿
ÏkNen‰ ˙‡ ÛÈwÓe ÒÙBz ÏÎO‰L ÔÙB‡·e מכל השכלי, הרעיון ¿∆∆«≈∆≈«ƒ∆«¿»

פרטיו  כל ועל השכלי ÏkNen‰Âצידיו ÏÎOaהרעיון Òt˙46, ¿«¿»ƒ¿»«≈∆
B˙BÈ‰a ‡l‡ B·vÓe B„ÓÚnÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ ÏÎO‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«≈∆≈≈ƒ«¬»«»∆»ƒ¿

B·vÓe B„ÓÚÓa שלו הגדרים כל ÒÙBzועם ‡e‰ È¯‰ ומקיף˙‡ ¿«¬»«»¬≈≈∆
Ú„BÈ BÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ Ï·‡ .ÏkNen‰«¿»¬»«»««¿ƒ»ƒ¿∆∆≈≈«

תופס  ואינו מבין c·¯מהות ‡˙ואינו e‰fL ˜¯ Ú„BÈÂ ,ÏÏk ¯·c‰ ∆«»»¿»¿≈««∆∆»»
,‡ÏÙeÓ שלו וההשגה מההבנה Ùeb‡מרומם ‰Ê·e זה בעצם עצמו, ¿»»∆»

מרומם  e‰Ó˙שהדבר Ú„BÈ BÈ‡≈≈««
B˙ÚÈ„È ÏÎÂ ,¯·c‰ ˙‡ÏÙ‰«¿»««»»¿»¿ƒ»

L ‡l‡ dÈ‡¯·c e‰fL Ú„Bi ≈»∆»∆≈«∆∆»»
e‰ÊÂ .‡ÏÙeÓ הנקראת הזו הידיעה ¿»¿∆

היא השלילה »ÈÁa¿ƒ˙השגת
‰ÂezLnL ,‰Èa ˙eiÓÈt¿ƒƒƒ»∆ƒ¿«»

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·Ï הנקודה ƒ¿ƒ««»¿»
לפני  השכלי, הרעיון של הראשונית

שבו  בשלב לפרטים, הנקודה הסתעפות

רק  אלא בדבר והשגה הבנה אין עדיין

פנימיות  ובזה בלבד, נקודה של הארה

החכמה  אל ומשתווה דומה בינה

‡ˆBiL ,‰‚O‰‰ ÏehÈa ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ««»»∆≈
להתחבר B˙‚O‰Óהאדם  ובמקום ≈«»»

בהשגת  הבנה, ידי על הדברים עם

בהשגת  הוא לענין שלו הקשר החיוב,

Ôw˙Ïהשלילה. ‰ˆ¯ ÁpL e‰ÊÂ¿∆∆…«»»¿«≈
ÔÈÚ) ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ˙‡∆≈¿≈«««ƒ¿«

‰Lb¯‰‰ הוא שבו שהחיסרון ««¿»»
הביטול  היפך ÔÈÚהישות, È„È ÏÚ («¿≈ƒ¿«

,‰Èa ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ,ÔÈÈ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»
ÏehÈa‰ È„È ÏÚ eÈÈ‰«¿«¿≈«ƒ

‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰aL בהעדר שהרי ∆¿«»««¿ƒ»
בכך  הכרה רק ויש והשגה, הבנה

ביטול. יש מופלא, «¿«‡ÌÓ,שהדבר
לא  נח של מחשבתו דבר, של בסופו

כי  הפועל, אל È˙k·יצאה ‰Ó«¿ƒ
,dÈa בו כתוב ‰ÔÈiמה ÔÓ zLiÂ ≈«≈¿¿ƒ««ƒ

e‰fL ˙BÈ‰ ÌÚL ,'Bb ¯kLiÂ«ƒ¿»∆ƒ¡∆∆
,‰Lb¯‰‰ ¯cÚ‰ Ôk Ìb למרות «≈∆¿≈««¿»»

ישות  של איבוד יש בשכרות שגם

האדם  ‡ÔÈומציאות ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈
„vÓ ‰Ê מצד הישות איבוד ∆ƒ«

ÏeaÏa‰ „vÓ ‡l‡ ,ÏehÈa‰«ƒ∆»ƒ««ƒ¿
'eÎ B˙Lb¯‰Â BzÚc ˜lzÒnL ,˙e¯ÎLc,זה מסוג הרגשה וסילוק ¿ƒ¿∆ƒ¿«≈«¿¿«¿»»
הרצויה, התועלת את מביא לא הביטול, מצד ÏÚשאינו ‰NÚ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«¬»«

.˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ÔewÈz B„È»ƒ≈¿≈«««
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יז a"iyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

ÌÓ‡,'וכּו וסלקת ונחתת לעלמא ׂשרה אתת »¿»ְְְְְְֲֲַַַָָָָָָ

ׁשהיתה  ׂשרה ידי על ׁשּדוקא ְְְְֵֶֶַַַָָָָָהיינּו,

ּתֹורה  אלפים ּדׁשני חטא 47ּבזמן ּתיּקּון נעׂשה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

לׁשֹון  הּוא ׂשרה ּדהּנה, הּוא, והענין הּדעת. ְְְְִִֵֵַַַָָָָעץ

נחתת, ׁשּׂשרה  וזהּו הּמלכּות. ּבחינת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָׂשררה,

ּגם  לירד יכֹולה מלכּות, ּבחינת ְְְְְִִֵֵַַַָָּדלהיֹותּה

וסלקת, נחתת ׂשרה אבל האחרֹונֹות, ְְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָָּבּמדריגֹות

היא  הרי הּתח ּתֹונֹות לּמדריגֹות ּבירידתּה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּגם

הּבירּורים  ּכל עם למעלה ועֹולה ְְְִִֵֶֶַַָָָחֹוזרת

אברם  וּיעל ּׁשּנאמר מה וזהּו כּו'. ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמבררת

הּוא  הרבּותא ועיּקר ּגֹו', ואׁשּתֹו הּוא ְְְְְִִִִִַַָָמּמצרים

להיֹותֹו לאברהם, ּבנֹוגע ּכי, מּׁשם, עלתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּׂשרה

החי  מן אבר ּדחכמה,48ּבחינת הּביּטּול ּבחינת , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אּלא  העלּיה, ענין אצלֹו ׁשהיה רבּותא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאין

ּבחינת  היֹותּה ׁשעם לׂשרה, ּבנֹוגע היא ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָהרבּותא

וסלקת. נחתת מקֹום, מּכל ּב"ן, ׁשם ְְְֲִֵַַַַָָָָָהּמלכּות,

היא  הּמלכּות ׁשּבחינת היֹות עם ּכי, הּדבר, ְְְֱִִִִֶַַַַַַָָוטעם

הּיׁש ּביּטּול ּבבחינת ׁשהיא ּתּתאה, יראה ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת

החכמה, ּבחינת עיּלאה, יראה ּכמֹו ולא ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹּבלבד,

מקֹום, מּכל ּבמציאּות, ּביּטּול ּבבחינת ְְִִִִִִִֶַָָׁשהיא

ׁשמים  מלכּות עֹול ּדקּבלת הּיׁש ּביּטּול זה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהרי

ּביּטּול ׁשהּוא  ּכמֹו ולא עצמּותֹו, הּנחת ּבבחינת ְְְְִִִֶַַַַָֹ

על  לפעֹול רצה ׁשּנח (ּכפי הּׂשגה ידי ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּיׁש

ׁשהּוא  לעיל), ּכּנזּכר הּׁשלילה, הּׂשגת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָידי

היתה  ׁשּׂשרה זה ידי ׁשעל והיינּו, יׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבבחינת

הארת  ׁשּבּה ּתּתאה ּביראה נמׁש אברהם, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָעם

לתּקן  יכֹולה היתה ולכן ּדאברהם, עיּלאה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָיראה
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א.)47 ט, ע"ז רע"א.)48ראה ד, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÓ‡את ועשתה זוהמה בה הטיל שהנחש מחוה הדעת בשונה עץ חטא »¿»

על  זאת לתקן שניסה מנח ובשונה הביטול והעדר ההרגשה ענין את שפעל

הצליח, ולא היין eÎÂ',ידי ˙˜ÏÒÂ ˙˙ÁÂ ‡ÓÏÚÏ ‰¯N באה ‡˙˙ ¬«»»¿»¿»¿»¬«¿»¿«¿
שנותיה, כל רצוי בלתי דבר בה נדבק ולא ועלתה, וירדה לעולם ¿»‰eÈÈ,שרה

‰˙È‰L ‰¯N È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»»∆»¿»
‰¯Bz ÌÈÙÏ‡ ÈLc ÔÓÊa47, ƒ¿«ƒ¿≈¬»ƒ»

ששת  אליהו דבי "תנא הגמרא, כדברי

אלפים  שני העולם, הוי שנה אלפים

אלפים  שני תורה, אלפים שני תוהו,

בתקופה  היתה ושרה המשיח", ימות

היה  שבמהלכה תורה' אלפים 'שני של

יותר  נעלית תקופה והיא תורה, מתן

(שני  תוהו' אלפים 'שני של מהתקופה

על  נגזר שבהם הראשונים האלפים

רש"י  כפירוש תורה, ללא להיות העולם

זו  ובתקופה ÔewÈzבגמרא), ‰NÚ«¬»ƒ
.˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««

והטעם  הענין תוכן את ומבאר וממשיך

העולם  ובירור הדעת עץ חטא שתיקון

שרה. ידי על דווקא נעשה

‡e‰ ‰¯N ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»»
,‰¯¯N ÔBLÏ,וממשלה שלטון ¿¿»»

‰¯OL e‰ÊÂ .˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿∆∆»»
,˙˙Á,הזה לעולם למטה, ירדה »¬«

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa d˙BÈ‰Ïc שהיא , ¿ƒ¿»¿ƒ««¿
במדריגה  והנמוכה האחרונה הספירה

הספירות, Ìbמעשר „¯ÈÏ ‰ÏBÎÈ¿»≈≈«
‰‡BB¯Á˙,אפילו  ˙B‚È¯„na««¿≈»«¬

ביותר, N¯‰התחתונות Ï·‡ רק לא ¬»»»
אלא  ÏÒÂ˜˙,ירדה ˙˙Á ירדה »¬«¿»¿«

כלומר  d˙„È¯Èaועלתה, ÌbL∆«ƒƒ»»
˙BBzÁz‰ ˙B‚È¯„nÏ לפעול ««¿≈««¿

הנחותים  במקומות גם ולתקן ולהשפיע

‰ÏBÚÂ ˙¯ÊBÁ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ∆∆¿»
ÌÈ¯e¯Èa‰ Ïk ÌÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«≈ƒ

'eÎ ˙¯¯·nL מעלה היא ובעלייתה ∆¿»∆∆
שביררה  הניצוצות כל את איתה

BzL‡Âוהעלתה. ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ÏÚiÂ ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«««««¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿
‡˙e·¯‰ ¯wÈÚÂ ,'Bb החידוש OL¯עיקר ‡e‰,ÌMÓ ‰˙ÏÚ ‰ ¿ƒ«»¿»∆»»»¿»ƒ»

ביותר  למטה ‡·¯מהירידה ˙ÈÁa B˙BÈ‰Ï ,Ì‰¯·‡Ï Ú‚Ba ,Èkƒ¿≈«¿«¿»»ƒ¿¿ƒ«≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ48,הוא ברוך שהקדוש נאמר (שם הזוהר 'מי'כדברי את לקח ƒ»«

ונהיה  ב'אבר' והשליך 'מה' את ולקח 'אֿלֿהים' ונהיה ב'אלה' והשליך

שאברהם  וכיון הקדוש), השם נשלם אברהם, של שמו שנשלם וכיון 'אברהם',

אצלו  היה 'אבר', בבחינת ÓÎÁc‰,היה ÏehÈa‰ ˙ÈÁa נקודה שהיא ¿ƒ««ƒ¿»¿»

ולכן  מציאות, של התפשטות ובלי לפרטים הסתעפות בלי ≈‡ÔÈבלבד,
‡˙e·¯ בכך חידוש ‡ˆBÏאין ‰È‰L אברהם ‰iÏÚ‰,אצל ÔÈÚ ¿»∆»»∆¿ƒ¿«»¬ƒ»

˙ÈÁa d˙BÈ‰ ÌÚL ,‰¯NÏ Ú‚Ba ‡È‰ ‡˙e·¯‰ ‡l‡∆»»¿»ƒ¿≈«¿»»∆ƒ¡»¿ƒ«
,Ô"a ÌL ,˙eÎÏn‰ יו"ד ההי"ן, במילוי היא הוי' שם של הצורות אחת ««¿≈»

ב"ן  בגימטריא ה"ה, ו"ו ה"ה

הדרגה  וזו "בהמה") (בגימטריא

שם  של השונים האופנים מבין הנמוכה

המלכות  בספירת קשור שהוא כפי הוי',

והנמוכה  האחרונה הספירה שהיא

ÌB˜Ó,ביותר, ÏkÓ שאין למרות ƒ»»
אברהם, של הביטול את בדרגתה

˙˙Á˙˜ÏÒÂ הירידה ואחרי ירדה »¬«¿»¿«
והבירורים  הניצוצות כל עם עלתה,

לעיל. כמבואר והעלתה, שביררה

,¯·c‰ ÌÚËÂ של בכוחה יש כיצד ¿«««»»
הדעת, עץ חטא תיקון את לפעול שרה

למרות  בירורים, ולברר ההרגשה, ענין

הביטול  מעלת את בה אין שלכאורה

ÈÁaL˙כדבעי, ˙BÈ‰ ÌÚ ,Èkƒƒ¡∆¿ƒ«
‰‡¯È ˙ÈÁ·a ‡È‰ ˙eÎÏn‰««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

,‰‡zz,תחתונה בדרגה ה' יראת «»»
Li‰ ÏehÈa ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«ƒ«≈

,„·Ïa,מוחלט ביטול ÏÂ‡שאינו ƒ¿»¿…
,‰‡lÈÚ ‰‡¯È BÓk'ה יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

עליונה  ‰ÓÎÁ‰,בדרגה ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»
LÏehÈa ˙ÈÁ·a ‡È‰∆ƒƒ¿ƒ«ƒ

,˙e‡ÈˆÓa בלבד זו לא שבו ביטול ƒ¿ƒ
ביטול  אלא מתבטלת הישות שתחושת

קיים, אינו כאילו המציאות, של מוחלט

,ÌB˜Ó ÏkÓ אכן שזהו למרות ƒ»»
בלבד היש' ÏehÈa'ביטול ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ

˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜c Li‰«≈¿«»««¿
˙Áp‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ¿ƒ««»«

,B˙eÓˆÚ ל'ביטול שהגורם מאחר «¿
מלכות  עול קבלת הוא המדובר היש'

זה  הרי לאלוקות, ביטול היינו שמים,

שמניח  עצמותו', 'הנחת של ביטול

אישיות  וכוונות רצונות לו ואין עצמותו כל את ÏehÈaומבטל BÓk ‡ÏÂ¿…¿ƒ
‰‚O‰ È„È ÏÚL Li‰ מהתבוננות מסקנה בתור ÁpLשכלית, ÈÙk) «≈∆«¿≈«»»¿ƒ∆…«

ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ È„È ÏÚ ÏBÚÙÏ ה'¯ˆ‰ ),בסעיף »»ƒ¿«¿≈«»««¿ƒ»«ƒ¿»¿≈
LÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰L.פנימי ויותר עמוק יותר הרבה ביטול זהו אלא ∆ƒ¿ƒ«≈

CLÓ ,Ì‰¯·‡ ÌÚ ‰˙È‰ ‰¯OL ‰Ê È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈∆∆»»»¿»ƒ«¿»»ƒ¿»
,Ì‰¯·‡c ‰‡lÈÚ ‰‡¯È ˙¯‡‰ ,daL ‰‡zz ‰‡¯Èa ולכן ¿ƒ¿»«»»∆»∆»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»
סתם, תתאה' מ'יראה יותר נעלה באופן היתה שרה של תתאה' ≈«¿ÔÎÏÂה'יראה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyיח iig eidie

ּגם  הּביּטּול המׁשכת ידי על הּדעת, עץ חטא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָאת

העבֹודה  אֹופן ׁשּזהּו מּורּגׁש, ׁשּבבחינת ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָּבעבֹודה

לעיל. ּכּנזּכר הּדעת, עץ חטא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשּלאחרי

ׁשני Ê·e‰ו) וכֹופל הּכתּוב ּׁשּמסּיים מה יּובן »∆ְְְֵֵֵֶַַַַָ

ׁשּתחיּלה  הּוא, והענין ׂשרה. ְְְִִֵֶַָָָָָחּיי

הּספירֹות  ּבענין הּמדריגֹות ּפרטי ּכל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָחׁשיב

ּבחינת  ׁשנה, מאה ענין ׁשּזהּו למּטה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלמעלה

חכמה  ּבחינת ׁשנה, ועׂשרים (ּכתר), וארי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָעּתיק

ונּוקבא. אנּפין זעיר ּבחינת ׁשנים, וׁשבע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובינה,

ּבבחינת  העבֹודה ׁשּתהיה היא ׁשהּכּוונה ּכיון ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָא

על  הּנה הּביּטּול, ענין יּומׁש ׁשם וגם ְְְְִִִֵַַַַַָָמּורּגׁש,

הּוא  ּדׂשרה ׁשהחיּדּוׁש ׂשרה, חּיי ׁשני מסּים ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָזה

על  והיינּו, הּדעת, עץ חטא ּתיּקּון היה ידּה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשעל

מּורּגׁש, ּבבחינת ּגם הּביּטּול ענין המׁשכת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָידי

עׂשּיה  יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְְְֲִִִֶַַָָָוהיינּו,

התחלת  ענין ׁשהּוא הּבריאה מעֹולם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ(החל

עֹול. ּדקּבלת הּביּטּול יּומׁש ְְְִִַַַַַָהּמציאּות)

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּברעדה, ּגילּו ענין הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּובעבֹודה

ּדוקא, ּבׂשמחה  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלעיל

היא  הּׂשמחה הּדעת עץ חטא ידי ׁשעל ּכיון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא

ׁשל  ּבאֹופן להיֹות הּׂשמחה צריכה לכן ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּבמּורּגׁש,

העבד  וכמׁשל עֹול, קּבלת מּתֹו ּדהיינּו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָרעדה,

מּצד  (ׁשהרי עֹול ּבקּבלת היא עבֹודתֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשעיּקר

ליּה ניחא ּבהפקירא הּוא 49עצמֹו מקֹום ּומּכל ,( ְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּבעבֹודתֹו, מתעּנג ׁשהאדֹון ּכיון ּבׂשמחה, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּגם

לעיל. ְְִֵַָּכּנזּכר

ּבפרטּיּות p‰Â‰ז) מבארת ׁשהּתֹורה זה ידי על ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מאה  ׂשרה, ּדחּיי הּמדריגֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַַָָָָאת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  בסופו עילאה', מ'יראה הארה היתה שרה של תתאה' ה'יראה שבתוך כיון

ולכן  ביותר, נעלה היה שלה הביטול ‡˙דבר Ôw˙Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰»¿»¿»¿«≈∆
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ,הביטול היפך ההרגשה, ענין את È„Èשגרם ÏÚ ≈¿≈««««¿≈

ÔÙB‡ e‰fL ,Lb¯eÓ ˙ÈÁ·aL ‰„B·Úa Ìb ÏehÈa‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ«»¬»∆ƒ¿ƒ«¿»∆∆∆
ıÚ ‡ËÁ È¯Á‡lL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¬≈≈¿≈

,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙Úc‰ וכפי ««««ƒ¿»¿≈
הדעת  עץ שבחטא מאחר כי שנתבאר

מכן  לאחר הרי ההרגשה, ענין נגרם

העולם  ותיקון בירור של העבודה

(ומאותו  דוקא' 'במורגש להיות צריכה

להיות  צריך הניצוצות בירור הטעם

לעיל). כמבואר במקומם,

‰Ê·e (Â הענין אודות לעיל המבואר »∆
את  לתקן שרה, עבודת של המיוחד

ההרגשה,ח  את שפעל הדעת עץ טא

בתוך  ה' עבודת על הביטול, היפך

עצמו  ÌÈiÒnMהמורגש ‰Ó Ô·eÈ««∆¿«≈
·e˙k‰ שנות את פירט שכבר אחרי «»

שרה  של ÈiÁחייה ÈL ÏÙBÎÂ¿≈¿≈«≈
‰¯N.ומבאר שממשיך כפי »»

‰lÈÁzL ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â בחלקו ¿»ƒ¿»∆¿ƒ»
הפסוק  של מונה ÈLÁ·הקודם ¬ƒ

‰B‚È¯„n˙הכתוב  ÈË¯t Ïk»¿»≈««¿≈
˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚa של הסדר לפי ¿ƒ¿««¿ƒ

ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»∆∆ƒ¿«
˜ÈzÚ ˙ÈÁa ,‰L ‰‡Ó≈»»»¿ƒ««ƒ
המדריגה  שהיא יומין' 'עתיק מדריגת

עליון' ב'כתר והפנימית העליונה

CÈ¯‡Â שהיא אנפין' 'אריך מדריגת «¬ƒ
ב'כתר  והחיצונית התחתונה המדריגה

של (עליון  הבחינת שתי ∆∆k˙¯),והן
השלימות  זו כי מאה במספר וקשורות

כלול  שהוא כפי עשר המספר של

המאמר  בתחילת לעיל כמבואר מעשר,

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ,‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿ƒ«»¿»
מעשר  כלולה שהיא כפי È·e‰כפי ƒ»

עשרים, וביחד מעשר, כלולה היא שגם

,ÌÈL Ú·LÂ המידות שבע הם ¿∆«»ƒ
הסוד  בתורת ÈÚÊ¯הנקראים ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈

ÔÈt‡ קטנות ומדריגת פנים המוחין למדריגת ביחס מועט אור בהן (שיש «¿ƒ
אנפין') המלכות,eÂ˜·‡'אריך מידת השביעית, המידה היא שלו, הנקבה ¿¿»

לזכר  נמשלו (מלכות ומקבל אנפין) (זעיר משפיע של באופן שהם המידות כי

של  המדריגות פרטי כל נמשלו שרה של שנותיה  שבמספר ונמצא ונקבה,

‰B·Ú„‰הספירות. ‰È‰zL ‡È‰ ‰Âek‰L ÔÂÈk C‡ את שעובדים «≈»∆««»»ƒ∆ƒ¿∆»¬»

ÌLה' Ì‚Â ,Lb¯eÓ ˙ÈÁ·a הביטול שבהם במדריגות למטה, גם ƒ¿ƒ«¿»¿«»
שם  אפילו ישות, של מסוימת הרגשה ישנה אלא בתכלית ÔÈÚאינו CLÓeÈ¿«ƒ¿«

ÌiÒÓ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,ÏehÈa‰ שוב וכופל N¯‰,הכתוב ÈiÁ ÈL «ƒƒ≈«∆¿«≈¿≈«≈»»
ıÚ ‡ËÁ ÔewÈz ‰È‰ d„È ÏÚL ‡e‰ ‰¯Nc LecÈÁ‰L∆«ƒ¿»»∆«»»»»ƒ≈¿≈
È„È ÏÚ ,eÈÈ‰Â ,˙Úc‰«««¿«¿«¿≈
Ìb ÏehÈa‰ ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ¿««ƒ«

Lb¯eÓאפילו  ˙ÈÁ·a על שנהיה ƒ¿ƒ«¿»
הדעת, עץ חטא ÌbLידי ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«

ÈˆÈ¯‰אפילו  ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿¿¿ƒ»¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ ÏÁ‰) ‰iNÚ¬ƒ»»≈≈»«¿ƒ»
˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»««¿ƒ
כי  עצמית, ישות בעלי נבראים של

הכל  האצילות, בעולם מזה, למעלה

אלוקות  ‰ÏehÈaהוא CLÓeÈ (¿««ƒ
ÏBÚלאלוקות  ˙Ïa˜c שבא ביטול ¿«»«

שמים. מלכות עול «¬«B·Ú·e„‰מקבלת
בפועל  ביטוי לידי בא שהדבר וכפי

הזה, השילוב של ענינו ה', בעבודת

המורגש, בתוך הביטול ‰e‡המשכת
eÏÈb ÔÈÚ מורגש Ú¯a„‰היינו ƒ¿«ƒƒ¿»»
ביטול, ÏÈÚÏהיינו ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ»ƒ¿
‡˜Âc ‰ÁÓNa,'גילו' של באופן ¿ƒ¿»«¿»

ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆«¿≈≈¿≈
,Lb¯eÓa ‡È‰ ‰ÁÓO‰ ˙Úc‰««««ƒ¿»ƒ¿¿»
אינו  כשהביטול כי חסרון יש ובזה

יניקה  להיות יכולה מוחלט ביטול

‰ÁÓO‰לחיצונים, ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈¿ƒ»«ƒ¿»
‰„Ú¯ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»»

˜Ïa˙וביטול, CBzÓ eÈÈ‰c¿«¿ƒ«»«
¯wÈÚL „·Ú‰ ÏLÓÎÂ ,ÏBÚ¿ƒ¿«»∆∆∆ƒ«

ÏBÚ ˙Ïa˜a ‡È‰ B˙„B·Ú של ¬»ƒ¿«»«
לאדונו  וביטול vÓ„אדונו È¯‰L)∆¬≈ƒ«

a BÓˆÚdÈÏ ‡ÁÈ ‡¯È˜Ù‰49 «¿¿∆¿≈»ƒ»≈
עול, כל ללא היינו לו, נוח בהפקר

ומתבטל  שלו הרצון על מוותר והוא

ÌB˜Óלאדון  ÏkÓe למרות ), ƒ»»
האדון  עול את עצמו על מקבל שהעבד

רוצה  לא עצמו (והוא עול קבלת מתוך

B˙„B·Úa,בזה) ‚pÚ˙Ó ÔB„‡‰L ÔÂÈk ,‰ÁÓNa Ìb ‡e‰ ובגלל «¿ƒ¿»≈»∆»»ƒ¿«≈«¬»
עצמו  העבד של תענוג להיות הופך האדון של התענוג «¿kÊpk«ƒ¯הביטול,

.ÏÈÚÏ¿≈
Ïk ˙‡ ˙eiË¯Ùa ˙¯‡·Ó ‰¯Bz‰L ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿≈∆∆«»¿»∆∆ƒ¿»ƒ∆»
‡e‰L ,‰¯N ÈiÁ ÈL 'B‚Â ‰L ‰‡Ó ,‰¯N ÈiÁc ˙B‚È¯„n‰««¿≈¿«≈»»≈»»»¿¿≈«≈»»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יט a"iyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

המׁשכת  ענין ׁשהּוא ׂשרה, חּיי ׁשני וגֹו' ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשנה

זֹו עבֹודה על הּכח ניּתן ּבמּורּגׁש, ּגם ְְֲִִַַַַַַָָֹהּביּטּול

הּגלּות, ּבזמן וגם מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלכל

הראׁשֹון  אדם ׁשל ּדגרּוׁשין הענין ּדר על ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּדעת  עץ חטא ידי על עדן ׁשּידע 50מּגן ּדאף , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ידי  על מקֹום, מּכל כּו', ּבנפׁשיּה ְְְִִִֵֵַַָָאינׁש

ׁשּנאמר  ּכמֹו כּו', ּבאברהם הּביטּו51ההתקּׁשרּות ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָ

הּביטּו נּקרּתם, ּבֹור מּקבת ואל חּצבּתם צּור ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַֻֻאל

ּגם  הּנה  ּתחֹוללכם, ׂשרה ואל אביכם אברהם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאל

הּביּטּול  את להמׁשי אפׁשר הּגלּות ְְְְִִִֶֶַַַַָָּבזמן

העבֹודה  להיֹות ּתּוכל זה ידי ועל עֹול, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָּדקּבלת

ידּה ׁשעל ּכיון העבֹודה, מעיּקרי ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבׂשמחה,

ׁשּלא  ּובאֹופן לעיל, ּכּנזּכר העצמּות המׁשכת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהיא

ענין  ּגם ׁשּיׁשנֹו ּכיון החיצֹונים, יניקת מּזה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּתהיה

נעׂשה  זה ידי ועל ּברעדה. ּגילּו עֹול, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּקּבלת

עצמּות  המׁשכת ּדהיינּו ּבּתחּתֹונים, ּדדירה ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָהענין

הּוא. ּברּו סֹוף ֵָאין
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ד.)50 דאיכ"ר פתיחתא אֿב.)51ראה נא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏehÈa‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ לאלוקותÌb אפילוLb¯eÓa היפך שהוא ƒ¿««¿»««ƒ«¿¿»

באריכות, לעיל כמבואר BÊהביטול, ‰„B·Ú ÏÚ Ák‰ ÔzÈ שהיא ƒ««…««¬»
שרה  של המיוחדת Ì‚Âהעבודה ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ אפילו ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿«
‡e‰L ,˙eÏb‰ ÔÓÊa הגלות תוכן ƒ¿««»∆

ÔÈLe¯‚cהוא  ÔÈÚ‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ¿»¿≈ƒ
Ô„Ú ÔbÓ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL∆»»»ƒƒ«≈∆

˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚ50, «¿≈≈¿≈«««
אחד, לכל יש בגלות, הירידה ולמרות

בתורה, הדברים ופירוט ביאור ידי על

גם  ביטול ולפעול זו לעבודה הכוח את

‡LÈבמורגש  Ú„iL Û‡c¿«∆»«ƒƒ
,'eÎ dÈLÙa שיודע ולמרות ¿«¿≈

והוא  ומצבו מעמדו את בעצמו האדם

לדרגות  שייך שאינו בערכו מכיר

ה', בעבודת ÌB˜Ó,גבוהות ÏkÓƒ»»
Ì‰¯·‡a ˙e¯M˜˙‰‰ È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿¿«¿»»

¯Ó‡pL BÓk ,'eÎ51 בישעיה ¿∆∆¡«
Ï‡Â Ìz·vÁ ¯eˆ Ï‡ eËÈa‰«ƒ∆À«¿∆¿∆
Ï‡ eËÈa‰ ,Ìz¯w ¯Ba ˙·wÓ«∆∆À«¿∆«ƒ∆
‰¯N Ï‡Â ÌÎÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ∆¿∆»»

ÌÎÏÏBÁz צור "אל רש"י: (ומפרש ¿∆¿∆
- בור מקבת ואל ממנו. - חוצבתם

אשר  הבורות, את בה וחוצבין שנוקבין

נקרת  לשון - נוקרתם בה. נוקרתם

הוא  ומי נחל. עורבי יקרוה הצור,

אשר  חוללתכם, אשר שרה היא המקבת, היא ומי אביכם, אברהם הוא הצור,

אתכם"), תלד אשר - תחוללכם ילדה. גם חלה כי לשון על ‰p‰ילדתכם, ƒ≈
באברהם  ההתקשרות ‰eÏb˙ידי ÔÓÊa Ìb והסתר העלם של זמן שהוא «ƒ¿««»

רוחנית  CÈLÓ‰Ïמבחינה ¯LÙ‡∆¿»¿«¿ƒ
ÏÚÂ ,ÏBÚ ˙Ïa˜c ÏehÈa‰ ˙‡∆«ƒ¿«»«¿«
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎez ‰Ê È„È¿≈∆«ƒ¿»¬»

‡È‰L ,‰ÁÓNa השמחה ¿ƒ¿»∆ƒ
ÏÚL ÔÂÈk ,‰„B·Ú‰ È¯wÈÚÓ≈ƒ»≈»¬»≈»∆«

d„È השמחה ידי ‰È‡על »»ƒ
¯kÊpk ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«ƒ¿»

,ÏÈÚÏ העצמות המשכת והרי ¿≈
של  העליונה הכוונה להשלמת הכרחית

בתחתונים', lL‡'דירה ÔÙB‡·e¿∆∆…
,ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ‰fÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ∆¿ƒ««ƒƒ
היא  השמחה כאשר להיות שעלול מה

ÔÈÚמורגשת  Ìb BLiL ÔÂÈk≈»∆∆¿«ƒ¿«
‰„Ú¯a eÏÈb ,ÏBÚ ˙Ïaw‰««»«ƒƒ¿»»
את  מבטלים והביטול והרעדה

היניקה  את ומונעים והישות ההרגשה

לחיצונים.

‰Ê È„È ÏÚÂ ידי השמחה על ¿«¿≈∆
‰¯È„c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿ƒ»
˙ÎLÓ‰ eÈÈ‰c ,ÌÈBzÁza««¿ƒ¿«¿«¿»«
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈»

הבריאה. כוונת ונשלמת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc mixcp(ipy meil)

.búBââL éøãðåeilr xq`y `vnpe ,xcpd zrya zerh el didy - §¦§¥§¨
xcpy dryae ,izlk` m` ilr zexit mpew xn`y oebk .bbeya xac
bbey did m` oke .lk`y xkfp jk xg`e ,lk` `ly ayge drh
,meid lke` m` ilr df xkk mpew xn`y oebk ,i`pzd meiw zrya
ik ,mixzend zebby ixcp llka df mb ,lk`e excp z` gkye

.excpl xkef epi`e `ed bbey lk`y drya
.cïéñðBà éøãðå.excp z` miiwl leki did `le qpe` el rxi`y - §¦§¥¨¦

z` wfgl icke enr cerql epinfiy exiagn ywiay mc` oebk
,elv` lk`i `l m`y ,xcp xeciy oinfndn onfend ywia dpnfdd
e` dlgy qp`p onfende .onfend lr eiqkp z` oinfnd xeq`i

erql `al lki `le ,xdp eakir.dc
:oey`xd ote`d z` dpynd zyxtn

,ãöék ïéæeøæ éøãðõôç øëBî äéä,exagløîàågwell xkendíðB÷ ¦§¥¥¦¥©¨¨¥¥¤§¨©¨

jnn law`y gwnd inc oaxwk exq`i -éðéàLip` m` -Eì úçBt ¤¥¦¥§
òìqä ïîmikqn xkend oi`y ,xnelk .mixpic drax` `edy ¦©¤©

z` fxfle eixac z` wfgl icke ,rlqn zegta egwn z` xeknl
envr lr xq` ,gwnd inc lr siqedle ezrc z` zepyl gweld

.rlqn zegta xekni m` gwnd inc z` mpewaem` ok enkälä©¨
gweld -øîBàxkenlíðB÷jnn dpew ip`y gwnd oaxwk xq`i - ¥¨

éðéàLip` m` -éñBîì÷Mä ìò Eì ó,xnelk .mixpic ipy `edy ¤¥¦¦§©©¤¤
fxfl icke ,egwn lr mixpic ipyn xzei mlyl mikqn gweld oi`y
m` gwnd z` mpewa envr lr xq` jkl mikqiy xkend z`
xkend ly excp oiay epcnll dpynd d`ae .lwyn xzei mlyi
seqal miiwzi xknd m` s`e ,milg mpi` dpewd ly excp oiae

xcpy dna xq`p mdn cg` oi` ,rlqn zegta e` lwyn xzeia

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

המשך ביאור למס' נדרים ליום שני עמ' ב
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כ

.a"iyz'd ,elqk g"dan ,dxy iig t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

וגו'..‡ שרה חיי ויהיו ד"ה מאמר

גם  (שהובאה פרשתנו בהתחלת הזהר קושיית שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר המאמר התחלת [קודם
והן  שלפני' אלה (הן דעלמא נשי מכל באורייתא מיתתה דכתיב שרה הכא שנא "מאי המאמר), בהתחלת
אתמנון  לא "בכלהו בתורה, נזכרה שמיתתן הנשים אצל גם שהרי, כו'", הכי כתיב דלא שלאחרי') אלה
"ויהיו  נאמר שלא מחוה, החל בתורה, מיתתן נזכרה לא הנשים שרוב גם ומה לשרה", כמו ושנין יומין

חוה". חיי

בגמרא  שמצינו – הזהר בקושיית להוסיף שמעלתה 1ויש היינו, אדם", בפני כקוף חוה בפני ש"שרה
בשרה  אלא חוה", חיי "ויהיו בחוה נאמר לא ואעפ "כ, שרה, של מעלתה לגבי באיןֿערוך גדולה חוה של

דוקא].

***

שבו .· הזמן לתוכן גם שייך – שרה" חיי שני גו' שרה חיי "ויהיו בענין בהמאמר לעיל האמור
כסלו. חודש מברכים שבת זו), כבשנה שנים, (בכמה שרה חיי פרשת קורין

הבא  השבוע ימי כל את כולל זה הש"ק שיום – וכיון 2ובהקדמה כסלו, חודש ראש גם שביניהם ,
החודש  ימי כל את כולל חודש את 3שראש כולל – כסלו חודש מברכים שבת – זה הש"ק שיום נמצא, ,

כסלו. חודש ימי כל

ושייכות  קשר בודאי יש שרה, חיי פרשת קורין כסלו, חודש ימי כל את הכולל זה, הש"ק שביום וכיון
כדלקמן. ביניהם,

כסלו:.‚ חודש של ענינו ביאור

כסלו, בי"ט החסידות דתורת והגאולה דחנוכה, הגאולה [ע"ש גאולה של חודש הוא כסלו חודש
בחז"ל  שנקרא ניסן חודש כמו – גאולה".4כדלקמן] של "חודש

דניסן: הגאולה לגבי דכסלו בהגאולה מעלה שיש – מזה ויתירה

היא מצרים, יציאת דניסן, zelbdnהגאולה d`ivi של ומצב מעמד עוה"פ וישנו להיות יכול ולאח"ז ,
שיכולים כך, כדי ועד לעשותgekylגלות, צורך ויש הגאולה, מצרים",xkfעל ליציאת "זכר להגאולה,

שנעשית גאולה שהיא דחנוכה, הגאולה היתה שבו – דכסלו zelbdוהחידוש onfa כלשון] גופא
אנן",5הגמרא  אחשורוש עבדי "אכתי לפורים) ששייך לחנוכה בנוגע (ועד"ז דפורים להגאולה בנוגע

לעולם, בטלה אינה ולכן, גאולה], היתה אנן", אחשורוש  "עבדי גלות, של ומצב במעמד שגם היינו,
עולמים, ולעולמי לעד קיימת אלא

במדרש – .6כדאיתא מוצא ."את הקריבו הנשיאים (ש)כל והי'. הנשיאים, עם הקריב לא ואהרן .
לי  אוי לאהרן 7אומר אמור לך למשה הקב"ה לו אמר לוי, של שבטו מקבל הקב"ה אין בשבילי שמא
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א.1) נח, ב"ב
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
ר"ה 3) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ. בתחלתו.

יא.4) פט"ו, שמו"ר
א.5) יד, מגילה
ה.6) בהעלותך תנחומא ו. פט"ו, במדב"ר
דעתו".7) אז "חלשה בהעלותך: ר"פ ובפרש"י
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כי a"iyz'd ,elqk g"dan ,dxy iig t"y zgiy

נאמר  לכך מתוקן, אתה מזו לגדולה תתיירא, הנרות,8אל את בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל דבר
אבל נוהגים, הם קיים שבהמ"ק זמן כל .zexpdהקרבנות, יאירו המנורה פני מול אל לעולם ,.oilha opi`

mlerl הנרות אף חורבנו, מפני בטלין והקרבנות קיים ביהמ"ק "כשאין הרי מובן: אינו דלכאורה – "
של לנרות אלא רמזו "לא אלא, i`penygבטלות"? zkepg"בגלותנו חורבן לאחר אף נוהגת –9שהיא 

והשלימה, האמיתית להגאולה גופא) הגלות בזמן (גאולה דכסלו הגאולה של שייכותה מודגשת שבזה
גלות  אחרי' שאין נצחית .10גאולה

שבחודש .„ בכך גם מתבטאת גלות אחרי' שאין הנצחית לגאולה דכסלו שהשייכות להוסיף, ויש
חשמונאי): חנוכת על (נוסף שני בית בנין התחלת היתה כסלו

.11כתיב  כסלו) חודש התשיעי, (חודש לתשיעי וארבעה שום "בעשרים מטרם ומעלה הזה היום מן .
. עתה) ובטל כורש בימי שיסדתם יסוד על ולהוסיף לשוב חזרתם (מטרם ה' בהיכל אבן אל מיום אבן .

הראשון  יסוד על להוסיף בשני' עתה (שהתחילו ה'" היכל יוסד אשר היום למן לתשיעי וארבעה עשרים
כורש  בימי שבחודש12שבנו היינו, ,(elqk.שני בית ביסוד מחדש הוספה היתה  בו) (בכ"ד

שני  שעל מזה כדמוכח – להבנות) העתיד (בנין השלישי לבית גם שייכות לו יש שני בית הם והנה,
בגמרא 13נאמר  הראשון": מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' –14"גדול שני בית על זה פסוק נתפרש

. הראשון מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' גדול דכתיב טפי, גבוה שני) (בית דהוה אמר "מנלן חד .
ובזהר  שני), בית על קאי הדעות לב' (אבל בשנים" אמר וחד השלישי 15בבנין בית על זה פסוק נתפרש

הזה  הבית כבוד יהי' גדול אתמר ועלי' דרין, לדרי קיימא יהא דקב"ה ידא על (דאתבני) "מקדשא –
דקב"ה". ידא על והאי נש, דבר ידא על אתבני דקדמאה הראשון, מן האחרון

בכך היא שני בית שמעלת – בזה ההסברה לומר zelbdויש onfa dpapy שנבנה ראשון כבית (דלא גופא
שהוא דביהמ"ק הקיום תוקף מתבטא שבזה הגלות), minlerקודם inlerle crl miiw,(הגלות בזמן (גם

השלישי). בית (במקום כפשוטו נצחי בית להיות ראוי הי' חורבנו שגרמו החטאים שלולי גם ומה

היא .‰ שייכת ולכן לעד, שקיימת גופא, הגלות בזמן גאולה כסלו, דחודש הגאולה (מעלת זה וענין
כסלו: בי"ט החסידות דתורת בהגאולה גם מודגש גלות) אחרי' שאין הנצחית להגאולה

הידוע  הקטרוג 16ובהקדם היא המאסר שסיבת – רוחניים ענינים הם כסלו די"ט והגאולה שהמאסר
בדין, וזכתה ניצחה החסידות ותורת למעלה הקטרוג נתבטל וכאשר למעלה, שנתעורר החסידות תורת על

למטה. הגאולה גם נעשית אזי

הסיפור  דקשוט,17וכידוע מעלמא רבותיו לבקרו באו בפטרבורג במאסר הזקן רבינו שישב שבעת
דברי  שאומר על הקטרוג עליו שנתחזק לו והשיבו במאסר, ישיבתו לסיבת אותם ושאל והבעש"ט, המגיד
לו: והשיבו חסידות? דברי מלומר אפסיק האם מכאן, אצא וכאשר אותם: ושאל ובגילוי, הרבה חסידות
שתורת  מזה כתוצאה היא המאסר מן שהיציאה לפי – בזה וההסברה יותר. תאמר ואדרבה, תפסיק, אל

בדין. וזכתה ניצחה החסידות

ל  האמור הגאולה וע"פ כי, – דוקא כסלו לחודש החסידות דתורת הגאולה של שייכותה לבאר יש עיל
משיח  ביאת ופועלת מקרבת חוצה" מעינותיך ש"יפוצו באופן החסידות בחודש 18דתורת זמנה ולכן ,
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בהעלותך.8) ר"פ
שם).9) יקר כלי גם (וראה עה"פ רמב"ן

(10– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים

(ובפרש"י).11) יו"דֿיח ב, חגי
יח).12) שם, (ראב"ע הבית" ליסד אבן על אבן לשום "החלו
ט.13) שם, חגי
סע"א.14) ג, ב"ב

א.15) כח, ח"א
(16.113 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
לקונטרס 17) בהקדמה הובא (בהערה). פט"ז ח"א רבי בית

ח"ג  קונטרסים בסה"מ (נדפסה זו שנה כסלו י"ט לקראת שי"ל
גם  וראה .(144 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת בתחלתו.

וש"נ. ואילך. 170 ע' ח"ל לקו"ש
ובכ"מ).18) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה
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עולמים, ולעולמי לעד שקיימת הגאולה תוקף מודגשת שבזה גופא, הגלות בזמן גאולה של חודש כסלו,
משיח. בביאת והשלימה האמיתית בגאולה בפועל שנעשה כפי

Â.:שרה חיי לפרשת כסלו חודש מברכים) ד(שבת השייכות לבאר יש עפ"ז

בי"ע, בעולמות גם הביטול ענין נמשך שרה שע"י שרה", חיי "שני בענין (בהמאמר) לעיל נתבאר
לעשות  עלאין", "חיים להמשיך יוכלו אז שגם הגלות בזמן לעבודה הנתינתֿכח וזוהי ובמורגש, במציאות

העצמות. המשכת ע"י בתחתונים דירה ית' לו

שזוהי  – כסלו חודש כל על כללית המשכה נמשכת שבו כסלו חודש מברכים בשבת קורין זה וענין
הקשורה  עולמים, ולעולמי לעד שקיומה גאולה גופא, הגלות בזמן גאולה של ענין לפעול הנתינתֿכח
בתחתונים. דירה ית' לו להיות העליונה הכוונה תושלם שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את ופועלת

Ê. בהפצת להוסיף צריכים כסלו, חודש מברכים משבת שהחל – בפועל לעבודה בנוגע מזה וההוראה
חוצה. החסידות דתורת המעיינות

תש"א  שנת שרה חיי פרשת בשבת – אדמו"ר מו"ח כ"ק של נאך 19ובלשונו מאכן דארף חסיד "א –ַַַָ
חסיד), עוד לעשות צריך (חסיד חסיד" ַא

ורבו" "פרו היא בתורה הראשונה שהמצוה לבאר, בדיוק 20והוסיף הוא בתורה הסדר שגם וכיון ,
סמוכין) דורשים הוראה 21(שלכן מלשון (תורה שההוראה מובן, המצוה 22, היא ורבו" ש"פרו מזה (

dpey`xd עוד יעשה שיהודי מ'מאנט") וואס זאך ערשטע ("די דורשים ובראשונה שבראש היא, ַָָשבתורה,
חסיד, עוד לעשות חסיד צריך כן וכמו איד"), א נאך מאכן זאל איד ("איין ַַָָיהודי

מעצמותו  (חלק שטיק "א הוא שחסיד מפני הוא, חסיד, עוד לעשות חסיד של שבכחו שזה ַוסיים,
ה)רבי"! של

Á. להזולת ביחס רק לא היא חסיד, עוד יעשה חסיד שכל ורבו", ד"פרו שהעבודה להוסיף, ויש
לעצמו, ביחס גם אלא כפשוטו,

כמארז"ל – הם, [שמועטים צדיקים שייכת 23אצל כו'"], מועטים שהם בצדיקים הקב"ה "ראה
ור  ד"פרו שלהם העבודה העבודה [שסדר בינונים אצל אבל להזולת; ביחס רק חסיד) עוד (לעשות בו"

ימשוך" אדם כל ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני "מדת שהרי אדם, לכל הפתגם 24שייך וכידוע ,25

לעצמו  ביחס גם שייך ה"ז בינוני"], –"הלואי

zindadבנוגע eytpl("עולם'שער ("דער חסיד" ה"אינו שזהו ,eay בלקו"ת כדאיתא – מזה 26[ויתירה

. "הגויים הבהמית", ונפש הגוף הם ולכן,ש"גוים "גוי"], נקראת הבהמית שנפש היינו, שבקרבך", .
של  העבודה את זיך") אויף ("נעמען עצמו על ולקחת נעמען") ("זיך עצמו את לקחת אחד כל צריך

לעשותו – הבהמית לנפשו בנוגע ורבו" .ciqg"פרו

נפשו  על בהפעולה מתבטא זה שענין במורגש, גם ביטול להמשיך – (בהמאמר) דלעיל ובסגנון
בתחתונים. דדירה הכוונה נשלמת שעי"ז לחסיד, לעשותו שבו, ה"עולם'שער" הבהמית,

Ë. ד"פרו העבודה שגם מובן, דוקא, בשמחה להיות צריכה שהעבודה (בהמאמר) לעיל האמור וע"פ
שמחה. מתוך להיות צריכה חסיד, לעשותו הבהמית, לנפשו ביחס ורבו"

הבהמית  לנפש השייך בדבר להשתמש בהכרח הבהמית, ל)נפש ביחס ב(עבודה שמחה לפעול וכדי
. בבשר אלא שמחה "אין ביין"– אלא שמחה אין .27.
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ואילך.19) 45 ס"ע תש"א סה"ש
רע"ג.20) לח, שה"ש לקו"ת גם וראה כח. א, בראשית
וש"נ.21) א. יו"ד, ברכות ראה
ועוד.22) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
פ"א.23) בתניא הובא סע"ב. לח, יומא

רפי"ד.24) תניא
וראה25) א. הערה א) (יד, פ"ח ח"ב רבי מנחם בית תורת

י. ע' אדר סה"מ
ב.26) מב, תבוא ד. צ, שמע"צ דרושי
א.27) קט, פסחים
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. לשמחה) שלמים בשר אוכלין (שהיו בבשר אלא שמחה אין קיים שביהמ"ק "בזמן – גופא .ובזה
ביין" אלא שמחה אין קיים ביהמ"ק שאין .28ועכשיו

ניגון". פריילעכן א זאגט און לחיים "זאגט שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַָָ(וסיים

שהחתונה  באמרו, לחיים, לומר – "אויפרופעניש" – לתורה שעלה לחתן הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
השבוע  בפרשת היא בתורה מסופר שאודותה ].29הראשונה

***

È. נשיאינ רבותינו אצל דא"ח אמירת (הפסוק סדר המאמר להתחלת בנוגע גם שדייקו באופן הי' ו
המאמרים. להתחלות קבועים פסוקים ישנם כלל ובדרך המאמר), פותח שבו

מאמר – אדמו"ר מו"ח כ"ק פעם התחיל תרצ"ג, בשנת בריגא אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל בהיותי
הפסוק  על גו'30חסידות תעודה וועגן 31צור איבערגערעדט ("מ'האט כך על דיברו מהחסידים כמה .ָ

לי  שיענה סבור בהיותי בעצמו, אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל זה על ושאלתי רגילה, התחלה זו שאין דעם")
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתח לפועל, אך דוקא), (לאו בדוקא אינו המאמר) פותח שבו (הפסוק זה שענין

גו'" תעודה "צור הפסוק על רבות מדובר שבו מסויים מאמר והראה (לג"פ), והוסיף,32לקוטיֿתורה ,
זה. בפסוק המאמר פתיחת היתה האמירה שבעת שמשמע

"ואברהם  גו'", שרה חיי "ויהיו התחלות: שלשה ישנם – שרה חיי פרשת דשבת להמאמרים בנוגע
התחלות") סקארבאוונע ("די הרגילות ההתחלות שהם כו'", אבות (בתי) עבדי של שיחתן ו"יפה גו'", ַָזקן

זה. שבוע דפרשת להמאמרים

דלעיל, להמאמר בנוגע לבאר יש המאמר, בהתחלת הדיוק אודות האמור –zlgzdyוע"פ המאמר
שייכת – שרה" חיי המאמר.okezl"ויהיו

‡È.:בזה והענין

במורגש, גם עול והקבלת הביטול המשכת נעשה שרה שע"י שרה", חיי ד"שני הענין בהמאמר נתבאר
החטא) (לאחרי עכשיו היא בשמחה) להיות צריכה העבודה (שהרי שבעבודה השמחה כאשר גם שלכן,

עלאין". "חיים נמשכים ועי"ז עול, והקבלת הביטול ענין בה ופועלים ממשיכים מ"מ, במורגש,

ב" מרומז זה הי'eidieוענין (ל"ז) ויהיו "מנין כי, – המאמר) (התחלת שרה" izepy'חיי xwir משנולד ,
wgvi הטורים בעל (כמ"ש קכ"ז" ימי' וכל כשנולד, היתה צ' דבת עיקר 33, היו (שמשנולד יצחק ואצל ,(

כדלקמן. עול, והקבלת הביטול ענין ביותר מודגש שרה) של שנותי'

·È. בהיותו שנימול כאברהם דלא ימים, לשמונה הנימול הראשון שהוא – יצחק של המיוחד ענינו
שנה. י"ג בן בהיותו שנימול כישמעאל ודלא שנה, צ"ט בן

שבזה  zixa–34והמעלה zzixkdy"עולם לברית בבשרכם "בריתי המילה, ענין (תוכן הקב"ה )35עם
(לא  אלא)נעשית הקב"ה, עם ברית כורת והשגתו הבנתו ומצד והשגה, הבנה בעל הוא כשהאדם רק

הבנה  מצד אינה ברית שהכריתת כך, כלל, והשגה הבנה של לענין שייך שאינו ימים, שמונה בן בהיותו
מצד אלא lerוהשגה, zlaw.בלבד

להתינוק ביחס רק לא הוא מילה שבברית עול הקבלת שענין להוסיף, שמונה lenipdויש בן שבהיותו ,
כן  אלא בלבד, עול קבלת מצד אלא אינה ברית והכריתת כלל, והשגה הבנה של לענין שייך אינו ימים
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ס"ז.28) סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה שם. פסחים
(29.34 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
טז.30) ח, ישעי'
ואילך.31) תקיב ע' תרצ"ג בסה"מ נדפס
לאח"ז 32) נדפס ואילך. א מא, בראשית לג"פ לקו"ת

ואילך. סע"א תקעא, ג) (כרך בראשית באוה"ת
הובא 33) א. קכג, פרשתנו זהר גם וראה פרשתנו. ריש

יג. ע' פרשתנו תנ"ך פסוקי על לוי"צ בלקוטי
וש"נ.34) .56 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יג.35) יז, לך לך
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ביחס גם מצד ldenl36הוא אלא) והשגה, הבנה מצד (לא להיות צריכה המילה לפעולת שלו שהגישה –
דוקא. עול קבלת

סיפר  אדמו"ר מו"ח שני 37[כ"ק בין לבחור צריכים היו הצמחֿצדק מנכדי א' אצל מילה שבברית
אומן  הי' אבל כוונות בעניני ידע שלא ואחד האריז"ל , כתבי ע"פ המילה כוונות כל שידע אחד מוהלים,

העשי', היא העיקר השיב: לבחור? מהם במי הצ"צ את וכששאלו lirl`במלאכתו, 'iyr.

(מעשה – עול קבלת מצד להיות צריכה המילה שפעולת ראי' להביא אין אמנם כשלעצמה מהעובדה
גראדע  האט ("אזוי אירע זה שבמקרה שכיון לומר דיש (כוונה), והשגה הבנה מצד ולא ַַָבפועל)
פירש  שהצ"צ כיון אבל, בו; לבחור הצ"צ הורה לכן יותר, גדול אומן הי' השני שהמוהל ָגעטראפן")
בודאי  ה"ז הדברים, את וגילה סיפר אדמו"ר מו"ח וכ"ק לעילא, עשי' דוקא, העשי' מעלת את והדגיש

dceara d`xed מצד אלא) והשגה, הבנה מצד (לא להיות צריכה המילה לפעולת המוהל של שהגישה –
דוקא]. עול קבלת

קטורת" "כמקטיר שחשיב הסנדק, גם ישנו – והמוהל הנימול התינוק על .38ונוסף

דמסאבותא, כתרין די"א הבירור נעשה ידם שעל סממנים, י"א בה שיש הקטורת, בענין הידוע וע"פ
עשו  אלופי התינוק 39י"א אצל הן המילה, (שבפעולת עול הקבלת ענין ממשיכים המילה שע"י נמצא, –

המוה  אצל והן הסנדק)הנימול של ענינו הקטורת, ע"י שמתבררים עשו אלופי (י"א במורגש גם .40ל)

לעניננו: ובנוגע

עול, הקבלת ענין שהנחיל זה הוא שיצחק נמצא, ימים, לשמונה הנימול הראשון הוא שיצחק כיון
בנ"י, לכל עול, הקבלת יומשך במורגש  שגם ובאופן

הנחיל– נפש `dpenאברהם דמסירת הצינור ופתח בנ"י, (כמבואר 41לכל אמונה מצד שבאה ,
הנחיל42בתניא  ויצחק ,(ler zlaw בנ"י –לכל

הקבלת  המשכת שרה", חיי ד"שני הענין שעיקר – שרה" חיי שני גו' שרה חיי "ויהיו הדיוק וזהו
ד" בהמנין כמרומז יצחק, משנולד שנה ל"ז שנותי'", ב"עיקר הוא במורגש, שרה)".eidieעול (חיי

‚È. בפסוק גם מרומז עול הקבלת שענין להוסיף, המאמרים 43ויש מתחילים שבהם (מהפסוקים
גו'": זקן "ואברהם ס"י) כנ"ל שרה, חיי דפרשת

"ואבר  הפסוק וחותם חז"ל סיום ודרשו בכל", אברהם את ברך "וה' הוא גו'" זקן .44הם בכל ."מאי
. בת לו וידוע שהיתה שמה". ובכל לאברהם לו היתה בת הו"ע 45. האדם בעבודת "בת" של שענינה

ler zlawd.

ועוד: זאת

לבנים" יפה סימן תחילה "בת – נוסף עילוי ישנו כשלעצמה, עול) (קבלת "בת" של מעלתה 46מלבד

("בנים") ודעת טעם שע"פ ויראה דאהבה העבודה גם נעשית תחילה") ("בת עול הקבלת הקדמת שע"י –
יותר. נעלה באופן
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ואילך.36) 37 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.37) שסט. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
(ממהרי"ל).38) סי"א סרס"ה יו"ד רמ"א
וראה 39) ועוד. טו. לו, וישלח להאריז"ל הלקוטים ספר

ואילך. שמ ס"ע חשון סה"מ מנחם בתורת הנסמן
(40) הענין המשך ).l"endחסר
ח"כ 41) לקו"ש וראה קב. ע' תרפ"ח רפג. ע' תרע"ח סה"מ

וש"נ. ואילך. 74 ס"ע
פי"חֿיט.42)
א.43) כד, פרשתנו
ב.44) טז, ב"ב
(45.77 ע' .30 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .153 ע' .149 ע'
א.46) קמא, ב"ב
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לחיים. לומר – בת לו שנולדה מאנ"ש לא' הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אמר:] ואח"כ

לעיל  (כמדובר דוקא בשמחה העבודה להיות צריכה עול, הקבלת בענין הדברים אריכות כל לאחרי
היא. מוכרחת השמחה אבל עול, קבלת אמנם להמשיך צריכים בהשמחה – בהמאמר).

(ולא  ביין אלא שמחה אין הזה שבזמן ובפרט המשמח, יין על לחיים דאמירת הענין תוכן גם וזהו
בבשר). אלא שמחה שאין ביהמ"ק כבזמן

בהניגון). כחם יראו שהבחורים (ואמר ניגון" פריילעכן א "זאגט שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַַָ(וסיים

מקומו. על ורקד קומתו מלא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק די", בלי עד ברכה לכם "והריקותי [ניגנו
אמר:] ואח"כ

„È. פעם אמר הצמחֿצדק אדמו"ר גֿד.47כ"ק אֿב, :`– –bרכה,aהבה (גבהות) כלומר,cאות לות.
ברכה. יש אזי אהבה, וכשיש דלות, יש אזי גאוה, כשיש

תהי' הברכה) תלוי' (שבה האהבה שגם להשתדל יש די", בלי עד "ברכה שתהי' כשרוצים ובמילא,
די. בלי עד הברכה גם תהי' – אֿב – ואז גבול, בלי אהבה היינו, די, בלי עד

ועוד: זאת

כי, די), בלי עד הברכה ושלימות (אמיתית השלימה הגאולה תבוא אזי די, בלי עד אהבה כשתהי'
חנם  שנאת בגלל היא והגלות החורבן שבמקומה 48סיבת אלא עוד ולא חנם, השנאת כשתתבטל ולכן, ,

מאומה, ממנו קיבל ולא לו חייב אינו כאשר גם חבירו את לאהוב חנם, אהבת תהי'

הבעש"ט – גם 49כמאמר להיות צריכה יחיד, בן שאוהבים כמו יהודי כל לאהוב ישראל, שאהבת
חנם) דאהבת הפירוש (שזהו טובה שום ממנו קיבל לא ומעולם ראהו, לא מעולם מכירו, שאינו –ליהודי

במהרה  והשלימה האמיתית הגאולה ותבוא חנם), דשנאת (המסובב הגלות ממילא בדרך תתבטל אזי
בימינו.

האבן  ("זיי רבות והתמסרו השתדלו בפרט מהם אחד וכל בכלל נשיאינו שרבותינו לכך הטעם גם ָוזהו
ישראל  דאהבת הענין להחדיר סאך") א זייער אּפגעגעבן "בשם 50זיך שרק יהודי אפילו יהודי, כל לאהוב , ַַָ

יכונה" מעינותיך 51ישראל ("יפוצו החסידות תורת והפצת בגילוי נשיאינו רבותינו של ענינם כי, –
הגאולה  תבוא שעי"ז משום ישראל, באהבת גם כך כל התעסקו ולכן משיח, לביאת כלי הוא חוצה")

ממש. בקרוב בימינו, במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
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(47.(245 ע' תשי"א (סה"מ סי"ד תרצ"ה אחש"פ שיחת
ב.48) ט, יומא ראה
ב"היום 49) (נעתק וש"נ סקל"ג. בהוספות טוב שם כתר ראה

א). אדר ג שם גם וראה כסלו. טו יום"
(50,(244 (ע' הענין בהתחלת הנ"ל אחש"פ שיחת ראה

חסידים  אצל להשריש גדולים כחות הצ"צ השקיע שנים שבאותם
אהבה. –

(51– מנחם תורת וראה ה. מד, ישעי' – הכתוב לשון
וש"נ. .176 ע' ח"ג התוועדויות
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מאידית  תרגום

. כינוס של  ובפתיחתו בהתחלתו בעמדנו
כ "ק  של  שיחיו השלוחים  – העולמי השלוחים 
תבל , מרחבי בכל  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
בראש  להזכיר , צריך  – הארץ  כנפות  בארבע 
של  התפקיד  את  ולבטא  היסוד , את  ובראשונה ,
החידוש  ובפרט  בכלל , זה  בדורנו השלוחים 
השליחות  בעבודת  האחרון בזמן במיוחד  שנתוסף 

–       .

הנקודה  על  נוסף  פעמים , כמה  כמדובר 
בניֿ של  השליחות  עבודת  בכללות  המשותפת 
"אני  שהיא  הקב "ה , של  כשלוחיו בכלל , ישראל 

קוני" את  לשמש  של נבראתי השלוחים  ובפרט  ,
הזאת  השליחות  נקודת  אשר  – דורנו נשיא 
לזמן  מזמן מתוסף  – הזמנים  בכל  ושווה  משותפת 
חודרת  שהיא  מיוחדת , שליחות  בשליחות , חידוש 
ה "שער " נעשית  והיא  השליחות  ענייני כל  את 

השליחות , ענייני כל  "עולים " ֿ ידו שעל 

חידוש  שזהו ֿ דידן, בנידון ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על 
בשליחות , כלל ) (או פרט  רק  שאינו ועיקרי, כללי
הענין  שהוא  ועד  ביותר , כללי וענין עיקר  הוא  אלא 
שמקיף  – המשיח  לביאת  הכנה  – בתורה  כללי הכי

השליחות . עבודת  של  והפרטים  הנקודות  כל  את 

(ובפרט  רבות  פעמים  דובר  שכבר  וכפי
הודעת  ֿ פי שעל  האחרונים ), והשבועות  בחודשים 

כ "ק "ל חז  של  וההודעה  הקיצין", כל  "כלו שכבר 
תשובה  עשו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
העבודה  עניני כל  את  סיימו שכבר  עד  ֿ כן, גם 

הכפתורים "(אפילו את  ועומדים "לצחצח  ,(
העבודה  הרי – צדקנו משיח  פני לקבלת  מוכנים 
בפועל  מוכנים  להיות  היא : עכשיו והשליחות 

צדקנו משיח  פני לקבלת  

השלוחים  כינוס  של  שהמטרה  מובן, מזה 
להתדבר  – זו בנקודה  מתבטאת  הנוכחי העולמי
לקיימן  מנת  על  טובות  החלטות  ולקבל  ביחד 
של  המיוחדת  השליחות  את  לבצע  כיצד  בפועל ,

צדקנו. משיח  פני קבלת  שלנו: הזמן

. של) השליחות  עבודת  של  השייכות 
עם  העולמי) השלוחים  לכינוס  שנתאספו השלוחים 
משיח  של  שייכותו בהסברת  תובן – צדקנו משיח 

בכלל : השליחות  וגדר  ענין עם  עצמו 

הפסוק  משה על  (שאמר  תשלח " ביד  נא  "שלח 
כשהקב "ה  ֿ ישראל להקב "ה  בני את  להוציא 

חז"ל  אומרים  לפניו,ממצרים ) (משה ) "אמר  :
משיח  ביד  – תשלח  ביד  נא  שלח  ֿ עולם , ֿ של  ריבונו
שבמשיח  לומר , יש  זה  ֿ פי ועל  לגלות ". עתיד  שהוא 

של  גדר  השליח יש  הוא  משיח  תורה . ֿ פי על 
ישראל .("שלח  את  לגאול  הקב "ה  של  תשלח ") ..

הוא , משה , זאת  ביקש  למה  בפשטות  הטעם 
שתרצה  אחר  "ביד  הפסוק : על  רש "י כפירוש 
גואלם  ולהיות  לארץ  להכניסם  סופי שאין לשלוח ,
הכי  ובלאו הואיל  הרבה ": שלוחים  לך  יש  לעתיד ,
לארץ  "להכניסם  משה  את  הקב "ה  ישלח  לא 
אחר  שליח  ישלח  אלא  לעתיד ", גואלם  ולהיות 
של  גואלם  להיות  משיח  את  שישלח  (משיח ),

ג ממצרים !ישראל  ם 

– רבנו משה  הבין ודאי להבין: צריך  אבל 
דקדושה  החכמה  שלימות  הי' שהוא  ובפרט 

מסיני" תורה  קיבל  עצמו (ו"משה  שהקב "ה  – (
משה ) את  (ולא  משיח  את  לשלוח  עתיד  שהוא  ידע 
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קידושין.1) סוף וברייתא משנה
תש"ח 2) סה"מ  (וראה וש"נ .22 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

.(240 ע'
ב.3) צז, סנהדרין
תרפ"ט .4) שמח "ת שיחת ראה

יג .5) ד , שמות
איש 6) אותו ביד  פ"מ : פדר"א וראה עה"פ. טוב לקח  מדרש

אליהו  את לכם שולח  אנכי  הנה שנאמר כו' לשלוח  עתיד  שאתה
.2 ֿ 3 הערות 8 ע' חי "א לקו"ש וראה הגאולה). (מבשר גו' הנביא

לקמן 7) ראה (אבל  בפועל  נתקבלה לא משה שבקשת דאף
לגאול  שליח  הוא שמשיח  משה דברי  שולל  זה אין בפנים),

לעתיד . ישראל 
וש"נ.8) ואילך . 244 ע' ח "ו לקו"ש ראה
מ "א.9) פ"א אבות
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כז     

במשה  בחר  זאת  ובכל  לעתיד , ישראל  את  לגאול 
ֿ כן  אם  מדוע  ממצרים ; ישראל  את  לגאול  כשליח 

תשלח "?! ביד  נא  "שלח  משה  ביקש 

דקדושה ) (חכמה  שמשה  מאחר  גיסא , ולאידך 
חכמה  ֿ פי על  זה  שכך  מובן זאת , והציע  ביקש 
לא  למה  ֿ כן אם  שלה ; השלימות  בתכלית  דקדושה 

בקשתו? נתקבלה 

בקשה  שזו היות  הנותנת : שהיא  לומר , ויש 
אמת , בתורת  (והובאה  רבנו משה  של  והצעה 

הנצחית  –בתורה  בפועל  נתקיימה  אכן היא  ,(
ישראל  את  לגאול  שלח  שהקב "ה  שליח  שאותו
את  לגאול  שולח  הוא  עצמו אותו (משה ), ממצרים 

במדרש  שנאמר  כפי – לעתיד  שמשה ישראל  ,
גואל  הוא  מצרים ) (בגאולת  ראשון גואל  "הוא 

העתידה )".אחרון (בגאולה 

ביד  נא  "שלח  בבקשתו משה  כוונת  היתה  וזו
שהוא  יודע  שהקב "ה  שידע  ֿ פי ֿ על  (אף  תשלח "
את  לקשר  – משיח ) את  ֿ כך  אחר  לשלוח  עתיד 
הגאולה  שגם  אחרון", ה "גואל  עם  ראשון" ה "גואל 
תשלח " "ביד  עם  קשורה  תהי' (ממצרים ) הראשונה 
עם  קשורה  תהי' האחרונה  הגאולה  וגם  (משיח ),

ראשון"). ("גואל  משה 

שני  הם  ומשיח  שמשה  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר ,
שונים  ומשיח אנשים  לוי משבט  הוא  (ומשה 

ענינים  שני מהווים  והם  דוד )), (בית  יהודה  משבט 
ו  מתקשרים  הם  זה ,נפרדים , עם  זה 

ט ). (סעיף  כדלקמן

. גדר בכללות  הביאור  בהקדמת  יובן הענין
מהשליחות  החל  בתורה , השליחות 

הפרטים ) (ובאריכות  בתורה  שמסופרת 

למצוא  אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות  –
שאליעזר  והאופן בנו, יצחק  עבור  שידוך  ולעשות 
יצחק  בשידוך  שליחותו, את  בפועל  ֿ כך  אחר  ביצע 

ורבקה .

של ) (השליחות  ובדין בגדר  לחקור  מקום  ויש 
אליו  אברהם  דברי בקיום  אשה אליעזר  "ולקחת 

ליצחק " אופנים ,לבני בכמה  זה  את  לפרש  שיש  ;
(א )ומהם  לקידושין "אליעזר : (כמו הי'"

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

ובכ "מ .10) רפי "ז. תניא ראה
הפסוקים 11) ש' א. רנג , זח "א ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי . פ'
יא.12) מט , ויחי  אוה"ח  גם ראה
ע'13) ח "א (סה"ש תשמ "ט  שרה חיי  ש"פ שיחת גם ראה

ואילך ). 130 ע' ח "א (סה"ש תש"נ ואילך ). 58
ואילך .14) ב כד ,

ד .15) שם,
שאברהם 16) ,18 שבהערה המקנה וס' יפות פנים וראה

(וראה  גדול  שהי ' יצחק של  שליחו בתור אליעזר את שלח 
ס"ו  סל "ה אה"ע (רמ "א הפוסקים לדעת ואף ב). מה, קידושין
זה: הרי  שליח , עושה קידושין שליח  דאין מרדכי ) הגהות בשם
(אצל  הוא כן אם וצ"ע בעלמא. ותקנה אחת לדיעה רק (א)

הי ' אליעזר (ב) מ "ת. לפני  שהוא האבות) אברהם של 
רבקה, את לקדש יכול  הי ' זה ומצד  שליח ), כמו (ולא כגופו

.18 שבהערה מפרשים ראה
ופירוש 17) ,19 שבהערה התוס' פירוש ע"פ הוא לקמן הבא

ליצחק, רבקה את קידש שאליעזר – התורה ומפרשי  המדרשים
ארוסה  נעשית כב)*והיא שם, (פרשתנו עה"פ אגדה (מדרש

העבד . ויוצא נג ) (שם, עה"פ טוב לקח  זהב. נזם האיש ויקח 
גמלים), עשרה העבד  ויקח  יו"ד ) (שם, עה"פ זקנים) (הדר תוס'
עה"פ  ספורנו לה. אות וברד "ל  פט "ז פדר"א (ראה נשואה גם או

ועוד ). רבקה). את העבד  ויקח  סא) (שם,
צמידים  "שני  שם שאליעזר דזה לומר, יש – זה פירוש [ולפי 

להמנהג בהתאם הוא כב), (שם, ידי '" בטבעת **על  .***לקדש
ושני קידושין, הי ' הוא – זהב ש"נזם שם, אגדה מדרש וראה
כתובת  כנגד  המאתים וחמשים, מאתים שהם ידי ' על  צמידים

והחמשי תוספת"].בתולות ם
אלא  קידשה שלא משמע ומפרשים מדרשים בכמה אבל 
ר"י . לדעת שם פדר"א (ראה לו נתקדשה אח "כ  ורק ליצחק הביאה

.(33 הערה 168 ע' ;22 הערה 165 ע' חט "ו לקו"ש וראה
לקידושין 18) שליח  נעשה עבד  ואין עבד , הי ' שאליעזר ואף

הי "ז. פ"ג  אישות הל ' (רמב"ם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי 
הי ' מ "ת שלפני  בפשטות, י "ל  – ס"ו) סל "ה אהע"ז טושו"ע
קידושין", "תורת אז הי ' שלא (כיון לשליח  עבד  גם למנות אפשר
עה"ת  מהרי "א ופי ' בלולה ובמנחה אישות). הל ' ריש רמב "ם ראה
שליח  נעשה ולכן אליעזר שיחרר שאברהם ועוד , שם פרשתנו
המקנה  ב; שם, פרשתנו יפות פנים – בזה ביאור עוד  לקידושין.
שאין  הנ"ל  שדין [ושם, כאן) יוסף בפרדס (הובא ב מא, לקידושין
עבדו  אבל  אחר לאדם בנוגע רק הוא לקידושין שליח  נעשה עבד 
אלא  שליחות מתורת לא עבדו ע"י  לקדש ויכול  שאני  המקדש של 
וראה  וש"נ)]. סע"א. צו, (ב"מ  רבו" כיד  עבד  ד "יד  כגופו, דהוי 

ועוד . (ו). בהג "ה לב אות פט "ז לפדר"א ברד "ל  עד "ז
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כח    

בתוספות  ש "שלוחו שנאמר  ,( אדם של 
דרגות ,כמותו" כמה  יש  עצמו השליח  בגדר  [וגם  .

המשלח ;:כידוע  כמעשה  הוא  השליח 
כמותו  הוא  השליח  של  העשי' כוח  גם  מזה , יתירה 
הוא  השליח  של  כולו כל  – יותר  ועוד  דהמשלח ;

"כמותו עד  דהמשלח ; ]."(דהמשלח )כמותו
בגדר  הי' אליעזר  ליצחק (ב ) אשה  למצוא  ,
לקידושין  כשליח  לקדשה (לא  שדכן אפילו או ,(

לקדש  בכוחו שדכן שגם  ֿ פי ֿ על  שאף  – זה אין ,
דהמשלח , "כמותו" שהוא  שליח , כמו כוח  אותו

אומרים  אין לשדכן בנוגע  כן שאין "שדכן מה 
בפירוש  הוא  שדכן – ואדרבה  כמותו", אדם  של 
לשני  טובה  שעושה  אחר  כאדם  אלא  "כמותו", לא 

העולם ). במנהג  שרואים  (כפי

של  כשליח  הי' לא  שאליעזר  לומר , סברא  יש 
שהוא  נפרדת אברהם  כמציאות  אלא  ,

יצחק  של  השידוך  (בענין שמשמע  כפי – (כשדכן)
"הי' שאליעזר  מזה  עילה גופא ) למצוא  מחזר 

אמר  בתו, להשיאו אליו לפנות  לאברהם  לו שיאמר 
מדבק  ארור  ואין ארור , ואתה  ברוך  בני אברהם  לו

מודגש בברוך " הדברים  שבסיפור  [ובפרט 
אליעזר  איך  כדי ובאריכות  להשתדל  צריך  הי'

הי' אליעזר  ליצחק : המתאים  השידוך  את  למצוא 
ולעשות  בעצמו ולברר  לה ', בעצמו להתפלל  צריך 
אמר  אברהם  שכן ניסי), באופן (ועוד  זה  על  סימן

רק  אל לו גו' הכנעני מבנות  לבני אשה  תקח  "לא 
עליו  מי את  פירט  ולא  תלך ", מולדתי ואל  ארצי
חשבונות  בזה  שיתערבו מקום  יש  ממילא  – לקדש ]

כו'. אישיים 

"זקן הי' אליעזר  גיסא , לאידך  ביתו אבל 
לו" אשר  בכל  רבו"המושל  בתורת  "שמושל  ,,

לאחרים " רבו מתורת  ומשקה  ו"עבד ו"דולה  ,
אשר אברהם " מלך ", מלך  וגם "עבד  וכו'.

לבני  אשה  "ולקחת  אברהם  של  ציוויו בקיום 
אברהם . כדברי בדיוק  הכול  אליעזר  קיים  ליצחק "

אברהם  – מזה  ידך ויתירה  נא  ("שים  כך  על 
גו'" ואשביעך  ירכי ועוד תחת  – כך  שמשום  .(

הי' שהוא  לומר , מסתבר  – אדם טעמים  (של 
בתוספות ). (כדאיתא  רבקה  את  לקדש  כמותו)

מובן  שליח ) הי' (שאליעזר  זה  שדבר  לומר , ויש 
שכתוב  ממה  גמלים "גם  עשרה  העבד 

וילך  אדוניו אדוניומגמלי כפי טוב  ,"
מבארים  ברשותו שהמפרשים  החזיק  שאליעזר  ,

בזה  לעשות  יכול  והי' אדוניו", טוב  "כל  ("בידו")
כפי  כך ), על  רשות  לנתינת  נזקק  (ולא  כרצונו

לו". אשר  בכל  "המושל  לכן קודם  שנאמר 

ברש "י  (המובא  הפירוש  לפי ש "שטר [ואפילו (
שיקפצו  כדי לו, אשר  כל  על  ליצחק  כתב  מתנה 
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ב.19) ז, כתובות – שנאמר ד "ה
וש"נ.20) ב. מא, קידושין ב. לד , ברכות משנה
בני21) אתם "מה בישראל , דוקא שייך  השליחות שענין ואף

שקודם  י "ל  – וש"נ) שם. (קידושין ברית" בני  שלוחכם אף ברית
שליחות  – (ובנדו"ד  אוה"ע ע"י  באוה"ע גם שליחות שייך  הי ' מ "ת
בכל  המושל  ביתו "זקן הי ' שאליעזר ובפרט  אליעזר), ע"י  אברהם
ועוד  בפנים). (כדלקמן רבו" מתורת ומשקה "דולה לו", אשר

(ור  כגופו שהוא אברהם, של  עבדו הי ' שאליעזר – הערה ועיקר אה
.(18

אדה"ז 22) שו"ע וראה א. כלל  ענגיל ) (להר"י  טוב לקח  ראה
חי "ב  ואילך . 323 ע' ח "ח  לקו"ש וראה בקו"א. סכ "ה סרס"ג  או"ח 
(סה"ש  ס"ה תש"נ ח "ש ש"פ שיחת .303 ע' ח "כ  ואילך . 148 ע'
330 ע' ח "א תנש"א (התוועדויות סי "ב ואילך ). 133 ע' ח "א

ואילך ).
א,23) ויקרא לקו"ת סרכ "ח . הריב"ש בתשובות הלשון כ "ה

ג .
שם 24) כתובות בתוס' שמסיים מה לפי  גם כדמשמע

דקרא  פשטי ' איירי  ולא כו' היא בעלמא דאסמכתא ש"נראה
פ"א). רבתי  כלה במס' מפורש (וכן אירוסין" בברכת

ס"ד .25) שם אה"ע שו"ע ראה
אלא 26) בהדיא שליח  מינוהו לא "אפילו שם שו"ע וראה

והלך  לו לשדכה וא"ל  פלונית באשה חפץ שהוא דעתו שגילה
מקודשת". זו הרי  שליחות מינוי  בלא לו וקדשה השדכן

הושע 27) יל "ש ט . פנ"ט , שם מב"ר לט , כד , פרשתנו רש"י 
יב. רמז
אחד "28) לבשר והיו באשתו ש"דבק הוא הנישואין דענין

אדם  של  "שלוחו – השליחות בענין שדוגמתו כד ), ב, (בראשית

(ממש)". כמותו
תתן 29) "מה ֿ ג ): ב טו, לך  (לך  אברהם מטענת גם ולהעיר

הן  גו', אליעזר דמשק הוא ביתי  משק ובן ערירי  הולך  ואנכי  לי 
למעליותא). (לא אותי " יורש ביתי  בן והנה זרע נתתה לא לי 

ֿ ד .30) ג  שם, פרשתנו
ב.31) שם,
ב.32) כח , יומא
ב.33) טו, לך  לך  בפרש"י  הובא שם.
דבריו וכפי 34) את אליעזר סגור) דבר (כפתיחת

"ע  – רבקה לבית לד ).בבואו שם, (פרשתנו אנכי " אברהם בד 
ספרי35) ח ). יב, בהעלותך  בפרש"י  (הובא יג  צו תנחומא

ב: מז, ובשבועות – ג . פט "ז, ב"ר ז . א, דברים בפרש"י ) (הובא
כמלך . מלך  עבד 

יו"ד .36) שם, פרשתנו
ועוד .37) חזקוני . ספורנו. רמב"ן.
תו"ש 38) וראה דיאתיקי "). ("זו יא פנ"ט , שם מב"ר עה"פ,

עב). (אות .עה"פ
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כט     

שטר  את  מסר  אברהם  הרי – בתם " לו לשלוח 
ה  לו שיש  באופן אליעזר , של  לרשותו המכירה 

(של  לו" אשר  ש "כל  מזה , יוצא  ֿ בזה . וכיוצא  לקרעו
אליעזר ]. ברשות  הי' אברהם )

"כל  למסור  אברהם  יכול  הי' איך  דלכאורה ,
לאדם  לו" אם אשר  ספק  להיות  יכול  שעליו

כדבעי  בזה  הי'ישתמש  שאליעזר  מוכח , מזה  ?
לאברהם  לגמרי גם מסור  ולכן עבדו), (בהיותו

– יצחק  עבור  השידוך  את  לעשות  שלחו כאשר 
שהוא  כשדכן, (לא  הי' אלא )הוא  לעצמו, מציאות 

מציאות  היא  מציאותו שכל  שליח , בבחינת 
ברשותו  להשאיר  יכול  אברהם  הי' ולכן המשלח .

בדבר  ספק  שום  בלי לו" אשר  ."כל 

.– נוספת  שאלה  בהקדמת  יובן בזה  הביאור 
ליצחק  כתב  מתנה  ש "שטר  זה  על  – קושיא " ָ"קלאץ 

בתם ": לו לשלוח  שיקפצו כדי לו, אשר  כל  על 

הדין  (וכיו"ב ) הצדקה  למצות  בנוגע  אפילו

נכסיו, כל  יחרים  ולא  אדם  יקדיש  לא  ש "לעולם  הוא ,
אומר  הוא  שהרי הכתוב , דעת  על  עובר  כן והעושה 

אפוא  ייתכן איך  כו'". לו אשר  כל  ולא  לו אשר  מכל 
" מסר  ליצחק שאברהם  לו" הי'אשר  אם  (אפילו

זאת  לו מוסר   בירושה הדבר הי' לא  אז גם  ,
שיקפצו מובן  "כדי הי' שזה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  ,

את  מוסר  הי' לא  אם  שגם  ובפרט  בתם "; לו לשלוח 
" בהיותו בכך , די הי' רוב , רק  אלא  לו", אשר 

בתם "). לו לשלוח  "שיקפצו כדי ביותר , גדול  עשיר 
ֿ כך  אחר  וחי שנה , ק "מ  בן אז הי' שאברהם  ובפרט 
זקוק  הי' וממילא  שנים , (ל "ה ) וכמה  כמה  עוד 
(ובפרט  כו' ביתו בני ועבור  עצמו עבור  לנכסים 
לו  ותלד  גו' אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  לאחר 

).גו'"

ֿ פי  על  זאת  לבאר  הי' אפשר  הענינים  בפנימיות 
שנאמר  את מה  הוליד  אברהם  אברהם  בן "יצחק 

חז"ל  ואמרו דומה יצחק ", יצחק  של  פניו קלסתר  ,
היו  הם  ובעבודתם  בפנימיותם  גם  שכן לאברהם ,

דבר  הן והמשך (בכללות ) הן "האבות  –
בפשטות המרכבה " ביאור  צריך  עדיין אבל  ;

נגלה . ֿ פי על  הענינים 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

(וההכנה  הנישואין – ורבקה  יצחק  נישואי
רק  אינם  – בתורה  הכתובים  הראשונים  לנישואין)
ורבקה ), (יצחק  יחידים  שני בין פרטיים  נישואים 
הראשונים  הנישואין היו אלה  כללי: הכי ענין אלא 

מילה ) מצוות  קיום  (אחרי יהודי זוג  ויתירה של  ,
ה  ֿ ידי על  – ("תולדות ")מזו נעשה  הללו נישואין

הנישואין  על  נוסף  כלומר , ישראל . כלל  של  ההמשך 
את  נישואיהם  מבטאים  לרבקה , יצחק  בין הפרטיים 

של  הנישואין  הביאו הללו הנישואין ,
ֿ ישראל  עם  קיום  המשך  את  ואיפשרו התולדות  את 

הדורות . כל  סוף  עד 

" זה  ענין על  אברהם  מסר  שלכן לומר , ויש 
חתונה  רק  לא  שזו מפני בנו, ליצחק  לו" אשר 

של  נישואין אלא  לרבקה , יצחק  בין פרטית 
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של 39) לרשותו ממונו שנתן לומר יתכן לא כאן: רא"ם ראה
כתב  מתנה שטר לפרש רש"י  של  הכרחו שזהו (ומבאר אליעזר

כו'). ליצחק
שיחרר 40) שאברהם ,(18 הערה (לעיל  הביאור לפי  ובפרט 

לעשות  בכחו עי "ז אשר ליצחק, אשה לקחת לשלחו אליעזר את
כשנאמר  זה לפני  (משא"כ  ברצונו שיעלה כפי  אברהם נכסי  כל  עם
עבד  שקנה ומה כגופו שהוא עבדו, הי ' לו" אשר בכל  "המושל 

א)). כג , קידושין ב. פח , (פסחים רבו קנה
בתנחומא 41) הוא (ועד "ז [מו] פמ "ה בראשית באגדת

. המושל  מהו ג ): ויצא לו,(באבער) שיש מה כל  על  שהשליטו .
אתה אפילו לו משם,ואמר לבני  אשה וקח  – לי  שיש מה

סתם  איבוד  (לא הוא זה גם אבל  וגו'. עשרה העבד  ויקח  מיד 
של  בשליחותו רק כ "א) וכיו"ב, לקחת לטובתו בכדי  –

ליצחק. אשה
פ"ה 42) דעות הל ' וראה וחרמים. ערכין הל ' סוף רמב"ם

ובכ "מ . ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל ' הי "ב.
כח .43) כז, בחוקותי 
שטר 44) לו שנתן לפרש"י  שההכרח  כאן, לדוד  משכיל  ראה

העבד  ביד  לו אשר כל  "מסר שאברהם דאאפ"ל  הוא, – מתנה
ריקן". ביתו ונשאר

לשון 45) משא"כ  שם). רד "ל  (וראה פט "ז בפדר"א כדאיתא
"שטר הוא ".רש"י 

"ו 46) אברהם חיי  ימי  בסוף שנאמר מה אברהם משא"כ  יתן

ה), כה, (פרשתנו ליצחק" לו אשר כל  "כל את יצחק לבנו
כאן  רש"י  ובמפרשי  ברמב"ן בזה השקו"ט  (וראה לו " אשר
כל  את לו "ויתן כאן מש"נ לגבי  גו'" אברהם ב"ויתן ההוספה
להוסיף  יש בפנים, לקמן המבואר וע"פ מתנה. בשטר לו" אשר
"כל  לו נתן ראשון שבפסוק הפסוקים, ב' בין בההפרש ביאור

בשטר לו" ובפסוק אשר ורבקה, יצחק של  הנישואין בגלל 
בתורת לו" אשר "כל  לו נתן ואכ "מ ).שני  .

ואילך .47) א כה, פרשתנו
תולדות.48) ר"פ
ר"פ 49) בפרש"י  הובא ו. תולדות תנחומא א. פז, ב"מ 

תולדות.
ו.50) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר
ה.51) פ"ס, ב"ר ראה
ס"ז.ראה52) 87 ע' ח "ל  בלקו"ש
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ל    

ב  נוגע  גם  זה  וממילא  אברהם ישראל , של  ענינו
 היהודי) ישראל  כלל  של  הראש  בהיותו –

את  בזה  הכניס  הוא  כך  משום  הראשון). –
לו". אשר  "כל 

של  פרטי אב  בתור  באברהם  מדובר  הי' אילו
לו" אשר  "כל  (במתנה ) שיתן אז מתאים  לא  יצחק ,
נותן  הוא  רוב ) (ואפילו חלק  רק  בנו: חתונת  עבור 
מאחר  אבל  כו'; לאברהם  משאיר  הוא  וחלק  לו,
את  שמקיף  כללי, הכי ענין הם  הללו שהנישואין
של  וענינו מהותו כל  שזהו – ישראל  כלל  כל 
הראשון) היהודי ישראל , כלל  של  (כראש  אברהם 
קטן) הכי פרט  (אפילו חלק  שיישאר  מקום  אין –
לכן  ח "ו. מזה  מובדל  שהוא  באופן אברהם , של 
את  בזה  (ומסר ) נתן הוא  – לו" אשר  כל  לו "נתן

לגמרי  לו".עצמו אשר  "כל  עם  ,

אברהם  של  בכוחו באים  הנישואין ועוד :
ֿ כך  ואחר  יצחק , את  ומל  יצחק  את  הוליד  (אברהם 
של  השליחות  ֿ ידי על  בפועל  השידוך  נעשה  –
בזה  למסור  צריך  הי' לכן אברהם ). ֿ ידי על  אליעזר 

לו". אשר  "כל  את 

הי' לא  שאליעזר  לומר , יומתק  זה  ֿ פי ועל 
שליח  בגדר  אלא  לעצמו), (מציאות  שדכן בבחינת 
"כל  שנתינת  כשם  (אברהם ): דהמשלח  כמותו –
פרט  שום  בלי מוחלטת , להיות  צריכה  לו" אשר 
(ובפרט  לאליעזר  בנוגע  גם  מובן כך  לזה , מחוץ 

מ "כל  חלק  הי' הוא  מציאותו שגם  שכל  לו"), אשר 

ֿ פי  על  השידוך  את  לעשות  הולך  שהוא  כפי (גם 
בזה  שאין באופן דהמשלח , כמותו תהי' דעתו)
שהוא  שדכן, (בדוגמת  אחרת  מציאות  לשום  מקום 

דהמשלח ). מציאותו ואינו לעצמו מציאות 

.: הענינים בפנימיות  בזה  הביאור 

ברכה  (פרשת  בסופו ֿ תורה  כ "ק בלקוטי מבאר  (
הכי  ענין הם  ורבקה  יצחק  שנישואי הזקן, אדמו"ר 
את  המשקף  ההשתלשלות , סדר  ובכל  בתורה  כללי
וב "ן  (יצחק ) מ "ה  יחוד  – האדם  עבודת  כללות 

והגוף  (מ "ה ) הנשמה  של  היחוד  שזהו (ב "ן)(רבקה );
בין  והנישואין היחוד  שלימות  – עד  יהודי. כל  של 
ישראל  לקב "ה , בגופים ) נשמות  (כשהם  ישראל 

חד  כולא  האמיתית וקוב "ה  בגאולה  יהי' שזה  כפי ,
בשעת  באירוסין, בזה , ההתחלה  (לאחר  והשלימה 

ֿ תורה  ).מתן

בקיום  האדם  עבודת  כללות  מתבטא  שבזה 
של  היחוד  – הגשמי הזה  בעולם  והמצוות  התורה 
בזה , מתבטא  ֿ תורה  מתן של  החידוש  וב "ן: מ "ה 
"עליונים " בין שהפרידה  הגזירה  נתבטלה  שאז

ואז ל "תחתונים " וב "ן), מ "ה  וגשמיות , (רוחניות 
שהגוף  ורוחניות , גשמיות  ולאחד  לחבר  הכוח  ניתן

לחפצא הגשמי  עד  קדוש , ייעשה  הגשמי והדבר 
קדושה  וב "ן),של  מ "ה  (של  זה  יחוד  ושלימות  .

האמיתית  בגאולה  יהי' והגילוי, השלימות  בתכלית 
גבר " תסובב  "נקבה  יהי' אז [ואדרבה : ,והשלימה 

ט ]. סעיף  כדלקמן

מאריכה  התורה  מדוע  בלקו"ת , מבאר  זה  ֿ פי על 
אליעזר  של  ש "פרשה  (עד  אליעזר  שליחות  אודות 

בתורה " שליחות כפולה  ענין הי' "זה  שכן ,(
יצחק  של  זה " יחוד  ולהמשיך  לברר  דאליעזר ,
בחינת  "להמשיך  הביא  זה  וב "ן); (מ "ה  ורבקה 

ופנימיות " נישואין בחינת  שהוא  ממש , .היחוד 
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ולא 53) אדם יקדיש ש"לא שההגבלה בצדקה, שהוא וע"ד 
עדיין, נפשו לתקן שצריך  ב"מי  לא הוא נכסיו", כל  יחרים
כסף  שאין הגוף, מרפואת הנפש רפואת גרעה שלא (ד )פשיטא

כא), י , במ "א ועד "ז כ . ט , דה"ב הכתוב ל ' (ע"פ אשר נחשב
וראה  סוס"י . אגה"ק (תניא ד ) ב, (איוב כתיב" נפשו בעד  יתן לאיש
מ (צדקה  שלמעלה לנפשו הנוגע שזהו"ע א), (צג , פ"ג  אגה"ת גם

ואילך ). 217 ע' חכ "ז לקו"ש (ראה ב)ממונו דין י "ל שהיא
לכלל  הנוגע כללי  ענין שבהיותו ורבקה, יצחק לנישואי  בנוגע
אשר  "כל  זה על  נתן אברהם, של  בנפשו נוגע ו(במילא) ישראל 

.*לו"
צו,54) – צוה" תורה ד ) לג , (ברכה ע"פ ה"ביאור בסוף

פרשתנו  תו"ח  ואילך . לו ע' תקס"ג  סה"מ  גם וראה ואילך . סע"ג 
ל  ע' תר"ס סה"מ  ואילך . ב קכז, פרשתנו אוה"ת ואילך . א קלה,

ואילך .

          
           
          

      

א.55) עג , זח "ג  ראה
(56. היו אירוסין הזה "העולם ספט "ו) (שמו"ר .כמאחז"ל 

נישואין". יהיו המשיח  לימות אבל 
ועוד .57) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
מכל 58) בחרת "ובנו ואילך ) סע"ב (סט , פמ "ט  תניא ראה

במ "ת  הי ' בחרת" "ובנו והרי  כו'", החומרי  הגוף הוא ולשון עם
ס"ד ). ס סי ' או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה

וש"נ.59) ואילך . 212 ע' חט "ז לקו"ש בארוכה ראה
כא.60) לא, ירמי '
ח .61) פ"ס, מב"ר מב, כד , פרשתנו פרש"י 
ד .62) צו, שם הלקו"ת ל '
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לי     

ארם  בפדן מצוי' היתה  רבקה  ובפשטות :
הארמי  ולבן הארמי בתואל  אצל  ֿ לארץ ) (בחוץ 

החוחים  בין ושליחותו (כשושנה  ב "ן. בחינת  ,(
משם  להוציאה  שעליו בכך , התבטאה  אליעזר  של 

תמימה  (עולה  ליצחק  אשה  להיות  ),ולהביאה 
אחד " לבשר  ש "והיו באופן מ "ה , (מ "ה בחינת 

הגש  ֿ הזה  בעולם  בישראל  בית  שיבנו מי,וב "ן),
כפשוטם  "תולדות " להוליד  – היא  התכלית  כאשר 

טובים " מעשים  צדיקים  של  "תולדותיהם  ),(וגם 
הדורות . כל  סוף  עד  ישראל  כל  באים  שמהם 

אליעזר  של  שהשליחות  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל 
את  נתנה  בתורה ) הכתובה  הראשונה  (השליחות 
וב "ן  מ "ה  יחוד  של  העבודה  את  לפעול  הכוח 
נמשך  זה  ומשם  ֿ תורה , במתן החל  השם , בעבודת 
בזה  השלימות  עד  המקומות , ובכל  הזמנים  בכל 

והשלימה . האמיתית  בגאולה 

אליעזר  של  הכללית  שהשליחות  לומר , ויש 
שאמר  במה  ֿ כן גם  אנכי":מרומזת  אברהם  "עבד 

וזהו ידוע  ֿ תורה . למתן ההכנה  החלה  שמאברהם  ,
"עבד  שבהיותו – אנכי" אברהם  ב "עבד  הרמז
של  היחוד  את  לפעול  הכוח  לאליעזר  יש  אברהם "
כהכנה  ועיקר  גם  ורבקה ) יצחק  (נישואי וב "ן מ "ה 

הזה "ל " ההר  על  האלקים  של את  והגילוי
""( אלקיך ֿ תורה .(ה ' במתן

. הסברה צריך  עדיין האמור אבל  ֿ פי על  :
היא  ורבקה  יצחק  נישואי בענין בתורה  (שהאריכות 
של  הכללי הענין את  מבטאים  שנישואיהם  משום 
האריכות  עיקר  להיות  צריכה  היתה  וב "ן) מ "ה  יחוד 

של  השידוך  בעצם  ,( פעל (שאליעזר 
כ  אליעזר , של  ובפעולתו בשליחותו ליחוד ולא 

בשליחות  התורה  מאריכה  מדוע  וב "ן); (מ "ה 
כל  את  וציווהו השביעו שאברהם  איך  – עצמה 
את  קיים  אליעזר  וכיצד  יילך , לאן הפרטים 

בפועל ? שליחותו

נוגעת  אליעזר  של  ששליחותו מובן, גופא  מזה 
ויש  פעל . שהוא  וב "ן מ "ה  יחוד  של  הענין לעצם 
הטעם  יובן זה  ֿ פי ועל  – בזה  הביאורים  אחד  לומר 

) שליח  דוקא  הי' אליעזר  מדוע  שדכן)(הפנימי) ולא 
יחוד  של  וההמשכה  העבודה  את  לפעול  כדי שכן –
שפועל  האדם  אצל  גם  כך  להיות  צריך  וב "ן, מ "ה 
זו  ומציאות  (ב "ן), עצמו בפני מציאות  שיהי' זאת ,
של  ענינו שזהו (מ "ה ). המשלח  עם  ותתאחד  תתבטל 

 דוקא:

עליו  (א ) הפוכים : ענינים  משני מורכב  שליח 
בפני  ֿ דעת  בר  מהמשלח , נפרדת  מציאות  להיות 

להכיר עצמו  למשלח , בטל  להיות  עליו (ב ) ;
ודעת  מרצון לשנות  ולא  שלו, שליח  שהוא 
חדל  הוא  המשלח , מדעת  משנה  הוא  אם  המשלח .

שליח  למלא להיות  הולך  שהוא  יודע  שהוא  עד  .
לשליח , מינהו שהמשלח  זה  בכוח  השליחות  את 

ממש . כמותו עד  כמותו, אדם  של  ושלוחו

(מ "ה ) הנשמה  וב "ן: מ "ה  יחוד  של  התוכן וזהו
"נשמה  – הקב "ה  עם  בגלוי מאוחדת  יהודי של 

היא " טהורה  בי אלוקה שנתת  "חלק  שהיא  עד  ,
שהקב "ה ממעל " ֿ ידי על  – יהודי של  השליחות  .

גשמי  בעולם  הגשמי, בגוף  נשמתו את  למטה  שלח 
נפחת " אתה  יצרת  אתה  בראת  "אתה  –(ב "ן),

של  וב "ן, מ "ה  של  היחוד  את  יפעל  שהוא  היא ,
נמצאת  שהנשמה  כפי שגם  הגשמי, גופו עם  נשמתו
בפני  ו"יש " מציאות  זו ובגלוי עצמו שמצד  בגוף ,
אור  בו יאיר  שליח ), של  הראשון (הענין עצמו
נפשם  ("עושים  לנשמה  יתבטל  והגוף  הנשמה ,

טפל " וגופם  יתאחדו,עיקר  והנשמה  שהגוף  עד  ,(
שהם  והמצוות , התורה  בקיום  העבודה  ֿ ידי על 
אור  את  ולגלות  להמשיך  גשמיים , בדברים  דוקא 
שיהודי  ענין שבכל  כך  העולם , בגשמיות  הקדושה 
וגופו  נשמתו של  ההתאחדות  ניכרת  תהי' עושה ,
אדם  של  "שלוחו הקב "ה , עם  וב "ן) (מ "ה 
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ד .63) פס"ג , ב"ר ב. ב, שה"ש
ב.64) כו, כו. כה, תולדות פרש"י  ג . פס"ד , שם
כד .65) ב, בראשית
ו.66) פ"ל , ב"ר וראה נח . ר"פ פרש"י 
לד .67) כד , פרשתנו
ואילך ).68) 254 ע' (לעיל  ואילך  ס"ב לך  לך  ש"פ שיחת ראה

.
יב.69) ג , שמות
ו.70) ה, ואתחנן ב. כ , יתרו
ואילך .71) ס"ב תש"נ ח "ש ש"פ שיחת גם ראה

שם.72) תש"נ ס"ה. תשמ "ט  ח "ש ש"פ שיחת גם ראה
א.73) כג , גיטין
שו"ע 74) ואילך . ה"ב פ"א ושותפין שלוחין הל ' רמב"ם

ואילך . ס"ב קפב סי ' חו"מ 
ואילך .נוס 75) א עא, האזינו לקו"ת וראה השחר. ברכות ח 

ובכ "מ . א. סט , ליוהכ "פ דרושים
רפ"ב.76) תניא ב. לא, איוב
פל "ב.77) תניא ראה
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לב    

(הענין (העליון  ממש " "כמותו עד  כמותו", (
בשליח ). השני

לפעול  כדי דוקא  שליח  בגדר  אליעזר  הי' ולכן
יש  שליח  אצל  שכן ורבקה , יצחק  נישואי את 
שלו  שהמציאות  וב "ן, מ "ה  יחוד  של  השלימות 

שדכן). (משא "כ  דהמשלח  כמותו נעשית 

"כל  אברהם  נתן מדוע  ֿ כן, גם  מובן זה  ֿ פי ועל 
ורבקה ) יצחק  (נישואי זו שליחות  למילוי לו" אשר 

היחוד  שכן תהי'– ששלימותו – וב "ן מ "ה  של 
את  חובק  – והשלימה  האמיתית  הענינים בגאולה 

וכו', ומצוותי' התורה  וכל  ההשתלשלות  סדר  כל  של 
לפנ  אברהם  נתן לכן ממנו. חוץ  דבר  שום  שאין י כך 

יחוד כן את  לפעול  הכוח  שגם  ובפרט  לו", אשר  "כל 
מאברהם . בא  ֿ תורה ) במתן שנתגלה  (כפי וב "ן מ "ה 

.: פלא דבר  על  ביאור  לומר  יש  זה  ֿ פי על 
שבעל ֿ תורה  של  היסוד  (בספרי בחסידות  הביאור 
ֿ תורה ) ולקוטי ֿ אור  תורה  – החסידות  של  פה 
מופיע  אינו ורבקה , יצחק  ונישואי אליעזר  בפרשת 
דוקא  אלא  ֿ שרה , חיי בפרשת  ֿ אור  בתורה  במקומו
הדרושים  (סוף  ברכה  בפרשת  ובסופו, ֿ תורה  בלקוטי
הדרושים  באים  ֿ כך  ואחר  תורה . חומשי חמישה  על 
מחמישה  עצמו בפני כענין – ֿ השירים  שיר  על 

תורה )! חומשי

של  שהשליחות  מרומז, גם  שבזה  לומר  ויש 
יחוד  – ורבקה  יצחק  נישואי את  לפעול  אליעזר 
השלימות  היא  – בגאולה  ושלימותו וב "ן, מ "ה 
ענין  נתבאר  לפיכך  העבודה . עניני כל  של  והתכלית 
ו)לקוטיֿ ֿ אור  (תורה  של  ושלימות  וסיום  בסוף  זה 
ֿ השירים , שיר  של  לדרושים  באים  ֿ כך  ואחר  תורה ,
של  והיחוד  הנישואין שלימות  – הוא  שתוכנו
השלימות  הקב "ה , עם  בגופים ) (כנשמות  ישראל 
בגאולה  יהי' שזה  כפי וב "ן, מ "ה  יחוד  של 

והשלימה . האמיתית 

בפרשת  ֿ תורה , לקוטי ספר  שבתחילת  ולהוסיף ,
ֿ תורה ויקרא  בלקוטי הדרושים  מתחילים  [שמשם 

ויקרא . ספר  שלם , ספר  של  הפרשיות  סדר  על 
פרשיות  שתי על  רק  דרושים  יש  זה , לפני משא "כ 
נתבאר  – פקודי] ופרשת  בשלח  פרשת  שמות : בספר 
הוא  מישראל  אחד  שכל  למעלה , השליחות  ענין

שלחו  שהקב "ה  כמותו, העליון אדם  של  שלוחו
את  שתפעל  כדי בגוף , למטה , נשמה  להיות 

בעולם . שליחותה 

נתבאר  זה  שדבר  שבזה  לומר , ויש 
שזו נרמז, –הלקו"ת , האדם  עבודת  של 

ובסיום  העליון; אדם  של  שלוחו שהוא  הידיעה ,
– העבודה  של  השלימות  אודות  נתבאר  לקו"ת 

ֿ לבוא . לעתיד  לנישואין כהכנה  וב "ן, מ "ה  יחוד 

. בתור משיח  של  ענינו יובן זה  ֿ פי על 
תשלח ": ביד ) נא  "(שלח 

שלימות  נפעלת  ֿ ידו שעל  השליח , הוא  משיח 
בשליחות ענין [שהחל  וב "ן מ "ה  יחוד  – השליחות 

של  השליחות  – ורבקה ] יצחק  בנישואי אליעזר 
והשלימה , האמיתית  הגאולה  את  להביא  הקב "ה 
ישראל  והגוף , הנשמה  של  היחוד  שלימות  יהי' שאז
של  הגילוי שלימות  – בעולם  וגם  חד . כולא  וקוב "ה 
כולו  שהעולם  באופן הגשמי, ֿ הזה  בעולם  אלקות 

בתחתונים  יתברך  לו דירה  .נעשה 

(גם ) עצמו במשיח  יש  מדוע  מובן זה  ֿ פי על 
של  שני הגדר  בין ויחוד  בחיבור  שמתבטא  ,

כביכול , לעצמו, מציאות  וב "ן): מ "ה  (יחוד  ענינים 
הרמב "ם  ֿ דין [כפסק  ודם , בשר  בגוף , נשמה  ,של 

ועוסק  בתורה  הוגה  דוד , מבית  "מלך  הוא  שמשיח 
ה '", מלחמת  ו"ילחום  כו'", אביו כדוד  במצוות 
קיימים  שבו בעולם  נמצא  שהוא  המוכיח  דבר 
מלחמה  לנהל  צריך  הוא  כך  שמשום  מנגדים ,

אדם וינצח  של  שלוחו – זאת  עם  ויחד  ;[
כמותו ,(העליון)

והגוף  הנשמה  יחוד  את  לפעול  כדי שכן
ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  "יכוף  ֿ ידי (על  בישראל 
בעולם , והגשמיות  הרוחניות  ויחוד  בדקה "),
והתאחדותם  הענינים  שני עצמו בו להיות  צריכים 

יחדיו.

. שלח" משה  בקשת  של  התוכן יובן זה  ֿ פי על 
משה  רצה  זו והצעה  בבקשה  – תשלח " ביד  נא 
וההתאחדות  החיבור  את  – בפועל  ופעל  – לפעול 
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ג .78) א, ויקרא לקו"ת ראה
שם.79)

ו.80) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה
רפל "ו. תניא

ה"ד .81) פי "א מלכים הל '
וכן 82) ואמשטרדם, רומי  (בדפוס שם הרמב"ם ל ' כהמשך 

והצליח  עשה אם תימן): כו'.בכת"י 
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אחרון" ו"גואל  (משה ) ראשון" "גואל  של 
(משיח ):

(תורה ), חכמה  (בעיקר ) ענינו עצמו, מצד  משה 
שכתוב  ומשה כמו עבדי", משה  תורת  "זכרו

מסיני  תורה  ענינו קיבל  עצמו, מצד  משיח  .
– מלכות  דוד "(בעיקר ) מבית  מלך  ויש "יעמוד  .

המשפיע  מעלת  בין החילוק  ֿ דרך  על  שזהו לומר ,
(מלכות ), המקבל  ומעלת  הספירות ) ראש  (חכמה ,
ואור  (משפיע ) השמש  אור  בין החילוק  ֿ דרך  על 
מלכא  דוד  עם  הקשור  מלכות , (מקבל , הלבנה 

):משיחא 

קיבל  הוא  כו'", ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה 
מק את  שהיא  וממנה התורה , ההשפעות , כל  ור 

לגאולה  הכוח  – כולל  הענינים , כל  על  הכוח  נמשך 
האחרונה ); הגאולה  (גם 

שהוא  – אחרון" "גואל  הוא  משיח  של  ענינו
בסוף  הספירות ) סוף  (מלכות , העבודה  בסוף  בא 
ֿ ידי  שעל  המקבל , מעלת  בזה  יש  אבל  הגלות , זמן
כל  את  בפנימיות  בתוכו כולל  הוא  ביטולו
מגיע  המקבל  אור  – ואדרבה  מלמעלה , ההשפעות 
כפי  המשפיע , מאור  יותר  נעלית  מדרגה  ונובע 
ש "נקבה  והשלימה , האמיתית  בגאולה  שיתגלה 
נשמתו), (לגבי יהודי של  הגוף  מעלת  גבר ", תסובב 

העצמות  כוח  נמצא  בו שלעתיד ֿשדוקא  ועד  ,
הגוף  מן ניזונית  הנשמה  משיח לבוא  דוקא  ולכן .

כל  של  והשלימות  הגאולה  – הגאולה  את  יביא 
רבנו. משה  של  גם  הענינים ,

לפעול  הצליח  שמשה  ֿ ידי שעל  לומר , ויש 
ראשון  ש "גואל  זה  ֿ ידי על  תשלח ", ביד  נא  ש "שלח 
של  היחוד  נפעל  ב ), סעיף  (כנ"ל  אחרון" גואל  הוא 
בקירבו  מכיל  משיח  אשר  – והמעלות  הענינים  שני
הוא  מלך , שהוא  לזה  נוסף  ומעלות : ענינים  שני

רב  העם (גם ) כל  את  תורה  וילמד  (חכמה ),
כו'כולו  והאבות  רבנו למשה  כולל  ,ֿ דרך ֿ [ועל 

המלך  מעלת  גם  לו יש  – במשה  "ויהי זה  ,
מלך " ].בישורון

הוא  ש "משיח " בכך  גם  מרומז שזה  לומר , ויש 
עשר  בתוספת  "שליח " שלימות בגימטריא  שכן –

עבודתו  את  מבצע  שהוא  ֿ ידי על  הוא  המשיח  גילוי
 כל ועד עם  מחכמה  נפשו, כוחות 

מלכות .

. מבחינת בו יש  יהודי שכל  הידוע , ֿ פי על 
משיח משה  מובן ומבחינת  מזה  יהודי – שבכל 

הנ"ל : הענינים  שני מעין יש 

את  "לשמש  הקב "ה  של  שליח  הוא  יהודי כל 
על  ב "להאיר  מתבטאת  שליחותו כללות  קונו".

הקדושה הארץ " באור  כולו העולם  את  להאיר  –
אופנים , שני בכללות  יש  ובזה  האלקי. ובאור 
הגדול " "מאור  הגדולים ", המאורות  "שני ֿ דרך  על 

הקטן" נתן ו"מאור  העולם  את  ש "גם  [כידוע 
העולם ]בלבם " עניני כל  משתקפים  יהודי בכל  ,

כמקבל  ועבודתו (שמש ), כמשפיע  עבודתו –
הארץ " על  "להאיר  נעשה  זה  ֿ ידי שעל  (לבנה ),

מכולם  יותר  מתלמידי ֿ דרך  (על  חוזר  ,באור 
בזה . שאין מה  בזה  ויש  וכיו"ב ).

להיות  שצריכים  הענינים  שני אלה  ובפרטיות ,
ו(ב ) לבנה ), ֿ דרך  (על  למשלח  ביטול  (א ) בשליח :
ומבין  שחושב  ֿ דעת , בר  עצמו, בפני מציאות 
למלא  עליו כיצד  האישי, שכלו באמצעות  בעצמו,

הארץ ". על  "להאיר  – שליחותו את 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

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

וש"נ.83) ד . פ"ל , שמו"ר א. פט , שבת וראה כב. ג , מלאכי 
מלך 84) "דוד  לבנה קידוש בנוסח  שאומרים בזה כמודגש

ובפרש"י ), א כה, (ר"ה ללבנה" ש"נמשל  וקיים", חי  ישראל 
בבעלה  להתדבק תחזור ישראל  וכנסת כמותה, להתחדש "ועתיד 
כמ "ש  החמה, עם המתחדשת הלבנה דוגמת הקב"ה שהוא

ס"ב). סתכ "ו או"ח  (רמ "א כו'" ה' ומגן שמש יא) פד , (תהלים
תורת 85) סה"ש ע"ב). ריש (קל , ס"כ  אגה"ק תניא ראה

ואילך . 120 ע' שלום
ס"ע 86) תו"ש סה"ש גם וראה ֿ ב. פצ"א תרל "ז וככה המשך 

ובכ "מ . ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  ואילך . 127

א 87) קח , (דרמ "צ מלך  מינוי  מצות להצ"צ סהמ "צ ראה
ובכ "מ . ואילך ).

ואילך .88) א יז, צו לקו"ת ספ"ט . תשובה הל ' רמב"ם ראה
ובכ "מ .
ובכ "מ .89) שם. לקו"ת ראה
בלקו"ש 90) (נסמן ועוד  הי "א. פ"ו ביהב"ח  הל ' רמב"ם

.(54 הערה 170 ע' חי "ט 
שמו"ר 91) בתחלתו. תהלים (מדרש חז"ל  וכפי ' ה. לג , ברכה

עה"פ. ברמב"ן שהובא ועוד ) ד . פמ "ח ,
ואילך .92) 358 ע' חכ "ט  לקו"ש בארוכה ראה
רפמ "ב.93) תניא
פינחס.94) ס"פ עינים מאור
טו.95) א, בראשית
טז.96) שם,
ע"ב.97) ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג , קהלת
א.98) ז, תענית
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בהתאחדות  עומדים  ומשיח  שמשה  ומזה 
זה  מעין נמשך  אחרון"), גואל  הוא  ראשון ("גואל 
בו  יתאחדו שליח  שבתור  יהודי, כל  בעבודת  גם 

הענינים . שני

שיש  "שמש ", במלה  גל  מרומז שזה  לומר , [ויש 
על  "להאיר  המאירה , – שמש  פירושים : שני לה 
של  הביטול  – שימוש  מלשון ו"שמש ", הארץ ",

נבראתי ש "אני זה  מצד  קוני",השליח , את 
אלא  נבראתי לא  ש "אני קוני"עד  ].את 

ענין  על  שהכוח  לעיל , המדובר  ֿ פי ועל 
הראשונה  מהשליחות  נובע  בכלל  השליחות 
אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות  – שבתורה 
מובן  – ורבקה  יצחק  של  השידוך  את  לעשות 
אברהם  נתן הראשונה  שבשליחות  שכשם  ֿ כן, גם 
למילוי  נוגע  וזה  הואיל  לו", אשר  "כל  (המשלח )
יהיו  והענינים  הפרטים  שכל  בשלימותה , השליחות 
וב "ן  מ "ה  יחוד  של  הכללית  בנקודה  חדורים 
ושליחות  שליחות  בכל  כך  ורבקה ), יצחק  (נישואי
כביכול  מקבל  הוא  קוני", את  "לשמש  יהודי של 
של  הכוח  עד  (הקב "ה ), מהמשלח  לו" אשר  "כל 
לו") אשר  "כל  את  (הכולל  יתברך  ומהותו עצמותו
יהודי  של  וגוף  נשמה  של  היחוד  את  לפעול  כדי
ופרטיֿ הפרטים  שכל  ובאופן, הגשמי. ֿ הזה  בעולם 
בפועל  חדורים  נהיים  ישראל , של  בעבודתם  פרטים 

והתכלית : והיחידה  האחת  בנקודה   
.(וב "ן מ "ה  יחוד  השליחות , ענין (שלימות 

. אשר – במיוחד  זה  בדורנו נתוסף  זה  בכל 
מו"ח  שכ "ק  השליחות , בענין חידוש  נוסף  בו

דור  נשיא  מהדור אדמו"ר  ואחד  אחד  כל  מינה  נו
והיהדות  התורה  בהפצת  שלו השליח  להיות 
הגאולה  להבאת  עד  חוצה , המעינות  ובהפצת 

והשלימה . האמיתית 

יותר  קל  נעשה  שעכשיו בפועל , שרואים  וכפי
לו  היתה  לא  זה  שלפני כזה  אפילו – ליהודי להסביר 
האישית , לעבודתו שבנוסף  – לכך  שייכות  בגלוי
להשפיע  "שליח ", להיות  אחריות  עליו מוטלת 
בבני  החל  אחרים , על  וכו') וידיעותיו (ממעלותיו

להגיע  יכול  שהוא  מי וכל  וידידיו, חבריו ביתו,
אליהם .

זכו, אשר  לאלה  בנוגע  – בזה  מיוחדת  ותוספת 
שלוחים  להיות  נבחרו הם  גופא  ֿ ישראל  עם  שמתוך 

דורנו, נשיא  כולו של  ֿ לעת  המעת  בכל  עבודתם 
והיהדות  התורה  בהפצת  שליחותם  למילוי מוקדשת 

הגאולה . ובהבאת  חוצה , המעינות  והפצת 

מכל  השלוחים  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
השלוחים  ב "כינוס  ביחד , נאספים  תבל  קצווי
והנאה  להם  הנאה  "לצדיקים  כינוס  אשר  העולמי",

הנאה לעולם " – אמיתית  הנאה  הדבר  מביא  ,
העלם  מלשון גם  עולם  ולעולם , להם  – דקדושה 

השלוחים והסתר  "כינוס  שזהו ובפרט  .,"
ועבודתם  כולו, העולם  קצווי בכל  הנמצאים  שלוחים 
העולם  של  וההסתר  ההעלם  בביטול  מתבטאת 
יתברך , לו דירה  נעשה  שהוא  עד  לאור , ובהפיכתו

כנ"ל . לגאולה , כהכנה  וב "ן, מ "ה  יחוד  של  באופן

. השלוחים לכינוס  שייך  שזה  – גופא  בזה 
זו  בשנה  החידוש  נתוסף  – ושנה  שנה  בכל 
נא  "שלח  של  השליחות  לעבודת  בקשר  במיוחד ,

צדקנו: משיח  של  השליחות  תשלח ", ביד 

מו"ח  כ "ק  הודיע  א ), (סעיף  לעיל  כמדובר 
העניני  כל  סיימו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
כולכם ", הכן "עמדו מוכנים , ועומדים  העבודה ,

צדקנו. משיח  פני לקבלת 

גם  פעמים ) כמה  (כמדובר  זאת  שרואים  כפי
על  סימנים  כמה  נתקיימו העולם  שבמאורעות  בכך ,

שמעוני  (בילקוט  מהסימן החל  )הגאולה ,
בזה  שנראה  כפי גאולתכם ", זמן ש "הגיע 

בזו" זו מתגרות  במדינות ש "מלכיות  בפרט  ,
שבמה  אלו, בימים  שראו מה  [כולל  הערביים 
מוכנים  שהם  הודיעו הם  השלום ", "ועידת  שכונה 
כביכול , "שלום " למען הענינים  כל  על  לוותר 

ואכ "מ ]. יער "! ולא  דובים  ש "לא  נתגלה  ובפועל 

– שעברה  השנה  של  הסימן נתקיים  וכבר 
נפלאות  שנת  תהא  הי' ֿ תיבות  ראשי ה 'תשנ"א 
הי' – ונמשך  והולך  – זו בשנה  ובהוספה  אראנו,
שזה  – (ו)בתוכה  בה , נפלאות  שנת  תהא 
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תלמוד 99) של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת כ "ה
וכן  קידושין. סוף וברייתא במשנה תשכ "ד ) ירושלים הבבלי ,
רעו. רמז ירמי ' יל "ש גם וראה שם. למשנה שלמה במלאכת הובא

סע"ב.100) עא, סנהדרין משנה

ובכ "מ .101) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
תצט .102) רמז ישעי '
ד .)103 פמ "ב, ב"ר גם וראה א. יד , לך  לך  טוב לקח  מדרש
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של  והנשמה  והתוכן המהות  נעשה  (הנפלאות )
השנה .

מלחמת  ה "וילחום  שנפעל  איך  בפועל  ורואים 
מתוך  ודוקא  – ענינים  וכמה  בכמה  וינצח  ה '"
נצחיות , מלשון גם  הוא  ונצחון שלום . של  מלחמה 
הנו"ן, שער  גילוי – נ' "נצח ": של  הגילוי עם  קשור 
וח ' זו) לשנה  קראו שבנ"י (כפי הצדיק  שנת  – צ '
שמונה  במספר  הקשור  צדקנו, משיח  של  הגילוי –

אדם  נסיכי ).(שמונה 

כבר  עומדים  שהשלוחים  שמאחר  מובן, מזה 
השליחות  עבודת  התחלת  מילוי לאחר  מזמן
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת 
שכבר  עד  השליחות , עבודת  אמצע  לאחר  ומזמן

,( הנ"ל דורנו נשיא  (כהודעת  השליחות  את 
הגאולה  ממש  בפועל  באה  לא  עדיין ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
נשאר  שעדיין לומר , צריך  – והשלימה  האמיתית 
בפועל  הגאולה  את  להביא  כדי לעשות  משהו

ממש .

א ' נולד  ודור  דור  ש "בכל  הידוע  ֿ פי על  והוא :
לישראל " משיח  להיות  ראוי שהוא  יהודה  ,מזרע 

הזמן  וכשיגיע  גואל  להיות  מצדקתו הראוי "א '
כו'" וישלחו השי"ת  אליו הודעת יגלה  ֿ פי ועל  ,

היחיד  השליח  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
סיימו  שכבר  שבדורנו, היחיד  והמשיח  שבדורנו,
להתקיים  שמתחיל  מובן, הרי – העבודה  כל  את 
מו"ח  כ "ק  של  השליחות  תשלח ", ביד  נא  ה "שלח 
עכשיו  שנשאר  היחיד  שהדבר  מובן, ומזה  אדמו"ר .

– הוא  השליחות , בעבודת     
  בפועל שליחותו את  לקיים  שיוכל  כדי ,

מהגלות ! ישראל  כל  את  ולהוציא 

ֿ שרה  חיי פרשת  בשבת  בהדגשה  עומד  זה  דבר 
אודות ( קראו שבה  השלוחים ), כינוס  מתקיים  שבו

לנישואי  אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות 
עניני  כל  על  כוח  נותן שזה  ורבקה , יצחק 
של  השליחות  ענין שלימות  – ובמיוחד  השליחות ,

צדקנו. משיח 

כסלו  חודש  מברכים  שבת  זהו לזה  ונוסף 
חודש  ֿ חודש ], ראש  ימים  שני – זו ,[ובשנה 

התורה  דפנימיות  ֿ תורה  מתן החודש וחודש  ,
השלישי  החודש  [כנגד  הגשמים  בימי השלישי
ֿ תורה  מתן של  החודש  – סיון) (חודש  הקיץ  בימי

הם הנגלית  גם  קשורים  שגשמים  ולהוסיף , .[
ֿ דרך  (על  למעלה  מלמטה  – משיח  של  לשליחותו

הארץ " מן יעלה  "ואד  "מן לבנה ), שדוקא  ,
נשמה  (ב "ן), מהחומריות הארץ " נעשה  ,

האוויר , (יסוד  "אד " נעשה  ומהגשמיות  גשמיות ,
למעלה , מלמטה  "יעלה " שהוא  ביותר ), הדק  היסוד 
פני  על  מרחפת  אלקים  מ "ורוח  למעלה  יותר  עוד 

המשיח " מלך  של  רוחו "זה  מאחר המים ", –
אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  נשמתו בתור  התחי' שנפעל 
שהוא  כפי רק  (ולא  בגוף  כנשמה  ממש , בפועל 

המים "). פני על  מרחפת  אלקים  "רוח 

. להוציא שיש  בפועל  ההוראה  באה  מזה 
"כינוס  של  ובפתיחה  בהתחלה  עתה  בעומדנו

העולמי": השלוחים 

ובהודעה  בהכרזה  לצאת  צריך  – לראש  לכל 
כל  ושל  עכשיו השליחות  שעבודת  השלוחים , לכל 
משיח  פני את  שיקבלו – בזה  מתבטאת  יהודי

צדקנו.

של  השליחות  בעבודת  הפרטים  כל  כלומר :
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  הפצת 
מוליך  זה  כיצד  – זו בנקודה  חדורים  להיות  צריכים 

צדקנו. משיח  לקבלת 

חייך  ימי "כל  – הכינוס  בנושא  וכמודגש 
המשיח " ענינ לימות  כל  ימי : (בכל  העבודה  י

היום ) ושעות  פרטי בכל  – עצמו יום  ובכל  חייך ,
המשיח ". לימות  ב "להביא  חדורים  להיות  צריכים 
מקומות ), בכמה  שכתוב  (כפי "לרבות " רק  לא 
ואז  יבוא  שמשיח  ומחכה  עומד  (השליח ) שהוא 

" אלא  וכו', מזה  וייהנה  בזה  חלק  יטול  הוא 
כדי בו התלוי כל  עושה  הוא  –" לימות

יום  של  ההתחלה  רק  לא  רבים , לשון המשיח "
המשיח  ימות  – רבים ) (לשון ימות  של  אלא  אחד ,

משיח " "בחזקת  הוא  המשיח  כאשר  רק  אלא (לא  ,
"משיח  של  השלימות  גם  – המשיח  ימות  כל 

וכו').ודאי"
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ב.104) נב, סוכה
רות.105) למגילת הברטנורא פי '
וראה 106) (סצ"ח ). בסופו (ח "ו) חו"מ  חת"ס שו"ת ראה

ועוד . ע'. כלל  האל "ף מע' השדה פאת שד "ח 

ואילך .107) רכג  ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  ראה
ו.108) ב, בראשית
א.109) פ"ח , ד . פ"ב, ובב"ר ב. א, בראשית
מ "ה.110) פ"א ברכות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לר    

השלוחים  שמכינוס  – היא  בפשטות  והכוונה 
כל  כיצד  טובות  החלטות  ולהביא  לבוא  צריכות 
היהודים  כל  את  ולהכין בעצמו להתכונן צריך  שליח 
על ֿ צדקנו, משיח  פני לקבלת  וכו' ובעירו במקומו
כמבואר  משיח , של  ענינו את  מסביר  שהוא  ידי

באופן ֿ פה , ושבעל  שבכתב  כל בתורה  אצל 
– במיוחד  כולל  והבנתו, שכלו לפי ואחד  אחד 
באופן  ובפרט  וגאולה , משיח  עניני לימוד  ֿ ידי על 

ודעת . בינה  חכמה  של 

שזה  מובן הרי הזה , בזמן העבודה  שזוהי והיות 
כלל . הכלל  מן יוצא  בלי יהודי, לכל  שייך 

. את ימלא  שליח  שכל  ֿ ידי שעל  רצון, ויהי
בכל  בשלימות , ובפרט תפקידו הנפש , כוחות 

ומיד  תיכף  יביאו – בזה  יתאחדו השלוחים  שכל 
העיקרי  השליח  של ) ושלימות  (הגילוי את  ממש 
"שלח  – שלו הכוחות  עשר  גילוי עם  יחד  והאמיתי,
מו"ח  כ "ק  – שבדורנו השליח  תשלח ", ביד  נא 
שלפניו, בדור  שהי' וכפי – דורנו נשיא  אדמו"ר 

אדמו"ר  מו"ח  הוא שכ "ק  אשר  אביו, עם 
כל  של  השלימות  את  שיש  כך  יחידו, בנו הי'

דורות . השבע  כל  המנורה ", קני "שבעת 

עבודת  את  סיימו שכבר  מאחר  ועיקר : ועוד 
השליחות –בא כל שליח אל המשלח האמיתי,הקב "ה ,
הזמן  הגיע  ועכשיו שליחותי, את  עשיתי ומודיע :
הקב "ה  [שגם  שליחותך  את  תעשה  כביכול , שאתה ,

עם ,ליעקב גו'"הוא שליח ("מגיד  וביחד 
כביכול , בעצמו, ומהותו עצמותו הרי – הספירות 

תשלח " ביד  נא  "שלח  צדקנו]: משיח  –הוא 
ממש ! בפועל  צדקנו משיח  את  לנו  שלח 

הקב "ה  שמא  ספק , להיות  יכול  עדיין אם  ואפילו
למען  בגלות , אחד  רגע  עוד  ישראל  את  להחזיק  רוצה 
– לו מסבה  הגלות  בזמן שהעבודה  ֿ רוח  הנחת  גודל 
עשה  ֿ הבית  בעל  לך  שיאמר  מה  "כל  יהודי: כל  זועק 

מצא " הקב "ה ,חוץ  זה  ֿ הבית , שבעל  מה  כל  ;
עוד  מלהישאר  חוץ  מצא ", "חוץ  לעשות , צריך  אומר 
לשולחן  מחוץ  "צא ", של  במצב  ֿ ושלום  חס  רגע 
"שלח  מהקב "ה : כביכול  ותובעים  מבקשים  אביהם .

שנת  – תשלח " ביד  –נא  תשלח " "יד 
והשלימה !והבא  האמיתית  הגאולה  את 

(בסיום  השליחות  בעבודת  השלימות  עם  ויחד 
שלימות  את  מיד  יש  ברכה ) פרשת  ֿ תורה  לקוטי
וקוב "ה  ישראל  של  – ֿ השירים  שיר  – הנישואין
הטובה  ההחלטה  את  גם  שמקבלים  ֿ ידי על  [ובפרט 
כל  ֿ תורה  ולקוטי ֿ אור  תורה  ספר  כל  את  ללמוד 
התורה  לימוד  ֿ ידי שעל  סיומם . עד  חלקיהם 
ההמשכה  את  יותר  עוד  ממהרים  אלו, בענינים 

בפועל ],

עצמו  הקב "ה  גבר , תסובב  שנקבה  לאופן עד 
היהודים , ולכל  יהודי לכל  לישראל , כביכול  מודה 
בתכלית  היתה  לא  שהיא  (אפילו עבודתם  על 
לארץ ֿ ישראל  כל  את  מוליך  והוא  השלימות ),
לבית ֿ הקודש , להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקודש ,
ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד  השלישי, המקדש 

ממש .
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ט .111) פ"ל , שמו"ר וראה יט . קמז, תהלים

תשלח "112) ביד  נא ד "שלח  – זו לשנה מהשייכות להעיר
תשנ"ב. ר"ת הוא

ב.113) פו, פסחים

על-ידי הקמת מוסדות חדשים, וביסוס וחיזוק והרחבת המוסדות הקיימים, בתי תורה, בתי תפילה )עבודה( ובתי גמילות-חסדים – 
ימהרו ויזרזו ויביאו תיכף את הגאולה האמיתית והשלימה על-יד משיח צדקנו.

משיחת שבת-פרשת חיי שרה, ה'תנש"א

סיבת המחשבות זרות או רעות הוא הריקנות שבראש.
היום יום טז חשון

תשואות חן על הבשורה טובה מסידור העניין דאחינו בני-ישראל מספרד, ויהי רצון שתהיה זו התחלה טובה לקירוב הלבבות באופן 
דהלוך הוסיף הלוך ואור עד לקיום הייעוד, ועשיתי אותם לגוי אחד וגו' ועבדי דוד מלך עליהם, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו 

אמן.
ממכתב כ"ד מר-חשוון, תש"כ
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.‡
È¯·„Â ,"ÂÓ‡ ‰¯˘ ‰Ï‰‡‰" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

ÂÈ˘¯ÙÓ
אמו..." שרה האהלה יצחק "ויביאה הפסוק 1מן

ומפרש: אמו", שרה "האהלה המילים את רש"י מצטט
ונעשית  כלומר: אמו, שרה היא והרי האהלה "ויביאה

אמו  שרה נר 2דוגמת היה – קיימת ששרה זמן שכל ,
בעיסה 3דלוק  מצויה וברכה שבת לערב שבת 4מערב

וכשבאת  פסקו, – ומשמתה האהל, על קשור וענן
חזרו". – רבקה

על 5מפרשים  פירושו את מבסס שרש"י מסבירים
אמו" "שרה לפני בתורה הכתובה "האהלה" ,6המלה

הנראה  כפי אלו, במילים הפסוק כוונת היתה אם שהרי
צריך  היה אמו", ל"שרה השייך ל"אהל" ראשון, במבט

אמו" שרה "האהלה כתוב: שרה 7להיות "לאהל או
שמזה  הידיעה), (בה"א "האהלה" לא אך אמו",

האהל  שייך למי ידוע שכבר מפרש 8משתמע, ולכן .
בפני  ענין הוא – האהלה" יצחק ש"ויביאה רש"י
שרה  היא "והרי – נוסף ענין הוא אמו" ו"שרה עצמו,

אמו".

מובן: אינו זה הסבר לפי

בלשונו) מלה בכל (המדייק רש"י מצטט מדוע א)
הצירוף  על מתבססים דבריו והרי "אמו", המלה את גם

"אמו"? למלה קשר ללא – שרה" "האהלה

שרה  ב"האהלה שהכוונה רש"י מפרש מדוע ב)
פשוט: בפירוש מסתפק ואיננו לניסים, היא אמו"

אמו" כ"שרה היו רבקה ?9שמעשי

שהוא  כל הכרח לרש"י היה כי נניח אם גם ג)
קשה  עדיין נס, שהיה לכך היא כאן שהכוונה לפרש

לפרש מכריחו הכוונה מה מקרא של פשוטו שעלֿפי
שלשת  לכל אחד, מנס וליותר זה, לנס דוקא היא
בן  יונתן בתרגום (וראה מונה? שהוא הפרטים

למרות 10עוזיאל  דלוק", "נר של הפרט את רק שמביא
רש"י). מאשר הפשט מדרך יותר רחוקה שדרכו

.·
,˘¯„ÓÎ ÂÈ¯·„ ˙‡ ‡È·Ó È"˘¯˘ ‰Á‰‰

‰˙¯È˙ÒÂ
אלו  פרטים מביא אינו שרש"י לומר היה ייתכן
מביא  הוא אלא מקרא, של בפשוטו הקיים הכרח מפני
ולכן  הפסוק. לפשט בקשר רבה, ממדרש כדרש זאת

דבריו  בסוף המקור את רש"י "בראשית 11מציין ,
רש"י 12רבה" פירוש של היד (מכתבי שציון 13. ניכר

מעתיקים, של הוספה ולא רש"י, לשון הוא זה מקור
בפירושו). אחרים רבים כבמראיֿמקומות

מן  כדרש מובאים רש"י שדברי זו, הנחה עלֿפי
קשה: רבה', שב'בראשית הדרשה

המוזכר  הרביעי הפרט את רש"י משמיט מדוע (א)
היתה  בכך שגם לרווחה", פתוחות "דלתות במדרש:

אמו" שרה "דוגמת ג'14רבקה רש"י מביא מדוע (ב) ;
מובאים  שהם מהסדר והפוך שונה באופן הפרטים
דלוק  ונר ברכה.. האהל.. פתח על קשור ("ענן במדרש

.15וכו'")

מובן: בלתי לכך נוסף

לפירושיו  מקור בדרךֿכלל מציין אינו רש"י הלא
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סז.1) כד, פרשתנו
"ויבאה*2) הפוך: בסדר – דרש"י ושני ראשון ובדפוס כת"י ברש"י

אמו". (כ)שרה היא והרי כלומר אמו, שרה דוגמת ונעשית האהלה
וראה 3) "באהל". דלוק") "נר (לאחרי מוסיף 2 שבהערה בדפוסים

.34 הערה סוף לקמן וראה דלוק. נר ראשון: ובדפוס .9 ,8 הערה לקמן
ובעיסה.4) בפת שני: בדפוס
ועוד.5) רש"י. דקדוקי לדוד, משכיל ש"ח, גו"א, רא"ם,
א.6) קלג, זח"א גם ראה
(רש"י 7) בסופה ה"א לה הטיל בתחילתה למ"ד שצריכה תיבה כל כי

י). יד, לך
כו'.8) הנסמך חסר וברמב"ן כאן. לראב"ע עזר אבי גם ראה
בת"א 9) שגם ולהעיר כו'". עובדהא תקנין והא "וחזא בת"א וכמו"ש

הנסמך. וחסרון הידיעה מה"א הוא שדיוקו לגר) (נתינה מפרשים
לקמן 10) ראה – באו"א דלוק" ד"נר הענין שמפרש (אלא עה"פ

להענן. בנוגע רק – עה"פ ובפס"ז א). נ, (ושם שם בזהר וכ"ה .(31 הערה

דלוק. נר רק נזכר שבזהר הטעם בהגהה) א (רפד, פרשתנו של"ה וראה
בעיסה". מצוי' ברכה "הייתה רק כאן וברמב"ן

בפסוק 11) וכמו המקור. מציין אינו דפירושיו המכריע שברוב אע"פ
כאן. בב"ר ג"כ שהוא הגר זו דקטורה שלאחריו

טז.12) פ"ס,
דרש"י.13) ושני ראשון בדפוס וכ"ה
חל 14) "קוצה ומסיים עוד מוסיף שם וקוצה במדרש בטהרה תה

(וכ"ה  מהרז"ו ופי' יפ"ת ראה – הוא בפ"ע ענין אבל בטהרה". עיסתה
כב"ידי  (ולא דברים ד' כאן וחושב לפירש"י): האורה ולבוש בגו"א

שם). משה"
לפני 15) דלוק" "נר אי' כו') תיאדור הוצאת בב"ר (הובא כ"י בכמה

בעיסה". מוטלת "ברכה

.d`iad :ipy qetca (*
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מבוססים  אלה גם כי חז"ל, דברי על המיוסדים
הכתוב  מפשט הפירוש 16ולקוחים אין שבו ובמקרה ,

ע"י  מובא והוא מקרא, של לפשוטו לחלוטין מותאם
וכדומה  "חלק" איננו הפשוט שהפירוש משום ,17רש"י

כגון: מילים לפירושו בהקדימו לכך רש"י רומז
דומים  ולשונות דרשו" .18"רבותינו

בגלל  מובאים הפרטים שלושת אם קשה: איֿלזאת
להוסיף  צריך רש"י אין מקרא, של בפשוטו הכרח
מובאים  והם כך, הדבר אין ואם רבה". "בבראשית
להקדים  רש"י על היה לפשט, הקשור חז"ל כמדרש

זמן... שכל דרשו רבותינו ולציין:

.‚
ÂÒÙ· È˘Â˜‰ËËˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ ÏÚ ‡Â‰ ˜

È"˘¯
כדלהלן: הוא ההסבר אך

בכל  הקיים קושי על בפירושו לענות רוצה רש"י
לא  כן, לא שאם אמו", שרה "האהלה המילים שלוש
שכאשר  לספר, מתכוונת התורה הרי מצטטן. היה
מיד  ליצחק, סיפר ואליעזר אליעזר, עם רבקה הגיעה
את  יצחק הכניס אותו, הקורות את בחוץ, הפגשם עם
התורה  היתה כן, ואם – לאשה ולקחה לאהל רבקה

(אליו  יצחק "ויביאה רק לכתוב את 19צריכה ויקח (
המילים  לעניין, מוסיפות מה לאשה". לו ותהי רבקה

אמו" שרה ?20"האהלה

שרה  "האהלה שהמילים ברור, הנ"ל הדברים לפי
ותהי  רבקה את "ויקח המאורע להבנת מוסיפות אמו"

שהביאה  סיבה באמצעותן מציינת התורה – לאשה" לו
עדיין  אז ועד לאשה, רבקה את לשאת יצחק להחלטת

בדעתו. מוחלט הדבר היה לא

האופן  על ליצחק סיפר שאליעזר למרות כלומר,
לפי  בדיוק בשליחותו, המאורעות התרחשו שבו הניסי
לו, שנעשו ניסים לו "גלה – לעצמו שהציב הסימנים

בתפילתו" רבקה לו ושנזדמנה הארץ, לו ,21שקפצה
ש"אותה  לכך הוכחות אליעזר אצל היוו אלה שכל

ליצחק" לעבדך מתאימה 22הוכחת שרבקה –
לא  עדיין זאת כל למרות יצחק, אשת להיות במעלותיה
למשפחתו, מתאימה שהיא לגמרי בטוח יצחק היה
שלח  זאת שלמטרה (למרות וכו'. אמו שרה לצדקות

מולדתי" ואל ארצי "אל אליעזר את עד 23אברהם (
אמו" שרה האהלה "ויביאה... .24שהיה

האהלה..." יצחק ש"ויביאה שעלֿידי וכיוון
ראה  שהוא לומר הכרחי ההחלטה, יצחק אצל הובררה
לו  הוכיחו שאלה הקודמים, מן גדולים ונפלאות ניסים
ובמיוחד  אברהם, למשפחת המוחלטת התאמתה את

רש"י,25לשרה  כדברי מרומזים, אלו ניסים ואכן, .
מיוחד  נס ראה יצחק אמו". שרה "האהלה במילים
ונס  ל"שרה" בקשר מיוחד נס ל"האהלה", בקשר

ל"אמו". בקשר מיוחד

.„
Â¯Ó ÌÈÒ‰"‰¯˘" "‰Ï‰‡‰" ÌÈÏÈÓ· ÌÈÊÓ

"ÂÓ‡"
הזה  האהל את המציין נס נרמז "האהלה" במלה
– "האהלה" נקרא שהוא עד האהלים, משאר ומבדילו
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ועוד.16) כד. שם, ועד"ז ח. ג, בראשית – בכ"מ עצמו רש"י וכדברי
כו'".17) המקרא דברי המיישבת "ולאגדה ח) (ג, שם וכדפירש"י

.2 הערה 30 ע' לעיל בהנסמן וראה
שנוגע 18) ומפני אחר מרז"ל לשלול – המקור מציין ולפעמים

ורש"י  בשינויים בדרז"ל בכ"מ נמצאת הדרשה כאשר היינו לפירושו.
– דוקא ההוא במקום כמו"ש להדרשה שכוונתו לומר א' למקום מציין
ג), (לו, וישלח פירש"י בביאור 171 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה

ובכ"מ. ואילך. 101 ע' חי"ג לקו"ש
לו".19) "ותהי שמסיים כיון מיותר, שג"ז או כג. כט, ויצא ע"ד
רבקה.20) את ויקח אלא הול"ל ולא כאן: האלשיך מקושיית להעיר
סו.21) כד, פרש"י
בפרש"י.22) וראה יד. כד, פרשתנו
משתאה:23) (ד"ה כא שם, יד. שם, פרש"י וראה ד. כד, פרשתנו

"אינו  מ"מ) כו', סימניו נתקיימו כי – להצליח קרוב דברו "שראה (דאף
לאו"). אם היא אברהם ממשפחת אם יודע

אצל 24) שהיו הענינים שמבאר שלאחר שם, מב"ר קצת משמע וכן
עושה  שהיא אותה שראה וכיון מסיים: רבקה, כשבאת וחזרו שרה
היא  שם הכוונה ובפשטות, האהלה. יצחק ויביאה מיד אמו*.. כמעשה
ר"י  דעת וכ"ה לאשה". לו ותהי רבקה את "ויקח הכתוב להמשך גם
(פט"ז) בפדר"א מחלוקת) בזה שאין שי"ל ,35 הערה לקמן ראה – (עכ"פ
הוא  ששם (אלא לאשה אותה ליקח החליט האהלה שהביאה שלאחר

כאן. ומלבי"ם אלשיך וראה אחר). מטעם
הביא 25) שלא מה ס"ד) בפנים לקמן המבואר על (נוסף מובן ועפ"ז

שנתוודע  חידוש אי"ז כי שבמדרש, לרווחה" פתוחות ד"דלתות הא רש"י
לפנ"ז  שלה גמ"ח ע"ד ידע שהרי האהלה, כשהביאה רק אודותו

יד). כד, פרש"י וראה ואילך. יח (כד, אליעזר עם מהנהגתה
אליעזר  עם ההנהגה על חידוש בזה שהי' (בדוחק**) את"ל ואפי'
ישפיע  דוקא שזה נס בזה הי' לא הרי לרוחה, פתוחות) (דלתות שהי' בזה

אליעזר. לו שסיפר כו' הנסים ולא רבקה את יקח שיצחק ויחליט

`"ebd yexit c"r l"i ,"en` dyrnk dyer" 'lde .(14 dxrd lirl d`x) 'ek dxdha dzlg dvewy dn (wx) `le dwax z` `yiy enxb el` mixac 'cy ,rnyn dfne (*
.(eq ,ck) f"ptly weqta i"yxa

zezlc" eid ± zia dl 'id f`y 'i`eyip xg`le dl yiy dna g"nb dzid df iptl mb ixdy ,g"nb dwaxy (ixwir) yecig epi` dgexl zegezt zezlc 'idy df ixdc (**
.(o`k dxe`d yeal d`x) "dgexl zegezt
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"ענן  של הנס וזהו המפורסם, האהל הידיעה: בה"א
האהל". על קשור

הפסוק  על למדנו כבר לכך את 26בדומה "וירא
משאר  בקדושה שהבדלתו – מרחוק" המקום
הידיעה, בה"א – המקום נקרא שהוא עד המקומות,

ההר". על קשר ש"ענן העובדה ע"י היתה

על  מורה – "האהלה" ההדגשה שגם כן, אם מובן,
שבאמצעותו  האהל", על קשור "ענן של הזה הנס

אחרים. מאהלים האהל הובדל

מובן  לשרה, מיוחד קשר לו שיש הנס  "שרה":
וירא). (בפ' בתורה קודמים מדברים

הוא  כ"אורחים", אברהם אל המלאכים באו כאשר
זה  בענין המאכלים. והגשת בהכנת בעצמו התעסק
"וימהר  בלבד: אחד יוצאֿדופן על התורה מספרת
לושי  סולת מהרי... ויאמר שרה אל האהלה אברהם

עוגות" אברהם 27ועשי של הרבה השתדלותו אף על .
שבעצמו  כך כדי עד אורחים, הכנסת מצוות בקיום

בקר  בן והביא ביום 28"רץ" הגדול כאבו (למרות
העיסה  והכנת לישת את לשרה הניח הוא –29ההוא),

לה. דוקא השייך דבר זהו כי

הקשור  בענין נס שנעשה שלנו הפסוק מציין כאשר
לעיסה: הקשור נס שזהו מובן הרי לשרה, במיוחד

בעיסה". מצויה "ברכה

לבו  ושם מרגיש למקרא" חמש "בן גם "אמו":
השייך  ענין הוא שבת בערב הנרות שהדלקת לכך

ל"אמו". לנשים, במיוחד

הוא  ל"אמו", הקשור נס על הוא לומד כאשר והנה,
שהדלקת  (למרות שבת. נר בהדלקת שמדובר מבין
רק  ולא נישואין, שלפני לבנות גם שייכת הנרות
מקום, ובכל תמיד זה אין להלן, כמוסבר ל"אמו",
חמש" ל"בן כי יתכן שהרי "אמו", של נרות כהדלקת

מאד). קטנה שאחותו או אחות, אין

מביא  רש"י אין מדוע מובן הנ"ל ההסבר כל לפי
לשרה, דומה רבקה היתה שבו הרביעי הענין את

שהרי  לרווחה"), פתוחות ("דלתות במדרש כמצויין
אלו. דברים שלושה רק מוזכרים הפסוק בפשט

זמן  דלקו שהנרות לנו מנין השאלה: קיימת עדיין
שב  לערב שבת מערב – רב דולקים כה היו אם גם ת?

שלימה  בזה 30יממה וכיוצא גדול!31, נס זה היה ,

רש"י: בהוספת נמצאת זו לשאלה התשובה
בקשר  ספק ישנו הפשט בדרך אכן, רבה". "בראשית
כתוב  רבה' ב'בראשית אך דלקו, שהנרות הזמן למשך

שבת  לערב שבת מערב דלקו .32שהנרות

.‰
ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ È"˘¯ ‡È·Ó Â·˘ ¯„Ò· È˘Â˜‰

מביא  שבו הסדר מובן אינו אלו, הסברים  פי על
שבת  לערב שבת מערב דלוק "נר הפרטים את רש"י
שהוא  – האהל" על קשור וענן בעיסה מצויה וברכה
שבו  הסדר מן גם אלא במדרש, הסדר מן רק לא הפוך
קשור, ענן – ("האהלה" בפסוק. הדברים נרמזים

דלוק). נר – "אמו" בעיסה, מצויה ברכה – "שרה"

הסדר  לפי הוא רש"י של שהסדר לומר אפשר [אי
נניח  אם גם שהרי רבקה, אצל הפרטים אירעו שבו
נרות, הדליקה ומיד ממש, שבת בערב הגיעה שרבקה
לערב  שבת מערב דלוק "נר של שהנס ברור אז גם
"ענן  של הנס ראיית אחרי רק להיראות יכול היה שבת"

קשור"].

סדרם  עלֿפי הדברים את להביא רש"י על היה
הנס  – האהל" על קשור "ענן תחילה ובמדרש: בפסוק
אח"כ  האהל. אל כשנכנסה לרבקה שאירע הראשון
עם  מיד שנתגלה נס – בעיסה" מצויה "ברכה
שבת  מערב דלוק "נר ולבסוף ב"עיסה", התעסקותה

השני  השבת בערב רק שנתגלה שבת", .33לערב

בזה: הביאור

את  ל"ויקח גרם אמו" שרה "האהלה של הענין
דומה  שרבקה התגלה באמצעותו כי לאשה", רבקה...
לכאן  קשורה שבעיקר מובן כן אם אמו. לשרה

בצדקותה. לשרה התדמותה
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ובפרש"י.26) ד כד, וירא
ו.27) יח,
שנא'28) הבקר" ל"בן שבנוגע ולהעיר, שם. רמב"ן וראה ז. שם

בכ' משא"כ במצות, לחנכו ישמעאל) (זה פירש"י הנער" אל "ויתן
כלום. רש"י פירש לא – גו'" מהרי ויאמר שרה אל "האהלה

ג).29) יט, (וירא בעצמו מצות אפה שלוט אף
היו 30) בע"ש נרות מדלקת "וכשהיתה עה"פ: אגדה במדרש ראה

– הנ"ל) (בהוצאה בב"ר גם א' בכ"י שבת". מוצאי עד דולקות הנרות

כו'. אחת פעם ב: פי"א, ב"ר עד"ז וראה מוצ"ש. עד
דמיתת 31) בזמן דטפת בוצינא נהרת יד "ומן ת"י (לדוגמא) ראה
שרה".

לילי 32) ועד שבת מלילי עה"פ: בילקו"ש) (וכ"ה טז פ"ס, בב"ר
אב  שם.שבת. מהרז"ו בפי' מפורש וכן לע"ש. מע"ש היא הכוונה ל

.34 הערה ראה – ברש"י הל' לשינוי הטעם
שבמדרש.33) הסדר יומתק ועפ"ז
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זה: בסדר הפרטים את רש"י מביא ולכן

שבת  מערב דלוק "נר של הנס את מציין הוא תחילה
שכך  רבקה, שקיימה במצוה שארע נס שבת", לערב

המצוה  בקיום רבקה של וצדקותה מעלתה .34נתגלתה

בעיסה", מצויה "ברכה של הנס מובא אח"כ
ר  של לפעולותיה ממש.שקשור למצוה לא אך בקה,

– בכלל לפעולותיה שמחוץ הנס מצויין ולבסוף
פעולה  ולא מצוה, לא – האהל" על קשור "ענן

רבקה. ע"י שנעשתה

.Â
˙Â„ÏÈ È"Ú ˙·˘ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï ‰‡¯Â‰

רש"י: בפירוש המופלאים הענינים מן

חתונתה  לפני גם ש"ק נרות הדליקה שהרי 35רבקה
אצל  יצחק שראה לאחר רק היה רבקה..." את "ויקח

שבת". לערב שבת מערב דלוק "נר רבקה

רש"י  דעת לפי מזאת, בעת 36יתירה רבקה היתה ,
חיוב  בו אין שעדיין גיל שנים, שלוש בת חתונתה

נרות  הדלקת מצוות את קיימה היא זאת ובכל במצוות,

של 37שבת  התדמותה לבירור העיקרי הסימן היה וזה .
"ויקח". של ולהחלטה אמו", ל"שרה רבקה

וגם  כולה, התורה כל את קיים אבינו אברהם והנה,
רש"י  (כדברי דרבנן מצוות הוא 38את הדין שאם 39).

שהיא, סיבה מכל שבת, בערב נר מדליקה האשה אין

שמאז  כן, אם להניח, יש האיש. על זו חובה מוטלת
נר  (ויצחק) אברהם הדליק שרה ערב 40פטירת בכל

נר 41שבת  היה רבקה, של הדלקתה לולא שגם כך ,
של  בנר רבקה הסתפקה לא זאת בכל בבית. דלוק שבת

שהיה  באופן במצוות חייב (שהיה אבינו אברהם

הצעיר. גילה למרות בעצמה, הדליקה אלא אז) מקובל

למדובר  (בהתאם ברורה הוראה אפוא, כאן, קיימת

רבות  נישואיהם 42פעמים לפני מצוה בנות רק שלא (
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(34– 32 הערה (ראה המדרש מל' רש"י ל' שינויי להסביר יש עפ"ז
בזה  הענין עיקר בפרש"י במדרש): גירסתו הייתה שכך י"ל שבדוחק אף
כבפנים, שלה המצוה בקיום הנס הוא  – יצחק על שפעל דלוק נר שהי'
עיקר  במדרש משא"כ הנרות. שמדלקת זמן כו'" "מע"ש מדגיש ולכן
(ועד  שבת מ"לילי הותחל והנס שבזה, הנס הוא זה בענין ההדגשה
גם  שזהו וי"ל הטבע. ע"פ דולק שיהי' שאפשר הזמן אחרי היינו כו')"*,
שבילקוט  להעיר אבל דולק". "נר ובמדרש דלוק" "נר פרש"י בל' ההפרש
בב"ר  גם הנ"ל) (בהוצאה כ"י (ובכמה דלוק. נר המדרש): (דברי הובא

ואכ"מ. דולק. נר דפרש"י: ראשון בדפוס ולאידך, דלוק). נר –
שלפנינו). בילקוט (וכ"ה שבת". "ללילי הנ"ל) (בהוצאה כ"י ובכמה

"ויברכו 35) דהכ' למימר דאיכא כ' ב) ז, (כתובות שנאמר בתוד"ה
דאסמכתא  ונראה מסיים: הרי אבל אירוסין, בברכת מדבר גו'" רבקה את
במס' מפורש וכן אירוסין. בברכת דקרא פשטי' איירי ולא כו' היא בעלמא

פ"א. רבתי כלה
(נדפס  שלום בדרכי (נסמן במחלוקת" לאפושי "לא הכלל וע"פ
בפדר"א  הת"ק דגם מסתבר סרנ"ז) הש"ס כללי בסופו) י' כרך בשד"ח
עמדו  כך בחופתה הכלה את ומברך עומד שהוא "וכחזן :(24 (שבהערה
ובפרט  שם). רד"ל (וראה הוא בעלמא דאסמכתא ס"ל רבקה", את וברכו
דר"י  לומר ואין ליצחק. כשבאת רק הי' דהנשואין מפורש שם ר"י דדעת

כו'". "וכחזן אחרי דעתו הול"ל דא"כ את"ק, בזה פליג
זהב  נזם האיש ויקח עה"פ אגדה (מדרש  ארוסה שהיתה את"ל וגם
(עה"פ  זקנים) (בהדר תוס' נג). (פסוק העבד ויוצא עה"כ פס"ז כב). (פסוק
ומפרשי  רז"ל מדרשי ברוב אבל יוד)), (פסוק גמלים עשרה העבד ויקח
(של  הנר הדלקת חיוב ארוסה על חל לא הרי כן) משמע לא התורה
יותר  בו מוזהרות דהנשים לטעם דהן ארוסה, שאינה מזו יותר נשואה)

(שו"ע  הבית" בצרכי ועוסקות בבית שמצויות סרס"ג "מפני או"ח אדה"ז
בנשואה  רק שייך זה הרי שם) וטושו"ע ה"ג. פ"ה שבת הל' מרמב"ם ס"ה

שקלקלה" מה שתתקן כו'.. נרו כבתה "שהיא להטעם וגם בארוסה, ולא
רק  זה הרי נח) ר"פ תנחומא – מדרש בשם שם טור שם. אדה"ז (שו"ע

(בעלה). עולם של נרו שכבתה כחוה בעל, לה שיש בנשואה
בסדר 36) וכ"ה כ) כב, וירא – לפנ"ז פרש"י גם (וראה כ כה, תולדות

סוף  בס"ע). להגי' אפשר ואי ב): סא, (יבמות וכן תוד"ה (ראה פ"א עולם
וראה  ועוד. יד. פסוק טוב שכל מדרש מד. כד, פרשתנו פס"ז סופרים. מס'

.43 והערה הבאה הערה
הי'37) דנר הא הובא שם דגם וילקוט, במדרש גם מוכח הנ"ל כל

(ולהעיר  24 כבהערה רבקה, את ישא שיצחק גרם זה ואשר דלוק,
בתחלה  ואח"כ.. תחלה משיאן יהי' תורה.. למדתך שם: במדרש מההמשך
שבמדרש, דברים דהג' כאן בלבוש וכמפורש כו') האהלה יצחק ויבאה
לפנ"ז  בב"ר אי' וגם נשואי'. קודם הי' קשור) וענן מצוי' (וברכה דלוק נר
כאן  היתומה ש(דין) כו'" היתומה את משיאין שאין "מכאן י"ב) (פ"ס,

הקטנה". את משיאין "שאין מפורש ובילקוט דוקא. קטנה על קאי
ה.38) כו, תולדות
וי"א.39) ס"ט ס"ה, רס"ג סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בהאהל 40) לא אחר באהל הדליק (ויצחק) שאברהם לומר ואין

שבפרש"י, פסקו" "וכשמתה הל' מתאים אינו דלפ"ז רבקה**, שהדליקה
.51 הערה לקמן וראה מלכתחילה. הנר הודלק לא הרי

(ויצחק)41) אברהם פסק להדליק התחילה שרבקה לאחר אם וצ"ע
הערה  לקמן ראה – נישואי' לאחר (גם רבקה של הדלקתה כי להדליק,
להלכה  ֿ) וראה (ויצחק). אברהם את פוטר ואינו דחינוך, ענין רק ה"ז (43
(ומחה"ש) ובמ"א ס"ב תרפ"ט סי' או"ח שו"ע כנדו"ד) דרבנן ובמצות –
דאבות  המצות שבקיום או סק"ח. תרעז סי' (ומחה"ש) מ"א סק"ד. שם

ואכ"מ. בזה. נפק"מ אין מ"ת) (לפני
(42281 ע' חי"א לקו"ש תשל"ה. תשרי חודש שיחות בארוכה ראה

ועוד. .146ֿ7 ע' חי"ז לקו"ש ואילך.

mdxa` cre gpn 'ek (llka mdipyc) gp cr mc`n zexec dxyr :(a"n d"t zea`) zeipynd jyndn xirdle ,llka cr `le cr f"d ± "zay ilil cre" meiqde (*
.jli`e 76 'r lirl d`xe .(cere .h"eiez .ee"gn ± dpyna miyxtn d`xe ± llka mdn cg` wxc)

ld`ae awri ld`a `aie (bl ,`l) my y"ne ,`eaz il` (fh ,l `vie) 'kd `iane "dnvr ipta dy`le r"ta yi`l ld` zeidl mdd minia bdpn 'id ok" 'it w"cxa (**
.(t"dr o"anxae .a ,blw my xdfa n"ke) dwax d`ay cr onfd lk dxy ly ld`da eid `l wgvie mdxa`y eixacn rnyne .d`l

lirlc w"cxd 'ity enk `le) "'ek lgx ld` `ed" i"yxt "awri ld`"ae ,"'ek dlil zaiky dzid (lgx ly) ily" itl `ed "`eaz il`" 'it (eh ,l my) i"yxt itl la`
.ak ,dl glyie i"yxt mb d`xe .(my o"anxae r"a`xa oke

(gk ,ck epzyxt) i"yxtk edfy l"i "'ek ezy` ld`" (g ,ai jl) i"yxty dne .mdipyl '` ld` 'idy `"k cgein ld` yi`dl 'id `ly i"yx zrc gken 'e`kl f"tle
."'ek ozk`lnl ea ayil zia ..miypd"
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מגיל  קטנות, ילדות גם אלא נרות, בהדלקת חייבות
במצוות) חייבות (שאינן ומעלה כבר 43שלוש הן אם ,

יש  שבת, נר הדלקת של משמעותה את קצת מבינות

האם 44לחנכם  כאשר גם נש"ק, הדלקת במצוות
ועושה". כ"מצווה נר בבית מדליקה

אחרת  מילדה יותר הרבה נבונה היתה רבקה אמנם,
זה  מכל 45בגיל שלמד אליעזר, מקורות שרואים כפי ,

נבונותה  נחוצה היתה כך [ולשם במעשיה דיוק

מציין  שרש"י כך כדי עד לשידוך, שממנה 46להסכמתה
גדולה  (גם האשה את משיאין ש"אין אלא 47לומדים (

יותר  בת היתה לא זאת כל למרות אך מדעתה"],
תורה  דין (עלֿפי עליה וחלו שנים, חיובים 48משלוש (

קטנה  .49של

.ז 
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בזה: רואים נוסף נפלא ענין

בכל  נר הדליק אבינו שאברהם הוא ודאי כאמור,

שהוא  עליו מעידה שהתורה למרות והנה, שבת. ערב
בכל" אברהם את ברך וה' בימים "בא ובודאי 50היה ,

היה  לא זאת בכל לרוחניות, גם היא כאן הכוונה

לערב  שבת מערב דלוק "נר של הפלא בהדלקתו
אצל 51שבת" ואח"כ שרה של הנרות בהדלקת שהיה ,

שלוש. בגיל להדליק, כשהתחילה מיד רבקה,

הדלקת  במצוות הטמון העצום הכוח את אנו רואים
שלוש, בנות מאד, קטנות גם יהודיות, ילדות של נרות
שהדלקת  ולאה", רחל רבקה שרה "בת כולן הקרויות

השבוע. כל למשך הבית את מאירה ידן על הנר

ורבקה  שרה שהדליקו שהנרות בכך, הוא ההבדל
דלק  הגשמי הנר שהרי הבית, גשמיות את בגלוי האירו

שבת. לערב שבת מערב (בנס)

יהודיה  בת כל אצל זה ענין קיים בפנימיותו אך
כי  בשר. בעיני נראה הדבר שאין למרות נרות, שמדליקה

ל"בנים" כח ונתינת "סימן" הוא אבות" ,52"מעשה
ורבקה..." שרה "בת המכונה אחת כל אצל קיים ולפיכך
השבת. נרות של המצוה ע"י השבוע כל על להשפיע הכח

.Á
Â· ÔÈ‡˘ Ï·‰ Y ˙ÂË˜ ˙Â„ÏÈ È"Ú ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

‡ËÁ
התורה, לימוד הבל בחשיבות חז"ל דנים כאשר

קיים  העולם מ 53שעליו הם של , הבל שזהו מיד  ציינים
חטא. בו שאין הבל רבן, בית של תינוקות

פעולה  כל או נר שבהדלקת המעלה מובנת מזה
חטא. בה שאין ביד הנעשית

המצוות  בכל קיימת הנ"ל המעלה לעיין: יש אך
אין  ומדוע – חינוך, מפני וקטנות קטנים שמקיימים

בספרים?! מבואר זה ענין
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"להרכיב 43) י) (כד, גמלים עשרה בהכתוב בחזקוני לפמ"ש וגם
זה  אין א) הרי: – ונשואין"* אירוסין ברכת לברך אנשים עשרה עליהן
הנשואין. אחר רק הוא אם ההדלקה חיוב בענין דעתו לבירור כלל שייך
הנשואין  לאחר כבר היתה דרבקה ראי' הביא שלא גופא זה ואדרבה,
גם  שמדליקות דס"ל מוכיח – נרות שהדליקה מזה האהלה כשבאתה
שנים  ג' בת היתה שרבקה מכיון ועיקר: ועוד ב) הנשואין. קודם
קודם  היתה אם נפק"מ אין – סד**) פסוק בחזקוני גם (וכמפורש
לחיוב  בנוגע ומשנים פועלים הנשואין אין כי לאחרי', או הנשואין

ופשוט. במצות.
סשמ"ג 44) או"ח אדה"ז (שו"ע בתו גם לחנך מד"ס מצווה האב והרי

(פ"ב  עירובין תוספתא וראה סוסק"א. שם ומחה"ש מ"א וראה ס"ב.
לחנכן  כדי הקטנים בנותיהן וביד עירובין.. מלשלח נמנעו.. "לא ה"ח):

במצוות").
(45.36 שבהערה פס"ז ראה
נז.46) כד,
הערה 47) סוף לעיל (שהובא וכו' המדרש מל' משנה דהרי ובפרט

.(37
כז.48) כה, תולדות פרש"י ראה אבל
ענינים 49) לגבי רק ה"ז "גדולה", דין לה שהי' שזה לומר מסתבר כי

לקו"ש  (ראה ב"נ דין להם הי' שהאבות דלהיות ב"נ, דיני ולגבי טבעיים

הוא  למצוות י"ג דבן ושיעור וש"נ), ואילך. 145 ע' ח"ה [המתורגם]
זה, שיעור שייך לא בב"נ הרי דהלמ"מ, מהשיעורין דיעות) (לכמה
יוד  חלק לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בשכל גדול כשנעשה הוא ושיעורו
ב"נ, דיני מצד (לא שעשו הדברים משא"כ .(314 ע' לקמן ואילך. 70 ע'
השיעור  הרי – "בנ"י" של חיובים היינו התורה, את שקיימו מפני כ"א)
בב"נ, שהוא כמו שיהי' לומר ואין בישראל כמו"ש הוא שבזה דגדלות

וק"ל. דסתרי. תרתי דהרי"ז
א.50) כד, פרשתנו
לע"ש 51) מע"ש דולקים היו אברהם שהדליק הנרות שגם לומר ואין

היו  לא שמתה שלאחר שרה באהל משא"כ אחר באהל שהדליק אלא
ושני  ראשון שבדפוס להגירסא (ובפרט מתאים אין דלפי"ז דולקים, נרות
דמשמעו  פסקו", "ומשמתה הל' באהל) דלוק נר (3 הערה לעיל (הובא
לא  הנ"ל לפי והרי כו', לע"ש מע"ש דולקים היו שלא הנסים. שפסקו

כלל. שם נרות הדליקו
ועוד.52) ו. פ"מ, ב"ר וראה ו. יב, לך רמב"ן ראה

נעלית  במדרי' הוא מ"ת לאחר המצוות שקיום מרז"ל ע"פ ובפרט
פועלות  המצוות מ"ת לאחר ודוקא האבות, של המצות מקיום יותר
ח"ה  [המתורגם] לקו"ש וראה (א). ג פ"א, שהש"ר (ראה העולם בגשמיות

וש"נ). .89 וע' 80 ע'
ב.53) קיט, שבת

idze dwax z` gwie aizk jkle md e`yiy cr dy` `yi `ly ..ux` jxc dxez dcnl" (37 dxrd lirl `aed) yxcnd ixac `iad (` ,dk) onwlc xirdl la` (*
.wgvil dz`ay mcew oi`eypd 'id `ly rnync ,"'ek dy`l el

d`xe .k ,dk zeclez mipwf zrcae .(a ,`q zenai) oke d"ceza mb `aed ixtqd zrcke ,z`ypyk mipy c"i za dzid dwaxc azk (k ,dk) zeclez 'ta la` (**
.a"lte f"ht `"xcta l"cxa
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˙Â·Â
של  נרות בהדלקת שרק לכך הטעם באמת הוא מה
ולא  השבוע, כל דלוק נר של הענין מתבטא ובת אשה

בו? וכיוצא אבינו אברהם של בהדלקה

חז"ל  דברי לפי הגבר 54– של תפקידו מתבטא
לביתו, מכניסן הוא – חיטין" "מביא שהוא בכך בבית

אדם. למאכל החיטים את לעבד היא האשה ועבודת

הוא  הטבע, בדרך לגבר, הקב"ה שקבע התפקיד
לכבוש" דרכו אל 55"איש החוץ מן דברים להכניס –

מלך  בת כבודה "כל היא האשה זאת, לעומת הבית.
את 56פנימה" לעבד – פנימה הבית, בתוך הוא תפקידה –

לאדם, ראויים שיהיו באופן החוץ מן המובאים הדברים
(הקב"ה). העליון לאדם כביכול, ראויים, להיותם עד

לנס  הדבר גרם לא נרות, הדליק אברהם כאשר
הטבע  מדרך יותר בגשמיות, הבית את יאירו שהנרות

תפקידו. זהו לא שהרי –

ובנות  נשי כל ובעקבותן ורבקה, שרה בנות דוקא
להתעסק  הוא בעולם ותפקידן ששליחותן ישראל,

הבית  והכח 57בצרכי השליחות להן יש בגשמיות, גם ,
ע"י  הזמן, כל במשך הבית, כל את ולהאיר להשפיע
שבו  בית שזהו ניכר, השבוע ימות כל במשך נרותיהן.

שבת. נר ורבקה שרה בת הדליקה

.È
˙ÂÈÓÈÙ· Y ÌÈË¯Ù‰ '‚ ¯„Ò

בפירוש  הפרטים בשלושת הסדר יובן הנ"ל, לפי
הענינים: בפנימיות – רש"י

שמביא 58מפרשים  הפרטים ששלושת אומרים
במיוחד  שניתנו המצוות שלוש כנגד הם בפירושו רש"י
המשפחה) (טהרת נידה חלה, ישראל: ובנות לנשי

הנר. והדלקת

דלוק  ל"נר מביאה הנר הדלקת מצוות שמירת
במצוות  זהירות שבת", לערב שבת גורמת מערב חלה

מזכה  נידה במצוות והקפדה בעיסה" מצויה ל"ברכה
"ענן" את מביאה טהרה – האהל" על קשור ב"ענן

.59השכינה 

סדר  לפי הנ"ל הפרטים שלושת את מנה רש"י
הנר  בהדלקת האלה: המצוות קיום זמן של כרונולוגי
דלוק  ("נר חינוך לגיל הגיעה עם מיד הילדה מתחילה
היא  כאשר יותר, מאוחר שבת"), לערב שבת מערב
היא  הבית, בעבודות לסייע ומתחילה מעט גדלה
– ולבסוף בעיסה"), מצויה ("ברכה בעיסה גם עוסקת
טהרת  – נידה מצוות מקיימת היא נישואיה עם

האהל"). על קשור ("ענן המשפחה

***

בהשתדלות  הזכות גודל מובן לעיל האמור מכל
בכל  נרות תדליק לחינוך שהגיעה יהודיה ילדה שכל

יוםֿטוב. וערב קודש שבת ערב

בילקוט  כנאמר נזכה, שבת נר הדלקת וע"י
הקדושֿברוךֿהוא 60שמעוני  לנו שיראה ציון" ל"נרות ,

והשלימה. האמיתית בגאולה ממש בקרוב

(d"lyz ,dxy iig t"ye oeygÎxn s"k zegiyn)
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א.54) סג, יבמות
כח.55) א, בראשית בפרש"י הובא ב. סה, שם
יד.56) מה, תהלים
(57.35 הערה לעיל נסמן
ועוד.58) חיים. מים באר רע"ב, גו"א, (ריב"א), חזקוני

שהענין 59) נדה דוגמת ענן (וריב"א): ובחזקוני בגו"א. הוא עד"ז
ובבאר  תשמיש. לשון שאוהל וברע"ב: וחוזר. פוסק ושוב חוזר שלהם
(שם) ובשל"ה זה". כענן ועכורים כבדים ואיברי' דמי' "שכל חיים מים

אהלך". שלום כי וידעת נוך את ופקדת כמ"ש קשור.. "ענן
בהעלותך.60) ר"פ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc mixcp(oey`x meil)

ixkd ca`p e` apbpe i`pza zexifp xcpa okle ,wtql envr qipkn
,wtqn xifp epi`éäðéîøe,dpyna eixacn jk lr jl dyw` -éaø §¦§¦©¦

äîeøz íúñ øîBà äãeäéyxit `le mzq dnexza qitznd - §¨¥§¨§¨
,xcpd lge xecpd xac `idy dkyld znexza m` dnexz efi`a
did m`y `ed oicd ,xcp epi`e xeq`d xac `idy oxeb znexza e`

`vnp xcepdäøeñà ,äãeäéaoiekzpy milez ik ,xcpd lg- ¦¨£¨
,dkyld znexza qitzdlìéìbáe,lilba xcepd did m` la`- ©¨¦

e ,mzq dnexza qitzdl oiekzpy milezúøzeî,lg epi` xcpd - ¤¤

itllä úîeøz úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàL,äkLeidy oeiky ¤¥©§¥©¨¦©¦¦¤§©©¦§¨
znexza milibx eid `l milyexin miwegxmi`xew mpi`e dkyld

dnexza qitznd okle ,dkyld znexz `l` ,mzq dnexz dl
xac dpi`y oxeb znexza qitzdl oiekzpy milez ,lilba mzq

,`xnbd zwiicne .xecpdàîòèdnexza qitzn mzqy mrhd - ©£¨
meyn xzen lilbaïéøékî ïéàcepl xexa okle ,dkyld znexz z` §¥©¦¦
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"‰¯ÂË˜" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק  ושמה 1על אשה ויקח אברהם "ויוסף
הגר  זו "קטורה, רש"י: מפרש ונקראת 2קטורה",
כקטורת  מעשיה שנאים שם על ושקשרה 3קטורה

מאברהם".4פתחה  שפרשה מיום לאדם נזדווגה שלא

להבין: וצריך

ההכרח מהו ש"קטורה eheytnא) לכך מקרא של
ויקח  אברהם "ויוסף הפסוק מפשט ואדרבה: הגר"? זו
אשה  ללקיחת היא שהכוונה נראה ושמה..." אשה

dycg5,sqepa במדרש 6לקודמת שואלים שאכן כפי ,7

ויוסף"? "והכתיב

– החיבור בוא"ו רש"י אומר השני הטעם את ב)
כקטורת  מעשיה שנאים שם על קטורה "ונקראת

e ומזה וכדומה, אחר" "דבר ולא – פתחה..." שקשרה
פירושים שני אלו אין רש"י שלפי לכך mipeyמובן,

במדרש  מובאים שהם כפי קטורה", אלא 8ש"נקראת ,
"קטורה" השם כלומר, פירוש. באותו טעמים שני הם

ביחד  אלו משמעיות לשתי –9רומז קטורת לשון :

קש  ולשון כקטורת", מעשיה ו"שקשרה "שנאים – ירה
פתחה...".

של  פשוטו לפי רש"י, מסיק מנין מובן: ואינו
בגלל "קטורה" לה שקראו ולא ipyמקרא, הטעמים,

שונים  פירושים שני הם שאלה במדרש, ?10כמובא

המפרשים  בדברי המצויינת הקושיה על 11ג) :
בית 12הפסוק  לגלולי "חזרה רש"י אומר ותתע" "ותלך

מעשיה  "שנאים רש"י כאן אומר כיצד כך, ואם אביה".
?13כקטורת"

.·

‰·Â˘˙· ‰¯ÊÁ ¯‚‰ Y ‰¯ÂË˜

זו  "קטורה רש"י לדברי ההכרח הוא: לכך ההסבר
מסויים בפסוק קושי אינו קושי dfהגר" אלא ,

כללי: באופן והגר אברהם של הסיפור על המתעורר

כן  לפני פירש את 14רש"י מגייר ש"אברהם
אברהם  היה יכול ואם הנשים". מגיירת ושרה האנשים
השפעה  לו היתה בודאי שבחוץ, האנשים על להשפיע
לתרבות  יצא אשר ישמעאל, גם ואכן ביתו, בני  על

אברהם 15רעה  בחיי עוד בתשובה חזר ,16.
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א.1) כה, פרשתנו
זהר 2) ט. באבער תנחומא ח. פרשתנו תנחומא ד. פס"א, ב"ר

כאן. ות"י תיב"ע ב. קלג, פרשתנו
ומעשים 3) מצות שמקוטרת* שם: ובב"ר פ"ל. פדר"א שם. תנחומא

שם. זהר וראה טובים.
שם.4) ותנחומא ב"ר ראה
רמז 5) איוב  יל"ש שם. באבער ותנחומא בתנחומא כ"רבותינו"

(ו)לפי וחזקוני: וברשב"ם ואברבנאל. רד"ק בראב"ע, וכ"פ hytdתתקד.
oi`.הגר זו

פירושו6) על שסומך אפ"ל להביא f"ptlלכאורה "שהלך סב) (כד,
(לא  היא גו'" אשה ש"ויקח מסתבר וא"כ שישאנה", אביו לאברהם הגר

באבער `zxgאשה ותנחומא תנחומא (ראה לפנ"ז שנזכרה אותה כ"א) ,
– הנ"ל)

כו'" בה שכתוב "אותה שם רש"י הביא מדלא כי הוא, דוחק אבל
דהראי' משמע, יד) פ"ס, כבב"ר או הנ"ל. באבער ותנחומא (כבתנחומא

lklשאינו – זה היא llkפרש"י הגר להביא הלך דיצחק – בפשש"מ
אברהם". מ"ויוסף

אינו 7) ה"ז – נשאה") הדבור פי על ("א"ל שם [והתירוץ שם ב"ר
הפשט]. ע"ד

ויוסף, "מדכתיב הוא הגר" זו ד"קטורה שההכרח כתב כאן ברע"ב
בחיי  רבינו שם. בזהר מפרש (ועד"ז אחרת" פעם כבר לו שהיתה משמע
אחרת  אשה שלקח הפירוש – הפשט ע"ד לכאורה אבל – ו) פסוק לקמן

ותוסף  וכמו: גו'", אשה ויקח אברהם "ויוסף הכתוב בלשון יותר מתאים
להעתיק  לרש"י הו"ל לפירושו ועוד: ובכ"מ. ב) ד, (בראשית ללדת

"ויוסף". תיבת גם בדבורֿהמתחיל
שם.8) וב"ר תנחומא
קטורת.9) ולשון קשירה לשון תרתי ש"מ כאן: רע"ב גם ראה

דצ"ל10) נראה כאן: לדוד הדר c"`ובמשכיל ובתוס' כו'. שקשרה
פ"ה.. l"iזקנים: cer.'כו שקשרה

טור 11) רזא, פענח ריב"א, חזקוני, זקנים), (הדר בעה"ת רבותינו
דאת  אע"ג ברכי' א"ר שם: מב"ר ולהעיר ועוד. יקר כלי גו"א, הארוך,

גו'. במדבר ותתע ותלך אמר
יד.12) כא, וירא
בפי'13) תלוי ב"קטורה" הפירושים שב' כתב, כאן לדוד במשכיל

שחזרה  לפרש אא"פ כקטורת מעשי' שנאים [דלהפירוש ותתע" "ותלך
הדרך  טעות כפשוטו ותתע דותלך קרא "יפרש והוא אבי', בית לגלולי

כן לפרש אא"פ אבל – ע"ש] "ותלך i"yxaבמדבר", הכתוב על שהרי
מביא אבי'".wxותתע" בית לגלולי ש"חזרה הפירוש

ועוד.14) לג. כא, וירא פרש"י וראה ה. יב, לך
טֿי.15) שם, פרש"י וראה יד. שם, יא. כא, וירא פרש"י
אחר 16) וי"א א: כב, וירא פרש"י וראה טו. טו, לך – לעיל פרש"י

– בפנים) לקמן (הובא ג כב, שם כו'; מתפאר שהי' ישמעאל של דבריו
פרשתנו  ובפרש"י תשובה. עשה כבר העקדה מעשה שבעת מזה, ומשמע

כו'. תשובה ישמעאל שעשה מכאן ט): פסוק (לקמן

.xece`iz z`ved x"aa epnqp .dxhiwy :(cere) i"zk dnka (*
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"חזרה  שהגר ייתכן כיצד השאלה: מתעוררת
שתחזור  לכך גרם לא ואברהם אביה" בית לגלולי

בתשובה?

בין  שהיה הגיאוגרפי המרחק עקב שזה לומר אין

כן  לפני שנאמר כפי לאברהם, שלח 17הגר שאברהם ,

העקידה  במעשה כי ישמעאל, עם מביתו 18אותה

"גרש  של המצב בנה"19התבטל ואת הזאת ,20האמה

שמפרש הפסוק i"yxכפי –21את נעריו" שני "את

"l`rnyi עם ביחד הגר נמצאה ובפשטות ואליעזר",
.22ישמעאל 

ונקראת  הגר זו "קטורה רש"י אומר כך ועל
רומזת  "קטורה" הכינוי באמצעות אכן – קטורה..."

לכך, כי dzryהתורה כקטורת", מעשיה "נאים כבר

בתשובה  אביה".23חזרה בית לגלולי "חזרה אשר על

"קטורה  רש"י של בלשונו הדיוק גם יותר יובן בכך

ef"הגר "היא ולא הפסוק 24הגר", ללשון בדומה ,25

וכדומה: חברון" "היא

"`id,לחשוב היה וניתן "נסתר", לשון זוהי הגר"

כ"נסתר". היא הגר, על כלל בפסוקים כאן מדובר שאין
" אומרים כאשר ללשון efואילו היא הכוונה הגר"

מה  הטענה: הזמן כל מציקה החמש" ל"בן "נוכח":

בתשובה? חזרה שהיא כתוב לא מדוע להגר? קורה
מדובר  אכן, הגר": "זו ואומר בלשונו רש"י מדייק ולכן

אודות עד `dzeכאן ושוחחת שאלת שעליה הגר,

.26עתה 

.‚
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בלבד  זה בטעם להסתפק יכול אינו רש"י כי 27אך .

שהיתה  כיון אך כקטורת", מעשיה "נאים עתה אמנם
אברהם  היה לא אביה" בית לגלולי "חזרה שבה תקופה

ביותר  צנוע שהיה כך 28אבינו, אחר אותה לוקח ,

בינתיים  אחר לאדם" "נזדווגה אילו – .29ל"אשה"

מופיע  אברהם..." "ויוסף הפסוק כאשר (ובמיוחד
הפסוק  לאחר אמו..."30מיד שרה האהלה יצחק ויביאה

ביותר  צנועות היו רבקה והן שרה שהן –31.(

– פתחה..." "ושקשרה ואומר רש"י ממשיך לפיכך
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יד.17) כא, וירא
שרה18) ו)פטירת העקדה (מעשה לאחרי אמרה idy`ומכ"ש

אשר  כל את לו ש"ויתן יצחק נשואי לאחרי ובפרט גו'". "גרש לאברהם
הטעם  והרי – ובפרש"י) לו כד, (פרשתנו להם" הראה מתנה שטר לו,

לא "כי הוא גו'" "גרש שרה עם yxiiשאמרה בני עם הזאת האמה בן
י). שם, (וירא יצחק"

שם.19) וירא
סב:20) כד, לעיל כבפרש"י לאברהם מקום בקירוב aexwוהייתה

בבית  הי' לא ישמעאל [וגם הבאר הי' שם כו' אברהם* כו' באר לאותו
אברהםynnאברהם מת שלא עד פרשתנו: סוף פרש"י עיין –oekyi–

אשורה]. גו' מחוילה הי' וזה
ג.21) כב, וירא
גו'.22) אשה אמו לו ותקח כא: כא, מוירא להעיר
יקר:23) ובכלי .11 הערה דלעיל mqxtlכבמפרשים icke קרא זה

כו'. קטורה שמה אברהם
ותנחומא 24) התנחומא לשון (וכ"ה ו' פסוק לקמן רש"י לשון ע"ד

קטורה. היא הגר היא (2 הערה דלעיל באבער
וכ"ה 25) דא. כגון מקום בכל הכתוב לשון וכ"ה ב. כג, פרשתנו

ו.i"yxלשון יב, לך יב. י, נח יא. ב, בראשית פרש"י: לדוגמא, ראה –
ז. .cereיד,

(26.6 הערה לעיל וראה
בשפ"ח,27) והובא שלמה) (יריעות מהרש"ל גם (וראה כאן ברע"ב

ב' שהם שמפרשים אלא – לדוד ומשכיל טוב דאם miyexitדבק ברש"י)

לכתוב  הי"ל קשירה לשון ואם כו' בחולם לנקוד הו"ל קטורת מלשון הוא
השם  שאותיות מוכרח אינו הפשט ע"ד אבל – (וכיו"ב) כו' קשורה
פרש"י  לדוגמא: ראה – השם שבטעם להאותיות ממש בדומה תהיינה

.14 הערה 93 ע' ח"י לקו"ש וראה ועוד. יאֿיד. ב, בראשית
יא.28) יב, לך פרש"י ראה
את29) ולקח אברהם ד"חזר 3 שבהערה בפדר"א ezyexbלפמ"ש

(וראה  בגיטא** ופטרא "וישלחה": יד) כא, (וירא עה"פ [ובתיב"ע
ובזהר  שם. ביל"ש וכ"ה כאן). ות"י הסמים") ו"קטרת יונתן (ופי' תיב"ע
ויוסף  ולבתר כו' לה תריך ולבתר חדא זמנא בהדה אזדווג :2 שבהערה
בדבר  יש איסור*** גם לאחר (נשאת) נזדווגה אם – כו'] כמלקדמין
דין  להגר הי' לא הפשט ע"ד אבל לאחר). שנשאת גרושתו (מחזיר
.34 הערה כדלקמן (אמה) שפחה היתה כי גרושה, ובמילא) – ("אשה"

גו'" יעשה ד"הכזונה איסור בזה הי' שלא רש"י שכוונת ואאפ"ל
ועוד, למקרא. חמש הבן למדו לא עדיין שהרי – לא) לד, (וישלח

אם רק הוא האיסור בלקו"ש dxiwtdדלפרש"י כמשנ"ת עצמה,
.7 הערה 185 ע' שם וראה .191 ע' ח"ה [המתורגם]

בחרו" אשר מכל ד"ויקחו.. האיסור לשלול רש"י שכוונת אאפ"ל כן
שהרי – יב) שם, (נח המבול דדור "השחית" או ב) ו, i"yxt(בראשית

מינן". ו"אינן בעל" "בעולת שזהו שם
סז.30) כד,
ט.31) יח, וירא פרש"י .27 שבהערה לך פרש"י לשרה) (בנוגע ראה

סה. שם וברש"י. טז כד, פרשתנו לרבקה) (בנוגע וראה

ux`a `ed oexag mb :cere .dciwrd ixg`l eiig ini lk my 'idy gxkd oi` ixd ± (hi ,ak .cl ,`k `xie i"yxt) oexagl mdxa` xfg dciwrd iptl dpy a"iy s`e (*
.(o`k epzyxt aeh lky yxcne lecbd yxcn d`xe .ak ,bi gly d`x) abpd

.(g"d h"t mikln 'ld m"anx) "'ek dnvrl dpglyie ezian dp`iveiy" m` ik ,hb v"i` p"ay hxtae (**
.dyexb ,odk 'idy ,mdxa` `yp ji` ± 'd ze` '` llk (lbpr i"xdl) xve`d ziaa h"ewy d`xe (***
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רומז  "קטורה" מיום 32השם לאדם נזדווגה ש"לא לכך
אותה  יקח שאברהם ראוי ולכן מאברהם", שפרשה

לאשה.

.„
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התורה  רומזת "קטורה" שבשם לעיל, האמור לפי
ניתן  אברהם, בהשפעת בתשובה חזרה שהגר לכך
בפסוק, מסויימים פרטים הענינים, בפנימיות להסביר,
הענינים): פנימיות עלֿפי (ולפחות כך כל ברורים שאינם

" הביטוי נאמר מדוע הגר", זו "קטורה אם sqeieא)
א'? בסעיף כדלעיל במדרש, ששואלים כפי אברהם...",

זו  "קטורה אמנם כי שאלה, זו אין הפשט דרך לפי
היתה אברהם שאצל כיון אך חדשה,dgiwlהגר",
"ויוסף..." בביטוי להשתמש מכך:33מתאים ויותר .
שפחה  הגר היתה כן שלפני לקחה 34כיון ועתה ,

כ"פלגש" ולפחות ל"אשה", של 35אברהם באופן ,
כתובה" בלא (רק) פלגשים בכתובה, ולפיכך 36"נשים ,

לגבי "ויוסף" של ענין `dyזהו zgiwl37.

לפי  יותר ברור יהיה "ויוסף" בביטוי השימוש אך
העני  בפנימיות כדלהלן.ההסבר נים,

הגר  של מעשיה" "נאים של הענין רמוז מדוע ב)
ל"קטורת" בהשוואה ?38דוקא

בתשובה  הגר של לחזרתה התורה רומזת מדוע ג)
אברהם? ידי על לקיחתה אודות המדבר בפסוק דוקא

.‰
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הוא: לכך ההסבר

החסידות  עבודת 39בתורת שבין ההבדל מבואר

לפני  מכן: לאחר עבודתו לבין שנימול לפני אברהם
"אב שמשמעותו "אברם", נקרא הוא –mxשנימול, "

גויים  כל על (רם העולם מן ונעלה רם עבודתו 40הוא ,(
עצמן  הקדושה בדרגות המילה 41היא לאחר ואילו .

גוים" המון "אב – ל"אברהם" שמו עסק 42הפך הוא –
לקדושה. אותם והעלה ה"גויים" עם גם

את efעבודה הפרידה אשר שרה, באמצעות נעשתה
ואת  הטוב את והעלתה ה"גויים" של ה"פסולת"

" אמרה היא (ולכן שבהם הקדושה האמה yxbניצוצות
בנה" ואת ).43הזאת

שרה  פטירת לאחר אברהם הגיע שאליה וההתעלות
קטורה", ושמה אשה ויקח אברהם ב"ויוסף התבטא
כלומר, הגר. ואת ישמעאל את בתשובה החזיר שהוא
הפרידה  שרה אשר ה"פסולת" את גם וזיכך בירר הוא

"גרש...". –

שרה  שעשתה ה"גויים" זיכוך הוא: לכך ההסבר
על  וזאת ומרע, מטוב המעורבת נוגה בקליפת רק הוא
המעורב  הטוב והעלאת והרע, הפסולת הפרדת ידי

גלוי  טוב אין שב"פסולת" וכיון יש44בהם. ,dzegcl
"גרש...". –

אינו  הגר ושל ישמעאל של והזיכוך הבירור ואילו
טוב  בהם אין כי בהם, המעורב הטוב העלאת ידי על

של43גלוי  בדרך אלא ,dtqed–zepecf לו נעשות
.45כזכויות 

.Â
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ד'): (בסעיף דלעיל השאלות לשלוש ההסבר וזהו

" בביטוי משתמשת התורה כי sqeie(א) אברהם...",
לטוב  – הטמאות הקליפות שלוש – ה"פסולת" הפיכת
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לסיפור 32) בהמשך בא גו'" אשה ויקח אברהם ש"ויוסף מכיון כי
(וראה  ורבקה שרה במעלת – גו'" רבקה גו' אמו שרה גו' ד"ויבאה
מרומז  אברהם, שלקח להאשה בנוגע שגם מסתבר, – סז) כד, פרש"י

שלה. הצניעות בקרא
(33.7 הערה דלעיל בחיי ורבינו רע"ב זהר, וראה
ג).34) טז, (לך לאשה" לו גו' לאברם אותה ש"ותתן לאחרי גם

בכ"ז  בארוכה וראה ואילך). ה (שם, אח"כ גם שפחה שנק' מזה כדמוכח
.28 הערה 232 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש

ו'.35) פסוק לקמן פרש"י
ובהערות 36) ואילך 231 ס"ע שם בלקו"ש בארוכה ונת' שם. פרש"י

ע"ש. שם,
(37f"cr.כאן עה"ת בחת"ס פי'
שקטורת 38) מפני הוא בפשטות לקטורת מעשי'" "נאים בין השייכות

) בשמים lirlהיא i"yxt.סז אות שם לפדר"א רד"ל וראה ב). כב, וירא
אוה"ת39) שם. ו') (כרך ואוה"ת תו"ח לך. ר"פ רבי תו"א ד"ה ח"ש

הערכיםֿחב"ד  ס' וראה ואילך). ב תמב, ואילך. ב (קיט, וביאורו בנאה
עה ס"ע אברהם .jli`eע'

ב.40) יב, תו"א
בארוכה 41) (ראה קיום להם הי' לא – כו'" מגייר ד"אברהם אלה כי

(רע"א): שם ובתו"א  וש"נ). .14 הערה 89 ע' ח"י שנק'`ixgלקו"ש
נצוצות.. להעלות יכול הי' eyrאברהם.. xy` ytpd z`e y"nke.'וכו

דֿה.42) יז, לך
ב 43) תמד, ואילך. סע"א קכג, ואילך. ב (קכ, הנ"ל בנאה רבי ד"ה

.159 ע' לעיל וראה ואילך). ב תמז, ואילך.
(המשך 44) אותן המקיים קדושה ניצוץ יש בגקה"ט שגם דאף

עד  כ"כ ונחשך "נתרחק הניצוץ הרי – ועוד) שעד. פרק ח"ב תער"ב
ויגדלו  ובד"ה קג. ר"ע עת"ר סה"מ שם. תער"ב [המשך רע" כמו שהוא
ב"ליקוט  בפרטיות וראה נבילה, נעשה חתיכה ע"ד תרס"ה: הנערים

מחֿמט]. ע' פ"א לתניא פירושים"
ב.45) פו, יומא
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של ענין ה"צמחֿצדק"dtqed46היא שמפרש כפי ,47

הפסוק  "יוסף"48את של שהענין אחר", בן לי ה' "יוסף

ל"בן". ה"אחר" הפיכת היא – הוספה –

זוהי  – בעולם (א) הצדדים: בשני היא וה"הוספה"

זדונות  אין הבריאה לפי כי בבריאה, וחידוש תוספת

" באברהם (ב) לזכויות. ליהפך `mdxaיכולים sqeie"...
יכולה  הטמאות קליפות שלוש של ה"אתהפכא" כי –

עצמותו  שמצד יתברך", "עצמותו בכח רק להיעשות

המדרש  (כלשון אם 49ית' חפץ מהם באיזה יודע "איני (
רשעים  של (מעשיהן אלו וכיון 50במעשה ,"...(

לזכויות  להפכם אפשר שם, נחשבים אינם שהזדונות
משם. הנובע הכח ידי על

"sqeie כח לאברהם שנוסף ידי על – אברהם..."

יתברך  מעצמותו הנובע יותר, היה 51נעלה יכול הוא ,
וי  הגר את ולזכך שמעאל.לברר

מעשיה "שנאים י"א zxehwk(ב) של מהותם – "
דוקא  הקטורת כידוע 52סממני י"א 53היא, הפיכת ,

לקדושה  דמסאבותא .54כתרין

"פרו  היא אשה" "יקח של התכלית 55(ג)

והתחדשות.56ורבו..." תוספת של ענין היא והולדה ,

תוספת, שזוהי בתשובה, הגר של חזרתה נרמזת לכן
אברהם "ויוסף בפסוק `dyדוקא gwie שתכליתו – "...

" הפרשה, כהמשך לו...".clzeהיא,

.Ê
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בגמרא  מופיע זה לסיפור תמוה 57בקשר סיפור
לכאורה: ביותר

(=היו  קמיה יתבי הוו טרפון דרבי אחתיה "בני
– מידי אמרי הוו (ולא טרפון דרבי לפני) יושבים
ויוסף  רש"י): – שידברו (כדי ואמר פתח רש"י),
הוא  בעלמא (מילתא יוחני ושמה אשה ויקח אברהם
קטורה  ליה: אמרי רש"י), – פיהם לפתוח כדי דקאמר

קטורה". בני עליהם קרי כתיב,

להבין: וצריך

כאשר  ובמיוחד הגמרא, זאת מספרת מדוע (א)
הוא  דיבר 58הכלל לא טמאה בהמה "בגנות שאפילו

אחתי' "בני של בגנותם עלֿאחתֿכמהֿוכמה הכתוב",
"תורה" כאן שיש אפוא, לומר, הכרחי טרפון". דרבי

הוראה  ומהי?59– .

ולא  לדבר, לזולת לגרום כדי אמצעים מספר  יש (ב)
כלשונו! שלא פסוק אמירת באמצעות

מן  בפסוק כך לצורך משתמשים כיצד (ג)
dxezd60!?

"ושמה טרפון רבי אמר מדוע –ipgei"61(ד)
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של46) ענין הוא גוים) (המון דק"נ הבירור הענין dtqedגם שלכן –
במקומות  (ראה אברם* לשם ה' הוספת עם קשור גוים" המון ד"אב
בבירור  הוא ההוספה ענין אמיתית מ"מ, אבל – (39 הערה לעיל שנסמנו
בכח  רק הוא שלהן והבירור ספ"א), (תניא כלל" טוב בהן "שאין גקה"ט

בפנים. כדלקמן העצמות,
עה"פ.47) אוה"ת
כד.48) ל, ויצא
[המתורגם]49) לקו"ש – ובארוכה ד. ז, צו לקו"ת וראה ספ"ב. ב"ר

ואילך. 23 ע' ח"ז
בס'50) הועתק – וכו' יוסף פורת ובן (צפע"נ הבעש"ט תורת ראה

מעלת  מצד שהוא הנ"ל, מדרש על ואילך). סמ"א בראשית פ' הבעש"ט
עיי"ש. דוקא, החושך מצד שניכר האור יתרון

שיהי'ועפ  הקס"ד מובן דלכאורה:utg"ז – רשעים של במעשיהם
כחשיכה  לפניו כי מובן, – כו'" להקב"ה לי' איכפת ד"מה זה בשלמא

יהי' למה אבל מצד utgכאורה. שהוא אלא – רשעים? של במעשיהם
גם  שע"י צדיקים, של מעשיהם על התשובה דעבודת וההוספה העילוי

תקה). ע' עקב אוה"ת עד"ז (ראה כזכיות** נעשות הזדונות
הוא  אהבת" אשר יחידך את ד"בנך אברהם של מקס"ד ג"כ ולהעיר

דתשובה  העילוי מצד שזהו שי"ל – ב) כב, וירא (פרש"י ישמעאל
ואכ"מ. .(16 הערה ליל (ראה שבישמעאל

דלעיל 51) (ב"ר במדרש מ"ש הענינים פנימיות ע"פ לבאר יש עפ"ז
" – ויוסף" "והכתיב הקושיא על (7 d`ypהערה xeacd it lr."

קצת).52) (באו"א עה"פ יקר כלי וראה
תולדות.53) ס"פ קטורת.n"kaeתו"א ע' הליקוטים ס' .
מה 54) שהוא בקטרת", שהי' מור ב"ענין ד) (כב, נשא לקו"ת וראה

א. צט, מג"א ובתו"א עיי"ש – לטוב טמאה) ידוע, חי' (דם מרע שנהפך
כח.55) א, בראשית
לקו"ש 56) (בנדו"ד) וראה .37 הערה 191 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן

.41 הערה 119 ע' ח"ה [המתורגם]
ע"ב.57) ריש סב, זבחים
א.58) קכג, ב"ב
(59.281 ע' ח"ה בלקו"ש כמשנ"ת – ברור בלשון לדבר צריך שאז

ואילך. 26 ע' ח"י
זמנו 60) בלא כו' זמר כמין כו' פסוק הקורא רע"א: קא, סנה' ראה

כו'.
שמם 61) היו מצרים גלולי של "שהראשים כתב כאן לדוד במשכיל

dtiqed dxyc (g ,b"pt x"a) l"fxnn xirdle .y"iir ,'ek d`eapa mdxa`n dlecb dzeidl `ed 'ek mibiqd zcxtn dxyy dfc (43 dxrd lirlc) d`pa iax d"c d`xe (*
.y"eri ,`xedpl `keyg `ktdz`c oiprd cvn edfy ± (jli`e a"rq ,hl ziy`xa) z"de`ae ,zexe`nd lr

miwicv ly mdizenypa jlnp ina okly) `wec miwicvd zcear i"r `ed mipezgza dxic zeidl dpeekd zilkz ik ± `wec miwicv ly mdiyrna utg n"ne (**
.blwz 'r e"qxz jynd .fkw 'r j"pl z"de` .my awr z"de` .my z"de` .jpzi in d"c y"dy z"ewl ± (`wec
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"ושמה ולומר לשנות היה יותר מתאים ",xbdלכאורה,
נכון, תוכן זהו אך הפסוק, מלשון שונה זה שאמנם,

החולקים  לדעת ואפילו הדעות, רוב "אלו 62לפי הרי
הלל  בית הורשו ולכן חיים", אלקים דברי ואלו

לדבריהם  שמאי בית דברי את זה 63להקדים שינוי וגם .
לדבר? לעוררם כדי די היה הפסוק בלשון

.Á
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חז"ל  דברי את להקדים יש זאת להבין "כל 64כדי
כאילו  הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן (את) המלמד

ecli מציאות" נעשים התורה לימוד באמצעות כי ,"
חדשה".

" הלשון מפשטות בן lkאמנם, את המלמד
יודע  כבר חבירו" "בן כאשר גם היא הכוונה חבירו..."

היא שהכוונה מובן אך עתה xwiraתורה, שעד מי אצל
גורם  ה"מלמד" שאז התורה, ללימוד קשור היה לא

zeycgzdl כבר הלה כאשר ואילו חבירו", "בן אצל
רק ה"מלמד" הרי כן, לפני תורה לידיעתו siqenלמד

הקודמת. ומציאותו

על  בפירושו רש"י של  בלשונו השינוי מובן בכך
ומשה" אהרן תולדות תולדות 65"ואלה ונקראו ...–

מעלה  המלמד... שכל מלמד תורה, שלמדן לפי משה
הכתוב xaicילדו.eli`kעליו meia,משה את eyrpה'

zeclezd el` אומר הוא אהרן" "בני לגבי שלו...".
"eyrp ואילו "כאילו", רק ולא שלו", התולדות אלו

הכתוב עליו "מעלה רק הרי המלמד..." eli`k"כל
ילדו".

דיבר..." "ביום הוא: לכך "בני 66eligzdההסבר
שלמד ("מה התורה לימוד את )itndxeabd"67אהרן"

הם  ולפיכך התחדשות, של באופן היו 68ממשה

" זאת לעומת אך "כאילו". ללא משה, lk"תולדות"
כולם  בין והשווה הדרכים, כל את כולל המלמד...",

" רק ילדו".eli`kהוא

.Ë

Â„ÏÈ ÂÏÈ‡Î Y Â˙ÂÁ‡ È·Â ÔÂÙ¯Ë È·¯

שבני  ראה טרפון רבי הנ"ל: לסיפור ההסבר גם זהו

וכיון  והבנתה. התורה לדברי כלל שייכים אינם אחותו

אליו  קשורים להבנת 69שהיו שייכות בהם ליצור רצה ,
(כאילו) – .ecliהתורה

– הוראה שהוא בתורה, דומה ענין לכך הביא הוא
הנאמר  היא שתכליתו אשה...", ויקח אברהם "ויוסף

" לו...",clzeבהמשך

כדי  ואמר", "פתח – בפעולה טרפון רבי נקט וכך

פעולה  – תורה בעניני "שידברו" אחותו לבני לגרום

"כאילו ".ecliשל

.È

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙ÈÒ ‰„ÏÂ‰ Ï˘ ÔÈÚ Y ÈÁÂÈ

סוטה  במסכת יוחני": "ושמה דבריו יובנו זה 70לפי

מ"מבלי  היא שובבית" ש"אלמנה הגמרא, אומרת
אלמנה  רש"י: ומפרש רטיבי". בת יוחני "כגון עולם",

עוצרת  היתה אשה לידת עת וכשמגיע היתה, מכשפה

היתה  הרבה שמצטערת ולאחר במכשפות, רחמה
תפילתי, תשמע אולי רחמים ואבקש אלך אומרת
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הגר  שזוהי כלומר יוחני" "ושמה רז"ל*.. מדברי כנראה וממרא יוחני
אבל  – עיי"ש) הסיפור, כל מפרש (ועפ"ז כו'" אבי' בית לגלולי שחזרה

– כאן והמדובר איש, הי' הנ"ל "ראשי dy`aיוחני היו וממרא יוחני וגם: .
mityknשל" ולא רע"א), פה, מנחות (פרש"י מצרים" מצרים"ilelbשל

טומאה  ד"שם הא עם זה מקשר 70 הערה דלקמן שמואל ברכת [ובס'
ו')]. פסוק לקמן פרשתנו (פרש"י להם" מסר

(62.5 הערה לעיל ראה
ב.63) יג, עירובין
א.64) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא ב. יט, סנהדרין
שם.65) במדבר
(66" הכתוב לשון דיוק עפ"ז "aומתורץ ולא גו'" ה' דבר יום nיום

גו' ה' דבר ביום תורה שלמדן לאחר כי – ועוד) שם. רא"ם (ראה גו'"
במציאותם. הוספה רק הוא אח"כ שלמדן ומה משה, תולדות נעשו כבר

הבאה. שבהערה חכ"ג לקו"ש וראה
דזה 67) ואילך 8 ע' חכ"ג בלקו"ש בארוכה וראה שם. רש"י לשון

מצד  הוא – חדשה מציאות – ילדו" "כאילו לפעול ה"מלמד" של שבכחו
עמו. שלומד שבהתורה הגבורה" ה"פי

נת'68) – ישראל כל ולא שלו תולדות נעשו אהרן בני שרק וזה
שם. רש"י מפרשי וראה שם. חכ"ג בלקו"ש בארוכה

א.69) קי, ב"ב ראה
על 70) שמואל תפארת (לבעמחה"ס שמואל ברכת בס' – א. כב,

דר"ט  הסיפור עם שם שבסוטה "יוחני" ג"כ מקשר כאן עה"ת הרא"ש)
אחר. באופן אבל –

(ברכת  ז"ל הרב שפירש ומה שם: זבחים (להחיד"א) עינים בפתח
הסליחה  עמו רטיבי. בת ליוחני כיוין יוחני דאמר דר"ט שם שמואל)
אבל  – האמוראים בימי היתה רטיבי בת דיוחני משמע כו' דמהש"ס
תנאים  בימי שהיתה י"ל כי כלל, מוכרח שאינו י"ל שמואל הברכת לדעת
ולהעיר  – שלאח"ז. בדורות (גם) מפורסמת היתה והנהגתה לפנ"ז) (או

יוחני. מע' השלם מערוך

.dlx fnx glya y"lia d"ke .ipgei :(f ,h"t) x"enye my (meyxb epiaxe) i"ra la` .`pgei :epiptl q"ya ± .`"rx ,dt zegpn (*
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כלומר, וכו'. יוצא והולד כשפיה וסותרת והולכת
כתוצאה  בנס, היתה שהלידה שיחשבו היה רצונה

מתפילותיה.

"יוחני" השם "יוחני": לה קראו שלכן לומר, ויש

במסכת  הגמרא מדברי שמובן כפי נס, על מורה

יוחנן 71ברכות  לו... נעשה נס בחלום הונא "הרואה :
של  לענין "יוחני" השם קשור כן לו". נעשו נסים נסי

שם, סוטה במסכת המסופר על בנוסף ילדים, לידת

עבדך".opgאשרmiclid"72כנאמר  את אלקים

יוחני" "ושמה טרפון רבי אמר הוא 73ולכן כי –

"ילדו" של ענין כאן ליצור צריך באמצעות 74היה
הטבע. לפי שאינו התורה, ובלימוד

שבני  שלאחר הסיפור, להמשך גם ההסבר זהו
טרפון  רבי אותם כינה כתיב, "קטורה לו אמרו אחותו

לשון – כתיב" "קטורה אם קטורה": dxiyw"בני
– להולדה שגורמת מ"יוחני" ההיפך רחמה), (עוצרת
פתיחת  התורה, בלימוד ה"הולדה" בהם תיווצר לא

"בני יישארו הם אלא התורה, בהבנת "dxehwהמוח
להבין  מסוגלים שאינם אטום מוח בעלי – (קשירה)

התורה. את

.‡È

"ÛÒÂÈÂ"· Í¯Âˆ ˘È ˙Â˘„Á˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï È„Î

"יינה  לפי אברהם..." "ויוסף על הנ"ל ההסבר לפי
צריך  שאברהם שכיון – רש"י שבפירוש תורה" של

הפיכת  ידי על (הולדה) והתחדשות לתוספת לגרום היה

להיות  היה צריך לקדושה, הטמאות קליפות שלוש

"sqeie אברהם בדרגת והתעלות תוספת 75אברהם...",

העובדה  את הענינים, פנימיות לפי להסביר, גם ניתן –

"ויוסף  הפסוק תחילת את גם ציטט טרפון שרבי

אברהם",

לכאורה  אשה 76שהרי, "ויקח אמר אילו היה די ,

כי  הכוונה, פסוק לאיזה יודעים היו והם יוחני", ושמה
ושמה...": אשה "ויקח נאמר שבו היחיד הפסוק זהו

חבירו  בן את "מלמד לפעול שיוכל כדי אלא,
הולדה  של ענין זה היה אחותו בני שלגבי תורה",

zeycgzde77בדרגתו להתקדם חייב היה הוא ,ely,

אחותו. בני אצל להתחדשות לגרום היה יכול זה ובכח

בתורה: דומה מענין הוכחה הביא הוא כך ועל

– אשה..." ויקח אברהם בדרגת ztqezd"ויוסף
אשה...", "ויקח להיות שיוכל לכך גרמה אברהם

הולדה  של ענין לו", "ותלד היא כשהתכלית

והתחדשות.

.·È

˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„ÒÏ ÏÚÓ Y "‰¯ÂË˜ È·" ˙„ÏÂ‰

בני  עליהם "קרי של (בענין לפרש יש ועוד

הרמב"ם  זרעו 78קטורה"): שהם קטורה ש"בני פוסק
"ויוסף  ידי על כלומר, במילה". חייבין אברהם... של

של  ענין שזהו – קטורה" ושמה אשה ויקח אברהם

גרם  הוא – ההשתלשלות סדר לפי שלא התחדשות
אשר  במילה, חייבים אשר קטורה" "בני שיהיו לכך

הם  לנו 79zeaizdÎiy`xמילה יעלה "מי של

לדרגת iteqy(80השמימה" מעל הוי'), – הם התיבות
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בחדא"ג 71) ועפמ"ש נו"ן. כנגד נו"ן שם: ובפרש"י רע"א. נז,
החנות על מורה גופי' ["דהשם שם שיהי'daehdeמהרש"א מראין והנונין

וכמו  קיצור הוא דיוחני שי"ל ובפרט ב"יוחני"*, הוא שכן י"ל, בנס"]
יוחנן. השם

שם.72) וברש"י כט מג, מקץ וראה ה. לג, וישלח
"בת 73) שנק' הטעם כי לכאן. שייך אינו רטיבי" "בת שנק' זה אבל

ש" ע"י היתה הולד יציאת י"ל: נמוחים zxzeqרטיבי" וכשפים כשפי'",
"בת נק' ולכן פשר), ד"ה שם ובפרש"י ב סז, (סנהדרין מים ".iaihxע"י

(74" רש"י בלשון הפנימי פירוש שזהו nlra`וי"ל `zlin ,ipgei הוא
– "מילתא המשיך "יוחני" שע"י היינו, – כו'" השפעה aדקאמר עלמא",

מצ"ע). אחתי' דבני מצבם (שזהו בעולם חדשה
(מוחין 75) יתירה ההארה "בבוא דדוקא כפשוטה, הולדה כמו

(לקו"ת  ממש" חדש מהות ולהוליד למטה גם להשפיע יכול אז דגדלות)
ג. י, ).n"kaeואתחנן

(יתירה 76) מצינו בש"ס מקומות בכו"כ כי קושיא אינה נגלה ע"פ
כלל!jinqcמזו) הביאה שלא דקרא אסיפי'

המשך 77) ג. ע' תרנ"ט סה"מ א. ג, (דרמ"צ העולם מאמר כידוע
כו'". שטעלין ארוף ניט מען קען קאּפ "א ובכ"מ) קעג. ע' ַַָתרס"ו
115 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה לחבר) ניתן לא (="ראש"

(רק) כו' המלמד "כל שלכן שהקב"ה eli`kואילך) שכמו ושם, ילדו".
בתורה, עצמותו (אריינגעגעבן) שנתן – יהבית" כתבית נפשי "אנא אמר

לוקחים תורתם שע"י בצדיקים, הוא גם zeinvrdכמו"כ שלמעלה שלהם
הוא  שעד"ז וי"ל עיי"ש. דהולדה, עצמית בהשפעה שניתן מהפנימיות

בנדו"ד.
ע'78) תלמודית אנציק' ראה – בזה השיטות ה"ח. פ"י מלכים הל'

קטורה. בני
שם.79) ואוה"ת תו"ח לך. ס"פ תו"א בכ"ז ראה
יב.80) ל, נצבים

xeviw `ed ipgeic l"iy hxtae .ogc yexitae ('iexv zig) ogc cewipa epi`y s` ,ipgeia mb "qpa 'idiy" witqn cg` o"epc rnyn ,"daehde (zepgd)" siqedcnc (*
.(60 dxrd lirl onqpd .a ,fh f"r .(my q"wc d`x) ` ,ck w"en) xkf my mb `ed ipgeic (a .cere .onrp inrp zenydn (` :xirdle ± .dxrdd miptak ,opgei myd enke
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מט ireayd cenild xefgn t"r - dxyÎiig zyxt - zegiyÎihewl

ההשתלשלות, לסדר מעל כלומר, הוי'. ושם התורה
לבבכם" ערלת את "ומלתם עלֿידי לכך –81ומגיעים

התשובה. ענין

רבי  קטורה": בני עליהם "קרי של המשמעות וזוהי

ו"המשיך" עליהם קרא של 82טרפון ענין תוכם אל
סדר  עלֿפי שלא התורה, בלימוד "הולדה"
"בני  לגבי אברהם של לפעולה בדומה – ההשתלשלות

קטורה".

(f"lyz dxyÎiig t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

טז.81) י, ספל"ז.82)עקב תניא ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc mixcp(ycew zay meil)

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,zeevnd lk z` eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlìåïBäúé òaL §©§©¨§
äøBz ïeúéîéi÷îcxyt` i`e ,dxez eniiwiy mriaydl lki - ¦§©§¦¨

vy dxezd lk meiw lr `l` dxez dlind z` yxtlyecwd dei
,dxez eniiwiy mriayn dyn did m` ,`xnbd zvxzn .`ed jexa

úçà äøBz òîLîmaila oeekl l`xyi ipa elki -dxez wx miiwl ©§©¨©©
.azkay dxez ,zg`

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,[cigi oeyla] dxez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlìåïBäúé òaL §©§©¨§
úBøBz ïeúéîéi÷îceniiwiy mriaydl lki -zexez,[miax oeyla] ¦§©§¦

.dt lray dxez lr mbe azkay dxez lr mb didz dreayde
,zexez eniiwiy mriayn dyn did m` ,`xnbd zvxznòîLî©§©

íLà úøBz úàhç úøBz äçðî úøBzoeekl l`xyi ipa elki - ©¦§¨©©¨©¨¨
mailaoeyl mda xn`py ,my`e z`hg dgpn zxez miiwl

- dgpna ,'dxez'(f e `xwie)- z`hga ,'dgpOd zxFY z`fe'e `xwie) §Ÿ©©¦§¨
(gi- my`ae ,'z`Hgd zxFY z`f'(` f `xwie).'mW`d zxFY z`fe' Ÿ©©©¨§Ÿ©¨¨¨

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
lr mriaydl epiax dyn jixv did `l oiicr ,zexez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrcìå[úBøBz] ïeúéîéi÷îc ïBäúé òaL §©§©¨§¦§©§¦
úBöîeeniiwiy mriaydl lki -,`xnbd zvxzn .zeevne zexez ¦§

zreay ,dlrnl xen`kyäçðnä úøBz òîLî ,[úBøBz]ipa elki - ©§©©©¦§¨
maila oeekl l`xyizreaye ,dgpnd zxez miiwlòîLî ,úBöî¦§©§©

Cìnä úåöîmaila oeekl l`xyi ipa elki -miiwl.jlnd zevn ¦§©©¤¤
mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
mriaydl epiax dyn jixv did `l oiicr ,zeevne zexez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lräøBz ïeúéîéi÷îc ïBäúé òaLéìå§©§©¨§¦§©§¦¨
dlekeniiwiy mriaydl lki -,`xnbd zvxzn .dlek dxezd z` ¨

mriayn dyn did m`eniiwiyíéáëBk úãBáò òîLî ,dlek äøBz¨¨©§©£©¨¦
maila oeekl l`xyi ipa elki -cearl `ly wx mirayp mdy

.zeevnd x`y lr `l la` ,dxf dcearàéðúcepipyy enke - §©§¨
,`ziixaaäãBî eléàk da øôBkä ìkL íéáëBk úãBáò äøeîç£¨£©¨¦¤¨©¥¨§¦¤

,dlek äøBzadxf dcear oaxwa xn`pya)(ak eh xacnEBWz ike' ©¨¨§¦¦§
dxf dcear caerdy weqta x`eane ,'zFvOd lM z` EUrz `le§Ÿ©£¥¨©¦§
dxf dceara xtekdy dfn micnele ,zeevnd lk lr xaerk
lr mzreaya l`xyi ipa elki ok m`e ,zeevnd lk miiwnk

.dxf dcear lr wx oeekl 'dlek dxezd'
mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,dlek dxezd z` eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlïBäúé òaLéìå§©§©¨§
dlek äøBúå íéáëBk úãBáò ïeúéîéi÷îc`ly mriaydl lki - ¦§©§¦£©¨¦§¨¨

miakek zcear ecari,dlek dxezd z` eniiwi dfl sqepaeénð éà¦©¦

eniiwiy mriaydl lkiy e` -ìLe úBàî LL.úBöî äøNò Lm`e ¥¥§¤§¥¦§
lr rayidl mzpeeky gxkda el` mipte`n cg`a mriayn did
ezrc lr mriaydl epax dyn jixv did recne ,zevnd lk meiw

.mewnd zrc lre
àlàote`a epiax dyn ly enrh z` zx`ane da zxfeg `xnbd - ¤¨

,dpeyè÷ð àçéøè àìc àúléî eðéaø äLîmriayd epiax dyn - Ÿ¤©¥¦§¨§Ÿ§¦¨¨©
lk meiw mzreaya llkp jk ici lre ,mewnd zrc lre ezrc lr

.eixac z` x`al gxhiy `la zeevnd
ilr df xkk xq`i' xne`e xcepdy ,dpyna epipyéúéàø àì íà¦Ÿ¨¦¦

,'ãaä úéa úøB÷k Lçðmiiw `ly oeik ,i`ad ixcp llka df ixd ¨¨§©¥©©
:cad zia zxewk `edy ygp

,`xnbd dywnàìå,cad zia zxew enk lecb ygp miiw `l ike - §Ÿ
àúååøeà øñéìz déì eîø àkìî øBáL éðLa äåäc àéåç àeää àäå§¨©¦§¨©£¨¦§¥¨©§¨¨¥§¥©§¨¨

ïBäúé òìáe àðáéúcqxt jln `kln xeay inia ygp did `ld - §¦§¨¨©¨§
ygpde ,oaz ze`ln miqeq zeexe` dxyr yly eiptl elihdy
xzei lecb didy i`ce efk zenk rlay epivny oeike ,mze` rla

.cad zia zxewn
,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàd`xy xn`y zxacn dpi` dpynd ¨©§¥

df oi`e zeidl lekiy xac df ixdy ,cad zia zxewk lecbd ygp
xaecn `l` ,i`ad ixcpóeøèaieyrd ygp d`xy xn`y - §¨

.mirwae mivixg da yiy cad zia zxew enk ,mirwa mirwa
,`xnbd dywnzxewk ygp izi`x `l m` xne`yk recn ok m`

ik ,miygp x`yl dnecd ygp d`x ixd ,`ed i`ad xcp cad zia
éôøè óøèéî éLçð eälek.mirwa mirwa miieyr miygpd lk - §©£¥¦§©¦§¥

,`xnbd zvxzn`le mx`eva wx mirwa mdl yi miygpd lk
xne` `ede ,mabaïðéøîà÷ óeøè Babàel yiy ygp d`xy - ©©¨¨©§¦¨

.eaba mirwa
dpyna epipy recn ,sexh ygpl ezpeeky ok m` ,`xnbd dywn
,cad zia zxewk ygp izi`x `l m` xne`a md i`ad ixcpy

óeøè éðúìåygp izi`x `l m` xne`a xaecny `pzd xn`i - §¦§¥¨
,`xnbd zvxzn .sexhïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléîdpynd- ¦§¨©©§¥¨©§©¨

yecigdy ,ixwird yecigd ab` sqep yecig epze` zcnln
,`ed i`ad ixcp sexh ygp d`xy xcepdy `ed dpyna ixwird
zia zxewk ygp d`xy `id xcepd oeyly dpyna epipyy dne

,epcnll ick `ed ,cadóeøè Bab ãaä úéa úøB÷c-zia zxewy §©¥©©©¨
.mirwae mivixg da yi cad

,`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîì.mirwa da yi cad zia zxewy §©©§¨¦¨
`id dpin `wtpdy ,`xnbd daiyn,økîîe çwîìeEì øîBì §¦¨¦§¨©§

yBøéáçì ãaä úéa úøB÷ øëBnädvexy el yxit `ly it lr s` ©¥©¥©©©£¥
,mivixg mr dxewïéà óeøè Bab éà-mivixge mirwa yi m` ¦©¨¥
,gwnd lg dxewaàì éàå,dxewa mirwa oi` m` -àì,gwnd lg §¦ŸŸ

dxew yekxl ezpeek cad zia zxew exiagn dpewd mc`y oeik
.cad zia ly zexewd lk enk mivixg da yiy
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נ

חודש כסלו )א(

מעלת חודש כסלו – השלישי מתשרי )עבודת התשובה(, 
על חודש סיון – שלישי מניסן )עבודת הצדיקים(.

חדש כסלו הוא חודש השלישי1 לתחלת השנה תשרי, 
שלישי מעלתו גדל מאד, כי רומז על מדת2 התפארת, 
קו האמצעי3, שעולה עד פנימיות א"ס4. השלישי, הוא 
התכללות5 חו"ג כידוע, והיינו יחוד זו"נ. כי קו האמצעי 
כאברהם  לא7  כו',  יניקה  ממנו  שאין  טוב6  כולו  הוא 
שיצא ממנו ישמעאל ולא כיצחק שיצא כו'. ויעקב קו8 
האמצעי מטתו שלימה. כי בתפארת – השלישי – הוא 

התחברות ז"א ונוקבא וכו',
השנה  לתחלת  השלישי  חדש  כסלו,  לחדש  ויש 
מתשרי, מעלה לגבי חדש השלישי דסיון כשמתחילין 

מניסן,
כי:

שהוא  וסיון  ישר.  אור9  בדרך  הוא  מניסן  ההתחלה 
כי  קיום,  הי'  לא  דמ"ת  החתונה10  הי'  שאז  הג'  חדש 

הלוחות ראשונות לא נתקיימו,
משא"כ תשרי שהוא אור חוזר, תשובה11 שלמעלה 
מעבודת הצדיקים, והלוחות שניות הם כפליים לתושי' 
כמ"ש12 במד"ר תשא ע"ש, ולדבר זה יש קיום לעולם, 

1( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק א עמוד 353 ואילך. 
 .528 עמוד  א  חלק  ה'תשמ"ז  ואילך.   382 עמוד  א  חלק  ה'תש"נ 
ה'תשד"מ חלק א עמוד 420 ואילך. ה'תשמ"א ח"ד ש"פ תבוא סעיף 

יט. ועוד.
2( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, א ואילך. תורה אור פרשת נח 

יא, א. ועוד
יהל אור תקנב-ג. אור התורה  3( ראה דרך מצותיך קפד, ב. תהלים 
ויקרא עמוד תקלג. דברים עמוד קעב. תורת מנחם – תפארת לוי יצחק 

שמות סימן צא.
4( ראה ספר המאמרים תש"ט עמוד 115. ספר המאמרים תש"י עמוד 

212. לקוטי שיחות חלק ב עמוד 303. ועוד.
5( ראה לקוטי תורה פ' תזריע כג, ג. ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי 

]הוצאת ה'תשע"ה[ ל, ב.
6( ראה ביאור בלקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רג, במעלת יום 
יצחק  לוי  בילקוט  מובא  ו(.  פד,  )ב"ר  טוב  כי  בו  דהוכפל  השלישי 

חלק א' סימן קלה.
7( ראה פסחים נו, א. ויקרא רבה פל"ו, ה. ספרי דברים ו, ד. האזינו 

לב, ט. ברכה לג, ב. ראה לקוטי שיחות חלק כ' עמוד 101.
יעקב, שנא'  זה  "הבחור שבאבות  פע"ו  ריש  רבה  ראה בראשית   )8
)תהלים קלה, ד( כי יעקב בחר לו י-ה". זהר חלק א' דף קיט, ב. שער 

הפסוקים תולדות כז, כה.
 .107 עמוד  ג'  חלק  ה'תנש"א  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה   )9

ה'תשמ"ו חלק א' עמוד 138. ה'תשמ"ג חלק א' עמוד 130. ועוד.
10( ראה תענית כו, ב.

11( ראה  רשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת א' ד"ה כסלו. 
יא(  )איוב  הה"ד  לך.  פסל  משה  אל  ה'  ויאמר  א(  מו,  )פרשה   )12

בחשאי,  שנתנו  מפני  הוא  שנתקיימו  שניות  לוחות  כי 
בהתכסות בלבושים, שבתיקון יש לבושים דיקר כמ"ש13 
בריש ספרא דצניעותא, משא"כ לוחות ראשונות, שהם 

ע"ד תהו שבתורה כמ"ש במ"א.
וזהו כסלו, כס14 לו, הרומז על זו"נ15, ודו"ק.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רה

חודש כסלו )ב(

מעלת חודש כסלו – מסירת נפש על קיום התורה, 
בחנוכה על נגלה דתורה ובי"ט כסלו על פנימיות דתורה

חודש כסלו הוא חודש16 השלישי, וחדש השלישי17 
הוא  כי  סיון,  על  במעלה  יותר  ועוד  תיקון,  על  רומז 

שלישי לתשרי, הגבוה מניסן.
ומס"נ על קיום  שמ"ת הי' בחודש השלישי דסיון, 
התורה והמצות הי' בכסלו. כי היונים רצו להשכיחם18 
תורתך ולהעבירם מחקי רצונך, והנס דחנוכה שהי' ע"י 
הכהנים משבט לוי הבן19 השלישי, שגברו עליהם, והוא 
על נגלה דתורה. והנס על נסתר דתורה הי' בי"ט בכסלו.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד ריז

ויגד לך תעלומות חכמה – ]משה[ התחיל מצטער על שבור הלוחות 
ואמר לו הקב"ה אל תצטער בלוחות הראשונות שלא היו אלא עשרת 
הדברות לבד ובלוחות השניים אני נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש 
ואגדות. הה"ד )איוב יא( ויגד לך תעלומות חכמה כי כפלים לתושי', 
שנאמר  שלך  חטייה  על  לך  שמחלתי  מבושר  שאתה  אלא  עוד  ולא 
תורת  ראה   – המדרש  )בביאור  מעונך.  אלוה  לך  ישה  כי  ודע  )שם( 
מנחם התוועדויות חלק מד )ה'תשכ"ה חלק ד( סוף עמוד 203 ואילך(.
13( ראה לקמן סי' קכט. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סי' קכו. קעב.
– "לו",  נוט' "כס"  פירוש: מבאר ומרמז בתיבת "כסלו" דהוא   )14
כס מלשון כיסוי ולבוש שהוא בחי' תיקון ולבושים כנ"ל, והוא בחי' 
"מלכות", ואותיות "לו" הוא רמז לבחי' ז"א – הששה מדות, וראה 

לקוטי לוי יצחק' אגרות קודש ע' רכב )מובא לקמן( שני ביאורים.
א( אותיות “לו" קוראים כזה "ל-ָואו", היינו לאות ו' – האות ו' כנגד 
הששה מדות בחי' ז"א, ש"כס" הוא כיסוי ולבוש לאות "ו" – ביחד 

"כסלו".

בהתכללות,  כשהם  מדות  הששה  בגימטריא  הוא  "לו"  אותיות  ב( 
שהוא ששה מדות פעמים ששה מדות )6 × 6 =( 36 "לו", ש"כס" 

הוא כיסוי ולבוש להששה מדות בהתכללות "לו".
וזה ש"כסלו" מרמז ליחוד ז"א ונוקבא וד"ל.

15( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב חלק א' ע' 312.
16( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק א' עמוד 353 ואילך. 
 .528 עמוד  א'  חלק  ה'תשמ"ז  ואילך.   382 עמוד  א'  חלק  ה'תש"נ 
ה'תשד"מ חלק א' עמוד 420 ואילך. ה'תשמ"א ש"פ תבוא סעיף יט. 

ועוד.
מנחם  תורת  ואילך.   233 עמוד  ח  חלק  שיחות  לקוטי  ראה   )17

התוועדויות ה'תש"נ חלק ג' ע' 205 ואילך. ועוד.
18( נוסח "ועל הנסים" לחנוכה. 

19( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' לא.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ני מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרה
כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 

שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ימי  לכל  שרה  חיי  ויהיו  בפסוק  רמז  תוכן:  א. 
"בקרית  יתמו  ומתי  ישראל,  על  שיעברו  הצרות 

ארבע" רמז לשעבוד ד' גליות, ועוד רמזים בזה

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 
ושי"ן  ישראל,  על  שעברו  הצרה  ימי  כל  הן  אלו  שרה,  חיי 
וצד"י מתחלפין כמן יצחק ישחק. וכל הגלויות, גלות מצרים 
הצרות  בית שני, מכלל  ימי  כל  וכן  זה  וגלותינו  בבל  וגלות 
ועל כן לא עלו  ועד סופו לא היו בשלוה.  היו, כי מתחלתו 
המיוחסין מבבל וגלות ירושלים אשר בספרד, כי ידעו כולם 
ידיעה ברורה כי הימים ההם מימי הגלות הן, ואמרו מוטב 
נשב במקומינו ולא נגלה גלות על גלות. וימי הגליות כולם 
וששים  ומאה  אלפים  השנים  מנין  כל  עולים  שני  בית  עם 
ושב"ע  שנ"ה  ועשרי"ם  שנ"ה  מא"ה  חשבון  כמנין  שנה, 
שני"ם, והעשרים שנה היתרים הם נכנסים בעשרים שבטל 
התמיד קודם החורבן1 כי פעמים רבות בטל קודם החורבן. 

נמצא שכל אלו שני חיי הצרה.
יתמו  ומתי  הצרות.  כל  ויתמו  יכלו  שאז  שרה,  ותמת 
בקרית ארבע, אחר שיעברו קורות שעבוד ארבע מלכיות 
את  ואספתי  ב(  יד,  )זכרי'  בה  דכתיב  ומגוג  גוג  ומלחמת 
כנען,  בארץ  חברון  היא  למלחמה.  ירושלים  אל  הגוים  כל 
יוסף  בן  משיח  יהרג  ההיא  ובעת  הגוים  כל  שם  שיתחברו 
יב(  יב,  )זכרי'  דכתיב  ולספדו  לבכותו  ישראל  כל  ויבואו 
ויבא  הה"ד  וגו'  לבד  משפחות  משפחות  הארץ  וספדה 

אברהם לספוד לשרה ולבכותה.

)ע"פ   1290 שני,  בית   420 בבל,  גלות   70 מצרים,  גלות  שנה   400 החשבון:  ביאור   )1

דניאל יב, יא( מעת הוסר התמיד עד סוף הגלות, סה"כ 2180. חשבון המלים בפסוק 

עולים 2160, והעשרים העודפים הם השנים של ביטול התמיד שהיו לפני החורבן.

יצחק  תולדות  ואלה  באברהם,  נאמר  מה  זה  כל  אחר 
המאורעות  כל  אחר  יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן 
וקוראות הזמן ותולדותיו ישמח ה' במעשיו, וישמח ישראל 
בעושיו, וישמחו השמים ותגל הארץ, וישמח הר ציון ותגלנה 
בנות יהודה, ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברנה ושמחת עולם 
על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, ואז ימלא 

שחוק פינו ולשונינו רנה, אמן כן יהי רצון.
תורת המנחה

כה, יח –וישכנו מחוילה עד שור אשר על 
פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל

ויבנה  דוד  בן  דכשיבוא  בפסוק  רמז  תוכן:  ב. 
בהמ"ק השלישי יהי' נפילה לבני ישמעאל

עה"פ על פני כל אחיו נפל יש לדקדק מש"כ "כל", למה 
שיהי'  מה  כאן  דמרומז  וי"ל  נפל,  אחיו  פני  על  כתיב  לא 
באחרית הימים, דהנה בב"ב )טז( איתא דברכת בכל מכל 
יעקב  דברכת  נמצא  ע"ש,  ויעקב  יצחק  אברהם  כנגד  כל 
הר  קראו  דאברהם  )פח(  ובפסחים  "כל",  בתיבת  מרומז 
דזה  שם  ובמהרש"א  ע"ש  בית,  ויעקב  שדה  קראו  יצחק 
נחרבו,  שני  ובית  ראשון  דבית  מקדשות,  בתי  ג'  כנגד 
משא"כ בית שלישי הוא נצחי המרומז ב"בית" שהוא נצחי 

בניגוד להר ושדה ע"ש.
דורש  הטורים'  דה'בעל  הכתוב  דיוק  דזהו  לומר  ויש 
סמיכת סוף פ' חיי שרה על פני כל אחיו נפל עם פ' תולדות 
ואלה תולדות יצחק, לומר כשיפול ישמעאל משם בן דוד 
יהי'  וזהו מה שאמר הכתוב דנפילת ישמעאל  יצמח ע"ש, 
בית  יהי'  דאז  השלישי,  בהמ"ק   – יעקב(  )כנגד  "כל"  ע"י 
ישמעאל,  לבני  נפילה  ויהי'  עולמים  ולעולמי  לעד  נצחי 

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים אכי"ר.
פרי דוד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc mixcp(iriax meil)
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dxyנב iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn h"i oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÌÈL Ú·LÂ∑,ּוכלל ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ

לעצמֹו נדרׁש אחד ׁשּכל ל ּכבת לֹומר מאה ּבת , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

לחטא  ׁשהרי עׂשרים חטאה, לא עׂשרים ּבת מה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ענׁשין  ּבת עׂשרים אינּה ּובת חטא, ּבלא מאה ּבת אף , ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ליפי  ׁשבע N¯‰.ּכבת ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְִֶַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ,` jxk g"nyz zegiyd xtq)

ׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה א)מאה (כג, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּנפׁש: ּכֹוחֹות לכל רמז ּכאן ׁשּיׁש החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹואר
"עׂשרים  מּקיפים); (ּכֹוחֹות ותענּוג רצֹון – ׁשנה" ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"מאה
ׁשנים" "ׁשבע הּמֹוחין); עיקר ּובינה, (חכמה מֹוחין – ְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה"

הּמידֹות. ׁשבע –ִֶַַ
ּכֹוחֹות  ּבכל העבֹודה ׁשלימּות על מֹורה זה ׁשּמסּפר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
ּכּמּובן, ּבאברהם ּגם קּיימת היתה זֹו ׁשּׁשלימּות ואף ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש.

חּייה. ימי ּבמסּפר ואף ּבׂשרה ּביטּוי לידי ּבאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהיא

מעל  היה עצמֹו מּצד אברהם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבטעם
" ּבחינת העֹולם, – ׂשרה ואילּו רעיֹון". מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

– העֹולם ּגדרי ׁשהם והּמקֹום, הּזמן ׁשֹורׁש מלכּות, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָנּוקבא,
ּומּכיון  העֹולם. ּגדרי ּבתֹו ענייניו את ּופעלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָהמׁשיכה
ּדירה  מּמּנּו לעׂשֹות ּדוקא, ּבעֹולם היא העבֹודה ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשעיקר
ּב"חּיי  העבֹודה ׁשלימּות נרמזת לכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא,
להיֹות  צריכה ּבעֹולם העבֹודה ׁשּגם לכ רמז ּדוקא, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׂשרה"

הּנפׁש. ּכֹוחֹות ְֶֶַָּבכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUA deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ועׂשרים  ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבתחילת
"מה  ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנה
מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו אסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָראתה
ׁשחיתה  ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא:

מדינֹות" קכ"ז על ותמלֹו - ג)קכ"ז פנ"ח, .(ב"ר ְְְִִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

ׂשרה  ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְִֶֶַַַָָָָהּיתרֹון
ׁשּמּצד  ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּוא,
וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות יׁשנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּטבע
הבּדל  ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי

לזמן. זמן ְְִֵַַּבין
ּבקכ"ז  ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוהׁשּתּוּות

אסּתר: מלכה ׁשעליהן ְְְֲִֵֵֶֶֶָָמדינֹות
ּד"מפּוזר  ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבני
ּומאה  ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּומפֹורד

ועד  מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמדינה".
ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזקן",

ּכלׁשֹונֹו" ועם יב־יג)ועם ג, אסתר .(מגילת ְְִַָָ
ּגֹוד  מפּוזרים וזהּו יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶָָָָּבמקֹומֹות
נׁשמתֹו־עדן  הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - המסירּות־נפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבענין

ד) קכ, בהוספות אור ּבסּכנה (תורה יׂשראל ׁשהיּו הּימים ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ"ׁשּכל
ּכּולם  היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש המן, ּגזירת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני
ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבבחינת
ולא  להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו וׁשעה ׁשעה ּבכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹּכי
מהם  אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹור

חס־וׁשלֹום"! חּוץ ְֲֶֶַַָמחׁשבת
לקכ"ז  ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
"ּכּולן  - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמדינֹות

לטֹובה". ְִָָׁשוין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a jxk y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
א)ׁשנים" ּכבת (כג, כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְִִֵֵַַַַַָ

ז'".

האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים ת"ת ׁשבע הל' (ראה ְְִִֶֶַַַַַַָָ

סשמ"ג) או"ח טושו"ע בתחילתו. הּזמן לאדה"ז הּוא - ׁשנה עׂשרים ;ְְִֶַַָָ

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

éiç (à:awri ipW FnM xaCd Ktde .hrnd lr axd xRqOd miCwdl oFWNd bdpnE .EcxRzi `le miAx oFWl .a dxez ©¥§©¦§Ÿ¦§¨§¦§©©¨§©§¦©¦§¨¨©©©§©§¥¤©¨¨§§¥©£Ÿ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy
"מֹוחין  ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּבֹו

קנ ּדגדלּות" ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְִֵַַָ
ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם הּוא (אבות - ׁשנה מאה ; ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

העבֹודה ּוׁשלימּות ּדגמר שם)הּזמן אבות .(ראה ְְְֲִֵַַַָָ
ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב כ'"והּנה, ּכבת ק' ׁשּגם "ּבת - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּבגמר

עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבתחילת ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיה
ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי ז'"אמנם ּכבת כ' "ּבת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

(ּגיל  ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם -ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
והׁשק  ּדעֹות ממציא אינֹו ("אייּגענע עׂשרים), מּׁשּלֹו פֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

(ּגיל  לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדרכים"),
ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים מה ׁשעֹוׂשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשבע),

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑ ׁשם ׁשהיּועל ענקים ארּבעה ¿ƒ¿««¿«ְֲִֵֶַַָָָָ
על  אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשם:

ׁשּנקּברּו זּוגֹות ד' ואׁשּתֹו:ׁשם איׁש אדם (ב"ר)ׁשם ְְְְִִִֵֶָָָ
ולאה  יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם .וחּוה, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ

Ì‰¯·‡ ‡·iÂ∑ ׁשבע מּבאר.‰¯NÏ „tÒÏ «»…«¿»»ְִֵֶַƒ¿…¿»»
d˙k·ÏÂ∑ ׂשרה ו מיתת לפי נסמכה יצחק, לעקדת ¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

העקדה  ּבׂשֹורת לׁשחיטה,ׁשעלֿידי ּבנּה ׁשּנזּדּמן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נׁשחט, ׁשּלא ּומתה ּפרחה וכמעט מּמּנה .נׁשמתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,אחרת מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ֵֵֶֶֶֶַ
הריני  ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָונתיּׁשבּתי
ׁשאמר  הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגר.

את  אּתן לזרע" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הארץ לי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
לבית ∑‡Œ˙ÊÁ˜·¯.הּזאת" קרקע .הּקברֹות אחּזת ַֹ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

(ä):Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑ ימנע מ)ּכמֹו:,לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa‡ו  z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡Ba¯ ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È·Ïז  ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

òaøà (á.miwprA lFcB mc` mW . ©§©¥¨¨¨¨£¨¦
iM WxC KxC lr `Ed mdxa` FzFidle§¦§©§¨¨©¤¤§¨¦
dxU dzn xW`ke .miwprdn did `lŸ¨¨¥¨£¨¦§©£¤¥¨¨¨
xn` oM lr ,xg` mFwnA mdxa` did̈¨©§¨¨§¨©¥©¥¨©

:mdxa` `aIedúkáìå.dilr zFMal . ©¨Ÿ©§¨¨§¦§Ÿ¨¦§¨¤¨
:dia` z` dzkaE okeb dxez §¥¨§¨¤¨¦¨

Búî éðt (â`vnY cFre .sEBl fnx . §¥¥¤¤©§¦§¨

:xn`l WExRc dxez ¥¥Ÿ
øb (ã:oNd `Ed FCal .áLBúå`Ed . ¥§©©¨§¨

aWFY ip` dPd xn` .ux`A aWFId xBd©¥©¥¨¨¤¨©¦¥£¦¨
mFwn il oi`e ,Epilr xEfB zeOde ,mkOr¦¨¤§©¨¤¨¨¥§¥¦¨
mFwn F` .dlgp FnM dGg` .il didIW¤¦§¤¦£ª¨§©£¨¨
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(ç)øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåøL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−
íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−

:øá÷-úfçàì©«£ª©¨«¤
i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה אחר:ּבית ּדבר ««¿≈»ֲִִֵַַַַַָָָָ

נג)ּבזּוגֹותׁשּכפּולה  ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ ּכל אׁשּלם ְְֶָ¿∆∆»≈ֲֵַָ
לארונה: אמר ּדוד וכן כא)ׁשויּה. א הימים "ּבכסף (דברי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

."מלא  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 62 'nr ,i wlg zegiy ihewl itÎlr)

?mpigA `l dOl̈¨Ÿ§¦¨

את  לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה ט)מערת ּופירׁש(כג, , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י
. . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּנה,
הארץ  את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּטלּנה

ותושב)הּזאת" גר ד"ה ד כג, יכֹול (רש"י היה ׁשּבאמת והיינּו, . ְְֱֶֶֶַַָָָֹ
"ּכל  לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלקחת

ּדוקא. ְְַָָָׁשויּה"
הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר קכח,ויׁש (ח"ב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבמצרים א) נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשרק
יאּות  ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה א ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָחינם",
ויגיעה  עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּכפּום

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי אפׁשר ְְְְְְְְִִֶַַָָָוהׁשּתּדלּות
עבֹודה  ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולכן

הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבלי
ׁשאדם  ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָּומּזה
ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשּיׁש
הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניּתנה הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי

והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָואם־ּכן
החלק  את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,
את  עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּגיע

ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ּכן ׁשויּה, רּוח ּכל את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הׁשּתּדלּות  על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָהּקדּוׁשה,

"חינם". ולא ְִִִָָֹויגיעה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 60 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©
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ּלי  יּתנּנה מלא ּבכסף . . הּמכּפלה את־מערת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָויּתן־לי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל ט.אׁשּלם (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

ּבכסף  לארונה אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכאֹורה
לנּו מֹוסיף ּומה ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלא",

מלא"? "ּבכסף לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהבנת
ׁשּמּוכן  אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשויּה: ּכל ְְֵַָָָלׁשּלם
ירּוׁשלים  את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדכמֹו
רצה  לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹמארונה,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד מזּבח ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנֹות

כד) כא, א הימים והעלֹות (דברי לה' ל אׁשר אּׂשא לא ְְֲֲִֶֶַַָֹ"ּכי
ׁשּיכּות  ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ׁשרצה חּנם", ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹולה
את  סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמקֹום

וכל. מּכל מהּמקֹום ארונה ׁשל ְְֲִֵֶַַָָָֹֹזכּותֹו
הּמכּפלה  מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל־ּדר־זה
ׁשהרי  הּדין, מן לּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּבכסף

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה לֹו (וכדפירש אמר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ד) כג, לעיל ּכדי רש"י מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לגמרי. הּמערה מן זכּותֹו את ְְְְְִֵֵֶַַַָָלסּלק

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«ƒƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»
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(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם  ׁשהיה ,ׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לגדּלה  עלה לֹו, צרי.B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎÏ∑ ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ
מּמלאכּתן  לׂשרה ּבטלּו חסד לגמל .ּובאּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒִֵַָ

ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל אם לׁשמע א" ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו "ש דוני ∑Èz˙.אּתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒ

נתּתי  והלואי אצלי, הּוא מּוכן .ּכבר לּבלע"ז, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר ּבין את ואתֿמת(ב"ר),הּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ
עׂשה,לפי  לא מעט ואפּלּו הרּבה פז)ׁשאמר (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל

מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר
ׁשּׁשקל  מקֹום קנטרין,ויׁש ׁשהן ּגדֹולים, יהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז  .צנטיאר"ש ְַַ

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È· ÈÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

àì (àéokéðãà:iprnWYW K`ai dxez Ÿ¥£Ÿ¦©¤¦§¨¥¦
õøàä íò éðôì (áédiegYWdd z`fe . ¦§¥©¨¨¤§Ÿ©¦§©£¨¨

zzl ,oFxtrl ux`d mr iptl dzid̈§¨¦§¥©¨¨¤§¤§¨¥

:Fl gaWbi dxez ¤©
éðòîL eì äzà íà Cà (âédY` m` . ©¦©¨§¨¥¦¦©¨

dY` m` Fnrh F` .iprnWY El oM dUrY©£¤¥¦§¨¥¦©§¦©¨

:dcVd sqM iYzp El ,oM dUrYci dxez ©£¤¥¨©¦¤¤©¨¤
øçBqì øáBò (æèm` iM gTi `NW . ¥©¥¤Ÿ¦©¦¦

:xgap sqMfi dxez ¤¤¦§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyנר iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

ß oeygxn 'k ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑לֹו היתה ׁשּיצא ּתקּומה , «»»¿≈∆¿ְְֶָָָָָ

ליד  הדיֹוט "וּיקם מּיד מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
העץ  וכל ּבֹו אׁשר והּמערה למקנה הּׂשדה לאברהם ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

."וגֹו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr ,dl jxk zegiy ihewl)

עפרֹון ׂשדה יז)וּיקם (כג, ְְֵֶַָָ
מל ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה (רש"י)ּתקּומה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

אברהם, ׁשל לרׁשּותֹו ׁשּנכנס על־ידי ּתקּומה היתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלּׂשדה
ּכאׁשר  :ּכ הרּוחנית ּבעבֹודה ואף ׂשרה. קבּורת קֹודם ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָעֹוד
ּבׁשליחּות  לׁשם ׁשהּגיע ׁשּפׁשּוט מקֹום, לאיזה ּבא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָיהּודי

לדעת  עליו – ארץ־יׂשראל" מּמּנּו "לעׂשֹות ּכדי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאלֹוקית
מצוה, איזֹו ּבֹו ׁשּקּיים לפני עֹוד זה, ּבמקֹום הּמצאֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשעצם
הדיֹוט, מּיד יציאה – ּותקּומה עלייה הּמקֹום על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּפֹועל

יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהּוא העניין עצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעל־ידי

(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑ ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוהקנהּוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה היה "ּבּכל" ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', להּׂשיאֹוטרּיא אּׁשה צרי. ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(773 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

ּבּימים ּבא זקן א)ואברהם (כד, ְְִֵַַָָָָָ
ּבזקנה, ואינֹו ּבימים ּבימים, ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש

זקנה ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה – ּכאן רּבה)אבל (מדרׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

חכמה" ׁשּקנה זה אּלא זקן "אין – לב)"זקן" הינּו(קידושין , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

í÷iå (æé.dpwnl dcVd cnre mIwzp . ©¨¨¦§©¥§¨©©¨¤§¦§¤
`EdW wEqRd mr waC wEqRd df dPde§¦¥¤©¨¨¥¦©¨¤
dxUrde .ikp` aWFze xB oke .dlrnl§©§¨§¥¥§¨¨Ÿ¦§¨£¨¨

:miwEaC mpi` oF`Bd xiMfdWgi dxez ¤¦§¦©¨¥¨§¦
(çémrheúç éða éðéòìiWp` z` . §©©§¥¥§¥¥¤©§¥

mrhe :mFwOdBøéò øòL éàa ìëì. ©¨§©©§¨¨¥©©¦
:aWe xaFr lMhi dxez ¨¥¨¨

úà íäøáà øá÷ ïë éøçàå (èé§©£¥¥¨©©§¨¨¤
äøNzGg`l dcVd mIwzp f`nE . ¨¨¥¨¦§©¥©¨¤©£ª©

dWxRd z`f dxMfpe .FrxflE Fl xaTd©¤¤§©§§¦§§¨Ÿ©¨¨¨

lM lr l`xUi ux` zlrn ricFdl§¦©©£©¤¤¦§¨¥©¨
mIwl cFre .mizOle miIgl zFvx`d̈£¨©©¦§©¥¦§§©¥
Fl zFidl mdxa`l 'd xaC§©§©§¨¨¦§

:dlgpk dxez ©£¨
ìka íäøáà úà Cøa (àKx`A . ¥©¤©§¨¨©Ÿ§Ÿ¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy
ּתֹורה. ׁשּלֹומד ֵֶָָָאדם

ויֹום  יֹום ׁשּבכל אדם ימיו, ּכל עם הּגיע – ּבּימים" ְִִִִֶַַָָָָָָָָָ"ּבא
הּמצוֹות. ּבקּיּום ועֹוסק ְְְִִֵֵַּפֹועל

הּוא  לנפׁשֹו; ׁשלמּות האדם רֹוכׁש הּתֹורה לימּוד ְְְְִֵֵֵַַַָָָָעל־ידי
על־ידי  ואילּו על־ידּה. ּומתעּלה הּתֹורה חכמת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
מאיר  הּוא ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמלּוּבׁשֹות הּמצֹות, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָקּיּום

העֹולם. ּגׁשמּיּות את ְְִֵֶַַָָּומזּכ
ואילּו העצמית; הּׁשלימּות את מסּמלת "זקנה" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּולפי־זה:

(העֹולם). הּזּולת ּתיקּון את – ּבּימים" ִִֶַַַָָָָ"ּבא
ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל "יׁש הּמדרׁש: ׁשאֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזהּו
ואינֹו ּבנפׁשֹו, ׁשלמּות ּבקנית ורק א עֹוסק הּוא – ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּבימים"
הּוא  – ּבזקנה" ואינֹו "ּבימים סביבתֹו; את להאיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמׁשּתּדל
ׁשֹוכח. הּוא עצמֹו על ואילּו ּבלבד, העֹולם ּבהארת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעֹוסק
אברהם  – זקנה" ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה ּכאן, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"אבל

ּבׁשלמּות. מהם אחד ּובכל הּקוים, ּבׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעסק

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבן ּבגימטרּיא עֹולה א)ּבּכל, כד, (רש"י ְְִִֵֶַַָֹ
אברהם  את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלרׁש"י
לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבּכל"

אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין אּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלהּׂשיאֹו
להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻלא.

ִָאּׁשה.

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑"זקן" נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא .לפי ¿«≈ְְִֶַָָ
ÈÎ¯È ˙Áz∑(לח ּבידֹו(שבועות ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ««¿≈ƒְְְִִִִֶֶַָָָֹ

והּמילה  ּתפּלין, אֹו ּתֹורה ספר ּכגֹון: מצוה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָחפץ
והיתה  צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהיתה

ּונטלּה. עליו והיה (חביבה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מילת  קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלֹו

להבין  וקל .)העבד, ְְִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

drEaWA utg zhiwp§¦©¥¤¦§¨

ירכי: ּתחת יד ּבידֹוׂשים־נא ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֽֽֽ
מצוה ׁשל רש"י)חפץ ובפירוש ב. (כד, ְִֵֶֶָ

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם (יומא והּנה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ב) ּבמצוה כח, הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון, צרי ואם־ּכן ,ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹ

ֶֶַאחרת?
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, פרשת ויּובן אור (תורה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

היום) בעצם המתחיל' 'דיבור ׁשּקּים לך־לך מּכיון ּדלכאֹורה ,ְְִִִֵֵֶָָ
ּבמצות  המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל אבינּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻאברהם

ה'? ׁשּצּוהּו עד ִִֶַָָמילה
ׁשּלאחרי  להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּתן
לא  רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה
קׁשר  ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹירדּו

לא  ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבין
ׁשהיתה  (והּקדּׁשה הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהיה
לאחר  מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק היתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבחפץ
הּמצוה  קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ קדּׁשה להחּדיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻאפׁשר

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַָָֻולכן
קדם  האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשֹונה
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּתן
אברהם  ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻונהּפ
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבקּיּום
על־ אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹּבגׁשמּיּות
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָידי

ְִָֻּדקדּׁשה.

„·d˙Èב  ‡·Ò d„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zCng lMn mipaE cFake xWre minï¦¨Ÿ¤§¨¨¦¦¨¤§©
,lMA DnW dzid FYAW WxcE .mc`d̈¨¨§©¤¦¨§¨§¨©Ÿ

:zxWn z''iA siqFdl Kixva dxez ¨¦§¦¥§¨¥
éëøé úçz Eãé àð íéN (áxnF` Wi . ¦¨¨§©©§¥¦¥¥

did oM did EN`e .dliOl fnxrAWp ¤¤©¦¨§¦¨¨¥¨¨¦§¨

il` aFxTde .mXA `le dliOd zixaA¦§¦©¦¨§Ÿ©¥§©¨¥©
mc` mEUl mdd minIA hRWn didW¤¨¨¦§¨©¨¦¨¥¨¨¨
mrHde ,FzEWxA `EdW in Kxi zgY Fcï©©¤¤¦¤¦§§©©©
zgY Lci `p miU izEWxA dY` m ¦̀©¨¦§¦¦¨¨§©©

,cId lr KxIde aWFi oFc`de .ikxi§¥¦§¨¨¥§©¨¥©©¨
zFUrl LzEWx zgY ici dPd mrhM§©©¦¥¨¦©©§§©£
ux`A oicr hRWOd dfe .LpFvx§§§¤©¦§¨£©¦§¤¤

:EcFdb dxez



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyנח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

:Baø÷a áLBé éëðà̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

(ã)äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáì¦§¦¬§¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 cenr ,` wlg g"nyz zegiyd xtq itÎlr)

minXAW Epia`l mipA siqFdl§¦¨¦§¨¦¤©¨©¦

לבני  אּׁשה ולקחּת ּתל ואל־מֹולדּתי אל־ארצי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּֽֽכי
ד)ליצחק: (כד, ְְִָֽ

אברהם  ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשליחּות
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָאת

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש
היא  האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשליחּות

את  לקרב לעׂשֹות ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, לתֹורה יהּודים ְְְְְְִִִִִֶַָָָעֹוד

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ב)ׁשּבּׁשמים, יט, הּמלּמד (סנהדרין "ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאת

אף  "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
ּבעֹולם" מקֹום נח)ׁשל פרשת סוף רש"י על (ּפרּוׁש ּכמֹו־כן , ְֵֵֶַָָָ

ּומצֹות  מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ללכת ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
עד  השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ְְְְְֲִִֵַַַָָּכדי
לאביהם  יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם יפעל יהּודי אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּגם

ִֶַַָׁשּבּׁשמים.

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒ

אמר  ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: "ואׁשּביעולא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ואלהי  הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹֹוגֹו'".
ּכׁשּלקחני  אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהארץ",

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc ‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(âmrheõøàä éäìàå íéîMä éäìà. §©©¡Ÿ¥©¨©¦¥Ÿ¥¨¨¤
ux`A ipFltl ipFlR zA iM dGd mFwOA©¨©¤¦©§¦¦§¦¨¨¤

:cFq `Ede .minXd onéðòðkällM . ¦©¨©¦§©§©£¦§¨
:miFB xUr iYWrlc dxez §©§¥¨¨¦
éöøà ìà ék (ã:mW xCW oxg z`f . ¦¤©§¦Ÿ¨¨¤¨¨

ézãìBî:miCUM xE` .d dxez ©§¦©§¦

éìeà (ä,miAx minrh lr `vOi . ©¦¨¥©§¨¦©¦
`''d gYtp :mixf dUri ilE` oke§¥©©£¤¨¦¦§¨¥

áLää`''d WIW xEarA ohw g''YtA . ¤¨¥§©©¨¨©£¤¥¥
lFcB g''YtA gYtp EN`e ,uEnw oipAd©¦§¨¨§¦¦§¨§©©¨

:oFWNd lr caM dide dxez ¨¨¨¥©©¨
øîMä ìk (å.dxinW oFWNn lirln ¨¦¨¤¦§¥¦§§¦¨

xnXd FnM .mixnW oFWl rxNn xW`e©£¤¦§©§§¨¦§¦¨¥
lr `Ed hwW mrhM .hwWde§©§¥§©©Ÿ¥©

:eixnWf dxez §¨¨
Bëàìî çìLé àeä (æEN`e .dNtY . ¦§©©§¨§¦¨§¦

da`z `l m`e xn` dOl ,d`Eap dzid̈§¨§¨¨¨¨©§¦ŸŸ¤
:dX`dg dxez ¨¦¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
הארץ, אלהי ולא הּׁשמים" "אלהי היה אבי, ְֱֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹמּבית
רגיל  היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

‡·È.ּבארץ  ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ מאּור ֶָָƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒֵ
ÈÏŒ¯ac.ּכׂשּדים  ¯L‡Â∑ ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ְִַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶָ

ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ו'להם' ו'לֹו' 'לי', ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעלי",
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון הּתרּגּום (מפרׁשים ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד 'עלֹוהי',)להׁשּתּמׁש 'עלי', ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ו'לֹו' 'לי' לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ'עליהֹון'.
ותרּגּום  'אליהם', 'אליו', 'אלי', אּלא: ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָו'להם',

אמירה ׁשּלה  אצל אבל 'עּמהֹון', 'עּמיּה', 'עּמי', ם: ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ו'להם' ו'לֹו' 'לי', לׁשֹון ÈÏŒÚaL.נֹופל ¯L‡Â∑ ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒ

הּבתרים  .ּבין ְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ּכׁשּלקחני  . . הארץ ואלקי הּׁשמים אלקי הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעכׁשו
הּׁשמים אלקי היה אבי ז)מּבית כד, (רש"י ֱִִִֵֵַַָָָָֹ

אלקי הּקּב"ה היה אברהם היה הּׁשמים עד ׁשאלקּות היינּו , ְְֱֱִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבא  העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנחׁשב
עבֹודה  ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאברהם

עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד מסירּות־נפׁש ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשל
הּוא  ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ הּיֹום־יֹום, חּיי ּפרטי ּבכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהעֹולם,

אלקי הּיֹום־יֹום הארץ ּגם חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות לפרסם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיא,

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי ֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּוא

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ מּבנֹות אּׁשה לֹו וקח ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְִִַָ
אׁשּכל  סא)רא ּוממ ענר, B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ ˜¯∑ ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿

ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: מעּוט ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹ'רק',
לחזר  .סֹופֹו ֲַֹ

(è)åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®
:äfä øácä-ìò Bì òáMiå©¦¨´©½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn `"k iyily mei ß

(é)Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¸̈§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦

:øBçð øéò-ìà¤¦¬¨«
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר),ּגמּלים מּׁשאר היּו נּכרין ƒ¿«≈¬…»ְְִִִִַָָָ

זמּומין  יֹוצאין ּבׂשדֹות ׁשהיּו ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר) מּתנה ׁשטר ֲִֵ¿»¬…»¿»ְַַָָ

ליצחק  לֹו,ּכתב אׁשר ּכל לֹועל לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

לרדת  אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל, האמּור ּפי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
היתה  ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָלחּוץ־לארץ
ׁשהּוא  ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ"ּכׁשֹוׁשּנה
לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹהיה

ּביניהם. והּיחּוד החיּבּור היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי־כן
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו
היה  וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבדרּגה

הּגיע  אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ׁשאברהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקֹודם
ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדרּגתֹו
הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכמבֹואר
ׁשל  ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
לאחרי  היתה עֹולם", א־ל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָאברהם,
מה־ּׁשאין־ּכן  רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאברהם
ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו

הּנעלית. ְְֲֵַַַָּבדרּגתֹו

È‰˙eח  C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט  ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â dBaƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯dBaי  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa dBa¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyס iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדהּנה,
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי  על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדנֹוסף
ׁשּבעת  ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבריתי
אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשידּו

העקידה. ּדענין העילּוי ּגֹודל ְְֲִִֵֶַַָָָּגם
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּדהּנה,
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמבֹואר
וׂשמחה  "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהיׁשחט,
מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - ֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָכּו'"

העקידה. לאחרי יצחק ְְֲֲִֵֵֶַָָָׁשל
העילּוי וכ  ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

צעד  ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנפעל
ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ּבני־יׂשראל מזּכירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוׁשעל
הּיֹום  לזרעֹו יצחק "ועקידת ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאֹומרים
ּבכל  אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ולא ּתזּכֹור", ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּברחמים
ּובימי  העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָיֹום
ּולאחרי  לפני־זה מֹוסיפים ּתחנּון) ׁשאֹומרים (ּבימים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהחֹול
לבני־ יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה

כּו'. יצחק ּדעקידת הּזכּות את ְְְֲִִֵֵֶַַַָָיׂשראל
אברהם  ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגה הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּולאחרי
ׁשהרי  ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאת
ׁשּלכן  יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ּבּזמן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגם
ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנאמר

."ל ּכדאי חּוצה־לארץ ְְְֵֶַָָָואין
ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָודוקא
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיינּו,
ּדוקא  ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּמקֹום

ליצחק. ְְֱִִָָהביאּוה
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזאת
הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
- אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו - ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאליעזר

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה ְְְִִִֶַַַָָָָָָלקחת
מּדת  הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוכל
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד,
אֹודֹות  מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאֹודֹות
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ"ּדּמׂשק
ׁשליחּות  אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְֲִֶַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הּיסֹוד  היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּקׁשּורה
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, יׂשראל עם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלבנין
לקחת  אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע"

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק ְְְִִִֶַָָָָָאּׁשה
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה הּׁשידּווענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָוהּניׂשּואין
רבקה  נלקחה לכן - (ּב"ן ) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון וחיּבּור ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָיחּוד

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ

(àé)úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´
:úáàMä úàö úòì áøò¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

הּתפילה  ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו, את ׁשמסּים טרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוד
"הקרה  הּתרּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה ְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָוהּבּקׁשה
הענינים  ּכל את לֹו נֹותן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, זמין". -ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבמזּומן

" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםלחּכֹות ּכלה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הענין  יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
קֹודם  ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּד"ויהי

הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את לסּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּיסּפיק
ּכללּות  ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
הּוא  הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה אֹוהבי" ּד"אברהם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה
הּיהדּות  ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמתנהג
הענין  יקּוים לכן קֹודם עֹוד הּנה - חּוצה] הּמעינֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהפצת
- ּד"לפני" ּובאֹופן ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּד"הקרה

"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", ְְִִִֵֶַַָָ"ּפנים

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ùc ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב  ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íélîbä Cøáiå (àé:mdiMxA lr mkixad .ai dxez ©©§¥©§©¦¦§¦¨©¦§¥¤
(áééðôì àð äø÷ä:Lidl` 'd dxwd iM oke .iptl ivtg okd mrhM .bi dxez ©§¥¨§¨©§©©¨¥¤§¦§¨©§¥¦¦§¨¡Ÿ¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
ּוביחד  "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָּובפׁשטּות
אׁשר  "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּמֹו
ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹגֹו'
ּביחד  העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּבנערינּו
ונסּתר  ּדתֹורה נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", "ׁשלימּות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעם

ּומֹוצאים  לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּדתֹורה,
הכנה  ׁשּזֹוהי ּובאֹופן הארץ", "ׁשלימּות ּבׁשלימּותּה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

."ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹקרֹובה
ּכלה  ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָוכל

ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלדּבר"

(âé)øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½
ì úàöé:íéî áàL «Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íò¦£Ÿ¦«

i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְִֵֶֶֶָ
ּולׁשֹון  אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָחסדים,

ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ ְְְֵַַַַָָ»≈«

לי לׁשֹון  'הֹודע ÒÁ„.ּבּה'ּתחּנה, ˙ÈNÚŒÈk∑ אם ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ִ
חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת מּמׁשּפחּתֹו "ּתהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

.(ב"ר)
ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליה אמר אׁשר הּנערה יד)והיה (כד, ְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" סוטה "וּתל) ְְֵֶַַַַַַָָָָ

ב) הּמהרׁש"א:יב, וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ"מלּמד
ּגּבי  וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ׁשּכבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ"לפי

ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהליכה
ּבתבת  וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמקראֹות

"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, ּכהּנערה "העלמה" ואחר ," ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
"והיה עצמֹו, זה ּבענין מג)"העלמה נאמר, .(פסוק ְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd ,oeygxn s"k zgiyn

עליֹון  ּדחּבּור הענין נפעל אליעזר ׁשאצל ייּתכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי
יֹותר נעלה ּבאֹופן ּוׁשלמה ותחּתֹון מׁשה אצל מאׁשר ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו

"ּבעל  מביא - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָיֹום־ההּולדת"

ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון  רּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"ּתני
ּכלה  טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹאליעזר

לדּבר  ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה והּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלדּבר
ויהי  ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל להתּפּלל ׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּככּלֹות
ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּוב'נזר
ׁשהם  ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹמּכל־מקֹום
נענה  ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ּככּלֹותם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנענּו

כּו'". לדּבר ׁשּכלה ְִֵֶֶֶַָטרם

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

ÔÚÎיד  ÈÈÎ¯‡ dÏ ¯ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË z„·Ú È¯‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zçëBä dúBà (ãélr card Knqp . ¨©§¨¦§©¨¤¤©
gikFde Edpr mXdW `iaPd zNtY§¦©©¨¦¤©¥¨¨§¦©
gilW `EdW ,K`lOd ci lr mFlgA©£©©©©§¨¤§¦©
oi` iM FAlA aWg carde .Fxfrl mXd©¥§¨§§¨¤¤¨©§¦¦¥
miAxe .eipFc` zgRWn FnM aicp mr©¨¦§¦§©©£¨§©¦
`le .obdM l`W `NW mxn`A Ednzi¦§§§¨§¨¤Ÿ¨©©Ÿ¤§Ÿ

zxg` dxrp dzid EN` iM ,dOl iYrcï©§¦¨¨¦¦¨§¨©£¨©¤¤
D`vnE eiNnbl dwWze EdwWYW¤©§¥§©§¤¦§©¨§¨¨
DzF` afFr did zxg` dgRWOn `idW¤¦¦¦§¨¨©¤¤¨¨¥¨
in zA xn`Ie iM .mElM ciqtd `le§Ÿ¦§¦§¦©Ÿ¤©¦
oYIW mcw Dl xn` xakE FWExR ,Y ©̀§¥§¨¨©¨Ÿ¤¤¦¥
DzF` l`W`e xn` oke .mElM Dl̈§§¥¨©¨¤§©¨

lNRzdW xaCd llkE .mfPd miU`ë¨¦©¤¤§¨©¨¨¤¦§©¥
.eipFc` zgRWOn zg` gikFIW mXl©¥¤¦©©©¦¦§©©£¨
zA FnM xqEn KxC dUrYW dgkFdde§©¨¨¤©£¤¤¤¨§©
ozpFdi Kxce .FzNtY rnW mXde .aicp̈¦§©¥¨©§¦¨§¤¤§¨¨

:zxg`eh dxez ©¤¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyסב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
לֹומר  ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּומקׁשה
ׁשהּוא  ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּתפּלת

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר קֹודם ְֲִֶֶַַָָָנענה
עליֹון  חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוביאּור
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָותחּתֹון.
את  לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּמקֹום
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחיּבּור
מאחר  ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹירדּו
קֹודם  היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּביטּול
ּדחיּבּור  הענין נפעל אליעזר ׁשאצל יּתכן אי - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
ּוׁשלמה  מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעליֹון

מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

"הּׁשֹולח  ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבהמׁשכת
ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמרתֹו
ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ההמׁשכה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָהיינּו
ּבכל  ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבבחינת
ירּוץ  מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. עֹולם ּובכל ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָמדריגה
לפי  ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּדברֹו",
הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזֹוהי

ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּולמעלה
ּתיכף  למּטה נמׁש הּוא הרי למעלה, נפעל הענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ְִִִַּומּיד,
ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
מּסדר  ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתפילתם
מׁשה  ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד נענּו ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,
היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכן

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבבחינת
טרם  ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָואף־על־ּפי־כן,
הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכלה
ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ׁשעיקר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָּכּידּוע
ׁשּיהיה  ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכמֹו
על־ידי  זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת אֹורח", ְְְְִִִֵֶַַַָָ"לרּוץ

ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ְְְְִִִֶַַָָָׁש"יׂשיׂש
על  קאי ּכגיּבֹור" "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוכּמבֹואר
ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבחינת
המבֹואר  על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ּבבחינת היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּגבּורה
ּתגּבֹורת  מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּבנֹוגע

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת נמׁש ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהעצמּות,
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד

æè)(àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå dòãé§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים Ï‡.(ב"ר)מּמקֹום LÈ‡Â ¿»ְְִִ¿ƒ…
dÚ„È∑היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»»ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

מּמקֹום  עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַָָמׁשּמרֹות
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד .אחר, ְִִִֵֵֶַַָֹ

(æé)àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
:Cckî íéî-èòî§©©−¦¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯iÂ∑ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּההּמים לפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

(טז  eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡zÓÏeÚÂ נ"י‡¯ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ¯·‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ ˙˙Áe¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז  ÈÈ˜L‡ ¯Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„·Ú Ë‰¯e נ"י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ

ּדי ׁשתּיתן  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן , ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, לׁשֹון «¿«ְְְְְְִִִֵֵַָָ
ּדֹומה: לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי (תהלים 'הּמערה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל לּמות (ישעיה הערה "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ
הּגמּלים ∑‰M˜˙.נפׁשֹו" ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְַ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, (ישעיה לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ
ׁשממה"ו) על ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה ּומתּבהל מׁשּתֹומם ְִֶָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַַ

אם  יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראה
ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
ׁשי"ן  יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין "מׁשּתאה", ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומדּברת
מּגזרת  "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַָאֹותּיֹות

"מׁשּתֹולל" נט)"ׁשאה", "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְִִִֵֵַָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻ"וּיׁשּתֹומם"

ו) ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּגזרת

ונאלם  נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשם
ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְַַַַַָָ

ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו "אׁשּתֹומם (דניאל ְֲִִֵֶַַָֹ
ּבהּול  ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ְְְְְֲִֵָָָָָָָָָּכׁשעה
"וגברא  ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָּובעל
"ההצליח  לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהי",
ׁשתּיה  לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ,ה' ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף dÏ.ׁשתּיה ׁשאין ‰‡zLÓ∑ ְְִִֵֶֶֶֶָָƒ¿»≈»
ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם הּוא",(לעיל אחי לי "אמרי ְְְִִִִִֵֶָָָ

כו)ּוכמֹו: לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְֲִִֵַַַָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ יׂשראל לׁשקלי "ּבקע רמז ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת", ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑ׁשאלּה - לּה ׁשּנתן ,לאחר «…∆«ƒ«¿ְְֶַַַָָָָ
ׁשהצליח  אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפי

ּדרּכֹו ּדבר לינה ∑ÔÈÏÏ.הקּב"ה ׁשם 'לין' ,אחת, ְַַָָ»ƒִִֵַַָָָ
לינֹות  ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְְִִַָָָָ

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äàzLî Léàäå (àë.mnFYWn FnM . §¨¦¦§¨¥§¦§¥
:dnnW d`XY .mixr E`W zxfBn¦¦§©¨¨¦¦¨¤§¨¨

mrhedìmnFYW` oke .DliaWA FnM . §©©¨§¦§¦¨§¥¤§©
FnM ,lrRzd oipAn e''iYde ,`cg drWM§¨¨£¨§©¨¦¦§©¦§©¥§
on FzFid okYi `le .mipR d`xzp¦§¨¤¨¦§Ÿ¦¨¥¡¦

:dzWak dxez ¨¨
íæð (áë.of`A mB ,s`A `EdW mfp Wi . ¤¤¥¤¤¤¨©©¨Ÿ¤

xEWw lizR lrn cxi s`d lrWe§¤©¨©¨©¥©§¦¨
:gvOAò÷a:rwap zxfBn ,lwW ivg . ©¥©¤©£¦¤¤¦¦§©¦§©

íéãéîöelr iM .lizR cinv zxfBn . §¦¦¦¦§©¨¦¨¦¦©

.mipW `Ed cg`d cinSd zg`d cId©¨¨©©©¨¦¨¤¨§©¦
:drEci FzxEvebk dxez §¨§¨

(âëïéììiM .sqFPd caMd oipA on . ¨¦¦¦§¨©¨¥©¨¦
:lTd on oEllck dxez ¨¦©©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyסד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn a"k iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤̧¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּמׁשּמׁשים  וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהייתי
ּבּדבר  מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹּבראׁש

מברר  ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּפׁשּוט
מדּבר  הּוא ּבאיזה .ונּכר ְְְִֵֵֶַָ

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים הּבת ּדר ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב לאּמּהת אּלא .מּגדת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑ רץ מה ועל רץ, .?לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:,לׁשמרן ∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒƒ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ (ב"ר)אלילים מעבֹודת. ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי «ƒƒ«¿ƒְְֲֲִִֵֵֶַ
'ּכי' ּכמֹו:ּובלׁשֹון מט), וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד ְְְִִִִֶַָֹֹ

מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאמרּו
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, .ּבארּבעה ְְְְְִִֶַָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריללכתאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח  È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט  È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ÈBa¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

àBtñîe (áì`Ede .zFndA lk`n mW . ¦§¥©£©§¥§
:dxFrU eiYgze .llM mWbl dxez ¥§¨§©§¨§¨

íNeiå (âì,FlrFR xMfp `NW oipAn . ©©¦¦§¨¤Ÿ¦§¨¢

:dWn z` aWEIe FnMcl dxez §©©¤Ÿ¤
(ãìmrh iM mixnF` Wieíäøáà ãáò §¥§¦¦©©¤¤©§¨¨

éëðàmrHde .lk`Od xaC mr wAcp . ¨Ÿ¦¦§©¦§©©©£¨§©©©

oFkPde .Epl mixEq` milk`n Wi iM¦¥©£¨¦£¦¨§©¨
:mrnWnM eixaCWdl dxez ¤§¨¨§©§¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyסר iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑ היתה ּבת ּכתיב, 'אלי' À«…≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ
לֹולאליעזר לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאברהם
ארּור  ואּתה ,ּברּו מּדּבק 'ּבני ארּור ואין ,'ּבברּו. ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk jxk zegiy ihewl)

אּת מלאכֹו מ)יׁשלח (כד, ְְִִַַָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק "יׁשלח ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לפניׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ויבטיח קׁשיים מּלכּתחּלה יכין ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

–להׁשּפיע לפני ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והכרח  ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו ּׁשּיסּכים ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻעליו

" ולֹומר ויעזר אּתלׁשּנֹות אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע ְְְִֵֶַַֹלֹו

(àî)ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

(áî)éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìò̈¤«¨
i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְִִִַַָָָָ

ׁשל  ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּקפצה
ׁשהרי  ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעבדי

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשה
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּדיצחק  הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהענין
ְְִָורבקה 

הּפרׁשה  ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמבֹואר
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשל
ּדחיּבּור  הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּׁשידּו
היא  ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ְְְְְִִִִִִַַַַָָויחּוד
ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ּב"ן), ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחינת

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ְְְֵֵָָָָָּביֹותר,
מ"ה  ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי
ּפרטי  ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּוב"ן

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה אבל הענין ּכללּות ּבלבד, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּדיחּוד
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ההתחלה ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהיינּו,
ּבחינת  המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתגּבֹורת
עם  קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאליעזר
ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשידּו
ּבאֹופן  ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה, הענין ּגֹודל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּצד
היה  אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּד"עד
ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ּכלה ּד"טרם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהענין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 179 cenr ,f wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' .34 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

KxCd zvitwA KxSd©Ÿ¤¦§¦©©¤¤

אל־העין הּיֹום מּכאן ואבא ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום ְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֽ
הארץ לֹו רש"י)ׁשּקפצה ובפירוש מב. (כד, ְֶֶָָָָ

על־ּפי  ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻויׁש

הענינים: ְְִִִִָָּפנימּיּות
"למה  ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאֹודֹות
ׁשהּׁשֹוׁשּנה  ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהיא

ÁÏLÈמ  È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

(מא  ÈkÊ È‰z ÔÎa נ"י‡kÊC‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓ ( ¿≈¿≈«««»ƒ»ƒ¬≈¿«
ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈««

:È˙ÓenÓƒ»ƒ

(מב  ˙È˙‡Â נ"יÈ˙È˙‡Â(‡ÈÚÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈¿≈»
˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒƒ
‡‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk¿««¬»√»»¿«¿»»»¿ƒƒ¬»

:dÏÚ ÏÈÊ‡»≈¬«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
על־ידי  ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּגדלה
ּבין  ּגדלה רבקה ּכמֹו־כן מים. הם ּגם מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהׁשקיתּה
מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם להֹוציאּה ּוכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻרׁשעים,
היתה  ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָוכאׁשר
רׁשעים  מּבין להֹוציאּה האפׁשרּות נֹוצרה להּנׂשא, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָראּויה
ׁשלח  ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻאּלּו
קפצה  הכי ּומּׁשּום מּׁשם, להֹוציאּה אליעזר את אברהם ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמּיד
ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלֹו
והּיֹום  יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָולכן

להׁשאיר  ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבאתי",
"ּתׁשב  אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע אפילּו ׁשם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
ׁשּנעׂשה  היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּנערה

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,הּדר קפיצת - נס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלֹו
ּכׁשֹוׁשּנה  הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לּבנים: סימן אבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה
את  ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין
אחד  רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגאּולה,
ּומּיד  קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֻמיּתר.

ּתב  צדקנּו.אחרי־זה מׁשיח על־ידי הּגאּולה א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 99 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)©

zFa` icar lW ozgiU zlrn©£©¦¨¨¤©§¥¨

ז"ל  חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
מב) כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה ָָ"יפה (בראשית

ׁשל  ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׂשיחתן
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאליעזר

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, מּיראת (ברכות חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ה'יראת  – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשמים",
אבל  הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמים'
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכׁשּמדּבר
ׁשּתהיה  ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכבר

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה ְְִִַָָלֹו
ׁשל  "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּטעם

אבֹות": ְֵַָעבדי
ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, אּלא (ברכות ׂשיחה "אין ְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּתפּלה",
,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ּכחֹותיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ההצלחה. לֹו מבטחת ְְַַַַָָָֻאז
רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות (פסחים עבדי ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ב) –פח, ּונצּורֹות ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם .ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין

יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻאזי

(âî)äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ
ì úàöiäòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàLíéî-è ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

:Cckî¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåáàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑"ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם", ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני לׁשֹון טרם ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַָ

"טרם  ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹהוה,
ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים (איוב ּכּליתי". ְְְְִִִִִִֵֶַָָ

אּיֹוב",א) יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ"ּכי
אֹומר  ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹהרי
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: .היה ְְְִֶַַָָָָָָָ

(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

È‰ÈÂמג  ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
ÈÈ˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«
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(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ להׁשיב וקפץ היה, רׁשע «««»»¿≈ְְִַָָָָָָ
אביו  ‡EÈÏ.לפני ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן ְִִֵָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ

ּדבר  ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהגּון,
(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ׁשּמֹודים ּבׂשֹורה מּכאן .(ב"ר)טֹובה על «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn b"k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ãñç (èî:aIg Fpi`W xaC .úîàå. ¤¤¨¨¤¥©¨¤¡¤
zxfBn dNOde .cqgd xaC mIwl§©¥§©©¤¤§©¦¨¦¦§©

:dawp oFWl e''iYde ,dpEn`p dxez ¡¨§©¨§§¥¨
'ä øac (àðminW 'd xacA oke ,xfB . ¦¤¨©§¥¦§©¨©¦

:mFlgA gikFd F` .EUrpap dxez ©£¦©©£
úBðcâîe (âðWExR F` .micbn zxfBn . ¦§¨¦¦§©§¨¦¥
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(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑'לינה' אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא, «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑ הּוא היה? היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ
לעּכב  רֹוצה והמיתֹוהיה מלא ּובא ,.ÌÈÓÈ∑,ׁשנה ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒָָ

כה)ּכמֹו: נֹותנין (ויקרא ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְְִִִֶֶָָָֻ
ּבתכׁשיטים  עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלבתּולה,

נז) BNÚ¯.(כתובות B‡∑ ּתאמר עׂשרה ואם חדׁשים, »ְֲֳִִַָָָֹ
מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ימים"

מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה לא .ואם ְְְִִִֵֶֶֶָֹֻ

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨
i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑ מּׂשיאין ׁשאין מּדעּתּהמּכאן אּלא האּׁשה .(ב"ר)את ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i jxk zegiy ihewl)

מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין נז)ׁשאין כד, נקט (רש"י ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלׁש ּבת אז היתה ׁשרבקה אף כה,"האּׁשה", תולדות (רש"י ְְִִֶַַָָָָָָָֹ

ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). רׁש"י (שם, ּכתב ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אדם  ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמדקדק
ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלבּתי

אּלא  ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות אין ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּפׁשט
ּומּכירים  ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָּבטבעֹו
(ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – זה ּגיל לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשיו
ואם־ּכן  מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה,

"אּׁשה". ּכבר ְְִָָָָהיתה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים מעצמי אינכם אם ואף ,. «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

,WxW o''Epd didie .micAkp miWEAln©§¦¦§¨¦§¦§¤©Ÿ¤
:zFgRhn FnMcp dxez §¦§¨

dnàå äéçà øîàiå (äðElATW md . ©Ÿ¤¨¦¨§¦¨¥¤¦§

oaNW okYie .Wixgn a`de zFpYOd©©¨§¨©©£¦§¦¨¥¤¨¨
ok iM ,cFake dnkgA eia`n lFcB did̈¨¨¥¨¦§¨§¨§¨¦¥

:l`EzaE oal orIe Ep`vnep dxez ¨¨©©©¨¨§¥
dz÷ðî (èð:mipFncTd minIA .q dxez ¥¦§¨©¨¦©©§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyע iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְֵַַַָ

ארּבה  "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּברכה
מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָאת

אחרת  מאּׁשה .ולא ְִֵֶֶַָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ הגר להביא ׁשהל ƒ¿≈««…ƒְִֶַָָָָ
ׁשּיּׂשאּנה אביו רבה)לאברהם ı¯‡a.(בראשית ·LBÈ ְְִִֶֶַָָָָָ≈¿∆∆

·‚p‰∑:ׁשּנאמר ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב מּׁשם (לעיל "וּיּסע «∆∆ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה וׁשם אברהם ׁשּור", ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר: הּבאר, ּברד"היה .ּובין ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר) ּתפּלה ּכמֹו:לׁשֹון קב), ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ הדּור אֹותֹו ותוהא ,ראתה «≈∆∆ƒ¿»ְְֲָָָָָ
ותמהה ( אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ

לארץ לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ארכיני. ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹולא

כב) ב לארץ,(שמואל מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", ְְְִִֵֶֶַַַָָָ"וּיט
לֹו: לז)ודֹומה יּוטל"(תהלים לא יּפל אם "ּכי ּכלֹומר , ְְִִִֶַָֹֹ

הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå ó ©¨¦−©¦§¨«
i"yx£Òk˙zÂ∑"וּתּקבר" ּכמֹו: וּתתּפעל, "וּתּׁשבר לׁשֹון ,". «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב  È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂ נ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

ÈÙÓÏסג  ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ùe¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íélîbä ìò äðákøzå (àñ`iadW . ©¦§©§¨©©§©¦¤¥¦
:cardCìiåwEqR sFq `Ed m`e .gEzR . ¨¤¤©¥©¨©§¦¨

,ohw gzR did dNgzA iM unw `le§Ÿ¨©¦¦§¦¨¨¨¨©¨¨
lM oke .zFbxcn iYW zFlrl lkEi `le§Ÿ©©£§¥©§¥§¥¨

mrhe :xn`Ieä÷áø úà ãáòä çwiå ©Ÿ¤§©©©¦©¨¤¤¤¦§¨
Cìiå`le ,dwax mr KlFd did `Ed . ©¥©¨¨¥¦¦§¨§Ÿ

:wgvi `A cr WiBxdaq dxez ¦§¦©Ÿ¦§¨
àBaî àa (áñ'aA `xTi mFwn mW . ¨¦¥¨¦¨¥§

,miptAn `An `A mixnF` Wie .zFnW¥§¥§¦¨¦Ÿ¦¦§¦

xWIde .`FAn ziA lM xbFq EWxti oke§¥§¨§¥¨©¦¦§©¨¨
`A Fnrh oke ,lrRd mW `EdW ipirA§¥©¤¥©Ÿ©§¥©§¨

:igl x`A `FAnáLBé àeäåminIA iM . ¦§¥©©§¥¦©¨¦
abp z`tA `Ede ,xC did mW mdd̈¥¨¨¨¨§¦§©¤¤

:l`xUi ux`nbq dxez ¥¤¤¦§¨¥
çeNì (âñ:migiVd oiA zkll .úBðôì ¨©¨¤¤¥©¦¦¦§

áøòKtdde .WnXd z`iAn aFxw . ¤¤¨¦¦©©¤¤§©¥¤
Epx`a` `vY iM zWxtaE .xwA zFptl¦§Ÿ¤§¨¨©¦¥¥£¨£¥

:ahid x`Acq dxez ¨¥¥¥
(ãñmrheìîbä ìòî ìtzå,DpFvxA . §©©©¦Ÿ¥©©¨¨¦§¨

,xg`n `Ad wEqRde .eipR lr lRIe FnM§©¦Ÿ©¨¨§©¨©¨§ª¨
xakE ,card l` xn`Ye iM .mCwn `Edª§¨¦©Ÿ¤¤¨¤¤§¨

:card l` dxn`dq dxez ¨§¨¤¨¤¤
ñkúzå (äñe''iYd ,lrRzd oipAn . ©¦§¨¦¦§©¦§©¥©©

,d`vnp dPpi`W dawpl oFW`xd̈¦¦§¥¨¤¥¤¨¦§¨¨
:lrRzdl ipXdeeq dxez §©¥¦§¦§©¥
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עי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy

(åñ)øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNò̈¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה והרי "ויביאה »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ
ּדגמת  ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה אּמֹו,היא ׂשרה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּבת  מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
על  קׁשּור וענן ּבעּסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב

חזרּו,האהל  רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, (בראשית ּומּׁשּמתה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
‡Bn.רבה) È¯Á‡∑ אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר «¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

אצלּה הּוא ּכרּו מתנחם קּימת, הּוא ּומּׁשּמתה , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבאׁשּתֹו ְְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr ,eh jxk zegiy ihewl)

אּמֹו ׂשרה האהלה יצחק סז)ויביאה (כד, ְְֱִִִֶַָָָָָָֹ
נר  היה – קּימת ׁשּׂשרה זמן ...ׁשּכל אּמֹו: ׂשרה ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאהלה
וענן  ּבעיסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדלּוק
חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו; – ּומּׁשּמתה האֹוהל; על ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָקׁשּור

(רש"י)

הּנס  את אצלּה ׁשראה לאחר לאּׁשה רבקה את לקח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
ׁשרבקה  מּכאן ׁשּבת". לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק "נר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ניׂשּואיה. קֹודם עֹוד ׁשּבת נרֹות להדליק ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנהגה
ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת אז היתה כ)רבקה כה, בראשית ,(פרש"י ְְִִַָָָָָָ

הּנר! הדלקת מצות את קיימה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָואף־על־ּפי־כן
אברהם־ היה וּדאי אּמנּו, ׂשרה ּפטירת לאחר מּזאת: ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹיתרה
ּכל  את אברהם קּיים (ׁשהרי ׁשּבת ּבערב נרֹות מדליק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
ׁשל  לביתֹו הּגיעה ּכׁשרבקה זאת, ּובכל ּכּולּה), ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּתֹורה

נרֹות. הדליקה היא ּגם – ְְִִִֵַַָָָאברהם
על־ידי  ׁשּבת־קֹודׁש נרֹות הדלקת לענין ּגדֹול חיזּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּכאן

ׁשלֹוׁש. מּגיל ּכבר יׂשראל ְְְִִִֵָָָּבנֹות
מה  יּובן הּנ"ל לאֹור לּבנֹות". סימן – אמהֹות ְְֲִִֵַַַַַָָָָו"מעׂשה
זה  ּבסדר הּניסים ׁשלֹוׁשת את ּכאן ּומפרט מֹונה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּׁשרׁש"י

ְַָּדוקא:
נרֹות  להדליק מתחילה היא ,חינּו לגיל מּגיעה ילּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
היא  קצת, עֹוד מתּבּגרת ּכׁשהיא יֹותר, מאּוחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבת־קֹודׁש.
ּבעיסה  עֹוסקת הּׁשאר ּובין הּבית, לעבֹודֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמצטרפת
לאחר  יֹותר, עֹוד מתקּדם ּבׁשלב חּלה. מצות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקימת
ׁשּנרמזה  הּמׁשּפחה, טהרת מצות את מקימת היא ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָניׂשּואיה,

הּׁשכינה). 'ענן' לידי מביאה טהרה (ׁשהרי ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָּב'ענן'
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האדם  ּבעבֹודת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְֲִִַַַַָָָָָהענין
"מין  ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְִִִֵֵַַַַַָּכללּות
ּתֹורה  ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין ֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעילאין"

ְִּומצֹות.
"מן  ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדהּנה,
מּלמעלה  המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו והּמצֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָלמּטה.
וענינם  כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם־הּזה
ּגׁשמי  ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהעלאה
צותא  מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ(ּתחּתֹון),

ּבחינת - מּזה ּולמעלה העליֹון, רצֹון עם חיּבּור ּבעל וחיּבּור, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ָָהרצֹון.

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועבֹודת
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלחּבר

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
צריכים  - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר
הֹוראת  את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלכל־לראׁש

זֹו. מצוה לקּים ּכיצד ְְִֵֵַַַָָהּתֹורה
אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָועל־ּדר־זה
ּוגמילּות־חסדים  ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ְְֲִִִִֵֶָָָָָּתֹורה
הּתפילה  עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ּכללּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ(ׁשּזהּו
ּתפילה  ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ(ׁשענינּה
חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ּגמילּות־חסדים, ּבכלל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהיינּו
למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּמּובן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyעב iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iyiy meil inei xeriy
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהיינּו,

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּבאֹופן ּוכמאמר להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הענין  את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּד"ּברכּו
חלק  - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו הארץ"), ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּד"אבדה

הּמצֹות. ְִִִַמּקּיּום
ׁשעל־ידי־זה  ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּובפׁשטּות:
ּכאׁשר  ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָידע
ולא  לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּלימּוד
וזה  רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן
ׁשעל־ ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ההקּדמה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנעׂשה
הּוא  הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָידי־זה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ּפנים מגּלה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכדבעי,
ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות על־ידי ּכעפר והרי נפעל ּתהיה" לּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּוצב "סּולם ׁשהיא הּתפילה, ׁשּזהּוארצהעבֹודת גֹו'", ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ
הּתֹוכן  (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה הענין ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה  הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכללי

("ונפׁשי ּביֹותר העילּוי ּכעפר מּטה נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
נעלית  לדרּגה מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּד"מאן
ּולמעלה  ׁשּמּסביבֹו, הענינים ּכל מּמציאּות למעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּביֹותר,

העֹולם. מציאּות ְְִִָָָמּכללּות
ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר תרס"ו ּבהמׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָוכּמבֹואר
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנֹוגע
ּבמעׂשה  יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָׁשעל
(ׁשּמא  ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפֹועל,
על־ידי  ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי יכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ּכל  (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּיראה
הּמסקנא  את להּסיק הּתֹורה) ּבלימּוד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהּׁשקלא־וטריא

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּנכֹונה
ּבעבֹודת  ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה

לימּוד  ּכאׁשר - לדבר האדם נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ֶָאחד.

ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָעל־ּפי־זה
מעלה  ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולה
ּדחיּבּור  הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה החיּבּור ְְְְְִִִִַַָָָָָּומּטה,
הם  וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּוב"ן). מ"ה ְְַַַּבדּוגמת
ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּובפרט
- ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיכת
יכֹולה  היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכי

הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלקּים
נברא  ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּדר־זה
ּכפי  יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ"ּבׁשביל

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶַָָָׁשהם
ׁשל  ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבני  את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּבני־יׂשראל  על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,
לבני  הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכפי
יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את (צו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

הּודגׁשּבׁשלימּותּה ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה אּׁשה", "ילּוד ּדבׂשר־ודם, ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָהענין

ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָואפילּו
נא  "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכפי
ׁשּיּטֹול  צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ּתחת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיד
כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידֹו
מּטה  ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז אֹומרת, זאת -ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָומעלה,
ּכללּות  ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכתֹוצאה
וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהענין

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ּכללּות -ְְִֶַָָָָ
הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדיצחק
ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאליעזר

" לדּבר".טרםׁשּנענה ּכלה ְֲִֵֶֶֶַַָָ

ß oeygxn c"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, נזּדּוגה זֹו ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְִֵֶַָָָָָָ

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äøeè÷ (àlkEpe .xkf lr ltFp EPpi` mXd dfe .dgtW ,WbliR WExtE .mdxa` ozp miWblRd ipale aEzM iM ,xbd dppi` . §¨¥¤¨¨¨¦¨§¦§¥©¦©§¦¨©©§¨¨¥¦¤¤¦§¨§¤©¥¥¤¥©¨¨§©
:miWp ,miWblR lr Wxtla dxez §¨¥©¦©§¦¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הגר א)זֹו כה, (רש"י ָָ
אברהם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיׁש
הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָאבינּו
על  ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ּבמּכל־ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומּובן,
ּכיצד  וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאנׁשי

לא  ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ׁשהגר הּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיּתכן
רׁש"י  אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהצליח
הּתֹורה  לּה קֹוראת ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
נאים  מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"קטּורה",

ְִֶֹּכקטרת.

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ ראׁשי .(ב"ר)אּמֹות ׁשם «ƒ¿ƒֵֵָֻ
הּמקרא, לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָוהּתרּגּום
ּכן  ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון 'למּׁשירין' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּפרׁש
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני
"חֹומת  ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְִֶֶַַַָָֹֹּבראׁשם

ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאנ
וסכּת" "ורחצּת מן ּבעלי ∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒֲֵֵַ

ּבאהלי  איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים ְְְְְְֳֳִִִִִֵֶַַָָָָָאהלים
אֹומר: הּוא וכן ל)אּפדנֹו, א עלּֿפני (שמואל נטּוׁשים "והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַ

ּבזֹו זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן .ּכלֿהארץ", ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑ ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

לֹו נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּדאתיקי' לֹו ׁשאמר , ְֵֵֶַַַָָָָָ
ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר) ּכתיב אּלא ,חסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש
ּבסנהדרין ּפלגׁשים  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד  ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

ׁשם  מסר רּבֹותינּו: צא)להם טמאה מה .(שם אחר: ּדבר ְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּׁשּנּתן

מהם  להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן .הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íéøeMà (âEX` iM mixnF` Wi .mix ©¦¥§¦¦©¦
:mikxCd mircFi EidWíéLeèìe. ¤¨§¦©§¨¦§¦

md iM ipirA oFkPde .wFgxn mitFv¦¥¨§©¨§¥©¦¥

:mW x`Y mdA oi`e zFnWc dxez ¥§¥¨¤Ÿ©¥
úBðzî (å:mdl ozp oFnn .äîã÷. ©¨¨¨©¨¤¥§¨

l` WExRíã÷ õøà`l xW` oke . ¥¤¤¤¤¤§¥£¤Ÿ

gxfn mcwe ,xSpckEap z` FzF` Ecari©©§¤§©§¤©§¤¤¦§©
oA mFwn l` xnF` Wie .l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¥¥¤§¤

:oFkp oFW`xde ,l`rnWif dxez ¦§¨¥§¨¦¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxyעד iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑ ׁשבעים ּכבן מאה חטא ּבן ּבלא חמׁש, ּכבן ׁשבעים ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה לפניו מּכאן יצחק את טֹובה והֹולי ׂשיבה והיא , ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבאברהם" ׁשּנאמרה טֹובה ׂשיבה כה,"והיא שרה חיי (פרש"י ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבוּדאי ט) טֹובה", "ׂשיבה ׁשּזֹוהי אֹומרת ׁשהּתֹורה וכיון ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ועד אמיּתית, ּתׁשּובה זֹו ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֻהיתה
ב) פו, הּקֹודמת,(יומא מציאּותֹו ּכל לגמרי ׁשּנׁשּתּנתה ,ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אּׁשה  ׁשּמקּדׁש ּגמּור רׁשע ׁשאפילּו ּבהלכה, ׁשּמצינּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכפי
ּבלּבֹו, ּתׁשּובה הרהר אם ּגמּור, צּדיק ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעל־מנת

ב)מקּודׁשת מט, .(קידושין ְֶֶ

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑נחמֹו «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ֲִ
יד)אבלים.ּתנחּומי ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתירא  לאברהם, הּברכֹות את ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

יצחק  את מּמּנּו.,לבר יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ייטב  אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאמר:

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא .ּבעיניו', ְְֵֵַָָָָ

ß oeygxn d"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה סדר אחר זה .לדתן, ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(çzNnòåâiårbx sEBdn gExd z`v . ¦©©¦§©¥¨©¥©¤©
d`xY `ld .aEMre iEPr ilA cg ¤̀¨§¦¦§¦£Ÿ¦§¤
dPde .reb cInE dHOd l` eilbx sq`Ie©¤¡Ÿ©§¨¤©¦¨¦©¨©§¦¥

,drieB dzin lM oi`e ,dzin drieB lM̈§¦¨¦¨§¥¨¦¨§¦¨
znIe WExtE :rebIe lEAOA aEzM oM lr©¥¨©©©¦§©¥©¨¨

íäøáà:daFh daiUA zOW .óñàiå ©§¨¨¤¥§¥¨¨©¥¨¤

åénò ìàcFaM lr iM mixnF` Wi . ¤©¨¥§¦¦©§
mr wQrzn FzFidA iM ,xn` WtPd©¤¤¨©¦¦§¦§©¥¦
sEBdn cxRdaE .cxtp wlgM `Ed sEBd©§¥¤¦§¨§¦¨¥¥©
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עה dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם "ּבפצחיהֹון", ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ִִַַָָ
יׁשמעאל  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ליחס ּבר ּכדי ? ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהם
מאביו  ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם
וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמת

נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּפרׁשת (ּכמֹו ּבסֹוף הביאֹו ורׁש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

נאמרה ∑ÚÂ‚iÂ.)ּתֹולדֹות  אּלאלא .ּבצּדיקים ּגויעה ְ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן, וכל (שופטים ועמלק "ּומדין »»ְְְֲִֵַַָָָָ
נפילה, לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבני

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן יׁשּכן",(לעיל כלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן". אברהם, מת ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעד
ָָ"נפל":

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

áðø ¯ èîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mixnF` Wie .eiOr l` cFaMd sq`i¥¨¥©¨¤©¨§¥§¦
FYkl lr mrHde ,oFWNd hRWn df iM¦¤¦§©©¨§©©©©¤§
,mdil` xAgzi EN`M eizFa` KxcA§¤¤£¨§¦¦§©¥£¥¤
LizFa` l` `aY dY` oke§¥©¨¨Ÿ¤£¤

:mFlWAh dxez §¨
íúBøéèáe (æèzxih FnM ,mipFnx` . §¦¨©§¦§¦©

:sqMíúBnàìzFO` Ep`vn .wxEWA . ¤¤§ª¨§ª¨¨ª

c''nlM ,sqFp mzFO`l c''nle .miO`e§ª¦§¨¥§ª¨¨§¨¥
iM ,miO`NA c''nlM EPpi`e .mdiiFbl§¥¤§¥¤§¨¥©§ª¦¦
.un`i m`Nn m`lE FnM ,WxW `EdŸ¤§§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
deW FpFxqgaE c''nlA `EdW mrHde§©©©¤§¨¥§¤§¨¤

:miWxW ipW mdefi dxez §¥§¥¨¨¦
åéçà ìk éðt ìò (çé:oWwie oxnf md . ©§¥¨¤¨¥¦§¨§¨§¨

ìôðipA axW F` .FlxFB F` Fwlg . ¨¨¤§¨¤Ÿ§¥

,mFwn l` mFwOn mirqFp l`rnWi¦§¨¥§¦¦¨¤¨
dfe .ltFp dY` miCUMd l` mrhM§©©¤©©§¦©¨¥§¤
,gxfOA eig`W xEarA ,wFgx hrn§©¨©£¤¤¨©¦§¨
.l`xUi ux`l axrnl xEX`e mixvnE¦§©¦§©§©£©§¤¤¦§¨¥
zOW l`rnWi lr xAC aEzMdW okYie§¦¨¥¤©¨¦¥©¦§¨¥¤¥
Eprci `l iM ,ltPW xg` ,eig` iIgA§©¥¤¨©©¤¨©¦Ÿ¨©§

:FzFn zAqäøN éiç úLøt úìñç ¦©¨¨©©¥¨¨
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ער

יום ראשון - י"ט מרחשון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב מרחשון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה מרחשון
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת חיי־שרה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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עז oeygxn h"i oey`x mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ט ראשון יום
,hnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ øåà äðäå,298 'nr cr:ãç àìåë

אגרת כט 
íLa àø÷pä ,àáì ãéúòì íé÷écvì æeðbä äæ øBà ,äpäå§¦¥¤©¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ©¦§¨§¥

,"úBçöçö"å "'ä íòð",beprz ly oe`nv -,'ä ìò âpòúäì Ÿ©§©§¨§¦§©¥©
"'eë ài÷écö ïBäa éâpòúîc ïéôeqëc ïéîìò úBàî 'ã"å24, §¥¨§¦§¦¦§¦§©§¥§©¦©¨

seqkp" oeyln "oiteqik" ly zenlerd ze`n rax`e -
"ztqkp25miwicvdy ,

,mda mibprznBîk§
áeúkL26úBàî òaøà" : ¤¨©§©¥

"'eë óñk ì÷LÎlry - ¤¤¤¤
mzernyn ,dlaw it
rax` ,`id zipgexd
sqek ly zenler ze`n

,miwicvl beprzeLé äpä¦¥¥
Ba,df xe`a -úBìòî©£

,ãàî úBaø úBâøãîe©§¥©§Ÿ
,dBáb ìòî dBáâcr - ¨©¥©¨©

zg` dbixcny dnk
cer dpyi ,ddeab didz
,dpnn dlrnl dbixcn
úèòeî äøàä Cà©¤¨¨¤¤
øçà äâøãî úãøBiä©¤¤©§¥¨©©
,äæ Leáì àøáì äâøãî©§¥¨¦§Ÿ§¤
lirl xkfpd yeald -
lawl dnypl xyt`nd

,xe`d z`úðéçaî àéä¦¦§¦©
äðBøçàä äâøãî©§¥¨¨©£¨

Lúàø÷ðå ,äæ øBàa ¤§¤§¦§¥
"äðBöéçä äâøãî" íLa§¥©§¥¨©¦¨
,xe`d ly zeiniptd `l -
,cala zeipevigd `l`
,ìLî-Cøc "íéøBçà"å©£©¦¤¤¨¨
óc øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©

Cìî Lc÷î øôña ïiò) á ãenò çø27å (sc -:á ãenò éø ©©¥§¥¤¦§©¤¤§©
.'eë øàzLàc äîemixvep df xe`n x`ypy dnne - ©§¦§¨©

xe`d zeipevigy ,owfd epax xiaqi oldl .dnypl miyeald
`xwpd oeilrd oevxdn df ixd ,miyeald mikynp dpnny
`ed oevx - oldl xiaqiy itk - oky ,beprz iabl zeipevig

.beprzd zeipevigçk da Lé íãàä úîLðaL Bîk ,äpäå§¦¥§¤§¦§©¨¨¨¥¨Ÿ©
epnî âðò dì LiM änî úâpòúnL âeðòzä28Bîk , ©©£¤¦§©¤¤¦©¤¥¨Ÿ¤¦¤§

,àðåb éàäëe Lãç ìëN úìkNäîznypyk ,dnecke - ¥©§¨©¥¤¨¨§©©§¨
x`yn oke ,jkn zbprzn `id ,ycg ilky oeirx dpian mc`d

,mda bprzn mc`dy mixacìL íéøBçàå úeiðBöéç úðéçáe§¦©¦¦©£©¦¤

daL âeðòzä úðéçáe çk,ytpay -ïBöøä çk úðéça àéä Ÿ©§¦©©©£¤¨¦§¦©Ÿ©¨¨
eðéäc ,äöBø àeäM äî äöBø àeäL ,daL29BðéàL øác ¤¨¤¤©¤¤§©§¨¨¤¥

.âeðòzä Côä øòväL ,øòöytpd oi` xrv `edy xac ,okl - ©©¤©©©¥¤©©£
el yiy iptn df ixd ,ea dvex mc`y xac ,xnelk .ea dvex
beprzy ixd ,ea beprz
oevxd ly zeiniptd `ed
iabl zeipevig `edy

.beprzd-Cøc-ìò äëëå§¨¨©¤¤
óBñ-ïéà øBàa ìLî̈¨§¥
,ïk-íb àeä-Ceøä©¥
ïBéìòä ïBöøä ,ìBëéák¦§¨¨¨¨¤§
úðéça àéä àeä-Ceøä¦§¦©
íéøBçàå úeiðBöéç¦¦©£©¦
"ïBéìòä âðò" úðéçáì¦§¦©Ÿ¤¨¤§
"úBçöçö"å "'ä íòð"å§Ÿ©§©§¨

c ïéîìò"å"ïéôeqë §¨§¦§¦¦
.ìéòì íéøkæpälky - ©¦§¨¦§¥

,oeilrd bperd md dl`
`ed oevxd eli`e
ep`yke ,dfn zeipevigd
dnypl yealdy mixne`
"miixeg`"n `ed
oeilrd bperd "zeipevig"e
`a yealdy ixd -

,oeilrd oevxdnL íâä- £©¤
oevxdbperde oeilrd

,oeilrdíéãçéî íä¥§ª¨¦
àeäL ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤
àìå ,ãçà BðBöøe Cøaúé¦§¨¥§¤¨§Ÿ
-ñç íãàä ïBöøk¦§¨¨¨©

,íBìLåly epevxy - §¨
j` ,ytpdn gek m`Îik ,ytpd mvr mr cg` xac eppi` mc`

,`ed jexa yecwd mr cg` xac ixd `ed oeilrd oevxdàìŸ
,déúöwî àìå dépî,epnn zvwnn `le epnn `l -ïBéîc ïéàå ¦¥§Ÿ¦§¨¥§¥¦§

ììk íäéðéa,cvik .oeilrd oevxd oial mc` ly epevx oia - ¥¥¤§¨
xnele ,dlrnl oevxd oial beprzd oia wlgl mileki ,`eti`

?zeipevig - oevxde ,oevxd zeinipt `ed beprzyïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ìk äøBz äøacíãà éða ïBL30ì ,äìBëiM äî ïæàä CkL ¦§¨¨¦§§¥¨¨§©¥¨Ÿ¤©¤§¨

ì,ävìîe ìLîa òîLd`eeydae -äìeìkä íãàä úîLpî ¦§Ÿ©§¨¨§¦¨¦¦§©¨¨¨©§¨
,'eëå äðéaäå äîëçäå ïBöøäå âeðòzä çkîmc`ay myke - ¦Ÿ©©©£§¨¨§©¨§¨§©¦¨§

,dlrnl mixne` ep` mb jk 'eke oevxd zeinipt `ed beprzd
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ùã÷ä úøâà
øåà äðäå
úåçöçöå 'ä íòåð íùá '÷ðä ì"òì íé÷éãöì æåðâä äæ
éâðòúîã ïéôåñëã ïéîìò úåàî 'ãå 'ä ìò âðòúäì
'åë óñë ì÷ù úåàî òáøà ù"îë 'åë àéé÷éãö ïåäá
ìòî äåáâ ãàî úåáø úåâøãîå úåìòî åá ùé äðä
äâøãî øçà äâøãî úãøåéä úèòåî äøàä êà äåáâ
øåàáù äðåøçàä äâøãî 'éçáî àéä äæ ùåáì àåøáì
ìùî êøã íééøåçàå äðåöéçä äâøãî íùá úàø÷ðå äæ
äîå á"ò é"øå (î"÷î 'ñá ïééò) á"ò ç"øã øäæá ù"îë
çë äá ùé íãàä úîùðáù åîë äðäå 'åë øàúùàã
åîë åðîî âðò äì ùéù äîî úâðòúîù âåðòúä
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçáå â"äëå ùãç ìëù úìëùäî
äáù ïåöøä çë 'éçá àéä äáù âåðòúä 'éçáå çë ìù
øòö åðéàù øáã åðééäã äöåø àåäù äî äöåø àåäù
ë"â ä"á ñ"à øåàá î"ãò äëëå .âåðòú êôéä øòöäù
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçá àéä ä"á ïåéìòä ïåöøä ìåëéáë
ïéôåñëã ïéîìòå úåçöçöå 'ä íòåðå ïåéìòä âðò 'éçáì
'úé àåäù ãåçéä úéìëúá íéãçåéî íäù íâä ì"ðä
àìå äéðéî àì å"ç íãàä ïåöøë àìå ãçà åðåöøå
äøåú äøáã ë"ôòà ììë íäéðéá ïåéîã ïéàå äéúö÷î
ìùîá òåîùì äìåëéù äî ïæàä êëùì à"ðá ïåùìë
ïåöøäå âåðòúä çëî äìåìëä íãàä úîùðî äöéìîå
ìéëùî íãàùëù ùåçá äàøðëå 'åëå äðéáäå äîëçäå
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ב.24. קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי ˘ËÈÏ"‡:28.לזהר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰?קמ"ל מאי "לכאורה
ואילך. סה ע' תרס"ו בהמשך המדובר הב' האופן לשלול התענוג חיצוניות הוא דרצון בבי' כאן להוסיפה ומוכרח קמ"ל דטובא וי"ל

כבכאן". שם ואילך עג בע' ˘ËÈÏ"‡:29.והמסקנא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוספת - התענוג כו' כנ"ל".Ô‡Îמוכרחת·Â‡È¯"דהיינו .
ה"ט.30. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnעח 'k ipy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ' שי יום
אגרת כט  ,298 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,pw 'nr cr.íãàä ï"øðáù

,àìôð Lãç ìëN äæéà ìékNî íãàLkL ,Leça äàøpëå§©¦§¤§¤§¤¨¨©§¦¥¤¥¤¨¨¦§¨
Bì ãìBð íéðt-ìk-ìò òâø dúBàa éæà31àìôð âeðòz £©§¨¤©©¨¨¦©©£¦§¨

ììkî ,BìëNad`xn df ixd -äìòî äìòîì àeä âeðòzäL §¦§¦§¨¤©©£§©§¨©§¨
LaìnL ÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaîbeprzd -úðéçáa ¦§¦©©¥¤§©¨§¨©¤§ª¨¦§¦©

íãàäLëe ,äîëçå ìëN¥¤§¨§¨§¤¨¨¨
,äîëçå ìëOä Lébøî©§¦©¥¤§¨§¨
dðéáîe dâéOnL eðéäc§©§¤©¦¨§¦¨
ïk-íb Léâøî éæà ,áèéä¥¥£©©§¦©¥
Laìîä âeðòzä úðéça§¦©©©£©§ª¨

÷ð ïëìå .äîëçaúàø ©¨§¨§¨¥¦§¥
íìBò" íLa äðéa úðéça§¦©¦¨§¥¨

LBãwä øäfa "àaä32, ©¨©Ÿ©©¨
àéäL"dpia" -úðéça ¤¦§¦©

íò äîëçä úelbúä¦§©©¨§¨¦
,da Laìîä âeðòzä©©£©§ª¨¨
-ïâa íé÷écvä íéâéOnL¤©¦¦©©¦¦§©

íéìékNîe ïãò- ¥¤©§¦¦
,zelkydúeiîéðôa¦§¦¦

à÷ôð äîëçî àúéøBàc ,äøBzä33,,"dnkg"n d`a dxez - ©¨§©§¨¥¨§¨¨§¨
éøa-àLã÷å àúéøBàåãç àlk àeä-C34:Îyecwde dxez - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

cg` xac lkd `edÎjexa35ote`a ,dxezd zeinipta oaen ixd ,
dnypd dbiyn my ,ocrÎobay dbyddzedn,zewl`dbeprz

l"pk zeinipt `edydbyd ixd dl yi - (epiax w"k ztqed) -
gxkdd on ,z`f lawl dzlekia didiy icke ,"seq oi` xe`"a
,zeevnd iyeall wwcfdl
oldl .lirl xaqenk
sqepay ,owfd epax xiaqi
miyeal od zeevny dnl
lkezy ick ,dnypl
eifd ly ielibd "lawl"
mb od ,zewl`n dx`dde
dbixcnd z` zexagn
zbixcn) xzeia dpeilrd
mixacd mr (xzkd
ziyrp mday miinybd
"micenr" od jkae ,devnd
oeilrd z` mixagnd
mr ziad ly xzeia
zbixcn zexagn zeevnd jk oky ,ziad ly xzeia oezgzd

.zeevnd ly miinybd mixacd mr xzkd

éîëç éôa àø÷ðå äpëî àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ,äpäå§¦¥¨¨¤§¨§ª¤§¦§¨§¦©§¥
úîàä,milaewn -ê"øú Báe ,"ïBéìò øúk" íLa,620 - ¨¡¤§¥¤¤¤§

'eëå øBà éãenò36.,j"xz `ixhniba xzk -,Leøtdn - ©¥§¥
?oeilrd oevx ody zeevn iabl mixacd zernyn,ìLî-Cøc¤¤¨¨

úéáa íéãenò LiL Bîk§¤¥©¦§¥
ìBãb äîBç37íéávð , ¨¨¦¨¦

íLàøå ,õøàaly - ¨¨¤§Ÿ¨
,micenrdøaçî§ª¨
,äø÷zaixd - ©¦§¨

z` mixagn micenrdy
mr ziad ly oeilrd

,ziad ly oezgzdäëk̈¨
ìLî-Cøc-ìò Lnî©¨©¤¤¨¨
,àeä-Ceøa "ïBéìò øúk"¤¤¤§¨
úðéçaî äìòîì àeä§©§¨¦§¦©

,äîëçä úâøãî- ©§¥©©¨§¨
ixd `id "dnkg"e
ly dpeilrde dpey`xd

,zeiniptd zexitqdàeäå,"xzk" -lî,"úøúBk" ïBLiehia - §¦§¤¤
j"pza38,éwîe øézëî àeäLíäL ,LàøaL ïéçnä ìò ó- ¤©§¦©¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ¤¥

md ,y`xa oigendäæ ïBöøå .úòc-äðéa-äîëç úBðéça- §¦¨§¨¦¨©©§¨¤
,c"ag oigenn dlrnlyâ"éøúa Laìúð,613 -äøBzä úBöî ¦§©¥§©§©¦§©¨

.úBiNòî úBöî ïä ílëk íaøL ,ïðaøc úBöî 'æå- §¦§§©¨¨¤ª¨§ª¨¥¦§©£¦
"diyr" ,miinyb mipipr ici lr zeyrpdixd md "dyrn"e

xzeia dpezgzd dbixcnd
,envr diyrd mleraíâå§©

zeevnd -úBéeìzä©§
øeaãaoze` miniiwny - §¦

cenil enk ,xeaica
,dnecke xeaica dxezd
ipgex ixd `ed xeaice
ly oipr xy`n xzei

,dyrnïì àîé÷ àä39- ¨©§¨¨
ep` miwqet ixdúîé÷ò"c©£¦©

åéúôN,xeaicd zrya - §¨¨
éåä`ed -íâå ."äNòî £¥©£¤§©

zeevnd -úBéeìzä©§
ála Bà äáLçnaenk - ©©£¨¨©¥

,dnecke 'd z`xie 'd zad`éîLbä íãàì äðzð äåönä éøä£¥©¦§¨¦§¨¨¨¨©©§¦
,à÷åc äfä íìBòaL,inyb mler `edy -äøéça ìòa àeäL ¤¨¨©¤©§¨¤©©§¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãìåð ô"ëò òâø äúåàá éæà àìôð ùãç ìëù äæéà
äìòîì àåä âåðòúäù ììëî åìëùá àìôð âåðòú åì
'éçáá ùáåìîù ÷ø äîëçäå ìëùä 'éçáî äìòî
åðééäã äîëçå ìëùä ùéâøî íãàäùëå äîëçå ìëù
âåðòúä 'éçá ë"â ùéâøî éæà áèéä äðéáîå äâéùîù
á"äåò íùá äðéá 'éçá úàø÷ð ïëìå äîëçá ùáåìîä
âåðòúä íò äîëçä úåìâúä 'éçá àéäù ÷"äåæá
íéìéëùîå ò"âá íé÷éãöä íéâéùîù äá ùáåìîä
àúééøåàå à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúä úåéîéðôá

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäåéîëç éôá àø÷ðå äðåëî ä"á ïåéìòä ïåöø
ê"øú åáå ïåéìò øúë íùá úîàäøåà éãåîò

äîåç úéáá íéãåîò ùéù åîë ìùî êøã 'éô .'åëå
øáåçî íùàøå õøàá íéáöð ìåãâùîî äëë .äø÷úá

úâøãî 'éçáî äìòîì àåä ä"á ïåéìò øúë î"ãò
úøúåë ïåùìî àåäå äîëçäé÷îå øéúëî àåäùìò ó

ùáìúð äæ ïåöøå ã"áç 'éçá íäù ùàøáù ïéçåîä
äøåúä úåöî â"éøúáíìåëë íáåøù ïðáøã úåöî 'æå

ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä
úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù

æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà
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.31:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משא"כ"‰˘‚¯‰‰- כההמשך - לאח"ז 'קבלת ·ÂÚ‰"·באה זה אין - הרגשה שאין זמן וכל
א.32.הנעימות'". קנח, א.33.ח"ב פה, ˘ËÈÏ"‡:34.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"„"Ú שכל ומשכיל כשנולד ונפיק שנולד התענוג

וכו'". ה' נועם ועוד.35.והיא א. כד, פ"ג.36.זח"א ש"ח ˘ËÈÏ"‡:37.פרדס ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הנמשל מהו מלכים 38."צ"ע
ובכ"מ. טז. ז, א.39.א' סה, סנהדרין



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עט oeygxn `"k iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א שלישי יום
,pw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò úåëéøàá

,'eëå áBèì Bááì úBhäì,aeh `ll melyeÎqg e` --äî §©§¨§§©
éøö ïéà ¯ óeb àìa äîLpä ïk-ïéàM.äæ ìò dúeöì C ¤¥¥©§¨¨§Ÿ¥¨¦§©Ÿ¨©¤

íéávð ,íéãenòä Bîk ìLî-Cøc-ìò ïä úBönäL ,àöîðå§¦§¨¤©¦§¥©¤¤¨¨§¨©¦¦¨¦
mixagne -ãò ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä ,úBìònä íeøî¥©©£¨¨¤§¨©

.úéøîçä Bælä õøàä̈¨¤©¥©¨§¦
Bîk ìLî-Cøc-ìò ïäå§¥©¤¤¨¨§

íéãenòämdy -,ïéìeìç ¨©¦£¦
,miptan -ïéôéwnL¤©¦¦

íãàä úîLð ïéLéaìîe©§¦¦¦§©¨¨¨
BLôð Bà Bçeø Bà- ©§

,zeevnd iyeala
Cøãå ,úBönä íi÷nLk§¤§©¥©¦§§¤¤

elà íéãenòly - ©¦¥
,zeevnd-Lôpä ïéìBò¦©¤¤

íeø ãò BlL äîLð-çeø©§¨¨¤©
,úBìònä,zebixcnde - ©©£

úà íéiçä øBøöa øøöì¦§Ÿ¦§©©¦¤
Leøt .'äefi`a - ¥

zewl` ly dbixcn
ici lr icedi xywzn

- zeevnúBøeøö úBéäì¦§§
aìîe,øúkä øBàa úBL §ª¨§©¤¤

dpeilrd dbixcnd -
xcq ly xzeia

,zelylzydïBöø àeä¨
-ìòå ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨§©
eìëeé äæ Leáì éãé§¥§¤§

úìònî äìòîlL "úBçöçö"å "'ä íòð"a úBæçìzbixcne - ©£§Ÿ©§©§¨¤§©§¨¦©£©
Búeiîéðt ïäå ,øúkä`id xzkd zeinipt ,xzkd xe` ly - ©¤¤§¥§¦¦

,zelylzyd xcqn ixnbl dlrnlíâäå) .ìLî-Cøc ìò©¤¤¨¨©£©
ïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¤©¦§¥§¦¦¨¨¤§

àeä-Ceøa,xzkd zeipevign ody mixne` ep` o`k eli`e - ¨
,oevxd zeipevigúàæ úòãeî äpä,xacd reci -,ïç éòãBéì ¦¥©©Ÿ§§¥¥

-gdnkp(dlawd znkg) dxzqLiL úBâøãîe úBðéça éeaø¦§¦©§¥¤¥
úBðéça änk ,äMã÷ä úBâøãnî äâøãîe äðéça ìëa§¨§¦¨©§¥¨¦©§¥©§ª¨©¨§¦

,"íéðô"ì "íéðt",zg` dpiga iably - zeiniptl zeinipt - ¨¦§¨¦
`id dipyd dpigadxzei cer,'eke zeiniptúBðéça änëå§©¨§¦

,"íéøBçà"ì "íéøBçà""miixeg`" xzei `id zg` dpigay - £©¦©£©¦

,"miixeg`" z`xwp dpiga dze` mby zexnl ,dipyd xy`n
.('eëå õ÷ ïéàì,oeilrd oevx zeinipt zpiga iably ,ixd - §¥¥§

zexnl ,cala "zeipevig" zeevn ze`xwp ,o`k xaecn dzece`
ze`xwp od ,zxg` dpigal d`eeyda xaecn ea ,xg` mewnay
.oeilrd oevxd "zeinipt"
,xn` ixd ,miptÎ lkÎlr
(620) j"xz od zeevny
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dxezd zeevnn
od odny (`ziixe`c)
,xne` `ed okle ,ze`a
md ytpl miyealdy

xzb"ixzn) (613) b"i
mb zellkp oday zeevnd
yialdl (opaxc zeevnd
.ytpd zegek b"ixz

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
úBöî úBáLçð ïðéà ïðaøc úBöî 'æ,ïîöò éðôazeevnk - ¦§§©¨¨¥¨¤¡¨¦§¦§¥©§¨
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miyialne mitiwnd "oilelg micenr" enk od zeevndy ,lirl
,zeevnd z` miiwnd mc`d ly ytp e` gex e` ,dnypd zpiga
cr ely - dnype gex ,ytp - o"xpd zeler "micenr"d ici lre
xe`a zeyaelne zexeyw zeidl ,xzeia zedeabd zelrnl
"'d mrepa zefgl" zeleki od df yeal ici lre ,xzkd

dfe ,"xzk"n dlrnly "zegvgv"ezeinipt."xzk"d

øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©
éãe÷t úLøt LBãwä©¨¨¨©§¥
:(á ãenò èëø óc)©©

ïéáè ïéãáeò ïeðéàc"§¦§¦¨¦
éëLî ¯ Lð øa ãéáòc§¨¦©©¨§¥
äàlò àåéæc àøBäpî¦§¨§¦¨¦¨¨
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à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù
àöîðå .æ"ò äúåöì ö"à óåâ àìá äîùðä ë"àùî
úåìòîä íåøî íéáöð íéãåîòä åîë î"ãò ïä úåöîäù

åæìä õøàä ãò ä"á ïåéìòä ïåöø àåäïäå úéøîåçä
úîùð ïéùéáìîå ïéôé÷îù ïéìåìç íéãåîòä åîë î"ãò

åùôð åà åçåø åà íãàäêøãå úåöîä íéé÷îùë
øåøöì úåìòîä íåø ãò åìù ï"øðä ïéìåò åìà íéãåîò

úà íééçä øåøöáúåùáåìîå úåøåøö úåéäì 'éô .'ä
åìëåé äæ ùåáì é"òå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä øúëä øåàá
øúëä úìòîî äìòîìù úåçöçöå 'ä íòåðá úåæçì

à"îá øàáúðù íâäå) î"ãò åúåéîéðô ïäåúåöîäù
ç"éì úàæ úòãåî äðä ä"á ïåéìòä ïåöø úåéîéðô ïä

ìëá ùéù úåâøãîå 'éçá éåáéøúåâøãîî äâøãîå 'éçá
íééøåçà 'éçá äîëå íéðôì íéðô 'éçá äîë äùåã÷ä

ïéàì íééøåçàìïðéà ïðáøã úåöî 'æ äðäå .('åëå õ÷
óñåú àì øîàð øáë éøäù ïîöò éðôá úåöî úåáùçð
ïäá úåìåìëå äøåúä úåöîî úåëùîðå úåàöåé ïä àìà
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnפ a"k iriax Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ב רביעי
,300 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr:ì"ðë ä"á

,'eë àLeáì,mc`d dyery (zeevnd) miaehd miyrndy - §¨
xzk" zbixcnn xnelk ,oeilrd eifdn xe`d z` mikiynn

,"oeilr."'eëå 'ä íòða 'eë éîçå`edy itk - dfeg `ede - §¨¥§Ÿ©§
.xzkd zeinipt mdy ,"zegvgv"ae "'d mrep"a - my miiqn

éøéî íúäc íâäå- ©£©§©¨©§¥
,xdefa ,myy zexnle

xaecn,ïBzçzä ïãò-ïâa§©¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥
,Lnî úBiNòî úBönî¦¦§©£¦©¨

ealdy ixd -mpi` miy
ly dlrnde oiprd cvn

oevxxaecnk ,oeilrd
zlrn cvn m`Îik ,lirl

,"dyrn"dïãò-ïâa ìáà£¨§©¥¤
íä íéLeálä ïBéìòä̈¤§©§¦¥

àúeòøî,oevxdn - ¥§¨
àaìc äðeëå,ald ly - §©¨¨§¦¨

,àúBìöe àúéøBàa- §©§¨§¨
,dltzae dxezaíL øäfa áeúkL Bîk'a wlga -,(éø óc) §¤¨©Ÿ©¨©

ocrÎoba zeevnd dyrnn miyeal dnypl xak yiy ixg`y -
,oeilrd ocrÎobl dler `id - oezgzdäðekä éøädpnny - £¥©©¨¨

,miyeald mi`aì äøBza B÷ñò úðek àéä,'ä úáäàî dîL ¦©¨©¨§©¨¦§¨¥©£©
,úBiNòî úBöî ììkî ïk-íb àéä äøBz ãeîìz úåöîe¦§©©§¨¦©¥¦§©¦§©£¦

éåä åéúôN úîé÷ò"c`ed -øeaãk åàì øeäøäå ,"äNòî ©£¦©§¨¨£¥©£¤§¦§¨§¦
éîc41,,xeaicl dnec epi` (dxezd zeize`a) xedxd -Bðéàå ¨¥§¥

Bcáì øeäøäa BúáBç éãé àöBé42.älôza ïëå ,gxkdd on - ¥§¥¨§¦§§©§¥©§¦¨
oda xedxdd witqn `le ,dltzd zeln `wec xeaica `hal

zniwr ,"dyrn"d oipr epyi dltza mbe dxeza mby ixd ,cala
miyeald mby ,`id dpeekde ,"dyrn"l zaygpd miizty

n miyeal ok mb md - dpeeka dltzne dxezn miyrpydyrn
,xzkd xe`n mi`ad zeevnd,íb äîe,efn dxizie -úìòî ék ©©¦©£©

øeacä ìò äðekä©©¨¨©©¦
äNòîedpeekdy dn - ©£¤

xeaicn dlrnl `id
miyrp dpeekny ,dyrne
,oeilrd ocrÎobl miyeal

,'eë dîöò ãvî dðéà- ¥¨¦©©§¨
`idy dnvr dpeekd cvn
ly dcearde dlrnd
Îyecwdl dzad`a ytpd

,`edÎjexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä¤¨©¨¨¤§

dn dx`dd -oeilrd oevx
oipra zelbzda xzei `id
- dad`e dpeek ly ipgex

,inyb dyrn `edy zeevnd dyrn ly oipra xy`nBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz" -çì ÷øt à ÷ìç ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

.íL ïiò ,úeëéøàaoeilrd oevxdn dx`ddy ,xaqen my - ©£¦©¥¨
dx`ddl d`eeyda "dnyp" enk `id ,dpeeka dxi`nd
lcad xy`e ;dnypl yealne "seb"k `edy "dyrn"a dxi`nd
mby ixd ,miptÎlkÎlr .dx`dd zehytzde mevnva wx `ed df
,dltze dxezay ald oevxe zpeekn dnypl miyrpd miyeala
dpnny ,oeilr xzk ,oeilrd oevxd ly dx`dd cvn ok mb md

.lirl xaqedy itk ,dnypl miyeald mi`a

a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekld,dxezd
edn mircei ji` ,oky .oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec oday
ick zeidl zeevnd lr ote` dfi`ae ,zeevnay oeilrd oevxd

d iciÎlr `wec df ixd - oeilrd oevxd jynei oci lryzekld
.dtÎlray dxez ly

:owfd epax oeylae
,úàæ úòãeî äpäå- §¦¥©©Ÿ

,reci ixdïBöø äpä ék¦¦¥§
àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨

â"éøza Laìîä(613) ©§ª¨§©§©
äøBzaL úBöî¦§¤©¨

,áúëaLyaeln oday ,azkay dxeza od zeevndy itk - ¤¦§¨
,`edÎjexa oeilrd oevxd,íìòðå øéîè äqëîe àìôî àeäª§¨§ª¤¨¦§¤§¨

,ät-ìòaL äøBza àlà älbúî BðéàåÎlray dxezd on - §¥¦§©¤¤¨©¨¤§©¤

epaxy itk ,ef devnay oeilrd oevxd edn xexiaa mircei dt
zepeyld rax` .'eke oilitz zevnn dnbecd cin `ian owfd
oke ,"mlrpe xinh dqekne `lten" :oda ynzyn owfd epiaxy
e"`ea "dqekne `lten" :zewelg izyl owlgn `edy dn
okn xg`le ,siqend
,"mlrpe (e"`e ila) xinh"
"mlrpe xinh"y xnelk
- dipy dwelg `ed
iel ihewl"a z`f xiaqn
lr zexrda) "wgvi
b"ixzy iptn dfy ,(`ipzd
zeevn ,(recik) 'ied mya zeielz azkay dxezay zeevnd

"d"e"a dyrÎzeevne 'ied my ly "d"i"a dyrzÎ`l43'ied mye ,
xn`nk ,"`xwp" `le "azkp" ixd44ip` azkp ip`yk `l"
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íâäå .'åëå 'ä íòåðá 'åë éîçå 'åë àùåáì äàìéò
éøééî íúäãúåöîî íä íù íéùåáìäù ïåúçúä ò"âá

àúåòøî íä íéùåáìä ïåéìòä ò"âá ìáà ùîî úåéùòî
íù øäæá ù"îë àúåìöå àúééøåàá àáìã äðååëå

äøåúá å÷ñò úðååë àéä äðååëä éøä (é"øã)äîùì
úåéùòî úåöî ììëî ë"â àéä ú"ú úåöîå 'ä úáäàî

øåäøäå äùòî éåä åéúôù úîé÷òãéîã øåáãë åàì
éë íâ äîå äìôúá ïëå åãáì øåäøäá ç"é àöåé åðéàå

ìò äðååëä úìòîäîöò ãöî äðéà äùòîå øåáãä
à"÷ìá ù"îë 'åë ïåéìòä ïåöø úøàä ãöî àìà 'åë

ç"ìô à"ç.ù"ò úåëéøàá

äðä éë úàæ úòãåî äðäå
äøåúáù úåöî â"éøúá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø
äìâúî åðéàå íìòðå øéîè äñåëîå àìôåî àåä áúëáù

ïéìéôú úåöî åîë ô"òáù äøåúá àìàøîàðù î"ãò
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פי oeygxn a"k iriax Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mlrl" ,iÎpc` mya `l` 'ied mya `l `id d`ixwdy ,"`xwp
oevxd `wec azkay dxezay dn edfe .dnlrd oeyln "aizk
azke) "azkp" wx `ed ,mlrp `ed 'ied myy enk mlrp oeilrd
el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw iabl mlrd `ed

zepeyld rax` od
xinh dqekne `lten")
rax` cbpk ("mlrpe
ode ,'ied my zeize`
,zewelg izya zewelg
xinh"e "dqekne `lten"
"dqekne `lten" :"mlrpe
'ied my ly d"i cbpk
,d"e cbpk "mlrpe xinh"e
jiynn `ed) xnelk
,("wgvi iel ihewl"a
`ed oeilrd oevxdy
'ied my ly zeize`d

`lirlc`ede (dlrnly)
azkay dxeza yaeln
`zzlc 'ied my `idy
oiicr `ed okle ,(dhnly)
xinh dqekne `lten"
mb) 'ied my ik ,"mlrpe

dlbzne ,"mlrpe xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied my
itk) "`xwp"e ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dtÎlray dxeza

`edy ,iÎpc` my ici lr ielibae "`xwp" 'ied myy`xwp
dxeza `edy itk oeilrd oevxd ixd ,miptÎlkÎlr .(iÎpc`a

,dtÎlray dxeza wx dlbzne ,mlrpe dqekn `ed azkayBîk§
áúëaL äøBza øîàpL ,ìLî-Cøc ìò ,ïélôz úåöî45: ¦§©§¦¦©¤¤¨¨¤¤¡©©¨¤¦§¨

éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò úBàì ízøL÷e"àeäå ,"E §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§
éà áeúkä Løt àlL ,íìòðå íeúñ øîàî,øL÷l äîe C ©£¨¨§¤§¨¤Ÿ¥©©¨¥©¦§Ÿ

éðéò ïéa" àeä ïëéäå ,"úBôèBè" eäîeãò ,"Eãé ìò"å "E ©¨§¥¨¥¥¤§©¨¤©
ät-ìòaL äøBz äLøtL46éøvL ,ìò ãçà úéa øL÷ì C ¤¥§¨¨¤§©¤¤¨¦¦§Ÿ©¦¤¨©

íézaäå ,úBiLøt 'ã íëBúáe ,Làøä ìò íéza 'ãå ãiä©¨§¨¦©¨Ÿ§¨¨¨¦§©¨¦
,à÷åc íéòaøîe ,ãaòî øBòî eéäéxy`a `ed xen`d lk - ¦§¥§ª¨§ª¨¦©§¨

ldn,xeywlà÷åc úBøçL øBò ìL úBòeöøa íéøM÷îe47, §ª¨¦¦§¤§Ÿ©§¨
xy`a df -dna,xeywlúiNò úBëìä éèøt øàL ìëå§¨§¨§¨¥¦§£¦©

,ät-ìòa eøîàpL ïélôzä,dtÎlray dxeza -"Eãé ìò"å ©§¦¦¤¤¤§§©¤§©¨¤
ãiä ók àìå à÷åc òBøfä àéä48éðéò ïéá"e ,ã÷ã÷ äæ "E ¦©§©©§¨§Ÿ©©¨¥¥¤¤¨§Ÿ

çönä àìå49.gipdl mikixv okid mewnl xy`a `ed df lk - §Ÿ©¥©
dna xexiaa zrcl mixen`d mipicd ihxt lk ,oilitzd z`
miiwi icediy oeilrd oevxd `ed ji`e oilitzd zevn z`hazn

a mixdazne mixxazn dl` lk - ef devnzeklddxez ly
.`wec dtÎlrayäNò-úBöî ïéa ,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨¥¦§£¥

úBLøôîe úBòeãéå úBéeìb ïðéà ¯ äNòú-àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤¥¨§¦§Ÿ̈
øîàpL äNòú-àì úåöîk ,ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà¤¨©§¥¨¤§©¤§¦§©Ÿ©£¤¤¤¡©
äNòú àì" :úaLa§©¨Ÿ©£¤

"äëàìî50Løt àìå ,- §¨¨§Ÿ¥©
,azkay dxezay ieeiva
,äëàìî àéä äî©¦§¨¨
ät-ìòaL äøBzáe51 ©¨¤§©¤

Løtúðxaqen -ïäL ¦§¨¥¤¥
,úBòeãéä úBëàìî è"ì§¨©§
íéðáà ìeèìè àìå§Ÿ¦§£¨¦

.úBãák úBøB÷åoi`y - §§¥
`l` dxezd on xeq` df

opaxcn52efy zexnl ,
mc`de ,dcak dk`ln
ezeyra xzei rbiizi
ziiyra xy`n ef dk`ln
ly zeniieqn zek`ln
lka - zek`lnd h"l
dk`lnd `id ef `l z`f
dpyi .dxez dxq`y
o`k ztqep `qxib

zeciak zexewe mipa` lehlh `le" :"`ipz"acalm`zda ,"
xeqi` `ed zeciak zexewe mipa` lehlh mby ixd ef `qxibl
zyxta xne` o"anxdy dnl m`zda `ed df xac ,dxezd on

xen`53ly "zeayz" jke) aehÎmeia "oezay" ly "dyr"dy ,
iptn `l` ,zek`lnd h"ln mpi`y mixac lr mb `ed (zay
h"ln dgepne zeay mc`l oi` el` zek`ln ezeyray
mb xaeq jk ,"oezay" ly "dyr"a zellkp od - zek`lnd

"dpyn cibn"d54mby ,oey`xd eyexita my yxtn `ede ,
yiy mixacdn "zeayz" dxn` dxezdy ,jk xaeq m"anxd
dxezdy dn) dk`ln md oi`y zexnl (dribi) lnr mda
lk dyrz `l" ly dyrzÎ`ld epyi dilry (dk`ln z`xew
la` ,ef `xaq jixtn "dpyn mgl"dy zexnl ,"dk`ln

miyxtnd mpyi .jk xazqn "dpyn cibn"dn55izyy ,
zwelgna zeielz ode ,zn` od ,o`k "`ipz"a ze`qxibd

inlyexiay56ziriayay "dyr"dy mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy ,
ziriaya `le ,jnxk xenfz mipy yye jcy xevwz mipy yy")
mdilr oi`y mixac iabl `ed ("dyr - dyr llkn `ad e`le
"zeayz" ly 'dyr'dy ,zay iabl mb zeidl jixv jky) e`l
lk dyrz `l" ly e`ld llka mpi`y mixac lr `ed
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ùã÷ä úøâà
ïéá úåôèåèì åéäå êãé ìò úåàì íúøù÷å ë"áùåúá

íåúñ øîàî àåäå êéðéòáåúëä ùøéô àìù íìòðå
êéðéò ïéá àåä ïëéäå úåôèåè åäîå øåù÷ì äîå êéà

ãò êãé ìòåøåù÷ì êéøöù ô"òáù äøåú äùøéôù
'ã íëåúáå ùàøä ìò íéúá 'ãå ãéä ìò ãçà úéá

úåéùøôà÷åã íéòáåøîå ãáåòî øåòî åéäé íéúáäå
øàù ìëå à÷åã úåøåçù øåò ìù úåòåöøá íéøùå÷îå
êãé ìòå ô"òá åøîàðù ïéìéôúä úééùò úåëìä éèøô

ïéáå ãéä óë àìå à÷åã òåøæä àéäãå÷ã÷ äæ êéðéò
úåöî ïéá ò"î ïéá äøåúáù úåöî ìë ïëå .çöîä àìå

úåéåìâ ïðéà ú"ìäøåú é"ò àìà úåùøåôîå úåòåãéå
äëàìî äùòú àì úáùá øîàðù ú"ì úåöîë ô"òáù
ùøôúð ô"òáù äøåúáå äëàìî àéä äî 'éô àìå
úåøå÷å íéðáà ìåèìè àìå úåòåãéä úåëàìî è"ì ïäù
ïéá úåöîä ìë ïä ïäá àöåéëå úåãéáë
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ח.45. ו, מקומות.46.ואתחנן ובכו"כ ואילך ב לד, מנחות ˘ËÈÏ"‡:47.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"ג תפילין הל' רמב"ם "ראה
פוסקים". ובשאר ˘ËÈÏ"‡:48.הי"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מקומות בשאר ˘ËÈÏ"‡:49."כהפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כהציץ"

ח).50. טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה "לא שצ"ל: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין אפשר" בדרך ותיקונים ב"הערות

ובכ"מ.51. שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת הי"ב.52.ראה פכ"ד שבת הל' כד.53.רמב"ם פכ"א 54.כג, שבת הלכות לרמב"ם
פד.55.ה"א. ע' כאן התניא לספר הגהות ה"ה.56.לקוטי פ"ז סנהדרין



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnפב a"k iriax Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mipa` `le" :"`ipz"a o`k ddbdd d`a jkl m`zda .("dk`ln
zeciak zexewecalaziriay ly "dyr"dy ,xaeq iqei 'xe ."

oi`y mixacd eli`e ,e`l mdilr yiy mixacd lr wx `ed
xacd jk ixd jkl m`zda .opaxcn wx mixeq` - e`l mdilr

dy ,zay iabl mbdyr
dn lr wx `ed zay ly
eli`e ,e`l eilr yiy
e`l mdilr oi`y mixacd
.opaxcn wx mixeq`

ïäa àöBiëådneca - §©¥¨¤
Î`lle oilitz zevnl

,zay ly dyrzìk ïä¥¨
Böî ïéa ,úBönääNò-ú ©¦§¥¦§£¥

,äNòú-àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤
àìå úBîeúñ ïä¥§§Ÿ
úBéeìâe úBLøôî§Ÿ̈§
éãé-ìò àlà úBòeãéå¦¤¨©§¥
.ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤

éëä íeMîe,okle - ¦¨¥
áéúk,aezk -äøBz ìò §¦©¨

ät-ìòaL57Lhz ìà" : ¤§©¤©¦Ÿ
Bîk ,"Enà úøBz©¦¤§

øäfa áeúkL58íeMî , ¤¨©Ÿ©¦
Bîk ìLî-Cøc-ìòL¤©¤¤¨¨§
ãìeä éøáà ìkL¤¨¥§¥©¨¨
áàä útèa íéìeìk§¦§¦©¨¨
íàäå ,ìBãb íìòäa§¤§¥¨§¨¥

ç"îøa íìL ãìå dúãéìa éelb éãéì ezàéöBî,248 - ¦©¦¥¦§¥¨¨¨¨¨¥¦§¨
ä"ñLe íéøáà,365 -,íéãéb"dxizi dpia"d ixd efy - ¥¨¦§¨¦¦

"dy`a dpzip"y59- mlrda lelk didy dn zelbl gekd ,
,mly ote`aLnî äëkzxez" dtÎlray dxez z`xwp - ¨¨©¨

jn`oky ,"ç"îø ìk(248) -ä"ñLe äNò-úBöî(365) - ¨§¨¦§£¥§¨
äøBza éelbä ìà íìòääî íéàa äNòú-àì úBöî¦§Ÿ©£¤¨¦¥©¤§¥¤©¦©¨

àø÷c déLéøå ,ät-ìòaLyehz l`e" weqtd ly dlgzdd - ¤§©¤§¥¥¦§¨
- "jn` zxezéáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen -àlr - §©§¦©¨¦¨¦©

,áúëaL äøBzxqen" z`xwpd -"jia`,äîëçî à÷ôðc ¨¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨
äàlò,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,oky - ¦¨¨

" íLa úàø÷päúøèò ìéç úLà" :áeúkL eäæå ."áà ©¦§¥§¥¨§¤¤¨¥¤©¦£¤¤
,"dìòa,ef zxb` ziy`xa `aenk -ät-ìòaL äøBzä ék ©§¨¦©¨¤§©¤

,äaøä úBìéç úãîòîe äãéìBnä ,"ìéç úLà" úàø÷pä©¦§¥¥¤©¦©¦¨©£¤¤£¨©§¥
áeúkL Bîk60"úBîìò" éø÷z ìà ¯ "øtñî ïéà úBîìòå" : §¤¨©£¨¥¦§¨©¦§¥£¨

"úBîìBò" àlà61,,xtqn ila zenler -úBëìä ålà- ¤¨¨¥£¨
,dxezay,àðaLç ïBì úéìc,xtqn odl oi`y -áeúkL Bîk §¥ª§¨¨§¤¨

íéðewza62,ipewiza - ©¦¦
,xdefïlëålk - §ª¨

,zeklddéelb úðéça ïä¥§¦©¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
,áúëaL äøBza íìòpä©¤§¨©¨¤¦§¨
dxez z`xwp okl -
,"lig zy`" dtÎlray
daxd dcinrn `id oky
zeaxd zekldd ,zeliig
oldl .dtÎlray dxezay
dn ,owfd epax xiaqi
,zxb`d zligza l`yy
l"f epinkgy dn lr
ynzy`ce" mixne`
`id dpeekdy "'eke `bza

lzekldly "dxzk" ,
"zekld" recn - dxez
ly dxzk ze`xwp `wec
df `wec recn oke ,dxez

dpeyyzekldel ghaen
- `ad mler oa `edy
`le `wec zekld recn

?dxezay xg` oiprïBöøe§
úìònî äìòî äìòîì àeä àeä-Ceøa ïBéìòäzbixcne - ¨¤§¨§©§¨©§¨¦©£©

äîëç,äàlò,dpeilr dnkg -ìòL äøèòå øúk Bîëe ¨§¨¦¨¨§¤¤©£¨¨¤©
,LàøaL ïéçnä`ed xzkd jk -dlrnl"dnkg"dn ©Ÿ¦¤¨Ÿ

,oigen `idy"å "àâz" íLa úBëìää eàø÷ð ïëìdøúë ¨¥¦§§©£¨§¥©¨§¦§¨
,"äøBz ìLly ielibd od zekldd ,oky -oevx,oeilrd ¤¨

,xzk `ed oevxeïa àeäL Bì çèáî úBëìä äðBMä"å§©¤£¨ª§¨¤¤
,"àaä íìBòoipr ici lr xy`n xzei ,`wec "zekld" - ¨©¨
,dxeza xg`BlL äîLð-çeø-Lôð úeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§¤¤©§¨¨¤

:ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøamiyealdy - ¦§¨¤§¨©¦§¨§¥
,zeevnd md `ad mlera dnyplielibeoeilrd oevx

zexidaa `hazn oday ,`wec zeklda ixd `ed zeevnay
.zeevnay oeilrd oevxd `ed dn
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ùã÷ä úøâà
úåéåìâå úåùøåôî àìå úåîåúñ ïä ú"ìî ïéá ò"î
ìò áéúë éëä íåùîå ô"òáù äøåú é"ò àìà úåòåãéå

øäæá ù"îë êîà úøåú ùåèú ìà ô"òáùåúíåùî
áàä úôéèá íéìåìë ãìåä éøáà ìëù åîë î"ãòù

éåìéâ éãéì åúàéöåî íàäå ìåãâ íìòäáãìå äúãéìá
ìë ùîî äëë íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøá íìù

íéàá ú"ìî ä"ñùå ò"î ç"îøéåìéâä ìà íìòääî
éà÷ êéáà øñåî éðá òîù àø÷ã 'éùéøå ô"òáùåúá

à÷ôðã áúëáù äøåúàíùá '÷ðä äàìéò äîëçî
ô"òáù äøåúä éë äìòá úøèò ìéç úùà ù"æå .áà

ìéç úùà '÷ðääáøä úåìééç úãîòîå äãéìåîä
úåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà øôñî ïéà úåîìòå ù"îë

åìàïìåëå íéðå÷éúá ù"îë àðáùåç ïåì úéìã úåëìä
íìòðä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá ïäë"áùåúá

äîëç úìòîî äìòî äìòîì àåä ä"á ïåéìòä ïåöøå
ìòù äøèòå øúë åîëå äàìéòïëì ùàøáù ïéçåîä

äðåùäå äøåú ìù äøúëå àâú íùá úåëìää åàø÷ð
àåäù åì çèáåî úåëìäúåùáìúä é"ò á"äåò ïá

:ì"ðë ä"á ïåéìòä ïåöøá åìù ð"øð
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ח.57. א, דתורה 58.משלי פ"ד ח"א יונה" "כנפי בספר אבל פה, שבעל תורה נקראת ד"אמך" שם בזהר ב. רעו, לזח"ב בהשמטות
אמך". "תורת - שבע"פ ותורה אביך" "מוסר נקראת ב.59.שבכתב מה, ח.60.נדה ו, זרה 61.שה"ש עבודה יב. פ"ו, שהש"ר ראה

ב. אליהו").62.לה, "פתח (בהקדמת ב יד,



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פג oeygxn b"k iying mei Ð l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ג חמישי יום
אגרת ל  ,`pw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî .ì,302 'nr cr:ì"ãå øôñîå

.ìdpyay dl` z` owfd epax xxern ,'l oniq ,ef ycew zxb`a

dze`a mby ,"l`xyi ux` zwcv"l miieqn sqk mekq epzp zncewd

`ede ,exary mipya xy`n zegt `l (zepey zeaiq llba) epzi dpy

" oipr mb dwcva rbep ji` xiaqnaex,dwcvd oipr ziiyra) "dyrnd

avwend mekqd z` zzle

itk ,zeaexn zepizpa

dlrnd hexhexta xiaqdy

oniq ycewd zxb`a jkay

,"lecbd oeayg"d mbe ,(`"k

oeaygl zetxhvn zepizpdy

dlrnl lret df xy`e ,lecb

xewn ,"zeliv`c zekln"a

.zenlerd lk

úàæ úòãeî,reci ixd - ©©Ÿ
ì"æø eøîàM äî1ìk" : ©¤¨§©©¨

úéáì àáì ìéâøä̈¨¦¨Ÿ§¥
àì ãçà íBéå úñðkä©§¤¤§¤¨Ÿ
àeä-Ceøa-LBãwä ¯ àä©¨¨

,åéìò ìàBLoeyl ,ab` - ¥¨¨
`edÎjexaÎyecwd cg` mei `a `le" `id epiptly `xnbd
zxg` qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce ,"ea li`yn
epeyl z` `le xn`nd "okez" z` wx `ian `edy e` ,`xnba

,ynnøîàpL2."'eëå 'ä àøé íëá éî ::my jyndd itke - ¤¤¡©¦¨¤§¥§
,"el dbep oi`e mikyg jld xy`" ,`iapd - "ecar lewa rney"

,`id dpeekd my `xnbd yexitl m`zdaymrt eze`ayjld
dzid `l dkildd m`) zqpkd zial `a `le jyeg ly mewnl
yexitl m`zdae .("mikyg" df f`y - devn xac myl
jyeg ly avna iexy `edy `id dpeekd ,j"pza miyxtnd
zial `ealn) rpnidl jixv did `l okÎitÎlrÎs`e ,dxve
oryie 'd mya ghai" weqtd meiq itk eilr did `l` (zqpkd
mby ,ef zxb`a xaecnl mb df oipr qgiil yie ,"eiwl`a
aeh xacn rpnidl epevxa yi z`f llbae ,xzei dyw avndyk
oryie 'd mya ghai" zeidl ixd jixv - exar mipnfa dyry

,"mikyg" ly avna mb "eiwl`a,úBönä ìëa ïëåe`l - §¥§¨©¦§
jk `l` ,`xnbd dpc eay ,zqpkd ziaa dltzd oipra `wec
`ede devn xac zeyrl libx mc` didy zeevnd lka mb xacd

,ezeyrn rpnpìk ãâðk äìe÷ML ä÷ãvä úåöî èøôáe¦§¨¦§©©§¨¨¤§¨§¤¤¨
úBönä3.iabl m` ixd ,dltzd zevnn mb dlecb `idy ixd - ©¦§

jk xacdy dnkeÎdnkÎzg`Îlr ,jk - zqpkd ziaa dltz
eilr l`ey - ozep epi`e zzl libx `ed m`ay ,dwcv iabl

,'eke `edÎjexaÎyecwd,íBìLå-ñç øãð éìa àéäL íâä- £©¤¦§¦¤¤©§¨
ixd jky ,melyeÎqg xcp ila dzid exary mipya ezpizpy
ila ezeyrl ,minrt dnk eze` miyery xac lka zeidl jixv

cinz jk zeyrl xcp meyn jka didi `ly ,xcp4,-ét-ìò-óà©©¦
íaìa 'ä úàøé òâð øLà ìéçä ìk ïë5äúàé àì ¯`l - ¥¨©©¦£¤¨©¦§©§¦¨Ÿ¨£¨

,ie`x,Lãwa úBòøâî úúì úé÷ìàä íLôðì,zegt zzl - §©§¨¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨©Ÿ¤
dfÎiciÎlr hrnlejynpy - "ycw" zpigan dkyndd z`

- ycew zpigan
oipr iciÎlr "zekln"a

,dwcvdøák øLàî¥£¤§¨
äðL écî eìbøäª§§¦¥¨¨

,íãànî Léøôäìsqk - §©§¦¦§Ÿ̈
itl ,"jc`n" `xwp

dpyna oey`xd yexitd6,
dpeekdy zeidl lekie
eiabl sqky inl mb `id
,"c`n" ly ote`a `ed
íéìôL çeø úBéçäì§©£©§¨¦
ïBäì úéìc íéàkãðå§¦§¨¦§¥§

,ïBäéîøbîmdl oi`y - ¦§¨¥
iiprl dpeekd - mdlyn
mdl oi`y l`xyi ux`

,mdl zglypd dkinzl mikgn `l` ,mdlynúðéça àéä¦§¦©
,'eëå "úìôBpä ãåc úkñ"onfa l`xyi ux` z`xwp jk - ª©¨¦©¤¤§

z`xwpy ,"zeliv`c zekln"a ,yxeya mb xacd jke ,zelbd
,(`"k oniqe 'c oniq "ycewd zxb`"a xkfpk) jkíîB÷ì§¥

íîBøìe,dze` -éåäîì ,'eëåly zecg`zdd didzy -ãçà §¥§§¤¡¥¤¨
.'eëå ãçàadwcvy ,xacd zernyn l`xyi zenyp iabl - §¤¨§

iable ,icedi mr icedi ly zexagzde zecg`zd "zlret"
`cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn dlrnl zexitqd
yxey dyrpd ,zeklnd zxitq ly (oezgzd cegid) "d`zz
xirf) "`"f" ly "cg`"d mr zecg`zda didi ,zenlerl xewne
`edÎjexaÎyecwd ly cegid dfe ,zenlern dlrnly (oitp`
"`"f" mr zcg`zn ,"zeliv`c zekln" ,dpikyy ,dpikyde

.zenlern lcaene yecwd,'eëå äNònä áø éôì ìkäåitk - §©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§
dlrn dpyiy ,`"k oniq "ycewd zxb`"a hexhexta xaqedy
zexnl ,zg` dpizpa `l ,zeax zepizpa ,dwcvl mekqd ozna

m"anxd xne`y itk ,ixdy ,mekq eze`a xaecny7df xac
cegid dyrp dpizp lka ixd zeciqg it lre ,ytpd z` jkfn
mb xen` dfy ,o`k oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd
xear mb milyi ,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk
llba zzl wiqtn `edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky) ,ef dpy
"ycewd zxb`"a owfd epax z`f lly xak ixd - dywd avnd
,"milke`e mieel" ly avn olvilÎ`pngx didyk mby ,f"h oniq

epax f` xn` okÎitÎlrÎs`"mytpl miyer aeh `l" owfd
d`ad dpyay ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y
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ùã÷ä úøâà
úòãåî ìàáì ìéâøä ìë ì"æøàùî úàæ

ä"á÷ä àá àì 'à íåéå ð"ëäáì
åéìò ìàåùìëá ïëå 'åëå 'ä àøé íëá éî øîàðù

ìë ãâðë äìå÷ùù ä÷ãöä úåöî èøôáå úåöîä
íâä úåöîäìéçä ìë ë"ôòà å"ç øãð éìá àéäù

úé÷ìàä íùôðì äúàé àì íáìá 'ä úàøé òâð øùà
úúìäðù éãî åìâøåä øáë øùàî ùã÷á úåòøâî

úéìã íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì íãåàîî ùéøôäì
íîå÷ì 'åëå úìôåðä ãåã úëåñ 'éçá àéä ïåäéîøâî ïåäì

ãçàá ãçà éåäîì 'åëå íîåøìåáåø éôì ìëäå 'åëå
äèåøôå äèåøô ìë ì"æøàîë ïåáùçä éôìå 'åëå äùòîä
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ב.1. ו, י.2.ברכות נ, ה"א.3.ישעי' פ"א פאה ירושלמי ב. ט, סר"ג.4.ב"ב יו"ד כו.5.שו"ע י, א' שמואל - הכתוב לשון ע"פ

א.6. נד, מט"ו.7.ברכות פ"ג לאבות פיה"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnפד c"k iyiy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ד שישי יום
אגרת לא  ,302 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøòùá òãåð .àì,304 'nr cr:'åëå íéøáàä

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyiaex,ef dpya "dyrnd
oniq "ycewd zxb`"a azk owfd epaxy dnl m`zda mb dne
lkl e` reay icn didz "l`xyi ux` zern"l dpizpdy ,`"k
zereay mze` ly zepizpd dpxqgzy ixd - yceg icn zegtd

.miycg e`éôìe§¦
,ïBaLçäxiaqiy itk - ©¤§

didiy xacd rbepy ,oldl
oeayg"lecbjiynnd ,"

leki ,'eke "'ied lecb" z`
ik ,`id dpeekdy zeidl
oeayga dlrn dpyi ixd

lecb`ed mekqdyk -
e` ze`na enk ,lecb
jiynny xac ,mitl`a
,xzei dpeilr dbixcnn
"xzk"a `ed "d`n"y
zigti m` ixd ,'eke
zzl libx didy mekqdn
oeaygdn ixd xqgi -

dlecb.ì"æø øîàîk8: §©£©©©
äèeøôe äèeøt ìk"¨§¨§¨
ìBãb ïBaLçì úôøèöî¦§¨¤¤§¤§¨

,"'eëåzernynde - §
:`id "lecb oeayg"aì"æø øîàî Cøc ìò9ìBãb" éúîéà : ©¤¤©£©©©¥¨©¨

,'eëå "eðéäìà øéòa" àeäLk ¯ "ä"éåä'iedyk ,xnelk - §¤§¦¡Ÿ¥§
,"epiwl` xir" `xwpd ,xeaicd mler ,"zekln"a xi`ne yalzn
miakxen mizade ,miza daxdn zakxen xirdy myk ,oky
zeize` daxd ekeza llek "xeaicd mler" jk ,zeax mipa`n

(dxivi xtqa "mipa`" ze`xwp zeize`) mitexive10odny ,
,'ied zelcb dlbn dfe ,mi`xapde zenlerd mieedznàéä- ¦

,"epiwl` xir" ,zeliv`c zeklnïBaLçä íB÷îe úðéça11,- §¦©§©¤§
- zewlgzdae dlabda mdy mixaca jiiy ixd oeayg ,oky

d "zekln"edpyi mday leab ilra mi`xapl xewnd `i
,zewlgzdáeúkL Bîk12éðéò" :."ïBaLça úBëøa C- §¤¨¥©¦§¥©¤§

,"zekln" lr zexen "x`a"e "dkixa",ïeëîäåmixne`y dna - §©§ª¨
,"epiwl` xira 'ied lecb" dyrp ,dwcva "lecb oeayg" iciÎlry

`ed"àzúìc àúeøòúà"a ék ,òãBpkmc`d zexxerzda - ©©¦§¦§¨¨¦§©¨

Îa `haznd ,dhnlä÷ãvä äNòîa ãñçå ïç íéiç úëLîä©§¨©©¦¥¨¤¤§©£¥©§¨¨
úBôé íéðt øáñå áBhä ïBöøadyrp -àúeøòúà" ¨¨©§¥¤¨¦¨¦§¨¨

,"àìéòìcdidiy ,dlrnl zexxerzd -àeä ,åéðt ä"éåä øàé ¦§¥¨¨¥¨¨
óBñ-ïéà íéiçä éiçî ïBéìò ïBöøå ãñçå ïç úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥¨¤¤§¨¤§¥©¥©©¦¥
øLà ¯ àeä-Ceøä£¤
ø÷ç ïéà Búlãâì13 ¦§ª¨¥¥¤

ììk äâOäåixd - §©¨¨§¨
,zelbzda dppi` ezlecby
zbydn dlrnl `id oky
zlecb jyniz - mi`xapd

"`edÎjexa seqÎoi`"ìà¤
úeëìî Eúeëìî" úðéça§¦©©§§©§

"íéîìBò ìk14,xewn - ¨¨¦
,zenlerd lkl yxeye

,àéìbúàc àîìò- ¨§¨§¦§©§¨
itk - "ielbd mler"d
,"zekln" z`xwpy
íéàeøaä ìk äiçîä©§©¤¨©§¦

úBìëéää ìëaL- ¤§¨©¥¨
zenlerå íéðBéìò- ¤§¦§
zenlerïäL ,íéðBzçú©§¦¤¥

,ïBaLçå øtñî úðéçáa¦§¦©¦§¨§¤§
áeúkL Bîk15óìà" : §¤¨¤¤

."déðeLnLé íéôìàsl` ly leabe oeayga mdy ixd - £¨¦§©§¥
mipt xaqa dwcvd oipr iciÎlry ixd ,miptÎlkÎlr .mitl`
ila "seq oi`" `edy "'ied lecb"dy ,"lecb oeayg" dyrp ,zeti
mi`xapd xewne yxey `idy ,"zekln"a "oeayg"a jynii ,leab

.leabe oeayg ilraL ,"ìBãb ïBaLç" eäæådyrp -éãé-ìò §¤¤§¨¤©§¥
ä÷ãvä äNòî" áøÎl `iand -,"íBìLaezky enk -16: Ÿ©£¥©§¨¨¨

oniq "ycewd zxb`"a xaqenk ,"mely dwcvd dyrn dide"
,a"iúBåö÷ 'á Ceúîe øaçîä øác àeä "íBìL" Leøt ék¦¥¨¨¨©§©¥§©¥§¨

,àìéòì íéîMä äö÷ ïäL ,íéiëôä,dlrnl -úðéça ¨§¦¦¤¥§¥©¨©¦§¥¨§¦©
,"ø÷ç ïéà Búlãâìå""seq oi`" `idy dbixcne dpiga - §¦§ª¨¥¥¤

,dbydn dlrnle,àzúì íéîMä äö÷ezpiga ,dhnl - §¥©¨©¦§©¨
xyr lkay dpezgzd dbixcnde dxitqd `idy "zekln"d

,zexitqdìeáb úðéça ,äiNò-äøéöé-äàéøáa Laìúnä©¦§©¥¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦©§
:ïéánì éãå ,øtñîe¦§¨§©©¥¦

.àìdlrnl rbep dnk cr ,owfd epax xiaqn ,`"l oniq ,ef zxb`a

odyky cr ,edpynl cg` icedi oia zecg`de dad`d oipr (lekiak)

- edpynl cg` icedi oia zeaald cexit xxeye melyeÎqg zexqg

,all dpikyd dlynp ,xiaqiy itk ,oky .dpikya lekiak ileg deedzn

- ie`xk mcd jldn z` yaynd mixa`a lewlwe ,mixa`l micedide

.dlrnl lekiak jke ,mc`a dlgnl olvilÎ`pngx `ian
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ùã÷ä úøâà
ïåáùçì úôøèöîéúîéà ì"æøàî êøã ìò 'åëå ìåãâ

íå÷îå 'éçá àéä 'åëå åðéäìà øéòá àåäùë 'éåä ìåãâ
òãåðë ïååëîäå ïåáùçá úåëøá êéðéò ù"îë ïåáùçä

ïç íééç úëùîä àúúìã àúåøòúàá éëäùòîá ãñçå
àìéòìã àúåøòúà úåôé íéðô øáñå áåèä ïåöøá ä÷ãöä

úøàä àåä åéðô 'éåä øàéïåöøå ãñçå ïç úëùîäå
äâùäå ø÷ç ïéà åúìåãâì øùà ä"á ñ"à íééçä ééçî ïåéìò

ìà ììëàîìò íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî 'éçá
íéðåéìò úåìëéää ìëáù íéàåøáä ìë äéçîä àéìâúàã
íéôìà óìà ù"îë ïåáùçå øôñî 'éçáá ïäù íéðåúçúå

áåø é"òù ìåãâ ïåáùç åäæå äéðåùîùéä÷ãöä äùòî
'á êååúîå øáçîä øáã àåä íåìù 'éô éë .íåìù

íéîùä äö÷ ïäù íééëôä úååö÷åúìåãâìå 'éçá àìéòì
'éçá ò"éáá ùáìúîä àúúì íéîùä äö÷å ø÷ç ïéà

:ì"ãå øôñîå ìåáâ
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ב.8. ט, בתרא א.9.בבא רכה, מי"ב.10.זח"ב פ"ד ב.11.ס"י רכ, זח"ג ה.12.ראה ז, השירים קמה,13.שיר תהלים - הכתוב ל'
יג.14.ג. קמה, תהלים - הכתוב י.15.ל' ז, יז.16.דניאל י, ישעי'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פה oeygxn c"k iyiy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéøòMa òãBð1pipr mireci mda -zxb`ak `ly - ,dl` mi ©©§¨¦
ila) "z`f zrcen" oeyla owfd epax ynzyn da ,zncewd
epinkg xn`n zece` xaecn my oky ,("mixrya" dlnd ztqed
,"xdf ipewiz"n gewld oipra xaecn o`k eli`e ,lkl recid l"f

'íéðewz'a áeúkM äî2, ©¤¨©¦¦
àòøî éäéà àzðéëLc¦§¦§¨¦¦§¥¨

.ìBëéák àúeìâa- §¨¨¦§¨
(lekiak) dleg dpikydy

.zelba,Leøtdfi` - ¥
oia melyeÎqg yi xyw

?dpikyl ileg-Cøc-ìò©¤¤
,óebä éìç Bîk ,ìLî̈¨§¢¦©
,'eëå Lã÷ ïéa ìécánä©©§¦¥Ÿ¤§
oia licadl jk ,legl -
oipr oial seba dlgn
,dpikya "dlgn" `xwpd
úeàéøaäå éìçä úaqL¤¦©©Ÿ¦§©§¦
Celäå úeèMtúä àéä¦¦§©§§¦
ìk ìà áläî úeiçä©©¥©¥¤¨

úLaìîä ,íéøáàä- ¨¥¨¦©§ª¤¤
zeigd,aldn d`ad

zyaelnLôpä íãa§©©¤¤
ìk ìà áläî àöBiä©¥¥©¥¤¨

,íéøáàämcd ixdy - ¨¥¨¦
,"ytpd mc" `xwpááBñå§¥

íéiç çeøä CìBä ááBñ¥¥¨©©¦
ícäå:epiax w"k ztqed - §©¨

ea yaeln miig gexde
onwlck,ìk CBz CBz¨

íéãébäå íéøáàä3 ¨¥¨¦§©¦¦
,íäa íéòìánä- ©ª§¨¦¨¤

,mixa`a.álä ìà øæBçå§¥¤©¥
mixfeg mcde miigd gex -

,ald l` mixa`d lknælä íéiç çeøä Celäå áeañ íàå§¦¦§¦¨©©¦©¨
î Bì øcñîä Bøãñk éãéîz ,Búëìäk àeäjexa yecwd - §¦§¨§¦¦§¦§©§ª¨¥

,`edék ,úéìëúa àéøa íãàä éæà ¯ àeä-Ceøa íéiçä éiç©¥©©¦¨£©¨¨¨¨¦§©§¦¦
íäì éeàøä íúeiç íéìa÷îe ãçé íéøM÷î íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§ª¨¦©©§©§¦©¨¨¨¨¤

.ælä áeañ éãé-ìò áläî,miigd gex ly -äæéà Lé íà Cà ¥©¥©§¥¦©¨©¦¥¥¤
î Bà ákòîe òðBnä ïîB÷î eäæéàa ìe÷ì÷áeañ èòî ¦§§¥¤§¨©¥©§©¥§©¥¦

Ba Laìîä íéiç çeøä íò ícä Celäå,mca -÷ñôð éæà §¦©¨¦¨©©¦©§ª¨£©¦§¨
ælä øLwä èòîúî Bàxywd wqtp - ixnbl wqtp mcd m` - ¦§©¥©¤¤©¨

,xywd hrnzn - hi`n miigd gexe mcd jldn m`e ,ixnbl
,ælä áeañ éãé-ìò álä ìà íéøáàä ìk øM÷îämcd ly - ©§©¥¨¨¥¨¦¤©¥©§¥¦©¨

,miigd gexe.eðøîLé 'ä ,éìçå ákLîì íãàä ìôBð éæàå,ixd ©£©¥¨¨¨§¦§¨§Ÿ¦¦§§¥

md dfÎiciÎlry ,mnvr oial mpia ,mixa`d oia xywdy
.ald ze`ixal mb rbep - all mixeyw-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤

éøáà" úðéça íéàø÷ð ìàøNé úBîLð ìk äpä ,ìLî̈¨¦¥¨¦§¦§¨¥¦§¨¦§¦©¥§¥
"àzðéëLc4,,dpikyd ixa` -úàø÷päz`xwp dpikyd - ¦§¦§¨©¦§¥

Bîk ,"áì" íLa§¥¥§
áeúkL5,"éááì øeöå" : ¤¨§§¨¦

áeúkL Bîëe6ézðëLå" : §¤¨§¨©§¦
,Leøt ;"íëBúadn - §¨¥

oial dpikyd oia xywd
lka ezehytzde ald

?mixa`dék7ìïBL ¦§
øBàL àeä "äðéëL"§¦¨¤
úBîìBòa ïëBL ä"éåä¥§¨

äiNò-äøéöé-äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨
úëLîäå ,íúBéçäì§©£¨§©§¨©

eæ úeéç'ied xe`y dn - ©
,zenlerd z` dignàéä¦

úeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§
älçzzeigdy - §¦¨

zyalznúBîLða§¦§
ìkL éôì ,ìàøNé¦§¨¥§¦¤¨

ïéà íéàøápäíäì CBøò ©¦§¨¦¥£¨¤
,Cøaúé àøBaä ìà¤©¥¦§¨¥
Lnî àìk dén÷ àlëc§ª¨©¥§¨©¨

,ïéáéLçmlek eiably - £¦¦
.ynn melkk miaygpéàå§¦

úeéç ìa÷ì íäì øLôà¤§¨¨¤§©¥©
,Cøaúé BòôLå BøBàî¥§¦§¦§¨¥
ïéàî íéàøáð úBéäì¦§¦§¨¦¥©¦

,íéîi÷å íéiçå Léì- §¥§©¦§©¨¦
miwewf md jk lry
rtye xe` ,zeig zlawl
mde ,`ed jexa yecwdn

,z`f lawl mileki mpi`úBîLpä éãé-ìò íà-éky`xay - ¦¦©§¥©§¨
okn xg`le l`xyi zenypl ziwl`d zeigd zkynp dpey`xae
zekxad gqepa mixne` ep`y jxcÎlr ,zenlera zkynp `id

"epiwl`dpey`xae y`xa ,"mlerd jln"epiwl`"zewl` -
jln" okn xg`le ,zenypl zkynpmlerdzkynp `id - "

,mlera,äáLçîa eìòLdaygna `ed zenypd yxey - ¤¨©©£¨¨
,dlrnlyeîã÷å,dlrnl ode -L úBîìBò úàéøáìe`xap - §¨§¦§¦©¨¤

,øeacä úðéça éãé-ìòixd `id mc`a ,lynl ,daygn - ©§¥§¦©©¦
jk ,zlefle ipevig `ed xeaic eli`e ,cala envrle zinipt
zeipevign - zenlerde ,zewl` ly zeiniptdn zenypd ze`a
- zeipeviga - zenlera jyniz zewl`dy ick ixd ,zewl`d
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ùã÷ä úøâà
òãåð àìàúðéëùã íéðå÷éúá ù"î íéøòùá

'éô .'éáë àúåìâá àòøî éäéà
åîë î"ãòúáéñù 'åëå ùã÷ ïéá ìéãáîä óåâä éìåç

áìäî úåéçä êåìéäå úåèùôúä àéä úåàéøáäå éìåçä
áìäî àöåéä ùôðä íãá úùáåìîä íéøáàä ìë ìà

íééç çåøä êìåä ááåñ ááåñå íéøáàä ìë ìàíãäå
ìà øæåçå íäá 'éòìáåîä íéãéâäå íéøáàä ìë êåú êåú

çåøä êåìéäå áåáéñ íàå áìäåúëìäë àåä æìä íééç
íãàä éæà ä"á íééçä ééçî åì øãåñîä åøãñë éãéîú

éë úéìëúá àéøáíéìá÷îå ãçé íéøùå÷î íéøáàä ìë
ùé íà êà æìä áåáéñ é"ò áìäî íäì éåàøä íúåéç

äæéàèòîî åà áëòîå òðåîä ïîå÷î åäæéàá ìå÷ì÷
åá ùáåìîä íééç çåøä íò íãä êåìéäå áåáéñéæà

íéøáàä ìë øù÷îä æìä øù÷ä èòîúî åà ÷ñôð
íãàä ìôåð éæàå æìä áåáéñ é"ò áìä ìàáëùîì

ìàøùé úåîùð ìë äðä î"ãò ùîî äëëå .é"ä éìåçå
àúðéëùã éøáà 'éçá íéàø÷ðù"îë áì íùá úàø÷ðä

äðéëù ïåùì éë 'éô íëåúá éúðëùå ù"îëå éááì øåöå
úëùîäå íúåéçäì ò"éá úåîìåòá ïëåù 'éåä øåàù àåä
ìàøùé úåîùðá äìçú úåùáìúä é"ò àéä åæ úåéç

éôì'úé àøåáä ìà íäì êåøò ïéà íéàøáðä ìëù
ìá÷ì íäì à"àå ïéáéùç ùîî àìë 'éî÷ àìåëãúåéç

íééçå ùéì ïéàî íéàøáð úåéäì 'úé åòôùå åøåàî
åìòù úåîùðä é"ò à"ë íéîéé÷ååîã÷å äáùçîá

éîá ì"æøàîë øåáãä 'éçá é"òù úåîìåò úåàéøáì
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כג לא, למשלי ˘ËÈÏ"‡:2."מצו"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה עיי"ש התיקון"3."תכ"ה ב"לוח
הגידים". "ע"י שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק א.4.תיקן יז, כו.5.זח"ג עג, ח.6.תהלים כה, ˘ËÈÏ"‡:7.תרומה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ובכ"מ". פמ"א ח"א] [תניא "ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnפר c"k iyiy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeinipta - zenypa dligz jynidl dilrì"æø øîàîk8: §©£©©©
,"'eëå àeä-Ceøa LBãwä Cìîð éîa"?zenlerd z`ixa lr - §¦¦§©©¨¨§

,l`xyi zenypa -.øçà íB÷îa òãBpkod zenypy ,ixd - ©©§¨©¥
z`ixal dhlgdde dklnddy ote`a zenlern dlrnl

.zenypa ielz ,zenlerd
zkynd iabl xen` df lk
ly ziwl`d zeigd
gex enk ,zenlera dpiky
,lynl ,ald ly miigd
lkl aldn jynpd
epax xiaqi oldl .mixa`d
ipyd hxtd mby ,owfd
miigd gexy dn ,lyna

xfeg,ald l` mixa`dn
ixdy ,lynpa mb epyi
ziwl`d zeigd
ly ote`a `id zenleray
`idy ,"aeye `evx"

zkynp,dhnl dlrnln
,zenlerd l` dpikydn
zxfeg zeig dze`e
dcearae dxeza) dxewnl

.(mipezgzd lyòãBðå§©
,íéøòMadl` ly - ©§¨¦

,mipiprd z` mirceiyék¦
úeiçä úëLîä ìk̈©§¨©©©

î äòtLääåzenler-ì íéðBéìòzenler-,íäî ¯ íéðBzçú §©©§¨¨¥¤§¦§©§¦¥¤
äøéöé øôña áeúkL Bîk ïä9ïôBñå ïôBña ïúlçz õeòð" : ¥§¤¨§¥¤§¦¨¨§¦¨¨§¨§¨

,"ïúlçúa`vnpe uerp (oeilrd ly) "dlgz"dy ote`a dfy - ¦§¦¨¨
`vnpe "uerp" ("oezgz"d ly) seqde ,(oezgzd ly) seqa

,(oeilrd ly) "dlgz"aøBà" íLa äpëî ì"æéøàä éáúëáe§¦§¥¨£¦©§ª¤§¥
,"øæBç øBà"å "øLé,oezgzl oeilrdn xiyi ote`a `ad xe`d - ¨¨§¥

,oeilrl oezgzdn xfegd xe`deáeúkL Bîëe10úBiçäå" : §¤¨§©©
."áBLå àBöø,"dakxn"ay "ycewd zeig" lr xaecn my - ¨¨

zenlerd ly ziwl`d zeigd lr aqen df dlaw it lre
,miptÎlkÎlr ."aeye `evx" ly ote`a `idy ,llka mi`xapde
dpikydn zewl` ly dkyndd dpyiy cala ef `ly ,ixd
,"xfeg xe`" ly ote`a mb `idy `l` ,mi`xape zenlerl

,mi`xapd xewn `idy dpikyd l` mi`xapdn ,"aey"eìò øLà£¤©
øàáì øLôà éà øLà ,älàä úîàäå íéøácä ét ìò ,ïk¥©¦©§¨¦§¨¡¤¨¥¤£¤¦¤§¨§¨¥
íLa úBîLpäå ,"áì" íLa äðéëMä úàø÷ð ,ázëîa áèéä¥¥§¦§¨¦§¥©§¦¨§¥¥§©§¨§¥
úB÷eác úBîLpä ìk øLàk ék ,eðì úBøBäì ;"íéøáà"¥¨¦§¨¦©£¤¨©§¨§

äòtLääå úeiçä Celäå áeañ éæà ¯ ãçé úBøM÷îe- §ª¨©©£©¦§¦©©§©©§¨¨
,dpikyd l` zenlerne zenlerl dpikydn,ááBñ ááBñ¥¥

ïlk øaçìe øM÷ì ,ïúlçúa ïôBñ õeòðålre ,zenypd lk - §¨¨¦§¦¨¨§©¥§©¥ª¨
,zenlerd lk - ociBîëe ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ãçà ä"éåäì©¤¨§¨§¨¦§¨¥§

áeúkL11"íëé÷ìà ä"éåä éðôì íëlk íBiä íéávð ízà" : ¤¨©¤¦¨¦©ª§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
,à÷éc "íëlk" ¯,zecg`a cgi mlekyk `weecy ,`wec - ª§¤©§¨

"éðôì"å,"iptl" dlnd - §¦§¥
,à÷éc,`weeca `id - ©§¨

cgia mlek zeid iciÎlry
zenypd zecner -

"iptl"dlrnle iptl ,
dlrnl ,"mkiwl` 'ied"n
dyrp 'iedy itkn

mkiwl`gekde zeigd ,
,zenyp lyíëéLàø"¨¥¤

'eëzebixcnd -
,xzeia zepeilrdáèçî¥Ÿ¥

éöò."'eë Ezebixcnd - ¥¤
mdyk - xzeia zepezgzd
- zecg`a micner mlek

miavp mz`" f`iptl'ied
xaqeny itke ,"mkiwl`
zligza ,"dxez ihewl"a
dpeekdy ,miavp zyxt
micg`l mklek" `id
zebixcndy ,"cg`k
cr xzeia zepeilrd
zepezgzd zebixcnd

.cg` xack cgi zecge`n mlek od - xzeiaøîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©
ì"æø12úe÷lzñäå úeìba ìàøNé úìéôðe éðL úéa ïaøç ék , ©©¦ª§©©¦¥¦§¦©¦§¨¥©¨§¦§©§

ìBëéák úeìb úðéçáa íBãàì dúãéøéå äðéëMä,oky - ©§¦¨¦¦¨¨¤¡¦§¦©¨¦§¨
zelba mzi` z`vnp dpikydy df ixd ,zelba l`xyi ipayk

lekiak13,úBááì ãeøôe ípç úàðN ïBòa äéä ìkällba - ©Ÿ¨¨©£¦§©¦¨¥§¨
zeaald cexite ,edpynl cg` icedi oiay mpig z`py-àðîçø©£¨¨

úàø÷ð ïëìå .ïìvì,dpikyd -,ìLî-Cøc-ìò "äìBç"- ¦§©§¨¥¦§¥¨©¤¤¨¨
dpikyd - zelbay ,"xdef ipewiz"n ,zxb`d zligza `aenk

.dleg zpigaa `id:íéøîBàL Bîk:dcinrd zlitza - §¤§¦
ì ¯ "íéìBç àôBøå íéìôBð CîBñ",íéaø ïBLzexnl - ¥§¦§¥¦§©¦

,dpikyl `id dpeekdy:'eëå íéøáàä ìk íädl` lk - ¥¨¨¥¨¦§
" mi`xwpe dpikydn milawnddpikyd ixa`zpigaa ixd md ,"

oeyl - "mileg"e "miltep" `ed oeyld okl ,"mileg"e "miltep"
itk `ly ,"y"ne" o`k xnel jixvy aezk "oewizd gel"a .miax
dl`y ly jxca df ixd jkl m`zda - "y"nk" eplv` aezky
`ed - miax oeyl ,"mileg"e "miltep" aezky dny ,daeyze
mze` mby ,dpikyd ly mixa`d lk iabl xen` dfy iptn

.`txne jneq `edÎjexaÎyecwd
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ùã÷ä úøâà
òãåðë 'åëå ä"á÷ä êìîðéë íéøòùá òãåðå .à"îá

íéðåúçúì íéðåéìòî äòôùääå úåéçä úëùîä ìë
é"ñá ù"îë ïä íäîïúìçúá ïôåñå ïôåñá ïúìçú õåòð

øæåç øåàå øùé øåà íùá äðåëî ì"æéøàä éáúëáå
ù"îëåíéøáãä ô"ò ë"ò øùà áåùå àåöø úåéçäå

úàø÷ð áúëîá áèéä øàáì à"à øùà äìàä úîàäå
åðì úåøåäì íéøáà íùá úåîùðäå áì íùá äðéëùä

ãçé úåøùå÷îå úå÷åáã úåîùðä ìë øùàë éëéæà
õåòðå ááåñ ááåñ äòôùääå úåéçä êåìéäå áåáéñ
ä÷áãìå ãçà 'éåäì ïìåë øáçìå øù÷ì ïúìçúá ïôåñ
'éåä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà ù"îëå 'úé åá

éðôìå à÷ééã íëìåë íëé÷ìà'åë íëéùàø à÷ééã
úéá ïáøåç éë ì"æøàî ïáåé äæáå .'åë êéöò áèåçî

ìàøùé úìéôðå éðùäúãéøéå äðéëùä úå÷ìúñäå úåìâá
ãåøéôå íðç úàðù ïåòá 'éä ìëä 'éáë úåìâ 'éçáá íåãàì
íéìôåð êîåñ ù"îë î"ãò äìåç úàø÷ð ïëìå ì"ø úåááì

ìë íä íéáø ïåùì íéìåç àôåøå:'åëå íéøáàä
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ז.8. פ"ח, ב"ר א. פ"ב, רבה רות ז'.9.ראה משנה א' יד.10.פרק א, ט.11.יחזקאל כט, ב.12.נצבים ט, ב.13.יומא כט, מגילה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פז oeygxn d"k ycew zay mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ה קודש שבת יום
אגרת לב  ,304 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá .áì,bpw 'nr cr:åðùøãú ùôðë

.áì"ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa exciqy

epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa oigzet"

zxb`d mb jk - y"p` ipiipne zexiir aexa q"yd znlyd lr owfd

"ycewd zxb`"a dpexg`d

'd jxa" ,dkxaa dligzn

okezn d`xpd itk ;"mlig

ok mb d`a `id ,zxb`d

zexiiray daeh drenyn

oipr bdped y"p` ipiipne

xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd

,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly§©¤

,"miyer"d z` xxernd

ezkxa z` ozep owfd epaxe

mbe "dUrn"l mb jk lr§©¤

z` xiaqne ,"miyer"l

dpyiy ztqepd dlrnd

d`a dwcvl zexxerzddyk

iciÎlr ,envr mc`dn

iabl ,zinvrd "ezcear"

d`a `idyk zexxerzdd

.ipy mc` zervn`a

dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`d zxb`l

zceardltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka dltzd

,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin cr 'ek `alc `wnern

wefigae 'd zelcba opeaznd lkyd z` wfglzxb`ae ,d`xie dad` ly

'd zad` ly zexxerzda dltzd zcear zece` xaecn dpexg`d

d`a `idyk ,eheytk "jc`n lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa

zexxerzddyk ztqepd dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta

.dltzd zceara zinvrd dceardn d`a dwcvl

,äöøé íãé ìòôe íìéç 'ä Cøadyn ly ezkxa oeylk - ¨¥¥¨Ÿ©¨¨¦§¤
iel hayl epax1l"f epinkgl m`zday ,2dceard lr aqen df

"ozp 'xc zea`"ae ,ycwnd ziaa3dxtk epl yi" :aezk ixd
znbeca xtknd xac epl yi zelbd onfay ,"dzenk `idy zg`
dwcvy ,micqg zelinb - `ede ,ycwnd ziaa dceard
,xnel yie ,ycwnd ziaa dceard oipr enk od micqg zelinbe
,ef oeyla ,dwcvd iyerl dkxad z` owfd epax ligzn okly

,ãéîz 'ä éðôì íäì ïBöøì,`id dpeekdy zeidl leki - §¨¨¤¦§¥¨¦
,cala "yneg" mipzepy zexnl ,dwcv zpizp iciÎlry myky
mixzepd miwlgd zrax` ,"zecid rax`" z` "yneg"d dlrn
c"l wxt seqa xaqeny itk ,'iedl elri md mby ,eigeexn
zevn ly wx `l ,"mci lret"y ,ocic oecpa mb jk ,"`ipz"a
mdl oevxl" eidi - zelertde dribid lk ly `l` ,dwcvd

,"cinz 'd iptléñBé äëå ïzé äkíéøBaba íaì õnàì 'ä ó4, Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦
"daeh dreny"n d`vezk d`a ef zxb`y d`xp oeyldn -
,"siqei dke ozi dk" owfd epax xne` jk lry ,dwcvd oipra
xeab edfi`" ly oipra ,"mixeaba" mal z` xzei cer wfgl

"exvi z` yaekd5zzl ,
oevxa yi xy`n xzei

,zzlúBáéãð ìò áéãðå§¨¦©§¦
íe÷é6,zeidl leki - ¨

,`id dpeekdy
ezlrn "dVrO"dy§©¤
zeaicpn dlrnl

,"miyer"dìBãb úBéäì¦§¨
äOònäxxerny in - ©§©¤

zzl mixg` lr rityne
ixd "dVrO"dy ,dwcv§©¤

"dyer"dn lecb7,ìëa§¨
Bì áLçúå ,ïéðîe øéò- ¦¦§¨§¥¨¥

"dVrO"l.ä÷ãöì- §©¤¦§¨¨
mixg`d ly dwcvd

.ely dwcvk zaygpìòå§©
äNBòä8ozepy df - ¨¤

iciÎlr - dwcvd
,"dVrO"d zexxerzddøîàð64¯ "ãòì úãîò Bú÷ãö" : §©¤¤¡©¦§¨Ÿ¤¤¨©

ì "úãîò"øBähä Baì úeøøBòúä ìa÷nL ,äá÷ð ïBL Ÿ¤¤§§¥¨¤§©¥¦§§¦©¨
,"äOònä ìBãb"î,dwcvd zzl envra xxerzn `edy `l - ¦¨©§©¤

zexxerzdd z` lawn `ed `l` ,"rityn" `ed f`y
`idy "dawp" zpigaa `ed ef zexxerzdl rbepae ,"dVrO"dn§©¤

,"zlawn"úãîò" ïë-ét-ìò-óà,ely dwcvd -,"ãòì ©©¦¥Ÿ¤¤¨©
,Leøt?crl (zx`yp) zcner ely dwcvdy dpeekd idn - ¥

úáãpî äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä ìkL¤¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤¦¦§©
éîLbä äfä íìBòa úBîi÷å úBiç äpä ïä ¯ øBähä íaì¦¨©¨¥¥¨¨§©¨¨¨©¤©©§¦

,äiçzä ïîæ ãò,miznd ziigz ly -æàLziigz onfa - ©§©©§¦¨¤¨
,mizndàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå úe÷ìà éelb ïîæ àeä§©¦¡Ÿ§¥¨

,äfä íìBòa ïéîìò ìk ááBñ úðéçaî"seq oi` xe`" - ¦§¦©¥¨¨§¦¨¨©¤
df xe` - zenlerd lkn dlrnle "siwn"e "aaeq" zpigaay

,miznd ziigz onfa dfd mlera zelbzda xi`iøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
ã÷zLàc ázëna úeëéøàa9éøöå .ïBëîe éìk úBéäì C ©£¦©¦§¨§¤§¨©§¨¦¦§§¦¨

-ïéà øBà Ba LaìúäìäîLpì óebä Bîk ,àeä-Ceøa óBñ §¦§©¥¥¨§©©§¨¨
,ìLî-Cøc-ìò,dnypd zlawl mi`zn ilk `ed sebd - ©¤¤¨¨

zlawl ilk zeidl jixv jk - seba zyalzn dnypde
,"oinlr lk aaeq"d ,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" ly zelbzdd

,miznd ziigza dlbziyáeúkL Bîk10éøáã äë àBìä" : §¤¨£Ÿ§¨¦
úæçàpLk àlà äfä íìBòa äøéàî dðéà Là äî ¯ "Làk̈¥¨¥¥¨§¦¨¨¨©¤¤¨§¤¤¡¤¤

,'eë äìéúta úLaìúîe,dfd mlera xi`i zewl`y ick ,jk - ¦§©¤¤©§¦¨
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ùã÷ä úøâà
êøá áìïåöøì äöøé íãé ìòåôå íìéç 'ä

äëå ïúé äë ãéîú 'ä éðôì íäì
éñåéíå÷é úåáéãð ìò áéãðå íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó

åì áùçúå ïéðîå øéò ìëá äùòîä ìåãâ úåéäìä÷ãöì
ïåùì úãîåò ãòì úãîåò åú÷ãö øîàð äùåòä ìòå

øåäèä åáì úåøøåòúä ìá÷îù äá÷ðäùòîä ìåãâî
ãñçäå ä÷ãöä ìëù 'éô .ãòì úãîåò ë"éôòà

íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
æàù 'ééçúä ïîæ ãò éîùâä æ"äåòá úåîéé÷å úåéç

úå÷ìà éåìéâ ïîæ àåäìë ááåñ 'éçáî ä"á ñ"à øåàå
ã÷úùàã áúëîá úåëéøàá ù"îëå æ"äåòá ïéîìò

úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
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יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' ט,7.ע"ד ב"ב
ג.8.א. קיא, טו"ב.9.תהלים סימן הקודש כט.10.אגרת כג, ירמי'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnפח d"k ycew zay mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lhaznd ,"dlizt"k ynyie zewl`d fg`ii ea "ilk"l miwewf
,iwl`d y`a ixnbl dlkeøçà íB÷îa øàaúpL Bîk11. §¤¦§¨¥§¨©¥

,Cøaúé BøBàì éìkäå óebäå,"seq oi` xe`"l -úcî àéä §©§©§¦§¦§¨¥¦¦©
déì úéìc ïàîì úeiç òétLäìe ïzì ,álä úáéãðe ãñçä©¤¤§¦©©¥¦¥§©§¦©©§©§¥¥

,'eëlyn el oi`y inl -
cqgd zcny ixd ,envr
dpizpd - ald zeaicpe
zybxdae zeti mipt xaqa
exe`l ilk md - iprd

,jxaziáeúkL Bîk§¤¨
'íéðewz'a12änëå" : ©¦¦§©¨

,ïBì úðéwz ïéôeb- ¦§¦©
- mdl zpwiz miteb dnke
ly zexe`d zlawl

,zexitqdeàéø÷úàå§¦§§¦
àòBøc ãñç àc àðewúa§¦¨¨¤¤§¨

,"àðéîémi`xwp mde - §¦¨
rexfd - cqg :df "oewiz"a
,dlrnly myke ,zipnid
"`pini `rexc" `id cqg
zcn jk ,(zipni rexf)
ilk `id mc`d ly cqgd
,dlrn ly ielible oinil

,ïéîéa ììëð óebä ìëå- §¨©¦§¨©¨¦
ly exwir lk `ed "oini"

,sebdèitä øîà Cëå13: §©¨©©©¨
"ä÷ãö BLeáì"14.- §§¨¨

- eyeal `id dwcvy
"seb"d lk ly - mzq-

."seq oi` xe`" ly zelbzdd zlawl ,`ed jexa yecwd ly
ì"æø eøîàL eäæå15ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãvä ïéà" : §¤¤¨§©©¥©§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤

øîàpL ,daL16;"ãñç éôì eøö÷ ,ä÷ãöì íëì eòøæ" :- ¤¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨¦§§¦¨¤
cqgd itk ,dwcv dze`ay cqgl m`zda `ed dwcvd xkyy

ald zeaicpexkyde dxivwd `ed jk - dwcvd zpizpa eidy
?"dxivw" xkyde "drixf" dwcv z`xwp recn .dwcv dze`l

øéöwäL,d`eazd ly -,õøàa äðeîhä äòéøfä éelb àeä ¤©¨¦¦©§¦¨©§¨¨¨¤
àéä ,úeìbä ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä àeä Cëå§¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©©¨¦

,äiçzä ïîæ ãò úøzñðå äðeîèmyk ,miznd ziigz cr - §¨§¦§¤¤©§©©§¦¨
,ux`a zxzqpe dpenh drixfdyLaìúiLziigz onfa - ¤¦§©¥

,miznd,éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàéå§¨¦¥¨¨¨©¤©©§¦
.dwcv ly drixfde dxivwd od zelbzdde zeyalzdd -
?"seq oi` xe`" ly zelbzdde zeyalzdd didz ote` dfi`a
xy`n ,xzei cere jxcÎlr dfy oldl owfd epax xiaqi -
mlera zexitqd ly milka zelbzdde zeyalzdd

:owfd epax oeylae ."zeliv`"d,ãç éäBîøâe eäéàådne - §¦§¨¦©
xac md ,milkd ,"idenxb"e ,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy

- cg`íälr aqen df ixd -úBøéôñ øNòc íéìkä úBðéça ¥§¦©¥¦§¤¤§¦
,úeìéöàc"seq oi` xe`" mr cg` xac ,"cg" mdy - ©£¦

,'k oniq "ycewd zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ayïkL-ìëå§¨¤¥
à øBà øîçå-ì÷åïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïé- §©¨Ÿ¤¥¨©¥¨¨§¦

`edyäìòî äìòîlî¦§©§¨©§¨
.úeìéöà úðéçaî- ¦§¦©£¦

ixnbl dlrnl `edy
yalzi `ede ,zenlern
ly digzd onfa dlbzie
ilkd m` .miznd ziigz
dlbziy "seq oi` xe`"l
zexitqd ly milka
ote`a `ed ,"zeliv`"ay
ixnbl cge`ne lha `edy
mdy cr ,"seq oi` xe`"a

xac ,"cg"ixd - cg`
xnegeÎlwe okyÎlk
"seq oi` xe`" ieliby
,"oinlr lk aaeq"d
ixnbl dlrnly
gxkdd on ,zenlern
ilk ,"cg idenxbe" didiy
df xe` zhilwl
oipr edfe - ,zeinipta

.dwcvdCëéôìe,okle - §¦¨
ì ä÷ãö úàø÷ðïBL ¦§¥§¨¨§

úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð§¥¨¦§¨Ÿ¤¤
,"ãòì"dwcv"y ixd - ¨©

,dawp oeyl `id
,ïéîìò ìk ááBqä óBñ-ïéà øBàî äøàä úìa÷nL¤§©¤¤¤¨¨¥¥©¥¨¨§¦

Laìúnä,dlbzne -ïîæa éîLbä äfä íìBòa dëBúa ©¦§©¥§¨¨¨©¤©©§¦¦§©
.äiçzäxn`py dnl dtqed ef ixd .miznd ziigz ly - ©§¦¨

y ina `ed dawp oeyl "zcner"y ,lirllawnezexxerzd
,xg` mc`noklezexxerzddy iptn ,dawp oeyla oiievn `ed

,dawp zpigaa `id elv` dwcvllawndnvr dwcvd `l` -
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ד.19. קכה, תהלים

זה(. ובהתאם לזה לנצל את כל הכחות האפשרים וכל האנשים שיוכלו לנצל וכל הענינים שיוכלו לנצל 
ובכל אופנים שונים שסו"ס זאל דורכגעפירט ווערן הרצון אז אידן זאלן זיין חסידים וכפתגם רבינו 
כל  ובמילא  כולם,  ישראל  כל  הוא בשביל  מו"ח אדמו"ר, שאמר, שחסידות  הזקן ששמענוהו מכ"ק 
אנ"ש הנמצאים בהשפעתו דארפמען זיי איינשפאנען שכחותיהן יכולתם וזמנם ינצלו בהנ"ל ולא יוכל 
אחד מהם לומר, אז איך בין איבעריק און עם קען מען ניט אויסניצען, והראי' שאין נותנים לו עבודה 
וכו' וכו', אף שהחובה מוטלת על כל אחד ואחת וכפי דרישת נשיאי חב"ד שכאו"א צריך לעבוד בעצמו 
גם  הרי  גדולה  יותר  בהשפעה  השי"ת  שחוננו  מי  וכל  זו  באחריות  דרגות  כמה  אבל  בעולם.  בחלקו 

אחריותו גדלה פי כמה.

תקותי ששורותי אלה המועטות בכמות יספיקו כדי שיגייס מאביליזירן - את כל אלו שתחת 
החסידות,  להפצת  ארבעטען  פשוט  בהנ"ל.  תועלת  להביא  יכולים  אבל  לה  שמחוץ  ואפי'  השפעתו 
וההתחלה בזה הגדלת ישיבת תו"ת אשר בברונא הן ע"י תלמידים אשכנזים והן ע"י תלמידים ספרדים 
וכו' בהמקסימום בכמות ובהטבה האפשרית באיכות, ולא לבד שאלה שעובדים בזה עד עתה ימשיכו 
בעבודתם ותנתן להם היכולת להמשיך בזה, אלא אדרבה כאו"א יוסיף אומץ בהנ"ל לא רק באיכות 

אלא גם בכמות.

ובודאי אפשר לסדר שלא יבלבלו האחד את חבירו ושיהי' הסידור באופן כזה שהעובד ימצא 
קורת רוח באופן עבודתם ולא יצטרכו להענין דקב"ע על כל צעד ושעל, ובודאי אין הקב"ה מקפח שכר 

כל ברי' שתהי' עבודתם בהצלחה ושתהי' פרנסתם ופרנסת ב"ב שיחיו כדבעי למהוי.

המחכה לבשו"ט בהקדם וחותם בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובפ"ש כל אנ"ש שי'.

המשך מעמוד רא
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היום יום . . . צ

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין, אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ִנְקָרא  ַמח ֶצֶדק".  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן –  ִנׁשְ "ּב  ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ ֻהּלֶ יֹום 
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 
יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ
א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ה'־ִיְתּבָ ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ

ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צי היום יום . . . 

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
דער  פון  פָאדערונג  דער  זיך  אנטקעגענשטעלען  זיין  פאר  תר"ג,  פעטערבורג,  אין 
מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך 
מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, 

ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ דּותֹו  ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י־טֹוב, ַעל  ּכִ ֵרְך  ּוְלהֹודֹות ַלה'־ִיְתּבָ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ִעְנָיִנים  ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . צב

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ְמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ
ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מד' חיי, בו כותב אשר קבע זמן נתוח השבר ליום ו' הבע"ל.

ומוצלחת  טובה  בשעה  הנתוח  שיהי'  ברכתי  לכפול  בזה  הנני  לו,  ששלחתי  המברק  על  נוסף 
ובקרוב יחזור לאיתנו ולעבודתו בעזר לבני ישראל עזר בגשמיות אשר בודאי הנה סו"ס זה ג"כ עזר 
היא  קדושה  היא  גם  קדוש  וגוי  כהנים  ממלכת  שהם  ישראל  בני  גשמיות  שגם  ע"ז  נוסף  ברוחניות. 
לאלקינו, וכידוע פתגם הבעל שם טוב שנשמה יורדת בגוף למשך שבעים שנה ואם בגבורות שמונים 

שנה כדי לעשות אפילו טובה אחת לישראל בגשמיות או ברוחניות.

הוא  בקל  שלא  שכותב  ואף  טוב,  לבחור  בתו  את  השיא  בעתו  אשר  במכתבו  לקרות  לי  נעם 
להשפיע עליו בעניני תורה ומצות הנה לפום צערא אגרא ומה איכפת לי' אם הקב"ה רוצה ליתן לו 
שכר רב וזה אדרבה צריך להוסיף בו אומץ בענין הנ"ל ובמכש"כ מהשתדלות הורים לעזור לב"ב שי' 

בגשמיות...

בזה  והתשלומין  העולם  מבורא  הלוואה  בתורת  הוא  האדם  שמקבל  הענינים  כל  אשר  ידוע 
וכיון שהאדם הוא קרוץ  הם ע"י שהאדם מסדר חייו ופעולותיו באופן שגורמים נחת רוח להמלוה, 
בפני  שעומד  דבר  לך  שאין  הובטח  אבל  בתשלומין  ולאיחור  לכשלון  עלול  הרי  מעפר  ויסודו  מחומר 
הרצון והתשובה מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אשר כשהאדם בהלואותיו שלו איננו מעיק להלווים 
ולא רק שנותן להם הארכה אלא שהדבר נעשה בספ"י ובפיוס, הרי זה משפיע על המלוה הגדול הוא 

הקב"ה שגם הנהגתו הוא באופן כזה.

ואחכה לבשו"ט אשר אחרי הנתוח כבר הולך מצבו בטוב וחוזר לעבודתו ובכיוון הנ"ל והשי"ת 
יזכהו לבשר טובות ג"כ מחתנו בתו וזוגתו שיחיו.

בברכה.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

â"ôùú'ä ïåùçøî è"é ïåùàø íåé המקדש? קדושת חלה מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,Lc÷na ïéðBaLk§¤¦©¦§¨¥
úòc ìò ïéðaä úà ïéðBa àìå ,Lc÷ää ïî íéðáàå íéöò ïéç÷Bì§¦¥¦©£¨¦¦©¤§¥§Ÿ¦¤©¦§¨©©©
ìöa äðäé ànL äøæb ;ìçä ïî ìkä ïéðBa àlà ,Lã÷ àeäL¤Ÿ¤¤¨¦©Ÿ¦©Ÿ§¥¨¤¨¥¨¤§¥

.äëàìî úòLa äøB÷ Bà ïáà ìò ïòMé Bà ,ïéðaä©¦§¨¦¨¥©¤¤¨¦§©§¨¨
הבחירה  בית  ה"כ)בהל' להשתמש(פ"א שאין הרמב "ם פסק 

של  לשימוש  שנחצבו קורות  או באבנים  וכליו  המקדש  לבנין 

אותם בונים  אין  הכנסת, בית לבנין חצבם  אם ואפילו חולין ,

יותר . גדולה  שקדושתו הבית  בהר 

להשתמש שיש  כאן למבואר  סותרים  הדברים  ולכאורה 

המקדש  oilegלבנין ly mipa`e mivra `weecיבואו שלא  כדי ,

הבנייה ? בעת  הקדש  מממון  ליהנות 

והביאור :

ואפילו חול , לצורך  מלכתחילה  האבנים את  ייחדו  כאשר 

אין – המקדש  משל פחותה  בקדושה  הקדוש  דבר לצורך 

אותן ייחדו לא  אם  אולם  המקדש , לצורך  בהן להשתמש 

למקדש בהן  להשתמש מניעה אין דבר , לשום  (ואין מלכתחילה 

המקדש), לצורך אותן לייחד כדיצורך לייחד, שלא  דווקא  נהגו  ולכן 

מעילה  לידי יבואו כה)שלא  כהן אמרי שו"ת וראה י, או"ח אפרים .(בית

פענח' ה"ה)וה'צפנת פ"א זו(תרומות בהלכה  שהאמור  חידש 

מקדישים כך  ואחר חולין של ואבנים  בעצים  בונים  שהיו 

במדרגת שהן  והלשכות המקדש  בית  בנין  לגבי רק הוא  אותם ,

מלכתחילה לבנותן צריך ואין בלבד  קדושה  תשמישי

צריך  הקדושה  גוף  שהן ורצפתו המזבח בנין אולם בקדושה,

קודש . בשל מלכתחילה להיות

הרמ "א  דברי את  לבאר  יש  זה פי סי"ב)ועל קנא סי' (או"ח

רק קדושה הכנסת , בית  גבי שעל שעלייה  ווייל, מהר"י  בשם 

נבנה אם  אך כנסת, בית לשם  מלכתחילה נבנה  כשהבית

אין הכנסת , לבית  ייעודו  את שינו  כך ואחר חול  לצורך 

והיינו גנאי, של תשמיש  בה  לעשות ומותר  קדושה  העלייה 

הקרבנות , כנגד  שהיא  תפילה  מקום  הוא הכנסת  שבית משום 

מלכתחילה כשנבנה  רק  חלה  שקדושתו  כמזבח נידון  ולכן

קודש  שם)לשם  כהן אמרי שו"ת .(ראה

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ë éðù íåé מלכות'? 'שלום משום התירו מה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Bà Cìî äéä íàå§¦¨¨¤¤
ì Bcáòì øîàå ,äkìîïî ìëàé ¯ äìèå éãb èçLå ,åéìò èçL ©§¨§¨©§©§¦§Ÿ¨¨§¨©§¦§¨¤Ÿ©¦

.úeëìî íBìL íeMî ,ïBLàøä̈¦¦§©§
פסח  על  רק  להימנות  ואפשר  למנוייו , רק נאכל הפסח

כדי פסחים שני  על להימנות  ניתן לא  וכן ממנו. ולאכול  אחד 

אין שאוכל  ובשעה  ברירה ', 'אין כי שירצה  מהם איזה לאכול 

על  היתה  דעתו שחיטה שבשעת  למפרע שמתברר  אומרים 

השני על דעתו היתה ושמא  שאוכל  זה  וברש"י פסח  ב פח, (פסחים

.שם)

שני ושחט הפסח את  לו  לשחוט לעבדו שאמר  מלך אבל

ראשון ששחט הפסח  מן  יאכל טלה, ואחד  גדי אחד פסחים ,

חל  לא מינויו  השני ועל  מנוי , הוא עליו .(שם)כי 

ברירה ' 'אין  שלהלכה  אף  משנה ': ה 'כסף אין וכתב כן (ואם

עליו) מנוי שהמלך פסח מלכות 'כאן שלום  ש 'משום  הרמב "ם  סובר 

על  יכעוס  כלל... יאכל שלא למלך נאמר  "אם כי הקילו

ברירה". דאין משום כלל יאכל דלא  שאמרו החכמים

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ב)והעיר  פ"ח :(פסחים

הרי מלכות , שלום  משום  תורה של  איסור התירו  איך 

כדי פסחים  שני  על נמנים  ואין ברירה ', 'אין  תורה  של בדבר 

אלא השריפה "? לבית  יצאו  "אלא  שירצה  מהם  מאיזה  לאכול 

חומרת הוא ברירה' 'אין אומרים  תורה  של שבדבר זה  מכאן ,

ברירה')חכמים 'יש תורה מדין הקילו(כי מלכות ' 'שלום ומשום 

ברירה '. ש 'יש  ואמרו

חסד' א)וה'תורת אות מו סי' הדבר :(או"ח בביאור  הוסיף 

ספק כי ברירה ' 'אין  תורה של בדבר  הרמב "ם , לדעת

או ברירה ' 'יש  אם  חכמים שנחלקו וכיון  לחומרא , דאורייתא 

תורה של בדבר מחמירים  ברירה ', פ"ז 'אין מעשר הל' רמב"ם (ראה

הואה"א) דאורייתא  בספק  להחמיר החיוב הרמב "ם ולשיטת ,

מדרבנן  הי"ב)רק  פ"ט טו"מ -(הל' מדרבנן חומרא  שזו  וכיון .

מלכות . שלום משום  התירו  לשחוט לעבדו  שאמר  במלך 

â"ôùú'ä ïåùçøî à"ë éùéìù íåé כרוב? נחשבת מחצית מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰äöçî ìäwä eéä̈©¨¨¤¡¨
íéøBähäå ,ïBLàøa ïéNBò ílk ¯ úî éàîè äöçîe íéøBäè§¦¤¡¨§¥¥¥ª¨¦¨¦§©§¦
íàå ...äàîèa íîöòì ïéNBò íéàîhäå ,äøäèa íîöòì ïéNBò¦§©§¨§¨¢¨§©§¥¦¦§©§¨§ª§¨§¦
ílk eNòé ¯ ãçà elôà ,íéøBähä ìò ïéôãBò únä éàîè eéä̈§¥¥©¥§¦©©§¦£¦¤¨©£ª¨

.äàîèa§ª§¨
א)בגמרא  עט, מהקהל (פסחים מחצית כאשר  הדין מה  נחלקו 

את לעשות  ההיתר  כהנא  רב  לדעת  טהורים . ומחציתם  טמאים 

ולא טמאים , הציבור  רוב  כאשר  רק  הוא  בטומאה  הפסח

רב לדעת  אולם  שני , לפסח נדחים והטמאים  ומחצה , במחצה 

ומקריבים טמאים כרוב  ודינם  כרוב ", – מחצה  על  "מחצה 

הרמב "ם . פוסק וכן בטומאה , הפסח את 

הרוב בכוח רק  הדעות  לכל אחרים , דינים  לגבי אמנם,

נשחט  אם שרק  וכגון כרוב , אינו ומחצה  הדין את  להכריע 

ולגבי פסולה , חציו נשחט אם  אך כשרה  השחיטה הסימן  רוב 

איש "איש  שנאמר  משום  במחצית  די  בטומאה  הפסח הקרבת 

נדחה יחיד 'איש ' שדווקא ודורשים לנפש ...", טמא  יהיה  כי

הראשון את  עושים  אלא  נדחים אינם  ציבור  אך שני, לפסח

כוחם שאין  אע "פ טמאים , מהקהל מחצית  וכאשר בטומאה,

אלא כיחידים  נחשבים  ואינם  כמיעוט , אינם גם  הרי  כרוב 

שני לפסח נדחים  אינם ולכן  א)כציבור , כט, .(חולין
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חומה המוקפת בעיר  המגילה  קריאת  לגבי דנו והפוסקים 

כבר בהיותה  בה התיישבו אם  רק  אדר  בט"ו בה  שקוראים 

נבנתה מכן ולאחר תחילה  בה התיישבו  אם  אולם  מוקפת ,

התיישבו מהתושבים מחצית  ואם  בי"ד . בה קוראים החומה ,

ללמוד  ניתן האם כך, אחר  ומחציתם  החומה  שנבנתה  קודם 

בט"ו ? ויקראו  כרוב" ש "מחצה  זו  מהלכה

אין המגילה  קריאת  שלגבי  משום  לחלק  יש  כי ונראה 

על  על miyp`dהנידון  אלא  כיחידים , או  כציבור דינם האם  –

mewndקודם בו  שהתיישבו אלו פי על מוכרע  דינו האם  –

ומאחר שנבנתה , אחרי שהתיישבו אלו או  החומה  בניית 

בספק נותר  דינה  העיר , דין  את להכריע  יכולה  אינה  ומחצית 

סו) מנחם .(מנחת

â"ôùú'ä ïåùçøî á"ë éòéáø íåé לעשה?' הניתק 'לאו על לוקים אין מתי

Ì„‡ CÈ¯ˆ :‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰»ƒ»»
:¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ÁÒt‰ ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL ÏczL‰Ï¿ƒ¿«≈∆…«¿ƒƒ¿««∆««…∆∆∆¡«
Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ..."¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï[Â]"¿…ƒƒ∆«…∆¿≈∆«»
L‡a ...epnÓ ¯˙p‰Â" :¯Ó‡pL ,‰NÚÏ ˜z È¯‰L - ‰Ê∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«¿«…»ƒ∆»≈

."eÙ¯Nzƒ¿…
אחרונים  ועוד והקשו  שם. חדש אור א. פד, פסחים :)(צל"ח,

אם רק  לעשה' הניתק  'לאו על לוקים  אין  הרמב "ם , לדעת

בכל ' 'שווה  הלאו  אם  אבל  שווים , וה 'עשה ' שכולם ה 'לאו ' (היינו

עליו) בכל'מוזהרים שווה  'אינו  העשה  עליו)ואילו מצווים כולם ,(שאין

לוקה חולין  לבהמת  קרבן  בהמת  הממיר  ולכן , ניתק . הלאו  אין 

שה 'לאו' אותו")אף ימיר ולא יחליפנו ל 'עשה '("לא הוא ניתק  ("והיה

קדש") יהיה כולםותמורתו ה'לאו ' על שכן לעשה  שווה  אינו  הלאו  כי 

ציבור בהמת  כי כולם, אצל  קיים  אינו  ה 'עשה ' ואילו  מוזהרים

המירו" אם  תמורה  עושין "אין  שותפין  ה"א)ושל פ"א תמורה .(הל'

אף 'נותר ' של הלאו על לוקים  אין מדוע  להבין: וצריך 

מוזהרות נשים  וגם  בכל שווה  ה'לאו ' והרי לעשה ניתק  שהוא 

היא קדשים שריפת  כי בכל שווה  אינו  ה 'עשה' ואילו  עליו,

גרמא שהזמן  עשה  -מצות  ויו"ט ובשבת בלילה נשרפים אינם (קדשים

ה"ה) פי"ט פסוה"מ עליה ?הל' מצוות  אינן ונשים 

ה 'תומים ' צזסק"ז)ומחדש  :(סי'

רק בכל ' השוה  'לאו  מנתק  אינו בכל ' שווה  'שאינו  עשה 

ה'עשה ' כדוגמת מעשה , כל  ללא  מאליו, המתקיים  ב 'עשה '

תמורה קודש")של יהיה ותמורתו הוא מתקדשת("והיה שהתמורה 

'עשה ' אבל הלאו , את לנתק  בכוחה  אין ולכן  מאליה ,

שווה שאינו אף  הנותר, שריפת  כמו  מעשה , ידי על המתקיים 

לאדם לומר  יתכן  לא  שהרי ה 'לאו' את  מנתק  הוא הרי  בכל ,

שאינו ובהכרח להלקותו , וגם  הנותר  את ושרוף  ועשה ' 'קום

והצל"ח כתב :(שם)לוקה.

אף חייבות , נשים  גם  הפסח , מבשר הנותר  שריפת  במצות 

ה הפסח מצות בכל גרמא ,כי שהזמן עשה  מצות  ושוושהיא

לאנשים  ה"א)נשים  פ"א שריפת(לעיל של ה 'עשה ' גם  כן , ואם 

ה 'לאו '. את ומנתק  בכל שווה  הנותר 

חסד' בבאור וה 'תורת  פב סי' אריה' ב'שאגת ועד"ז סק"ח. מב, סי' (או"ח

מבאר :ב)

בלאו גרמא , שהזמן עשה  ממצות  פטורות  שנשים  אף 

הוא הרי ה 'לאו ', את  לתקן בא שה 'עשה' כיון  לעשה, הניתק 

כך  ה'לאו ', על הנשים  שהוזהרו וכשם  ה'לאו ', אחרי  נגרר

עבירת תישאר שלא  כדי ה 'עשה ', ידי על לתקנו נצטוו

בכל', ה 'שווה  הפסח , נותר  שריפת  של ה 'עשה ' ולכן  ה 'לאו'.

תותירו ...'. 'לא  של הלאו  את  מנתק 

â"ôùú'ä ïåùçøî â"ë éùéîç íåé המשיח  בביאת הקהל מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰ìéä÷äì äNò úåöî¦§©£¥§©§¦
òáL õwî" :øîàpL ...ähîL éàöBî ìëa ...ìàøNé ìk úà¤¨¦§¨¥§¨¨¥§¦¨¤¤¡©¦¥¤©

.íòä úà ìä÷ä ...úBkqä âça ¯ ähîMä úðL ãòîa ,íéðL̈¦§Ÿ¥§©©§¦¨§©©ª©§¥¤¨¨
האם השמיטה , שאחרי השנה  בתחילת  משיח  יבוא אם 

מיד? הקהל מצות  את  יקיימו

'במוצאי הוא הקהל  מצות  של שזמנה נאמר בתורה  והנה ,

האם לדון  ויש  השמיטה . שלאחר  בשנה  היינו השמיטה', שנת 

הקהל שמצות  dhinydהכוונה zevna dielzאין ואם 

השמיטה ששנת  או  נוהגת  אינה  הקהל אף נוהגת  השמיטה 

הקהל  מצות אך הקהל מצות  של לזמנה כסימן רק  משמשת

השמיטה . מצות בהעדר גם נוהגת 

ולדעתם הראשון כאופן שנקטו  יש  בדבר. אחרונים  ונחלקו

ipydכבר  ycwnd zia onfaמהתורה הקהל מצות נהגה  לא 

בארץ  ישראל  רוב היו לא  כי  אז נהגה לא השמיטה (זכר שכן

כד) ע' 'הקהל' קונטרס – להאדר"ת שהשמיטהלמקדש שכתבו יש  אך  ,

בית בזמן  מהתורה נהגה הקהל ומצות  בלבד כסימן משמשת

ל  שהשמיטה  אף  נהגה שני  עב)א ע' שם .(ראה

תלות שקיימת  נראה  התורה על בפירושו  רש "י ומלשון

שנים  שבע 'מקץ  הפסוק  על  כי  המצוות  שתי zpyבין  crena
'dhinyd(י לא, השמיטה(ויקרא שנת  אותה קורא  'ולמה  פירש : ,

בשנה מדובר –zipinyd(והרי השמיטה ) oiicryשלאחר
'ziriay i`venl `veid ziriay ly xivwa ,da zbdep ziriay.

השמיטה שנת  דיני  בקיום  תלויה  אכן  הקהל שמצות  ומכאן

(201 ע' כד, שיחות .(לקוטי

השנה בתחילת משיח יבוא  שאם  לכאורה עולה  זה ולפי 

שנה באותה  הקהל מצות תתקיים  לא עדיין  השמינית ,

הקודמת בשנה  נהגה  לא  השמיטה מצות  שהרי  מהתורה,

מח)מהתורה  סי' ב, בהלכה' המשיח 'ימות .(ראה

מכל  בשמיטה, תלויה הקהל מצות  אם  שאף  יתכן  אך

רק נוהגת  השמיטה  כאשר  גם מהתורה  נוהגת  היא מקום 

פי על האדמה  מעבודת  שובתים ולמעשה  מאחר  כי  מדרבנן ,

תורה לדיני  ביחס  גם שמיטה  נחשבת  זו הרי חכמים , ציווי 

הקהל  מצות  חלה  שלאחריה  שם)ובשנה  שיחות (לקוטי
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â"ôùú'ä ïåùçøî ã"ë éùéù íåé בכור  ספק

·ÈÒa BÎ¯kL ¯BÎa :ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰¿∆¿»¿ƒ
,B˙BÁ‡ ÂÈÏÚ ‰Î¯ÎpL B‡ ...ÌÁ¯a Ú‚ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿…»«»∆∆∆ƒ¿¿»»»¬

.¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ...‡ˆÈÂ¿»»¬≈∆¿≈¿
הרחם דרך  בלידה  העובר  ביציאת נקבעת בכור  קדושת 

רחם') בגמרא('פטר הוא  וספק  א). ע, העובר(חולין נגע  לא אם 

בסיב כרוך שהיה  כגון  הרחם , בדפנות  הצומח)ביציאתו  (ממין

אחותו " עליו "שנכרכה  עליו או ונכרכה תאומה הבכור עם (שנולדה

הרחם) דפנות לבין בינו כחציצהוחוצצת שנכרך  הדבר  נחשב  האם ,

בכור . ספק שהוא  הרמב "ם  ופסק  לרחם . העובר בין 

תמרים ' ה 'כפות  כי)והקשה  ד"ה תוס' לז, :(סוכה

חוצץ מינו  בשאינו  מין  הרמב "ם  הי"ב)לדעת  פ"ז לולב ,(הל'

יש מקום  ומה  חוצץ , – העובר  ממין שאינו  הסיב כך ואם 

בכורה ? קדושת  עליו חלה  בסיב  כרכו שאם לומר 

ומבאר :

מהווה אכן הסיב  – הרחם  בדפנות  לגעת צריך  העובר  אם 

הוולד  צריך האם  בגמרא , הספק גופא  שזה  אלא  חציצה ,

בית באוויר בהימצאותו  די  שמא  או  הרחם  בדפנות  לגעת 

בכור . קדושת להתקדש  כדי הרחם

אמר)והתוספות  ד"ה א ט, הקשו:(בכורות

חלה אם  אחותו  עליו  שנכרכה  בבכור  להסתפק  יש  מדוע

מאותו הם  ואחותו, הבכור העוברים , שני הרי קדושה , עליו

חוצץ ' אינו  במינו ו'מין שם)מין לולב הל' ?(ראה

נזר ' ה 'אבני רסו)ומבאר  סי' הרמב"ן(יור"ד דברי פי על

פ"ג) :(בכורות

צריך  אין  כאשר  רק  כאוויר  ונחשב חוצץ  אינו  במינו מין

שמא הוא  אחותו עליו  שנכרכה  בבכור והספק  ממש  נגיעה 

שהרי חוצץ  במינו מין  גם  ואזי הרחם , בדפנות  נגיעה צריך

ברחם . העובר  נגיעת  כאן אין 

â"ôùú'ä ïåùçøî ä"ë ùãå÷ úáù לוקה? אינו מדוע – בהמה מעשר המוכר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰øeñà ¯ äîäa øNòî©£©§¥¨¨
äøéëî øeqà óà ¯ "ìàbé àì" :øîàpL äfL ...BúBà økîì¦§Ÿ¤¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥©¦§¦¨
äð÷ àìå ,íeìk äNò àì øNòî øëBnäL ,éì äàøéå ...Bììëa¦§¨§¥¨¤¦¤©¥©£¥Ÿ¨¨§§Ÿ¨¨

.ä÷Bì Bðéà Cëéôìe ;ç÷Bì¥©§¦¨¥¤
ב)בגמרא  ד, "כל (תמורה - אביי לדעת אמוראים . נחלקו 

סלקא דאי מהני, עבד אי תעביד, לא  רחמנא  דאמר  מילתא 

באיסור שנעשה  מעשה כלומר , לקי". אמאי – מהני לא  דעתך

מדוע חלה , אינה  אם  כי חלה, ההלכתית  והתוצאה  מועיל,

והתוצאה מועיל אינו – רבא ולדעת עשייתו ? על לוקה 

על  שעבר  משום  לוקה  כן פי  על  ואף חלה , אינה  ההלכתית 

התורה . מצוות

משנה ': ה 'לחם וכתב 

כרבא  הלכה  ורבא  אביי בין מחלוקת  שבכל ב)אף  כב, (ב"מ

כיון בהמה, מעשר  שהמוכר  כאביי  הרמב "ם  פסק  זה  בענין -

לפי כי לוקה , אינו  - קנה  לא  והלוקח הועילו  לא  שמעשיו

הועילה לא  עשייתו אם גם  לוקה הרי  רבא  התוס'דעת  כתבו (וכן

דרחמנא") אמימרא "דעבר משום לוקה רבא שלדעת והשתא, ד"ה א ו, .תמורה

משנה ' ה'מגיד מדברי  זה על ה"ט)והקשה  פ"א גזילה שגם(הל'

מעשר המוכר  לדעתו  והרי  כרבא , הרמב "ם  פסק  זו בהלכה 

מעשיו ? הועילו שלא  אף  לוקה  בהמה 

אחרונים  תמורה וביארו  אמת שפת קכט. סי' אהע"ז תנינא ביהודה (נודע

והשתא) ד"ה :שם,

הועילו לא  אם  גם  שלדעתו  ואף  כרבא , פסק  אכן הרמב "ם 

משום לוקה , אינו  בהמה מעשר  המוכר – לוקה מעשיו

עליו לוקים שאין מעשה' בו שאין 'לאו  על  כעובר שנחשב 

ה"א) פ"ח סנהדרין בדיבור (הל' היא  המכירה  קנין כי אינה הכסף (וקבלת

הדיבור) נחשבתבלי אינה שפתיים עקימת  הרמב "ם  ולדעת

ידו על  מעשה  נעשה  אם  רק  אלא  בקול מעשה  בהמה חוסם (כגון

ראה  אכילה. בלא דשה הבהמה דיבורו ידי על כי תחסום...' 'לא משום שלוקה

ה"ב) פי"ג שכירות הל' חלה ,מ"מ היתה  המכירה  אם ואמנם , .

לא חלה, לא  שהמכירה  כיון אך כמעשה , נחשב היה  הדיבור 

זה הרי – התורה  ציווי על שעבר  אף  ולכן  מעשה , כל נעשה 

לוקה . ואינו מעשה ' בו שאין  'לאו

איתא בילקוט שמעוני "שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך פרס מתגרה במלך ערבי . . כל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים" )כפי 
שרואים במוחש הבלבול דאומות העולם שלא יודעים מה לעשות, ומחפשים עצות שונות כו'(.

משיחת שבת-פרשת חיי שרה, ה'תנש"א

איתא בילקוט שמעוני . . הקדוש-ברוך-הוא אומר לישראל "בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם.. הגיע זמן 
גאולתכם.

משיחת שבת-פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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dlirnצר zekld - dcear xtq - oeygxn h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn d"kÎh"i -

á"ôùú'ä ïåùçøî è"é ïåùàø íåé

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
יאכלו 1) אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים יבאר

הקדש. של מגרוגרות

.‡e˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰a ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆≈ƒ¿∆¿≈««ƒ∆»¿
˙BBÊÓ Ô‰nÚ2,Lc˜‰ ÏL ˙B¯‚B¯bÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ƒ»∆¿……¿ƒ¿¿∆∆¿≈

ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B Lc˜‰‰ ‡l‡ .eÏÚÓ - eÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»¿»¬∆»«∆¿≈≈»∆¿≈
.˙BBÊÓ¿

גרוגרות 2) מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש,
היינו  שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה)
"רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין
חייב  הקדש אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא
בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם

.·.‰¯t‰ ˙‡ ÌÒBÁ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ÈÈL¯k Lc‰«»«¿ƒ≈∆¿≈¬≈∆≈∆«»»
BÏ Èe‡¯‰ LÈc - BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL3. ∆∆¡«…«¿…¿ƒ«ƒ»»

הדברים 3) נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
השור  של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם
- "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא

לו. הראוי

.‚˘c˜‰‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡4ÏÚ ‡l‡ ,‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ≈¿«¿ƒ∆«∆¿≈««¿»»∆»«
‰Óa Lc˜‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL Ôn‡ ?„ˆÈk .˙BÚn‰«»≈«À»∆»»¿»»¿∆¿≈¿»∆
Lc˜‰ ˙ÈlË B‡ Lc˜‰ ˙Ó‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆¡«∆¿≈«ƒ∆¿≈

˙BÚn‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁnL „Ú ,B¯ÎOa5¯Á‡Â , ƒ¿»«∆¿«¿ƒ»««»¿««
,eˆ¯ Ì‡ ,B¯ÎOa Ôn‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈlÁ eOÚiL∆≈»Àƒ¿ƒ»»À»ƒ¿»ƒ»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ‰Ó‰a epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ6. ¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿««ƒ¿»

להקדש.4) הראויים מפרישים 5)דברים בתחילה פירוש,
כך  ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם

המעות. אותן על הבהמה את עושים 6)מחללים זה כל
הבהמה  את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת
של  חובה קרבנות מקריבים אין שהרי ומוספים, לתמידים

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור,

.„ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Lc˜na ÔÈBaLk¿∆ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ
,L„˜ ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈBa ‡ÏÂ ,Lc˜‰‰«∆¿≈¿…ƒ∆«ƒ¿»«««∆…∆

ÏÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ÔÈBa ‡l‡7ÔÈa‰ Ïˆa ‰‰È ‡nL ‰¯Êb ; ∆»ƒ«…ƒ«…¿≈»∆»≈»∆¿≈«ƒ¿»
¯Á‡Â .‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏÚ ÔÚMÈ B‡ƒ»≈«∆∆»ƒ¿«¿»»¿««

ÔÈa‰ ÏÚ Lc˜‰‰ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈa‰ ÌÏLiL8Ì‡Â . ∆ƒ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ¿«∆¿≈««ƒ¿»¿ƒ
- „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡Ï L„wÏ ÌÈˆÚÏ ÔÈ¯aÊb‰ eÎ¯»̂¿«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«…∆¿«ƒ¿«
ÔÈ¯Á‡˙Ó ÔÈ‡ È¯‰L ;Lc˜‰‰ ˙BÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ»ƒ¿«∆¿≈∆¬≈≈»ƒ¿«¬ƒ
.ÏBÚÓÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMÈ ‡nL Ô‰Ï LeÁpL È„k ÌÈÓÈ»ƒ¿≈∆»»∆∆»ƒ»≈»»¬≈∆¿ƒ¿

בהקפה.7) או חולין במעות במעות 8)קונים ומשלמים
לחולין. שיצאו הללו,

.‰ÔÈ˜ÒBtLk9˙B¯ÊÚ·e Lc˜na ˙B·Ï ÔÈn‡‰ ÌÚ ¿∆¿ƒƒ»À»ƒƒ¿«ƒ¿»»¬»
‰n‡a ÚÏÒ CÎÂ CÎa ‰n‡ CÎÂ Ck Ô‰nÚ ÔÈ˜ÒBt -¿ƒƒ»∆»¿»«»¿»¿»∆«¿«»

Úaˆ‡ ÌÈ¯OÚ ˙a10ÔÈÁLBnLÎe ,11- eaM ‰Ó Ô‰Ï «∆¿ƒ∆¿«¿∆¿ƒ»∆«∆»
ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÏB„‚ ‰n‡a Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓe ÔÈÁLBÓ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»¿»«∆¿ƒ

Úa¯‡Â12aˆ‡,‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È ‡lL È„k ,˙BÚ ¿«¿«∆¿»¿≈∆…»ƒ≈¿ƒ»
‰ÁÈLna ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ»

שכרם.9) טפחים.10)קובעים חמשה היינו
טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה
בדיוק.13) ולמדוד לצמצם אפשר אי כלומר,

.ÂÁÏna ÔÈ˙B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒ∆ƒ¿«…¬ƒ≈ƒ«∆«
‡Ï Ï·‡ ;Ô˜ÏÁa ÔÈÏÎB‡L ˙Ba¯˜ ˙ÏÈÎ‡a ÌÈˆÚ·e»≈ƒ«¬ƒ«»¿»∆¿ƒ¿∆¿»¬»…

.Ô‰lL ÔÈlÁa Lc˜n‰ ÁÏÓ ezÈƒ¿∆««ƒ¿»«Àƒ∆»∆

.Ê¯·‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ -15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
L·k‰16ÁaÊn‰ L‡¯ ÏÚLÂ17.Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «∆∆¿∆«…«ƒ¿≈«≈¬ƒ

טעונים 14) המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. תקריב קרבנך כל על יג): ב, (ויקרא שנאמר מליחה

מנחות 15) בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל
"והשליכו  כד) מג, (יחזקאל מהכתוב זה דין למדו שם
המלח  שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים עליהם

עולה. הקומץ 16)נקרא שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח). הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים

שם).17) במנחות (רש"י לכלום ראוי אינו שהמלח מפני

.Á‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÈËtLÓa ÔBa˙‰Ï Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈«»«¿»
BÏ ‡ˆÓÈ ‡lL ¯·„Â .BÁÎ ÈÙk ÌÈÚ ÛBÒ Ú„ÈÏÂ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ…¿»»∆…ƒ¿»

‰lÚ BÏ Ú„È ‡ÏÂ ÌÚË18ÂÈÈÚa Ï˜ È‰È Ï‡ -19‡ÏÂ . ««¿…≈«ƒ»«¿ƒ«¿≈»¿…
Ò¯‰È20‡‰˙ ‡ÏÂ .Ba ıB¯ÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡¯e ‡Ba .ÏÁ‰ È¯·c ¯‡La Bz·LÁÓk Ba Bz·LÁÓ«¬«¿¿«¬«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…¿≈
ÌÈˆÚ Ì‡ ‰Óe !‰ÏÈÚÓa ‰¯B˙ ‰¯ÈÓÁ‰ ‰nk«»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ
ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÌL ‡¯˜pL ÔÂÈk ,¯Ù‡Â ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡Â«¬»ƒ¿»»»≈∆≈»∆ƒ¿»≈¬»»

„·Ïa ÌÈ¯·„a Ì‰ÈÏÚ21Ô‰a ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ,eLc˜˙ ¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿»«≈»∆
CÈ¯ˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ - ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ

‰¯tk22Ce¯a LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»
a Ì„‡‰ ËÚ·È ‡lL ,‡e‰,ÔÓÚË Ú„È ‡lL ÈtÓ Ô‰ ∆…ƒ¿«»»»»∆ƒ¿≈∆…≈««¿»

·LÁÈ ‡ÏÂ ,ÌM‰ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·„ ‰tÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆¿»ƒ¬∆…≈««≈¿…«¿…
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÏÁ‰ È¯·„k Bz·LÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰¯ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ì˙‡…»»¿¬»ƒƒ≈¿ƒ»«¬ƒ»¿Àƒ
.ÌÈwÁ‰ ‰OÚiL ‡È‰Â ,‰Úe„È ‰iOÚ‰Â .ÌÈËtLnk«ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»ƒ∆«¬∆«Àƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt Ô‰L ‰n„È ‡ÏÂ Ô‰a ¯‰fiL - ‰¯ÈÓM‰Â¿«¿ƒ»∆ƒ»≈»∆¿…¿«∆∆≈¿ƒƒ
ÈeÏb ÔÓÚhL ˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈËtLn‰Â .ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿∆«¿»»
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צז gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÏÊb ¯eq‡ ÔB‚k ,‰Úe„È ‰f‰ ÌÏBÚa Ô˙iOÚ ˙·BËÂ¿«¬ƒ»»»»«∆¿»¿ƒ»≈
˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈwÁ‰Â .Ì‡Â ·‡ „eaÎÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿«Àƒ≈«ƒ¿
,EÏ È˙wÁ ÌÈwÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL B¯ˆÈÂ .Ô‰a ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
¯Oa ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰¯Ùe ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,·ÏÁa ¯O·e ¯ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ¯ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
˙B·eL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿
ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯BÚL ¯˜M‰«∆∆∆¿ƒ¿ƒ…∆««»»»»»ƒ
È‡ ,ÌÈ„Ê ¯˜L ÈÏÚ eÏÙË :¯Ó‡pL .‰¯Bza ˙e˜·c¿≈«»∆∆¡«»¿»«∆∆≈ƒ¬ƒ
EÈ˙BˆÓ Ïk :ÔÈÚa ÌL ¯Ó‡Â .EÈ„ewt ¯v‡ ·Ï ÏÎa¿»≈∆…ƒ∆¿∆¡«»»ƒ¿»»ƒ¿∆
Ôlk ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ .È¯ÊÚ ,ÈeÙ„¯ ¯˜L ,‰eÓ‡¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»

Ô‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ23ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .24˙„B·Ú ÏÈ·LaL , ƒ¿««Àƒ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬«
ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ˙Ba¯w‰«»¿»»»≈∆«¬ƒ««Àƒ
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ¯LÈ‰ ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»«»
Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL ,ÌÈwÁ‰ ÏÚ Èeeˆ ‰¯Bz ‰ÓÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»ƒ««Àƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰OÚÈ ¯L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆…»»»»»«

.Ì‰a»∆

נימוק.18) בו.19)סיבה, יזלזל הכתוב 20)אל פי על
פן  ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט, (שמות תורה במתן

בם". קודש.21)יפרץ זה הרי מחוייב 22)שאמר
אשם. קרבן טעמם.23)להביא נתגלו אבות 24)שלא

ועל  ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק
הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
.‰„B·Ú ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈÓL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¬»

:Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÈÏk ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿¿≈

Ï‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - Lc˜n‰- Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎ «ƒ¿»¬»»¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰Ú·L - ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰ÚLz - ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ¬»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«À¿»ƒƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒ¬ƒ»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿»¿»ƒ
‡¯˜‡ '‰ ÌL·e ‰„Bz Á·Ê ÁaÊ‡ EÏ¿∆¿«∆«»¿≈∆¿»

`Ede iriWY xtq¥¤§¦¦§
zFpAxT xtq¥¤¨§¨

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .· .ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙B¯BÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰¯tÎ«»»ƒ¿¿»

-zFpAxTxtq
gqR oAxw zFkld

¥¤̈§̈
¦§¨§©¤©

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (· .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ÏÎ‡Ï (Â .¯OÚ»»∆¡…∆«≈ƒ««»»¿≈
‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»«…∆«≈ƒ∆……«»
ıeÁ ÁÒt‰ ¯OaÓ ‡ÈˆBÈ ‡lL (Á .ÏM·Óe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .¯ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯e·ÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(·È .Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È .¯ÈÎOÂ ·LBz epnÓƒ∆»¿»ƒ∆……«ƒ∆»≈
ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È .ÌˆÚ Ba ¯aLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«
‡lL (ÂË .¯˜a „Ú epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL („È .ÈL≈ƒ∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…
¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË .¯˜aÏ ÈL ÁÒtÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בניסן,1) עשר בארבעה הפסח לשחוט שמצותֿעשה יבאר

אותו. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה

.‡¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«¿«¿»»»»
ÔÒÈ L„ÁÏ2˙BˆÁ ¯Á‡3ÔÓ ‡l‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¿…∆ƒ»««¬¿≈¬ƒ∆»ƒ

‰L Ôa ¯ÎÊ „·Ïa ÌÈfÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰4„Á‡Â . «¿»ƒƒ»ƒƒƒ¿«»»∆»»¿∆»
BÊ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰5. »ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿ƒ¿»

עד 2) למשמרת לכם "והי' ו) יב, (שמות שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר כמו 3)ארבעה

בין  ישראל עדת קהל כל אותו "ושחטו (שם) שנאמר
והוא  נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים".
ר' בא: ובמכילתא שם). שמות (רש"י ולמעלה שעות משש
הפסח  את תזבח שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי אומר
ממצרים, צאתך מועד (שם) ת"ל כמשמעו אני שומע בערב,
הערבים  לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב, (שמות יצאו אימתי
זכר  לדבר, ראי' שאין אע"פ ולמעלה, שעות משש שהוא
לנו  אוי בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי' "קדשו לדבר

ד). ו, (ירמי' ערב" צללי ינטו כי היום פנה שנאמר 4)כי
מן  לכם, יהי' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות

תקחו". העזים ומן יוסי 5)הכבשים ורבי יהודא כרבי
ולא  נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו
(פסחים  במשמע נשים שגם הרי אנשים", "במכסת נאמר
הלכה  בפ"ב להלן עיין שני, פסח ולענין שם). ורש"י צא:

ג. הלכה ופ"ז ח, הלכה פ"ה ד,

.·¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯·ÚÂ ÔB„Êa BÊ ‰ÂˆÓ ÏhaL ÈÓeƒ∆ƒ≈ƒ¿»¿»¿»««¿»»»»
È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„a ‡ÏÂ ‡ÓË ‡Ï ‡e‰Â ,·È¯˜‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿…»≈¿…¿∆∆¿»¬≈

˙¯k ·iÁ ‰Ê6¯eËt - ‰‚‚La dÏha Ì‡Â .7. ∆«»»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»

ובדרך 6) טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר שנאמר
מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gqtצח oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חייב  בראשון שהזיד כיון שני, פסח הקריב אם שאף וכנראה
גם  "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת.
לפי  רבי, לדעת חייב הוא בשני והקריב בראשון הזיד כן
כרבי" זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני אצלו שאין
ולא  "הזיד כתב: ה"ב, ה בפרק להלן אבל צג.). (פסחים
בשני  הקריב לא ואם בשני, מקריב זה הרי בראשון הקריב
במועדו  הקריב לא שהרי כרת, חייב זה הרי ששגג אע"פ
על  כרת חייב אינו בשני, הקריב שאם הרי מזיד". והיה

עבירה 7)הראשון. "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.
חוץ  חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין
מצוותֿעשה, שהן מפני והמילה הפסח וכו' עבירות משלש
(פ"א  לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים אין וחטאת

ה"ב). שגגות מהלכות

.‚‰¯ÊÚ· ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡8¯‡Lk , ≈¬ƒ∆«∆«∆»»¬»»ƒ¿»
ÌÈL„w‰9ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰ ‡Ï ˙BÓa‰ ¯z‰ ˙ÚLa Û‡ . «√»ƒ«ƒ¿«∆≈«»…»«¿ƒƒ

„ÈÁÈ ˙Ó·a ÁÒt‰ ˙‡10ÁÒt‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ . ∆«∆«¿»«»ƒ¿»««¿ƒ∆«∆«
˙‡ ÁaÊÏ ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - „ÈÁÈ ˙Ó·a¿»«»ƒ∆∆∆¡«…«ƒ¿…«∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯ÚL „Á‡a ÁÒt‰11BfL ,e„ÓÏ «»«¿««¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆
¯z‰ ˙ÚLa elÙ‡ „ÈÁÈ ˙Ó·a ËÁBLÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈¿»«»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

.˙BÓa‰«»

והפסח 8) והמעשר "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
שנאמר  משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי ו) טז, (דברים
ספר). (קרית הפסח" את תזבח שם שמו, לשכן

מקומן.9) איזהו פרק בזבחים במגילה 10)כמבואר משנה
קטנה  לבמה ציבורית) (=במה גדולה במה בין "אין ט:
בבמת  אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת

קיד:11)יחיד). זבחים

.„˙BˆÁ ¯Á‡ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL12Ì„˜ BËÁL Ì‡Â ; ¿ƒ««∆«««¬¿ƒ¿»…∆
ÏeÒt - ˙BˆÁ13„ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¬»¿≈¬ƒ∆»««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL14ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜nL ¯Á‡ . ∆≈»«¿«ƒ««∆«¿ƒƒ¿…∆∆≈
˙B¯p‰ ˙‡ ÔÈ·ÈËnL ¯Á‡Â ÌÈa¯Ú‰15ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó »«¿«ƒ¿««∆¿ƒƒ∆«≈«¿ƒƒƒ¿…

˙BˆÁ ¯Á‡ BËÁL Ì‡Â .ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ÌÈÁÒt‰ ˙‡16 ∆«¿»ƒ««¿ƒ¿»««¬
Ò¯ÓÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ .¯Lk - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„…̃∆»ƒ∆≈»«¿«ƒ»≈¿ƒ¿∆∆»¿»≈

ÁÒt‰ Ì„a17˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,„ÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ¿««∆««∆ƒ»≈««»ƒ¿««»ƒ¿…
ÁÒt‰ Ìc18Ìc Ì„˜ ÁÒt‰ Ìc ˜¯Ê Ì‡Â .ÂÈ¯Á‡ ««∆««¬»¿ƒƒ¿«««∆«…∆«

¯Lk - „ÈÓz‰19. «»ƒ»≈

ב.12) והערה א הלכה למעלה פסחים 13)ראה משנה
ו) יב, (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא:

הערבים". (=פסח)14)בין דבר "יאוחר נח: פסחים
שלא  (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב" בו שנאמר

הערבים". בין אלא בערב, בו הנ"ל 15)נאמר מהטעם
נאמר  לא הנרות והטבת בקטורת ואף וכו', דבר  שיאוחר

השניה). בברייתא נט. (שם הערבים" "בין משנה 16)אלא
אבל  למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע"פ סא. שם

שם). (רש"י בדיעבד פוסל זה בו 17)אין "ממשמש
שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי ומניעו

נח. והערה יג הלכה להלן כשכבר 18)וראה המדובר

ואחרֿכך  הפסח להקריב צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט
– ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות ט (פרק התמיד לשחוט

בסמוך.19)הגר"א). למעלה וכמבואר שם. פסחים

.‰BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰20ıÓÁ ˙ÈÊk BÏ ‰È‰Â «≈∆«∆«ƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈
‰˜BÏ - B˙eL¯a21Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿∆∆∆¡«…ƒ¿««»≈«

Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰ ÁaÊÈ ‡lL - ÈÁ·Ê22„Á‡ .23 ƒ¿ƒ∆…ƒ¿««∆«¿∆»≈«»∆»
˙‡ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ „Á‡Â ËÁBM‰«≈¿∆»«≈∆«»¿∆»««¿ƒ∆

ÔÈ¯eÓ‡‰24˙eL¯· B‡ Ì‰Ó „Á‡ ˙eL¯· ‰È‰ Ì‡ , »≈ƒƒ»»ƒ¿∆»≈∆ƒ¿
ıÓÁ ˙ÈÊk ‰Ê ÁÒt ÔÈÏÎB‡L ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈¬»∆¿ƒ∆«∆¿«ƒ»≈

¯Lk ÁÒt‰Â ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - B˙·¯˜‰ ˙ÚLa25. ƒ¿««¿»»¬≈∆∆¿«∆«»≈

יהיה 20) לא הערבים בין והוא הפסח שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ" (שם 21)ברשותו במשנה

בלאֿתעשה", עובר החמץ על הפסח את "השוחט סג.):
לוקים  – לעשה ניתק ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון
לוקה  שאינו ד הלכה פ"ה פסחים מירושלמי ומשמע עליו.

בכזית. ה.22)אלא סג:23)שם "אימורין 24)שם
והם  המזבח, גבי על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים
המכסה  והחלב העצה בעצם הדבוקה האליה פסח מקרבן
(פיה"מ  עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב את
ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים
קדשים). לסדר לפיה"מ הרמב"ם (הקדמת לשורפם

ה"ד.25) דפסחים פ"ה וירושלמי דפסחים, פ"ד תוספתא

.Â‰ÎÈÙL ÔeÚË ÁÒt‰ Ìc26„BÒÈ‰ „‚k27¯Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈ¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈ·ÏÁ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
Bc·Ï Á·ÊÂ Á·Ê30¯BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Á·f‰ ÏÚ·e . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙È·Ï ‡È·Óe32ÏÎB‡Â e‰ÏBˆÂ ∆≈ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿≈¿≈
·¯ÚÏ33. »∆∆

מן 26) מרחוק לזרוק ולא המזבח, לקיר המזרק מן בנחת
לז.). (זבחים למזבח סד.).27)המזרק (פסחים המזבח של

שלא  דרומית מזרחית מקרן חוץ המזבח זוויות בשלש והיינו
א. משנה פ"ג במדות כמבואר יסוד, לה היה

מעליו.28) עורו את סד:29)מפשיטים פסחים משנה
משום 30) שם). (גמ' בזה" זה של חלביו יערב "שלא

(שם). יחיד בלשון והקטירו יא) ג, (ויקרא שם 31)שנאמר
בעורו". פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, משנה 32)סה:

וכו' קלים קדשים והפסח והמעשר "הבכור נו: זבחים
ה"ג: בפ"ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין

מיד". ישרף מירושלים שיצא שנאמר 33)"הפסח כמו
אש". צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח): יב, (שמות

.ÊÌÈ¯eÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú Ô¯ÈË˜‰ ‡ÏÂ35eÏÒÙÂ ««ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿¿
‰ÈÏa36‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

BÈ‡ - ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .¯˜a „Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ»ƒ≈∆«ƒ«…∆¿««ƒ∆»«≈
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ37. ∆¿ƒ∆≈«¬∆

קטז).34) ל"ת המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח, של
ח.35) הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה היינו
אלאֿאםֿכן 36) בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר
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בראשו  כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי זו. לינה פסלתם
(פ"ג  לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח, של

יא). הלכה המוקדשין פסולי שאין 37)מהלכות לאו ו"כל
הלכה  סנהדרין מהלכות (פי"ח עליו" לוקין אין מעשה, בו

ב).

.Á‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÁÒt È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÁM‰ „enÚ39‰Úa¯‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»

˙aL È·ÏÁ È¯‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ40ÌBÈa ÔÈ·¯˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡ - ÏÁa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈

ÏÁ È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Ó41.·BË ÌBÈa «¿ƒƒ∆¿≈…¿

שלא 38) גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט: פסחים
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד חצות עד אלא יקטירו

שם.39)ב). בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות חלבי
שבת.41) בערב שקרבו קרבנות חלבי

.Ë˙Bzk LÏLa ËÁL ÁÒt‰42eËÁLÂ :¯Ó‡pL . «∆«ƒ¿»¿»ƒ∆∆¡«¿»¬
.Ï‡¯OÈÂ ,‰„ÚÂ ,Ï‰˜ - Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ï‰˜ Ïk B˙‡……¿«¬«ƒ¿»≈»»¿≈»¿ƒ¿»≈

˙ÎÂ ˙k ÏÎa Ì„‡ Èa ÌÈLÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â43. ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»¿»«»«

אם 42) בדיעבד אבל למצוה, זה וכל סד. פסחים משנה
יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח - אחת בבת שחטו

פחותה 43) עדה שאין אדם. בני תשעים ביחד שהם
"עד  כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב שהרי מעשרה,
ונשארו  וכלב, יהושע יצאו והרי הזאת", הרעה לעדה מתי
ו"ישראל", "קהל" שאף לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק
שהם  עשרה, ואחד אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים
אם  מסופקים שאנו ומפני שם). פסחים (מאירי שלשים ביחד
להיות  צריכים אדם) בני שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל
לכל  עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת
שלשים  כת ובכל כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת,
אחת  בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק, מן להוציא אדם בני

סד:). (שם זה אחר בזה וגם

.ÈÌÈMÓÁ Ïk‰ eÈ‰44ÌÈLÏL ‰lÁza ÌÈÒÎ - »«…¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ÂÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÌÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈËÁBL¿¬ƒ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»¿¿ƒ

‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÔÈ‡ˆBÈÂ45. ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»

להשלים 44) כדי אדם בני עוד שיגיעו עד להמתין צורך אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר שם.45)עד פסחים

כדי  הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה שיוצאים ומה
הדבר  יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה
ג' כאן ואין שבפנים אלו על נוספו רק אלו עשרה כאילו

שם). פסחים (מאירי כתות

.‡ÈÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ ˙BÁt eÈ‰»»≈¬ƒƒ≈¬ƒ∆«∆«
‰lÁzÎÏ46¯Lk - eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»

˙Á‡ ˙·a48¯Lk -49?ËÁL „ˆÈk .50˙k‰ ‰ÒÎ ¿«««»≈≈«ƒ¿»ƒ¿¿»««
˙B˙Ïc ÔÈÏÚBÂ ,‰¯ÊÚ‰ ‡lÓ˙zL „Ú ‰BL‡¯‰»ƒ»«∆ƒ¿«≈»¬»»¿¬ƒ«¿
Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .Ô‰ÈÁÒt ˙‡ ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ‰¯ÊÚ‰»¬»»«¿ƒƒƒ¿…∆ƒ¿≈∆¿»¿«∆≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰ ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ·È¯˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
- ·È¯˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ e¯Ób»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ - ·È¯˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈

שלוש 46) שיהיו איֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים
שזה 47)כתות. נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י רומי בדפוס

דלהלן. בהא אחת".48)כלול "בכת רומי: בדפוס
בפסח 49) יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

שמח). (אור אותו" ושחטו יב) (שמות שנאמר אחד,
אחת  בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב, דרשב"י ובמכילתא
אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא

סד.50) בפסחים פ"ד.51)משנה פסחים תופסתא
שניה.52) פעם הלויים את 53)קוראים לגמור הספיקו לא

שהיו  "לפי נד:), סוכה (רש"י השלישית בפעם ההלל כל
רש"י). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם

.·È‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ Ïk ÏÚ54˙BÚÈ˜z LÏL ÔÈÚ˜Bz «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :56ÔÈ‡Â Ï‡B‰ . «¬¿¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚ˜Bz ,Ceq ˙ÚLa Ú˜˙Ï ÌÈÎÒ BÏ¿»ƒƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«
‰ËÈÁL57. ¿ƒ»

כאחד 54) "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שכתוב ההלל. של
ולהודות  להלל אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים

ספר). (קרית "ותקעתם 55)לה'" י) י, (במדבר שכתוב
זוטא: ובספרי שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות
זביחת  זו זבחיכם, ועל חובה. עולות אלו עולותיכם, "על

ותקעו".56)הפסח". הריעו "תקעו סד. פסחים משנה
נסכים 57) לו שיש "תמיד ה"ה: פ"ה פסחים ירושלמי

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח לנסכים, תוקעים

.‚ÈÌÈ‰k‰58È˜¯ÊÓ Ô‰È„È·e ˙B¯eL ˙B¯eL ÌÈ„ÓBÚ «…¬ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈
‰¯eL ,ÛÒk - ÛÒk dlkL ‰¯eL .·‰Ê È˜¯ÊÓe ÛÒk∆∆ƒ¿¿≈»»»∆À»∆∆∆∆»
‰È‰iL È„k ,ÌÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ .·‰Ê - ·‰Ê dlkL∆À»»»»»¿…»¿…»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÈB Ì‰Ï59ÌÈÏeL ÔÈ˜¯ÊnÏ eÈ‰ ‡ÏÂ .60‡lL È„k , »∆¿…»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆…
Ìc‰ L¯wÈÂ ÌeÁÈpÈ61. «ƒ¿ƒ»≈«»

שם.58) פסחים סד:59)משנה אלא 60)שם סד. שם
עגולה. לזריקה 61)שתחתיתם ראוי יהיה ולא הדם יקפא

הפנימיות  חטאות בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י
טבילה  בר לאו והאי רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש:
וראה  לשפיכה]. ראוי שאינו והואֿהדין הוא". והזאה

טז. והערה ד הלכה למעלה

.„ÈËÁBM‰ ËÁL62Ô‰k‰ Ïa˜Â63B¯·ÁÏ B˙B , »««≈¿ƒ≈«…≈¿«¬≈
‰Âˆna ÌÈa¯ e˜qÚ˙iL È„k ,B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ64„Ú , «¬≈«¬≈¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ«ƒ¿»«

‰ÎÈÙL BÎÙBL ,ÁaÊnÏ ·B¯w‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»≈∆…≈«»«ƒ¿≈«¿¿ƒ»
„BÒÈ‰ „‚k ˙Á‡65¯Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ˜¯ÊÓ Ïa˜Óe , ««¿∆∆«¿¿«≈ƒ¿»∆»»≈¿««

Ô˜È¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ck66Blk ˙‡ ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏB˙Â .67, »«¬ƒ∆»≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆À
BÚ¯B˜Â68‰‡Bv‰ Ô‰Ó ¯ÈÒnL „Ú ÂÈ·¯˜ ˙‡ ‰ÁÓÓe ¿¿¿«∆∆¿»»«∆≈ƒ≈∆«»
L¯t‰Â69ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,70ÈÏÎa Ô˙BÂ71 ¿«∆∆ƒ∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
ÔÁÏBÓe72Ô‰k‰ Ô¯ÈË˜Óe73„ˆÈÎÂ .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ¿»«¿ƒ»«…≈««≈«ƒ¿≈«¿≈«
ÔÈÏBz74ÔÈÚe·˜ eÈ‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B¯ÓÒÓ ?ÔÈËÈLÙÓe ƒ«¿ƒƒ«¿¿∆«¿∆»¿ƒ

ÈÓ ÏÎÂ .ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz Ô‰aL ,ÌÈ„enÚ·e ÌÈÏ˙ka«¿»ƒ»«ƒ∆»∆ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
Ó ‡lLÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈwc ˙BÏ˜Ó - ˙BÏ˙Ï ÌB˜Ó ‡ˆ75 ∆…»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«»ƒ
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‰ÏB˙Â B¯·Á Û˙k ÏÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÁÈpÓ ,ÌL eÈ‰»»«ƒ««¿≈¿«∆∆¬≈¿∆
.ËÈLÙÓe«¿ƒ

ביאת 62) מהלכות (פ"ט בזר כשרה שהשחיטה ישראל, אפי'
ה"ו). ואסור 63)מקדש הכהן על מצוה ואילך שמקבלה

שם). מקדש (ביאת יד,64)בישראל (משלי שנאמר כמו
סד:). (פסחים מלך" הדרת עם "ברוב ראה 65)כח)

ו. הלכה על 66)למעלה מעבירין שאין משום להיפך, ולא
אותה  עשה אלא תחמיצנה, אל לידך שבאה מצוה המצוות,

שם. פסחים עיין שגם 67)מיד, נראה הלשון מסתימת
ר"י  של חכמים וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי"ד
להוצאת  צורך זה שאין שאףֿעלֿפי ברוקא, בן יוחנן ר' בנו
יסריח  שלא הקרבן לכבוד זה הרי – להקטרה האימורים

בכס"מ). וראה קטו: ראה 68)(שבת בטנו. את כלומר,
ו. הלכה רב 69)למעלה קרביו, מיחוי "מאי סח. בפסחים

רב  הצואה), שתצא (כדי בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא
דוחקא  אגב דנפקא דמעייא שירקא אמר רב בר חייא
בסכין). שדוחק עלֿידי רק שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי את כלל ורבינו

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כמו 72)משנה
(מנחות  מלח" תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב

יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות ופ"ה זר 73)כ. אבל
מקדש  ביאת מהלכות ופ"ט סה: (פסחים להקטיר פסול

בֿד). במשנה.74)הלכות סד. (פיה"מ 75)שם משופין
שם).

.ÂË‰¯ÊÚ‰ ˙B˙Ïc ÔÈÁ˙Bt ,·È¯˜‰lÓ eÓÏL»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»»
,‰iL ˙‡ˆÈ .‰iL ‰ÒÎÂ ‰BL‡¯‰ ˙k ˙‡ˆBÈÂ¿≈«»ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ»»»¿ƒ»
‰OÚÓ Ck ‰BL‡¯ ‰OÚÓk .˙ÈLÈÏL ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ¿«¬≈ƒ»»«¬≈
,˙‡ˆÈÂ ˙ÈLÈÏL ˙k ‰ÓÏL .˙ÈLÈÏLe ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ»¿»«¿ƒƒ¿»»

‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÌÈˆÁB¯76. ¬ƒ∆»¬»»

וכשרוצים 76) בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
יציאתה, נקב את (=סותמין) פוקקין היו העזרה את להדיח
כן  ואחרי העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים
שם). (רש"י ויוצאים יורדים והמים הסתימה את פותחין היו

.ÊËÏÁ77e‰OÚÓk - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿«¬≈
,˙aLa ‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈˆÁB¯Â .˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa¿…»«¬≈¿«»¿¬ƒ∆»¬»»¿«»

Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L78C¯ˆ BÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ∆≈ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿»»∆≈…∆
‰„B·Ú79‡e‰ ¯z‰ Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ .80. ¬»ƒ¿«ƒ¿»∆≈

שם.77) סה.)78)פסחים (שם אליעזר רבי של כרבנן
יבוא  שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו זה שאיסור
בפ"א  (ראה מרוצף בקרקע גם כן ואסרו גומות. להשוות
מרוצפת) היתה שהעזרה י, הלכה הבחירה בית מהלכות
מה' (פכ"א מרוצף שאינו בקרקע גומות להשוות יבוא שמא

ג). הל' עליהם 79)שבת לעבור אצטבאות להניח שאפשר
בשבת. להדיח (שם)80)ולא הסובר נתן, ר' כדעת שלא

שרבים  לפי במקדש, אף התירו לא צריכה שאינה ששבות
(כסףֿמשנה). עליו חולקים

.ÊÈB˙È·Ï BÁÒt ˙‡ CÈÏBÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡≈»∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿¿≈
˙aLa81Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰BL‡¯‰ ˙k ‡l‡ . ¿«»∆»«»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰iM‰Â ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈ·LBÈÂ¿¿ƒ¿«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏÈÁa ÔÈ·LBÈÂ82ÔÈ„ÓBÚ ˙ÈLÈÏM‰Â ,83ÔÓB˜Óa ¿¿ƒ«≈¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

Ïk CÏB‰Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú Ïk‰ ÌÈ‰BLÂ .‰¯ÊÚa»¬»»¿ƒ«…«»≈«»¿≈»
B˙È·Ï BÁÒÙa „Á‡84. ∆»¿ƒ¿¿≈

איסור 81) שאין ואףֿעלֿפי סד:). (שם במשנה הוא כן
ככרמלית  דינה ירושלים שהרי זו, בהוצאה דאורייתא
שבות  התירו לא למקדש, חוץ שזהו כיון – קא.) (עירובין

מהלכות 82)(מאירי). (פ"ה הבית להר העזרה בין שהיה
ג). הלכה הבחירה שם:83)בית המשנה לשון כן

הכיתות  ששתי שאע"פ עומדת", במקומה "והשלישית
בעזרה  שהיא לפי יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות
מהלכות  בפ"ז כמש"כ העזרה. בכל לישב אדם לכל ואסור

שמח). (אור ו הלכה הבחירה (ראה 84)בית שבירושלים
ו). הלכה למעלה

.ÁÈÂÈ·¯˜ ÈeÁÓe BÓc ˙˜È¯Êe ÁÒt‰ ˙ËÈÁL85 ¿ƒ««∆«¿ƒ«»ƒ¿»»
ÂÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰Â86˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc -87¯LÙ‡ È‡L ; ¿∆¿≈¬»»ƒ∆««»∆ƒ∆¿»

:¯Ó‡pL ,ÔÓÊ BÏ Úe·˜ È¯‰L ,˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ«¬»…∆««»∆¬≈»«¿«∆∆¡«
B„ÚBÓa88B˙·k¯‰ Ï·‡ .89B˙‡·‰Â90ÌeÁzÏ ıeÁÓ91 ¿¬¬»«¿»»«¬»»ƒ«¿

BzÏaÈ ˙ÎÈ˙ÁÂ92ÈÏÎa93;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - «¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ≈»ƒ∆««»
CzÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»«¬»…∆««»¿ƒ»«¿…

B„Èa BzÏaÈ94C˙BÁ - ˙aLa95- ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . ««¿¿»¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈»
ÈÏÎa elÙ‡ dÎ˙BÁ96Ïk Lc˜na ˙e·L ÔÈ‡L .Ï97. ¿»¬ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿»

;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ÂÈ·¯˜ ˙Á„‰Â B˙iÏˆ ÔÎÂ¿≈¿ƒ»«¬»«¿»»≈»ƒ∆««»
˙aM‰ ¯Á‡Ï Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L98. ∆¬≈∆¿»«¬»¿««««»

יד.85) הלכה למעלה להקטירם 86)ראה אפשר כי אף
משום  שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי

סח:). (פסחים בשעתה מצוה סה:87)שחביבה שם משנה
(סו):88) ובגמ' במועדו", הפסח את ישראל בני "ויעשו

לי  (="להקריב בתמיד מועדו ונאמר בפסח, מועדו "נאמר
(שכתוב  השבת את דוחה תמיד מה ב) כה, במדבר - במועדו
ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת "עולת שם) (במדבר
את  דוחה פסח אף השבת), את דוחה שתמיד שמשמע

לעזרה,89)השבת". הרבים רשות דרך לעיר מחוץ
אלא  עצמו" את נושא "החי אמרו שלא התורה, מן שאסורה
בפיה"מ  (ראה הבהמה את בנושא ולא האדם את בנושא
וגם  טז). הלכה שבת מהלכות ובפי"ח , ונג: סה: לפסחים
(ראה  מדרבנן אלא אסורה שאינה גופא בירושלים ההעברה
במקדש  זה שאין כיון הותרה, לא – עח) הערה למעלה

שם). למעלה בלי 90)(ראה (אף ברגליו להביאו
שאיסורו 91)להרכיבו). לעיר מחוץ אמה אלפיים שהוא

(ראה  שבות גם אסור למקדש חוץ שהוא וכיון מדרבנן,
מן  שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ וכלֿשכן למעלה).
(מאירי). א הלכה שבת מהלכות בפ"ז כמפורש התורה,

את 92) מכשירים ובחתיכתה כב). כב, (ויקרא מום שהיא
להלן. ראה להקרבה, רבינו 93)הקרבן בדברי להלן נראה

מלאכת  כאן שאין ואע"פ התורה, מן אסורה בכלי שחתיכה
"מכה  מלאכת כאן יש – ח) הלכה שבת מהלכות (פ"ט גוזז
סד  עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי בפטיש",

צפנתֿפענח. בשם ס בכך 94)הערה לחתוך הדרך שאין
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אסרו  חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כיֿאם
קג). בעירובין (רש"י שבות משום ולא 95)זאת במקדש

במשנה). שם (עירובין משנה 96)במדינה במקדש.
לא  אבל במקדש יבלת חותכין סח:): ופסחים שם (עירובין
בגמרא  דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי ואם במדינה,
בכלי, גם במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם

מדרבנן. אלא איסורה לעשות 97)שאין אפשר שהיה אף
מחוץ  והבאתו הרכבתו ורק במקדש. שהוא כיון שבת, מערב
הותרה  שלא יט הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום
חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע מפני אלא

לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, פסחים

.ËÈ˙aLa ‰p‡È·È ‡Ï - ÔÈkÒ ‡È·‰ ‡ÏÂ ÁÎL99; »«¿…≈ƒ«ƒ…¿ƒ∆»¿«»
B¯Óˆ· B‡ O·k‰ È¯˜ ÔÈa d˙B ‡l‡100„Ú BLÈkÓe ∆»¿»≈«¿≈«∆∆¿«¿«ƒ«

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL BLÈc˜Óe ‰¯ÊÚÏ B‡È·nL∆¿ƒ»¬»»«¿ƒ»¿««ƒ∆
˙aLa ¯nÁÓ101‡e‰ „È ¯Á‡Ïk ¯nÁÓ -102ÈtÓe , ¿«≈¿«»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈
¯zÓ ‰Âˆn‰103‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…

ÔÈ„Ú BÁÒt LÈc˜‰104Ì‡ Ï·‡ ;'ÁÒt ‰Ê' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ¿¬«ƒ¿…»«∆∆«¬»ƒ
„·BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈkÒ ‡È·È ‡Ï - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ…»ƒ«ƒ»»ƒ¿≈∆≈

ÌÈL„wa105BÁÒt LÈc˜‰Ï e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe . «»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿
?˙aLa106ÔÓÊ BÏ Úe·˜Â ÏÈ‡B‰107BLÈc˜‰Ï ¯zÓ , ¿«»ƒ¿»«¿«À»¿«¿ƒ

B˙‚È‚Á Ì„‡ LÈc˜Ó ÔÎÂ .˙aLa108BÈ‡Â ·BË ÌBÈa ¿«»¿≈«¿ƒ»»¬ƒ»¿¿≈
LLBÁ109. ≈

למעלה),99) (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא
סו:) סו. (פסחים שבת מערב להביאו לו אפשר היה שהרי

בצמרו.100) תוחבו טלה שפסחו מי "אמרו, סו.) (שם בגמ'
קרניו". בין תוחבו גדי שפסחו בהמה 101)מי מנהיג

"לא  י) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה
קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', אתה מלאכה כל תעשה

אֿב). הלכות שבת מהלכות ופ"כ שם, שאין 102)ורש"י
זו. במלאכה והגדי הכבש ממצות 103)דרך לבטלו שלא

אחר  שבות וכל הוא, למקדש שחוץ ואע"פ הפסח. הקרבת
למעלה) (ראה שבת מערב לעשותו יכול היה אם התירו לא

(מאירי). בו הקילו בשינוי שעושהו כיון סו:104)– שם
ולא 105) שורך, בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים וכתוב

אסור  שהבכור "מלמד (שם): ובספרי צאנך". בכור תגוז
מנין, קדשים שאר בכור, אלא לי אין ועבודה. ודין בגיזה

בגיזה  אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא
הי"ח).106)ועבודה. למעלה (ראה במקדש שלא אפילו

יד).107) הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום לבו
חג 108) של הראשון ביוםֿטוב להקריב שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני להראות מהלכות 109)בבואו ופכ"ג שם, פסחים
שם. שבת

.Î- ‰Ù¯Ë B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«¿ƒ¿»««¿≈»
‰‡Ó elÙ‡ .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯Á‡ ËÁBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«≈≈¿…≈¿«»¬ƒ≈»

„Á‡ ¯LÎiL „Ú ,CÏB‰Â ËÁBL ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê110„Ú B‡ ∆««∆≈¿≈«∆ƒ¿«∆»«
‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,ÈMÏ ‰ÁcÈÂ .CLÁzL111. ∆∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ∆¬≈»

דברים 110) אלו פרק סוף פסחים במשנה קצת מתבאר
מום",111)(כסףֿמשנה). בעל "נמצא הרי עיון: [צריך

ע"א: בפסחים כמפורש שוגג, אלא אנוס אינו התחיל, שבו
יעקב  הרה"ג העיר ועוד י. הלכה שגגות מהלכות ופ"ב
מקריב  בראשון הקריב ולא בראשון הזיד הרי קצנלבויגן:

ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שראוי 1) מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,

.‡ÂÈÈeÓÏ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL . ≈¬ƒ∆«∆«∆»ƒ¿»∆∆¡«
‰O‰ ÏÚ eqÎz3‡e‰Lk ÂÈÏÚ ÌÈpÓ˙nL ,„nÏÓ - »…««∆¿«≈∆ƒ¿«ƒ»»¿∆

ÈÁ4Èa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÁÒt‰ ÏÚ ÌÈpÓ˙n‰ el‡Â . «¿≈«ƒ¿«ƒ««∆«≈«ƒ¿»ƒ¿≈
‰¯e·Á5. ¬»

בני 2) לשם ולא חי, כשהוא עליו שנמנו החבורה בני לשם
עבר  אם ה"ה להלן וראה סא.). (פסחים אחרת חבורה

ותכוסו 3)ושחטו. נפשות", "במכסת (שם) כתוב וגם
"את  כג) כז, (ויקרא שכתוב כמו מנין, לשון הם ובמכסת

שם). פסחים, (רש"י הערכך" במכילתא 4)מכסת למדו כן
דרשב"י: ובמכילתא חי. בשה שמדובר הזה הפסוק מן שם
- להלן האמור שה מה שה. להלן ונאמר שה, כאן "נאמר
ולא  חי שה - כאן האמור שה אף שחוט, שה ולא חי שה
(משור  להלן "ונאמר כת"י: גנים' מעין וב'ילקוט שחוט".
האמור  שה מה יג), כב, (שמות חיים שה עד) חמור עד

קיד). אות שם שלמה' ('תורה וכו'" חי סא,5)להלן שם
מקומות. כמה ובעוד א.

.·‡e‰Â .¯Lk - BÓˆÚÏ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁML „ÈÁÈ»ƒ∆»«∆«∆«¿«¿»≈¿
ÏÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL6Blk ˙‡7‡lL ÔÈÏczLÓe . ∆ƒ¿∆»∆¡…∆Àƒ¿«¿ƒ∆…

„ÈÁÈ ÏÚ ‰lÁzÎÏ ËÁMÈ8B˙‡ eOÚÈ :¯Ó‡pL ,9. ƒ»≈¿«¿ƒ»«»ƒ∆∆¡««¬…

כרבי 6) ופסק יוסי, ורבי יהודה רבי נחלקו - א צא, בפסחים
לאכלו, ויכול ש"יחיד יהודה) רבי נגד כמותו (שהלכה יוסי
לפי  "איש ד): יב, (שמות שנאמר לפי עליו", שוחטין
את  לו לשחוט מותר לאכלו, ויכול שיחיד הרי אכלו",

שוחטין 7)הפסח. - לאכלו ויכול "יחיד שם: בברייתא
עליהן", שוחטין אין - לאכלו יכולין ואין עשרה עליו,
פעמים  אומר, יוסי "רבי ה) טז, (דברים ראה פ' וב'ספרי'
ואין  עשרה שהם ופעמים עליו, אותו ושוחטים אחד שהוא
אין  לאוכלו יכולים ואינן עשרה כו' עליהם אותו שוחטים
הרי  פסול". לידי הפסח את יביאו שלא עליהן, אותו שוחטין
ויכול  "יחיד פירש: שם ורש"י כולו. באכילת שמדובר

כזית". אותו 8)לאכול יעשו האי "ורבנן, א: צה, פסחים
ליה, עבדי מאי שני) פסח לענין יב ט, בבמדבר (הנאמר
דכמה  היחיד, על הפסח את שוחטין שאין ליה מיבעי
להשתדל  שאפשר מה שכל =) מהדרינן לאהדורי דאפשר
שסוגיא  רבינו וסובר משתדלים)". – היחיד על לשחוט שלא
היחיד, על לשחוט שמתיר יוסי רבי דברי לפי היא זו
לשחוט  שלא שאפשר, כמה עד להשתדל יש ואףֿעלֿפיֿכן
על  שוחטין שאין הסובר יהודה לרבי שאילו היחיד. על
הפסוק  מן כן למד כבר שהרי זה, לפסוק צורך אין היחיד,
"כמה  לומר שייך וגם באחד", הפסח את לזבוח תוכל "לא
ולפי"ז  הדין. מצד זהו שהרי מהדרינן", לאהדורי דאפשר
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אין  שני שפסח שכשם שני, מפסח ראשון פסח למדו
כתבו  וכן ראשון, בפסח הדין כן ביחיד, לכתחילה שוחטין
נראה  (וכן בכסףֿמשנה. וראה מיבעי, ד"ה שם ה'תוספות'
על  שוחטין אין ראשון שפסח למאןֿדאמר שאף נא. ביומא
"יעשו  שהפסוק הרי היחיד, על שוחטין שני פסח – היחיד
שאינה  מצוה שזוהי לומר וצריך לכתחילה. אלא אינו אותו"

צה.) שם ראה גופו, זו:9)על בלשון נאמרו פסוקם שני
יעשו  ישראל עדת "כל מז: יב, שמות ראשון, בפסח א',
הפסח  חוקת "ככל יב: ט, במדבר שני, בפסח וב' אותו",
למעלה  שנזכרה א צה, בפסחים הסוגיא ולפי אותו". יעשו
בשם  שכתב מה בכסףֿמשנה ועי' השני, לפסוק הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב

.‚Èe‡¯L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»«ƒ∆»
ÏÎ‡Ï10ÔË˜ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡ ‰È‰ .11B‡ Ô˜Ê B‡ ∆¡…»»∆»ƒ¿≈¬»»»»≈

Êk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰ÏBÁÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙È12Ì‡Â , ∆ƒ»∆¡…¿«ƒ¬ƒ»»¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - Â‡Ï13BÏÎ‡ ÈÙÏ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »≈¬ƒ»»∆∆¡«ƒ¿ƒ»¿

‰‡Ó ÏL ‰¯e·Á elÙ‡ .ÏÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú -«∆ƒ¿∆»∆¡…¬ƒ¬»∆≈»
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈∆»∆¡…¿«ƒ≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ14. ¬≈∆

דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי כזית לאכול (קטן) "יכול ב: מב,
ואףֿעלֿפי  אכלו", לפי איש ד) יב, (שמות שנאמר הפסח,
נפשות" "במכסת בכלל הוא – "איש" בכלל אינו שקטן
בא) פ' (שמות במכילתא גם וראה דרשב"י). (מכילתא

בסמוך. להלן א.12)המובאת צא, פסחים משנה,
יצאו 13) אכלו, לפי איש "ת"ל בא: פ' שמות מכילתא,

שוחטין  שאין כזית, לאכול יכולין שאינן והקטן החולה
יכול  שאינו ולמי לאכול, שיכול למי "שחטו ואם עליהן".

ה"ה). (להלן כשר" וכו' שם.14)לאכול פסחים,
בוודאי  קטנה, החבורה אם פירושו: הוא כן זה, ו"אפילו"
יכול  מהם אחד כל כשאין הפסח, את עליהם שוחטים שאין
אפילו  אלא פסול, לידי הפסח את יביאו שהרי כזית, לאכול
הפסח  את שיביאו חשש שאין אדם, בני מאה בחבורה ישנם
שוחטים  אין זאת בכל – אותו יאכלו שבוודאי פסול, לידי

כזית. לאכול יכול מהם אחד כל שאין כיון עליהם,

.„ÌÈpË˜ B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ¬»»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ
ÌÈ„·ÚÂ15Ô‰ÈÈa L‡¯ ˙el˜ ‰È‰z ‡lL ÈtÓ ,16. «¬»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿∆«…≈≈∆

ÈL ÁÒÙa elÙ‡ ,ÌÈL dlk ‰¯e·Á ÌÈOBÚ Ï·‡17, ¬»ƒ¬»À»»ƒ¬ƒ¿∆«≈ƒ
ÌÈ„·Ú dlk B‡18ÏÏkÓ eÈ‰iL ÌÈpËw‰ ÏÚ ÔÈËÁBLÂ . À»¬»ƒ¿¬ƒ««¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰¯e·Á‰ Èa19,ÌÈpË˜ dlk ‰¯e·Á ‰È‰zL ‡Ï , ¿≈«¬»…∆ƒ¿∆¬»À»¿«ƒ

˙Ú„ Èa ÔÈ‡L20ÔÎÂ .21dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ∆≈»¿≈««¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈB‡ B‡ ÌÈ˜Ê B‡ ÌÈÏBÁ22ÔÈÏBÎÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ

ÏÎ‡Ï23‰ËeÚÓ Ì˙ÏÈÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ;24e¯È‡LÈ ‡nL , ∆¡…ƒ«¬ƒ»»¿»∆»«¿ƒ
ÏÚ eËÁLÂ e¯·Ú Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ÁÒt‰«∆«ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿¿»¬«

¯Lk - BÊ ‰¯e·Á25dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»»≈¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈ¯b26Ba e˜c˜„È ‡nL ,27Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ≈ƒ∆»¿«¿¿ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ

¯Lk - Ô‰ÈÏÚ eËÁL28. »¬¬≈∆»≈

שם.15) וגמ' ערוה 16)משנה לידי מביאה  ראש וקלות

שם: ובגמרא ה"ז). דעות מהל' ופ"ב מי"ג, פ"ג (אבות
ועבדים  קטנים רש"י), (עבירה, תפלות משום ועבדים "נשים

רש"י). זכור, (דמשכב פריצותא" בחול,17)משום שחל
שפסח  עצמן, בפני עליהן שוחטין אין - בשבת חל אם  אבל
ה"ח). פ"ה (להלן השבת את דוחה ואינו רשות להם שני
יוסי: ורבי יהודה רבי נחלקו צא:) (פסחים בברייתא והנה
שוחטין  ראשון) פסח =) בראשון "אשה יהודה רבי לפי
טפילה  אותה עושין שני) פסח =) ובשני עצמה, בפני עליה
בפני  עליה שוחטין בשני "אשה יוסי ולרבי לאחרים".
מדובר  רבינו דעת ולפי בראשון". לומר צריך ואין עצמה,
יהודה  לרבי גם בחול, חל אם אבל בשבת. י"ד כשחל שם
יהודה  כרבי הלכה רבינו ופסק עצמה, בפני עליה שוחטין
ולחםֿמשנה  בכסףֿמשנה וראה פ"ה, להלן ספר' ('קרית
שוחטין  אין בחול שגם סובר יהודה רבי כי גם (ויתכן שם).
שאמר  (שם), אלעזר כרבי פסק ורבינו עצמה, בפני עליה
תלוי  וזה עליה. שוחטין שבחול הרי שבת, דוחה שאינו
שמעון  ורבי יוסי ורבי יהודה רבי בה שנחלקו בפלוגתא
סומכות  אין נשים יהודה רבי שלדעת - א לג, השנה בראש
סומכין  ישראל בני – ישראל בני אל "דבר שנאמר רשות, -
שנאמר  שני, פסח לענין כן וכמו סומכות", ישראל בנות ואין
דברי  שם, (פסחים אשה ולא איש ההוא, האיש ישא חטאו
שנשים  שמעון ורבי יוסי רבי לדעת אבל יהודה), רבי
בפ"ג  רבינו שכתב (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס"ק יז סי' לאו"ח הגר"א ביאור וראה ה"ט, ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני פסח מקריבות נשים כן כמו –
"בשני  שאמר שם אלעזר רבי כוונת וזוהי עצמן. בפני
"ובראשון  בחול, שני פסח להקריב לה מותר כלומר רשות",
ועי' כנ"ל. דוחה, אינו השני אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח'). (כסף18ֿ)'אור במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי ויביאוהו

מ"ז). פ"ח פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח חובת
להלן  וראה א. צח, בפסחים כמבואר שני, לפסח נדחה הוא

ה"ט. כזית,23)פ"ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט). פ"ו (להלן בערב לאכול לו מותר האונן ואף

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי
מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע אם "לפיכך שם: במשנה,
הדם, עליהם ונזרק פסח שחטו אם לומר, "רוצה שני". פסח
אירע  ואחרֿכך עליהם, לשחוט ראוי אין שלכתחילה ואע"פ
במת, ונטמאו הזקנים או החולים או האוננים באלו פסול
שני, פסח מלעשות הן פטורין בלילה, לאכול יכולים שאינם
ב'אור  וראה פסח". לעשות ראויים והם שחטוהו שהם לפי
חבורה  על גם מוסב זה כי שמפרש שם, משניות על גדול'

יוםֿטוב'. כה'תוספות ודלא קטנים, ב.26)של צא, שם
ויפסלוהו 27) לדקדק עליו יחמירו תורה בני שאינן משום

וכן  ידקדקו", לא "שמא תימן: ובכת"י שם). (רש"י חנם על
ה"ז: פ"ח פסחים ה'ירושלמי' עלֿפי והוא וויניציאה, בדפוס
אין  מקולקלין שהן מתוך גרים, של חבורה עושין "אין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קג gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב'תוספות' ועי' פסול". לידי אותו מביאין והם בו מדקדקין
שמא. ד"ה ('הר 28)שם שלמעלה וזקנים מחולים נלמד

המוריה').

.‰BËÁL29ÂÈÈeÓÏ ‡lL30„Á‡ Ïk ÔÈ‡L ÈÓÏ B‡ ¿»∆…ƒ¿»¿ƒ∆≈»∆»
˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó31ÌÈÏ¯ÚÏ BËÁML B‡32B‡ ≈∆»∆¡…¿«ƒ∆¿»«¬≈ƒ

ÌÈ‡ÓËÏ33ÏeÒt -34ÈÓÏe ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ÈÓÏ BËÁL . ƒ¿≈ƒ»¿»¿ƒ∆»∆¡…¿ƒ
,ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…¿«ƒƒ¿»¿∆…ƒ¿»

ÌÈÏeÓÏ35¯Lk - ÌÈ‡ÓËÏÂ ÌÈ¯B‰ËÏ ,ÌÈÏ¯ÚÏÂ36; ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈
el‡k ÌÈ¯Á‡‰Â ,‰ÎÏ‰k ÔÈÏÎB‡ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ el‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ«¬»»¿»¬≈ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÏÚ ·LÁ ‡Ï…»«¬≈∆

א.29) סא, פסחים שחטו 30)משנה, יכול שם: ברייתא,
במכסת  ת"ל וכשר, המצוה על כעובר יהא למנוייו, שלא

לעכב. הכתוב עליו שנה אינו 31)תכוסו, שהקרבן כגון
למעלה  (ראה כזית ואחד אחד לכל החבורה בני לכל מספיק
לאכול  יכולים שאינן זקנים או חולים שהיו כגון או ה"ב),
שם: ובגמ' שם. שבמשנה, לאוכליו" "שלא והיינו כזית.
פסול), (שהוא לן מנא לאוכליו שלא למנויו, שלא אשכחן
איתקש  תכוסו" אכלו לפי "איש ד) יב, (מות קרא אמר

למנויין. שאסורים 32)אוכלין נימולו, שלא ישראלים
יאכל  לא ערל "וכל מח) (שם, שנאמר כמו הפסח, לאכול
הפסח  מבשר כזית שאכל שערל ה"ח פ"ט להלן וראה בו".

לוקה. כמו 33)– שני, לפסח ונדחים בפסח שאסורים
לנפש  טמאים היו אשר אנשים "ויהי ו) ט, (במדבר שנאמר

ההוא". ביום הפסח לעשות יכלו ולא משנה,34)אדם,
שנימולו.35)שם. להלן.36)ישראלים וראה שם.

.Â- ÌÈÏ¯ÚÂ ÌÈÏeÓ ÌLÏ Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÏeÓÏ BËÁL¿»¿ƒ¿»««»¿≈ƒ«¬≈ƒ
ÏeÒt37Ôa¯˜‰ ¯wÚ ‡È‰L ,‰¯eÓÁ ‰˜È¯f‰L ;38. »∆«¿ƒ»¬»∆ƒƒ««»¿»

e¯tk˙iL ÌÈÏeÓÏ BËÁL39È¯‰L ;ÏeÒt - ÌÈÏ¯Ú Ba ¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿¬≈ƒ»∆¬≈
‰˜È¯fa ÌÈÏ¯Ú ˙·LÁÓ LÈ40˜¯ÊÏ ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ≈«¬∆∆¬≈ƒ«¿ƒ»¿»¿¿»ƒ¿…

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL BÓc41¯Lk ÁÒt‰ -42Ì„‡ ÔÈ‡Â , »∆…¿¿»«∆«»≈¿≈»»
B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ43ÌÈÏÎB‡ ˙·LÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ≈¿≈»¿ƒ∆≈«¬∆∆¿ƒ

‰˜È¯fa44. «¿ƒ»

בברייתא,37) שם שפירש חסדא כרב - ב סא, פסחים
בו", יאכל לא ערל "כל שם) (שמות, בתורה נאמר כדלהלן:
אבל  ערלים), שכולם =) ערלה כולה משמע ערל" "וכל
פסלה, לא – ערלים) וגם מולים גם בהם שיש =) מקצתה
שאין  ללמדנו הפסח", חוקת "זאת מג) (יב, שם נאמר ושוב
גם  פוסלת בזריקה אבל בשחיטה, אלא אמורים הדברים
האחרונים) מן =) בתרא אשי שרב ואףֿעלֿפי ערלה. מקצת
השני  והכתוב ערלה, מקצת אפילו משמע ערל" ש"וכל סובר
בין  ערלה" "כולה שדוקאו ללמד בא הפסח" חוקת "זאת
שכלל  אע"פ אשי, כרב הלכה אין – בזריקה בין בשחיטה
בן  יהודה רבי נחלקו שכבר משום כבתרא", "הלכה הוא
בן  יהודה שרבי זה בכעין - א עח, בסנהדרין ורבנן בתירא
וחכמים  שהוא, כל נפש הוא נפש" ש"כל סובר בתירה
ה"ו) רוצח מהל' (פ"ד רבינו ופסק הנפש", "כל סוברים
(לחםֿ ערלה כולה היינו ערל", "וכל כאן כן וכמו כרבנן.

חומריה 38)משנה). "ומאי חסדא: לרב שם, פסחים

לאחר  הקרבן את לאכול (חושב פיגול מקבע דלא דזריקה
פיגול  מקיים שלא רש"י ומפרש בזריקה", אלא אכילתו) זמן
פסול. הרצאת כך כשר, כהרצאת וכו' בזריקה אלא

שיתכפרו.39) לשם 40)עלֿמנת הזריקה בשעת שהחושב
חסדא). כרב (שם, הקרבן את פוסל או 41)ערלים, זקנים

ב'42)חולים. כת"י נוסחת לפי - ב עח, שם ברייתא,
לפני  גם היה וכן בר"ח. הוא וכן שם, סופרים' ב'דקדוקי
הוא  וכן עיי"ש. שחטו, ד"ה - א סא, למעלה ה'תוספות'

ה"ב. דפסחים פ"ה בכת"י 43)ב'ירושלמי' גם הנוסחא כן
(נד  א סא, בפסחים ה'מאירי' הביא וכן רומי. ובדפוס תימן

) רבינו בשם הספר) מדפי אבן',ע"ד 'טורי בהגהות וראה
מפורש: שם שבברייתא ואע"פ איש'). וב'חזון שמח' וב'אור
הנוסחא  היתה רבינו שלפי נראה חובתו", ידי בו יוצא "אדם
שם: הברייתא מלשון נראה וכן וכו'", יוצא אדם "ואין שם
כשר  אם מובן: ואינו וכו'". יוצא ואדם כשר עצמו "הפסח
אלא  להשמיענו? בא ומה בו, שיוצאים בוודאי - הוא
מצינו  זה וכעין וכו'". יוצא אדם "ואין שהנוסחא: עלֿכרחך
ולא  שכשרה חולין, לשם ששחטה בחטאת - ב מו, בזבחים
שנזבחו  הזבחים כל כן וכמו חובה, לשם לבעלים עלתה
(זבחים  חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים - לשמן שלא

וזקנים"44)ב.). "חולים בשביל הזריקה בשעת החושב
ומפרש  הקרבן. את פוסל זה אין כזית, לאכול יכולים שאינם
תכוסו" אכלו לפי "איש שהפסוק שם) (פסחים, רש"י
כמו  בשחיטה. נאמר פסול) לאוכליו שלא ממנו (שלומדים
הוא, סורסי לשון "תכוסו" אומר, "רבי סא.) (פסחים שאמרו
וראה  זה". טלה לי) (שחוט לי כוס לחבירו שאומר כאדם

א. ד, בזבחים עוד

.ÊÈÓ45˙ÚLa ‰ÏBÁÂ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡È¯a ‡e‰L ƒ∆»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ÏBÁ B‡ ,‰˜È¯Ê46˙ÚLa ‡È¯·e ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿«

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê47ÂÈÏÚ ÔÈ˜¯BÊÂ48‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»≈¬ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ ‡È¯a49. »ƒƒ¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ»

ב.45) עח, שם מן 46)ברייתא, כזית לאכול יכול שאינו
פ"ז). פסחים (תוספתא, חולה 47)הפסח היה אם כלומר,

שחיטה. וחולה 48)בשעת שחיטה בשעת בריא היה אם
זריקה. שחיטה 49)בשעת "בשעת שם: בתוספתא,

דם". זריקת ובשעת

.ÁÌ„‡ ËÁBL50È„È ÏÚ51ÌÈpËw‰ Bz·e Ba52ÏÚÂ ≈»»«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«
ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È53‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ ÔÈa ¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈ƒ«¿»≈∆…

ÔzÚcÓ54Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁBL BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ«¿»¬»≈≈«¿≈¿ƒ
ÌÈÏB„b‰55ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ56‡ÏÂ «¿ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…

BzL‡ È„È ÏÚ57eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙L Ì‡Â .ÔzÚcÓ ‡l‡ «¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»¿¿…ƒ
ÔzÚcÓ ‰Ê È¯‰ -58. ¬≈∆ƒ«¿»

א.50) פח, לחנכן 52)בשביל.51)פסחים עליו שמוטל
שם). ימשכו 53)(רש"י כרחם ועל עליו, שסומכין מפני

שם). (רש"י (שמות 54)אחריו שכתוב כמו כרחן. בעל
הבית  שבעל משמע לבית". שה וכו' להם "ויקחו ג) יב,
יכולין  אינם שהרי לדעתם, צריך ואין ביתו בני לכל יקחנו

שם). (פסחים, שולחן 55)למחות על סמוכין אם אפי'
ע"י). ד"ה שם ('תוספות' למחות בידם שיש משום אביהם,
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כיֿאם 56) להיות יכולה אינה עברית שפחה כי אף
– גדלות סימני בהבאת לחפשי יוצאת היא שהרי בקטנותה,
לחנכה, עליו שאין כיון מדעתה, אלא בשבילה שוחטין אין

שם). (רש"י למחות יכולה 57)יכולה היא שגם משום
יכ  עז:) (גיטין קיימאֿלן שהרי שתאמר למחות, אשה ולה

שם). (רש"י, לצרכך עושה ואיני ניזונת איני לבעלה
שם.58) פסחים,

.ËBc·Ú È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈«¿
- ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ eÎÏ‰Â ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿»¿¿»¬≈¿«¿»

Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ59. ¿ƒ¿∆«»

שם).59) (פסחים, עצמן בשל יוצאין ואין

.ÈÈ„È ÏÚÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e B·e BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú60ÔÈ‡ - «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¬≈¿«¿»≈

ÔÓˆÚ ÏLa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,‰fÓ ÏB„b ÈeÁÓ EÏ61. ¿ƒ»ƒ∆¿≈»¿ƒ∆»¿∆«¿»

בפירוש.60) מיחו לא כי שם.61)אף פסחים,

.‡È‰M‡‰62dÏÚa ˙È·a ‡È‰L63‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z -65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a ‰È·‡ ˙È·Ï ˙ÎÏÏ ˙ÊtÁ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ»»∆∆»ƒ«»
ËÁLÂ ‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁLÂ ,˙Ba‰ Ïk C¯„k ‰È‡eOÏ¿ƒ∆»¿∆∆»«»¿»«»∆»»ƒ»¿»«

‰È·‡ ÏMÓ ÏÎ‡z - dÏÚa ‰ÈÏÚ66CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .67- »∆»«¿»…«ƒ∆»ƒ»ƒ»¿≈≈
‰ˆB¯ ‡È‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡z68ÌB˜Ó dÏ ¯¯·zL ‡e‰Â . …«ƒ»∆ƒ»¿∆ƒ¿…»»
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ˆ¯zL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtB¯ËBt‡70B¯ ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È -‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï·‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72‰OÚ - ¿»ƒ¬ƒ¿»»»¬»»«¬»

ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ BÓˆÚ ‰pÓÓk73ÏÚ BÓˆÚ ‰Ón‰Â , ¿«¿∆«¿«¿≈¿»ƒ¿««¿∆«¿«
ÌÈÁÒt ÈL74ËÁLp‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿≈¿»ƒ≈≈∆»ƒ«ƒ¿»

ÔBL‡¯75. ƒ

א.62) פז, שם נחפזת 63)משנה, ואינה נשאה שכבר
שם). (גמרא, אביה לבית לעצמה 64)ללכת ביררה ולא

שם, ('תוספות' לאכול רצונה קרבן מאיזה שחיטה בשעת
האשה). לנישואיה,65)ד"ה הסמוך הראשון ברגל אף

ה'מאירי' פירש וכן אביה. לבית ללכת נחפזת שאינה מכיון
בעלה  בבית שהיא בזמן "האשה המשנה דברי את שם
בעלה", משל תאכל בעלה, עליה ושחט אביה עליה ושחט
שאינה  ובאופן לנישואיה, הסמוך הראשון ברגל גם שמדובר
ראשון  רגל "הלכה הסיפא ודברי אביה. לבית ללכת נחפזת
היינו  רוצה", שהיא במקום תאכל וכו' אביה בבית לעשות
הוא  זה ופסח לנישואיה, הסמוך הראשון הרגל עבר שכבר
ללכת  נחפזת שהיא אלא הראשון, הרגל שלאחר הרגלים מן
מקשים  ובגמ' שתרצה, מאיזה תאכל ולפיכך אביה, לבית
בעלה, משל אוכלת הראשון שברגל המשנה של הרישא על
אביה, משל אוכלת הראשון שברגל מפורש ובברייתא

הגמ': (נחפזת)ומתרצת ברדופה (בברייתא) כאן קשיא, לא
כאן  אביה), משל אוכלת כך משום אביה, (לבית לילך
ללכת  נחפזת (אינה רדופה בשאינה המשנה) של (ברישא
בעלה, משל תאכל הראשון ברגל אף כך משום אביה, לבית
ברגלים  הברייתא של הסיפא כמו מיירי המשנה של והסיפא

לבית  ללכת נחפזת והיא לנישואיה, סמוכים שאינם אחרים
דינים: שלשה שיש נמצא שתרצה). מאיזה תאכל לכן אביה,
הראשון  ברגל גם בעלה, בבית תאכל – נחפזת אינה א)
נחפזת  ב) כנ"ל. דמתניתין, רישא והיינו לנישואין. הסמוך
דברייתא. רישא והיינו אביה, משל תאכל – ראשון וברגל
והיינו  שתרצה, מאיזה תאכל – הרגלים ובשאר נחפזת ג)
"שכן  ה'מאירי' שם והוסיף דברייתא. וסיפא דמתניתין סיפא
כל  ולפי הרמב"ם)". =) המחברים גדולי דעת בה לנו נראה
ומסתלקת  המשנה, מן דין שום רבינו השמיט לא הנ"ל,

הכסףֿמשנה. שם.66)קושיית דברייתא, רישא
נחפזת 67) היא אבל לנישואיה, סמוכים שאינם ברגלים

אביה. לבית דברייתא.68)ללכת וסיפא דמתניתין סיפא
שגילתה 69) אע"פ שחיטה, בשעת דעתה גילתה לא ואם

משל  ולא בעלה משל לא אוכלת אינה אחרֿכך, דעתה
שם), (גמרא, תורה של בענין ברירה" ש"אין לפי אביה,

סט. בהערה להלן אחד 70)וראה וכל אפוטרופסין, שני
הוא  אפוטרופוס היתום. בשביל גם פסחו את שחט מהם

('ערוך'). ילדים' 'אבי יוון ובגמרא 71)בלשון שם. משנה,
(כלומר, ברירה?" יש מינה, "שמעת הקשו: - א פח, שם
זירא: רבי ומתרץ שלו), הוא זה שפסח מתברר רצונו ידי על
קטן, הוא שהיתום מאחר "כלומר, מכלֿמקום". לבית "שה
פח.) (שם אמרו וכבר הבית, כבני אפוטרופוס אצל הוא הרי
וכן  ('מאירי'). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י גם (וכן הכי נמי תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי על אדם שוחט רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי' והוסיף מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי"ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י
פסחים  שני על כנמנה הוא הרי אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ"כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי'
ה"א. משניהם.74)פ"ח שם,75)לאכול 'ירושלמי'

אוכל  כאחת, פסחים שני על הנמנה חייא, ר' "תני וה"ב:
(פסחים  בבבלי שמפורש ומה ראשון". שנשחט מהן זה מאי
עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני על נמנין שאין פח:)
ה"א) פ"ג להלן (ראה השני מן ולא הראשון מן לא יאכל לא
מדובר  בבבלי שם כי ה'ירושלמי', לדברי סותר זה אין –
בשעת  שירצה מאיזה מהם, מאחד רק לאכול שמתכוון
ולא  הראשון מן לא יאכל לא ברירה", ש"אין ולפי האכילה,
משניהם  לאכול שבדעתו מדובר ב'ירושלמי' אבל השני, מן
זבול' ('בית הראשון מן רק יאכל ולכן מזה, וגם מזה גם

ג). אות כג סי' ח"א

.·È„·Ú76ÔÈÙzL ÈL ÏL77‰Ê ÔÈ„Èt˜nL ÔÓÊa : ∆∆∆¿≈À»ƒƒ¿«∆«¿ƒƒ∆
ep·‚È ‡lL ‰Ê ÏÚ78Ì‡Â ;Ô‰ÈL ÏMÓ ÏÎ‡È ‡Ï - «∆∆…ƒ¿¿∆……«ƒ∆¿≈∆¿ƒ

ÏÎ‡È ‰ˆ¯iL ÌB˜nÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡79. ≈»«¿ƒƒƒ»∆ƒ¿∆…«
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ה"א,76) פ"א (ראה כאשה במצוות חייב שהוא כנעני,
למעלה  ראה מדעתו, שלא עליו שוחט ורבו ה"ד) ולמעלה

בנפרד.77)ה"ח. ואחד אחד כל עליו ישחטו ושניהם
יאכל 78) לא שותפין, שני של "עבד תנן: - א פז, בפסחים

"עבד  דתניא: הברייתא, מן הגמרא ומקשה שניהם". משל
ומתרצת  אוכל", מזה רצה אוכל, מזה רצה שותפין, שני של
ומפרש  זה. על זה הבעלים כשמקפידים הם המשנה שדברי
אוכל  העבד ואם השני, מן אחד להנות רוצים שאינם רש"י
לבעל  השייך העבד שמחצית הרי האלו, הקרבנות מאחד
על  זה שקפדי מפרש, ורבינו הראשון. הבעל מן נהנה השני
משל  יאכל העבד שאם חושש אחד שכל יגנבנו", "שלא זה
(כסףֿמשנה). ויגנבנו העבד לב את עי"ז אליו ימשוך השני
חסרות  ווינציאה, ובדפוס אברבנאל בכת"י תימן, ובכת"י

יגנבנו". "שלא בשעת 79)המלים בירר לא כי אף
ראה  מדעתו, שלא עליו שוחט העבד בעל שהרי שחיטה,

ה"ח. למעלה

.‚ÈÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï - ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba¯ ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈ¯BÁƒ

או 80) מהם, אחד ושחררו שותפין שני של עבד היה "אם
קצתו  ושחרר דמיו קצת ממנו וקיבל אחד אדון לו היה אם
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום, אינו זה הרי שטר, עלֿידי חציו האדון אותו שחרר
בשטר" וזהו קנה, לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי
ה"ד). עבדים מהל' בפ"ח וראה מא. גיטין בפיה"מ (רבינו

וחציו 81) עבד שחציו "מי תנן: פז.) (פסחים במשנה
מקשה: (פח.) ובגמרא רבו", משל יאכל לא בןֿחורין,
תניא  והא יאכל, עצמו משל אבל יאכל, דלא הוא רבו "משל
"לא  הגמרא: ומתרצת רבו?" משל ולא משלו לא יאכל לא
דתנן: אחרונה, במשנה וכאן ראשונה, במשנה כאן קשיא,
ואת  אחד יום רבו את עובד חורין, בן וחציו עבד שחציו מי
רבו  את תקנתם אומרים: ב"ש ב"ה. דברי אחד, יום עצמו
לא  עצמו ואת רש"י) – לו מהראוי כלום מפסיד (שאינו
(שצד  חורין בן חציו שכבר יכול אינו שפחה לישא תקנתם,
יכול  אינו חורין בת לישא בשפחה), אסור שבעבד החירות
והלא  יבטל? לעבד), אסורה חורין (ובת עבד חציו שעדיין
תיקון  מפני אלא וכו', ורביה לפריה אלא העולם נברא לא
שטר  וכותב חורין, בן אותו ועושה רבו את כופין העולם
שהוא  בה שנראה שהמשנה רבינו, ומפרש דמיו", חצי על
אצל  שעובד שתיקנו ראשונה כמשנה היא עצמו משל אוכל
ידי  שיצא גם תיקנו אחד, יום רבו ואצל אחד יום עצמו
בה  שמפורש והברייתא עצמו. משל שיאכל ע"י פסח חובת
כמשנה  היא עצמו, משל ולא רבו משל לא  אוכל שאינו
שביטלו  ה"ז) עבדים מהל' פ"ח – כמותה (שהלכה אחרונה
גורם  יהיה לא שזה כדי עצמו משל שיאכל התקנה את
כדי  אותו ושחרר מהר לאדון לו שאומרים שחרורו, לעיכוב
בנו  אברהם, רבינו בשם (כסףֿמשנה המצוה מן ימנע שלא
לא  "ואמרו בפיה"מ: בעצמו רבנו כתב זה וכעין רבינו). של
עוד  כי לפי עצמו, משל יאכל לא כן וכמו רבו, משל יאכל
עבד  וחציו חורין בן חציו עבד יניח לא הוא כי לך יתבאר
בשום  ממנו יאכל לא ולפיכך לשחררו), אותו כופין (שהרי

לא  (במשנה) כאן שאמר ומה חורין, בן שיעשה עד פנים
זהו  עצמו, משל אוכל שהוא ממנו שיראה רבו משל יאכל

בןֿחורין". וחציו עבד חציו אדם מניחין האומר דעת

.„ÈÌÈÓ ‰nk „Ú82˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ?ÁÒt‰ ÏÚ ««»ƒ¿ƒ««∆««∆ƒ¿∆¿«ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ83Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÎLBÓe ÂÈÏÚ ÔÈÓÂ . ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆

ËÁMiL „Ú epnÓ84CLÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËÁLpL ÔÂÈk . ƒ∆«∆ƒ»≈≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿…
ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,B„È ˙‡85e¯ÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿

- ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡¯ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈB¯Á‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈ¯eËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú ea¯L∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈ·iÁÂ ,ÔÈÏÎB‡86. ¿ƒ¿«»ƒ«¬∆«≈ƒ

עליו.82) למנות אפשר אנשים פסחים 83)כמה משנה,
א. ממנו 84)פט, ידיהן את ומושכין "נמנין שם: משנה,

שיזרוק  עד ידיהן) (מושכין אומר שמעון רבי שישחט. עד
כחכמים. ופסק הדם", ממה 85)את כן למדו שם בגמרא

– משה מהיות הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב
מהיות  - ולימשך לימעט באו אם כלומר: דשה". מחיותיה

שם). (רש"י החי השה בעוד יתמעטו ברייתא,86)משה,
אין  - ואחד אחד לכל ואין כאחת נמנו אם אבל ב. עח, שם

פ"ז). פסחים (תוספתא החבורה) בני (כל אוכלין

.ÂË‰Ón‰87Ô‰a eÚ„È ‡ÏÂ B˜ÏÁ ÏÚ BnÚ ÌÈ¯Á‡ ««¿∆¬≈ƒƒ«∆¿¿…»¿»∆
B˜ÏÁ BÏ ÔzÏ ÔÈ‡M¯ ‰¯e·Á‰ Èa È¯‰ - ‰¯e·Á‰ Èa¿≈«¬»¬≈¿≈«¬»«»ƒƒ≈∆¿

‰ÏviL ¯Á‡88‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa89ÔÈÏÎB‡ ‰¯e·Á‰ È·e , ««∆ƒ»∆¿≈»¬ƒ»¿≈«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰nL ÌÈ¯Á‡‰ ÌÚ B˜ÏÁ ÏÎB‡ ‡e‰Â Ô‰lMÓƒ∆»∆¿≈∆¿ƒ»¬≈ƒ∆»»»»

‰iL ‰¯e·Áa90Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰¯e·Á‰ Èa ÔÎÂ . «¬»¿ƒ»¿≈¿≈«¬»∆»»∆»≈∆
Ô¯b¯b91Ô‰Ó B‡ÈˆB‰Ï ÌÈ‡M¯ -92B˜ÏÁ BÏ ÔÈ˙BÂ , «¿¿»«»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆¿

B˙¯e·Áa e‰ÏÎ‡ÈÂ93ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÏÏBÊ BÈ‡ Ì‡Â . ¿…¿≈«¬»¿ƒ≈≈≈»«»ƒ
˜ÏÁÏ94. ≈»≈

במשנה.87) - ב פט, שלם 88)שם כשהוא נצלה שהפסח
ולהלן  פ"ה, פסחים (תוספתא אבר חסר כשהוא נצלה ולא

הי"א). אין 89)פ"י אכילה שבשעת אףֿעלֿפי (כלומר,
ה"א  פ"ט להלן ראה לחבורה, מחבורה הפסח בשר מוציאין
לחוד, ואחד אחד כל ולאכול להחלק הם מותרים – ג הערה

להלן). אחד,90)וראה בבית אוכלים כשכולם (מדובר
אסור, – כן לא שאם ביניהם, מפסקת מחיצה שום ואין
וראה  ה"ה). פ"ט (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין

רוקח'). הרבה.91)ב'מעשה שאוכל פסחים,92)זולל,
למעלה.93)שם. ראה פ"ט 94)לעצמו, להלן ראה שם.
ה"ו.

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ë éðù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי קבע

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :Bc·ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba¯ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk¯„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L¯t ‡Ï È¯‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙È·Ï e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰Ù¯O‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÏÎ‡È - ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול כדי
ושמא  ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.·,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È¯‰ - Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú·˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈
È„b - ÈÏ ¯Ó‡ È„b Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË - ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙È·Ï e‡ˆÈ Ô‰ÈL - BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰Ù¯O‰6Ìc‰ ˜¯fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7- «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ8Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ÁÎL ;9- «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt10¯ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

Bc·ÚÏ11„·Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú·˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba¯ ÏL ‰ÚB¯ BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a¯ EÏ ¯Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È¯‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba Ea¯Ï ‰È‰È12¯Á‡ ,Ck ‰ÚB¯‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e¯‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „·ÚÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי

יכולים  ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי שבשעת 7)לאכלם,

לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם
דם  איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח אביי: של מימרא
וכחכמים  שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא
ראוי  הקרבן היה לא (אם שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת משנה
- שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא
חזי  הוה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני 12)כנעני. עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה

אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא
-13)הפסח. לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט

וגדי  שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי
שלי.

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ ¯Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡¯ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk - ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ÔB¯Á‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך

.„„Á‡Ï e¯Ó‡Â ,dÁÒt „·‡L ‰¯e·Á15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lw·e16eÈÏÚ ËBÁLe17„·‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe ¯Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

Û¯OÈ ÈM‰Â18Ô‰ - ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21- ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י חבורתם את 16)מבני חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. הקרבן 20)לפני על איתם נמנה לא הוא שהרי

תחילה.21)השני. נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי שמא

השליח  ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח ודין [ובדברי 25)שלהן,

שרק  ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח אם
או  ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני  באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
מלעשות  הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון

שני.] פסח

.‰„·‡L ÁÒt Lw·Ï e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL - Èz¯Á‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰ - ÔBL‡ƒ̄≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁL BlL Ì‡Â ;Û¯OÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL28Ô‰ - ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈
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Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי

תחילה. נשחט ולא 29)מהם ראשון נשחט שלו שמא כי
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „·‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „·‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLw·e31ËBÁLe Lw·e ‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk - eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32Û¯OÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34- ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙ¯OÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ Lw·Ï Ì‰ eÎÏ‰Â Lw·Ï ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ¯·„e ˙BÊÈÓ¯ ÌL eÈ‰L B‡ ,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«

B¯·Á ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡ - ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ eL¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡¯Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי.31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח אחד 34)כדין שוודאי
תחילה. נשחט הוא 35)מהם מהם איזה ידוע שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף זאת לנו להשמיע למשנה ואין פשוט

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט שלהן אם אף משלו

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ˙B¯e·Á ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ O·k ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰¯e·Á -¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡¯‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙¯ÓB‡ Ô‰Ó ‰¯e·Á ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈
˙B¯e·Á LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬

‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙B¯e·Á ¯OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰¯e·Á ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ - ‰¯OÚ ‰¯OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙¯Á‡‰ ‰¯e·ÁÏ41ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42¯Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««
.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח.38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה

משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי

(נשאר)". קיים החבורה מבני שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי  זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê - Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ ¯Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡B·È Ck ¯Á‡Â ,˙B¯e·Á ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡B·ÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

¯Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL B¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
EÈ„È - ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰iL ‰¯e·ÁÓ≈¬»¿ƒ»¿≈ƒ∆ƒ∆«∆»∆

ÈlL ÏÚ ˙ÈÓÂ ElMÓ ˙BÎeLÓ45- ‡e‰ ElL Ì‡Â , ¿ƒ∆¿¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ∆¿
‡ˆÓÂ .ElL ÏÚ È˙ÈÓÂ ÈlL ÁÒtÓ ‰ÎeLÓ È„È»ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«∆¿¿ƒ¿»

ÌeÏk e„ÈÒÙ‰ ‡lL46. ∆…ƒ¿ƒ¿

לו 43) ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
כך  ידי על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם
חבירו  של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח  הוא
אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו
שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי

כל 44) ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
מן  שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני של לפסח אחד

וידיך 45)השוק. שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל
יכול  אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות
כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות

השריפה.46) לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף

.Ë‰MÓÁ47˙‡ˆÓÂ Ô‰ÈÁÒt ˙B¯BÚ e·¯Ú˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈ Ìlk - Ô‰Ó „Á‡ ¯BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ e·¯Ú˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«
ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ e·¯Ú˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52·¯wL ‰Ê ‡ˆÓ - ÈL ÁÒt e·È¯˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡È·Ó ¯Lk Ôa¯˜ ÔBL‡¯a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54·iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ -55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»

ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
Ìc - ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜È¯Êa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜È¯Êa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם ברייתא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gqtקח oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל
הבעלֿמום. הוא שמא בספק, מהם זה וכל 50)ואחד

את  ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י  בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים

אחד 54)שם). שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא ואין
הפסח. בקרבן מחוייב בוודאי הדין 55)מהם מן שהרי

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב פרק למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח את שבדיעבד 57)שוחטין פי על אף

יצא.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בני 1) על והשוחט השם שינוי במחשבת הנשחט פסח יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«
ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ

ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁL5ÏeÒt -6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆
ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,‰¯e·Á Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL - ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9- Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»

ÔÈc‰ ˙¯eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ ¯ ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«
BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡È·ÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ -12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט"ו הדם קבלת כן וכמו 
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח" ועשית האביב חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי
זביחה  שתהא הוא", פסח זבח "ואמרתם כז) יב, (שמות
לשינוי  ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו,

גֿיא.6) הלכות שם ופט"ו ב. בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי  קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא
והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו
- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן;
מהלכות  בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי
שעשיתי  טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך
בכסףֿ ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן שכתב

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין

לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח, כאן
ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי
והלחםֿ לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח,

פסח. קרבן להקריב כדי לכתחילה איסור על

.·Û‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ¯eÓ‡‰L Èt ÏÚ13; «ƒ∆»≈ƒ¿ƒ…ƒ¿…∆«»

‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ÁÒt‰ ÔÈ‡L14‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â . ∆≈«∆«»∆»«¬ƒ»¿ƒ»«…
‰ˆ¯‰15- Ìc‰ ˜¯ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ¯‰16‰v¯Ó ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL ¯Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â18- ÌÈ¯·È‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ Û¯BO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿

ÏÎ‡ ¯Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ÌÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
·¯ÚÏ20ËÁLpL ¯Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜¯ÊÈ ‡Ï - »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ¯‰ ‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡L .ÈL ÁÒÙa23 ¿∆«≈ƒ∆≈«ƒ¿«∆«À¿««

ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e¯‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים משנה
ב. הלכה ג פרק למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו וחייב 15)הבשר
שני. פסח שני.16)לעשות פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא

יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע

(כסףֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה
הדם". את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח:

ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט לפני נטמאו שאם
א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה אם 22)להלן אף כלומר,

הדם. שנזרק עד נודע במשנה.23)לא פ: מת 24)שם
מת  שם שיש נודע שנטמא אחר ורק עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי מרצה". הציץ התהום,
התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע שהרי לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ"ו ו. הלכה פ"ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע אם שאף רבינו כתב

וזרק  הדם, שיזרוק שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח"כ
מזיד. שהוא אע"פ התהום טומאת על מרצה

.‚ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa¯‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ Û¯OÈ - ¯OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
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Ì‰È„È ˙‡ eÎLÓ29˙˜È¯Ê Ì„˜ e˙Ó B‡ e‡ÓË elÙ‡ , »¿∆¿≈∆¬ƒƒ¿¿≈…∆¿ƒ«
Ìc‰30B˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -31Ck ¯Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»

ÏÏk‰ ‰Ê .Û¯OÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33Û¯OÈ - ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈
„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck ¯Á‡Â B˙¯eˆ ¯aÚz - ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»

eÎLnL Ú„BpL ¯Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Û¯OÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
ÁÒÙÏ eÁ„Â e‡ÓË B‡ e˙Ó B‡ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿∆«

„iÓ Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL36ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Èa Ïk e‡ÓËpLk ?ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Û¯OiL∆ƒ»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿≈
ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ - Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰¯e·Á‰«¬»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿»»»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË ÏL Ì˜ÏÁa37Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¿»∆¿≈ƒ««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»»
ÏÎ‡Ï eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡38‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯B‰h‰ eÎÊ - ««∆ƒ¿ƒ∆¡…»«¿ƒ∆¬«ƒ…

eÏÈÁ˙‰39‡ .- Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËÂ Ôlk eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï· ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË ÏL Ô˜ÏÁa ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ ‡Ï…»¿ƒ¿∆¿»∆¿≈ƒ∆»«¿ƒ

Û¯OÈ ÌÈ‡Óh‰ ˜ÏÁÂ ,Ì˜ÏÁ ÔÈÏÎB‡40ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿ƒ∆¿»¿≈∆«¿≈ƒƒ»≈¿«ƒ
Ô˙ˆ˜Ó e˙Ó Ì‡41ÌÏL ‡ÓË .42Ba¯ B‡43ÌÈÙ¯BO - ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»≈À¿ƒ

‰¯Èa‰ ÈÙÏ B˙B‡44„Ú ÔLi·Ï È„k ,Ïk‰ ÈÙa ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈«…¿≈¿«¿»«
Ba e¯‰fiL45‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ B˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ .46È„k , ∆ƒ»¬¿¿ƒ≈¬≈««¬»»¿≈

e·‚ ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ e¯Ó‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿
ÌÈ˜·e L˜a e‰eÙ¯OÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48Û¯OÏ eˆ¯Â ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…

ÔÈÙ¯BO - ÔÓˆÚ ÏMÓ49BËeÚÓ ‡ÓË .50¯˙Bp‰ ÔÎÂ51 ƒ∆«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈«»
Ô‰È˙B¯ˆÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO -52ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ53‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ¿«¿≈∆≈¬≈«¿»¬»…

eÏÚÓÈÂ ÌÏˆ‡ Ô‰Ó e¯‡MÈ ‡lL ,‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ≈¬≈««¬»»∆…ƒ»¬≈∆∆¿»¿ƒ¿¬
Ô‰a54. »∆

ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח פב. בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ רבנו ומפרש מיד",
שהרי  מירושלים", "שיצא והעתיק כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף, אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף
המוקדשין  פסולי מהלכות (פי"ט ביוםֿטוב קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה
כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ"ט להלן מדבריו שנראה

ישראל. ותפארת טוב' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע שלא שחיטה, לפני מתו או כשנטמאו

להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי שנשחט, לפני
פ"ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט
ידיהם  שמשכו שנשחט, לאחר עד נודע שלא אלא יד, הלכה
שמתו  שנטמאו, נודע כשלא אלה וכל השחיטה. לפני

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב:30)ושמשכו שם
יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי יוסף כרב
אלא  הגוף פסול זה אין זריקה לפני שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח, עד הבשר את מניח
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף פסול נחשב שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף שחיטה, לאחר אלא נודע לא אם שאף
משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו
(אור  הגוף פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע לא שאם
מהלכות  פ"ב, להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח).

י]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי פ"ז, פסחים תוספתא
ז. פרק לאכול 38)סוף התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב (130 (עמ' פא: שם והמאירי
הטמאים  בחלק הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי שהכל וכו'", הטמאים בחלק
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י ברמב"ם הוא
הכל  זה, ולפי חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
השמיט  שרבינו מזה מוכח וכן כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי
הלא  אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב ולא
להלן]. עוד וראה כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי

(ראה 40) חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו [שכיון
ובפ"ב  כה, הערה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ"ט להלן
יכולים  שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה
כשתי  מעתה הם והרי החבילה, נתפרדה להצטרף, עוד
לפי  הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות,
א), הלכה פ"ט (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל  ש"אינו
של  בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים,
חבורות]. שתי של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם בירושלמי

נטמאו 41) או מקצתן שמתו חבורה "בני שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין השאר כל 42)מקצתן, פירוש,

לפיכך 43)הקרבן. בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב
הבירה. לפני אותו וכל 44)שורפין פא: בפסחים משנה

אנשים. הרבה שם ויש שם), (רש"י בירה נקרא כולו המקדש
כדי 45) חנינא בר יוסי א"ר טעמא, "מאי שם: גמרא

טומאה" לידי יבואו ולא להבא שישמרו "כדי לביישן",
שם). המשניות הקדש,46)(פירוש עצי והם שם. משנה

חכמים  והתירו המזבח, על קרבנות לשריפת שהוקדשו
את  כשהקדישו מתחילה ב"ד תנאי הוא כן כי כן, לעשות
(תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף כרב ולא כרבא,
דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף נצריכהו אם
המערכה  שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב. ראויים "אינם שהרי חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד  כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים
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שם). של 49)רש"י טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
קני  דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב
למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר כך של 50)משום
(מאירי). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי 53)רב. שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב. שם
ל  בהו ואתי תקלה".מינייהו, ידי

.„ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰55- ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯Èƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡È·È - BÁÒt ·È¯˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב
שלמים, בדמיה ויביא דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו
בלח"מ  וראה יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה
פסולי  מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח,
לפסוק  לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק ולמה שלמים,
דברי  בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם,

הרמב"ם.

.‰LÈ¯Ù‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈ¯Á‡ Ba ep‡È·È ‡Ï - ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆

ÁÒt ÌLÏ ep‡È·È - ÂÈÏÚ ÂÈ·‡ ÌÚ61ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡62¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙BˆÁ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»

ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÁ Ì„˜ Ï·‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡È·ÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין
הלכה 59)זולתו. פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי

הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר שכל
"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח, עליו 63)לשם חלה ולא

חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט.64) הלכה פ"ו בעלי 65)להלן למ"ד גם הוא זה ודין
לקרבן  כלל נקבע לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח,

רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה

.Â¯Á‡ ÁÒt LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ·È¯˜È - ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ·¯˜È ÈM‰Â ,67¯Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ·¯˜È ‰Ê È¯‰ - BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ¯ÈÓ‰69BÊ ‰¯eÓz È¯‰ - ‰ËÈÁL ¯Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ·¯˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt B·È¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL B·È¯˜‰Ï Èe‡¯Â71¯ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz L¯Ùn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ‰ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xg` gqR WixtdW xg` F`vnE FgqR ca`W inodipW ixde ¦¤¨©¦§§¨©©¤¦§¦¤©©¥©£¥§¥¤
dvxIW odn df i` aixwi - oicnFr."'Ek §¦©§¦¥¤¥¤¤¦§¤

פסק  שאבדו, יוהכ"פ של ושעיר בפר מקרה באותו אבל
הראשונים. שיקרבו הט"ז) פ"ה יוהכ"פ (עבודת הרמב"ם
כמו  הוא האם שאבד, באשם הדין יהיה מה להסתפק ויש
שבכגון  ונראה יוהכ"פ. של ושעיר פר כמו או פסח קרבן
אחר  ממקום סימוכין למצוא יש מפורש, נמצא שלא דא
- מתה שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיון חידוש, ולא
שלמים", קרב בפסח - מתה שבחטאת וכל עולה, באשם
כדין  ולא כבפסח, באשם הדין נמצא בשניהם, שווה והדין

יוהכ"פ. של ושעיר פר
(147 cenr f"lg y"ewl itÎlr)

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי כדברי
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר
עד  ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא "הפסח צו: פסחים
למאןֿ אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב
רבינו, שפסק מה לפי אבל נדחים", חיים "בעלי דאמר
המוקדשין  פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי
ועיין  (כסףֿמשנה, שלמים קרב עצמו השני - כג), הלכה

נט. והערה ח הלכה למעלה וראה שם 68)ראב"ד).
קרב  הפסח, שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה
שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".

דחוי. ואינו פסח בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:
קודש. היא אף שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם

תמורתו". וכן שלמים קרב הפסח, שחיטת "אחר
זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אףֿעלֿפי

בלבד  אחת קדושה לשני שאין כיון - נדחים" חיים בעלי
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי אלא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיי gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב לתמורתו להתפיס
שם). עיין (כסףֿמשנה,

.ÊB˙L ‰¯·ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È¯‰ -75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע ולפני שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ"א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח תמורת כגון
(רש"י  עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי. הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי  על ושוק החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק החזה
לפני  הכל ומניף הבעלים ידי תחת ידו מניח וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק מהלכות (פ"ו במזרח" בפ"ג 79)ה' ראה
סמיכה, טעון הפסח שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ"ט נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ"ב

ושוק. חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e·¯˜È - ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
·¯Ú˙81ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Êa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„·e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL86·¯Ú˙ .87- ˙B¯BÎ·a ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È88ÏÚa ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙B·B¯ÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡È·ÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜ - ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ·¯˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰p·È¯˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי פשוט "זה
וזבחים  פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ"ח:
שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט.), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח
ימים  לשני הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי  שהשמיט רבינו מדברי אבל הפסול. לבית אחד, ולילה
ליום  אלא נאכל אינו הפסח שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
ימים  לשני ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק ולפיכך ע:) לפסחים בצל"ח (ראה אחד ולילה
פסולי  מהלכות פ"ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח" וב"אור המוריה" וב"הר יח הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח.): (פסחים המאירי וכתב
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני הפסח, בזמן ולא הפסח זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח

צח.81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי כשאין פירוש,

שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף בסכום עולה יביא
בדמי  יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב הפסח שמותר שלמים, לשם עתה שקרב

ביותר. החשוב דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי שנים השני אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח: פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח לפי יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני והבכור חצות,
(פ"ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב). הלכה המוקדשין פסולי פ"א 89)מהלכות ראה
יב. הלכה מזבח איסורי היה 90)מהלכות הפסח שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח
הלכה  תמורה מהלכות (פ"ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב). קרב לא ואם שלמים, מקריבו הפסח שמותר
פסח. מקריבו -

.ËLÈ¯Ùn‰93¯ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,¯ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
¯¯ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È·‰ ‡lL „Ú ,¯¯ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È·‰Â ˙B¯ÚO96ÁÒt ÌLÏ B·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -97; ¿»¿≈ƒ¬≈∆«¿ƒ¿≈∆«

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L98ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk , ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒ¿≈
ÔÈLc˜n‰99. «À¿»ƒ

להלן.93) ראה ב, הלכה פ"ל פסחים ירושלמי לפי
ז.94) הלכה פ"ט להלן ראה לפסח, ראוי אינו שאז
לא 95) אוכל שאינו חורין, בן וחצי כנעני עבד חצי כלומר,

חורין  בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל
על  ירושלים" "טוב ובהגהות י"ג), הלכה פ"ב (למעלה

בזה. נדחק שם כדי 96)הירושלמי פסח שהפריש קטן
שתיםֿ בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ"ב למעלה בכסףֿמשנה (ראה הקדש והקדשו נדר

מחוייבים,97)ד). היו לא שהפרישו שבשעה אע"פ
אחר, כאדם הוא נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו
אינם  חיים שבעלי משום הזה, הפסח את להקריב יכול
זה  דבר היה ואילו להקרבה. הפסח עכשיו וראוי נדחים,
עליו  הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר
עליו  שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב קטן, כשהיה

ז). הלכה פ"ה (לקמן פס 98)בקטנותו פ"ח בירושלמי חים
ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב:
שערות  ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא
יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי נידחין, חיים בעלי שאין

כג.99)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ג

.Èe¯È˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰100¯˙Bn‰ ‡È·È - ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈ¯Á‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È¯‰ -104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈ¯Ù‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈ¯Ù‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
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ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«
BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ

Ô‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆
Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים
לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט: פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח

חלקו. לפי אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב:
כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ מהלכות ובפ"ח יב, הלכה י פרק להלן ראה

ע.]. פסחים ובצל"ח שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול
הרי  וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי  רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk - ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È¯‰ - ÁÒt‰ È¯ÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B¯Óe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ ¯B¯Óe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ

ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח, עבור המעות מקבל אם רק שלא בזה,
ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר

הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,¯Á‡ Ò‡a6È¯‰ - ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt ‡È·Ó ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈa¯Ú‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙¯k11. »≈

ב.2) צב, פסחים יֿיא)3)משנה, ט, (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש

נדות,4)השני". ובועלי ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי ושרץ בנבילה הנוגע שאילו עליהם, שוחטים  שאין
וההבדל  ה"א). פ"ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"בֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי איש "איש שם)

השני". בחודש (שם)6)לה' הכתוב מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי איש "איש

ה"א). פ"ט ('ירושלמי' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני

צג,9) שם וכרבי, עצמה". "בפני רומי: ובדפוס תימן בכת"י
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני ופסח סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב לא ה' קרבן "כי יג) שם, (במדבר בו
שני  לפסח הכוונה עצמה, בפני מצוה שהיא רבי, ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי שני,
לא  ה' קרבן ו"כי ראשון, פסח עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב שני פסח עשה שלא היינו במועדו", הקריב
תשלומין  שני "פסח שאמר נתן, לרבי ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב ו"לא השני, על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו

.·?„ˆÈk12,ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ Ò‡ B‡ ‚‚ML ÈÓ ≈«ƒ∆»«∆¡«¿…ƒ¿ƒ»ƒ
˙¯k ·iÁ - ÈMa ·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Ì‡13‚‚L Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈ƒ«»»≈¿ƒ»«

¯eËt - ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa ·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÔBL‡¯a15·È¯˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ

˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È¯‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈
ÈÓ Ï·‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa¯˜ ·È¯˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
¯·kL ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙¯k‰ ÔÓ ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני.12) הכרת בראשון 13)חיוב "שגג ב: צג, שם
חייב". לרבי בשני, דברי 14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:
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פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ"ט וב'ירושלמי'
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי אמר שני), פסח

נתן 16) ולרבי לרבי בשני, ושגג בראשון "הזיד ב: צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב פ"א למעלה וראה חייב".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב אינו במזיד, אף השני את עשו ולא ראשון בפסח
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני לפסח
התורה  לשון כי כרת, חייב השני את עשה ולא ראשון בפסח
כלל  פסח עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי כל
שבגמרא  ואףֿעלֿפי הראב"ד. בהשגת וראה כרת". חייב
ונאנס, אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי פירשו ולא נינהו?" כרת בני ונאנס שוגג
שאין  נתן, רבי לדעת גם המשנה ליישב שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב שיש ההלכה לפי אבל שני, בפסח כרת חיוב
כנ"ל  היטב מתפרשת המשנה רבי, וכדעת שני, בפסח

ובהערה. ה"ט להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜¯ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆
·iÁÂ ,‰ˆ¯‰ ‡Ï - ·¯ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»

ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב כדעת ב. צב, פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי כי (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס הוא שהרי ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20Ï·Ë ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
Ï¯Ú ÔÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú B˙‡ÓËa ·LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈

„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ
ÔBL‡¯a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ

˙¯k ·iÁ - ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ בנבילה הנוגע כגון
וראה  ה"ב). פ"ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי אבל ישראל,
ה"ז. פ"ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח בערב וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב: סט, פסחים ברייתא,
ושאר  שרץ וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה

והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין
ה"ב. למעלה בראשון,

.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ez·kÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ25ÂÈ„·Ú Ïk ˙ÏÈÓe26ÌÈÏB„b ÔÈa , ƒ«»»«¿«ƒƒ«»¬»»≈¿ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :¯Ó‡pL ;B˙B‡ ˙·kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰ - Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈ·Ë ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ez·kÚÓ ˙e„·Ú30‰ÏÈ·h‰L ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â . «¿¿«¿«¿»»∆ƒƒ««»»∆«¿ƒ»
ÌÈ„·ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח): יב, (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני שומע - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח,
ה"ג. פ"ב למעלה ראה לאכול, שראוי מי על אלא

הם 25) שהרי למול, חייב אינו גדולים אבל למולם. שחייב
בפירוש  ועי' ה"ב). מילה מהל' (פ"א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב'מנחת וראה מ"ו. פי"ט שבת המשניות,

ב. וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף
א. עא, ב. ע, ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי כן למד
הפסח, מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק הוצרך
פסול  בדיעבד שאף הרי ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח'). "מי 30)('אור פ"ח: פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב, (שמות דרשב"י במכילתא וכן מלאכול". אותו
שלא  עבדים לו היו שאם רבו, זה בו, יאכל אז אותו "ומלתה
וראה  פסח". לאכול אותו מעכבין טבלו, שלא ושפחות מלו
מלעשות. מעכבין כן מלאכול, שמעכבין שכשם להלן

מנלן,31) באמהות טבילה יהושע, "ורבי ב: מו, יבמות ראה
ומכיון  השכינה". כנפי תחת נכנסו במה דא"כ הוא, סברא
בעבדים  שמילה כשם – בעבדים כמילה בשפחות שהטבילה
לעשייתו, וגם ה"ט) פ"ט (להלן לאכילתו גם מעכבת

בשפחות. טבילה כן כמו כאן, כמבואר

.ÂÂÈ˙BÁÙL ˙ÏÈ·Ëe ÂÈ„·Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡ - ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ez·kÚÓ32„·Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿«ƒ¿ƒ»««∆«∆∆¡«¿»∆∆

LÈ‡33ÔËw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï -34. ƒ¿ƒ∆«»»

ה"ד:32) פ"ב למעלה ראה גדולים. חבורה בני עם
החבורה". בני מכלל שיהיו הקטנים על "ושוחטין

בו".33) יאכל אז אותו ומלתה כסף "מקנת וגו':
יהו 34) קטן עבדי אף "יכול (שם): דרשב"י מכילתא

איש  עבדי איש, עבד ת"ל פסח, לאכול אותו מעכבין
מעכבין  קטן עבדי ואין פסח, לאכול אותו אותו מעכבין

שעבדי  מפורש ישמעאל, דרבי (ובמכילתא פסח" לאכול
דמ'גזירה  רבנו וסובר בכסףֿמשנה), ראה אותו, מעכבין קטן
אין  הפסח את להקריב שגם למדים "אזֿאז" של שוה'

הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ - ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37¯eËt - ÔBL‡¯a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני.35) לפסח ראשון פסח א 36)בין צג, בפסחים כרבי,
עצמו, בפני רגל אלא לראשון תשלומין שני פסח שאין -

ה"א. למעלה (כסףֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי אף

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני, פסח לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב, (שמות שנאמר הפסח, על אותו
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וכו' הקטנים ובתו בנו ידי על ושוחט מביא שאדם מלמד
(כסףֿ שני פסח מלהקריב בכך הוא נפטר פח.) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס). הר"י בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי צב:) (שם נחמן
משום  שני, מפסח ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח
עליו  תבוא עביד ואי עליו, רחמנא דחס הוא ש"מיחס
ששת, רב כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי רחוקה בדרך שהיה שמי
שהתורה  משום רק פטור שהוא שכל הרי – ה"ג) למעלה
גם  והרי שני, מפסח ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי נה:) (סנהדרין עליה"
שני  מפסח ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב לדעת
ידי  יצא איך להבין יש אבל יח). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח חובתו

וצ"ע). ד"ה א, ס"ק רסז סי' אברהם'

.ÁÔÈa ‰‚‚M‰Â Ò‡‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÈMÏ eÁ„pL ÌÈL»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿≈»…∆¿«¿»»≈
Ì‰Ï ÈL ÁÒt È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„Â ‰‡Óh‰ ÈtÓƒ¿≈«À¿»¿∆∆¿»¬≈∆«≈ƒ»∆
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔÈËÁBL ÔÈ‡ eˆ¯ ,ÔÈËÁBL eˆ¯ :˙eL¿̄»¬ƒ»≈¬ƒ¿ƒ»≈

ÈL ÁÒÙa ˙aLa ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL39Ï·‡ . ¬ƒ¬≈∆ƒ¿≈«¿»¿«»¿∆«≈ƒ¬»
¯zÓ - ‰¯e·Á ÈaÓ ˙Á‡ ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡40È‡Â . ƒ»¿»»ƒ»««ƒ¿≈¬»À»¿≈

BÊ41ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ¯ C¯„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ43. ¿«¿»«ƒ

שני,39) בפסח אפילו עצמן בפני עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ"ב למעלה יהודה 40)ראה כרבי

בפני  עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י
בדפוס היא 42)רומי.נראה "איזו ב: צג, פסחים משנה,

דברי  רוח, לכל וכמדתה ולחוץ המודיעים מן רחוקה, דרך
עקיבא  כרבי והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי עקיבא. רבי
המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש

מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא
שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח). לאכילת שראוי

לירושלים". המודיעים

.Ë¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈≈¿»«ƒ«¿»»»»
LÓM‰ ˙iÏÚ ÌÚ44È¯‰ - ¯˙È B‡ ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ƒ¬ƒ««∆∆¬ƒ»»»ƒ»≈¬≈

BÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dÈ·e BÈa ‰È‰ .‰˜BÁ¯ C¯„ ‰Ê∆∆∆¿»»»≈≈»»ƒ∆≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtÓ ,‰˜BÁ¯ C¯„·¿∆∆¿»ƒ¿≈∆»¿«ƒ«ƒ»«ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡45˙Áa ÂÈÏ‚¯a Cl‰iLk46‡ÏÂ CÏ‰ . ««¬¿∆¿«≈¿«¿»¿««»«¿…
Ì˜Á„a ˙BÓ‰a‰ e‰e·kÚL ÈtÓ ÚÈb‰47‰È‰L B‡ , ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈¿»¿»∆»»

„Ú ‰¯ÊÚÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯a ‰ÏBÁ ‰È‰Â ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¿«¿»¿…ƒƒ«»¬»»«
Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL48C¯„a BÈ‡Â Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿««»¿»¬≈∆»¿≈¿∆∆

‰˜BÁ¯49Le·Á ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ·¯ÚÏ ˙‡ˆÏ e‰eÁÈË·‰Â52‡ˆiLÎe , ¿ƒ¿ƒ»≈»∆∆¬ƒ»»¿∆≈≈

Le·Á ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÎ‡È - ·¯ÚÏ»∆∆…««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»

Ï‡¯OÈ „Èa53È„·BÚ „Èa Le·Á ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ¿»≈¬»ƒ»»»¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk54‡ˆiL „Ú55Ì‡Â . »ƒ≈¬ƒ»»«∆≈≈¿ƒ

- ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆÈÂ ÂÈÏÚ eËÁL»¬»»¿»»¬≈∆≈¿ƒ…»»
ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt56ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»¿≈

ÔB‡‰57ÏÎ‡Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰L Ô˜f‰Â ‰ÏBÁ‰Â58 »≈¿«∆¿«»≈∆≈¿ƒ∆¡…
Ô‰ÈÏÚ eËÁML59˙Óa e‡ÓË Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡Â , ∆»¬¬≈∆¿««∆ƒ¿««»ƒ¿¿¿≈

˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈»¿ƒ∆¡…¬≈≈¿ƒƒ«¬
ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי מדברי בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי והיינו אכילה", בשעת ליכנס
עקיבא  כרבי הלכה שהרי ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט"ו), פ"ח (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
'תוספות' ועי' יהודה? רב לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף –

יהודה). רב ד"ה אלא 46)שם להגיע יכול אינו אם אבל
צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי ובפרדים, שם 47)בסוסים

ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב, יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני
וראה  בדרך". היה לא הרי היה. לא ובדרך ט) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי ה"ב: פ"ט פסחים ב'ירושלמי'
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי'49)זו שבבבלי הנ"ל הברייתות שתי
זה  את מחייבת בבבלי הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
הגמלים, מפני ליכנס יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב'ירושלמי' הברייתא ואילו

בר  (ועי' רעות ורגליו ולפנים וכדי המודעית צד.). שם ש"י
מדברת  בבבלי הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני, שהזיד באופן
ה"ב), למעלה (ראה בשני הזיד אם אף שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני, ששגג באופן מדברת ב'ירושלמי'
בראב"ד  וראה בשני, כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס

שהבטיחוהו 50)וכסףֿמשנה. "מי א: צא, פסחים משנה,
עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו

הפסח  את להוציא אסור שהרי לשם, הפסח את להביא
אין  לכך ה"ב). פ"ט (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח את להכניס אפשר שהרי עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ "בנתון ה"ו: פ"ח פסחים ('ירושלמי'
שהבטיחו"), כמי הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי  עצמו, בפני עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח את לשם להכניס בפני 52)אפשר
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בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי
כדתניא  נמי, אי ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי של מימרא שם, פסחים (בבלי עצמו בפני עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני
שוא  דיבר פיהם אשר ח, קמד, בתהלים (שכתוב דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי יבוא והפסח להוציאו
ליה, מפיק – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב

כזב". (משנה,55)ידברו פסול לידי הפסח את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח, בקרבן נתחייב
ה"ט. פ"ו להלן ראה השני, לפסח ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ"ב ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי ויביאוהו הפסח ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י
לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי. בדפוס וכ"ה לאכול",

עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני כולם "על שם: משנה,
לידי  הפסח את יביאו שמא עצמן, בפני עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב שני".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי  אין שלכתחילה ואעפ"י הדם עליהם ונזרק פסח שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע ואחרֿכך עליהם לשחוט
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי שני, פסח מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח". לעשות ראויין והם

â"ôùú'ä ïåùçøî à"ë éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שביעי 1) שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי יבאר

בשבת. להיות שלו
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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
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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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gqtקטז oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי"ד חל השביעי שטבל,18)ויום לפני לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב
כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין

זוב.19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח חובתו ידי שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת
לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר
והרי  הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה

לערב. לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה
לערב. שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר

עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום
אם  כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה אף 25)הייתה צ: שם
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.
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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
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הפסח. את להקריב יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של
נשים.36)הפסח. לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור

.Â˙Ó ‡ÓË37˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL38- ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39¯ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈ·L ÏÁ elÙ‡Â . ≈«ƒ»»∆»¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ

‰ÁcÈ - ˙aL ‡e‰Â ÔÒÈa ¯OÚ ‰LÏLa ˙BÈ‰Ï BlL∆ƒ¿ƒ¿»»»¿ƒ»¿«»ƒ»∆
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈÏ41ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ; ¿«¿»»»»«ƒ»»¿≈¬ƒ

ÂÈÏÚ42e¯‡aL BÓk ,43.ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‡l‡ , »»¿∆≈«¿∆»ƒ»∆¿∆«≈ƒ
ÁÒt‰Â ,˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ ¯eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙¯Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙e·L ÌeMÓ ‰Èf‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôa¯w‰46Ô‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡B·Ï „È˙ÚÏ Ì¯Bb ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»««ƒ∆«»»≈∆»ƒ»

.˙¯k ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿»≈

יא)37) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי 39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני יום שהוא
פרה  מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי עליו שהוזה "מי ב: הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי
טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי
עשירי  בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק והראב"ד החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב
שהיא  תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
הפסח  בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה
המשנה  שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים
שהרי  עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת
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
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והולך". הפרס בית וכו'57)מנפח רבא "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן

מצורע.58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב:). פסחים (רש"י העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר'
אפשר  אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור ". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61·¯ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡¯62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰È¯·cÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê ¯·„a ˙¯k ÌB˜Óa64Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó L¯ÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66¯Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa¯˜a ·iÁ˙ ¯·kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â Ï·BË - Ìc‰ e˜¯ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
·¯ÚÏ71‰Úa¯‡a B¯·˜e ¯OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‰¯e·˜ ÌBÈa ‡e‰ È¯‰ - ¯OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰È¯·cÓ BÏÈÏ ÒÙBz73Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ¯‡La Û‡ ·¯ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»
˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ -77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»

B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80Ï·BËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי 61) רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
להתאבל  חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא
ממנו". באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים שכתוב

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב". הקריבו היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר

ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי
פסח 64) וגבי דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב". פסחו את ואוכל טובל י"ב 66)"אונן בפרק

מה  "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי  לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיט gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿
.˙e¯ÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי
בסוף  אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי רב של שני כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח,
ורק  לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח. לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה
לרוחב  מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך
נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק
הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י  צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך

מהלכות 100)שם). א בפרק וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת

.·ÈCk ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .102Ï·‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa ·iÁ - ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ

וכו'101) פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר
פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את
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
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נדחה  שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין
כלפי  בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח

נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה
להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,

ח. ופסק 12)הלכה עט:) (שם בברייתא תנאים מחלוקת
הציבור. את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
·¯‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ - ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL¯ ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ - ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ"א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
טהורים  רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט עט:), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח. הלכה פ"ה למעלה
(שם). רוב הלכה 16)להיות וכל ב. הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו
אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה
עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו

וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚB·e ÌÈÚ¯ˆÓe ÌÈ·Ê Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡¯a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
·¯ eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
·¯ ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï - ÔBL‡¯a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני לפסח נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
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
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רבי  אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי "אף
אינו  הבבלי שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק ג. בנדה אמרו שהרי כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי. הוא הרי היחיד ברשות טומאה ספק כן כמו כוודאי,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓËa e‰e·È¯˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚ¯ˆÓe36- eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈ¯eËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈ¯B‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈ¯eËt - BlL ÌÈ¯eÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï - Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י 33)משנה במשנה. שם
יב, (שמות דכתיב נצטוה, לאכילה פסח, עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי רחמנא שרייה וכי אכלו", "לפי ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי 34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע.
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי  הפסח הקרבת ולענין (כסףֿמשנה). אוכלים - מגופם
יב, הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע

שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך
אין  הרי השחיטה, לפני נטמאו שאם השחיטה, אחרי נטמאו
אסורין  כן ואם ח), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח "שאין משום הפסח לאכול
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¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gqtקכב oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.·‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈ·kÚÓ ¯B¯Óe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ - ¯B¯Óe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

Bc·Ï2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa ¯B¯Ó Ï·‡ .3:¯Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ' במכילתא
יב, (שמות תלמודֿלומר בפסח, חובתן ידי יוצאין הן ומרור
המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו", ח)

נו). קכ,3)מצותֿעשה בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא, "אמר א:
בזמן  יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט, (במדבר דכתיב
וכן  מרור". ליכא פסח דליכא ובזמן מרור, יש פסח דאיכא
בלא  מצה אבל הי"ב. ומצה חמץ מהל' בפ"ח רבינו כתב
מצות  על שכתוב, אע"פ היא, עצמה בפני מצוה פסח
"בערב  יח): יב, (שמות וכתב חזר הרי – יאכלוהו" ומרורים
מהל' ופ"ו שם, (פסחים פסח שם הזכיר ולא מצות", תאכלו

ה"א). ומצה חמץ

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
Ú·O4·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa¯‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

¯Oa ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡ - ¯OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ -7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt ¯Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
¯OÚ ‰MÓÁ8:Ba ¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zevn - xI` Wcgl xVr dXng ililA ipW gqR xVA zlik £̀¦©§©¤©¥¦§¥¥£¦¨¨¨§Ÿ¤¦¨¦§©
dVr"Ek £¥

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,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכג gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב"ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי"ח גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק
רק  כיֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב.14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú - ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
‰ÏÈla - ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆««¿»

‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב.) מא: (שם יהודה ורבי רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L ¯Oa‰ ‡e‰ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ËÚÓ ‰ÏˆÂ ¯e‡‰ ‰OÚÓ Ba«¬≈»¿ƒ¿»¿«¿≈»«¬ƒ«

ÔÈ„Ú Ì„‡17BÈ‡ - ÈÁ ¯Oa epnÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . »»¬«ƒ¬»ƒ»«ƒ∆»»«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,‰˜BÏ18‡‰ ,L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ; ∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿ƒ≈»

C¯Á˙pL „Ú Bk¯ˆ Ïk e‰Ïˆ .¯eÒ‡ - ÈÏˆ BÈ‡L19 ∆≈»ƒ»»»»»¿«∆ƒ¿»≈
¯eËt - BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי, "היכי א: מא, שם
('רבינו  מעט שנצלה כגון אברנים". פרסאי כדאמרי רב, אמר

יהא 18)חננאל'). חי כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב,
אש". צלי כיֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי, ולא לך אמרתי

כל 20)שנשרף.19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב, יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי מבושל ובשל נא במים,
רש"י). – (=שרוף חרוכא" דשויא אשי, רב אמר דמי, היכי

.Ê‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L ÏM·Ó21ÏMa˙pL ÔÈa - ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙B¯t ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ¯‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a¯ - ÏM·Ó ÏL·e :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח), להלן (ראה ושמן
מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים
מ"ח). פ"ב פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי נקרא

לא 24) הפסח את מבשלין "אין ב: מ, פסחים משנה,
רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gqtקכד oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מזה  משמע בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף
מבאר  שם דוד' וב'חסדי מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי, דעת לפי היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק מיתור משקין, ושאר פירות במי הפסח את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי מבושל".
מקלֿ שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי כאן פסק כרבי, בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י, שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי').32) המים מן חוץ

.ËÈÏk B‡ Ô·‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
˙BÎzÓ33¯Á‡ ¯·„ ÈÏˆ ‡Ï - L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

- ¯e‡‰ Ba ËÏLzL È„k ·wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È¯‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף תנור, של בחרסו "נגע עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע הי"א),

כאן). בגמרא.34)(כסףֿמשנה - א עד, שם
ולא 35) השפוד על לא הפסח את צולין "אין שם: במשנה,

שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק, רבי אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח את לנו וצלה צא עבדו, לטבי
והכי  מחסרא חסורי – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
"והוא  הראב"ד: וכתב מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני,
את  יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי, יגע שלא
נקט  ורק בכלי, יגע שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסףֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי 37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי שם: בגמרא,

צלי  ולא אש, צלי יב) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב שהוא החלק גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י  להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ. של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯‚Â ¯epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»
¯epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ

L‡40BÎ˙Á .41e‰Ï˙Â42ÈÏˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ≈¬»¿»»««≈∆»ƒ¬≈∆¿ƒ
L‡43˙ÈÒ¯Á B‡ „ÈÒ Èab ÏÚ e‰Ïˆ .44ÈnÁ B‡ ≈»»««≈ƒ«¿ƒ«≈

‰È¯·Ë45„ˆÈk .L‡ ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ≈≈«
?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙·e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ B·ÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»

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…
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BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜¯n‰ ÏkL ;58epnÓ L¯ÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆
.ÈÏˆ ¯Oa dÈ‡ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח חרס
הפסח.56) בשר כאן 57)על להסתפק ואין שם, שנבלע

צריך  אלא הי"א), (למעלה בחרס הבשר כבנגע דקה בקליפה
נבלע  הרוטב של שהשומן אצבע, בעובי יפה יפה נטילה
רומי: ובדפוס תימן ובכת"י שם). (רש"י הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב משנה' 'כסף ועי' מקומו", את "יקלוף
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף רומי: ובדפוס תימן (בכת"י
והחלה  המרק שכל שנטף, החרש צלי שהוא מפני מקומו
וכו' המרק "שכל הזה הקטע שכל נראה זה ולפי וכו'".
הי"ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי", בשר אינה שהרי
שנטף". החרש צלי שהוא "מפני אסר כאן שהרי סולת, גבי
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È - ˙Ïq‰ ÏÚ BaË¯Ó ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב: שבהלכה הקטע שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי" בשר אינה שהרי כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס שאם עליו וחזר החרס על מרוטבו נטף בענין
ברש"י  שהובאה הספרים גירסת (לפי בקליפה אלא צורך אין
מפני  קליפה, צריך צונן, שהחרס ואע"פ אקורי) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח שיצא שהמרק
הסולת  על מרוטבו בנטף כן וכמו שם). ב'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף על שם המשניות
שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק". הוא הרי ממנו
צריך  רותח שברוטב המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ תימן: בכת"י ואמנם מקומו. את לקמוץ
ועי' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסףֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙¯e·Á Ì‡ :‰Óe¯z ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È -62Ï‡¯OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64- …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65·bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È -68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï - »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«
ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰¯e·Á Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ

BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k72˙B·B¯Úz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב.60) עה, שם משנה, הפסח. ה"ח 61)את למעלה ראה
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

â"ôùú'ä ïåùçøî á"ë éòéáø íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יבאר

לחבורה. מחבורה
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.‡‰¯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,
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≈
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‚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
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¿««∆«∆
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,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
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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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 ÂÈÏÚ 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

.‰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
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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¿«

‰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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלי gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeygxn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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
zFklddbibg

¥¤̈§̈
¦§£¦¨

LÈÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«
Èt ˙B‡¯‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿≈»¿≈
(„ .ÌÈÏ‚¯a ÁÓOÏ (‚ .ÌÈÏ‚¯ LÏLa ‚ÁÏ (· .'‰»…¿»¿»ƒƒ¿…«»¿»ƒ
ÔzÏÂ BÁnOlÓ ÈÂÏ ·ÊÚÈ ‡lL (‰ .Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆≈»∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈
‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â .ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙BzÓ BÏ«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿«

ˆBÓa ˙Bkq‰.‰hÓL È‡ «À¿»≈¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
משלש 1) רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש יבאר

בהן. חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים,

.‡Ï‚¯ ÏÎa Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL2 »ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿»≈¿»∆∆
ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ3Ïk ‰‡¯È :¯Ó‡pL ,‰i‡¯‰ :Ô‰ el‡Â , ƒ»¿»ƒ¿≈≈»¿ƒ»∆∆¡«≈»∆»

E¯eÎÊ4EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz :¯Ó‡pL ,‰‚È‚Á‰Â ;5; ¿¿¿«¬ƒ»∆∆¡«»…«¡…∆
EbÁa zÁÓOÂ :¯Ó‡pL ,‰ÁÓO‰Â6‰¯eÓ‡‰ ‰i‡¯‰ . ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»¿«∆»¿ƒ»»¬»

ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ‰¯ÊÚa ÂÈt ‰‡¯pL :‡È‰ ‰¯Bza7 «»ƒ∆ƒ¿∆»»»¬»»¿»ƒ
‰ÏBÚ Ôa¯˜ BnÚ ‡È·ÈÂ ,‚Á ÏL8ÔÈa ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa , ∆«¿»ƒƒ»¿«»≈ƒ»≈

‰Ó‰a‰ ÔÓ9‡ÏÂ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓe . ƒ«¿≈»ƒ∆»»¬»»¿ƒ¿…
‡l‡ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰OÚ ‡lL Bi„ ‡Ï - ‰ÏBÚ ‡È·‰≈ƒ»…«∆…»»ƒ¿«¬≈∆»

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ10ÈÙ e‡¯È ≈«…«¬∆∆∆¡«…≈»»«
Ì˜È¯11‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â . ≈»¿≈∆«»∆∆¬≈…»»

‰OÚÓ12·È¯˜iL :‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰‚È‚Á‰ . «¬∆«¬ƒ»»¬»«»ƒ∆«¿ƒ
ÌÈÓÏL13‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa14B‡B·a ¿»ƒ¿»ƒ∆»¿
˙B‡¯‰Ï15‡l‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰ ÔÈ‡L ,Úe„È ¯·c‰Â . ¿≈»¿«»»»«∆≈«¿»ƒ»ƒ∆»

‰Ó‰a‰ ÔÓ16‰i‡¯‰ Ô‰L ,el‡ ˙BÂˆÓ ÈzLe . ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»
Ô‰a ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡ ,‰‚È‚Á‰Â17‰ÁÓO‰Â . ¿«¬ƒ»≈«»ƒ«»»∆¿«ƒ¿»

ÏÚ ¯˙È ÌÈÓÏL ·È¯˜iL :‡È‰ ÌÈÏ‚¯· ‰¯eÓ‡‰»¬»»¿»ƒƒ∆«¿ƒ¿»ƒ»≈«
‰‚È‚Á ÈÓÏL18˙ÁÓO ÈÓÏL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â , «¿≈¬ƒ»¿≈≈«ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«

zÁÓOÂ ÌM zÏÎ‡Â ÌÈÓÏL zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰‚È‚Á¬ƒ»∆∆¡«¿»«¿»¿»ƒ¿»«¿»»¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ19BÊ ‰ÂˆÓa ˙B·iÁ ÌÈLÂ .20. ƒ¿≈¡…∆¿»ƒ«»¿ƒ¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

el`e milbx ylyn lbx lka l`xyi eehvp dyrÎzeevn yly"
.dler oaxw dnr `iai ...'i`xd .dgnyde dbibgde di`xd :od
oi` ..el` zeevn izye aehÎmeia minly aixwi ...dbibgd
devna zeaiig miype ..dxen`d dgnyde oda zeaiig miypd

."ef

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
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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
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dbibgקלד zekld - zepaxw xtq - oeygxn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.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,
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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.

â"ôùú'ä ïåùçøî â"ë éùéîç íåé

ׁ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«¬««¿≈∆»

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"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

...'i`xd on oixeht el` lky oipne .xeht ..zg` epira `neqd"
iptl ze`xdl mi`a mdy myk ,ze`xl l`xyi lk `eaa xn`p
`neq `ivedl ,ezpiky ziae eycw xcd ze`xl mi`a md jk ,'d
ezii`x oi` ixdy ,zg` epir zinqp elit` ,d`ex epi`y

."dxenb dnily

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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dbibgקלר zekld - zepaxw xtq - oeygxn b"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלז dbibg zekld - zepaxw xtq - oeygxn b"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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
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
לא 88) אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

תעשה.

ׁ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¿»∆¿≈
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ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

zexwle 'ek she miype miyp` l`xyi lk lidwdl dyrÎzevn"
zeevnd oze` zefxfn ody zeiyxt dxezd on mdipf`a

."'ek zn`d zca mdici zewfgne

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
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)

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
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
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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¿«…∆∆∆¡«
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
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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
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.‰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≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

aezkde cg` mdipy dyrny itl ,xekad mr xyrnd izllke"
."'ek enr ellk

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", ש"היא 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≈∆»¿≈∆∆¡««∆
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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)".
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
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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
,¯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»»««
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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≈
¯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",
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמה zexeka zekld - zepaxw xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

â"ôùú'ä ïåùçøî ã"ë éùéù íåé

ׁ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¿»»≈

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).
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexekaקמר zekld - zepaxw xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמז zexeka zekld - zepaxw xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙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¿≈«¿

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 ¿≈«¿∆∆¿≈¿∆»»¿»»»∆¿»«
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˜‰·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,
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
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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

.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)".
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexekaקנ zekld - zepaxw xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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≈»≈¿»»««¬≈∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קני zexeka zekld - zepaxw xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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¿»≈
,‰˜ - 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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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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»¬»«»¬≈
‰¯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¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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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∆
¯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¿«¿≈»«∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexekaקנד zekld - zepaxw xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡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

â"ôùú'ä ïåùçøî ä"ë ÷"ù íåé

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≈∆»≈∆≈«…≈¿∆∆«»»««¿≈

‡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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנה zexeka zekld - zepaxw xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,
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
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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»¿¿«≈¿≈»«¿««∆
‡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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנז zexeka zekld - zepaxw xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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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¿»««
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
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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

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.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexekaקס zekld - zepaxw xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסי zexeka zekld - zepaxw xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿≈»≈∆«¿»∆«¿«¿≈»

‰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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

micarקסב zekld - oipw xtq - oeygxn h"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„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,



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn d"kÎh"i -

â"ôùú'ä ïåùçøî è"é ïåùàø íåé

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יוצא 1) הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני בו נכללו

לחירות.

.‡ÈÚk „·Ú2˙‡ ‰B˜Â ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ‰˜ ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆«¬ƒ»¿»ƒ¿∆∆
‰˜ÊÁa B‡ ,¯ËLa B‡ ,ÛÒÎa ‰˜ .‰LÏLa BÓˆÚ3, «¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

ÔÈÙÈÏÁa B‡4‰ÎÈLÓa B‡ ,5‰B˜Â .6BÓˆÚ ˙‡ «¬ƒƒƒ¿ƒ»¿∆∆«¿
ÛÒÎa7¯ËLa B‡ ,8ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡ ,9ÔË˜ „·ÚÂ .10 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿∆∆»»

‰ÎÈLÓa ‰˜Â ,‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ -11˙ÎÈLÓk ¬≈ƒ¿≈»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰Ó‰a‰12‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡a ¯·Îe .13Ïk «¿≈»¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»

Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈ„·Ú‰L ÌÈÎ¯c‰14. «¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿ƒ»∆

הוא 2) הרי לישראל שנמכר גוי כל במשנה. כב: קידושין
בו  שכתוב כנען, שם על נקראו העבדים שכל אלא עבד,
(רש"י  לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור כה) ט, (בראשית

כשם 3)שם). אחוזה: משדה זאת ולמדו שם. משנה,
כנעני  עבד כן ובחזקה, בשטר בכסף נקנית אחוזה ששדה

שם). (גמרא שם.4)נקנה של 5)ברייתא מימרא
שם. שם.6)שמואל מקור 7)משנה, כסף לקנין [אין

יכול  כן לאחר, למכרו שיכול כשם היא: סברא אבל בתורה,
בברייתא  לט: גיטין וראה עצמו. לעבד כלומר לו, למכרו
ליה  וקני הואיל "כסף אביי: בדברי כג. ובקידושין רבי של

ליה"]. מקני מגט 8)וכו' "לה" "לה" בגזירהֿשוה נלמד
כד.9)אשה. שם רב 10)ברייתא של מימרא כב: שם
בכסף,11)אשי. גם נקנה הוא אבל במשיכה, אף כלומר

תפארת). (יקר העבדים ככל ובחזקה שקורא 12)בשטר
דעת, לו שיש כיון גדול, בעבד מהֿשאיןֿכן באה. והיא לה
במשיכה  נקנה אינו עצמו דעת על בא הוא לו קורא וכשהוא

(שם). בכח בתקפו אלא קנין.13)הנ"ל, בספר כלומר,
אֿד. הלכה מכירה מהלכות בפ"ב לא 14)והוא ולפיכך

כדלהלן. בהן, עצמו קונה שהוא הדרכים אלא כאן לבאר בא

.·„ˆÈk15„Á‡ Ô˙pL ÔB‚k ?ÛÒÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ ≈«∆∆«¿¿∆∆¿∆»«∆»
Ì‰a Ec·Ú ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ Ba¯Ï¿«»¿»««¿»∆≈≈«¿¿»∆

L B‡ ÛÒk‰ ˙‡ ·¯‰ Ïa˜L ÔÂÈk - ˙e¯ÁÏÛÒk ‰Â16 ¿≈≈»∆ƒ≈»«∆«∆∆¿≈∆∆
„·Ú‰ ˙Úc CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ17˙eÎfL ; »»»∆∆«≈¿≈»ƒ««»∆∆∆¿

BÏ ‡È‰18ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,19Ô˙ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈ƒ»«

Ô‰a ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ,˙BÚÓ „·ÚÏ „Á‡∆»»∆∆»¿»««¿»∆≈≈»∆
˙e¯ÁÏ20ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :21‡ˆÈ - ˙BÚn‰ Ïa˜Ï «≈ƒ»»»»¿«≈«»»»

„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ „·Ú‰»∆∆«≈¿ƒ…»»…»»»∆∆
Ì‰a ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL ,˙BÚn‰«»∆…»«∆»«¿»∆≈≈»∆

B˙B˜Ï ÔÈa ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk‰ „Á‡Â .˙e¯ÁÏ22ÔÈa «≈¿∆»«∆∆»∆∆∆≈ƒ¿≈
.BÏ BÓˆÚ ˙B˜‰Ï¿«¿«¿

כרבי 15) ולא מאיר, כרבי (ולא כחכמים במשנה, כב: שם
בכסף  יוצא עבד דבריהם שלפי כג.). שם אלעזר, בן שמעון
לחירות, בו שיצא עלֿמנת כסף לו נתנו אם עצמו, עלֿידי
ומתנה  זכיה מהלכות (פ"ג האדון ממנו קנה לא זה שבאופן
כאחת, באין וידו שגיטו עצמו, עלֿידי בשטר יגֿיד) הלכה
אף  אחרים, עלֿידי – בשטר ובין בכסף בין יוצא כן וכמו
לחירות. רבו מתחת שיוצא לעבד היא שזכות מדעתו, שלא

להלן. העבד 16)ויבואר נתן שאם לט: בגיטין נראה [כן
ולא  הוא, כסף ומדין לחירות, שיצא - לרבו (=כובע) כומתא
ועיין  רבינו. לדעת בחליפין, יוצא העבד שאין חליפין, מדין
שם]. ולג כא ובהערות ג הלכה ולהלן שם, בחידושיו רמב"ן

(לחםֿמשנה).17) לפדותו אין עבד של בעלֿכרחו אבל
מאיר 18) כרבי ולא כחכמים לחירות, רבו מתחת שיוצא

כחכמים.19)(שם). כב: שם התנה 20)משנה, לא שאם
מהלכות  ופ"ג כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה כל - כן

יג). הלכה ומתנה במכילתא 21)זכיה מפורש כן
כנעני  עבד אומר, ישמעאל "רבי ט) פרשה סוף (משפטים,
שנאמר  לרצון, אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין
לעולם" אחוזה כשדה כנעני שעבד - אותם והתנחלתם

סו). ס"ק רסז סימן יורהֿדעה שמקנה 22)(הגר"א שכיון
טו), והערה א (הלכה למעלה כמבואר כסף בשוה לו עצמו

כסף. בשוה לקנותו יכול כן כמו

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk23: ≈«ƒ¿»≈««¿»««∆∆
È¯‰24ÔÈ‡ B‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡ ¬≈«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»≈

Ca ˜ÒÚ ÈÏ25‰Ê ÔÈÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,26‰fL ,27 ƒ≈∆»¿≈…«≈»∆¿ƒ¿»∆∆∆
BÙe‚ ‡e‰28L¯ËM‰ ˙‡ BÏ ¯ÒBÓe ,¯e¯ÁL Ëb Ï∆≈ƒ¿≈∆«¿»

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa29Ba ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ , ƒ¿≈¿≈≈ƒ∆»»≈ƒ¬ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - BÈ·Ï BÈa BÏ B¯ÒÓe30È¯‰L , ¿»≈¿≈¬≈∆»»«≈∆¬≈

B„ÈÂ Bh‚31„Á‡k ÔÈ‡a32·˙Îa ‡lL BÏ ¯Ó‡ .33È¯‰ : ƒ¿»»ƒ¿∆»»«∆…ƒ¿»¬≈
e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»««ƒ∆≈ƒ

B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ34- »»≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆»ƒ»
‡l‡ ˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ „·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯¯ÁzL ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆≈»∆∆≈«≈∆»
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¯ËLa B‡ ÛÒÎa35ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡36·˙Bk‰Â .37 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿«≈
¯Ó‡ ‡Ï - Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»¬≈«¿À∆∆¿»»»…»«

ÌeÏk38. ¿

לענין 23) כו. ושם קידושין, שטר לענין ט. בקידושין הוא כן
בעבד. שהואֿהדין רבינו וסובר בשדה. מכירה שטר

במשנה.24) פה: פה:25)גיטין ושם בברייתא. מג: גיטין
זו. מברייתא שנפתרה בעיא ו: דיבור 26)וקידושין כל

לעבד. המתאים חרות, שם.27)שמשמעותו משנה,
יסודו.28) וראה 29)עיקרו, מסירה", "עדי הנקראים הם

שיהיו  היא חכמים שתקנת טו הלכה גירושין מהלכות בפ"א
עדי  בפני לה שנותנו זה על נוסף הגט, על חותמים העדים

רבינו 30)מסירה. כתב טז, הלכה שם גירושין בהלכות
זה  הרי וכו' לבינה בינו לה ונתנו ועבר שנים בו "חתמו

ומסר. בעבר כאן גם כן ואם היותו 31)כשר", כלומר,
עצמו. משוחרר,32)ברשות אינו כן לא שאם כג. קידושין

כידו. העבד שיד האדון, של מרשותו הגט יצא לא שהרי
עשוי 33) חורין, בן עבדי פלוני עשיתי "האומר מ: בגיטין

אמר  - חורין בן הוא הרי - חורין בן הוא הרי חורין; בן
הרי  - ב) הלכה ו פרק להלן (וראה בשטר" וכולן יוחנן, רבי
מגזירהֿ זאת שלמדו ויש משתחרר. אינו בלבד שבאמירה
בכתב  אלא יוצאת אינה אשה מה - מאשה "לה" "לה" שוה

(רדב"ז). כן עבד אף בדיבור, ואע"פ 34)ולא סודר. בקנין
הלכה  למעלה כמבואר סודר), (=קנין בחליפין נקנה שעבד
אלא  חליפין קנין בגמרא נזכר שלא שכיון רבינו סובר - א
קונה  שהוא זה לגבי ולא כב:) (קידושין נקנה שהוא זה לגבי
להלן. וראה בחליפין, עצמו קונה העבד שאין נראה עצמו,
שאדונה  כנענית שפחה של במעשה לט: בגיטין שאמרו ומה
שם  ואמרו נפשך, וקני הכובע קני לה: ואמר כובע, לה נתן
נתנה  היא ולא לה, נתן שהאדון מפני לחירות יצאה שלא
היא  היתה אילו חליפין בקנין עצמה קונה שהיא הרי - לו
למעלה  (ראה כסף בקנין שהמדובר רבינו סובר - הנותנת
רבינו, על חולק והראב"ד חליפין, בקנין ולא טו) הערה
דכומתא". מעשה מההוא ככסף הוא "שהקנין וכתב

כב:35) שם במשנה, שם 36)שנזכרו בברייתא, שנזכרו
עצמו. קונה בדין נזכר לא סודר קנין ואילו גיטין 37)כד.

ו: וקידושין לשון 38)פה: ולא אישות, גט לשון שזהו
שחרור. גט

.„‰eÎa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰ ?ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „ˆÈk39, ≈«¿»≈≈»ƒ««∆∆«¿¿«»»
B¯qÁÂ40ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡41 ¿ƒ¿∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ»≈≈»ƒ

¯e¯ÁL Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L42. ∆≈»¿ƒ»»«≈¿»ƒ≈ƒ¿
Ôk Ì‡43‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,44:Ô‰Ó ÔBcÏ ?ÔÈÚÂ ÔL ƒ≈»»∆¡««»≈»«ƒƒ≈∆

ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ - ÔÈÚÂ ÔM ‰Ó45Ïk Û‡ , «≈»«ƒƒ∆«»¿≈»¿ƒ«»
.˙e¯ÁÏ Ba „·Ú‰ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓƒ∆«»¿≈»¿ƒ»»»∆∆«≈

ÌÈˆÈaa Bc·Ú Ò¯ÒÓ‰ Ï·‡46- BBLÏ C˙BÁ‰ B‡ , ¬»«¿»≈«¿«≈ƒ«≈¿
ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡47ÔÎÂ .48 ≈≈«≈∆≈»ƒ∆«»¿≈

BÙBÒ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔËw‰ ÔL ÏÈtn‰««ƒ≈«»»≈≈«≈∆¬≈
.¯ÊÁÏ«¬…

להזיק,39) נתכוין שלא אע"פ העבד, באיברי לנגוע כלומר:
בקידושין  הדברים ומקור יג. הלכה להלן רבינו שכתב כמו

כרשב"ג. ולא אליעזר וכרבי כחכמים בברייתא, כד:
לקמן.40) וראה האבר, את שהוציא כפשוטו, או הזיקו.
כולם.41) נמנו ה, הלכה ברייתא,42)לקמן כד: קידושין

מאיר  כרבי (ולא עקיבא ורבי אליעזר ורבי שמעון וכרבי
"שילוח" "שילוח" בגזירהֿשוה זאת ולמדו טרפון). ורבי
בשטר" נמי עבד אף (=בגט), בשטר אשה "מה - מאשה
ומזיק  חובל מהלכות בפ"ד רבינו מדברי ונראה שם). (גמרא
ושלא  שחרור, גט צריך ועין בשן היוצא שגם יא, הלכה
ועין  שבשן עקיבא, ורבי טרפון רבי בין המכריעים כדעת
וראה  שחרור. גט צריך אברים ראשי ובכ"ד שחרור, גט צריך

שם. למשפט' וכד:43)ב'עינים כד. כא.44)שם שמות
לברייתם.45)כוֿכז. חוזרים מסתימת 46)מבריאים,

לבין  בכיס תלויים נשארו בין חילוק שאין נראה רבינו לשון
(כסףֿמשנה). ביניהם מבדיל הרא"ש אבל לגמרי. ניתקו

לחירות 47) יוצא בביצים שהמסרס אומר שרבי אףֿעלֿפי
לחירות  יוצא לשונו שהחותך אומר עזאי ובן שם), (קידושין
שאמר  שם, שבברייתא כתנאֿקמא רבינו פסק - (שם)
שאינו  מדבריו ומשמע לחירות. יוצא אברים ראשי שבכ"ד
ובתוספות  בכסףֿמשנה, וראה בלשון. ולא בביצים לא יוצא

שם. הזקן לר"י מ"עין",48)המיוחסות כן ולמדו כד: שם
"שן  יצאה חוזרת, שאינה "שן" אף חוזרת, שאינה "עין" מה

שחוזרת. קטן) של (שן חלב"

.‰ÈL‡¯a ‡ˆBÈ ÔÈ‡eÏnL ÌÈ„·Ú ‡l‡ ÌÈ¯·È‡ ≈≈¿»≈≈»ƒ∆»¬»ƒ∆»
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈ È¯‰L ,eÏ·ËÂ49„·Ú‰ Ï·‡ ; ¿»¿∆¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿¬»»∆∆

ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - B˙ei‚a ‡e‰L50el‡ .51 ∆¿«≈≈¿»≈≈»ƒ≈
ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ :ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰≈»≈≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆¿¿»«ƒ
,ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡‰ ÈL‡¯ ,ÌÈ¯OÚ - ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ»≈»»¿«ƒ¿…«…∆

‰M‡aL ÔÈcc‰ ÈL‡¯Â ,‰iÂb‰ L‡¯Â52ÌÈÈÚ‰ Ï·‡ . ¿…«¿ƒ»¿»≈««ƒ∆¿ƒ»¬»»≈«ƒ
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ - ÌÈpM‰Â53. ¿«ƒ«ƒ¬≈≈¿…»ƒ«»

ד.).49) (חגיגה במצוות 50)כאשה מחויב שהוא [שעבד
מאחיך". ונקלה וגו' להכותו יוסיף פן יוסיף "לא בכלל הוא
במכות  מפורש וכן פח.) (בבאֿקמא במצוות הוא אחיך כי
מהלכות  בפט"ז רבינו פסק וכן לוקה, עבד שהמכה ח:
תכ  סימן חושןֿמשפט בשו"ע הוא וכן יב. הלכה סנהדרין
במצוות". חייב שהרי הוא, לוקה כנעני עבד "הכה ב: סעיף
ג: הלכה ומזיק חובל מהלכות בס"ה רבינו שכתב ומה
לא  לוקה", - פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד "הכה
חבירו  שבעבד אלא עבדו, המכה את זה מכלל להוציא בא
בשיש  אבל פרוטה. שוה בה שאין בהכאה אלא לוקה אינו
ואילו  לוקה. ואינו משלם לשלם, שחייב פרוטה, שוה בה
שהרי  פרוטה, שוה בה שיש בהכאה אפילו לוקה בעבדו,
בפ"ד  רבינו שכתב כמו לו, מלשלם ופטור שלו הוא
שם, בחושןֿמשפט (ב"ח י הלכה ומזיק חובל מהלכות
בפ"ב  רבינו שכתב ומה ו). ס"ק שם הגר"א ובביאור
רשות  לו יש "שעבדו יב: הלכה נפש ושמירת רוצח מהלכות
זה  אין כי ברור - מט) מצוה חינוך' 'מנחת (ראה להכותו"

ש  כמו בהן, וכיוצא ורצועה ובמקל בשבט שם אלא כתב
או  עיניו ולהוציא שיניו לעקור אבל רציחה, לענין יג הלכה
שיש  (אלא רשות לו ניתנה לא - איבריו ראשי לחתוך
יוצא  הוא להזיק נתכוין שלא באופן אפילו הלא להעיר,
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כא: בגיטין רש"י כתב וכן וצ"ע). יג, הלכה כדלהלן לחירות
למקצייה" אפשר לא דעבד, יד "בשלמא שם שאמרו מה על
יוצא  בו חבל ואם בו, לחבל רשאי ואינו במצוות "דשייך -
וכן  בו". לחבל רשאי אינו אלמא איברים, בראשי לחירות
(ראה  קנס היא איברים בראשי יציאה שהרי מסתבר,
בו, לחבול איסור אין ואם יז) הלכה ולהלן עד: בבאֿקמא
איסור  בו שאין בגיותו שנשאר עד אבל לקנסו, שייך לא
איברים]. בראשי יוצא אינו - להכותו" יוסיף "לא

כה.51) בקידושין והובאה בנגעים, ראשי 52)משנה אבל
שבגלוי, מום ואינם כך, כל בולטים אינם שבאיש דדים
נראה  (כן יהודה כרבי ולא שם, בברייתא תנאֿקמא כדעת
לחםֿמשנה). עיין אבל להרדב"ז, תפארת' ב'יקר

אברים.53) כ"ד במנין כלולים ואינם כלומר,

.Â‰˙È‰54Ì‡ ,dÎ˙ÁÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ55˙¯tÒ56ÏÚ »¿»∆¿«¿≈»«¬»»ƒƒ¿∆∆«
‰˙È‰ .˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - „i‰ ·b57‰ÈeÓÒ BÈÚ ««»∆∆≈»«≈»¿»≈¿»

dËËÁÂ58B¯qÁ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - «¬»»∆∆≈»«≈∆¬≈ƒ¿
¯·‡59ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .60‡e‰L ∆∆¿«ƒ¿∆»≈»≈≈»ƒ∆

È¯‰ - BÎ˙Á Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ BÈ‡Â ÏËa»≈¿≈∆¿»»∆ƒ¬»¬≈
.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ ,¯·‡ B¯qÁƒ¿∆∆¿»»«≈

בשם 54) אשי בר חייא רבי של מימרא כה. - כד: קידושין
שם.55)רב. הונא, רב של בשורת 56)מימרא מונחת

כד:57)האצבעות. שם ששת, רב של מימרא
הגוף.58) מן הוציאה שם.59)כלומר, ההנמקה
בכללם 60) שאינה שן אבל איברים, ראשי מכ"ד אחד דוקא

איברי  בכלל אינו שהרי זה, בכלל אינה - ו) הלכה (כדלעיל
היה  שלא נודדת שן לו הפיל אם אבר מחוסר ואינו האדם,

(הרדב"ז). ט הלכה כדלהלן מקודם, בה משתמש

.Êe‰k‰61d‡nÒÂ BÈÚ ÏÚ62dL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ,63- ƒ»«≈¿ƒ¿»«»¿¿≈¿»
˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú64BÈÚ „‚k e‰k‰ .65BÈ‡Â ∆∆≈»∆«≈ƒ»¿∆∆≈¿≈

Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú ÔÈ‡ - ÚÓBL BÈ‡Â BÊ‡ „‚k ,‰‡B¯∆¿∆∆»¿¿≈≈«≈∆∆≈»∆
˙e¯ÁÏ66. «≈

כד:61) שהוציאה 62)קידושין כיון חסרה, שלא אף
שבגלוי. מום זה הרי - מום 63)מהשימוש היא וחרשות

שהאוזן  ועוד חרשותו. על מעידה החרש התנהגות כי גלוי,
ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה בגלוי הוא 64)היא שהרי

וחרשו. שטמאו מעשה, בכותל 65)עשה הכה כלומר,
(רש"י  אזנו" כנגד ב"הכהו להלן וכן הקול. מחמת ונבעת

ואת 66)שם). העיוורון את עליו הביא עצמו שהעבד
שם). (גמרא הזדעזעותו עלֿידי החרשות

.Áe‰k‰67‰¯ÒÁÂ BÈÚ ÏÚ68BpL ÏÚ ,d¯B‡Ó ƒ»«≈¿»¿»¿»«ƒ
‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰a LnzL‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰„„Â¿»¿»ƒ»¿ƒ¿«≈»∆≈≈

˙e¯ÁÏ69Â‡Ï Ì‡Â ;70.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - «≈¿ƒ»»»«≈

בברייתא.67) "וחסר".68)שם תימן: שאין 69)בכ"י
גמור. מום גמור.70)זה מום הוא שאז

.Ë‰˙È‰71,˙„„B BpL B‡ d¯B‡Ó ¯ÒÁÂ ‰‰k BÈÚ »¿»≈≈»¿»≈¿»ƒ∆∆
ÔÈÚ‰ ‡nÒ B‡ ˙„„Bp‰ ÔM‰ ÏÈt‰Â ÔB„‡‰ e‰k‰Â¿ƒ»»»¿ƒƒ«≈«∆∆ƒ≈»«ƒ

‡e‰L Ïk Ô‰a LnzLÓ ‰È‰ Ì‡ :‰‰k‰72‡ˆÈ - «≈»ƒ»»ƒ¿«≈»∆»∆»»
Â‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ73˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -74. «≈¿ƒ»…»»«≈

שם.71) סמאה,72)ברייתא או שהפילה לפני מקודם,
שימוש. בעל אבר מקודם היה כן האבר 73)שאם שהיה

מקודם. שבעין 74)מבוטל אבר, חיסור משום כאן ואין
ובשן  ו), הלכה למעלה (ראה חטטה ולא שסמאה מדובר
ויש  נט. הערה שם למעלה שכתבנו כמו אבר, חסרון אין
היא  הרי ליפול שעומדת כיון נודדת ששן עוד, שכתבו

רב). בי (מהר"י אבר חיסור זה ואין נפלה כבר כאילו

.Èe‰k‰75‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ76BÈ‡ - ¯ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ƒ»«»¿»¿»»¿»«¬…≈
˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ77LÏz .78ÔÓ ÌˆÚ Ba ÏcÏ„Â B˜Êa ≈«≈»«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆ƒ

ÌÈpM‰ ‰OÚÓ ÏËa È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÈÁl‰«¿ƒ»»«≈∆¬≈»««¬≈«ƒ«ƒ
ÌˆÚ‰ B˙B‡a ˙BÚe·w‰79. «¿¿»∆∆

בברייתא.75) "וצמתה",76)שם שם ובגמרא נתנפחה,
"יבשה". אין 77)כלומר ואם ד. הלכה למעלה כמבואר

איברים  ראשי ביטל שהרי לחירות, יצא - לחזור סופה
שם.78)(רדב"ז). בברייתא, זה אףֿעל79ֿ)אף כלומר,

הרי  - ד) הלכה למעלה (ראה שבגלוי מום אינו שהעצם פי
רבינו  מפרש וכן שבגלוי. מום שהן השיניים, מעשה ביטל
ותוספות  כסףֿמשנה ועיין שם. בקידושין הגמרא בסוגיית

בגליון. שם לר"י המיוחסות

.‡ÈÔB‚k ,‰ek ‡Ïa BÈÚ ˙‡ ‡nÒ B‡ BpL ˙‡ ÏÈt‰ƒƒ∆ƒƒ≈∆≈¿…«»»¿
BpL ˙‡ ‰ÏÈt‰Â „·Úa ‰ÏÙÂ ‰Ó‰·Ï Ô·‡ ˜¯fL∆»«∆∆ƒ¿≈»¿»¿»»∆∆¿ƒƒ»∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - BÚaˆ‡ ‰Î˙ÁÂ80ÔL Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿»¿»∆¿»…»»«≈∆∆¡«ƒ≈
ÏÈtÈ B˙Ó‡ ÔL B‡ Bc·Ú81.Ôek˙iL „Ú - «¿≈¬»«ƒ«∆ƒ¿«≈

בפלוגתת 80) תלוי זה שדין רבה, אמר כו: בבבאֿקמא
לו  ואמר רופא רבו "היה בענין שם, בברייתא ורבנן רשב"ג
ולרשב"ג  לחירות, יצא שלרבנן וכו'", וסימאה עינו לכחול
כד:), בקידושין גם (הובאה לשחתה שיתכוין עד יצא לא
לחירות, יצא שלרבנן בכוונה, שלא אבן להפיל והואֿהדין
רבינו, דברי להבין אין ולפי"ז לחירות. יצא לא ולרשב"ג
רופא  רבו היה בענין כרבנן, יג) הלכה (להלן פסק הוא שהרי
שרבינו  לומר, צריך לחירות? יצא שלא כאן פסק ולמה וכו',
רבנן  שמודים שאמרו שם, בקידושין הסוגיא על סמך
שאינו  שבמעיה, עובר וסימא שפחתו למעי ידו בהושיט
רבינו  פסק וכן לעין, כלל נתכוין שלא כיון לחירות, יוצא
כלל  לעין נתכוין שלא בהפילה, והואֿהדין יב, הלכה להלן
ולחםֿ וכסףֿמשנה שם, הזקן לר"י המיוחסות (תוספות
שהעירו  שם, וקידושין לבבאֿקמא ב'תוספות' וראה משנה).
הסוגיא  לבין בבבאֿקמא הסוגיא שבין הסתירה על

אבל 81)בקידושין. מ"ושחתה", כן למדו שם בגמרא
רבינו. כדברי - שם דרשב"י במכילתא

.·ÈËÈLB‰82¯aÚ‰ ÔÈÚ ‡nÒÂ B˙ÁÙL ÈÚÓÏ B„È ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈≈»À»
¯·c Ú„È ‡Ï È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ‰ÈÚÓaL∆¿≈∆»…»»«≈∆¬≈…»«»»

BÏ Ôek˙iL83. ∆ƒ¿«≈

אליעזר.82) רבי של ברייתא שם, ומודים 83)קידושין
שם). (קידושין דרשב"ג רבנן בזה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסה micar zekld - oipw xtq - oeygxn h"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÈÈ¯‰84,ÈÈÚ ÈÏ ÏÁk :BÏ ¯Ó‡Â ,‡ÙB¯ Ba¯ ‰È‰L ¬≈∆»»«≈¿»«¿…ƒ≈ƒ
Á ;d‡nÒÂ‡ˆÈÂ ,ÔB„‡a ˜ÁO - dÏÈt‰Â ,ÈpL ÈÏ ¯˙ ¿ƒ¿»¬…ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ≈»»¿»»

Ôek˙ È¯‰ ,˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L .˙e¯ÁÏ«≈∆««ƒ∆…ƒ¿«≈¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈
ÔkzÒÂ ,„·Ú‰ È¯·È‡a ÚbÏ85CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a ƒ¿…«¿≈¿≈»∆∆¿ƒ¿«≈»∆¿≈»ƒ

Ôn‡ Ba¯ ‰È‰Â ,˙·‡Bk „·Ú‰ ÔÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»¿»≈»∆∆∆∆¿»»«À»
d¯˜ÚÂ86‡ˆÈ È¯‰L ,BÏ87.˙e¯ÁÏ «¬»»∆¬≈»»«≈

כרשב"ג.84) ולא וכחכמים בברייתא, שהתכוון 85)שם
האבר. את והפיל בסיכון, כך מתוך ונכנס לרפא, לטובה,

"לתקן"]. צ"ל ואולי "לסכן", תימן: שהתכוון 86)[ובכ"י
העבד. לטובת היתה שכוונתו ואע"פ האבר, את להוציא

שיצא.87) כלומר:

.„ÈÏÈtn‰88‡ˆÈ È¯‰ - BÈÚ ˙‡ ‡nÒÂ Bc·Ú ÔL ««ƒ≈«¿¿ƒ≈∆≈¬≈»»
BÈÚ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,BpLa ˙e¯ÁÏ89‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈…«≈

‰Êa90. »∆

כלשונה.88) ברייתא מב. חובל 89)גיטין מהלכות [בפ"ד
ואחרֿכך  עבדו שן "המפיל רבינו: כתב יא, הלכה ומזיק
תפס  ואם עינו, דמי לו נותן ואינו בשינו יוצא עינו, סימא
(ראה  שחרור גט מעוכב אם הוא שספק מידו", מוציאין אין
(גיטין  עצמו של קנסו או רבו של קנסו ד) הלכה למעלה
אלא  רבינו נחית לא וכאן שם). רבינו בדברי וכן שם,
יוצא  ועינו שינו שהמפיל ונאמר, נטעה שלא להשמיענו
זירא  רבי כקושיית כלל, תשלומין כאן ואין בשתיהן
שתי  סימא או שיניו שתי במפיל ואמנם עד: עד. בבבאֿקמא
כמפורש  כלום", נוטל ואינו חורין בן יוצא זה "הרי עיניו
עינו  וסימא שינו שהמפיל רבינו לנו השמיע ולכן במכילתא,
יוצא  אלא עיניים, שתי וסימא שיניים שתי כמפיל אינו -
בבבאֿקמא  אביי שאמר וכמו עינו, דמי לו ונותן  לחירות
תחת  ולא שינו תחת ושינו, עינו תחת ולא עינו "תחת שם:
אם  הקנס, שייך למי להשמיענו נחית לא אבל ועינו", שינו
חובל  מהלכות בפ"ד שכתב מה על וסמך לעבד, אם לרב
ועיין  מידו, מוציאין אין תפס ואם הוא שספק שם, ומזיק

ורדב"ז]. את 90)כסףֿמשנה והפיל עינו את סימא כגון
מראשי  שנים לחסרו והואֿהדין שם). בבאֿקמא (ראה שינו

השני. דמי לו ונותן בראשון שיוצא איבריו

.ÂËÈÓ91ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL92ÏL „·ÚÂ , ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔÈÙzL ÈL93ÈÙÏ , ¿≈À»ƒ≈≈¿»≈≈»ƒ¿ƒ

Ba¯Ï „ÁÈÓ BÈ‡L94.Ba Ï·ÁL ∆≈¿À»¿«∆»«

רבי 91) שיטת עם אותה שזיהו ברייתא, צ. בבאֿקמא
ד.92)אליעזר. הלכה פ"ז להלן להבין 93)ראה יש

איברים  בראשי יוצא אם לנו מה חורין, בן וחצי עבד בחצי
רבו  את כופין חורין בן וחצי עבד חצי כל הלא לא, או
שאינו  זה אף ז) הלכה פ"ז (להלן חורין בן אותו ועושה
בראשי  יוצא שהוא נפסוק אם ואף איברים, בראשי יוצא
בראשי  היוצא כל שהרי שחרור, גט בלי יוציאנו לא איברים,
לנו  מה כן ואם ד), הלכה (למעלה שחרור גט צריך איברים
לא, או איברים בראשי יוצא חורין בן וחצי עבד חצי אם

בדבר, גדול הבדל - שחרור? גט הוא צריך וכה כה בין הלא
חצי  על שטר העבד כותב איברים, בראשי יוצא אינו שאם
בראשי  יוצא אם אבל שם), פ"ז (להלן לאדון ונותן דמיו
(רדב"ז). דמיו חצי על שטר לכתוב צריך אינו איברים

"עבדו",94) אמרה והתורה בלבד, חצי אלא בו לו שאין
שם). (בבאֿקמא לו המיוחד עבדו והיינו

.ÊËÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú95Ì‡ ,ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈ - «¿≈…«¿∆¿ƒ¿»≈≈»ƒƒ
‚BÏÓ È„·ÚÂ .‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÚa‰ Ô¯qÁ96ÔÈ‡ - ƒ¿»«««¬»…»ƒ»¿«¿≈¿≈»

‡ ‡Ï .ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈÈ¯‰L ,ÏÚa‰ ÏÈt‰ Ì ¿ƒ¿»≈≈»ƒ…ƒƒƒ«««∆¬≈
˙B¯t ‡l‡ Ì‰a BÏ ÔÈ‡97Ô˙B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ‡ÏÂ ; ≈»∆∆»≈¿…ƒƒƒ»»

‰M‡‰98dÏ ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,99. »ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿À»ƒ»

מהלכות 95) (פט"ז עליהם מלאה אחריות מקבל שהבעל
כן  (רדב"ז), לו המיוחד עבדו זה והרי א), הלכה אישות
על  אלא דיברו שלא פט: בבבאֿקמא הסוגיא מתוך יוצא
שלו  הם ברזל צאן שעבדי משמע כדלהלן, מלוג נכסי עבדי

הערה 96)בלבד. שם אישות הלכה וראה שם. בבאֿקמא
מהלכות 97)ט. (פ"ד הגוף כקנין אינו פירות וקנין

גם  הרי הגוף, כקנין הוא אם ואפילו ו), הלכה ביכורים
אינו  כן ואם בידה, נשאר הגוף שהלא בהם, חלק לאשה
רבי  ד"ה ב'תוספות' צ. בבאֿקמא וראה לו. המיוחד עבדו

שלה.98)מאיר. שהגוף שם.99)אע"פ אליעזר, כרבי

.ÊÈÏÎa ˙‚‰B ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „·Ú‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«»∆∆¿»≈≈»ƒ∆∆¿»
ÌB˜Ó100ÔÓÊ ÏÎ·e101ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ba ÔÈc ÔÈ‡Â . »¿»¿»¿≈»ƒ∆»¿≈ƒ

ÔÈÎeÓÒ102Ò˜ ‡e‰L ÈtÓ ,103¯Ó‡L „·Ú‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ»»∆∆∆»«
¯ÓB‡ ÔB„‡‰Â ,ÈÈÚ ˙‡ ˙ÈnÒÂ ÈpL ˙‡ zÏt‰ :Ba¯Ï¿«ƒ«¿»∆ƒƒ¿ƒƒ»∆≈ƒ¿»»≈

BÏ104¯eËt - ‰Ê È˙ÈOÚ :105- BÓˆÚÓ ‰„BÈ Ì‡L . »ƒƒ∆»∆ƒ∆≈«¿
‰„Bn‰L .ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙e¯ÁÏ B‡ÈˆB‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ«≈¿…≈ƒ∆«∆

¯eËt - Ò˜a106‰·b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk .107, ƒ¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»
.BÓlLlÓ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓ ÏkL∆»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

לארץ.100) בחוצה ובין בארץ לעבד 101)בין בניגוד
א' פרק (למעלה נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג שאינו עברי

י). (פ"ד 102)הלכה רבינו משה עד איש מפי איש
שיציאת  למעלה כתב [ואעפ"כ א). הלכה סנהדרין מהלכות
יתכן  שיטתו שלפי זמן, בכל נוהגת איברים בראשי עבד
כל  עלהם יסכימו אם סמוכים, דינים בתי יהיו זמן שבכל
שם  סנהדרין בהלכות שכתב כמו ישראל, שבארץ החכמים

יא]. ובשבועות 103)הלכה עד: בבבאֿקמא מבואר כן
הם  אם אלא לדון יכולים שאינם הדין, לענין זה וכל לו:
- חורין כבן בעצמו ומחזיק תפס העבד אם אבל סמוכים,
יז, הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ה כמפורש לחירות, יצא
[וראה  סמוכין שאין בזמן אפילו בקנס מועילה שתפיסה

כה]. והערה ד, הלכה פ"ח "אומר 104)להלן תימן: בכ"י
שלא  שנשבע והיינו לא". לו "אומר רומי: ובדפוס לא",
ומקור  בכסףֿמשנה. כתב וכן עינו, סימא ולא שינו הפיל
שבועות  מהלכות בפ"ח וראה שם, שבועות במשנה זו הלכה

ב. שבועה.105)הלכה לא 106)מקרבן כן, ואם
בשבועתו. ממון ה.107)הפסידו הלכה א פרק
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â"ôùú'ä ïåùçøî 'ë éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשלמו 1) ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר

ההלכות.

.‡·˙Bk‰2È„È ÏÚ Ba BÏ ‰kÊÂ ,Bc·ÚÏ ¯e¯ÁL Ëb «≈≈ƒ¿¿«¿¿ƒ»«¿≈
‰ÎÊ :¯Ó‡Â ,¯Á‡3‡ˆÈ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ‰Ê Ë‚a «≈¿»«¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

ÔÈÎfL ;B„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯ÁÏ«≈««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»∆»ƒ
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï4‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»∆…¿»»¬»ƒ»«¿≈∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Èc·ÚÏ5˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ≈»«¬…¿…»»»∆∆«≈
B„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú6‰Ê Ë‚ ez :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . «∆«ƒ««≈¿»¿ƒ»»≈¿≈∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈ ‡Ï - ˙ÓÂ ,Èc·ÚÏ7. ¿«¿ƒ»≈…ƒ¿¿««ƒ»

מאיר.2) כרבי ולא כחכמים יא: וגיטין כב: קידושין
מיד.3) לו לזכות כוונתו "זכה", זה: בביטוי שהשתמש כיון

"תן". הביטוי לענין להלן בתלמוד,4)וראה מפורסם כלל
מקומות. כמה ובעוד במשנה שם בגיטין גיטין 5)והוא

מאיר. כרבי ולא וכחכמים ההלכה 6)שם. מתוך יוצא
להלן. הגט 7)המבוארת שיבוא עד משוחרר אינו שהרי

הלכה  מקור מיתה. לאחר שחרור גט אין שמת, ומכיון לידו,
משנה  בין הסתירה את ליישב ובכדי במשנה. יג. בגיטין זו
תנו  אמר אם חכמים שלדברי יא: שם הקודמת, למשנה זו
הוא  שזכות מפני בו, לחזור יכול אינו לעבדי זה שחרור גט
עד  משוחרר אינו - בו לחזור יכול שאינו הרי"ף כתב לו,
אמר  שלא שכיון "תנו", באומר זה וכל לידו. הגט שיגיע
השטר  שיתנו משעה אלא לשחררו רוצה אינו בוודאי "זכו",
רבינו. דעת וזוהי מיד. לו זכו - "זכו" אמר אם אבל לידו,
ופירש  בו חזר יג. שם ובמשנה . ט: לגיטין ברש"י וראה

יתנו. לא ד"ה ט: ב'תוספות' וראה אחרת,

.·¯ËLa ·˙Bk‰8B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ : «≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt ‰OÚ«¬»¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¬≈∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa epOÚ‡ :¯ËLa ·˙k .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»»«≈»«ƒ¿»∆¡∆∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -9. …»»«≈

שם.8) יוחנן רבי של כפירושו בברייתא. מ: גיטין
ולא 9) חורין, בן לעשותו מבטיח שהוא עתיד, לשון שזהו

כרבי. ולא שם בברייתא חכמים וכדעת מיד. אותו שעושה

.‚¯ÓB‡‰10,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ :‡e‰Â »≈»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
È„È ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ÔÈLLBÁ - È‡OÚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…¬»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«¿≈

¯Á‡11¯Ó‡ .12‡e‰Â ,BÏ Èz˙Â ¯e¯ÁL Ë‚ Èz·˙k : «≈»«»«¿ƒ≈ƒ¿¿»«ƒ¿
‰‡Ók ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï :¯Ó‡»«…»«¿…»«»«««ƒ¿≈»

ÌÈ„Ú13.eÈÙa ep¯¯ÁLiL „Ú „·Ú ‰Ê È¯‰Â , ≈ƒ«¬≈∆∆∆«∆¿«¿¿∆¿»≈

שם.10) מצד 11)ברייתא בעלֿדין הודעת כאן ואין
ויש  זה. משחרור כלל ידע לא העבד הרי כי כדלהלן, העבד,
"חוששין" לשון ומצאנו בוודאות, משוחרר הוא כי אומרים
ויש  חיישינן). ד"ה שם ('תוספות' ודאי בתורת שהיא
בהערות). שם ועיין תפארת', ('יקר רבינו דעת כן כי שכתבו

שם.12) והוא 13)ברייתא לו, ונתן שכתב שאומר שכיון
והודאת  עדים. כמאה העבד הודאת - קיבל שלא אומר

קיבל  לא והוא שקיבל לפעמים סבור כי חשובה אינה הנותן
הודאת). ד"ה שם ('תוספות'

.„ÈÓ14Ï‡ È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ«
‰˙È‰Lk ‰ÁÙL BÊ È¯‰ - ÈL¯BÈ da e„aÚzLÈ15, ƒ¿«¿¿»¿«¬≈ƒ¿»¿∆»¿»

da „aÚzL‰Ï ÌÈL¯BiÏ ¯eÒ‡Â16‰ÂˆnL ÈtÓ , ¿»«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔÎÂ .˙n‰ È¯·c Ìi˜Ï17Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ :¯Ó‡ Ì‡ ¿«≈ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«¬»…««

‡l‡ da ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈ‡Â ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk -ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆»
da ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓa18- ‰e¯¯ÁL :¯Ó‡Â ‰eˆ . ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ»¿»««¿¿»

d˙B‡ ¯¯ÁLÏ ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk19. ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈»

דימי 14) רב למימרת בתשובתם אסי ורבי אמי וכרבי מ. שם
שתיקה. מתוך להם הסכים יוחנן ושרבי יוחנן, רבי בשם

שחרור.15) לשון זה עבדים.16)שאין - בניה אבל
יוחנן.17) רבי בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא שם,
שהיא 18) אףֿעלֿפי לשחררה, היורשים את כופין אין אבל

דעתה  נתקררה לא שאם שם, רש"י ודעת מהם. זאת דורשת
לשחררה. אותה כופים - שישחררוה שמצוה 19)עד

המת. דברי לקיים

.‰‰MLa20Èh‚Ï ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL ÔÈÂL ÌÈ¯·„ ¿ƒ»¿»ƒ»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
˙B¯ËM‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ÌÈ¯·c ¯‡L·e ,ÌÈL21. »ƒƒ¿»¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»»«¿»

‰MM‰ Ô‰ el‡Â22˙B‡k¯Úa ÌÈÏeÒt :23È„·BÚ ÏL ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ·ÎBk24È˙ek „Úa ÔÈ¯LÎe .25ÌLÏ ‰·È˙k ÔÈÎÈ¯ˆe . »ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

¯¯ÁLÓ‰26ÔÈ‡Â .¯aÁÓa ÔÈ·zÎ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ «¿À¿»«¿¿≈ƒ¿»ƒƒ¿À»¿≈
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ27ÌÈL Èhb „Á‡ . ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ≈»ƒ

.‡È·ÓÏe CÈÏBÓÏ ÔÈÂL ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ
28˙B¯ËM‰ Ïk ?„ˆÈk29È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÌÈÏBÚ‰ ≈«»«¿»»ƒ¿«¿»∆¿≈

ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈ‡z‰ ÏÎa ,ÌÈ¯Lk - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a30È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈

ÌÈ„·Ú31. ¬»ƒ

וי.20) ט: ושם ובברייתא, במשנה ט. בגיטין הדברים מקור
כו. הערה להלן וראה הגמרא, לענין 21)בסוגיית היינו,

בגטי  אלא התירו שלא לחתום, יודעים שאינם לעדים רישום
בשאר  לא אבל עגונות, ישראל בנות יהיו שלא כדי נשים,
רשב"ג. של ברייתא י: (שם עבדים בשחרורי ולא שטרות

כג). הלכה גירושין מהלכות בפ"א כולם 22)וראה
רבינו. בדברי להלן משפט.23)מפורשים בבתי

גוים.24) עדים (ראה 25)כשחותמיהם להיות צריך [כן
ובדפוסים  וויניציאה, רומי ובדפוסי תימן בכ"י וכן להלן),
הגויים  הם וכותים "עכו"ם"]. בטעות: הדפיסו חדשים
והתגיירו, כד) יז, (מלכיםֿב בשומרון אשור מלך שהושיב
בקיאים  שאין אלא לח:) (בבאֿקמא גמורים כגרים ודינם
ועשאום  עליהם גזרו שאחרֿכך להלן וראה מצוות. בדקדוקי

ב'שולחן 26)כגויים. זה וכעין "המשוחרר". תימן: בכ"י
"המשתחרר". מה: סעיף רסז סימן יורהֿדעה ערוך'

בעד 27) ש"כשרים הקודמת, להלכה טעם היא זו הלכה
שחרורי  ששווים דברים ששה רבינו מנה ואעפ"כ כותי",
הלכות. שש כאן יש שסוףֿסוף נשים, לגטי עבדים

לפני 28) להלן ולא ההלכה, סימן את להעמיד צריך [כאן
תימן]. בכ"י וכ"ה שטר". "כל י:29)המלים גיטין
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בשטרי  והמדובר שמעון, כרבי ולא תנאֿקמא כדעת במשנה
לראיה  אלא אינו והשטר הכסף, ע"י נגמר שהקנין מכר,

שם). (גמרא א.30)בלבד הלכה כז וכיוצא 31)פרק
בהלכות  ראה מתנה, שטרי כגון קנין, שגופם שטרות בהם:

שם. הלוואה

.Â¯ËL Ïk32- È˙ek „Á‡ „Ú elÙ‡ ÂÈÏÚ LiL »¿»∆≈»»¬ƒ≈∆»ƒ
ÏeÒt33Ô‰L ,ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , »ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ∆≈

È˙ek „Á‡ „ÚÂ Ï‡¯OÈ „Á‡ „Úa ÔÈ¯Lk34‡e‰Â . ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿
¯·Á È˙ek ‰È‰iL35‰f‰ ÔÓf·e .36È„·BÚk ÌÈ˙ek‰L , ∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿««∆∆«ƒ¿¿≈

Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk37ÌÈ˜B„vÏ Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏ e‡ ,38. »ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿≈ƒ≈∆«¿ƒ
Ì„˜ ,ÔÓf‰ B˙B‡a ÌÈ˙ek BÓk ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ˜B„v‰L∆«¿ƒ«¿««∆¿ƒ¿«¿«…∆
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk È„·BÚk eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ e¯ÊbL∆»¿¬≈∆∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰M‡ Ë‚a39Ë‚·e ;dÓLÏ - dÏ ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈ƒ»≈¿»«»ƒ¿»¿≈
‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁLdÏ Ôz ‡Ï ‰LÙÁ B40„Ú - ƒ¿≈À¿»…ƒ«»«

- Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰M‡ Ë‚a .dÓLÏ ·zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿»«¿»«
¯aÁÓa ·˙Bk‰ ‡ˆÈ ,‰È˙ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»»»«≈ƒ¿À»

‰È˙e ‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ È¯‰L ,ıˆ˜ Ck ¯Á‡Â41Ë‚·e ; ¿««»»«∆¬≈¿À»¿ƒ»¿ƒ»¿≈
dÏ Ôz :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁL42‡l‡ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿≈ƒ«»…ƒ¿∆¿À»∆»

„Á‡ .‰È˙43ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL Èhb ¿ƒ»∆»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ≈»
ÌÚË e¯‡a ¯·Îe .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿»≈«¿««

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯·c‰44. «»»¿ƒ¿≈ƒ

במשנה.32) י. שקר 33)גיטין עדות על הם [שחשודים
ראו]. שלא מה על אף לחתום כלומר, שם). (רש"י

ורואה 34) זה, בפני זה אלא בגט חותמים העדים אין שהרי
רבינו  הזכיר ולא שראה, מה על חותם הזה הכותי כי הוא
פסק  אלא לבסוף חתם שהישראל שם בגמרא שאמרו מה
בסוף  כותי חתם אם שאפילו שם), (גיטין הירושלמי כדעת
גם  שכן כתב המשנה' וב'מרכבת לחםֿמשנה. וראה כשר,
שם]. הרמב"ן בחידושי נראה וכן שם. בבבלי פפא רב דעת

הרי 35) לחבר, ידוע אינו שאם לחבר, הוא שידוע [כלומר,
פסול  ועםֿהארץ מז:), (ברכות עםֿהארץ בחזקת הוא
ועובר  רשע בחזקת שהוא מ:) וקידושין מט: (פסחים לעדות
ואעפ"כ  א). הלכה עדות מהלכות (פי"א העבירות רוב על
וחשוד  הוא, כותי שסוףֿסוף שטרות, בשאר להכשירו אין
לא  בגמרא הראשונה הדיעה ולפי ראה. שלא מה על לחתום
ולכן  הוא, עםֿהארץ שמא אלא הוא, משקר שמא חששו
כאן  אין שוב חבר, שהכותי ונתברר בסוף הישראל כשחתם
משקר  שמא חששו פפא רב של תירוצו לפי אבל חשש. שום
שמא  - בסוף הישראל חתם אם אפילו תקנה, אין ולזה הוא,

ולעומ  ראה, שלא מה על הכותי שום חתם בכך לנו אין זה ת
בסוף, הישראל חתם שלא כיון עםֿהארץ, שאינו בירור
שידוע  כלומר חבר", כותי שיהיה "והוא רבינו: כתב ולפיכך

לחבר]. גריזים 36)הוא בהר יונה דמות להם שמצאו אחר
הטומאה  אבות מהלכות ופ"ב ו. (חולין אותה עובדים שהיו

י). שם.37)הלכה ובייתוס 38)חולין צדוק תלמידי
מהלכות  בפ"ד וראה שבעלֿפה, בתורה מאמינים שאינם

טז. הלכה (הוצאת 39)שחיטה פ"ב גיטין תוספתא
.(19 ,325 עמ' "לה"40)צוקרמנדל גזירהֿשוה ולמדו

אף  לשמה, אשה) (בגט להלן האמור "לה" "מה "לה",

(תוספתא  לשמה" - העבד) (בשחרור כאן האמור "לה"
כא:41)שם). לה",42)גיטין ניתן "לא להיות: צריך

"לה" בגזירהֿשוה כן ולמדו (לחםֿמשנה). בסמ"ג הוא וכן
(מרכבתֿהמשנה, למעלה שכתבנו כמו אשה, מגט "לה"

לחםֿמשנה). פפא.43)ועיין רב של מימרא שם גיטין
כד.44) הלכה פ"א

.Ê?‡È·Óe CÈÏBÓa ÔÈÂL „ˆÈÎÂ45‡È·n‰L46Ë‚ ¿≈«»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ≈
·zÎ ÈÙa :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯e¯ÁLƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿»«ƒ¿«

ÌzÁ ÈÙ·e47ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e . ¿»«∆¿«¿»»»∆ƒ≈≈ƒ¿ƒ
BÓi˜Ï48- ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :ÁÈÏM‰ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»««»ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

BÓei˜ e‰Ê49ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ¯Ú¯ÚÂ ÔB„‡‰ ‡a Ì‡Â ; ∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿≈««»≈
ÌÈL Èh‚a e¯‡aL BÓk ,Ba ÔÈÁÈbLÓ50ÌLk .51 «¿ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ≈»ƒ¿≈

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â dh‚ ‰‡È·Ó dÓˆÚ ‰M‡‰L52, ∆»ƒ»«¿»¿ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿«¿
„·Ú‰ Ck ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53¯ËML ƒ¿«≈≈ƒ««»»»»∆∆∆¿»

ÌLÎe .BÓi˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯e¯ÁLƒ¿≈ƒ««»≈»ƒ¿«¿¿≈
‰˙‰ Ì‡ ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰L∆»ƒ»∆∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«ƒƒ¿»

‰ÈÏÚ54BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,55‡È·‰L „·Ú‰ Ck ; »∆»¿∆≈«¿ƒ¿»»∆∆∆≈ƒ
B˙B‡ ÏÚ ÔÓ‡ - ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â Ë‚≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆¡»«

.Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,C¯c‰«∆∆¿≈»ƒƒ

במשנה.45) ט. בפ"ז 46)שם וראה במשנה. ב. שם
ה. והלכה א הלכה גירושין מצויות 47)מהלכות ששיירות

לקיימו. עדים וימצאו שם 48)שם, גירושין בהלכות ראה
ח. שלא 49)הלכה כדי אחד, לעד האמינו אשה בגט

חורין  בבת להתירו כדי ובעבד ג.). (גיטין עגונה תשאר
שוו). ד"ה ט. שם ('תוספות' המצוות כל בעול ולהכניסו

ז.50) הלכה שם גירושין, המשנה,51)הלכות כג: גיטין
כד. הלכה גירושין מהלכות בפ"ז הוא כלומר,52)וכן

נחתם. ובפני נכתב בפני בגמרא,53)לומר מפורש זה אין
(שם  שאמרו מה בכלל זה דין שאף הסברא, מן רבינו ולמדה
שוו  - עבדים שחרורי ואחד נשים גיטי "אחד במשנה) ט.

(כסףֿמשנה). ולמביא" עם 54)למוליך אלא תתגרש שלא
(גיטין  השלוחים ככל דינה שאז פלוני, לביתֿדין הגט הבאת

כג.55)כד.). הלכה גירושין, מהלכות פ"ז

.Á‰M‡‰ Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk‰ Ïk56Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk - »«»≈¿»ƒ≈»ƒ»»≈¿»ƒ≈
„·Ú‰57„·Ú‰Â .58B¯·ÁÏ Ëb Ïa˜Ó59ÏL Ba¯ „iÓ »∆∆¿»∆∆¿«≈≈«¬≈ƒ««∆

Ïa˜Ó ÏL Ba¯ „iÓ ‡Ï Ï·‡ ,B¯·Á60·˙Bk‰ .61¯ËL ¬≈¬»…ƒ««∆¿«≈«≈¿«
Ba È‡ˆ :dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÁÙLÏ ÔÈÒe¯‡≈ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆»«»¿ƒ
ÔBLÏ ‰f‰ ÔBLla ÔÈ‡ - Ba ÈLc˜˙‰Â ˙e¯ÁÏ«≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«»«∆¿

˙Lc˜Ó dÈ‡Â ,¯e¯ÁL62.˙¯¯ÁLÓ ‡ÏÂ ƒ¿¿≈»¿À∆∆¿…¿À¿∆∆

לענין 56) להלן (וראה והעבד הגוי מן חוץ לכך כשרים הכל
ופ"ו  במשנה, כג. (גיטין והקטן והשוטה והחרש שחרור) גט

ו). הלכה גירושין שאמרו 57)מהלכות ממה נלמד זה אף
(כסףֿ עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו במשנה) ט. (שם

כמבואר 58)משנה). שליח, נעשה אינו אשה גט שלענין
כג:). (שם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי למעלה,

שיכול 59) שכשם שם), (גיטין אחר לעבדֿכנעני שחרור גט
לאחר. לקבל יכול כן לעצמו, שחרור גט היינו,60)לקבל

השני  בשביל מקבל ואחד אדון, אותו של עבדים כששניהם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

micarקסח zekld - oipw xtq - oeygxn `"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה  והרי רבו, כיד שידו לפי בשבילו, לקבל יכול אינו -
דומה  זה ואין האדון. מרשות השטר עוד יצא לא כאילו
"גיטו  אומרים: אנו שאז השחרור, את בעצמו המקבל לעבד

ג). הלכה פ"ה (למעלה כאחד" באים מ.61)וידו גיטין
מאיר. כרבי ולא וכחכמים, שאינה 62)ברייתא כיון

בשפחה  תופסין קידושין שאין מקודשת, אינה משוחררת
תפארת'). 'יקר - סו: (קידושין

â"ôùú'ä ïåùçøî à"ë éùéìù íåé

ׁ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,

זה  הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
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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,

â"ôùú'ä ïåùçøî á"ë éòéáø íåé

ׁ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
לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי וראה מדרבנן. אלא שאינו
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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

ועיין  והמאירי, רש"י פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות
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קעי micar zekld - oipw xtq - oeygxn a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

ו  שם, ביאה איסורי כסףֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין
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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

באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה לא. - אחר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעג micar zekld - oipw xtq - oeygxn b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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

â"ôùú'ä ïåùçøî â"ë éùéîç íåé

ּ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)

.·¯b ÔÓ B‡ ,Ï‡¯OiÓ ÈÚk „·Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
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,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
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
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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
כל  לעשות העבד שתפקיד שמכיון לחשוב האדון יכול
כי  חסד לו  להטות שאין הרי ביותר, הבזויות גם העבודות
לא  זה ולעניין ותפקידו, מקומו את לשכוח עלול בכך
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

שז  אלא הטבעיים הרחמים מצד זה אין סוג בהמותיהם הו
רחמים. של אחר

הקב"ה  להם "שהשפיע הרמב"ם כאן שהוסיף מה וזהו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexikyקער zekld - mihtyn xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

â"ôùú'ä ïåùçøî ã"ë éùéù íåé
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¿∆…
BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ
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קעז zexiky zekld - mihtyn xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexikyקעח zekld - mihtyn xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‰24¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰lL «¿»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
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה
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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
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל
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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

â"ôùú'ä ïåùçøî ä"ë ÷"ù íåé

ׁ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 זה שלפני
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»«»«»¿«≈

‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
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קפי zexiky zekld - mihtyn xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡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

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפג oeygxn h"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn d"kÎh"i -

á"ôùú'ä ïåùçøî è"é ïåùàø íåé
.äð äùò úåöî .ãé÷ äùòú àì úåöî

.æè÷ .åè÷ äùòú àì úåöî
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים (mixacצמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ

(hi ,ehּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ
הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

xzeia)ּדבר dphw zenk).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ֳִִֶַָָָ

― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnקפד 'k ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל e)ּכל ,ai zeny)ֿוכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשים(v`:)נתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, אתֿהּׁשּבת. ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
אׁשרֿהּוא "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

(bi ,h xacna)ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .(` dpyn ` wxt), ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". (dncwd"a"ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ
(millkd seqayּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ְִָּפסחים.

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עלֿחמץ "לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

gi)ּדםֿזבחי" ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. לאֿתׁשחט :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין gi)אמרֹו: ,bk my)ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא "לאֿילין" : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

"ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ë éðù íåé
.çð .åð .æð äùò úåöî

― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ׁשני `xii)ּפסח c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו
אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ

וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה

ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל מהּֿׁשהקּדמּת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא על(bv.)עצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבןֿעקביא
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאםּֿכן
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמהּֿׁשרמזנּו
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ּבןֿעקביא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ּבכלֿזה וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" g)עלֿמררים ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ
ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים i`)"עלֿמּצֹות ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות "צליֿאׁש :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפה oeygxn a"kÎ`"k iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח לאכֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו ּפסחהּצּוּוי ּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.

â"ôùú'ä ïåùçøî à"ë éùéìù íåé
.çë÷ .âë÷ .äë÷ äùòú àì úåöî

.áë÷ .àë÷ .æë÷ .åë÷
― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ
מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא

(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

("gqt"d lr mipnpd mixagd):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית fn)"לאֿתֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ

(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ
וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ
dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy

(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ
(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב
ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)ּבןֿנכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעלּֿפי
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― "ּכלּֿבןֿנכר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשנ ּפסח "ועצםמעצמֹות ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם י ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

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 ְִִָ

â"ôùú'ä ïåùçøî á"ë éòéáø íåé
.çé÷ .èé÷ .æé÷ äùòú àì úåöî

.áð .âð äùò úåöî
ïåùçøîá"ë-à"ëéòéáø-éùéìùíåé

― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnקפר b"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּ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
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― 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",
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 ׁשהּמצוה מּלעזֹובהאזהרה הזהרנּו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּ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 ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפז oeygxn c"kÎb"k ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּ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

â"ôùú'ä ïåùçøî ã"ë éùéù íåé
.ç÷ .ãî÷ äùòú àì úåöî

― 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

â"ôùú'ä ïåùçøî ä"ë ÷"ù íåé
.çò äùò úåöî

ïåùçøîã"ë-â"ëùãå÷-úáù-éùéùíåé
― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד
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
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i"yx
(‚Î).ãîìë øåùà:ומדי אשור מדינן י"ת
(„Î).íéìåìëîá פרמונ"ט למכלול שהם בדברים

טליתות  ורקמה תכלת גלומי המכלולים הם ומה בלע"ז
מרוקמות: תכלת íéîåøá.של éæðâáå פאר בתכשיטי

והם  בלע"ז אשקרי"ן שקורין בארגזין אותן שגונזין
שורות  שורות מסמרין במיני לנוי ומצוירין עור מחופין
ברומים  עברי ובלשון קמטרין ארמי בלשון והם וציורין

לנוי: בוץ בחבלי ואסורין חבושין ת"י íéæåøàå.והם
הדס  עץ במגדלי נתונין היו ארגזים אותן הדסים אעי
שבתוכן  והקמטראות המגדלין לתוך אותן ומביאין
וכה  לסחורה יחד הכל הקמטראות שבתוך והתכשיטין
החבושים  ברומים ובגנזי קצרה בלשון הלשון פתרון
הם  שהברומים ארז עץ בתוך וארוזים בחבלים
הדס  במגדלי ונתונים בחבלים אסורים והיו הקמטראות
יונתן  קרא הברומים שבתוך ומכלולים ארז ממיני שהיא

הצריכין  תכשיטין זהריתא די באימלין דארזא וכושפין
בקמטראות  מונחים בקומטרין דמחתין נאה שמירה
ומגדל  תיבה שונין שאנו כמו שבתרגום והמגדלים

בלע"ז: ùéùøú.(Î‰)שיפרייט"ש úåéðà הם שרותיך
דרך  הוא שהמישור כשם ומישור לערבה לך היו
לך  היו ביבשה היושבת לעיר סחורה בו להביא כבושה
לתוכך: מערבך להביא מסילה תרשיש אניות תחתם

.êéúåøù בשרותיה עלו ודוגמתו ומישור שרון לשון
ה) ãàî.:(ירמיה  éãáëúå ,éàìîúå משא לתוכך הביאו

מדאי: יותר משאך והכבידו íéáø(ÂÎ)רב íéîá
.êúåà íéèùä êåàéáä שמפליגין הגדולו' האניות כדרך

בא  וכבדת שנתמלאת ומתוך הים פלגום לתוך אותן
מתוך  העיר דוגמת ולענין ימים בלב ושברך הקדים רוח
פורענות: עליך ובא לבך גבה עושר שנתמלאת

(ÁÎ).úåùøâî:העיר מגרשי כמו

cec zcevn
(‚Î).‡·˘ ÈÏÎÂ¯:סחורה לקחת לשבא  ללכת  רגילים שהם

.Í˙ÏÎÂ¯:עמך סחרו אלה ¯ÍÈÏÎÂ.(Î„)כל  ‰Ó‰סחרו הם 
שהם ומפרש  וחוזר יופי מיני בכל  הכלולים  בדברים  עמך 
תיבות והם  ברומים  ובגנזי  רקמה  ומעשה תכלת בגדי  בכריכות

חמודים: דברים בהם לגנוז מעור  ÌÈ˘Â·Á.עשויות ÌÈÏ·Á·
ונאים: יפים  בחבלים  ומתוקנים  קשורים היו ההם התיבות

.ÌÈÊÂ¯‡Â:הצואר לעדי בחוט חרוזים ומרגליות  זהב  עדי
.Í˙ÏÂÎ¯Ó·:סחרת כולם עם  בסחורתך  היו אלה כל  ר"ל 

(‰Î).˘È˘¯˙ ˙ÂÈ‡היו תרשיש ים על  ההולכות הספינות 
עם לך  באו ספינות רבות  ר"ל סחורתך  להביא שלך  השיירות

אנשים : של  כשיירא  הדבריםÈ‡ÏÓ˙Â.סחורה לראשית  חזר
הסחורה מרוב הנה  אמר  ולכן חשובה לספינה  שהמשילה 

ימים: בלב  כשהיית  מאד  וכבדה מלאה ‰˘ÌÈË(ÂÎ)נעשית 
.Í˙Â‡הביאו הם המים ע"פ אותך  המשיטים  הספינה מנהיגי 

העזה הקדים  ורוח  סכנה מקום רבים מים  במקום אותך 
וכובד  המים מרבית  ומחמת ימים בלב אותך  שבר  שברוחות

להצילה: קשה היה  וסחורתך ‰ÍÂ.(ÊÎ)משאה  עשרך 
ואנשי סחורתך  וסוחרי  הבדק ומחזיקי הספינה  ומנהיגי

הקדים רוח אותך  שישבור מפלתך שיבוא ביום  ימים בלב  יפלו כולם הארץ  מעם  בתוכך  אשר  קהלך  כל  ועם  שבך  המלחמה
י האויב שיכבשה  ביום  שארית:ר"ל מבלי  למו זכר כל ויאבד  שללה  כל  הספינהÏÂ˜Ï.(ÁÎ)שלול  מנהיגי  זעקת קול לשמיעת

הנשברה: הספינה מקום אל הסמוכות הערים  מגרשי ירעשו

oeiv zcevn
(‚Î).„ÓÏÎ: כת"י מדי  ור"ל ·ÌÈÏÂÏÎÓ.(Î„)זה כל מלשון

היופי: בכל  את·‚ÈÓÂÏ.כלול  אליהו ויקח  וכן כריכה ענין
ויגלם ב)אדרתו  אחת:(מ"ב כריכה  שעשאה  מלשוןÈÊ‚·Â.ופי'

והטמנה: בהם·¯ÌÈÓÂ.גנוזה לגנוז קשה מעור  עשויות תיבות
חמודים: חבושÌÈ˘Â·Á.דברים פארך  וכן ותקון קשור ענין

כד)עליך  מתחלףÌÈÊÂ¯‡Â.:(לעיל אחה"ע כי  וחרוזים  כמו
בחרוזים צווארך  כמו החוט על  מושמים דברים  (ש"ה ועניינו

אורח ˘¯ÍÈ˙Â.(Î‰):א') הולכי אנשים  הרבה והם  שיירה  מל '
בדרז"ל : ידוע  הלשון וזה ÌÈÓÈ.ביחד  ·Ï·:הים בעומק

(ÂÎ).ÌÈË˘‰: ושחיה שטיה הון‰ÍÂ.(ÊÎ)מלשון מלשון
לומרÍÎ¯ÚÓ.סחורתך :ÍÈÂ·ÊÚÂ.ועושר: במ "ש הדבר  כפל 

נאבד : המשוטות:ÍÈÁÏÓ.שהכל  מושכיÍÈÏ·ÂÁÂ.אוחזי
הוילון: ·„˜Í.חבלי  È˜ÈÊÁÓ:הספינה סדקי È·¯ÂÚÂסותמי

.Í·¯ÚÓ: סחורתך וחרדה:Â˘Ú¯È.(ÁÎ)סוחרי  רעש מלשון
.˙Â˘¯‚Ó אל הם  וקרובים העיר לחומת שמחוץ הבתים הם 

ומגרש וכן העיר מן שנגרשו המה נראים  כי על כן ונקראו הים
לה)לערים :(במדבר

ciÎbi wxt minid ixac - miaezk

âé-÷øô à íéîéä éøáãciÎ`i

àé:äfä íBiä ãò àfò õøt àeää íB÷nì àø÷iå àfòa õøt ýåýé õøô-ék ãéåãì øçiåáéãéåã àøéiå ©¦´©§¨¦½¦«¨©¯§¨²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«©¦¨³¨¦Æ
éä øîàì àeää íBia íéýìàä-úà:íéýìàä ïBøà úà éìà àéáà Câéåéìà ïBøàä-úà ãéåc øéñä-àìå ¤¨´¡Ÿ¦½©¬©−¥®Ÿ¥µ¨¦´¥©½¥−£¬¨¡Ÿ¦«§«Ÿ¥¦̧¨¦¯¤¨¨²¥−̈

:ézbä íãà-ãáò úéa-ìà eähiå ãéåc øéò-ìàãéìL Búéáa íãà ãáò úéa-íò íéýìàä ïBøà áLiåäL ¤¦´¨¦®©©¥¾¤¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥¤Á£¸¨¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ§¥−§Ÿ¨´
(ñ) :Bì-øLà-ìk-úàå íãà-ãáò úéa-úà ýåýé Cøáéå íéLãç¢¨¦®©§¨¯¤§¨²¤¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ§¤¨£¤«

ãé-÷øô à íéîéä éøáãiÎ`

àBì úBðáì íéöò éLøçå øé÷ éLøçå íéæøà éöòå ãéåc-ìà íéëàìî øö-Cìî íøeç (íøéç) çìLiå©Â¦§©¨¸¤«¤¬Ÿ©§¨¦»¤¨¦¼©£¥´£¨¦½§¨¨¥´¦½§¨¨¥−¥¦®¦§¬−
:úéaá:ìàøNé Bnò øeáòa Búeëìî äìòîì úàOð-ék ìàøNé-ìò Cìîì ýåýé Bðéëä-ék ãéåc òãiå ¨«¦©¥´©¨¦½¦«¡¦¯§¨²§¤−¤©¦§¨¥®¦«¦¥³§©Æ§¨Æ©§½©£−©¬¦§¨¥«

â:úBðáe íéða ãBò ãéåc ãìBiå íìLeøéa íéLð ãBò ãéåc çwiåãBì-eéä øLà íéãeìéä úBîL älàå ©¦©̧¨¦¬²¨¦−¦¨¨®¦©¯¤¨¦²−¨¦¬¨«§¥Æ¤Æ§´©§¦½£¤¬¨−
:äîìLe ïúð ááBLå òenL íìLeøéaä:èìtìàå òeLéìàå øçáéåå:òéôéå âôðå dâðåæòîLéìàå ¦¨¨®¦©´©§½̈¨−̈§Ÿ«Ÿ§¦§¨¬¤¡¦−©§¤§¨«¤§¬Ÿ©§¤−¤§¨¦«©¤¡¦¨¨¬

(ô) :èìôéìàå òãéìòáeçìô eòîLiåìt-ìë eìòiå ìàøNé-ìk-ìò Cìîì ãéåc çLîð-ék íézLíézL §¤§¨−̈¤¡¦¨«¤©¦§§´§¦§¦À¦¦§©̧¨¦³§¤Æ¤Æ©¨¦§¨¥½©©£¬¨§¦§¦−
:íäéðôì àöiå ãéåc òîLiå ãéåc-úà Lwáìèìôe:íéàôø ÷îòa eèLôiå eàa íézLéãéåc ìàLiå §©¥´¤¨¦®©¦§©´¨¦½©¥¥−¦§¥¤«§¦§¦−¨®©«¦§§−§¥¬¤§¨¦«©¦§©̧¨¦³
ìt (íééúùìô)-ìò äìòàä øîàì íéýìàa:Eãéa íézúðe äìò ýåýé Bì øîàiå éãéa ízúðe íézL ¥Ÿ¦Æ¥½Ÿ©¤«¡¤Æ©§¦§¦½§©−̈§¨¦®©¸Ÿ¤³§¨Æ£¥½§©¦−§¨¤«

i"yx
(·È).øîàì àåää íåéá íéäìàä úà ãåã àøééå הוא מה

ה': ארון אלי אביא איך שאמר לאמר éúâä.(È‚)ירא
היה  ולוי בגת מתגורר היה מקודם בתחילה היה מגת
להעמיד  הלוים לשרי דוד ויאמר ט"ו) (לקמן כדכתיב
אדם  ועבד (שם) בסמוך וכתיב המשוררים אחיהם את

לארון: שוערים ויחיה
(‡).çìùéå.øåö êìî íøéç היה למוד בב"ר מפורש

חירה  עשה כן יהודה לשבט אוהב להיות הזה האיש
ליהודה: íéöò.העדולמי éùøçå øé÷ éùøçå:אומנים

(·).êìîì 'ä åðéëä éë ãéåã òãéå לו ששלחו כשראה
תשורות: עמים åâå'.(‚)מלכי ãéåã ç÷éå חזקו זה וכל

דוד: ìò(Á)של êìîì ãéåã çùîð éë íéúùìô åòîùéå
.íéúùìô ìë åìòéå ìàøùé ìë היו שפלשתים לפי

כדכתיב  ודוד שאול שבא עד הימים כל מושלים
כי  ידעת הלא לשמשון ויאמרו בשמשון ט"ו) (שופטים
התחזקו  ד') א' (בשמואל וכן פלשתים בנו מושלים
עבדו  כאשר לעברים תעבדו פן פלשתים לאנשים והיו
ישראל  איש כל ויראו זו בפרשה למעלה וכן וגו' לכם
בהם  וישבו פלשתים ויבאו וינוסו עריהם ויעזבו וגומר
דבר  אמרו לא לבד בחברון דוד שמלך שנים ז' באותן
לנו  מה אמרו כי חברון על דוד שמלך על חששו ולא
כשנמשח  אבל חברון על לדוד מנהו שר או נציב שמא
את  לבקש הפלשתים כל עלו אז ישראל כל על למלך
יהיו  הם שעוד אלא בישראל מלך שיהא רצו שלא דוד

עליהם: íéäìàá.(È)מושלים ãéåã ìàùéå אורים ע"י
ותומים:

cec zcevn
(‡È).„ÈÂ„Ï ¯ÁÈÂ: ונבהל המיצר וכדרך עצמו על  ÈÎחרה 
.ı¯Ù:הפרץ דאגת ‰‡ÌÈ‰Ï.(È·)בעבור  ארון‡˙ את

וכו': לאמר וזה בקדושתו להזהר  שא"א בחשבו האלהים
(‚È).Â‰ËÈÂ עובד בית אל להוליכו דוד עיר מדרך  אותו  נטה

·È˙.(È„)וכו': ÌÚ:בביתו חדר  לו  יחד  כי מושבו לבית  ÂÎÂ'.סמוך  Í¯·ÈÂ:בש "ב נאמר  וכן אצלנו הארון שעמד  בעבור 
(‡).ÌÈÊ¯‡ ÈˆÚÂ: ארזים עצי  עצים :È˘¯ÁÂ.ובידם ובנין  אבנים  קיר  הבונים אומנים  לו שלח  „ÈÂ„.(·)גם Ú„ÈÂשעם במה 

למלך: הכינו שה' ידע  יעבדהו ידעו  ÂÓÚ.לא  ¯Â·Ú·הדבר תלה ולא  למעלה מלכותו  נשאת ישראל בעבור אשר ידע גם  ר "ל 
הראשון:˘ÚÂÓ.(„)בעצמו: היה  שלמה כי תולדותם  כסדר חשבם ולא  למעלה האמור שמעא אלישמעÚÂ˘ÈÏ‡Â.(‰)הוא הוא

למעלה: למעלה:Ú„ÈÏÚ·Â.(Ê)האמור האמור אלידע ÌÈ˙˘ÏÙ.(Á)הוא ÏÎלבקשו כולם עלו לזה מגבורתו ידעו כי  על 
בו: ולהלחם 

oeiv zcevn
(‡È).ı¯Ù:ושבר פרצה  וכן‰ÍÈ.(È·)מל ' באל "ף  איך כמו

י): (דניאל אדוני עבד יוכל  והיך 
(Ë).ÂË˘ÙÈÂ:הנלחמים וכדרך  ושטיחה התפשטות מל '



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפט fk wxt l`wfgi - mi`iap

æë-÷øô ìà÷æçégkÎbk

âë:Czìëø ãîìk øeMà àáL éìëø ïãòå äpëå ïøçãëéìëø änääî÷øå úìëz éîBìâa íéììëîa C ¨¨³§©¥Æ¨¤½¤Ÿ§¥−§¨®©−¦§©¬Ÿ©§¥«¥³¨Ÿ§©Æ¦Æ§©§ª¦½¦§¥Æ§¥´¤§¦§½̈
áç íéìáça íéîøa éæðâáe:Czìëøîa íéæøàå íéLäëéúBøL LéLøz úBiðàéãaëzå éàìnzå Cáøòî C §¦§¥−§Ÿ¦®©£¨¦¯£ª¦²©£ª¦−§©§ª§¥«¢¦´©§¦½¨©−¦©£¨¥®©¦¨§¦¯©«¦§§¦²

:íéné áìa ãàîåë:íéné áìa CøáL íéãwä çeø Cúà íéèMä Ceàéáä íéaø íéîaæëðBäéðBáæòå CC §−Ÿ§¥¬©¦«§©³¦©¦Æ¡¦½©¨¦−Ÿ¨®µ©©¨¦½§¨¥−§¥¬©¦«¥Æ§¦§©½¦
éçlî Cáøòîéìáçå CøLà Cìä÷-ìëáe Ca-øLà Czîçìî éLðà-ìëå Cáøòî éáøòå C÷ãá é÷éæçî C ©£¨¥¾©¨©−¦§Ÿ§¨®¦©£¦¥´¦§¥´§«Ÿ§¥´©Â£¨¥§¨©§¥̧¦§©§¥¹£¤À̈§¨§¨¥Æ£¤´

:Czìtî íBéa íéné áìa eìté CëBúaçëéìáç ú÷òæ ìB÷ì:úBLøâî eLòøé C §¥½¦§Æ§¥´©¦½§−©©§¥«§−©£©´Ÿ§¨®¦¦§£−¦§Ÿ«

i"yx
(‚Î).ãîìë øåùà:ומדי אשור מדינן י"ת
(„Î).íéìåìëîá פרמונ"ט למכלול שהם בדברים

טליתות  ורקמה תכלת גלומי המכלולים הם ומה בלע"ז
מרוקמות: תכלת íéîåøá.של éæðâáå פאר בתכשיטי

והם  בלע"ז אשקרי"ן שקורין בארגזין אותן שגונזין
שורות  שורות מסמרין במיני לנוי ומצוירין עור מחופין
ברומים  עברי ובלשון קמטרין ארמי בלשון והם וציורין

לנוי: בוץ בחבלי ואסורין חבושין ת"י íéæåøàå.והם
הדס  עץ במגדלי נתונין היו ארגזים אותן הדסים אעי
שבתוכן  והקמטראות המגדלין לתוך אותן ומביאין
וכה  לסחורה יחד הכל הקמטראות שבתוך והתכשיטין
החבושים  ברומים ובגנזי קצרה בלשון הלשון פתרון
הם  שהברומים ארז עץ בתוך וארוזים בחבלים
הדס  במגדלי ונתונים בחבלים אסורים והיו הקמטראות
יונתן  קרא הברומים שבתוך ומכלולים ארז ממיני שהיא

הצריכין  תכשיטין זהריתא די באימלין דארזא וכושפין
בקמטראות  מונחים בקומטרין דמחתין נאה שמירה
ומגדל  תיבה שונין שאנו כמו שבתרגום והמגדלים

בלע"ז: ùéùøú.(Î‰)שיפרייט"ש úåéðà הם שרותיך
דרך  הוא שהמישור כשם ומישור לערבה לך היו
לך  היו ביבשה היושבת לעיר סחורה בו להביא כבושה
לתוכך: מערבך להביא מסילה תרשיש אניות תחתם

.êéúåøù בשרותיה עלו ודוגמתו ומישור שרון לשון
ה) ãàî.:(ירמיה  éãáëúå ,éàìîúå משא לתוכך הביאו

מדאי: יותר משאך והכבידו íéáø(ÂÎ)רב íéîá
.êúåà íéèùä êåàéáä שמפליגין הגדולו' האניות כדרך

בא  וכבדת שנתמלאת ומתוך הים פלגום לתוך אותן
מתוך  העיר דוגמת ולענין ימים בלב ושברך הקדים רוח
פורענות: עליך ובא לבך גבה עושר שנתמלאת

(ÁÎ).úåùøâî:העיר מגרשי כמו

cec zcevn
(‚Î).‡·˘ ÈÏÎÂ¯:סחורה לקחת לשבא  ללכת  רגילים שהם

.Í˙ÏÎÂ¯:עמך סחרו אלה ¯ÍÈÏÎÂ.(Î„)כל  ‰Ó‰סחרו הם 
שהם ומפרש  וחוזר יופי מיני בכל  הכלולים  בדברים  עמך 
תיבות והם  ברומים  ובגנזי  רקמה  ומעשה תכלת בגדי  בכריכות

חמודים: דברים בהם לגנוז מעור  ÌÈ˘Â·Á.עשויות ÌÈÏ·Á·
ונאים: יפים  בחבלים  ומתוקנים  קשורים היו ההם התיבות

.ÌÈÊÂ¯‡Â:הצואר לעדי בחוט חרוזים ומרגליות  זהב  עדי
.Í˙ÏÂÎ¯Ó·:סחרת כולם עם  בסחורתך  היו אלה כל  ר"ל 

(‰Î).˘È˘¯˙ ˙ÂÈ‡היו תרשיש ים על  ההולכות הספינות 
עם לך  באו ספינות רבות  ר"ל סחורתך  להביא שלך  השיירות

אנשים : של  כשיירא  הדבריםÈ‡ÏÓ˙Â.סחורה לראשית  חזר
הסחורה מרוב הנה  אמר  ולכן חשובה לספינה  שהמשילה 

ימים: בלב  כשהיית  מאד  וכבדה מלאה ‰˘ÌÈË(ÂÎ)נעשית 
.Í˙Â‡הביאו הם המים ע"פ אותך  המשיטים  הספינה מנהיגי 

העזה הקדים  ורוח  סכנה מקום רבים מים  במקום אותך 
וכובד  המים מרבית  ומחמת ימים בלב אותך  שבר  שברוחות

להצילה: קשה היה  וסחורתך ‰ÍÂ.(ÊÎ)משאה  עשרך 
ואנשי סחורתך  וסוחרי  הבדק ומחזיקי הספינה  ומנהיגי

הקדים רוח אותך  שישבור מפלתך שיבוא ביום  ימים בלב  יפלו כולם הארץ  מעם  בתוכך  אשר  קהלך  כל  ועם  שבך  המלחמה
י האויב שיכבשה  ביום  שארית:ר"ל מבלי  למו זכר כל ויאבד  שללה  כל  הספינהÏÂ˜Ï.(ÁÎ)שלול  מנהיגי  זעקת קול לשמיעת

הנשברה: הספינה מקום אל הסמוכות הערים  מגרשי ירעשו

oeiv zcevn
(‚Î).„ÓÏÎ: כת"י מדי  ור"ל ·ÌÈÏÂÏÎÓ.(Î„)זה כל מלשון

היופי: בכל  את·‚ÈÓÂÏ.כלול  אליהו ויקח  וכן כריכה ענין
ויגלם ב)אדרתו  אחת:(מ"ב כריכה  שעשאה  מלשוןÈÊ‚·Â.ופי'

והטמנה: בהם·¯ÌÈÓÂ.גנוזה לגנוז קשה מעור  עשויות תיבות
חמודים: חבושÌÈ˘Â·Á.דברים פארך  וכן ותקון קשור ענין

כד)עליך  מתחלףÌÈÊÂ¯‡Â.:(לעיל אחה"ע כי  וחרוזים  כמו
בחרוזים צווארך  כמו החוט על  מושמים דברים  (ש"ה ועניינו

אורח ˘¯ÍÈ˙Â.(Î‰):א') הולכי אנשים  הרבה והם  שיירה  מל '
בדרז"ל : ידוע  הלשון וזה ÌÈÓÈ.ביחד  ·Ï·:הים בעומק

(ÂÎ).ÌÈË˘‰: ושחיה שטיה הון‰ÍÂ.(ÊÎ)מלשון מלשון
לומרÍÎ¯ÚÓ.סחורתך :ÍÈÂ·ÊÚÂ.ועושר: במ "ש הדבר  כפל 

נאבד : המשוטות:ÍÈÁÏÓ.שהכל  מושכיÍÈÏ·ÂÁÂ.אוחזי
הוילון: ·„˜Í.חבלי  È˜ÈÊÁÓ:הספינה סדקי È·¯ÂÚÂסותמי

.Í·¯ÚÓ: סחורתך וחרדה:Â˘Ú¯È.(ÁÎ)סוחרי  רעש מלשון
.˙Â˘¯‚Ó אל הם  וקרובים העיר לחומת שמחוץ הבתים הם 

ומגרש וכן העיר מן שנגרשו המה נראים  כי על כן ונקראו הים
לה)לערים :(במדבר

ciÎbi wxt minid ixac - miaezk

âé-÷øô à íéîéä éøáãciÎ`i

àé:äfä íBiä ãò àfò õøt àeää íB÷nì àø÷iå àfòa õøt ýåýé õøô-ék ãéåãì øçiåáéãéåã àøéiå ©¦´©§¨¦½¦«¨©¯§¨²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«©¦¨³¨¦Æ
éä øîàì àeää íBia íéýìàä-úà:íéýìàä ïBøà úà éìà àéáà Câéåéìà ïBøàä-úà ãéåc øéñä-àìå ¤¨´¡Ÿ¦½©¬©−¥®Ÿ¥µ¨¦´¥©½¥−£¬¨¡Ÿ¦«§«Ÿ¥¦̧¨¦¯¤¨¨²¥−̈

:ézbä íãà-ãáò úéa-ìà eähiå ãéåc øéò-ìàãéìL Búéáa íãà ãáò úéa-íò íéýìàä ïBøà áLiåäL ¤¦´¨¦®©©¥¾¤¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥¤Á£¸¨¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ§¥−§Ÿ¨´
(ñ) :Bì-øLà-ìk-úàå íãà-ãáò úéa-úà ýåýé Cøáéå íéLãç¢¨¦®©§¨¯¤§¨²¤¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ§¤¨£¤«

ãé-÷øô à íéîéä éøáãiÎ`

àBì úBðáì íéöò éLøçå øé÷ éLøçå íéæøà éöòå ãéåc-ìà íéëàìî øö-Cìî íøeç (íøéç) çìLiå©Â¦§©¨¸¤«¤¬Ÿ©§¨¦»¤¨¦¼©£¥´£¨¦½§¨¨¥´¦½§¨¨¥−¥¦®¦§¬−
:úéaá:ìàøNé Bnò øeáòa Búeëìî äìòîì úàOð-ék ìàøNé-ìò Cìîì ýåýé Bðéëä-ék ãéåc òãiå ¨«¦©¥´©¨¦½¦«¡¦¯§¨²§¤−¤©¦§¨¥®¦«¦¥³§©Æ§¨Æ©§½©£−©¬¦§¨¥«

â:úBðáe íéða ãBò ãéåc ãìBiå íìLeøéa íéLð ãBò ãéåc çwiåãBì-eéä øLà íéãeìéä úBîL älàå ©¦©̧¨¦¬²¨¦−¦¨¨®¦©¯¤¨¦²−¨¦¬¨«§¥Æ¤Æ§´©§¦½£¤¬¨−
:äîìLe ïúð ááBLå òenL íìLeøéaä:èìtìàå òeLéìàå øçáéåå:òéôéå âôðå dâðåæòîLéìàå ¦¨¨®¦©´©§½̈¨−̈§Ÿ«Ÿ§¦§¨¬¤¡¦−©§¤§¨«¤§¬Ÿ©§¤−¤§¨¦«©¤¡¦¨¨¬

(ô) :èìôéìàå òãéìòáeçìô eòîLiåìt-ìë eìòiå ìàøNé-ìk-ìò Cìîì ãéåc çLîð-ék íézLíézL §¤§¨−̈¤¡¦¨«¤©¦§§´§¦§¦À¦¦§©̧¨¦³§¤Æ¤Æ©¨¦§¨¥½©©£¬¨§¦§¦−
:íäéðôì àöiå ãéåc òîLiå ãéåc-úà Lwáìèìôe:íéàôø ÷îòa eèLôiå eàa íézLéãéåc ìàLiå §©¥´¤¨¦®©¦§©´¨¦½©¥¥−¦§¥¤«§¦§¦−¨®©«¦§§−§¥¬¤§¨¦«©¦§©̧¨¦³
ìt (íééúùìô)-ìò äìòàä øîàì íéýìàa:Eãéa íézúðe äìò ýåýé Bì øîàiå éãéa ízúðe íézL ¥Ÿ¦Æ¥½Ÿ©¤«¡¤Æ©§¦§¦½§©−̈§¨¦®©¸Ÿ¤³§¨Æ£¥½§©¦−§¨¤«

i"yx
(·È).øîàì àåää íåéá íéäìàä úà ãåã àøééå הוא מה

ה': ארון אלי אביא איך שאמר לאמר éúâä.(È‚)ירא
היה  ולוי בגת מתגורר היה מקודם בתחילה היה מגת
להעמיד  הלוים לשרי דוד ויאמר ט"ו) (לקמן כדכתיב
אדם  ועבד (שם) בסמוך וכתיב המשוררים אחיהם את

לארון: שוערים ויחיה
(‡).çìùéå.øåö êìî íøéç היה למוד בב"ר מפורש

חירה  עשה כן יהודה לשבט אוהב להיות הזה האיש
ליהודה: íéöò.העדולמי éùøçå øé÷ éùøçå:אומנים

(·).êìîì 'ä åðéëä éë ãéåã òãéå לו ששלחו כשראה
תשורות: עמים åâå'.(‚)מלכי ãéåã ç÷éå חזקו זה וכל

דוד: ìò(Á)של êìîì ãéåã çùîð éë íéúùìô åòîùéå
.íéúùìô ìë åìòéå ìàøùé ìë היו שפלשתים לפי

כדכתיב  ודוד שאול שבא עד הימים כל מושלים
כי  ידעת הלא לשמשון ויאמרו בשמשון ט"ו) (שופטים
התחזקו  ד') א' (בשמואל וכן פלשתים בנו מושלים
עבדו  כאשר לעברים תעבדו פן פלשתים לאנשים והיו
ישראל  איש כל ויראו זו בפרשה למעלה וכן וגו' לכם
בהם  וישבו פלשתים ויבאו וינוסו עריהם ויעזבו וגומר
דבר  אמרו לא לבד בחברון דוד שמלך שנים ז' באותן
לנו  מה אמרו כי חברון על דוד שמלך על חששו ולא
כשנמשח  אבל חברון על לדוד מנהו שר או נציב שמא
את  לבקש הפלשתים כל עלו אז ישראל כל על למלך
יהיו  הם שעוד אלא בישראל מלך שיהא רצו שלא דוד

עליהם: íéäìàá.(È)מושלים ãéåã ìàùéå אורים ע"י
ותומים:

cec zcevn
(‡È).„ÈÂ„Ï ¯ÁÈÂ: ונבהל המיצר וכדרך עצמו על  ÈÎחרה 
.ı¯Ù:הפרץ דאגת ‰‡ÌÈ‰Ï.(È·)בעבור  ארון‡˙ את

וכו': לאמר וזה בקדושתו להזהר  שא"א בחשבו האלהים
(‚È).Â‰ËÈÂ עובד בית אל להוליכו דוד עיר מדרך  אותו  נטה

·È˙.(È„)וכו': ÌÚ:בביתו חדר  לו  יחד  כי מושבו לבית  ÂÎÂ'.סמוך  Í¯·ÈÂ:בש "ב נאמר  וכן אצלנו הארון שעמד  בעבור 
(‡).ÌÈÊ¯‡ ÈˆÚÂ: ארזים עצי  עצים :È˘¯ÁÂ.ובידם ובנין  אבנים  קיר  הבונים אומנים  לו שלח  „ÈÂ„.(·)גם Ú„ÈÂשעם במה 

למלך: הכינו שה' ידע  יעבדהו ידעו  ÂÓÚ.לא  ¯Â·Ú·הדבר תלה ולא  למעלה מלכותו  נשאת ישראל בעבור אשר ידע גם  ר "ל 
הראשון:˘ÚÂÓ.(„)בעצמו: היה  שלמה כי תולדותם  כסדר חשבם ולא  למעלה האמור שמעא אלישמעÚÂ˘ÈÏ‡Â.(‰)הוא הוא

למעלה: למעלה:Ú„ÈÏÚ·Â.(Ê)האמור האמור אלידע ÌÈ˙˘ÏÙ.(Á)הוא ÏÎלבקשו כולם עלו לזה מגבורתו ידעו כי  על 
בו: ולהלחם 

oeiv zcevn
(‡È).ı¯Ù:ושבר פרצה  וכן‰ÍÈ.(È·)מל ' באל "ף  איך כמו

י): (דניאל אדוני עבד יוכל  והיך 
(Ë).ÂË˘ÙÈÂ:הנלחמים וכדרך  ושטיחה התפשטות מל '



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

aiקצ dpyn iyily wxt mixekia zkqn

Ëñpð ïa ïBòîL éaøøîBà:íéðénä úòáMî õeç íéøekaä úà ïéøhòî.àáé÷ò éaøøîBà:úà ïéøhòî ïéà ©¦¦§¤©¨¥§©§¦¤©¦¦¦¦§©©¦¦©¦£¦¨¥¥§©§¦¤
íéðénä úòáMî àlà íéøekaä. ©¦¦¤¨¦¦§©©¦¦

ÈïBòîL éaøøîBà:ìLíéøekaa úBcî L:íéøekaä,íéøekaä úôñBúå,íéøekaä øehòå.íéøekaä úôñBz– ©¦¦§¥¨¦©¦¦©¦¦§¤¤©¦¦§¦©¦¦¤¤©¦¦
Bðéîa ïéî.íéøekaä øehòå–Bðéî BðéàLa ïéî.äøäèa úìëàð íéøekaä úôñBz,éàîcä ïî äøeèôe;øehòå ¦§¦§¦©¦¦¦§¤¥¦¤¤©¦¦¤¡¤¤§©£¨§¨¦©§©§¦

éàîca áiç íéøekaä. ©¦¦©¨©§©
‡Èeøîà éúîéà:íéøekak íéøekaä úôñBz?õøàä ïî äàa àéäL ïîæa.õøàä ïî äàa dðéà íàå,dðéà ¥¨©¨§¤¤©¦¦©¦¦¦§©¤¦¨¨¦¨¨¤§¦¥¨¨¨¦¨¨¤¥¨

íéøekak. ©¦¦
·Èeøîà äîì:ïäë éñëðk íéøekaä?íéãáò íäî äðB÷ àeäL,äàîè äîäáe úBò÷ø÷å,ïìèBð áBç ìòáe §¨¨§©¦¦§¦§¥Ÿ¥¤¤¥¤£¨¦§©§¨§¥¨§¥¨©©§¨

h.mipind zrayn ueg mixekad z` mixhrnïåâë ,íéðéîä úòáùî íðéàù éô ìò óàå ,íéçáåùîå íéàð úåøéôî íäá íéøåëáù íéìñä úà íéôé÷î
:ì"åçá åìãâù úåøéôî øèòì ïéìåëéù ïéãä àåäå ,ïäá àöåéëå âåøúàå ùéøô.mipind zrayn `l` mixekad oixhrn oi` xne` `aiwr iaxåìãâù úåøéôî

:ò"øë äëìäå .íéøåëáá íéáééçù õøàá
i.mixekad:øëáù ìåëùà åà äøëáù äðàú íéøåëáä ø÷éò.mixekad ztqezéñåî íéøåëáä úèé÷ì úòùá:íéáðò øàùî åà íéðàú øàùî íäéìò ó

.xehiré÷îù íéàðä úåøéôä:äåöî øåãäì ìñä úåáéáñ ó.epin epi`ya oinåìéôàå íéáðòá íéðàú éøåëá ìùå íéðàúá íéáðò éøåëá ìù ìñä øèòî
:ìéòì êë äéì àøéáñã ù"ø éøáãì íéðéîä úòáùî íðéàù úåøéôá.i`ncd on mixehte:íéøåëá àéáäù õøàä íòî ïäëä ïç÷ì íà

`i.ux`d on d`a dpi` m`eïéúéðúî éîð éà .ùáãå áìç úáæ õøà äðéàù ô"òà íéøåëá íùî íéàéáîù ìéòì ïðúã ,ïãøéì øáòî úôñåúä åàéáäù ïåâë
éëä ,ì"åç úåøéôá íéøèòî äéáéìàã éëéä éëå ,ì"åçá åìãâù úåøéôî ïéãä àåäå ,íéðéîä úòáùî õåç íéøåëáä úà íéøèòî ìéòì øîàã àéä ïåòîù éáø

:íéøåëáë äðéà õøàä ïî äðéàù úôñåúäù àëä ì"î÷å .ì"åç úåøéôî äàá úôñåúä éîð

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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הביכורים  סל על  שמניחים הנאים הפירות היינו  הביכורים, בעיטור דנה משנתנו
ג). משנה לעיל  (עיין והידור  נוי  לשם ומסביבו  למעלה

íéøekaä úà ïéøhòî :øîBà ñpð ïa ïBòîL éaø בפירות – ÇÄÄÀÆÇÈÅÀÇÀÄÆÇÄÄ
ומשובחים, íéðénäיפים úòáMî õeç בפירות אפילו כלומר  – ÄÄÀÇÇÄÄ

פי על שאף ישראל , ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת שאינם
לעטרם  מקום מכל  המינים, משבעת אלא באים אינם עצמם שהביכורים

לארץ. חוץ של  בפירות ואף שהם, פירות מיני  בכל  àáé÷òמותר  éaøÇÄÂÄÈ
íéðénä úòáMî àlà íéøekaä úà ïéøhòî ïéà :øîBà– ÅÅÀÇÀÄÆÇÄÄÆÈÄÄÀÇÇÄÄ

מבואר בירושלמי  עצמם. הביכורים כדין ישראל, ארץ בהם שנשתבחה
הביכורים  משום הביכורים בעיטור שגוזר  עקיבא, רבי של טעמו

משבעת  שאינם מפירות אפילו  ביכורים מביאין יאמרו : שמא עצמם,
שאי עקיבא, רבי לדעת הדין  והוא בפירות המינים. אלא מעטרים ן

ישראל . ארץ aiwr`.של iaxk dklde

י ה נ ש מ ר ו א ב

íéøekaa úBcî LìL :øîBà ïBòîL éaø דברים שלושה – ÇÄÄÀÅÈÄÇÄÄ
חלוקים: שדיניהם בביכורים עיקרíéøekaäכלולים היינו – ÇÄÄ

ורואה  שדהו  לתוך אדם "יורד  פרקנו: בהתחלת ששנינו  כמו הביכורים,

ואומר בגמי קושרו  שביכר , רימון  שביכר, אשכול שביכרה, תאנה
ביכורים"; אלו íéøekaä"הרי úôñBúå הביכורים לקיטת בשעת – ÀÆÆÇÄÄ

ד ), ב, (לעיל  שנינו שכן  שהופרשו , אלו על  פירות להוסיף נוהגים
עושה; ביכורים שדהו כל  לעשות והרוצה שיעור להם אין  שהביכורים

íéøekaä øehòåגבי על שנותנים והמשובחים הנאים הפירות – ÀÄÇÄÄ
הקודמת. במשנה ששנינו  כמו ולהידור, לנוי  הביכורים úôñBzÆÆסל

Bðéîa ïéî ,íéøekaä מאותו אלא הביכורים, על מוסיפים אין  – ÇÄÄÄÀÄ
תאנים. על תאנים או  ענבים על ענבים כגון íéøekaä,המין, øehòåÀÄÇÄÄ

Bðéî BðéàLa ïéî בתאנים מעטרים ענבים ביכורי של  סל כגון – ÄÀÆÅÄ
שמעון  רבי  ולדעת בזה. וכיוצא בענבים מעטרים תאנים ביכורי ושל 
משבעת  שאינם בפירות אפילו מעטרים הקודמת, שבמשנה ננס בן

במשנתנו  כמו  סתם שמעון  רבי  הקודמת במשנה גם גורסים יש המינים.

טוב") יום "תוספות  äøäèa.(עיין úìëàð íéøekaä úôñBz– ÆÆÇÄÄÆÁÆÆÀÇÂÈ

באכילה  אסורה נטמאה, ואם טהור, לכהן אלא באכילה מותרת שאינה

הביכורים; éàîcäכדין ïî äøeèôe מעם ביכורים שקיבל  כהן – ÀÈÄÇÀÇ
מעשרות  להפריש  חייב אינו  מעשרות, להפריש שלא החשוד  הארץ,

ברם, דמאי). למסכת פתיחה (עיין  "דמאי" משום הביכורים מתוספת
שפטורה  תרומה כמו  ודאי, ממעשר  אפילו פטורים עצמם הביכורים

אינו  מעושרים, שאינם ביכורים הכהן קיבל שאם והיינו  חייב ממעשר,
כביכורים, דינה הביכורים תוספת שאף מבואר , בירושלמי לעשרם.

משום  אלא דמאי המשנה נקטה ולא ודאי, ממעשר  אפילו שפטורה
שבסיפא. הביכורים éàîcaעיטור áiç íéøekaä øehòå כהן – ÀÄÇÄÄÇÈÇÀÇ

עיטור של  הפירות את מספק לעשר חייב הארץ מעם ביכורים שקיבל 
אם  ברם, ודאי. במעשר שחייב שכן וכל  "דמאי"; מדין  הביכורים

מדברי מוכיחים ויש  ממשנתנו . ברור לא בטומאה, לאכלו  מותר
יח )הרמב"ם ב , ביכורים  אלא (הל' נאכל  אינו הביכורים עיטור שאף

וכביכורים הביכורים כתוספת "משנה בטהרה שלמה "; ("מלאכת 

.ראשונה")
i p y m e i
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לענין הביכורים כעיקר דינה הביכורים שתוספת הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
ממעשר  אף – לעיל שהבאנו  הירושלמי (ולפי  הדמאי  מן  ופטורה בטהרה שנאכלת
שגדלו פירות של  בתוספת אלא נוהג אינו  זה שדין להשמיע משנתנו  באה ודאי ),

ישראל. בארץ

eøîà éúîéà:חכמים –íéøekak íéøekaä úôñBzכפי – ÅÈÇÈÀÆÆÇÄÄÇÄÄ
הקודמת? במשנה õøàäששנינו ïî äàa àéäL ïîæa שהתוספת – ÄÀÇÆÄÈÈÄÈÈÆ

ישראל. בארץ שגדלו מפירות õøàäהיא ïî äàa dðéà íàå– ÀÄÅÈÈÈÄÈÈÆ
שמביאים  י ), (א, לעיל  ששנינו  כמו הירדן , מעבר שהביאוה כגון

ודבש , חלב זבת ארץ שאינה פי על  אף משם, íéøekakביכורים dðéàÅÈÇÄÄ
הרמב"ם וכותב כביכורים. התוספת דין אין יח )– ב, ביכורים  :(הל '

בטהרה". אלא נאכלת אינה כביכורים שאינה פי על  "אף

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

eøîà äîì:(א ב, (לעיל אמרו  מה לענין  –ïäë éñëðk íéøekaä ÀÈÈÀÇÄÄÀÄÀÅÙÅ
כנכסיו? הם הרי  הכהן  בהם שזכה שלאחר –íäî äðB÷ àeäLÆÆÅÆ

äàîè äîäáe úBò÷ø÷å íéãáò לכהן למכרם הוא שרשאי – ÂÈÄÀÇÀÈÀÅÈÀÅÈ
שאינם  דברים אפילו רוצה, שהוא מה כל  בדמיהם ולקנות אחר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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dúaúëa äMàäå BáBça,äøBz øôñk.äãeäé éaøåøîBà:äáBèa øáçì àlà íúBà íéðúBð ïéà.íéîëçåíéøîBà: §§¨¦¨¦§ª¨¨§¥¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨¤¨§¨¥§¨©£¨¦§¦
øîLî éLðàì íúBà ïéðúBð,íäéðéa íé÷lçî íäå,Lc÷nä éLã÷k. §¦¨§©§¥¦§¨§¥§©§¦¥¥¤§¨§¥©¦§¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ñBðéâBøcðà,íéLðàì äåL íéëøc Ba Lé;íéLpì äåL íéëøc Ba Léå;íéLpìå íéLðàì äåL íéëøc Ba Léå; ©§§¦¤§¨¦¨¤¨£¨¦§¤§¨¦¨¤©¨¦§¤§¨¦¨¤¨£¨¦§©¨¦

íéLpì àGå íéLðàì àG äåL Bðéà íéëøc Ba Léå. §¤§¨¦¥¨¤¨£¨¦§©¨¦
·ãöékíéLðàì äåL?íéLðàk ïáGa ànèî,íéLðàk óhòúîe,íéLðàk àOð àG ìáà àNBðå,úáLBé Bnàå ¥©¨¤¨£¨¦§©¥§¤¨£¨¦¦§©¥¨£¨¦§¥£¨¦¨¨£¨¦§¦¤¤

íéLðàk øäè íãa åéìò,íéLðàk íéLpä íò ãçéúî Bðéàå,íéLðàk úBðaä íò ïBfð Bðéàå,éwz ìa ìò øáBòåó ¨¨§©Ÿ©¨£¨¦§¥¦§©¥¦©¨¦¨£¨¦§¥¦¦©¨¨£¨¦§¥©©©¦

ai.dxez xtqkâ"òàå .äøåú øôñ íäá úåð÷ì øúåîå ,ú"ñå øçà 'éô .äúáåúëá äùàå åáåçá ìèåð áåç ìòáã äæ ïéãì íéøåëá åîë éåä éîð ú"ñå øîåìë
:ì"î÷ ,àì àîéà ,ú"ñ ïéøëåî ïéàù éôì äìéëà éãéì àáéù øëùì åæç äìéëàì åæç àìã éäð éðä ìë àîéú àìã ú"ñ éðúîì êéøèöà ,äàîè äîäá àðúã

.daeha xagl `l` mipzep oi`éàùø åðéàå ,äáãðå ãñç úøåúá äáåèá åì íúåà ïúåðå äøäèá åéìåç ìëåàù øáç ïäëì àìà íéøåëáä ïúéì ìåëé ïäëä ïéà
:åäá øäãæéî àì àîìã ïðéùééç äãåáò ïäá ïéùåò ïéàù ïåéëã ,øáç åðéàù ïäëì ïðúéì àì óàå øáã ïäá úåð÷ì.xnyn iyp`l mze` mipzepøáç ïéáå

:íäéðéá íúåà ïé÷ìçî øáç åðéàù ïéáå.ycwn iycwkàìå åäá éøäãæî äøæòì íúåà íéñéðëîå ìéàåä äãåáò íäá ïéùåò ïéàù ô"òàå .çáæî éùã÷ øàùë
:íéîëçë äëìäå .äàîåèá åäðéìëîì åúà

`xephxa yexit

או  סוס כגון טמאה, בהמה ואפילו  וקרקעות, עבדים כגון לאכילה,
BáBçaחמור, ïìèBð áBç ìòáeכסף חייב הכהן  אם לחברו ,– ÇÇÀÈÀ

הביכורים, מן  חובו  את לגבות חברו dúaúëaיכול äMàäå– ÀÈÄÈÄÀËÈÈ
כסף  את הביכורים מן לגבות גרושתו  יכולה אשתו, את שגירש  כהן 

אם  לה לשלם הכתובה בשטר  בעלה שנתחייב הסכום היינו  כתובתה,
äøBzיגרשנה, øôñkשבעל כביכורים דינו תורה ספר  שגם כלומר  – ÀÅÆÈ

בכתובתה והאשה בחובו נוטלו  ברטנורא )חוב גורסים:(ר"ש ; ויש  .

"dxez xtqe"( א קלא , חולין בביכורים (בבלי הכהן שקונה כלומר  –
תורה ספר  ברטנורא )אף ר "ש; שאפילו (רמב "ם; כאן, ששנינו  פי  על  ואף .

להשמיענו  המשנה צריכה מקום מכל בהם, לקנות מותר  טמאה בהמה
כגון  דברים דווקא בביכורים הכהן שקונה נאמר, שלא תורה, ספר  גם

ראויים  אינם גופם שהם פי על  שאף טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים
כן  שאין מה אכילה, לידי  יבוא שכרם ידי על מקום מכל לאכילה,

שאין  אכילה, לידי  ידו  על לבוא כדי  שכר  לו יביא שלא תורה ספר 
תורה, וללמוד  אשה לישא כדי אלא תורה ספר למכור  רשאי אדם

לקנות  הכהן  רשאי תורה ספר שאף להשמיענו , המשנה באה הלכך 
שבמשנתנו(הרא"ש )בביכורים הגירסה לפי מפרשים ויש  .,"dxez xtqk"

פי על אף תורה, שספר  שכשם אגב, דרך להשמיע באה שמשנתנו
הביכורים  גם כך הוא, תורה ספר שהרי  עליו, קדושתו  אינם שמכרו ,

צריך לעולם אלא לזרים, להיאכל  מכירתם) ידי  (על מקדושתם יוצאים
בטהרה שיאכלום טהורים לכהנים äãeäé.(ריבמ "ץ )למכרם éaøå– ÀÇÄÀÈ

גורסים: dcediויש  iaxíúBà íéðúBð ïéà :øîBà,הביכורים את – ÅÅÀÄÈ
øáçì àlà אינו יהודה רבי בטהרה. פירותיו  האוכל  "חבר " לכהן – ÆÈÀÈÅ

את  ליתן שאסור אחר, דין להשמיע בא הוא אלא הרישא, על חולק
חלה  (עיין בטהרה לאכלם ייזהר לא שמא חבר, שאינו  לכהן הביכורים

הביכורים מביאי  אין  הלכך  ט), xag,ד, odkl `l` mze` mipzepäáBèaÀÈ
ביכוריהם  את לו  שנתנו לבעלים טובה להחזיק הכהן  שרשאי  כלומר –

ראשונה") "משנה יהוסף ; ה "ר בשם  שלמה " הרב ("מלאכת ברם, .

תנא  על  לחלוק בא יהודה שרבי  הרמב"ם), פי  (על  מפרש מברטנורא
מותר אלא בביכורים, דבר לקנות רשאי  הכהן שאין  סובר , והוא קמא,

אחר  לכהן ליתנם לכהן daeha,לו  רק אבל ונדבה, חסד בתורת היינו
לעיל שבארנו  הטעם מאותו  בטהרה, חוליו  שאוכל  "משנה חבר , (עיין

הברטנורא ) פירוש על שתמהים  שלמה" ו"מלאכת  íéîëçåÇÂÈÄ.ראשונה"
øîLî éLðàì íúBà ïéðúBð :íéøîBà מחולקים הכהנים שכן – ÀÄÀÄÈÀÇÀÅÄÀÈ

את  עושה אחר  משמר  היה שבוע וכל  משמרות, וארבעה לעשרים היו 
בעזרה  הביכורים שהונחו  שלאחר  חכמים, וסוברים במקדש, העבודה

שבוע  באותו שעובדים המשמר  לכהני  אותם נותנים המזבח, אצל 
המקדש, íäéðéaבבית íé÷lçî íäå,הביכורים פירות את – ÀÅÀÇÀÄÅÅÆ

Lc÷nä éLã÷k שאינו ובין  חבר שבין כלומר  מזבח, קדשי כשאר  – ÀÈÀÅÇÄÀÈ
ש בביכורים, חלק מקבל הכלחבר לעזרה, אותם ומביאים הואיל 

המשמר, לאנשי הביכורים וניתנים והואיל  בטהרה; לאכלם בהם נזהרים
סובר, יהודה רבי  ברם, לבעלים. טובה להחזיק צריך  כהן שום אין 

שהכל המקדש  כקדשי דינם אין עבודה בהם עושים ואין  שהואיל
לחבר, אלא ניתנים שאינם הגבול , קדשי  כשאר אלא בהם, נזהרים

בטהרה. לאכלם ייזהר  לא חבר  שאינו  כהן  שמא minkgk.מחשש dklde

i y i l y m e i
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ג-ז ), ב, (ביכורים בתוספתא מקורו  זה שפרק למסכתנו ), (בפתיחה הקדמנו  כבר 
של יד  כתבי  שבכמה אלא המשנה, מגוף כלל אינו רבים מפרשים ולדעת
הוצאת  (במשניות שונות נוסחאות לו  ויש רביעי, כפרק למסכתנו  נספח המשנה
מנחם  ר ' נוסחת הרש"ש, נוסחת הגמרא, נוסחת נוסחאות: ארבע נדפסו ראם
פירשוהו לא ואף הזה, הפרק אין  בירושלמי  ברם, הגר"א). נוסחת מפאנו , עזריה

יום "תוספות ובעל  מברטנורא הרב הרמב"ם, – המשנה מכלמפרשי  טוב".
הוספנו ונקטנומקום היומית, המשנה בלוח נכלל  גם באשר הזה, הפרק את כאן 

הגר"א. נוסחת בו

ñBðéâBøcðà,כאחד ונקבה זכר סימני  לו שיש  –íéëøc Ba Lé ÇÀÀÄÆÀÈÄ
íéLðàì äåL,(זכרים) לאנשים בהם שווה שהוא דינים –Ba Léå ÈÆÈÂÈÄÀÆ

íéLpì äåL íéëøc,בנשים כמו  בו  הנוהגים דינים –Ba Léå ÀÈÄÈÆÇÈÄÀÆ
íéLpìå íéLðàì äåL íéëøc בין באנשים בין הנוהגים דינים – ÀÈÄÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄ

íéLpìבנשים, àGå íéLðàì àG äåL Bðéà íéëøc Ba Léå– ÀÆÀÈÄÅÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄ
נקבה. ספק זכר ספק שהוא משום

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äåL ãöékqepibexcp`íéLðàk ïáGa ànèî ?íéLðàì כשזב – ÅÇÈÆÈÂÈÄÀÇÅÀÆÈÂÈÄ
) – מוזרת ביצה וכלובן  שעורים של בצק כמי לבן  נוזל היינוממנו 

הדגיר  בשעת  בה  מתרקם אפרוח  שאין סד,ה ביצה חולין  רש"י עיין  –

בלובן ; זבה נעשית אינה אשה אבל  זב. נעשה הריהו  óhòúîeÄÀÇÅב),
íéLðàk,אשה שמלת ילבש שלא –àOð àG ìáà àNBðå ÈÂÈÄÀÅÂÈÄÈ
íéLðàk והבא כזכר, שהוא מפני לאיש, נישא ואינו אשה, נושא – ÈÂÈÄ

ו); ח, (יבמות הזכר על כבא דינו  íãaעליו  åéìò úáLBé BnàåÀÄÆÆÈÈÀÇ
íéLðàk øäèבתורה שכתוב ב-ה )– יב  תזריע (ויקרא  כי "אשה : ÙÇÈÂÈÄ

תשב  ימים ושלשת יום ושלשים ימים... שבעת וטמאה זכר  וילדה

וששת  יום וששים שבועים... וטמאה תלד נקבה ואם טהרה... בדמי
יושבת  שאמו כזכר , אנדרוגינוס של ודינו טהרה", בדמי  תשב ימים

טהרה  בדמי – הראשונים טומאתה ימי  לאחר – יום ארבעים עד  עליו
אחרי ואילו טהור ) דם הוא אלה בימים ממנה היוצא שהדם (כלומר 
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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Ëñpð ïa ïBòîL éaøøîBà:íéðénä úòáMî õeç íéøekaä úà ïéøhòî.àáé÷ò éaøøîBà:úà ïéøhòî ïéà ©¦¦§¤©¨¥§©§¦¤©¦¦¦¦§©©¦¦©¦£¦¨¥¥§©§¦¤
íéðénä úòáMî àlà íéøekaä. ©¦¦¤¨¦¦§©©¦¦

ÈïBòîL éaøøîBà:ìLíéøekaa úBcî L:íéøekaä,íéøekaä úôñBúå,íéøekaä øehòå.íéøekaä úôñBz– ©¦¦§¥¨¦©¦¦©¦¦§¤¤©¦¦§¦©¦¦¤¤©¦¦
Bðéîa ïéî.íéøekaä øehòå–Bðéî BðéàLa ïéî.äøäèa úìëàð íéøekaä úôñBz,éàîcä ïî äøeèôe;øehòå ¦§¦§¦©¦¦¦§¤¥¦¤¤©¦¦¤¡¤¤§©£¨§¨¦©§©§¦

éàîca áiç íéøekaä. ©¦¦©¨©§©
‡Èeøîà éúîéà:íéøekak íéøekaä úôñBz?õøàä ïî äàa àéäL ïîæa.õøàä ïî äàa dðéà íàå,dðéà ¥¨©¨§¤¤©¦¦©¦¦¦§©¤¦¨¨¦¨¨¤§¦¥¨¨¨¦¨¨¤¥¨

íéøekak. ©¦¦
·Èeøîà äîì:ïäë éñëðk íéøekaä?íéãáò íäî äðB÷ àeäL,äàîè äîäáe úBò÷ø÷å,ïìèBð áBç ìòáe §¨¨§©¦¦§¦§¥Ÿ¥¤¤¥¤£¨¦§©§¨§¥¨§¥¨©©§¨

h.mipind zrayn ueg mixekad z` mixhrnïåâë ,íéðéîä úòáùî íðéàù éô ìò óàå ,íéçáåùîå íéàð úåøéôî íäá íéøåëáù íéìñä úà íéôé÷î
:ì"åçá åìãâù úåøéôî øèòì ïéìåëéù ïéãä àåäå ,ïäá àöåéëå âåøúàå ùéøô.mipind zrayn `l` mixekad oixhrn oi` xne` `aiwr iaxåìãâù úåøéôî

:ò"øë äëìäå .íéøåëáá íéáééçù õøàá
i.mixekad:øëáù ìåëùà åà äøëáù äðàú íéøåëáä ø÷éò.mixekad ztqezéñåî íéøåëáä úèé÷ì úòùá:íéáðò øàùî åà íéðàú øàùî íäéìò ó

.xehiré÷îù íéàðä úåøéôä:äåöî øåãäì ìñä úåáéáñ ó.epin epi`ya oinåìéôàå íéáðòá íéðàú éøåëá ìùå íéðàúá íéáðò éøåëá ìù ìñä øèòî
:ìéòì êë äéì àøéáñã ù"ø éøáãì íéðéîä úòáùî íðéàù úåøéôá.i`ncd on mixehte:íéøåëá àéáäù õøàä íòî ïäëä ïç÷ì íà

`i.ux`d on d`a dpi` m`eïéúéðúî éîð éà .ùáãå áìç úáæ õøà äðéàù ô"òà íéøåëá íùî íéàéáîù ìéòì ïðúã ,ïãøéì øáòî úôñåúä åàéáäù ïåâë
éëä ,ì"åç úåøéôá íéøèòî äéáéìàã éëéä éëå ,ì"åçá åìãâù úåøéôî ïéãä àåäå ,íéðéîä úòáùî õåç íéøåëáä úà íéøèòî ìéòì øîàã àéä ïåòîù éáø

:íéøåëáë äðéà õøàä ïî äðéàù úôñåúäù àëä ì"î÷å .ì"åç úåøéôî äàá úôñåúä éîð

`xephxa yexit
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הביכורים  סל על  שמניחים הנאים הפירות היינו  הביכורים, בעיטור דנה משנתנו
ג). משנה לעיל  (עיין והידור  נוי  לשם ומסביבו  למעלה

íéøekaä úà ïéøhòî :øîBà ñpð ïa ïBòîL éaø בפירות – ÇÄÄÀÆÇÈÅÀÇÀÄÆÇÄÄ
ומשובחים, íéðénäיפים úòáMî õeç בפירות אפילו כלומר  – ÄÄÀÇÇÄÄ

פי על שאף ישראל , ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת שאינם
לעטרם  מקום מכל  המינים, משבעת אלא באים אינם עצמם שהביכורים

לארץ. חוץ של  בפירות ואף שהם, פירות מיני  בכל  àáé÷òמותר  éaøÇÄÂÄÈ
íéðénä úòáMî àlà íéøekaä úà ïéøhòî ïéà :øîBà– ÅÅÀÇÀÄÆÇÄÄÆÈÄÄÀÇÇÄÄ

מבואר בירושלמי  עצמם. הביכורים כדין ישראל, ארץ בהם שנשתבחה
הביכורים  משום הביכורים בעיטור שגוזר  עקיבא, רבי של טעמו

משבעת  שאינם מפירות אפילו  ביכורים מביאין יאמרו : שמא עצמם,
שאי עקיבא, רבי לדעת הדין  והוא בפירות המינים. אלא מעטרים ן

ישראל . ארץ aiwr`.של iaxk dklde
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íéøekaa úBcî LìL :øîBà ïBòîL éaø דברים שלושה – ÇÄÄÀÅÈÄÇÄÄ
חלוקים: שדיניהם בביכורים עיקרíéøekaäכלולים היינו – ÇÄÄ

ורואה  שדהו  לתוך אדם "יורד  פרקנו: בהתחלת ששנינו  כמו הביכורים,

ואומר בגמי קושרו  שביכר , רימון  שביכר, אשכול שביכרה, תאנה
ביכורים"; אלו íéøekaä"הרי úôñBúå הביכורים לקיטת בשעת – ÀÆÆÇÄÄ

ד ), ב, (לעיל  שנינו שכן  שהופרשו , אלו על  פירות להוסיף נוהגים
עושה; ביכורים שדהו כל  לעשות והרוצה שיעור להם אין  שהביכורים

íéøekaä øehòåגבי על שנותנים והמשובחים הנאים הפירות – ÀÄÇÄÄ
הקודמת. במשנה ששנינו  כמו ולהידור, לנוי  הביכורים úôñBzÆÆסל

Bðéîa ïéî ,íéøekaä מאותו אלא הביכורים, על מוסיפים אין  – ÇÄÄÄÀÄ
תאנים. על תאנים או  ענבים על ענבים כגון íéøekaä,המין, øehòåÀÄÇÄÄ

Bðéî BðéàLa ïéî בתאנים מעטרים ענבים ביכורי של  סל כגון – ÄÀÆÅÄ
שמעון  רבי  ולדעת בזה. וכיוצא בענבים מעטרים תאנים ביכורי ושל 
משבעת  שאינם בפירות אפילו מעטרים הקודמת, שבמשנה ננס בן

במשנתנו  כמו  סתם שמעון  רבי  הקודמת במשנה גם גורסים יש המינים.

טוב") יום "תוספות  äøäèa.(עיין úìëàð íéøekaä úôñBz– ÆÆÇÄÄÆÁÆÆÀÇÂÈ

באכילה  אסורה נטמאה, ואם טהור, לכהן אלא באכילה מותרת שאינה

הביכורים; éàîcäכדין ïî äøeèôe מעם ביכורים שקיבל  כהן – ÀÈÄÇÀÇ
מעשרות  להפריש  חייב אינו  מעשרות, להפריש שלא החשוד  הארץ,

ברם, דמאי). למסכת פתיחה (עיין  "דמאי" משום הביכורים מתוספת
שפטורה  תרומה כמו  ודאי, ממעשר  אפילו פטורים עצמם הביכורים

אינו  מעושרים, שאינם ביכורים הכהן קיבל שאם והיינו  חייב ממעשר,
כביכורים, דינה הביכורים תוספת שאף מבואר , בירושלמי לעשרם.

משום  אלא דמאי המשנה נקטה ולא ודאי, ממעשר  אפילו שפטורה
שבסיפא. הביכורים éàîcaעיטור áiç íéøekaä øehòå כהן – ÀÄÇÄÄÇÈÇÀÇ

עיטור של  הפירות את מספק לעשר חייב הארץ מעם ביכורים שקיבל 
אם  ברם, ודאי. במעשר שחייב שכן וכל  "דמאי"; מדין  הביכורים

מדברי מוכיחים ויש  ממשנתנו . ברור לא בטומאה, לאכלו  מותר
יח )הרמב"ם ב , ביכורים  אלא (הל' נאכל  אינו הביכורים עיטור שאף

וכביכורים הביכורים כתוספת "משנה בטהרה שלמה "; ("מלאכת 

.ראשונה")
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לענין הביכורים כעיקר דינה הביכורים שתוספת הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
ממעשר  אף – לעיל שהבאנו  הירושלמי (ולפי  הדמאי  מן  ופטורה בטהרה שנאכלת
שגדלו פירות של  בתוספת אלא נוהג אינו  זה שדין להשמיע משנתנו  באה ודאי ),

ישראל. בארץ

eøîà éúîéà:חכמים –íéøekak íéøekaä úôñBzכפי – ÅÈÇÈÀÆÆÇÄÄÇÄÄ
הקודמת? במשנה õøàäששנינו ïî äàa àéäL ïîæa שהתוספת – ÄÀÇÆÄÈÈÄÈÈÆ

ישראל. בארץ שגדלו מפירות õøàäהיא ïî äàa dðéà íàå– ÀÄÅÈÈÈÄÈÈÆ
שמביאים  י ), (א, לעיל  ששנינו  כמו הירדן , מעבר שהביאוה כגון

ודבש , חלב זבת ארץ שאינה פי על  אף משם, íéøekakביכורים dðéàÅÈÇÄÄ
הרמב"ם וכותב כביכורים. התוספת דין אין יח )– ב, ביכורים  :(הל '

בטהרה". אלא נאכלת אינה כביכורים שאינה פי על  "אף

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

eøîà äîì:(א ב, (לעיל אמרו  מה לענין  –ïäë éñëðk íéøekaä ÀÈÈÀÇÄÄÀÄÀÅÙÅ
כנכסיו? הם הרי  הכהן  בהם שזכה שלאחר –íäî äðB÷ àeäLÆÆÅÆ

äàîè äîäáe úBò÷ø÷å íéãáò לכהן למכרם הוא שרשאי – ÂÈÄÀÇÀÈÀÅÈÀÅÈ
שאינם  דברים אפילו רוצה, שהוא מה כל  בדמיהם ולקנות אחר ,
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dúaúëa äMàäå BáBça,äøBz øôñk.äãeäé éaøåøîBà:äáBèa øáçì àlà íúBà íéðúBð ïéà.íéîëçåíéøîBà: §§¨¦¨¦§ª¨¨§¥¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨¤¨§¨¥§¨©£¨¦§¦
øîLî éLðàì íúBà ïéðúBð,íäéðéa íé÷lçî íäå,Lc÷nä éLã÷k. §¦¨§©§¥¦§¨§¥§©§¦¥¥¤§¨§¥©¦§¨
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‡ñBðéâBøcðà,íéLðàì äåL íéëøc Ba Lé;íéLpì äåL íéëøc Ba Léå;íéLpìå íéLðàì äåL íéëøc Ba Léå; ©§§¦¤§¨¦¨¤¨£¨¦§¤§¨¦¨¤©¨¦§¤§¨¦¨¤¨£¨¦§©¨¦

íéLpì àGå íéLðàì àG äåL Bðéà íéëøc Ba Léå. §¤§¨¦¥¨¤¨£¨¦§©¨¦
·ãöékíéLðàì äåL?íéLðàk ïáGa ànèî,íéLðàk óhòúîe,íéLðàk àOð àG ìáà àNBðå,úáLBé Bnàå ¥©¨¤¨£¨¦§©¥§¤¨£¨¦¦§©¥¨£¨¦§¥£¨¦¨¨£¨¦§¦¤¤

íéLðàk øäè íãa åéìò,íéLðàk íéLpä íò ãçéúî Bðéàå,íéLðàk úBðaä íò ïBfð Bðéàå,éwz ìa ìò øáBòåó ¨¨§©Ÿ©¨£¨¦§¥¦§©¥¦©¨¦¨£¨¦§¥¦¦©¨¨£¨¦§¥©©©¦

ai.dxez xtqkâ"òàå .äøåú øôñ íäá úåð÷ì øúåîå ,ú"ñå øçà 'éô .äúáåúëá äùàå åáåçá ìèåð áåç ìòáã äæ ïéãì íéøåëá åîë éåä éîð ú"ñå øîåìë
:ì"î÷ ,àì àîéà ,ú"ñ ïéøëåî ïéàù éôì äìéëà éãéì àáéù øëùì åæç äìéëàì åæç àìã éäð éðä ìë àîéú àìã ú"ñ éðúîì êéøèöà ,äàîè äîäá àðúã

.daeha xagl `l` mipzep oi`éàùø åðéàå ,äáãðå ãñç úøåúá äáåèá åì íúåà ïúåðå äøäèá åéìåç ìëåàù øáç ïäëì àìà íéøåëáä ïúéì ìåëé ïäëä ïéà
:åäá øäãæéî àì àîìã ïðéùééç äãåáò ïäá ïéùåò ïéàù ïåéëã ,øáç åðéàù ïäëì ïðúéì àì óàå øáã ïäá úåð÷ì.xnyn iyp`l mze` mipzepøáç ïéáå

:íäéðéá íúåà ïé÷ìçî øáç åðéàù ïéáå.ycwn iycwkàìå åäá éøäãæî äøæòì íúåà íéñéðëîå ìéàåä äãåáò íäá ïéùåò ïéàù ô"òàå .çáæî éùã÷ øàùë
:íéîëçë äëìäå .äàîåèá åäðéìëîì åúà

`xephxa yexit

או  סוס כגון טמאה, בהמה ואפילו  וקרקעות, עבדים כגון לאכילה,
BáBçaחמור, ïìèBð áBç ìòáeכסף חייב הכהן  אם לחברו ,– ÇÇÀÈÀ

הביכורים, מן  חובו  את לגבות חברו dúaúëaיכול äMàäå– ÀÈÄÈÄÀËÈÈ
כסף  את הביכורים מן לגבות גרושתו  יכולה אשתו, את שגירש  כהן 

אם  לה לשלם הכתובה בשטר  בעלה שנתחייב הסכום היינו  כתובתה,
äøBzיגרשנה, øôñkשבעל כביכורים דינו תורה ספר  שגם כלומר  – ÀÅÆÈ

בכתובתה והאשה בחובו נוטלו  ברטנורא )חוב גורסים:(ר"ש ; ויש  .

"dxez xtqe"( א קלא , חולין בביכורים (בבלי הכהן שקונה כלומר  –
תורה ספר  ברטנורא )אף ר "ש; שאפילו (רמב "ם; כאן, ששנינו  פי  על  ואף .

להשמיענו  המשנה צריכה מקום מכל בהם, לקנות מותר  טמאה בהמה
כגון  דברים דווקא בביכורים הכהן שקונה נאמר, שלא תורה, ספר  גם

ראויים  אינם גופם שהם פי על  שאף טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים
כן  שאין מה אכילה, לידי  יבוא שכרם ידי על מקום מכל לאכילה,

שאין  אכילה, לידי  ידו  על לבוא כדי  שכר  לו יביא שלא תורה ספר 
תורה, וללמוד  אשה לישא כדי אלא תורה ספר למכור  רשאי אדם

לקנות  הכהן  רשאי תורה ספר שאף להשמיענו , המשנה באה הלכך 
שבמשנתנו(הרא"ש )בביכורים הגירסה לפי מפרשים ויש  .,"dxez xtqk"

פי על אף תורה, שספר  שכשם אגב, דרך להשמיע באה שמשנתנו
הביכורים  גם כך הוא, תורה ספר שהרי  עליו, קדושתו  אינם שמכרו ,

צריך לעולם אלא לזרים, להיאכל  מכירתם) ידי  (על מקדושתם יוצאים
בטהרה שיאכלום טהורים לכהנים äãeäé.(ריבמ "ץ )למכרם éaøå– ÀÇÄÀÈ

גורסים: dcediויש  iaxíúBà íéðúBð ïéà :øîBà,הביכורים את – ÅÅÀÄÈ
øáçì àlà אינו יהודה רבי בטהרה. פירותיו  האוכל  "חבר " לכהן – ÆÈÀÈÅ

את  ליתן שאסור אחר, דין להשמיע בא הוא אלא הרישא, על חולק
חלה  (עיין בטהרה לאכלם ייזהר לא שמא חבר, שאינו  לכהן הביכורים

הביכורים מביאי  אין  הלכך  ט), xag,ד, odkl `l` mze` mipzepäáBèaÀÈ
ביכוריהם  את לו  שנתנו לבעלים טובה להחזיק הכהן  שרשאי  כלומר –

ראשונה") "משנה יהוסף ; ה "ר בשם  שלמה " הרב ("מלאכת ברם, .

תנא  על  לחלוק בא יהודה שרבי  הרמב"ם), פי  (על  מפרש מברטנורא
מותר אלא בביכורים, דבר לקנות רשאי  הכהן שאין  סובר , והוא קמא,

אחר  לכהן ליתנם לכהן daeha,לו  רק אבל ונדבה, חסד בתורת היינו
לעיל שבארנו  הטעם מאותו  בטהרה, חוליו  שאוכל  "משנה חבר , (עיין

הברטנורא ) פירוש על שתמהים  שלמה" ו"מלאכת  íéîëçåÇÂÈÄ.ראשונה"
øîLî éLðàì íúBà ïéðúBð :íéøîBà מחולקים הכהנים שכן – ÀÄÀÄÈÀÇÀÅÄÀÈ

את  עושה אחר  משמר  היה שבוע וכל  משמרות, וארבעה לעשרים היו 
בעזרה  הביכורים שהונחו  שלאחר  חכמים, וסוברים במקדש, העבודה

שבוע  באותו שעובדים המשמר  לכהני  אותם נותנים המזבח, אצל 
המקדש, íäéðéaבבית íé÷lçî íäå,הביכורים פירות את – ÀÅÀÇÀÄÅÅÆ

Lc÷nä éLã÷k שאינו ובין  חבר שבין כלומר  מזבח, קדשי כשאר  – ÀÈÀÅÇÄÀÈ
ש בביכורים, חלק מקבל הכלחבר לעזרה, אותם ומביאים הואיל 

המשמר, לאנשי הביכורים וניתנים והואיל  בטהרה; לאכלם בהם נזהרים
סובר, יהודה רבי  ברם, לבעלים. טובה להחזיק צריך  כהן שום אין 

שהכל המקדש  כקדשי דינם אין עבודה בהם עושים ואין  שהואיל
לחבר, אלא ניתנים שאינם הגבול , קדשי  כשאר אלא בהם, נזהרים

בטהרה. לאכלם ייזהר  לא חבר  שאינו  כהן  שמא minkgk.מחשש dklde
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ג-ז ), ב, (ביכורים בתוספתא מקורו  זה שפרק למסכתנו ), (בפתיחה הקדמנו  כבר 
של יד  כתבי  שבכמה אלא המשנה, מגוף כלל אינו רבים מפרשים ולדעת
הוצאת  (במשניות שונות נוסחאות לו  ויש רביעי, כפרק למסכתנו  נספח המשנה
מנחם  ר ' נוסחת הרש"ש, נוסחת הגמרא, נוסחת נוסחאות: ארבע נדפסו ראם
פירשוהו לא ואף הזה, הפרק אין  בירושלמי  ברם, הגר"א). נוסחת מפאנו , עזריה

יום "תוספות ובעל  מברטנורא הרב הרמב"ם, – המשנה מכלמפרשי  טוב".
הוספנו ונקטנומקום היומית, המשנה בלוח נכלל  גם באשר הזה, הפרק את כאן 

הגר"א. נוסחת בו

ñBðéâBøcðà,כאחד ונקבה זכר סימני  לו שיש  –íéëøc Ba Lé ÇÀÀÄÆÀÈÄ
íéLðàì äåL,(זכרים) לאנשים בהם שווה שהוא דינים –Ba Léå ÈÆÈÂÈÄÀÆ

íéLpì äåL íéëøc,בנשים כמו  בו  הנוהגים דינים –Ba Léå ÀÈÄÈÆÇÈÄÀÆ
íéLpìå íéLðàì äåL íéëøc בין באנשים בין הנוהגים דינים – ÀÈÄÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄ

íéLpìבנשים, àGå íéLðàì àG äåL Bðéà íéëøc Ba Léå– ÀÆÀÈÄÅÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄ
נקבה. ספק זכר ספק שהוא משום

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äåL ãöékqepibexcp`íéLðàk ïáGa ànèî ?íéLðàì כשזב – ÅÇÈÆÈÂÈÄÀÇÅÀÆÈÂÈÄ
) – מוזרת ביצה וכלובן  שעורים של בצק כמי לבן  נוזל היינוממנו 

הדגיר  בשעת  בה  מתרקם אפרוח  שאין סד,ה ביצה חולין  רש"י עיין  –

בלובן ; זבה נעשית אינה אשה אבל  זב. נעשה הריהו  óhòúîeÄÀÇÅב),
íéLðàk,אשה שמלת ילבש שלא –àOð àG ìáà àNBðå ÈÂÈÄÀÅÂÈÄÈ
íéLðàk והבא כזכר, שהוא מפני לאיש, נישא ואינו אשה, נושא – ÈÂÈÄ

ו); ח, (יבמות הזכר על כבא דינו  íãaעליו  åéìò úáLBé BnàåÀÄÆÆÈÈÀÇ
íéLðàk øäèבתורה שכתוב ב-ה )– יב  תזריע (ויקרא  כי "אשה : ÙÇÈÂÈÄ

תשב  ימים ושלשת יום ושלשים ימים... שבעת וטמאה זכר  וילדה

וששת  יום וששים שבועים... וטמאה תלד נקבה ואם טהרה... בדמי
יושבת  שאמו כזכר , אנדרוגינוס של ודינו טהרה", בדמי  תשב ימים

טהרה  בדמי – הראשונים טומאתה ימי  לאחר – יום ארבעים עד  עליו
אחרי ואילו טהור ) דם הוא אלה בימים ממנה היוצא שהדם (כלומר 
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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íéLðàk íéúîì ànhz ìáe úéçLz ìáe,íéLðàk äøBza úBøeîàä úBönä ìëa áiçå. ©©§¦©¦©¥§¥¦¨£¨¦§©¨§¨©¦§¨£©¨¨£¨¦
‚íéLpì äåL ãöék?íéLpk íãàa ànèî,íéLpk íéLðàä íò ãçéúî Bðéàå,íéLpk íeaéì ÷÷Bæ Bðéàå,Bðéàå ¥©¨¤©¨¦§©¥§Ÿ¤©¨¦§¥¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦§¥¥§¦©¨¦§¥

íéLpk íéðaä íò ÷ìBç,íéLpk Lc÷nä éLã÷a ìëBà ïéàå,íéLpk àîè íãa åéìò úáLBé Bnàå,ïî ìeñôe ¥¦©¨¦©¨¦§¥¥§¨§¥©¦§¨©¨¦§¦¤¤¨¨§©¨¥©¨¦¨¦
íéLpk úeãòä,íéLpk äîeøzä ïî ìñôð äøáòa ìòáð íàå. ¨¥©¨¦§¦¦§©©£¥¨¦§©¦©§¨©¨¦

„íéLpìå íéLðàì äåL ãöék?íéLpëå íéLðàk Búìì÷å Búkî ìò íéáiç,äìBb ââBL BâøBääå,âøäð ãéæîe, ¥©¨¤¨£¨¦§©¨¦©¨¦©©¨§¦§¨¨£¨¦§©¨¦§©§¥¤¥¦¤¡¨
íéLpëå íéLðàk,íéLpëå íéLðàk ïaø÷ åéìò äàéáî Bnàå,íéLpëå íéLðàk ìeábä éLã÷a ìëBàå,ìëì ìçBðå ¨£¨¦§©¨¦§¦§¦¨¨¨¨§¨¨£¨¦§©¨¦§¥§¨§¥©§¨£¨¦§©¨¦§¥§¨

íéLpëå íéLðàk úBìçpä. ©§¨¨£¨¦§©¨¦
‰íéLpì àGå íéLðàì àG äåL Bðéà ãöék?Búáéæ úàîè ìò äîeøz ïéôøBN ïéà,úàéa ìò åéìò ïéáiç ïéàå ¥©¥¨¤¨£¨¦§©¨¦¥§¦§¨©ª§©¦¨§¥©¨¦¨¨©¦©

Lc÷î,íéLpk àGå íéLðàk àG,íéLpk àGå íéLðàk àG éøáò ãáòa økîð ïéàå,àGå íéLðàk àG Cøòð Bðéàå ¦§¨¨£¨¦§©¨¦§¥¦§¨§¤¤¦§¦¨£¨¦§©¨¦§¥¤¡¨¨£¨¦§

טמא; דמה ללידתו  יום íéLðàkארבעים íéLpä íò ãçéúî BðéàåÀÅÄÀÇÅÄÇÈÄÈÂÈÄ
יב), ד , קידושין (עיין  זכר  כדין  אשה עם להתייחד לו אסור –BðéàåÀÅ

íéLðàk úBðaä íò ïBfðשנו שכן  א )– ט, בתרא  שמת (בבא  "מי : ÄÄÇÈÈÂÈÄ
מרובים שהנכסים בזמן ובנות, בנים zepadוהניח oefn ick mda yiy)

,(mipal dyexie ייזונו והבנות יירשו  oic,הבנים zia i`pz `ed jky)
מועטין  הנכסים יא); ד , כתובות במסכת ickכמבואר  `l` mda oi`y) ֹ

,(cala zepad oefnהפתחים על  ישאלו והבנים ייזונו lrהבנות exfgi)
;(zeacp ywal migztd מועטים הנכסים שאם ללמד, משנתנו ובאה

שכן  המועטים, מהנכסים הבנות עם ניזון אינו אנדרוגינוס, ביניהם ויש 
הירושה  מנכסי כלום נוטלים שאינם הבנים, אצל  אותו דוחות הבנות

הל נישנתה שם – ב ט, בתרא בבא והוא (עיין  טומטום, לענין  זו כה
לאנדרוגינוס); óéwzהדין ìa ìò øáBòå"ראשכם פאת תקיפו  "לא – ÀÅÇÇÇÄ

כז ) יט , úéçLz,(ויקרא  ìáe"זקנך פאת תשחית "לא ìáe,(שם )– ÇÇÀÄÇ
íéúîì ànhzבכהן שנאמר  כמו  א )– כא , לא (ויקרא  "לנפש : ÄÇÅÀÅÄ

כך, על מוזהר  הריהו  כהן , הוא האנדרוגינוס ואם בעמיו ". יטמא
íéLðàk קידושין במסכת (כמבואר  אלו בכל  חייבת אינה אשה שכן  – ÈÂÈÄ

ז ); íéLðàkא, äøBza úBøeîàä úBönä ìëa áiçå אפילו – ÀÇÈÀÈÇÄÀÈÂÇÈÈÂÈÄ
פטורות. שהנשים גרמן, שהזמן עשה במצוות

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

äåL ãöékqepibexcp`íéLpk íãàa ànèî ?íéLpì שאם – ÅÇÈÆÇÈÄÀÇÅÀÙÆÇÈÄ
כתוב באשה שכן  זבה, או נידה כדין  טמא הריהו דם, טו,ראה (ויקרא 

כשהיא יט ) אלא נטמאת שאינה ומכאן  דם", זבה תהיה כי  "ואשה :
דם; íéLpkרואה íéLðàä íò ãçéúî Bðéàåלהתייחד לו אסור – ÀÅÄÀÇÅÄÈÂÈÄÇÈÄ

אשה. כדין גבר  íéLpkעם íeaéì ÷÷Bæ Bðéàå אחיו מת שאם – ÀÅÅÀÄÇÈÄ
הייבום  מן פטורה המת אחיו אשת הוא, אלא אחר יבם ואין בנים, בלא

החליצה, íéLpkומן  íéðaä íò ÷ìBç Bðéàåשנכסי בזמן  – ÀÅÅÄÇÈÄÇÈÄ
דוחים  שהבנים בירושה, חלק הבנים עם נוטל  אינו  מרובים, הירושה

והוא  טומטום, לענין ב ט, בתרא בבא שנשנה (כמו  הבנות אצל  אותו 
שאומרים  כלומר  טוב"), יום "תוספות שם עיין  לאנדרוגינוס; הדין

ניזון  מקום ומכל  מהירושה. חלק ותקח אתה שזכר  ראיה הבא לו :
כבנות מהנכסים aa`הוא zkqnn ep`ady dn zncewd dpyna oiir)

;(`xzac÷nä éLã÷a ìëBà ïéàåíéLpk L האנדרוגינוס אם – ÀÅÅÀÈÀÅÇÄÀÈÇÈÄ
ואשמות  חטאות כגון  הקדשים, קדשי  מבשר  אוכל אינו  כהן  הוא

כהונה לזכרי אלא נאכלים שאינם ז ,ומנחות, כב; יא; ו , ויקרא  (עיין

íéLpk;ו) àîè íãa åéìò úáLBé Bnàå כיולדת שבועיים – ÀÄÆÆÈÈÀÇÈÅÇÈÄ
dxezd);נקבה on ze`xwnd z` ep`ady dn zncewd dpyna oiir)ìeñôeÈ

íéLpk úeãòä ïî וכן התורה, מן לעדות פסולה האשה שכן  – ÄÈÅÇÈÄ
כשר ספק שהוא מי וכל  אשה, ספק שהוא מפני פסול , האנדרוגינוס
פיו  על ממון להוציא אלא בא העד  שאין  פסול, הוא הרי  פסול, ספק
דין  מספק עונשין ואין  מספק ממון מוציאין ואין פיו, על  לחייב או

ב-ג )תורה ט , עדות  הל' äøáòa;(רמב"ם  ìòáð íàå עליו שבא – ÀÄÄÀÇÇÂÅÈ
כהונה, מפסולי  או מקרוביו íéLpkאחד äîeøzä ïî ìñôð– ÄÀÇÄÇÀÈÇÈÄ

זו  היתה שאילו כשם בתרומה, מלאכול נפסל  הוא הרי  כהן, הוא אם
התרומה. מן נפסלת היתה אשה,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äåL ãöékqepibexcp`Búkî ìò íéáiç ?íéLpìå íéLðàì ÅÇÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄÇÈÄÇÇÈ
äìBb ââBL BâøBääå ,íéLpëå íéLðàk Búìì÷åלעיר – ÀÄÀÈÈÂÈÄÀÇÈÄÀÇÀÅÆ

במזיד ,ãéæîeמקלט, ההורגו  –âøäðידי על  למיתה נידון – ÅÄÆÁÈ
דין, íéLpëåבית íéLðàk,אלו בדינים הם ששווים –Bnàå ÈÂÈÄÀÇÈÄÀÄ

åéìò äàéáîíéLpëå íéLðàk ïaø÷שכתוב יב,– (ויקרא ÀÄÈÈÈÈÀÈÈÂÈÄÀÇÈÄ
טהרהו) ימי "ובמלאת :,zal e` oal לעולה שנתו  בן כבש  תביא

יושבת  אנדרוגינוס, שילדה אשה וכן  לחטאת"... תור או  יונה ובן 

ששנינו  (כמו  נקבה יולדת כדין  טומאה ימי עשר ארבעה היא
להשלמת  טהרה, ימי  וששה עשרים כך ואחר הקודמת), במשנה

(משום  מהלידה יום שמונים ולאחר  זכר , יולדת כדין  יום, ארבעים
לידה. קרבן  מביאה היא נקבה) ספק ìeábäשהוא éLã÷a ìëBàåÀÅÀÈÀÅÇÀ

íéLpëå íéLðàk,הגבול בקדשי  אוכל הריהו כהן, הוא אם – ÈÂÈÄÀÇÈÄ
וחלה; מעשר , תרומת תרומה, íéLðàkכגון úBìçpä ìëì ìçBðåÀÅÀÈÇÀÈÈÂÈÄ

íéLpëå בבא (עיין  הכל  את יורש הוא, אלא יורש  אין אם – ÀÇÈÄ
הדין  והוא טומטום, לענין זה דין  נשנה שם – ב ט, בתרא

אנדרוגינוס  אומרים: שאין  להשמיע, המשנה ובאה לאנדרוגינוס),
ירושה. בר  ואינו הוא עצמה בפני  בריה

i y i n g m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôøBN ïéà ?íéLpì àGå íéLðàì àG äåL Bðéà ãöékÅÇÅÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄÅÀÄ
Búáéæ úàîè ìò äîeøz ונגע לבד אודם או  לבד לובן ראה אם – ÀÈÇËÀÇÄÈ

אם  אבל  בספק. שטומאתו  לפי  התרומה, את שורפין אין  בתרומה,

נפשך ממה שכן  התרומה, את עליו  שורפים כאחד, ואודם לובן  ראה
הוא א )טמא כח, נידה Lc÷î,.(בבלי  úàéa ìò åéìò ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÈÈÇÄÇÄÀÈ

íéLpk àGå íéLðàk àG ונכנס כאחד ואודם לובן  ראה אפילו  – ÈÂÈÄÀÇÈÄ
שילוח  בענין  שנאמר מקדש , ביאת טומאת משום חייב אינו למקדש ,

מהמקדש  ג )טמאים ה, ודאי(במדבר  זכר – תשלחו " נקבה עד  "מזכר :
נקבה. ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס, לא אבל  ודאית, ïéàåÀÅונקבה

íéLðàk àG éøáò ãáòa økîð שנאמר ב )– כב, "ונמכר(שמות  : ÄÀÈÀÆÆÄÀÄÈÂÈÄ
ezapb),בגנבתו" cra cark xknp `ed ixd ,mlyl ick apbl oi` m`)

חכמים: בגנבתו "ezapba"ודרשו  נמכר שהאיש  ומכאן  בגנבתה, ולא
נמכרת  האשה אשה,ואין ספק והוא הואיל האנדרוגינוס, ואף בגנבתה;

גנבתו; בעד כעבד נמכר  íéLpkאינו àGå בתו את מוכר  שאב – ÀÇÈÄ
לאמה ז )הקטנה כא, אביו (שמות  אין  זכר , ספק והאנדרוגינוס והואיל ,

לעבד. בנו מוכר  אב שאין למכרו , íéLðàkיכול àG Cøòð BðéàåÀÅÆÁÈÈÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéLpk,äMà àGå Léà àG äfL øéæð éðéøä øîà íàå,øéæð.éñBé éaøøîBà:àeä dîöò éðôa äiøa ñBðéâBøcðà, ©¨¦§¦¨©£¥¦¨¦¤¤¦§¦¨¨¦©¦¥¥©§§¦§¦¨¦§¥©§¨
åäMà Bà Léà àeä íà åéìò òéøëäì íéîëç eìëé àG.ïë Bðéà íeèîè ìáà,Léà àeäL íéîòt,àeäL íéîòt §¨§£¨¦§©§¦©¨¨¦¦¦¨£¨ª§¥¥§¨¦¤¦§¨¦¤

äMà. ¦¨
Ì È ¯ Â Î È · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

Ì È Ú ¯ Ê ¯ „ Ò Í Ï Ú Ô ¯ „ ‰

íéLpk àGåערכים בפרשת שכתוב ואילך )– ג כז , "והיה (ויקרא  : ÀÇÈÄ
שקלהזכרערכך  חמשים שנה... ששים בן  ועד שנה עשרים מבן  –

ואם שנים dawpכסף... חמש  מבן ואם שקל. שלשים ערכך והיה היא,

ערכך  והיה שנה, עשרים בן שקלים,xkfdועד  עשרת dawpleעשרים
או  ודאי  בזכר  אלא נוהגת ערכים תורת שאין ומכאן וגו', שקלים"

נקבה. ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס להוציא ודאית, íàåÀÄבנקבה
äMà àGå Léà àG äfL øéæð éðéøä øîà אנדרוגינוס שראה מי – ÈÇÂÅÄÈÄÆÆÄÀÄÈ

אשה, ולא איש לא אינו זה אם נזיר  הריני  הוא øéæðואמר : הרי  – ÈÄ
גמורה אשה ולא גמור איש  לא אינו  שאנדרוגינוס מפני (עיין נזיר ,

א ) פג, יבמות  éðôa.תוספות  äiøa ñBðéâBøcðà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÀÄÀÄÈÄÀÅ
Léà àeä íà åéìò òéøëäì íéîëç eìëé àGå ,àeä dîöòÇÀÈÀÈÀÂÈÄÀÇÀÄÇÈÈÄÄ

äMà Bà שלושה באנדרוגינוס יש  יוסי  רבי  שלדעת מפרשים, יש – ÄÈ
כן  שאין  מה עצמה, בפני  בריה ספק אשה, ספק איש, ספק ספקות:

אשה ספק איש  ספק ספקות, שני  אלא בו  שאין  קמא .(הר"ש )לתנא

פירשו  א )ובתוספות כח , נידה  א ; פג, חולק (יבמות  אינו  יוסי שרבי ,
בפני בריה שאנדרוגינוס טעמו, לפרש  בא אלא קמא, תנא על  כלל 

ספק  זכר ספק שהיא בריה אלא ממש  בריה לא כלומר הוא, עצמה
(ויש אשה או איש  הוא אם עליו  להכריע חכמים יכלו  שלא נקבה,

פירושים). עוד Léà,שם àeäL íéîòt ,ïë Bðéà íeèîè ìáàÂÈËÀÅÅÀÈÄÆÄ
äMà àeäL íéîòt.נקבה שהוא ויש זכר  שהוא טומטום יש – ÀÈÄÆÄÈ

היא: הגירסה `eובתוספתא yi` wtq e` `l` ok epi` mehneh la`
Ð dy` wtq אלא ודאית נקבה או  ודאי  זכר הוא שטומטום כלומר

אנדרוגינוס  כן  שאין מה להתברר , יכול שספקו ויש מכוסה, שהוא
נקבה  או זכר  הוא אם בו  הכריעו לא חכמים שכן לעולם, ספק שהוא

שטומטום (תוספות ) הוא, הפירוש לעיל , שהבאנו  הר"ש, לפי  ואף .
ודאית. נקבה או ודאי זכר  או  אלא עצמה בפני בריה ספק אינו 

ú áù ú ë ñ î
ú áù ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

היא לה' ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום .ּכלֿמלאכּת ועׂשית ּתעבד  ימים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשׁשת

כל ֿמלאכה... יג -יד)אֿתעׂשה ה, דברים ט-י; כ, (שמות ְֲֶַָָָ

zaya zexeq`d zek`lnd. מסכתנו של  עניינה עיקר  הן

מלאכות" כ"אבות חכמים ידי על  הוגדרו מלאכות ותשע שלושים
בשבת, האסורות העיקריות המלאכות והיינו ב), ז , במסכתנו (המנויות

ובתכונתן), (באופיין להן הדומות המלאכות שאר על  למדים שמהן 
("תולדותיהן "zeclez"הנקראות כאבות דינן  התולדות אף ברם, .

שיבואר. כפי א), ב, קמא בבא בבלי  – בהן" כיוצא

לפרשת  שבת פרשת בסמיכות מקורן  המלאכות אבות ותשע שלושים
המשכן  למלאכת שבת נסמכה שלכך לה), לא; (שמות המשכן  מלאכת

מלאכה  שכל  ומכאן השבת, את דוחה המשכן  מלאכת שאין  ללמדנו,
ב): מט, (שבת בברייתא שנו  וכן בשבת. היא אסורה במשכן שהיתה

זרעו  הם במשכן . היתה בה שכיוצא מלאכה על  אלא חייבין "אין
mili` zexere zlkz reavl mipnnq);בשבת תזרעו  לא ואתם רש "י ), –

לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תקצרו; לא ואתם קצרו, הם
הגדירו  גם מכאן  וכו'. היחיד  לרשות הרבים מרשות תכניסו  לא ואתם

ושלא  "אב", הנקראת היא במשכן  חשובה שהיתה שהמלאכה חכמים,

א). ב, קמא, (בבא "תולדה" נקראת במשכן חשובה היתה

מן  בשבת הן אסורות תולדותיהן וכן  המלאכות אבות מקום מכל

שלא  בו  והתרו  עדים, בפני במזיד  מהן אחת על והעובר  התורה,
חייב עליה לעבור , והעובר כרת; חייב בו, התרו לא ואם סקילה,

זה  לתולדה? אב בין ההבדל ומהו – חטאת. קרבן  חייב בשוגג
ז . פרק בתחילת במסכתנו  יתבאר 

מוסיפה  היא שבהם לרשות", מרשות "הוצאה בדיני  פותחת מסכתנו

אחרונה  נימנית זו  שמלאכה אף ד–יא, בפרקים הרבה לעסוק עוד
(כמבואר כך על נאמרו שונים טעמים ב). (ז, המלאכות אבות ברשימת

תלויים  שבת ענייני  שהרבה לפי  מהם, ואחד א), למשנה בהקדמתנו
הרבים, לרשות היחיד מרשות הוצאה היא: כוללת שכן זו, במלאכה

ארבע  העברה הושטה, זריקה, היחיד, לרשות הרבים מרשות הכנסה
(המאירי ). ועוד  הרבים, ברשות אמות

א; ו, (שבת בברייתא נשנה לרשות מרשות ההוצאה איסור להסבר

ורשות  היחיד  רשות לשבת, רשויות "ארבע א): א, שבת תוספתא
שהוא  חריץ היחיד? רשות איזוהי  פטור. ומקום וכרמלית הרבים

גבוה  שהוא (כותל) גדר  וכן ארבעה, ורחב (טפחים) עשרה עמוק
(היינו: גמורה היחיד רשות היא זו  – ארבעה ורחב mewnעשרה lk

zevign swen `ede migth drax` lr drax`n zegt eghy oi`y
.(cigid zeyx ef ixd ,mdn xzei e` migth dxyr odaeby היא ואיזו  –

סרטיא הרבים? xirl)רשות xirn dliaend jxc)ופלטיאxird zagx)
(ixgqn wey zynynd המפולשין miagxומבואות mdy xird zeaegx)

(mdiciv ipyn migezte dn` dxyr yy zegtl– הרבים רשות היא זו 

מכניסין  ואין זו, הרבים לרשות זו  היחיד מרשות מוציאין אין גמורה.
– בשוגג והכניס, הוציא ואם זו ; היחיד לרשות זו הרבים מרשות

כרת ענוש – במזיד  חטאת, ea)חייב exzd `l m`)ונסקלexzd m`)
(ea שאין הרבים, לרשות הסמוכים ומקומות ובקעה"... ים אבל – .

ארבעה  על  ארבעה ששטחו מקום כל  וכן  בהם, בוקעים  הרבים
אינו  אבל  טפחים, מעשרה פחות שגובהן מחיצות מוקף והוא טפחים

כל – משלשה נקראיםפחות בהם וכיוצא הכרמלית zilnxkאלו .
להוציא  אסרו וחכמים הרבים, כרשות ולא היחיד  כרשות לא דינה אין 

מרשות  לתוכה להכניס או  היחיד , לרשות או הרבים לרשות מתוכה
כמו  אמות ארבע בתוכה לטלטל  אסרו כן  היחיד. מרשות או  הרבים

מקרבן  או  ממיתה פטור זה, איסור על העובר  ברם הרבים. ברשות
חטאת.

שאינה zilnxkהשם (כאלמנה), כארמלית לשון שהוא מפרשים יש

(ויקרא  "כרמל " מלשון מפרשים ויש (רמב"ם). נשואה ולא בתולה לא
ולא  לח לא היינו  ומלא, רך  הנוטריקון : בדרך  שפירשוהו יד ), כג,

(ירושלמי ). הרבים רשות ולא היחיד  רשות לא אינו  זה מקום וכן  יבש,

xeht mewn ארבעה על ארבעה בו  שאין הרבים ברשות מקום היינו
ארבעה  בו  שאין שטח וכן ולמעלה, טפחים משלשה וגובהו  טפחים

גבוהות  שהמחיצות פי על  אף מחיצות, מוקף והוא טפחים ארבעה על 
ולרשות  הרבים לרשות פטור ממקום להוציא מותר – טפחים. עשרה

מעשרה  למעלה הרבים רשות אויר גם לתוכו . משם להכניס וכן היחיד 
היחיד כרשות דינו היחיד  רשות אויר ברם, פטור. מקום הוא טפחים

לרקיע. עד 

סופרים  מדברי איסורים בשבת ישנם המלאכות איסורי  מלבד

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג d dpyn iriax wxt mixekia zkqn

íéLðàk íéúîì ànhz ìáe úéçLz ìáe,íéLðàk äøBza úBøeîàä úBönä ìëa áiçå. ©©§¦©¦©¥§¥¦¨£¨¦§©¨§¨©¦§¨£©¨¨£¨¦
‚íéLpì äåL ãöék?íéLpk íãàa ànèî,íéLpk íéLðàä íò ãçéúî Bðéàå,íéLpk íeaéì ÷÷Bæ Bðéàå,Bðéàå ¥©¨¤©¨¦§©¥§Ÿ¤©¨¦§¥¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦§¥¥§¦©¨¦§¥

íéLpk íéðaä íò ÷ìBç,íéLpk Lc÷nä éLã÷a ìëBà ïéàå,íéLpk àîè íãa åéìò úáLBé Bnàå,ïî ìeñôe ¥¦©¨¦©¨¦§¥¥§¨§¥©¦§¨©¨¦§¦¤¤¨¨§©¨¥©¨¦¨¦
íéLpk úeãòä,íéLpk äîeøzä ïî ìñôð äøáòa ìòáð íàå. ¨¥©¨¦§¦¦§©©£¥¨¦§©¦©§¨©¨¦

„íéLpìå íéLðàì äåL ãöék?íéLpëå íéLðàk Búìì÷å Búkî ìò íéáiç,äìBb ââBL BâøBääå,âøäð ãéæîe, ¥©¨¤¨£¨¦§©¨¦©¨¦©©¨§¦§¨¨£¨¦§©¨¦§©§¥¤¥¦¤¡¨
íéLpëå íéLðàk,íéLpëå íéLðàk ïaø÷ åéìò äàéáî Bnàå,íéLpëå íéLðàk ìeábä éLã÷a ìëBàå,ìëì ìçBðå ¨£¨¦§©¨¦§¦§¦¨¨¨¨§¨¨£¨¦§©¨¦§¥§¨§¥©§¨£¨¦§©¨¦§¥§¨

íéLpëå íéLðàk úBìçpä. ©§¨¨£¨¦§©¨¦
‰íéLpì àGå íéLðàì àG äåL Bðéà ãöék?Búáéæ úàîè ìò äîeøz ïéôøBN ïéà,úàéa ìò åéìò ïéáiç ïéàå ¥©¥¨¤¨£¨¦§©¨¦¥§¦§¨©ª§©¦¨§¥©¨¦¨¨©¦©

Lc÷î,íéLpk àGå íéLðàk àG,íéLpk àGå íéLðàk àG éøáò ãáòa økîð ïéàå,àGå íéLðàk àG Cøòð Bðéàå ¦§¨¨£¨¦§©¨¦§¥¦§¨§¤¤¦§¦¨£¨¦§©¨¦§¥¤¡¨¨£¨¦§

טמא; דמה ללידתו  יום íéLðàkארבעים íéLpä íò ãçéúî BðéàåÀÅÄÀÇÅÄÇÈÄÈÂÈÄ
יב), ד , קידושין (עיין  זכר  כדין  אשה עם להתייחד לו אסור –BðéàåÀÅ

íéLðàk úBðaä íò ïBfðשנו שכן  א )– ט, בתרא  שמת (בבא  "מי : ÄÄÇÈÈÂÈÄ
מרובים שהנכסים בזמן ובנות, בנים zepadוהניח oefn ick mda yiy)

,(mipal dyexie ייזונו והבנות יירשו  oic,הבנים zia i`pz `ed jky)
מועטין  הנכסים יא); ד , כתובות במסכת ickכמבואר  `l` mda oi`y) ֹ

,(cala zepad oefnהפתחים על  ישאלו והבנים ייזונו lrהבנות exfgi)
;(zeacp ywal migztd מועטים הנכסים שאם ללמד, משנתנו ובאה

שכן  המועטים, מהנכסים הבנות עם ניזון אינו אנדרוגינוס, ביניהם ויש 
הירושה  מנכסי כלום נוטלים שאינם הבנים, אצל  אותו דוחות הבנות

הל נישנתה שם – ב ט, בתרא בבא והוא (עיין  טומטום, לענין  זו כה
לאנדרוגינוס); óéwzהדין ìa ìò øáBòå"ראשכם פאת תקיפו  "לא – ÀÅÇÇÇÄ

כז ) יט , úéçLz,(ויקרא  ìáe"זקנך פאת תשחית "לא ìáe,(שם )– ÇÇÀÄÇ
íéúîì ànhzבכהן שנאמר  כמו  א )– כא , לא (ויקרא  "לנפש : ÄÇÅÀÅÄ

כך, על מוזהר  הריהו  כהן , הוא האנדרוגינוס ואם בעמיו ". יטמא
íéLðàk קידושין במסכת (כמבואר  אלו בכל  חייבת אינה אשה שכן  – ÈÂÈÄ

ז ); íéLðàkא, äøBza úBøeîàä úBönä ìëa áiçå אפילו – ÀÇÈÀÈÇÄÀÈÂÇÈÈÂÈÄ
פטורות. שהנשים גרמן, שהזמן עשה במצוות

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

äåL ãöékqepibexcp`íéLpk íãàa ànèî ?íéLpì שאם – ÅÇÈÆÇÈÄÀÇÅÀÙÆÇÈÄ
כתוב באשה שכן  זבה, או נידה כדין  טמא הריהו דם, טו,ראה (ויקרא 

כשהיא יט ) אלא נטמאת שאינה ומכאן  דם", זבה תהיה כי  "ואשה :
דם; íéLpkרואה íéLðàä íò ãçéúî Bðéàåלהתייחד לו אסור – ÀÅÄÀÇÅÄÈÂÈÄÇÈÄ

אשה. כדין גבר  íéLpkעם íeaéì ÷÷Bæ Bðéàå אחיו מת שאם – ÀÅÅÀÄÇÈÄ
הייבום  מן פטורה המת אחיו אשת הוא, אלא אחר יבם ואין בנים, בלא

החליצה, íéLpkומן  íéðaä íò ÷ìBç Bðéàåשנכסי בזמן  – ÀÅÅÄÇÈÄÇÈÄ
דוחים  שהבנים בירושה, חלק הבנים עם נוטל  אינו  מרובים, הירושה

והוא  טומטום, לענין ב ט, בתרא בבא שנשנה (כמו  הבנות אצל  אותו 
שאומרים  כלומר  טוב"), יום "תוספות שם עיין  לאנדרוגינוס; הדין

ניזון  מקום ומכל  מהירושה. חלק ותקח אתה שזכר  ראיה הבא לו :
כבנות מהנכסים aa`הוא zkqnn ep`ady dn zncewd dpyna oiir)

;(`xzac÷nä éLã÷a ìëBà ïéàåíéLpk L האנדרוגינוס אם – ÀÅÅÀÈÀÅÇÄÀÈÇÈÄ
ואשמות  חטאות כגון  הקדשים, קדשי  מבשר  אוכל אינו  כהן  הוא

כהונה לזכרי אלא נאכלים שאינם ז ,ומנחות, כב; יא; ו , ויקרא  (עיין

íéLpk;ו) àîè íãa åéìò úáLBé Bnàå כיולדת שבועיים – ÀÄÆÆÈÈÀÇÈÅÇÈÄ
dxezd);נקבה on ze`xwnd z` ep`ady dn zncewd dpyna oiir)ìeñôeÈ

íéLpk úeãòä ïî וכן התורה, מן לעדות פסולה האשה שכן  – ÄÈÅÇÈÄ
כשר ספק שהוא מי וכל  אשה, ספק שהוא מפני פסול , האנדרוגינוס
פיו  על ממון להוציא אלא בא העד  שאין  פסול, הוא הרי  פסול, ספק
דין  מספק עונשין ואין  מספק ממון מוציאין ואין פיו, על  לחייב או

ב-ג )תורה ט , עדות  הל' äøáòa;(רמב"ם  ìòáð íàå עליו שבא – ÀÄÄÀÇÇÂÅÈ
כהונה, מפסולי  או מקרוביו íéLpkאחד äîeøzä ïî ìñôð– ÄÀÇÄÇÀÈÇÈÄ

זו  היתה שאילו כשם בתרומה, מלאכול נפסל  הוא הרי  כהן, הוא אם
התרומה. מן נפסלת היתה אשה,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äåL ãöékqepibexcp`Búkî ìò íéáiç ?íéLpìå íéLðàì ÅÇÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄÇÈÄÇÇÈ
äìBb ââBL BâøBääå ,íéLpëå íéLðàk Búìì÷åלעיר – ÀÄÀÈÈÂÈÄÀÇÈÄÀÇÀÅÆ

במזיד ,ãéæîeמקלט, ההורגו  –âøäðידי על  למיתה נידון – ÅÄÆÁÈ
דין, íéLpëåבית íéLðàk,אלו בדינים הם ששווים –Bnàå ÈÂÈÄÀÇÈÄÀÄ

åéìò äàéáîíéLpëå íéLðàk ïaø÷שכתוב יב,– (ויקרא ÀÄÈÈÈÈÀÈÈÂÈÄÀÇÈÄ
טהרהו) ימי "ובמלאת :,zal e` oal לעולה שנתו  בן כבש  תביא

יושבת  אנדרוגינוס, שילדה אשה וכן  לחטאת"... תור או  יונה ובן 

ששנינו  (כמו  נקבה יולדת כדין  טומאה ימי עשר ארבעה היא
להשלמת  טהרה, ימי  וששה עשרים כך ואחר הקודמת), במשנה

(משום  מהלידה יום שמונים ולאחר  זכר , יולדת כדין  יום, ארבעים
לידה. קרבן  מביאה היא נקבה) ספק ìeábäשהוא éLã÷a ìëBàåÀÅÀÈÀÅÇÀ

íéLpëå íéLðàk,הגבול בקדשי  אוכל הריהו כהן, הוא אם – ÈÂÈÄÀÇÈÄ
וחלה; מעשר , תרומת תרומה, íéLðàkכגון úBìçpä ìëì ìçBðåÀÅÀÈÇÀÈÈÂÈÄ

íéLpëå בבא (עיין  הכל  את יורש הוא, אלא יורש  אין אם – ÀÇÈÄ
הדין  והוא טומטום, לענין זה דין  נשנה שם – ב ט, בתרא

אנדרוגינוס  אומרים: שאין  להשמיע, המשנה ובאה לאנדרוגינוס),
ירושה. בר  ואינו הוא עצמה בפני  בריה

i y i n g m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôøBN ïéà ?íéLpì àGå íéLðàì àG äåL Bðéà ãöékÅÇÅÈÆÈÂÈÄÀÇÈÄÅÀÄ
Búáéæ úàîè ìò äîeøz ונגע לבד אודם או  לבד לובן ראה אם – ÀÈÇËÀÇÄÈ

אם  אבל  בספק. שטומאתו  לפי  התרומה, את שורפין אין  בתרומה,

נפשך ממה שכן  התרומה, את עליו  שורפים כאחד, ואודם לובן  ראה
הוא א )טמא כח, נידה Lc÷î,.(בבלי  úàéa ìò åéìò ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÈÈÇÄÇÄÀÈ

íéLpk àGå íéLðàk àG ונכנס כאחד ואודם לובן  ראה אפילו  – ÈÂÈÄÀÇÈÄ
שילוח  בענין  שנאמר מקדש , ביאת טומאת משום חייב אינו למקדש ,

מהמקדש  ג )טמאים ה, ודאי(במדבר  זכר – תשלחו " נקבה עד  "מזכר :
נקבה. ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס, לא אבל  ודאית, ïéàåÀÅונקבה

íéLðàk àG éøáò ãáòa økîð שנאמר ב )– כב, "ונמכר(שמות  : ÄÀÈÀÆÆÄÀÄÈÂÈÄ
ezapb),בגנבתו" cra cark xknp `ed ixd ,mlyl ick apbl oi` m`)

חכמים: בגנבתו "ezapba"ודרשו  נמכר שהאיש  ומכאן  בגנבתה, ולא
נמכרת  האשה אשה,ואין ספק והוא הואיל האנדרוגינוס, ואף בגנבתה;

גנבתו; בעד כעבד נמכר  íéLpkאינו àGå בתו את מוכר  שאב – ÀÇÈÄ
לאמה ז )הקטנה כא, אביו (שמות  אין  זכר , ספק והאנדרוגינוס והואיל ,

לעבד. בנו מוכר  אב שאין למכרו , íéLðàkיכול àG Cøòð BðéàåÀÅÆÁÈÈÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéLpk,äMà àGå Léà àG äfL øéæð éðéøä øîà íàå,øéæð.éñBé éaøøîBà:àeä dîöò éðôa äiøa ñBðéâBøcðà, ©¨¦§¦¨©£¥¦¨¦¤¤¦§¦¨¨¦©¦¥¥©§§¦§¦¨¦§¥©§¨
åäMà Bà Léà àeä íà åéìò òéøëäì íéîëç eìëé àG.ïë Bðéà íeèîè ìáà,Léà àeäL íéîòt,àeäL íéîòt §¨§£¨¦§©§¦©¨¨¦¦¦¨£¨ª§¥¥§¨¦¤¦§¨¦¤

äMà. ¦¨
Ì È ¯ Â Î È · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

Ì È Ú ¯ Ê ¯ „ Ò Í Ï Ú Ô ¯ „ ‰

íéLpk àGåערכים בפרשת שכתוב ואילך )– ג כז , "והיה (ויקרא  : ÀÇÈÄ
שקלהזכרערכך  חמשים שנה... ששים בן  ועד שנה עשרים מבן  –

ואם שנים dawpכסף... חמש  מבן ואם שקל. שלשים ערכך והיה היא,

ערכך  והיה שנה, עשרים בן שקלים,xkfdועד  עשרת dawpleעשרים
או  ודאי  בזכר  אלא נוהגת ערכים תורת שאין ומכאן וגו', שקלים"

נקבה. ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס להוציא ודאית, íàåÀÄבנקבה
äMà àGå Léà àG äfL øéæð éðéøä øîà אנדרוגינוס שראה מי – ÈÇÂÅÄÈÄÆÆÄÀÄÈ

אשה, ולא איש לא אינו זה אם נזיר  הריני  הוא øéæðואמר : הרי  – ÈÄ
גמורה אשה ולא גמור איש  לא אינו  שאנדרוגינוס מפני (עיין נזיר ,

א ) פג, יבמות  éðôa.תוספות  äiøa ñBðéâBøcðà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÀÄÀÄÈÄÀÅ
Léà àeä íà åéìò òéøëäì íéîëç eìëé àGå ,àeä dîöòÇÀÈÀÈÀÂÈÄÀÇÀÄÇÈÈÄÄ

äMà Bà שלושה באנדרוגינוס יש  יוסי  רבי  שלדעת מפרשים, יש – ÄÈ
כן  שאין  מה עצמה, בפני  בריה ספק אשה, ספק איש, ספק ספקות:

אשה ספק איש  ספק ספקות, שני  אלא בו  שאין  קמא .(הר"ש )לתנא

פירשו  א )ובתוספות כח , נידה  א ; פג, חולק (יבמות  אינו  יוסי שרבי ,
בפני בריה שאנדרוגינוס טעמו, לפרש  בא אלא קמא, תנא על  כלל 

ספק  זכר ספק שהיא בריה אלא ממש  בריה לא כלומר הוא, עצמה
(ויש אשה או איש  הוא אם עליו  להכריע חכמים יכלו  שלא נקבה,

פירושים). עוד Léà,שם àeäL íéîòt ,ïë Bðéà íeèîè ìáàÂÈËÀÅÅÀÈÄÆÄ
äMà àeäL íéîòt.נקבה שהוא ויש זכר  שהוא טומטום יש – ÀÈÄÆÄÈ

היא: הגירסה `eובתוספתא yi` wtq e` `l` ok epi` mehneh la`
Ð dy` wtq אלא ודאית נקבה או  ודאי  זכר הוא שטומטום כלומר

אנדרוגינוס  כן  שאין מה להתברר , יכול שספקו ויש מכוסה, שהוא
נקבה  או זכר  הוא אם בו  הכריעו לא חכמים שכן לעולם, ספק שהוא

שטומטום (תוספות ) הוא, הפירוש לעיל , שהבאנו  הר"ש, לפי  ואף .
ודאית. נקבה או ודאי זכר  או  אלא עצמה בפני בריה ספק אינו 

ú áù ú ë ñ î
ú áù ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

היא לה' ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום .ּכלֿמלאכּת ועׂשית ּתעבד  ימים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשׁשת

כל ֿמלאכה... יג -יד)אֿתעׂשה ה, דברים ט-י; כ, (שמות ְֲֶַָָָ

zaya zexeq`d zek`lnd. מסכתנו של  עניינה עיקר  הן

מלאכות" כ"אבות חכמים ידי על  הוגדרו מלאכות ותשע שלושים
בשבת, האסורות העיקריות המלאכות והיינו ב), ז , במסכתנו (המנויות

ובתכונתן), (באופיין להן הדומות המלאכות שאר על  למדים שמהן 
("תולדותיהן "zeclez"הנקראות כאבות דינן  התולדות אף ברם, .

שיבואר. כפי א), ב, קמא בבא בבלי  – בהן" כיוצא

לפרשת  שבת פרשת בסמיכות מקורן  המלאכות אבות ותשע שלושים
המשכן  למלאכת שבת נסמכה שלכך לה), לא; (שמות המשכן  מלאכת

מלאכה  שכל  ומכאן השבת, את דוחה המשכן  מלאכת שאין  ללמדנו,
ב): מט, (שבת בברייתא שנו  וכן בשבת. היא אסורה במשכן שהיתה

זרעו  הם במשכן . היתה בה שכיוצא מלאכה על  אלא חייבין "אין
mili` zexere zlkz reavl mipnnq);בשבת תזרעו  לא ואתם רש "י ), –

לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תקצרו; לא ואתם קצרו, הם
הגדירו  גם מכאן  וכו'. היחיד  לרשות הרבים מרשות תכניסו  לא ואתם

ושלא  "אב", הנקראת היא במשכן  חשובה שהיתה שהמלאכה חכמים,

א). ב, קמא, (בבא "תולדה" נקראת במשכן חשובה היתה

מן  בשבת הן אסורות תולדותיהן וכן  המלאכות אבות מקום מכל

שלא  בו  והתרו  עדים, בפני במזיד  מהן אחת על והעובר  התורה,
חייב עליה לעבור , והעובר כרת; חייב בו, התרו לא ואם סקילה,

זה  לתולדה? אב בין ההבדל ומהו – חטאת. קרבן  חייב בשוגג
ז . פרק בתחילת במסכתנו  יתבאר 

מוסיפה  היא שבהם לרשות", מרשות "הוצאה בדיני  פותחת מסכתנו

אחרונה  נימנית זו  שמלאכה אף ד–יא, בפרקים הרבה לעסוק עוד
(כמבואר כך על נאמרו שונים טעמים ב). (ז, המלאכות אבות ברשימת

תלויים  שבת ענייני  שהרבה לפי  מהם, ואחד א), למשנה בהקדמתנו
הרבים, לרשות היחיד מרשות הוצאה היא: כוללת שכן זו, במלאכה

ארבע  העברה הושטה, זריקה, היחיד, לרשות הרבים מרשות הכנסה
(המאירי ). ועוד  הרבים, ברשות אמות

א; ו, (שבת בברייתא נשנה לרשות מרשות ההוצאה איסור להסבר

ורשות  היחיד  רשות לשבת, רשויות "ארבע א): א, שבת תוספתא
שהוא  חריץ היחיד? רשות איזוהי  פטור. ומקום וכרמלית הרבים

גבוה  שהוא (כותל) גדר  וכן ארבעה, ורחב (טפחים) עשרה עמוק
(היינו: גמורה היחיד רשות היא זו  – ארבעה ורחב mewnעשרה lk

zevign swen `ede migth drax` lr drax`n zegt eghy oi`y
.(cigid zeyx ef ixd ,mdn xzei e` migth dxyr odaeby היא ואיזו  –

סרטיא הרבים? xirl)רשות xirn dliaend jxc)ופלטיאxird zagx)
(ixgqn wey zynynd המפולשין miagxומבואות mdy xird zeaegx)

(mdiciv ipyn migezte dn` dxyr yy zegtl– הרבים רשות היא זו 

מכניסין  ואין זו, הרבים לרשות זו  היחיד מרשות מוציאין אין גמורה.
– בשוגג והכניס, הוציא ואם זו ; היחיד לרשות זו הרבים מרשות

כרת ענוש – במזיד  חטאת, ea)חייב exzd `l m`)ונסקלexzd m`)
(ea שאין הרבים, לרשות הסמוכים ומקומות ובקעה"... ים אבל – .

ארבעה  על  ארבעה ששטחו מקום כל  וכן  בהם, בוקעים  הרבים
אינו  אבל  טפחים, מעשרה פחות שגובהן מחיצות מוקף והוא טפחים

כל – משלשה נקראיםפחות בהם וכיוצא הכרמלית zilnxkאלו .
להוציא  אסרו וחכמים הרבים, כרשות ולא היחיד  כרשות לא דינה אין 

מרשות  לתוכה להכניס או  היחיד , לרשות או הרבים לרשות מתוכה
כמו  אמות ארבע בתוכה לטלטל  אסרו כן  היחיד. מרשות או  הרבים

מקרבן  או  ממיתה פטור זה, איסור על העובר  ברם הרבים. ברשות
חטאת.

שאינה zilnxkהשם (כאלמנה), כארמלית לשון שהוא מפרשים יש

(ויקרא  "כרמל " מלשון מפרשים ויש (רמב"ם). נשואה ולא בתולה לא
ולא  לח לא היינו  ומלא, רך  הנוטריקון : בדרך  שפירשוהו יד ), כג,

(ירושלמי ). הרבים רשות ולא היחיד  רשות לא אינו  זה מקום וכן  יבש,

xeht mewn ארבעה על ארבעה בו  שאין הרבים ברשות מקום היינו
ארבעה  בו  שאין שטח וכן ולמעלה, טפחים משלשה וגובהו  טפחים

גבוהות  שהמחיצות פי על  אף מחיצות, מוקף והוא טפחים ארבעה על 
ולרשות  הרבים לרשות פטור ממקום להוציא מותר – טפחים. עשרה

מעשרה  למעלה הרבים רשות אויר גם לתוכו . משם להכניס וכן היחיד 
היחיד כרשות דינו היחיד  רשות אויר ברם, פטור. מקום הוא טפחים

לרקיע. עד 

סופרים  מדברי איסורים בשבת ישנם המלאכות איסורי  מלבד

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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`xephxa yexit

מחמת  איסורים וכן  "מוקצה", איסורי "שבּות", איסורי הנקראים:
דחול ". "עובדין 

תשבות", השביעי "וביום כא): לד, יב; כג, (שמות בתורה כתוב
לשבות  אתה חייב מלאכה שאינם מדברים אפילו חכמים: ודרשו

משום דברים הרבה חכמים אסרו  מכאן  שיהא "zeay",מהם. כדי 
הדומים  בדברים הם אלו  איסורים שלמה. ומנוחה שביתה יום השבת

איסור לידי  ידם על  יבואו שמא בהם שגוזרים בדברים או למלאכות,
במסכתנו . שיבואר  כפי  תורה, של מלאכה

dvwen ixeqi`מפני בשבת, לטלטלם חכמים שאסרו  דברים היינו

דברים  לצרכי  בשבת בהם להשתמש שבת מערב מוכנים היו  שלא
יביאו", אשר את "והכינו ה): טז , (שמות בתורה נאמר  שכן המותרים;

לטלטלו  ואסור לשבת, "מוקצה" הריהו מוכן , שאינו דבר כל  ומכאן
תורה. איסור של  עבירה לידי  אדם יבוא שלא סייג, משום בשבת

שונים: לסוגים מתחלקים מוקצה `xeqiאיסורי zngn dvwen כגון ,
חמ  או  עבודה עבודה;מכשירי  qikרי  oexqg zngn dvwenבדבר –

המיוחדת, מלאכתו  לצורך  אלא בו להשתמש  שלא עליו מקפיד שאדם
שחיטה; של  או  מילה של סכין  qe`inכגון zngn dvwenבדבר –

בו; מלנגוע נמנע הוא כך ומשום בו, בוחלת אדם של dvwenשדעתו
deevn zngn לקיימה אפשר  שאי  מצווה לקיום המיוחדים בדברים –

בזה; וכיוצא לולב שופר, כגון clepבשבת, zngn dvwen ביצה כגון ,
כפי סוגים עוד ישנם וכן בשבת; שנשרו פירות או בשבת שנולדה

במסכתנו . שנלמד 

דומים  שאינם פי  על אף בשבת, אותם אסרו  שחכמים דברים ויש 
בשבת  אדם ינהג שלא כדי  אלא מלאכה, לידי מביאים ואינם למלאכה

(מעשים  דחול" "עובדין  נקראים אלה איסורים בחול. נוהג שהוא כדרך
תשיב  "אם יג-יד): נח, (ישעיהו  שנאמר ממה הם ונלמדים חול ), של

לקדוש עונג לשבת וקראת קדשי  ביום חפציך עשות רגליך משבת
ודרשו  דבר ", ודבר  חפצך ממצוא דרכיך  מעשות וכבדתו מכובד, ה'

jikxcחז "ל: zeyrn ezcake"כהילוכך בשבת הילוכך  יהא שלא –
חול , jvtgביום `evnn בשבת תכניות תתכנן ולא תעסוק שלא –

חפציך, xacבענייני xace,בחול כדיבורך בשבת דיבורך  יהא שלא –

חול. לענייני  שייכות לו  שיש  דיבור  כל בשבת לדבר  שאסור  ומכאן

קודש שבתון  ל"שבת – השבת יום את עושים הללו האיסורים כל
ניתנו  לא ג): טו, (שבת בירושלמי  אמרו וכן  טו). לא, (שמות לה'"

תורה. בדברי בהם לעסוק אלא טובים וימים שבתות

א ה נ ש מ ר ו א ב

אף  לרשות, מרשות בשבת הוצאה באיסור  פותחת שמסכתנו בפתיחה, הזכרנו כבר 
ב), ז , (להלן המלאכות אבות ותשע שלשים ברשימת אחרונה נמנית זו  שמלאכה

כך. על  נאמרו  אחדים azek:וטעמים m"anxd ובה תדיר  נמצאת זו שמלאכה "לפי 

מלאכה  לרשות מרשות שהוצאה ללמדנו שני, וטעם הרוב... על  אדם בני ייכשלו

מלאכה" שאינה ממנה שהנראה פי  על אף m"anxdl)היא zeipynd yexit)ויש .
שיבואר  כפי עיקריים, שבת ענייני כמה למדים זו שממשנה לפי  הטעם, מבארים

שאסור  דברים זה בפרק ללמדנו בא והתנא שהואיל  הטעם, אומרים ויש  להלן .

בהלכה: פותח והוא לחשכה, סמוך שבת בערב vi`"לעשותם `lehgna hiigd
"dkygl jenq בשבת ההוצאה איסור  בענין ללמד זו משנה הקדים לפיכך  ג), (משנה

(o"xd ;zetqez).
ממנה: הנלמדים העניינים הסבר נקדים המשנה להבנת

לרשות `. היחיד מרשות בשבת חפץ להוציא התורה מן אסור הזכרנו  שכבר  כפי 
– הללו הפעולות שתי  היחיד. לרשות הרבים מרשות חפץ להכניס או  הרבים

במשנתנו נקראות – וההכנסה zayd",ההוצאה ze`ivi"שכל בגמרא, ומבואר
התנא: לה קורא בשבת) לרשות מרשות העברתו  (היינו ממקומו  חפץ עקירת

."d`ved":(כט טז, (שמות הכתוב כלשון  "הוצאות") (ולא "יציאות" התנא ונקט
"`vi l`: והיינו הוצאה, איסור  לענין  אותו  שדורשים השביעי", ביום ממקומו  איש 

ond z` hewll ilkd mr `vi l`.(תוספתא)
.a מיתה חייב במזיד, עליו  והעובר  חטאת. קרבן חייב בשוגג זה איסור על העובר 

המלאכות. אבות שאר  כדין
.b כן אם אלא לרשות מרשות חפץ הוצאת על  חייב אדם מרשות xwrאין  אותו

egהיחיד i pde הניח ולא אחת מרשות עקר אם אבל להיפך. או  הרבים ברשות
ברם, ממיתה. או  חטאת מקרבן פטור  הריהו עקר , ולא הניח או  אחרת, ברשות

שאמרו: וזהו לבד . הנחה או  לבד  עקירה אפילו  לעשות סופרים מדברי xehtאסור 
.xeq` la`

.c ממקום אותו יעקור  כן אם אלא לרשות מרשות חפץ הוצאת על חייב אדם אין 
בו שיש  מקום גבי על  יניחהו ואף טפחים ארבעה על  ארבעה לפחות בו שיש 

טפחים. ארבעה על ארבעה

.dלפיכך טפחים. ארבעה על ארבעה בו  שיש  כמקום היא חשובה אדם של  ידו
נמצא. אדם שאותו במקום בארץ הניחו כאילו זה הרי  אדם של בידו  דבר שנתן  מי 

היא  נגררת אלא הרבים כרשות ולא היחיד  כרשות לא אינה אדם של  ידו ברם,

גופו. אחר 
.e אחר ובא עליה, נתחייב שלא ונמצא אותה, גמר  ולא בשבת מלאכה שהתחיל מי 

גמורה  מלאכתו היתה הראשון  אותה גמר  שאילו  באופן הזאת, המלאכה את וגמר 
אחד ואף שניים, ידי על נעשתה שהמלאכה לפי פטורים, שניהם עליה, חייב והיה
בשגגה  תחטא אחת נפש  "ואם כז ): ד, (ויקרא שנאמר  גמור, מעשה עשה לא מהם

ודרשו: תעשינה", לא אשר  ה' ממצוות אחת בעשותה הארץ –"dzeyra"מעם
שעשאוה  שניים חייב, שעשאה יחיד מקצתה, את העושה ולא כולה את העושה

א). ג, (שבת פטורין

היחיד ברשות העומד האדם לגבי  לרשות מרשות ההוצאה סוגי  לפרט באה משנתנו
בעל של דוגמה נוקטת היא הקיצור ולשם הרבים, ברשות העומד  האדם לגבי וכן 
מתנתו לקבל ידו את ופושט בחוץ עומד  שהעני עולם, של  דרכו  שכך  ועני, בית

בפנים. העומד הבית בעל  של

úaMä úBàéöé,שבת אצל  האמורות לרשות שמרשות הוצאות – ÀÄÇÇÈ
שהן  להיפך , או הרבים לרשות היחיד  מרשות חפצים העברות כלומר

למשנתנו), (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  בשבת, ïäLאסורות íézLÀÇÄÆÅ
íéðôa òaøàשני יש היחיד, ברשות היינו בפנים, שעומד  למי  – ÇÀÇÄÀÄ

במזיד אותן  עשה ואם התורה, מן  שאיסורן (העברות), "יציאות" מיני 

חטאת, קרבן ובשוגג מיתה, `raxחייב odyשתי עוד שיש היינו  –
חייב  אינו  עליהן, עבר  אם אבל סופרים; מדברי שאיסורן  "יציאות",

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðôa;úéaä ìòa ìL Bãé CBúì ïúðå íéðôì Bãé úà éðòä èLt,àéöBäå dëBzî ìèpL Bà–ìòáe áiç éðòä ¦§¦¨©¤¨¦¤¨¦§¦§¨©§¨¤©©©©¦¤¨©¦¨§¦¤¨¦©¨©©
øeèt úéaä.éðò ìL Bãé CBúì ïúðå õeçì Bãé úà úéaä ìòa èLt,ñéðëäå dëBzî ìèpL Bà–úéaä ìòa ©©¦¨¨©©©©©¦¤¨©§¨©§¨¤¨¦¤¨©¦¨§¦§¦©©©©¦

øeèt éðòäå áiç.dëBzî úéaä ìòa ìèðå íéðôì Bãé úà éðòä èLt,àéöBäå dëBúì ïúpL Bà–ïéøeèt íäéðL. ©¨§¤¨¦¨¨©¤¨¦¤¨¦§¦§¨©©©©©¦¦¨¤¨©§¨§¦§¥¤§¦
dëBzî éðòä ìèðå õeçì Bãé úà úéaä ìòa èLt,ñéðëäå dëBúì ïúpL Bà–ïéøeèt íäéðL. ¨©©©©©¦¤¨©§¨©¤¨¦¦¨¤¨©§¨§¦§¦§¥¤§¦

:çéðî äæå ø÷åò äæùë ,äìçúëì øåñàì íéúù åôéñåä.eci z` iprd hytïåùìá äàöåä è÷ð éëäìå .úéáä ìòáî úåøëë åá ìá÷îù ìñä åà äôå÷ äëåúáå
:äéìò ïéáééçå äøåñà äøéáòá äàáä äåöîã ì"î÷ äéçøåà áâàã ,øéùòå éðò.ziad lra ly eci jezl ozpeäçðäå íéáøä úåùøî äøé÷ò äéì ãéáòã

:ãéçéä úåùøá.`ivede dkezn lhpy e`éðäå ,õôçä:äçðäå äøé÷ò ãéáòã ,íéáøä úåùøá ç.aiig iprdäøåúä ïî íéúù éøäå .äîéìù äëàìî äùòù
äéäéù íå÷î äá ïéà á"äòáå éðòä ãéã ,àëéìå ,'ã ìò 'ã åá äéäéù íå÷îá äçðäå è"ã ìò íéçôè 'ã åá äéäéù íå÷îî äøé÷ò ïðéòáã â"òàå .õåçá ãîåòì

:äáøä íéìåãâ åìéôàå íéöôç äðîî ìåèéìå äá çéðäì äéåùò àéäù ïåéë ,'ã ìò 'ãë äáåùç íãà ìù åãéã 'îâá ïðéøîà ,'ã ìò 'ã.xeht a"draeøåèô
:ãáò éãéî åàì àäã ,øåîâ øúåîå.aiig ziad lra 'ek ziad lra hyt:íéðôá ãîåòì äøåúä ïî íéúù éøä.'ek iprd hytúåùøî äøé÷ò éðòä ãéáòã

:íéáøä.dkezn ziad lra lhpe:ãéçéä úåùøá äçðä úéáä ìòá äéì ãéáòå ,íéðôá çéðäå.dkezl ozpy e`:ãéçéä úåùøî äøé÷ò úéáä ìòá äéì ãéáòã
.`ivede:íéáøä úåùøá çéðäå éðòä.mixeht mdipyåîöò éðôá ãçà ìë åàåáé àîù ïë úåùòì íéøåñà ìáà .äîéìù äëàìî íäî ãçà íåù äùò àìù

ìòáì äøé÷òå éðòì äøé÷ò ,ãçà ìëì íéðù áéùç àìã àäå .íéðôá á"äòáì úçàå õåçá éðòì úçà ,íäéøáãî íéúù éøä .úáùá äîéìù äëàìî úåùòì
äëàìîä óåñ ïäù úåçðä ìáà ,äðøîâé àîù ùçéîì àëéàå äëàìîä úìçú ïäù úåøé÷ò àìà áéùç àìã íåùî ,úéáä ìòáì äçðäå éðòì äçðä ,úéáä

:áéùç÷ àì
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במשנתנו , להלן שיבואר  כפי בשוגג, חטאת ולא במזיד  מיתה לא
õeça òaøà ïäL íézLe,הרבים ברשות היינו בחוץ, לעומד וכן  – ÀÇÄÆÅÇÀÇÇ

שאיסורן  "יציאות" שתי  ועוד  התורה, מן שאיסורן  "יציאות" שתי יש
סופרים. íéðôaמדברי úéaä ìòáe õeça ãîBò éðòä ?ãöékÅÇÆÈÄÅÇÇÇÇÇÄÄÀÄ

עולם  של  מנהגו שכך ההווה, מן  דוגמה נקטה שמשנתנו בארנו כבר –
שמשנתנו  מפרשים, ויש  בפנים. עומד  הבית ובעל בחוץ עומד  שהעני 
מצווה  בדבר, מצווה צד שיש  פי על  שאף אגב, דרך להשמיע באה

עליה וחייבין אסורה בעבירה Bãé(ברטנורא).הבאה úà éðòä èLtÈÇÆÈÄÆÈ
íéðôì,הבית מבעל מתנה בו לקבל סל ובידו  –Bãé CBúì ïúðå ÄÀÄÀÈÇÀÈ

úéaä ìòa ìL מרשות הסל  את העני  שעקר נמצא סלו ; את – ÆÇÇÇÇÄ
חשובה  אדם של שידו בארנו וכבר  היחיד; ברשות והניחו הרבים

בה  להניח עשויה והיא הואיל טפחים, ארבעה על ארבעה של כמקום
מאד ; גדולים ואפילו  חפצים ממנה dëBzîוליטול  ìèpL Bà– ÆÈÇÄÈ
הבית, בעל  של ידו מתוך מתנה העני  לרשות àéöBäåשנטל  אותה – ÀÄ

הרבים, ברשות והניחה היחיד  מרשות המתנה את שעקר ונמצא הרבים,

áiç éðòä אח מרשות חפץ שעקר  לפי אחרת,– ברשות והניחו  ת ÆÈÄÇÈ
עליהן  שחייב "יציאות" שתי והרי  שלמה. מלאכה שעשה ונמצא

הרבים: ברשות היינו בחוץ, הרבים `.העומד  מרשות החפץ הכנסת
היחיד ; הרבים,a.לרשות לרשות היחיד  מרשות החפץ ìòáeÇÇהוצאת
øeèt úéaäשל איסור כל אין  לכתחילה ואף כלום; עשה שלא – ÇÇÄÈ

הבית. בעל  לגבי õeçìשבת Bãé úà úéaä ìòa èLt ובידו – ÈÇÇÇÇÇÄÆÈÇ
לעני , éðòמתנה ìL Bãé CBúì ïúðåשעקר ונמצא המתנה, את – ÀÈÇÀÈÆÈÄ

הרבים, ברשות והניחו  היחיד מרשות החפץ את הבית ìèpLבעל BàÆÈÇ
dëBzî, ידו מתוך העני  של סלו הבית בעל שנטל –ñéðëäå– ÄÈÀÄÀÄ

והניחו  הרבים מרשות החפץ את הבית בעל שעקר  ונמצא לפנים, אותו 

היחיד , áiçברשות úéaä ìòa או ההוצאה מלאכת כל שעשה – ÇÇÇÇÄÇÈ
"יציאות" שתי  והרי אחרת; ברשות והנחה אחת ברשות עקירה ההכנסה,

היחיד : ברשות היינו בפנים, העומד עליהן החפץ `.שחייב הוצאת

הרבים; לרשות היחיד  לרשות a.מרשות הרבים מרשות החפץ הכנסת
øeètהיחיד. éðòäå שבת של איסור  כל  עשה שלא כלומר  לגמרי , – ÀÆÈÄÈ

הבית. בעל בענין  לעיל  שבארנו íéðôìכמו Bãé úà éðòä èLtÈÇÆÈÄÆÈÄÀÄ
הסל, ובידו –úéaä ìòa ìèðå,הסל את –dëBzî ידו מתוך – ÀÈÇÇÇÇÇÄÄÈ

מרשות  החפץ עקירת את אלא העני  עשה שלא ונמצא העני , של
הבית, בעל ידי על  נעשתה היחיד  ברשות החפץ הנחת ואילו הרבים,

dëBúì ïúpL Bà ונתן לפנים הריקה ידו את העני  שפשט היינו – ÆÈÇÀÈ
העני, של ידו  לתוך  מתנה הבית המתנה àéöBäåבעל את העני – ÀÄ

הניחו  והעני היחיד, מרשות החפץ את עקר הבית שבעל היינו  שקיבל ,
הרבים, ïéøeètברשות íäéðL עשו הבית בעל  ולא העני  שלא – ÀÅÆÀÄ

הם  אסורים ברם, שבארנו. כמו  מלאכה, מקצת אלא שלמה, מלאכה
לעשות  עצמו  בפני אחד  כל יבוא שמא חכמים שגזרו  כן , לעשות

לגבי סופרים מדברי שאיסורן "יציאות" שתי  והרי  שלמה. מלאכה
בחוץ: הרבים;`.העומד מרשות החפץ עקירת ידי על הכנסה מקצת

.a.הרבים ברשות החפץ הנחת ידי על  הוצאה ìòaמקצת èLtÈÇÇÇ
õeçì Bãé úà úéaä, לעני מתנה ובתוכה –dëBzî éðòä ìèðå ÇÇÄÆÈÇÀÈÇÆÈÄÄÈ

מרשות  החפץ עקירת את עשה הבית שבעל ונמצא המתנה, את –

הרבים, ברשות החפץ הנחת את עשה והעני  dëBúìהיחיד  ïúpL BàÆÈÇÀÈ
לחוץ, הפשוטה הבית בעל  של ידו  לתוך  סלו העני  שנתן –ñéðëäåÀÄÀÄ

מרשות  החפץ את עקר שהעני כלומר לפנים, הסל את הבית בעל  –
היחיד , ברשות הניחו  הבית ובעל ïéøeètהרבים íäéðLלפי – ÀÅÆÀÄ

והרי מלאכה. מקצת אלא שלמה מלאכה עשה לא מהם אחד  שכל 
בפנים: לעומד  סופרים מדברי  שהן "יציאות" הוצאה `.שתי  מקצת

ה  מרשות החפץ עקירת ידי  הנחת a.יחיד ,על ידי  על הכנסה מקצת
היחיד. ברשות החפץ

שמדברי "יציאות" לשתי היא שהראשונה שבסיפא, הדוגמאות שתי בארנו 
בפנים. לעומד סופרים שמדברי  לשתיים היא והשנייה בחוץ לעומד  סופרים
דהיינו שכנגד , לצד  שתיים גם יש הללו  מהדוגמאות אחת שבכל  פי על  ואף
לפנים  ידו  את העני  שכשפשט בפנים, לעומד  שתים גם יש הראשונה שבדוגמא
וכשנתן בפנים, לעומד והנחה בחוץ לעומד עקירה הרי  מתוכה, הבית בעל ונטל 
בדוגמא  וכן בחוץ; לעומד  והנחה בפנים לעומד עקירה הרי  והוציא, לתוכה
את  אלא מונה משנתנו אין  מקום מכל  בחוץ, לעומד  שתיים גם יש השנייה
או החפץ עקירת את ועשה תחילה, ידו  את שפשט אדם אותו  של ה"יציאות"

הנחתו  z`hg")את aeig icil iz`c ixeht" ligznd xeaic ` ,b zay zetqez),ברם .
"יציאה" יש שבסיפא הדוגמאות משתי  דוגמה שבכל אחרת, בדרך מפרש רש"י 
העומד הבית לבעל אחת ויציאה בחוץ, העומד  לעני  סופרים מדברי אחת
לחשוש  ויש המלאכה תחילת שהן  עקירות אלא מונה המשנה שאין  בפנים,
משנתנו אין המלאכה סוף שהן הנחות אבל המלאכה, את יגמור שמא בהן 
עיקר. זה שפירוש כותב, והמאירי  מברטנורא. הרב גם מפרש כך  כלל . מונה
שענין פי  על אף הבית, בעל  של ויציאות עני של יציאות מונה שהמשנה ומה
בה  ויש כמלאכה נראית אינה לרשות מרשות חפץ שהוצאת לפי  הוא, אחד 
מהם, אחד  בכל  ההוצאה איסורי לפרט המשנה צריכה הלכך חידוש, מעין

בפנים. בעומד  בין בחוץ בעומד בין
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‡íéðôa òaøà ïäL íézL úaMä úBàéöé,ãöék .õeça òaøà ïäL íézLe?úéaä ìòáe õeça ãîBò éðòä §¦©©¨§©¦¤¥©§©¦§¦§©¦¤¥©§©©¥©¤¨¦¥©©©©©¦

˙·˘ ˙ÎÒÓ

``.zayd ze`iviàìå úåàéöé éðúã éàäå .úåùøì úåùøî àéöåîå ìéàåä úåàéöé éø÷ à÷ éîð úåñðëäå ,úáù ìöà úåøåîàä úåùøì úåùøîù úåàöåä
áéúëã è÷ð àø÷ã àðùéì ,úåàöåä éðú(æ"è úåîù):ïîä èå÷ìì åãéáù éìëä íò ùéà àöé ìà ,äàöåä ïðéùøã äéðéîå ,åîå÷îî ùéà àöé ìàody mizy

.rax`åúàøúä ìòå ,úøë åðåãæ ìòå ,úàèç åúââù ìò áééç åìà íéúù ìòå ,ãéçéä úåùøá íéðôá ãîåòä úéáä ìòáì äñðëäå äàöåä ,äøåúä ïî íéúù
:úáù ìù úåëàìî øàù ìëá åîë ,äìé÷ñ.'c odyíéðùã ,çéðî äæå ø÷åò äæ íéðù é"ò úéùòð äëàìîäù àëéä äìçúëì øåñàì ,íéúù åôéñåä íäéøáãî

øîàðù ,íéøåèô äåàùòù('ã àø÷éå)äàùòù ãéçé ïðéøîà úáù ìù úåëàìî ìëá ïëå ,äúö÷î äùåòä àìå äìåë úà äùåòä ,'ä úåöî ìëî úçà äúåùòá
:íéøåèô äåàùòù íéðù ,áééç.uega rax` ody mizye:íéáøä úåùøá õåçá ãîåòä éðòì äñðëäå äàöåä ,äøåúä ïî íéúù.rax` odyíäéøáãî

`xephxa yexit

מחמת  איסורים וכן  "מוקצה", איסורי "שבּות", איסורי הנקראים:
דחול ". "עובדין 

תשבות", השביעי "וביום כא): לד, יב; כג, (שמות בתורה כתוב
לשבות  אתה חייב מלאכה שאינם מדברים אפילו חכמים: ודרשו

משום דברים הרבה חכמים אסרו  מכאן  שיהא "zeay",מהם. כדי 
הדומים  בדברים הם אלו  איסורים שלמה. ומנוחה שביתה יום השבת

איסור לידי  ידם על  יבואו שמא בהם שגוזרים בדברים או למלאכות,
במסכתנו . שיבואר  כפי  תורה, של מלאכה

dvwen ixeqi`מפני בשבת, לטלטלם חכמים שאסרו  דברים היינו

דברים  לצרכי  בשבת בהם להשתמש שבת מערב מוכנים היו  שלא
יביאו", אשר את "והכינו ה): טז , (שמות בתורה נאמר  שכן המותרים;

לטלטלו  ואסור לשבת, "מוקצה" הריהו מוכן , שאינו דבר כל  ומכאן
תורה. איסור של  עבירה לידי  אדם יבוא שלא סייג, משום בשבת

שונים: לסוגים מתחלקים מוקצה `xeqiאיסורי zngn dvwen כגון ,
חמ  או  עבודה עבודה;מכשירי  qikרי  oexqg zngn dvwenבדבר –

המיוחדת, מלאכתו  לצורך  אלא בו להשתמש  שלא עליו מקפיד שאדם
שחיטה; של  או  מילה של סכין  qe`inכגון zngn dvwenבדבר –

בו; מלנגוע נמנע הוא כך ומשום בו, בוחלת אדם של dvwenשדעתו
deevn zngn לקיימה אפשר  שאי  מצווה לקיום המיוחדים בדברים –

בזה; וכיוצא לולב שופר, כגון clepבשבת, zngn dvwen ביצה כגון ,
כפי סוגים עוד ישנם וכן בשבת; שנשרו פירות או בשבת שנולדה

במסכתנו . שנלמד 

דומים  שאינם פי  על אף בשבת, אותם אסרו  שחכמים דברים ויש 
בשבת  אדם ינהג שלא כדי  אלא מלאכה, לידי מביאים ואינם למלאכה

(מעשים  דחול" "עובדין  נקראים אלה איסורים בחול. נוהג שהוא כדרך
תשיב  "אם יג-יד): נח, (ישעיהו  שנאמר ממה הם ונלמדים חול ), של

לקדוש עונג לשבת וקראת קדשי  ביום חפציך עשות רגליך משבת
ודרשו  דבר ", ודבר  חפצך ממצוא דרכיך  מעשות וכבדתו מכובד, ה'

jikxcחז "ל: zeyrn ezcake"כהילוכך בשבת הילוכך  יהא שלא –
חול , jvtgביום `evnn בשבת תכניות תתכנן ולא תעסוק שלא –

חפציך, xacבענייני xace,בחול כדיבורך בשבת דיבורך  יהא שלא –

חול. לענייני  שייכות לו  שיש  דיבור  כל בשבת לדבר  שאסור  ומכאן

קודש שבתון  ל"שבת – השבת יום את עושים הללו האיסורים כל
ניתנו  לא ג): טו, (שבת בירושלמי  אמרו וכן  טו). לא, (שמות לה'"

תורה. בדברי בהם לעסוק אלא טובים וימים שבתות

א ה נ ש מ ר ו א ב

אף  לרשות, מרשות בשבת הוצאה באיסור  פותחת שמסכתנו בפתיחה, הזכרנו כבר 
ב), ז , (להלן המלאכות אבות ותשע שלשים ברשימת אחרונה נמנית זו  שמלאכה

כך. על  נאמרו  אחדים azek:וטעמים m"anxd ובה תדיר  נמצאת זו שמלאכה "לפי 

מלאכה  לרשות מרשות שהוצאה ללמדנו שני, וטעם הרוב... על  אדם בני ייכשלו

מלאכה" שאינה ממנה שהנראה פי  על אף m"anxdl)היא zeipynd yexit)ויש .
שיבואר  כפי עיקריים, שבת ענייני כמה למדים זו שממשנה לפי  הטעם, מבארים

שאסור  דברים זה בפרק ללמדנו בא והתנא שהואיל  הטעם, אומרים ויש  להלן .

בהלכה: פותח והוא לחשכה, סמוך שבת בערב vi`"לעשותם `lehgna hiigd
"dkygl jenq בשבת ההוצאה איסור  בענין ללמד זו משנה הקדים לפיכך  ג), (משנה

(o"xd ;zetqez).
ממנה: הנלמדים העניינים הסבר נקדים המשנה להבנת

לרשות `. היחיד מרשות בשבת חפץ להוציא התורה מן אסור הזכרנו  שכבר  כפי 
– הללו הפעולות שתי  היחיד. לרשות הרבים מרשות חפץ להכניס או  הרבים

במשנתנו נקראות – וההכנסה zayd",ההוצאה ze`ivi"שכל בגמרא, ומבואר
התנא: לה קורא בשבת) לרשות מרשות העברתו  (היינו ממקומו  חפץ עקירת

."d`ved":(כט טז, (שמות הכתוב כלשון  "הוצאות") (ולא "יציאות" התנא ונקט
"`vi l`: והיינו הוצאה, איסור  לענין  אותו  שדורשים השביעי", ביום ממקומו  איש 

ond z` hewll ilkd mr `vi l`.(תוספתא)
.a מיתה חייב במזיד, עליו  והעובר  חטאת. קרבן חייב בשוגג זה איסור על העובר 

המלאכות. אבות שאר  כדין
.b כן אם אלא לרשות מרשות חפץ הוצאת על  חייב אדם מרשות xwrאין  אותו

egהיחיד i pde הניח ולא אחת מרשות עקר אם אבל להיפך. או  הרבים ברשות
ברם, ממיתה. או  חטאת מקרבן פטור  הריהו עקר , ולא הניח או  אחרת, ברשות

שאמרו: וזהו לבד . הנחה או  לבד  עקירה אפילו  לעשות סופרים מדברי xehtאסור 
.xeq` la`

.c ממקום אותו יעקור  כן אם אלא לרשות מרשות חפץ הוצאת על חייב אדם אין 
בו שיש  מקום גבי על  יניחהו ואף טפחים ארבעה על  ארבעה לפחות בו שיש 

טפחים. ארבעה על ארבעה

.dלפיכך טפחים. ארבעה על ארבעה בו  שיש  כמקום היא חשובה אדם של  ידו
נמצא. אדם שאותו במקום בארץ הניחו כאילו זה הרי  אדם של בידו  דבר שנתן  מי 

היא  נגררת אלא הרבים כרשות ולא היחיד  כרשות לא אינה אדם של  ידו ברם,

גופו. אחר 
.e אחר ובא עליה, נתחייב שלא ונמצא אותה, גמר  ולא בשבת מלאכה שהתחיל מי 

גמורה  מלאכתו היתה הראשון  אותה גמר  שאילו  באופן הזאת, המלאכה את וגמר 
אחד ואף שניים, ידי על נעשתה שהמלאכה לפי פטורים, שניהם עליה, חייב והיה
בשגגה  תחטא אחת נפש  "ואם כז ): ד, (ויקרא שנאמר  גמור, מעשה עשה לא מהם

ודרשו: תעשינה", לא אשר  ה' ממצוות אחת בעשותה הארץ –"dzeyra"מעם
שעשאוה  שניים חייב, שעשאה יחיד מקצתה, את העושה ולא כולה את העושה

א). ג, (שבת פטורין

היחיד ברשות העומד האדם לגבי  לרשות מרשות ההוצאה סוגי  לפרט באה משנתנו
בעל של דוגמה נוקטת היא הקיצור ולשם הרבים, ברשות העומד  האדם לגבי וכן 
מתנתו לקבל ידו את ופושט בחוץ עומד  שהעני עולם, של  דרכו  שכך  ועני, בית

בפנים. העומד הבית בעל  של

úaMä úBàéöé,שבת אצל  האמורות לרשות שמרשות הוצאות – ÀÄÇÇÈ
שהן  להיפך , או הרבים לרשות היחיד  מרשות חפצים העברות כלומר

למשנתנו), (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  בשבת, ïäLאסורות íézLÀÇÄÆÅ
íéðôa òaøàשני יש היחיד, ברשות היינו בפנים, שעומד  למי  – ÇÀÇÄÀÄ

במזיד אותן  עשה ואם התורה, מן  שאיסורן (העברות), "יציאות" מיני 

חטאת, קרבן ובשוגג מיתה, `raxחייב odyשתי עוד שיש היינו  –
חייב  אינו  עליהן, עבר  אם אבל סופרים; מדברי שאיסורן  "יציאות",

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt zay zkqn

íéðôa;úéaä ìòa ìL Bãé CBúì ïúðå íéðôì Bãé úà éðòä èLt,àéöBäå dëBzî ìèpL Bà–ìòáe áiç éðòä ¦§¦¨©¤¨¦¤¨¦§¦§¨©§¨¤©©©©¦¤¨©¦¨§¦¤¨¦©¨©©
øeèt úéaä.éðò ìL Bãé CBúì ïúðå õeçì Bãé úà úéaä ìòa èLt,ñéðëäå dëBzî ìèpL Bà–úéaä ìòa ©©¦¨¨©©©©©¦¤¨©§¨©§¨¤¨¦¤¨©¦¨§¦§¦©©©©¦

øeèt éðòäå áiç.dëBzî úéaä ìòa ìèðå íéðôì Bãé úà éðòä èLt,àéöBäå dëBúì ïúpL Bà–ïéøeèt íäéðL. ©¨§¤¨¦¨¨©¤¨¦¤¨¦§¦§¨©©©©©¦¦¨¤¨©§¨§¦§¥¤§¦
dëBzî éðòä ìèðå õeçì Bãé úà úéaä ìòa èLt,ñéðëäå dëBúì ïúpL Bà–ïéøeèt íäéðL. ¨©©©©©¦¤¨©§¨©¤¨¦¦¨¤¨©§¨§¦§¦§¥¤§¦

:çéðî äæå ø÷åò äæùë ,äìçúëì øåñàì íéúù åôéñåä.eci z` iprd hytïåùìá äàöåä è÷ð éëäìå .úéáä ìòáî úåøëë åá ìá÷îù ìñä åà äôå÷ äëåúáå
:äéìò ïéáééçå äøåñà äøéáòá äàáä äåöîã ì"î÷ äéçøåà áâàã ,øéùòå éðò.ziad lra ly eci jezl ozpeäçðäå íéáøä úåùøî äøé÷ò äéì ãéáòã

:ãéçéä úåùøá.`ivede dkezn lhpy e`éðäå ,õôçä:äçðäå äøé÷ò ãéáòã ,íéáøä úåùøá ç.aiig iprdäøåúä ïî íéúù éøäå .äîéìù äëàìî äùòù
äéäéù íå÷î äá ïéà á"äòáå éðòä ãéã ,àëéìå ,'ã ìò 'ã åá äéäéù íå÷îá äçðäå è"ã ìò íéçôè 'ã åá äéäéù íå÷îî äøé÷ò ïðéòáã â"òàå .õåçá ãîåòì

:äáøä íéìåãâ åìéôàå íéöôç äðîî ìåèéìå äá çéðäì äéåùò àéäù ïåéë ,'ã ìò 'ãë äáåùç íãà ìù åãéã 'îâá ïðéøîà ,'ã ìò 'ã.xeht a"draeøåèô
:ãáò éãéî åàì àäã ,øåîâ øúåîå.aiig ziad lra 'ek ziad lra hyt:íéðôá ãîåòì äøåúä ïî íéúù éøä.'ek iprd hytúåùøî äøé÷ò éðòä ãéáòã

:íéáøä.dkezn ziad lra lhpe:ãéçéä úåùøá äçðä úéáä ìòá äéì ãéáòå ,íéðôá çéðäå.dkezl ozpy e`:ãéçéä úåùøî äøé÷ò úéáä ìòá äéì ãéáòã
.`ivede:íéáøä úåùøá çéðäå éðòä.mixeht mdipyåîöò éðôá ãçà ìë åàåáé àîù ïë úåùòì íéøåñà ìáà .äîéìù äëàìî íäî ãçà íåù äùò àìù

ìòáì äøé÷òå éðòì äøé÷ò ,ãçà ìëì íéðù áéùç àìã àäå .íéðôá á"äòáì úçàå õåçá éðòì úçà ,íäéøáãî íéúù éøä .úáùá äîéìù äëàìî úåùòì
äëàìîä óåñ ïäù úåçðä ìáà ,äðøîâé àîù ùçéîì àëéàå äëàìîä úìçú ïäù úåøé÷ò àìà áéùç àìã íåùî ,úéáä ìòáì äçðäå éðòì äçðä ,úéáä

:áéùç÷ àì

`xephxa yexit

במשנתנו , להלן שיבואר  כפי בשוגג, חטאת ולא במזיד  מיתה לא
õeça òaøà ïäL íézLe,הרבים ברשות היינו בחוץ, לעומד וכן  – ÀÇÄÆÅÇÀÇÇ

שאיסורן  "יציאות" שתי  ועוד  התורה, מן שאיסורן  "יציאות" שתי יש
סופרים. íéðôaמדברי úéaä ìòáe õeça ãîBò éðòä ?ãöékÅÇÆÈÄÅÇÇÇÇÇÄÄÀÄ

עולם  של  מנהגו שכך ההווה, מן  דוגמה נקטה שמשנתנו בארנו כבר –
שמשנתנו  מפרשים, ויש  בפנים. עומד  הבית ובעל בחוץ עומד  שהעני 
מצווה  בדבר, מצווה צד שיש  פי על  שאף אגב, דרך להשמיע באה

עליה וחייבין אסורה בעבירה Bãé(ברטנורא).הבאה úà éðòä èLtÈÇÆÈÄÆÈ
íéðôì,הבית מבעל מתנה בו לקבל סל ובידו  –Bãé CBúì ïúðå ÄÀÄÀÈÇÀÈ

úéaä ìòa ìL מרשות הסל  את העני  שעקר נמצא סלו ; את – ÆÇÇÇÇÄ
חשובה  אדם של שידו בארנו וכבר  היחיד; ברשות והניחו הרבים

בה  להניח עשויה והיא הואיל טפחים, ארבעה על ארבעה של כמקום
מאד ; גדולים ואפילו  חפצים ממנה dëBzîוליטול  ìèpL Bà– ÆÈÇÄÈ
הבית, בעל  של ידו מתוך מתנה העני  לרשות àéöBäåשנטל  אותה – ÀÄ

הרבים, ברשות והניחה היחיד  מרשות המתנה את שעקר ונמצא הרבים,

áiç éðòä אח מרשות חפץ שעקר  לפי אחרת,– ברשות והניחו  ת ÆÈÄÇÈ
עליהן  שחייב "יציאות" שתי והרי  שלמה. מלאכה שעשה ונמצא

הרבים: ברשות היינו בחוץ, הרבים `.העומד  מרשות החפץ הכנסת
היחיד ; הרבים,a.לרשות לרשות היחיד  מרשות החפץ ìòáeÇÇהוצאת
øeèt úéaäשל איסור כל אין  לכתחילה ואף כלום; עשה שלא – ÇÇÄÈ

הבית. בעל  לגבי õeçìשבת Bãé úà úéaä ìòa èLt ובידו – ÈÇÇÇÇÇÄÆÈÇ
לעני , éðòמתנה ìL Bãé CBúì ïúðåשעקר ונמצא המתנה, את – ÀÈÇÀÈÆÈÄ

הרבים, ברשות והניחו  היחיד מרשות החפץ את הבית ìèpLבעל BàÆÈÇ
dëBzî, ידו מתוך העני  של סלו הבית בעל שנטל –ñéðëäå– ÄÈÀÄÀÄ

והניחו  הרבים מרשות החפץ את הבית בעל שעקר  ונמצא לפנים, אותו 

היחיד , áiçברשות úéaä ìòa או ההוצאה מלאכת כל שעשה – ÇÇÇÇÄÇÈ
"יציאות" שתי  והרי אחרת; ברשות והנחה אחת ברשות עקירה ההכנסה,

היחיד : ברשות היינו בפנים, העומד עליהן החפץ `.שחייב הוצאת

הרבים; לרשות היחיד  לרשות a.מרשות הרבים מרשות החפץ הכנסת
øeètהיחיד. éðòäå שבת של איסור  כל  עשה שלא כלומר  לגמרי , – ÀÆÈÄÈ

הבית. בעל בענין  לעיל  שבארנו íéðôìכמו Bãé úà éðòä èLtÈÇÆÈÄÆÈÄÀÄ
הסל, ובידו –úéaä ìòa ìèðå,הסל את –dëBzî ידו מתוך – ÀÈÇÇÇÇÇÄÄÈ

מרשות  החפץ עקירת את אלא העני  עשה שלא ונמצא העני , של
הבית, בעל ידי על  נעשתה היחיד  ברשות החפץ הנחת ואילו הרבים,

dëBúì ïúpL Bà ונתן לפנים הריקה ידו את העני  שפשט היינו – ÆÈÇÀÈ
העני, של ידו  לתוך  מתנה הבית המתנה àéöBäåבעל את העני – ÀÄ

הניחו  והעני היחיד, מרשות החפץ את עקר הבית שבעל היינו  שקיבל ,
הרבים, ïéøeètברשות íäéðL עשו הבית בעל  ולא העני  שלא – ÀÅÆÀÄ

הם  אסורים ברם, שבארנו. כמו  מלאכה, מקצת אלא שלמה, מלאכה
לעשות  עצמו  בפני אחד  כל יבוא שמא חכמים שגזרו  כן , לעשות

לגבי סופרים מדברי שאיסורן "יציאות" שתי  והרי  שלמה. מלאכה
בחוץ: הרבים;`.העומד מרשות החפץ עקירת ידי על הכנסה מקצת

.a.הרבים ברשות החפץ הנחת ידי על  הוצאה ìòaמקצת èLtÈÇÇÇ
õeçì Bãé úà úéaä, לעני מתנה ובתוכה –dëBzî éðòä ìèðå ÇÇÄÆÈÇÀÈÇÆÈÄÄÈ

מרשות  החפץ עקירת את עשה הבית שבעל ונמצא המתנה, את –

הרבים, ברשות החפץ הנחת את עשה והעני  dëBúìהיחיד  ïúpL BàÆÈÇÀÈ
לחוץ, הפשוטה הבית בעל  של ידו  לתוך  סלו העני  שנתן –ñéðëäåÀÄÀÄ

מרשות  החפץ את עקר שהעני כלומר לפנים, הסל את הבית בעל  –
היחיד , ברשות הניחו  הבית ובעל ïéøeètהרבים íäéðLלפי – ÀÅÆÀÄ

והרי מלאכה. מקצת אלא שלמה מלאכה עשה לא מהם אחד  שכל 
בפנים: לעומד  סופרים מדברי  שהן "יציאות" הוצאה `.שתי  מקצת

ה  מרשות החפץ עקירת ידי  הנחת a.יחיד ,על ידי  על הכנסה מקצת
היחיד. ברשות החפץ

שמדברי "יציאות" לשתי היא שהראשונה שבסיפא, הדוגמאות שתי בארנו 
בפנים. לעומד סופרים שמדברי  לשתיים היא והשנייה בחוץ לעומד  סופרים
דהיינו שכנגד , לצד  שתיים גם יש הללו  מהדוגמאות אחת שבכל  פי על  ואף
לפנים  ידו  את העני  שכשפשט בפנים, לעומד  שתים גם יש הראשונה שבדוגמא
וכשנתן בפנים, לעומד והנחה בחוץ לעומד עקירה הרי  מתוכה, הבית בעל ונטל 
בדוגמא  וכן בחוץ; לעומד  והנחה בפנים לעומד עקירה הרי  והוציא, לתוכה
את  אלא מונה משנתנו אין  מקום מכל  בחוץ, לעומד  שתיים גם יש השנייה
או החפץ עקירת את ועשה תחילה, ידו  את שפשט אדם אותו  של ה"יציאות"

הנחתו  z`hg")את aeig icil iz`c ixeht" ligznd xeaic ` ,b zay zetqez),ברם .
"יציאה" יש שבסיפא הדוגמאות משתי  דוגמה שבכל אחרת, בדרך מפרש רש"י 
העומד הבית לבעל אחת ויציאה בחוץ, העומד  לעני  סופרים מדברי אחת
לחשוש  ויש המלאכה תחילת שהן  עקירות אלא מונה המשנה שאין  בפנים,
משנתנו אין המלאכה סוף שהן הנחות אבל המלאכה, את יגמור שמא בהן 
עיקר. זה שפירוש כותב, והמאירי  מברטנורא. הרב גם מפרש כך  כלל . מונה
שענין פי  על אף הבית, בעל  של ויציאות עני של יציאות מונה שהמשנה ומה
בה  ויש כמלאכה נראית אינה לרשות מרשות חפץ שהוצאת לפי  הוא, אחד 
מהם, אחד  בכל  ההוצאה איסורי לפרט המשנה צריכה הלכך חידוש, מעין

בפנים. בעומד  בין בחוץ בעומד בין
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·äçðnì Ceîñ øtqä éðôì íãà áLé àG,ìltúiL ãò.àGå ìBëàì àGå é÷ñøaì àGå õçønì íãà ñðké àG ¥¥¨¨¦§¥©©¨¨©¦§¨©¤¦§©¥¦¨¥¨¨©¤§¨§©ª§§¦§¤¡§
ïéãì.eìéçúä íàå–ïé÷éñôî ïéà.òîL úàéø÷ úBø÷ì íé÷éñôî,älôúì íé÷éñôî ïéàå. ¨¦§¦¦§¦¥©§¦¦©§¦¦¦§§¦©§©§¥©§¦¦¦§¦¨
‚äëLçì Ceîñ Bèçîa èiçä àöé àG,àöéå çkLé ànL;BñBîì÷a øìálä àGå.àGå åéìk úà älôé àGå ¥¥©©¨§©£¨©£¥¨¤¨¦§©§¥¥§©©§¨§ª§§§©¤¤¥¨§

a.xtqd iptl mc` ayi `lêåîñ øôñä éðôì íãà áùé àìã äøæâì éîãã ,àöéå çëùé àîù 'åëå åèçîá èééçä àöé àì éðúîì éòáã íåùîå ,ìåçá åìéôàå
:ïäá êéøàîå úáùã éìéî ùøôî øãäå ,àùéøá åäì éðúå ÷éñô åäééìéî ïøèåæã éãééàå ,àëä åäì àðú éëä íåùî ,ììôúé àìå çëùé àîù ,äçðîìjenq

.dgpnlíéøôñ ìù âåæä øáùé àîù äøæâ ,äáåøî äúðåòù ô"òàå ,úéòéáù äòù úìçúî åðééä äçðîì êåîñå ,äìòîìå äöçîå úåòù ùùî äìåãâ äçðî
:úøåôñúä íéìùéå åðð÷úéù íãå÷ äìôúä úðåò øåáòúå ,øôúñäì ìéçúäù øçà.ugxnl qpki `leóìòúé àîù äçðîì êåîñ:.iwqxeal `leãåáò íå÷î

:äìôúä úðåò øåáòúù ãò åúëàìîá êùîéå ,íð÷úéå íîå÷îî íòéðé àì íà úåøåòá ìå÷ì÷å àãéñô éæç àîìã ,úåøåòä.lek`l `le,äðè÷ äãåòñá åìéôà
:äãåòñá êùîé àîù.oicl `leäî åøúñéå àîòè åæç àîìã ,ãáìá ïéãä ÷åñôì àìà ïäéìò øàùð àìå ïéðéã éìòá úåðòè åòîù øáëù ,ïéã øîâá åìéôà

:ïéãä úìçú úåéäì øæåçå ÷åñôì íéöåø åéäù.eligzd m`eøåîâì íåéá úåäù ùéù àåäå ,ììôúé ë"çàå øåîâé àìà ,ïé÷éñôî ïéà ,ïðéøîàã éðä ìëî ãçá
ìò øòùä ìåôé àìù éãë åéëøá ìò çìâúîä ïúåðù øãåñä àåä ,åéëøá ïéá íéøôñ ìù úøåôòî çéðéùî úøåôñúä úìçúäå .äìôúä ïîæ øåáòéù íãå÷
øåâçéùî é÷ñøåáä úìçúäå .åéãâá úèùôäì ïåùàø àåäù åéìòù øãåñä øéñéùî éùøôîã úéàå .åøùáì êåîñä ãâáä èåùôéùî õçøîä úìçúäå .åéãâá
íàå ,äàøéáå äîéàá ïéãì úáùì ïúéìèá ïéðééãä åôèòúéùî ïéãä úìçúäå .åéãé ìåèéùî äìéëà úìçúäå .úåøåòá ÷ñòúäì éãë åéúåòåøæ éúá úà åéôúë ïéá

íúåðòèá ïéãä éìòá åçúôéùî ïéãä åúåà úìçúä àéåä ,äçðîì êåîñ øçà ïéã íäéðôì àáå ïéãá íéáùåéå íéôèåòî åéä:.y"wl oiwiqtnéúéøçà àúìî
áéúëã ,òåá÷ äðîæã òîù úàéø÷ì ïúøåú íé÷éñôî ,äøåúá íé÷ñåòä íéøáç øîà÷ éëäå ,è÷ð('å íéøáã):êîå÷áå êáëùáå.dltzl oiwiqtn oi`eäì ïéàù

÷éñôðù ïëù ìë åðúåðîåàì åðúøåú ïé÷éñôî åðàå ìéàåä åðà ìáà ,ïúåðîåà ïúøåúù åéøéáçå éàçåé ïá ïåòîù éáø ïåâë àìà åðù àìå .àúééøåàã òåá÷ ïîæ
:äìôúì

b.ehgna hiigd `vi `låúðîåà êøã ïîåàå ,àöéå çëùé àîù ,åãâáá åì äáåçú åìéôà:÷åùì íéàöåéùë åéãâáá ïáçåúì íéðîåàä êøãù áééç`ny
.`vie gkyi:êùçúùî.xlald:øôåñä.eqenlewa:íéøôåñä êøãë åéðæà éøåçà áåçúä.eilk z` dlti `leùã÷ä éúøòá íåâøú .åéãâáî íéðë øòáî

:éúéìô.xpd xe`l `xwi `leùìùå íéúù äåáâ øðä äéä åìéôàå ,úáùá øéòáî àöîðå äôé ÷åìãéù éãë äìéúôä éôì ïîùä àéáäì øðä äèé àîù ,øôñá

`xephxa yexit
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סמוך שבת בערב לעשותם שאין בדברים הדנה ג), (משנה הבאה המשנה אגב

המנחה  לתפילת סמוך לעשותם שאין דברים ללמד  משנתנו  מקדימה לחשיכה,

שעות  מתשע המנחה תפילת שזמן א) ד , (ברכות בארנו וכבר  החול . בימות אפילו 

וכל שווים, חלקים עשר  לשנים היום את שמחלקים זמניות, שעות (כלומר  ומחצה

ומחצה  שעות משש  אך  קטנה". "מנחה הנקראת היא וזו  זמנית"); "שעה נקרא חלק

הגמרא  ודנה גדולה". "מנחה זמן מתחיל  הצהריים) אחרי  השעה ממחצית (היינו 

ברם, קטנה. למנחה או  גדולה למנחה היא הכוונה אם שבמשנתנו, המנחה בענין 

גדולהמסק  למנחה אפילו  המשנה שכוונת היא, המפרשים רוב ixi`nd;נת ;m"anx)
(`xephxa.

øtqä éðôì íãà áLé àG, להסתפר –äçðnì Ceîñ היינו – ÅÅÈÈÄÀÅÇÇÈÈÇÄÀÈ
בהקדמה  לעיל, שבארנו (כמו ומחצה שעות משש שזמנה גדולה מנחה
בשש היינו  זמנה, לפני  שעה כחצי הוא למנחה וסמוך למשנתנו),

היום), (בחצי  ìltúiLשעות ãòמבואר הטעם מנחה. תפילת – ÇÆÄÀÇÅ
להסתפר, שהתחיל  אחר  התספורת מכשיר יישבר  שמא גזירה בגמרא,

התפילה. זמן  יעבור  שיתוקן  õçønìועד  íãà ñðké àGסמוך – ÄÈÅÈÈÇÆÀÈ
התפילה, מן  וייבטל  יתעלף שמא גזירה שיתפלל, עד àGåÀלמנחה

é÷ñøaì,עורות עיבוד למקום היינו  לבורסקי, אדם ייכנס ולא – ÇËÀÀÄ
ויתחיל במלאכה קלקול ימצא שמא גזירה גדול , עסק לכל  הדין  והוא

מפרשים, ויש התפילה; זמן  שיעבור  עד  במלאכתו ויימשך בה, להתעסק
להתפלל יוכל לא צערו טרדת ומתוך ויצטער  בעורות קלקול ימצא שמא

ìBëàì,(רש "י) àGåסמוך קטנה סעודה אפילו  לאכול  יתחיל  ולא – ÀÆÁ
להתפלל, וישכח בסעודה יימשך  שמא ïéãìלמנחה, àGå ולא – ÀÈÄ

טענות  נשמעו  שכבר לאחר אפילו למנחה, סמוך  לדון  דיינים ישבו
לסתור טעם ימצאו שמא הדין , פסק להוציא אלא להם ואין  הדין בעלי

התפילה. מן וייבטלו  וייטרדו הדין eìéçúäאת íàå בדברים – ÀÄÄÀÄ
ïé÷éñôîאלו, ïéà למנחה סמוך אפילו  להפסיק חייבים אינם – ÅÇÀÄÄ

המאירי)קטנה הרי"ף ; בשיטת כך(הרמב"ן  ואחר  גומרים, אלא ,
מעפורת  משיניחו היא תספורת שהתחלת מבואר , בגמרא מתפללים.
לבשרו , הסמוך  הבגד משיפשוט מרחץ והתחלת ברכיו; על ספרים של

בגדיו; להפשטת ראשון שהוא שעליו , הסודר  משיסיר מפרשים: ויש 
עושים; שהאומנין  כדרך כתפיו בין בגד משיקשור – הבורסקי והתחלת

שהוא  חגורו  משיתיר – בבל ולבני ידיו , משיטול – האכילה והתחלת

לדין , לשבת הדיינים משיתעטפו – הדין  והתחלת ידים, לנטילת סמוך
שמה  מבואר, כן  לטעון . הדין בעלי  משיתחילו – יושבים היו ואם

עוד כשיש  דווקא היינו מפסיקים, אין  התחילו שאם במשנתנו ששנינו 
שהות  אין  אם אבל  התפילה; זמן שיעבור  קודם לגמור ביום שהות

להפסיק. צריכים ïéàåביום, ,òîL úàéø÷ úBø÷ì íé÷éñôîÇÀÄÄÄÀÀÄÇÀÇÀÅ
älôúì íé÷éñôî והיינו אחרת, הלכה היא שזו מבואר, בגמרא – ÇÀÄÄÄÀÄÈ

שמע, לקריאת תורתם מפסיקים בתורה העוסקים חכמים שתלמידי 

התורה מן  שזמנה jnewae")לפי jakya") שנימנו אלו  שכל  שכן ומכל  ,
חכמים  תלמידי  אין  אבל שמע, לקריאת מעשיהם מפסיקים לעיל 

קבוע  זמן  לה שאין עשרה, שמונה לתפילת תורתם להפסיק חייבים
סופרים. מדברי אלא אינה בכלל  שתפילה לפי סוברים: ויש התורה; מן

שנו  "לא אמרו: dlitzl)בגמרא oiwiqtn oi`y) שמעון רבי  כגון אלא
לקריאת  מפסיקין  אנו כגון אבל אומנותן , שתורתן  וחבריו  יוחאי בן

ולתפילה wiqtpyשמע oky lk epzepne`l epzxez oiwiqtn ep`e li`ed)
Ð dlitzlרש "י.(
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סמוך שבת בערב לעשותם שאסור בדברים ללמד  זו  משנה באה הזכרנו, שכבר כפי
בשבת. ויעשם ישכח שמא לחשכה,

äëLçì Ceîñ Bèçîa èiçä àöé àG,שבת בערב –ànL ÅÅÇÇÈÀÇÂÈÇÂÅÈÆÈ
àöéå çkLé.משתחשך בה יהודה – רבי לדעת משנתנו מפרשים יש  ÄÀÇÀÅÅ

תוספתא ),בברייתא ב; יא, במחטו (שבת  אפילו  החייט יצא שלא
בשבת, ויצא ישכח שמא לחשכה, סמוך  שבת בערב בבגדו לו  התחובה

כן  לפרקים לצאת רגיל שהוא כפי אומנותו , דרך כליו  המוציא ואומן
חייב הריהו  אליהו ")בחול , "שנות שכוונת (ברטנורא; מפרשים, ויש  .

שבידו במחטו  היא שלמה")המשנה "מלאכת  מחטו (רמב"ם ; על אבל ,

היא, מאיר רבי משנתנו  שכן  חכמים, גזרו לא בבגדו לו התחובה
שאף  כלומר אסור, אבל  פטור אומנותו , דרך  בשבת המוציא שאומן

לגזירה  גזירה גוזרים ואין סופרים, מדברי  איסור  אלא זה אין בשבת

ויצא"). ישכח  "שמא המתחיל דיבור  א יא , שבת  תוספות  øìálä(עיין àGåÀÇÇÀÈ
BñBîì÷a מהטעם לחשכה, סמוך שבת ערב בעטו  הסופר יצא ולא – ÀËÀ

משתחשך; ויצא ישכח שמא לעיל, åéìkהאמור úà älôé àGåÀÀÇÆÆÅÈ
øpä øBàì àø÷é àGå השמן לתוכו שנתנו כלי  היה בימיהם הנר – ÀÄÀÈÀÇÅ

שלא  כלומר כליו, את יפלה שלא ללמד, משנתנו ובאה והפתילה,
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øpä øBàì àø÷é.íéàøB÷ úB÷Bðézä ïëéä äàBø ïfçä :eøîà úîàa,àø÷é àG àeä ìáà.Bá àöBik,ìëàé àG ¦§¨§©¥¤¤¤¨§©©¨¤¥¨©¦§¦£¨¦§¨©¥Ÿ©
äáfä íò áfä,ìbøä éðtîäøáò. ©¨¦©¨¨¦§¥¤§¥£¥¨

„úiìòa eøîàL úBëìää ïî elàåïBéøb ïa äi÷æç ïa äéððçBøwáì eìòLk.eaøå eðîðéànL úéaìòúéa §¥¦©£¨¤¨§©£¦©£©§¨¤¦§¦¨¤ª§§¤¨§©§¦§§©¥©©©¥
ìlä,íBia Ba eøæb íéøác øNò äðBîLe. ¦¥§¨¨¨§¨¦¨§©

:øðä ï÷úì íìåòì ìéâø åðéàù áåùç íãà àåä íà åà ,åøîùì øçà íãà åîò ùé ë"àà øðä øåàì úåø÷ì øåñà íìåòì ,úåîå÷.ofgd:úå÷åðéú ãîìî
.oixew zewepizd okidn:íäéìò ïáø úîéàù ,øðä øåàì ïáø éðôì ïéàøå÷ úå÷åðéúäå .äèé àîù ïðéøæâ àì éàä éë èòåî ïåéòáã ,úåø÷ì åìéçúé ïëéäîla`

.`xwi `l `ed,äøéîù äúøéîù ïéà äìòáì úøîåù äùàã ã"îì àëéà éîð àîòè éàäîå .äøéîù àéåä àì ïúøéîùå ,åéìò ïúîéà ïéàù éðôî ,äùøôä ìë
:åéìò äúîéà ïéàù.ea `veik:íéàîè íäéðùù ô"òàå ,äáæ åúùà íò áæä ìëàé àì åøîà ,äøéáòä ïî ä÷çøä úåùòì.dxiar lbxd iptníäù êåúîù

äù÷ ùéîùúäù è÷ð àúåáøì äáæå áæå .úøëá àéäù äáæ ìåòáì àáé íéãçéúîäæ åìëàé àì ä"ôà ,äøéáò ìâøä éãéì åàåáé àì éàãåã øîéîì àëéàå ïäì
:åæ íò

c.zekldn el`e:ïéúéðúîá ïðúã øðä øåàì ïéøå÷ ïéàå ïéìåô ïéà.diwfg oa dippg ziilraíéøúåñë íéàøð åéøáãù ìà÷æçé øôñ æåðâì íéîëç åù÷áù
íéðäëä åìëàé àì äîäáä ïîå óåòä ïî äôøèå äìáð ìë ïåâë ,ú"ã(ã"î ìà÷æçé)ùãçá äòáùá äùòú ïëå ïåâëå ,éìëà ìàøùé àä éìëà àìã àåä íéðäë

(ä"î íù):ìà÷æçé øôñ ùøéôå íù áùéå äéìòá äé÷æç ïá äéððç ïîèðå .äøåúá äæ ïáø÷ æîøð ïëéä.meia ea exfb mixac xyr dpenyeéàîù úéá å÷ìçðù
áéúëãë ,íúåîë å÷ñôå ù"á åáøå ïéðîì åãîòå ììä úéáå(â"ë úåîù)àåäù ìëåà ìëåàä ,ïä åìàå ,'îâá åäì åúééî íéøáã ç"é åäìåëå .úåèäì íéáø éøçà

`xephxa yexit

לאור בספר  יקרא לא וכן שבת, בליל הנר  לאור  מבגדיו  כנים יבער
השמן  את להביא הנר את ויטה כהה האור  יהא שמא שחוששים הנר,

בשבת. מבעיר  ונמצא יפה, שתדלק כדי הפתילה, eøîàאל úîàaÆÆÆÈÀ
בגמרא פירשו וכן  היא; מקובלת הלכה כלומר  א ):– ס, מציעא  (בבא 

`id dkld "exn` zn`a" lk– בדבר ולגמגם להסס אבלרש "י(ואין  ,(
למשה  הלכה – "באמת" חכמים ששנו מקום כל אמרו: בירושלמי
כאילו  אלא מסיני, למשה הלכה דווקא שלאו  מפרשים, ויש מסיני ;

מסיני למשה הלכה א )היא ב, תרומות מלמדïfçä:(ר "ש היינו  – ÇÇÈ
שבת,äàBøתינוקות, בליל  הנר  לאור  –íéàøB÷ úB÷Bðézä ïëéä ÆÅÈÇÄÀÄ

מועט  שבעיון  קריאתם, יסיימו והיכן לקרוא יתחילו  מקום מאיזה –
לאור רבם לפני  קוראים התינוקות ברם, יטה. שמא גוזרים אין  כזה

מבואר ובירושלמי הנר; את יטו  ולא עליהם, רבם שאימת מפני הנר,
לקרוא, יצטרכו שלא כדי  הנר, שיכבה רוצים שהתינוקות הטעם,

אותו, יטו  לא àø÷éולפיכך  àG àeä ìáà לקרוא למלמד  אסור  – ÂÈÄÀÈ
את התינוקות וישבפני  עליו, התינוקות אימת שאין כולה, הפרשה

יטה. שמא Báחשש àöBik,לזה בדומה –íò áfä ìëàé àG ÇÅÙÇÇÈÄ
äáfäלעיל האמורים הדברים על שבת לענין  שגזרו  כשם כלומר  – ÇÈÈ

עם  הזב יאכל שלא זה, מטעם גזרו כך העבירה, מן אדם להרחיק כדי 
חולים, וגם טמאים ששניהם פי על אף äøáòהזבה, ìbøä éðtîÄÀÅÆÀÅÂÅÈ

עבירה. לידי  יבואו שמא חוששים מקום שמכל –

y c e w z a y
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elàå יקרא ולא כליו את יפלה "ולא למעלה: הנזכרות ההלכות, – ÀÅ
הן  הנר", äi÷æçלאור ïa äéððç úiìòa eøîàL úBëìää ïîÄÇÂÈÆÈÀÇÂÄÇÂÇÀÈÆÄÀÄÈ

Bøwáì eìòLk ïBéøb ïa, בדורו גדול היה חזקיה בן חנניה – ÆËÀÀÆÈÀÇÀ
דברים  בו  שמצאו מאחר  יחזקאל , ספר לגנוז דורו חכמי  וכשביקשו 
וחיבר בעלייתו  חזקיה בן  חנניה נתייחד  תורה, דברי כסותרים הנראים

בגמרא שאמרו  וזהו יחזקאל; לספר  ב):פירוש  יג, xekf(שבת mxa"
,l`wfgi xtq fpbp `ed `lnl`y ,eny diwfg oa dippge aehl yi`d eze`

dxez ixac oixzeq eixac eidyכגון לא ):– מד , וטרפה...(יחזקאל  "נבלה
ה  יאכלו  וכגון לא אוכלים? ישראלים אבל  כ):כהנים", מה , (יחזקאל 

בתורה? זה קרבן  נרמז היכן בחודש ", בשבעה תעשה –(רש"י )"וכן
"oyxce diilra ayie ony iaxb ze`n yly el elrd ?dyr dn באים והיו ,

ופעם גזירות, וגוזרים הלכות אז  וקובעים לבקרו, eaøåהחכמים eðîðÄÀÀÇ
ìlä úéa ìò éànL úéa וכשעמדו הלל , ובית שמאי  בית שנחלקו  – ÅÇÇÇÅÄÅ

כמותם, למעשה הלכה ונקבעה הרוב הם שמאי  שבית מצאו למניין  שם
íBia Ba eøæb íéøác øNò äðBîLe.בגמרא כמפורט –dryz ÀÈÈÈÀÈÄÈÀÇ

והם: התרומה, את הפוסלים ראשון `.דברים שהוא אוכל  האוכל
לטומאה,a.לטומאה, שני שהוא אוכל משקים b.האוכל  השותה

תרומה  יאכל  שמא גזירה במגעו , תרומה פוסל מאלו אחד כל טמאים;
בפיו; הטמאים המשקים או  האוכלים במים c.בעוד ורובו  ראשו הבא

ביום; בו  מטומאתו  שטבל לאחר עליו d.שאובין שנפלו גמור  טהור
במי טובלים שהיו לפי  באלו, הטעם שאובים; מים לוגים שלשה
להעביר שאובים מים כך אחר עליהם נותנים והיו סרוחים מערות

המערות  מי  לא לומר: והתחילו קבע שעשאום וכיון המים, סרחון
טומאה, עליהם וגזרו עמדו מטהרים, השאובים המים אלא מטהרים

בשאובים; ולטבול  מקווה תורת לבטל  יבואו שלe.שלא הספרים
ספרי אצל תרומה של  אוכלים להצניע היו נוהגים שכן הקודש , כתבי

האוכלים  אצל  המצויים העכברים והיו  קודש, ושניהם הואיל תורה,
הספרים, את התרומה מפסידים את פוסלים הספרים שיהו  גזרו הלכך 

הן f.במגעם; עסקניות שהידים לפי  התרומה, את פוסלות ידים סתם
מזוהמים; במקומות ואותם g.ונוגעות במשקים, שנטמאו אוכלים

שכל נטילה, קודם בהן  שנגעו ידים סתם מחמת נטמאו המשקים
ראשון  להיות המשקים את מטמאים התרומה את הפוסלים הדברים

לטומאה  ראשונים שהם משרץ, שנטמאו משקים משום גזירה לטומאה,
ראשונים  הם ידים מחמת שנטמאו  שהמשקים ומכאן התורה, מן

התרומה; את פוסלים הללו  במשקים שנטמאו והאוכלים h.לטומאה
פי על שאף בשרץ, נטמאו המשקים ואותם במשקים, שנטמאו כלים

וכלים, אדם מטמאים אינם התורה מן לטומאה, ראשון הם שהמשקים
חכמים  אבל  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבלים וכלים אדם שאין

רוקו  היינו  זב, של משקים משום גזירה כלים, שיטמאו עליהם גזרו
אלה  התורה. מן  כלים ומטמאים הטומאה, אב שהן  רגליו, ומימי  וזובו 
יג). (ה, זבים במסכת השנויים בתרומה, הפוסלים הדברים תשעת הם

הם: שגזרו הדברים תשעת מעריסתן ,i.ושאר מטמאות כותים בנות
נידה; בטומאת שנולדו, מיום טפח i`.כלומר  בהיקפו שיש דבר  כל

מטפח, פחות אוהל  אין  התורה שמן  פי  על ואף אוהל ; טומאת מביא
האחד ראשם שאם טפח, בהיקפם שיש  המטלטלים כל על  חכמים גזרו

אהל, טומאת להם מביאים כלים, על האחר וראשם המת על האהיל
התורה; מן הטומאה את שמביא טפח בעביו  שיש דבר משום גזירה

.aiלקבל מכשירם מהם היוצא המשקה בגת, לדרכם ענבים הבוצר 
ואין  לו , ניחא ולא לאיבוד  הולך  זה שמשקה פי על ואף טומאה,

שהמשקה  לבעלים ניחא כן אם אלא טומאה לקבל  מכשיר  משקה
שאין  וכיון מזופפות, בקופות יבצור  שמא כאן , גזרו מקום מכל  יוצא,

התורה; מן  ומכשיר לו, ניחא לאיבוד, הולך  תרומה bi.המשקה גידולי 
שביד טמאה תרומה משום גזירה כלה, שזרעו  בדבר  ואפילו תרומה

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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·äçðnì Ceîñ øtqä éðôì íãà áLé àG,ìltúiL ãò.àGå ìBëàì àGå é÷ñøaì àGå õçønì íãà ñðké àG ¥¥¨¨¦§¥©©¨¨©¦§¨©¤¦§©¥¦¨¥¨¨©¤§¨§©ª§§¦§¤¡§
ïéãì.eìéçúä íàå–ïé÷éñôî ïéà.òîL úàéø÷ úBø÷ì íé÷éñôî,älôúì íé÷éñôî ïéàå. ¨¦§¦¦§¦¥©§¦¦©§¦¦¦§§¦©§©§¥©§¦¦¦§¦¨
‚äëLçì Ceîñ Bèçîa èiçä àöé àG,àöéå çkLé ànL;BñBîì÷a øìálä àGå.àGå åéìk úà älôé àGå ¥¥©©¨§©£¨©£¥¨¤¨¦§©§¥¥§©©§¨§ª§§§©¤¤¥¨§

a.xtqd iptl mc` ayi `lêåîñ øôñä éðôì íãà áùé àìã äøæâì éîãã ,àöéå çëùé àîù 'åëå åèçîá èééçä àöé àì éðúîì éòáã íåùîå ,ìåçá åìéôàå
:ïäá êéøàîå úáùã éìéî ùøôî øãäå ,àùéøá åäì éðúå ÷éñô åäééìéî ïøèåæã éãééàå ,àëä åäì àðú éëä íåùî ,ììôúé àìå çëùé àîù ,äçðîìjenq

.dgpnlíéøôñ ìù âåæä øáùé àîù äøæâ ,äáåøî äúðåòù ô"òàå ,úéòéáù äòù úìçúî åðééä äçðîì êåîñå ,äìòîìå äöçîå úåòù ùùî äìåãâ äçðî
:úøåôñúä íéìùéå åðð÷úéù íãå÷ äìôúä úðåò øåáòúå ,øôúñäì ìéçúäù øçà.ugxnl qpki `leóìòúé àîù äçðîì êåîñ:.iwqxeal `leãåáò íå÷î

:äìôúä úðåò øåáòúù ãò åúëàìîá êùîéå ,íð÷úéå íîå÷îî íòéðé àì íà úåøåòá ìå÷ì÷å àãéñô éæç àîìã ,úåøåòä.lek`l `le,äðè÷ äãåòñá åìéôà
:äãåòñá êùîé àîù.oicl `leäî åøúñéå àîòè åæç àîìã ,ãáìá ïéãä ÷åñôì àìà ïäéìò øàùð àìå ïéðéã éìòá úåðòè åòîù øáëù ,ïéã øîâá åìéôà

:ïéãä úìçú úåéäì øæåçå ÷åñôì íéöåø åéäù.eligzd m`eøåîâì íåéá úåäù ùéù àåäå ,ììôúé ë"çàå øåîâé àìà ,ïé÷éñôî ïéà ,ïðéøîàã éðä ìëî ãçá
ìò øòùä ìåôé àìù éãë åéëøá ìò çìâúîä ïúåðù øãåñä àåä ,åéëøá ïéá íéøôñ ìù úøåôòî çéðéùî úøåôñúä úìçúäå .äìôúä ïîæ øåáòéù íãå÷
øåâçéùî é÷ñøåáä úìçúäå .åéãâá úèùôäì ïåùàø àåäù åéìòù øãåñä øéñéùî éùøôîã úéàå .åøùáì êåîñä ãâáä èåùôéùî õçøîä úìçúäå .åéãâá
íàå ,äàøéáå äîéàá ïéãì úáùì ïúéìèá ïéðééãä åôèòúéùî ïéãä úìçúäå .åéãé ìåèéùî äìéëà úìçúäå .úåøåòá ÷ñòúäì éãë åéúåòåøæ éúá úà åéôúë ïéá

íúåðòèá ïéãä éìòá åçúôéùî ïéãä åúåà úìçúä àéåä ,äçðîì êåîñ øçà ïéã íäéðôì àáå ïéãá íéáùåéå íéôèåòî åéä:.y"wl oiwiqtnéúéøçà àúìî
áéúëã ,òåá÷ äðîæã òîù úàéø÷ì ïúøåú íé÷éñôî ,äøåúá íé÷ñåòä íéøáç øîà÷ éëäå ,è÷ð('å íéøáã):êîå÷áå êáëùáå.dltzl oiwiqtn oi`eäì ïéàù

÷éñôðù ïëù ìë åðúåðîåàì åðúøåú ïé÷éñôî åðàå ìéàåä åðà ìáà ,ïúåðîåà ïúøåúù åéøéáçå éàçåé ïá ïåòîù éáø ïåâë àìà åðù àìå .àúééøåàã òåá÷ ïîæ
:äìôúì

b.ehgna hiigd `vi `låúðîåà êøã ïîåàå ,àöéå çëùé àîù ,åãâáá åì äáåçú åìéôà:÷åùì íéàöåéùë åéãâáá ïáçåúì íéðîåàä êøãù áééç`ny
.`vie gkyi:êùçúùî.xlald:øôåñä.eqenlewa:íéøôåñä êøãë åéðæà éøåçà áåçúä.eilk z` dlti `leùã÷ä éúøòá íåâøú .åéãâáî íéðë øòáî

:éúéìô.xpd xe`l `xwi `leùìùå íéúù äåáâ øðä äéä åìéôàå ,úáùá øéòáî àöîðå äôé ÷åìãéù éãë äìéúôä éôì ïîùä àéáäì øðä äèé àîù ,øôñá

`xephxa yexit
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סמוך שבת בערב לעשותם שאין בדברים הדנה ג), (משנה הבאה המשנה אגב

המנחה  לתפילת סמוך לעשותם שאין דברים ללמד  משנתנו  מקדימה לחשיכה,

שעות  מתשע המנחה תפילת שזמן א) ד , (ברכות בארנו וכבר  החול . בימות אפילו 

וכל שווים, חלקים עשר  לשנים היום את שמחלקים זמניות, שעות (כלומר  ומחצה

ומחצה  שעות משש  אך  קטנה". "מנחה הנקראת היא וזו  זמנית"); "שעה נקרא חלק

הגמרא  ודנה גדולה". "מנחה זמן מתחיל  הצהריים) אחרי  השעה ממחצית (היינו 

ברם, קטנה. למנחה או  גדולה למנחה היא הכוונה אם שבמשנתנו, המנחה בענין 

גדולהמסק  למנחה אפילו  המשנה שכוונת היא, המפרשים רוב ixi`nd;נת ;m"anx)
(`xephxa.

øtqä éðôì íãà áLé àG, להסתפר –äçðnì Ceîñ היינו – ÅÅÈÈÄÀÅÇÇÈÈÇÄÀÈ
בהקדמה  לעיל, שבארנו (כמו ומחצה שעות משש שזמנה גדולה מנחה
בשש היינו  זמנה, לפני  שעה כחצי הוא למנחה וסמוך למשנתנו),

היום), (בחצי  ìltúiLשעות ãòמבואר הטעם מנחה. תפילת – ÇÆÄÀÇÅ
להסתפר, שהתחיל  אחר  התספורת מכשיר יישבר  שמא גזירה בגמרא,

התפילה. זמן  יעבור  שיתוקן  õçønìועד  íãà ñðké àGסמוך – ÄÈÅÈÈÇÆÀÈ
התפילה, מן  וייבטל  יתעלף שמא גזירה שיתפלל, עד àGåÀלמנחה

é÷ñøaì,עורות עיבוד למקום היינו  לבורסקי, אדם ייכנס ולא – ÇËÀÀÄ
ויתחיל במלאכה קלקול ימצא שמא גזירה גדול , עסק לכל  הדין  והוא

מפרשים, ויש התפילה; זמן  שיעבור  עד  במלאכתו ויימשך בה, להתעסק
להתפלל יוכל לא צערו טרדת ומתוך ויצטער  בעורות קלקול ימצא שמא

ìBëàì,(רש "י) àGåסמוך קטנה סעודה אפילו  לאכול  יתחיל  ולא – ÀÆÁ
להתפלל, וישכח בסעודה יימשך  שמא ïéãìלמנחה, àGå ולא – ÀÈÄ

טענות  נשמעו  שכבר לאחר אפילו למנחה, סמוך  לדון  דיינים ישבו
לסתור טעם ימצאו שמא הדין , פסק להוציא אלא להם ואין  הדין בעלי

התפילה. מן וייבטלו  וייטרדו הדין eìéçúäאת íàå בדברים – ÀÄÄÀÄ
ïé÷éñôîאלו, ïéà למנחה סמוך אפילו  להפסיק חייבים אינם – ÅÇÀÄÄ

המאירי)קטנה הרי"ף ; בשיטת כך(הרמב"ן  ואחר  גומרים, אלא ,
מעפורת  משיניחו היא תספורת שהתחלת מבואר , בגמרא מתפללים.
לבשרו , הסמוך  הבגד משיפשוט מרחץ והתחלת ברכיו; על ספרים של

בגדיו; להפשטת ראשון שהוא שעליו , הסודר  משיסיר מפרשים: ויש 
עושים; שהאומנין  כדרך כתפיו בין בגד משיקשור – הבורסקי והתחלת

שהוא  חגורו  משיתיר – בבל ולבני ידיו , משיטול – האכילה והתחלת

לדין , לשבת הדיינים משיתעטפו – הדין  והתחלת ידים, לנטילת סמוך
שמה  מבואר, כן  לטעון . הדין בעלי  משיתחילו – יושבים היו ואם

עוד כשיש  דווקא היינו מפסיקים, אין  התחילו שאם במשנתנו ששנינו 
שהות  אין  אם אבל  התפילה; זמן שיעבור  קודם לגמור ביום שהות

להפסיק. צריכים ïéàåביום, ,òîL úàéø÷ úBø÷ì íé÷éñôîÇÀÄÄÄÀÀÄÇÀÇÀÅ
älôúì íé÷éñôî והיינו אחרת, הלכה היא שזו מבואר, בגמרא – ÇÀÄÄÄÀÄÈ

שמע, לקריאת תורתם מפסיקים בתורה העוסקים חכמים שתלמידי 

התורה מן  שזמנה jnewae")לפי jakya") שנימנו אלו  שכל  שכן ומכל  ,
חכמים  תלמידי  אין  אבל שמע, לקריאת מעשיהם מפסיקים לעיל 

קבוע  זמן  לה שאין עשרה, שמונה לתפילת תורתם להפסיק חייבים
סופרים. מדברי אלא אינה בכלל  שתפילה לפי סוברים: ויש התורה; מן

שנו  "לא אמרו: dlitzl)בגמרא oiwiqtn oi`y) שמעון רבי  כגון אלא
לקריאת  מפסיקין  אנו כגון אבל אומנותן , שתורתן  וחבריו  יוחאי בן

ולתפילה wiqtpyשמע oky lk epzepne`l epzxez oiwiqtn ep`e li`ed)
Ð dlitzlרש "י.(

ג ה נ ש מ ר ו א ב

סמוך שבת בערב לעשותם שאסור בדברים ללמד  זו  משנה באה הזכרנו, שכבר כפי
בשבת. ויעשם ישכח שמא לחשכה,

äëLçì Ceîñ Bèçîa èiçä àöé àG,שבת בערב –ànL ÅÅÇÇÈÀÇÂÈÇÂÅÈÆÈ
àöéå çkLé.משתחשך בה יהודה – רבי לדעת משנתנו מפרשים יש  ÄÀÇÀÅÅ

תוספתא ),בברייתא ב; יא, במחטו (שבת  אפילו  החייט יצא שלא
בשבת, ויצא ישכח שמא לחשכה, סמוך  שבת בערב בבגדו לו  התחובה

כן  לפרקים לצאת רגיל שהוא כפי אומנותו , דרך כליו  המוציא ואומן
חייב הריהו  אליהו ")בחול , "שנות שכוונת (ברטנורא; מפרשים, ויש  .

שבידו במחטו  היא שלמה")המשנה "מלאכת  מחטו (רמב"ם ; על אבל ,

היא, מאיר רבי משנתנו  שכן  חכמים, גזרו לא בבגדו לו התחובה
שאף  כלומר אסור, אבל  פטור אומנותו , דרך  בשבת המוציא שאומן

לגזירה  גזירה גוזרים ואין סופרים, מדברי  איסור  אלא זה אין בשבת

ויצא"). ישכח  "שמא המתחיל דיבור  א יא , שבת  תוספות  øìálä(עיין àGåÀÇÇÀÈ
BñBîì÷a מהטעם לחשכה, סמוך שבת ערב בעטו  הסופר יצא ולא – ÀËÀ

משתחשך; ויצא ישכח שמא לעיל, åéìkהאמור úà älôé àGåÀÀÇÆÆÅÈ
øpä øBàì àø÷é àGå השמן לתוכו שנתנו כלי  היה בימיהם הנר – ÀÄÀÈÀÇÅ

שלא  כלומר כליו, את יפלה שלא ללמד, משנתנו ובאה והפתילה,

izdw - zex`ean zeipyn
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øpä øBàì àø÷é.íéàøB÷ úB÷Bðézä ïëéä äàBø ïfçä :eøîà úîàa,àø÷é àG àeä ìáà.Bá àöBik,ìëàé àG ¦§¨§©¥¤¤¤¨§©©¨¤¥¨©¦§¦£¨¦§¨©¥Ÿ©
äáfä íò áfä,ìbøä éðtîäøáò. ©¨¦©¨¨¦§¥¤§¥£¥¨

„úiìòa eøîàL úBëìää ïî elàåïBéøb ïa äi÷æç ïa äéððçBøwáì eìòLk.eaøå eðîðéànL úéaìòúéa §¥¦©£¨¤¨§©£¦©£©§¨¤¦§¦¨¤ª§§¤¨§©§¦§§©¥©©©¥
ìlä,íBia Ba eøæb íéøác øNò äðBîLe. ¦¥§¨¨¨§¨¦¨§©

:øðä ï÷úì íìåòì ìéâø åðéàù áåùç íãà àåä íà åà ,åøîùì øçà íãà åîò ùé ë"àà øðä øåàì úåø÷ì øåñà íìåòì ,úåîå÷.ofgd:úå÷åðéú ãîìî
.oixew zewepizd okidn:íäéìò ïáø úîéàù ,øðä øåàì ïáø éðôì ïéàøå÷ úå÷åðéúäå .äèé àîù ïðéøæâ àì éàä éë èòåî ïåéòáã ,úåø÷ì åìéçúé ïëéäîla`

.`xwi `l `ed,äøéîù äúøéîù ïéà äìòáì úøîåù äùàã ã"îì àëéà éîð àîòè éàäîå .äøéîù àéåä àì ïúøéîùå ,åéìò ïúîéà ïéàù éðôî ,äùøôä ìë
:åéìò äúîéà ïéàù.ea `veik:íéàîè íäéðùù ô"òàå ,äáæ åúùà íò áæä ìëàé àì åøîà ,äøéáòä ïî ä÷çøä úåùòì.dxiar lbxd iptníäù êåúîù

äù÷ ùéîùúäù è÷ð àúåáøì äáæå áæå .úøëá àéäù äáæ ìåòáì àáé íéãçéúîäæ åìëàé àì ä"ôà ,äøéáò ìâøä éãéì åàåáé àì éàãåã øîéîì àëéàå ïäì
:åæ íò

c.zekldn el`e:ïéúéðúîá ïðúã øðä øåàì ïéøå÷ ïéàå ïéìåô ïéà.diwfg oa dippg ziilraíéøúåñë íéàøð åéøáãù ìà÷æçé øôñ æåðâì íéîëç åù÷áù
íéðäëä åìëàé àì äîäáä ïîå óåòä ïî äôøèå äìáð ìë ïåâë ,ú"ã(ã"î ìà÷æçé)ùãçá äòáùá äùòú ïëå ïåâëå ,éìëà ìàøùé àä éìëà àìã àåä íéðäë

(ä"î íù):ìà÷æçé øôñ ùøéôå íù áùéå äéìòá äé÷æç ïá äéððç ïîèðå .äøåúá äæ ïáø÷ æîøð ïëéä.meia ea exfb mixac xyr dpenyeéàîù úéá å÷ìçðù
áéúëãë ,íúåîë å÷ñôå ù"á åáøå ïéðîì åãîòå ììä úéáå(â"ë úåîù)àåäù ìëåà ìëåàä ,ïä åìàå ,'îâá åäì åúééî íéøáã ç"é åäìåëå .úåèäì íéáø éøçà

`xephxa yexit

לאור בספר  יקרא לא וכן שבת, בליל הנר  לאור  מבגדיו  כנים יבער
השמן  את להביא הנר את ויטה כהה האור  יהא שמא שחוששים הנר,

בשבת. מבעיר  ונמצא יפה, שתדלק כדי הפתילה, eøîàאל úîàaÆÆÆÈÀ
בגמרא פירשו וכן  היא; מקובלת הלכה כלומר  א ):– ס, מציעא  (בבא 

`id dkld "exn` zn`a" lk– בדבר ולגמגם להסס אבלרש "י(ואין  ,(
למשה  הלכה – "באמת" חכמים ששנו מקום כל אמרו: בירושלמי
כאילו  אלא מסיני, למשה הלכה דווקא שלאו  מפרשים, ויש מסיני ;

מסיני למשה הלכה א )היא ב, תרומות מלמדïfçä:(ר "ש היינו  – ÇÇÈ
שבת,äàBøתינוקות, בליל  הנר  לאור  –íéàøB÷ úB÷Bðézä ïëéä ÆÅÈÇÄÀÄ

מועט  שבעיון  קריאתם, יסיימו והיכן לקרוא יתחילו  מקום מאיזה –
לאור רבם לפני  קוראים התינוקות ברם, יטה. שמא גוזרים אין  כזה

מבואר ובירושלמי הנר; את יטו  ולא עליהם, רבם שאימת מפני הנר,
לקרוא, יצטרכו שלא כדי  הנר, שיכבה רוצים שהתינוקות הטעם,

אותו, יטו  לא àø÷éולפיכך  àG àeä ìáà לקרוא למלמד  אסור  – ÂÈÄÀÈ
את התינוקות וישבפני  עליו, התינוקות אימת שאין כולה, הפרשה

יטה. שמא Báחשש àöBik,לזה בדומה –íò áfä ìëàé àG ÇÅÙÇÇÈÄ
äáfäלעיל האמורים הדברים על שבת לענין  שגזרו  כשם כלומר  – ÇÈÈ

עם  הזב יאכל שלא זה, מטעם גזרו כך העבירה, מן אדם להרחיק כדי 
חולים, וגם טמאים ששניהם פי על אף äøáòהזבה, ìbøä éðtîÄÀÅÆÀÅÂÅÈ

עבירה. לידי  יבואו שמא חוששים מקום שמכל –

y c e w z a y
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elàå יקרא ולא כליו את יפלה "ולא למעלה: הנזכרות ההלכות, – ÀÅ
הן  הנר", äi÷æçלאור ïa äéððç úiìòa eøîàL úBëìää ïîÄÇÂÈÆÈÀÇÂÄÇÂÇÀÈÆÄÀÄÈ

Bøwáì eìòLk ïBéøb ïa, בדורו גדול היה חזקיה בן חנניה – ÆËÀÀÆÈÀÇÀ
דברים  בו  שמצאו מאחר  יחזקאל , ספר לגנוז דורו חכמי  וכשביקשו 
וחיבר בעלייתו  חזקיה בן  חנניה נתייחד  תורה, דברי כסותרים הנראים

בגמרא שאמרו  וזהו יחזקאל; לספר  ב):פירוש  יג, xekf(שבת mxa"
,l`wfgi xtq fpbp `ed `lnl`y ,eny diwfg oa dippge aehl yi`d eze`

dxez ixac oixzeq eixac eidyכגון לא ):– מד , וטרפה...(יחזקאל  "נבלה
ה  יאכלו  וכגון לא אוכלים? ישראלים אבל  כ):כהנים", מה , (יחזקאל 

בתורה? זה קרבן  נרמז היכן בחודש ", בשבעה תעשה –(רש"י )"וכן
"oyxce diilra ayie ony iaxb ze`n yly el elrd ?dyr dn באים והיו ,

ופעם גזירות, וגוזרים הלכות אז  וקובעים לבקרו, eaøåהחכמים eðîðÄÀÀÇ
ìlä úéa ìò éànL úéa וכשעמדו הלל , ובית שמאי  בית שנחלקו  – ÅÇÇÇÅÄÅ

כמותם, למעשה הלכה ונקבעה הרוב הם שמאי  שבית מצאו למניין  שם
íBia Ba eøæb íéøác øNò äðBîLe.בגמרא כמפורט –dryz ÀÈÈÈÀÈÄÈÀÇ

והם: התרומה, את הפוסלים ראשון `.דברים שהוא אוכל  האוכל
לטומאה,a.לטומאה, שני שהוא אוכל משקים b.האוכל  השותה

תרומה  יאכל  שמא גזירה במגעו , תרומה פוסל מאלו אחד כל טמאים;
בפיו; הטמאים המשקים או  האוכלים במים c.בעוד ורובו  ראשו הבא

ביום; בו  מטומאתו  שטבל לאחר עליו d.שאובין שנפלו גמור  טהור
במי טובלים שהיו לפי  באלו, הטעם שאובים; מים לוגים שלשה
להעביר שאובים מים כך אחר עליהם נותנים והיו סרוחים מערות

המערות  מי  לא לומר: והתחילו קבע שעשאום וכיון המים, סרחון
טומאה, עליהם וגזרו עמדו מטהרים, השאובים המים אלא מטהרים

בשאובים; ולטבול  מקווה תורת לבטל  יבואו שלe.שלא הספרים
ספרי אצל תרומה של  אוכלים להצניע היו נוהגים שכן הקודש , כתבי

האוכלים  אצל  המצויים העכברים והיו  קודש, ושניהם הואיל תורה,
הספרים, את התרומה מפסידים את פוסלים הספרים שיהו  גזרו הלכך 

הן f.במגעם; עסקניות שהידים לפי  התרומה, את פוסלות ידים סתם
מזוהמים; במקומות ואותם g.ונוגעות במשקים, שנטמאו אוכלים

שכל נטילה, קודם בהן  שנגעו ידים סתם מחמת נטמאו המשקים
ראשון  להיות המשקים את מטמאים התרומה את הפוסלים הדברים

לטומאה  ראשונים שהם משרץ, שנטמאו משקים משום גזירה לטומאה,
ראשונים  הם ידים מחמת שנטמאו  שהמשקים ומכאן התורה, מן

התרומה; את פוסלים הללו  במשקים שנטמאו והאוכלים h.לטומאה
פי על שאף בשרץ, נטמאו המשקים ואותם במשקים, שנטמאו כלים

וכלים, אדם מטמאים אינם התורה מן לטומאה, ראשון הם שהמשקים
חכמים  אבל  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבלים וכלים אדם שאין

רוקו  היינו  זב, של משקים משום גזירה כלים, שיטמאו עליהם גזרו
אלה  התורה. מן  כלים ומטמאים הטומאה, אב שהן  רגליו, ומימי  וזובו 
יג). (ה, זבים במסכת השנויים בתרומה, הפוסלים הדברים תשעת הם

הם: שגזרו הדברים תשעת מעריסתן ,i.ושאר מטמאות כותים בנות
נידה; בטומאת שנולדו, מיום טפח i`.כלומר  בהיקפו שיש דבר  כל

מטפח, פחות אוהל  אין  התורה שמן  פי  על ואף אוהל ; טומאת מביא
האחד ראשם שאם טפח, בהיקפם שיש  המטלטלים כל על  חכמים גזרו

אהל, טומאת להם מביאים כלים, על האחר וראשם המת על האהיל
התורה; מן הטומאה את שמביא טפח בעביו  שיש דבר משום גזירה

.aiלקבל מכשירם מהם היוצא המשקה בגת, לדרכם ענבים הבוצר 
ואין  לו , ניחא ולא לאיבוד  הולך  זה שמשקה פי על ואף טומאה,

שהמשקה  לבעלים ניחא כן אם אלא טומאה לקבל  מכשיר  משקה
שאין  וכיון מזופפות, בקופות יבצור  שמא כאן , גזרו מקום מכל  יוצא,

התורה; מן  ומכשיר לו, ניחא לאיבוד, הולך  תרומה bi.המשקה גידולי 
שביד טמאה תרומה משום גזירה כלה, שזרעו  בדבר  ואפילו תרומה

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ìëåà ìëåà ,úåøéæâ éúù åìà éøä ,äîåøúá ìñåô éðùù ,åòâîá äîåøúä úà ìñåôå ,äàîåèì éðù åôåâ äùòð àäéù åøæâ ,äàîåèì éðù åà äàîåèì ïåùàø
éãùå íéàîè ïéìëåà ìéëàã ïéðîæã ,éðäá øåæâã àîòèå .ùìù éøä äîåøúä úà ìñåôå äàîåèì éðù ë"â äùòð íéàîè ïé÷ùî äúåùäå .éðù ìëåàå ,ïåùàø
ìò åøæâå .åäì ìéñôå åéôá äîåøúã ïéìëåà éãù åéôá ïãåòáå íéàîè ïé÷ùî éúùã ïéðîæå ,åäì ìéñôå åéôá íéàîè íéìëåàäù ãåòá äéîåôá äîåøúã ïé÷ùî
øåæâã àîòèå .úåøéæâ ùîç éøä ,ïéáåàù íéî ïéâåì 'â åùàø ìò åìôðù øåîâ øåäè ìòå ,íéáåàù íéîá ,íåéá åá åúàîåèî ìáèù øçàì åáåøå åùàø àáä
øîåì òá÷ íåàùòå åìéçúä ,íéîä ïåçøñ øéáòäì ïéáåàù íéî êë øçà íäéìò ïéðúåð åéäå ïéçåøñ úåøòî éîá ïéìáåè åéäù éôì ,íãà àîèì éðä ìò äàîåè
åéäéù úéùùä äøéæâäå .íéáåàùá éìáèå äå÷î úøåú éìåèáì éúà àîìã ,äàîåè íäéìò åøæâå åãîò ,íéøäèî íéáåàù íéîä àìà íéøäèî úåøòîä éî àì

ìù íéøôñäåúà à÷ã åæçã ïåéë ,ùã÷ éàäå ùã÷ éàä éøîà ,ú"ñ ìöà äîåøúã ïéìëåà ïéòéðöî åéä äìçúáù ,òâîá äîåøúä úà íéìñåô ùã÷ä éáúë
úà ïéìñåô ïòâîá ,íéáåúëå íéàéáð äøåú åðééäã ,íéøôñä åéäéù åøæâ ,íéøôñä úà ïéãéñôî åéä ïéìëåàä ìöà ïééåöîä íéøáëòäù ,àãéñô éãéì íéøôñ
äá òâé íà äîåøúì éàðâå ,úôåðèä íå÷îá åøùáá úåòâåðå ïä úåéð÷ñò íéãéäù éðôî ,äîåøúä úà úåìñåôù íéãé íúñ ìò åøæâ 'æä äøéæâäå .äîåøúä
ìò åøæâ ,äìéèð íãå÷ ïäá åòâðù íéãé úîçî åàîèð ïé÷ùîä ïúåàù ïé÷ùîá åàîèðù ïéìëåàä 'çä äøéæâäå .äéìëåà ìò úñàîð àéäå úåîäåæî íéãéá
ïçëùàã ,õøù úîçî íéàáä ïé÷ùî íåùî äøéæâ ,äìçú úåéäì ïé÷ùîä úà ïéàîèî äîåøúä úà íéìñåôä íéøáãä ìëù ,ïéìëåàä úà åàîèéù ïé÷ùîä
àîòè åðééä ,õøù úîçî íéàáä [ïéìëåà] íåùî äøéæâ ïéìëåàá éîð øåæâ àìå äìçú úåéäì ïé÷ùî úàîåè ìëá øåæâã éàäå ,àúééøåàãî íéðåùàø ïäù ïäá
ìá÷ì ïøéùëäì íéî úðéúð ïéëéøöù ïéìëåàä åîë äàîåè úìá÷ éãéì ïàéáäì øùëä ïå÷éú ïéëéøö ïðéàù ,äàîåè ìá÷ì íéìåìòã íåùî ïé÷ùîá ïðáø øåîçàã
íéìëå íãà ïéàù ,íéìëå íãà àîèì ïéìåëé ïéà àúééøåàã äàîåèì ïåùàø íäù ô"òà ,õøùá íé÷ùîä åàîèðù ïé÷ùîá åàîèðù íéìë 'èä äøéæâäå .äàîåè
å÷åø ïäù ,äáæå áæã ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë åàîèéù åäééìò øåæâ ïðáøå ,íéðåùàø íäù õøùá åàîèðù ïé÷ùîî àìå ,äàîåèä áàî àìà äàîåè ïéìá÷î
äàîèî àîåé úá ú÷åðéúù ,äãìåðù íåéî øîåìë ,ïúñéøòî úåãð íééúåë úåðá åäéù 'éä äøéæâäå .àúééøåàãî íéìë ïéàîèîå äàîåèä áà ïäù åéìâø éîéîå
,òãøîä éáåòá äàîåèä úà ïéàéáî ïéìèìèîä ìë åäéù à"éä äøéæâäå .ïðáø åäá øåæâ êëìä åäì éùøôî àì ïééæç éëå äæ ùøãî åäì úéì íéúåëå ,äãðá
íàù çôè ïôé÷äá ùéù íéìèìèîä ìë ìò ïðáø åøæâ ,çôèî úåçô ìäà ïéà äøåúä ïîù ô"òàå ,çôè åéáòá ïéà ìáà çôè åôé÷äá ùéå ,ø÷áä ãîìî àåäå
äøéæâäå .äøåúä ïî äàîåèä úà àéáîù çôè åéáòá ùéù éî åèà äøéæâ ,ìäà úàîåè íäì ïéàéáî íéìëä ìò ãçà ïùàøå úîä ìò ìéäàä ãçà ïùàø
úåôå÷á øåöáé àîù äøéæâ ,äéì àçéð àìå ãåáàì êìåäù ô"òàå ,äàîåè ìá÷ì ïøéùëî äøéöá úòùá ïäî àöåéä ä÷ùîä ,úâá ïëøãì íéáðò øöåáä á"éä
åòøæù øáãá åìéôàå ,äîåøú äîåøú éìåãéâ åéäéù â"éä äøéæâäå .äøåúä ïî øéùëîå ,ãåáàì êìåä åðéà éøäù ïäî àöåéä ä÷ùîá äéì àçéð æàã ,úåôôåæî

àøä äîùá àäúù øåæâå ,äòøæì àáå äìéëàá äøåñàù ïäë ãéá äàîè äîåøú íåùî äøéæâ ,úéðè÷å äàåáú ïåâë äìëïðéùééçã ,äàîè äîåøú àéä éøäå ïåù
å"èä äøéæâäå .à"ãî úåçô úåçô åðìèìèé àìå ,éøëðì åñéë ïúåð êøãá åì êéùçäù éî ã"éä äøéæâäå .äàîåèá äìëéîì éúàå äòéøæ ïîæ ãò äì éäùî àîìã
,àéä àãç äøéæâ åäìåëå ,ïäéúåðá ìòå ïðéé ìòå ïðîù ìòå ,íéáëåë éãáåò ìù ïúô ìò åøæâ æ"éä äøéæâäå .ïéúéðúîá ïðúã øðä øåàì ïéøå÷ ïéàå ïéìåô ïéà ,æ"èäå
ç"éä äøéæâäå .íéáëåë úãåáò íåùî øîåìë ,øçà øáã íåùî ïäéúåðá ìòå ïäéúåðá íåùî ïðéé ìòå ïðéé íåùî ïðîù ìòå ïðîù íåùî ïúô ìò åøæâ ïðéøîàãë

:øåëæ áëùîá åìöà ìéâø ìàøùé ÷åðéú àäé àìù éãë ,äáéæá àîèî àäéù íéáëåë ãáåò ÷åðéú ìò åøæâ
d.eic oixey oi`:äáéúëì åéã íäî íéùåòù íéðîîñ.mipnnqe:òáöì.mipiyxkeéáøòá íäì ïéøå÷å ,äìçú íéîá ïúåà úåøùì íéìéâøå ,äîäá ìëàî
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שיאכלנה  תקלה לידי ויבוא זריעה זמן עד אצלו ישהנה שמא כהן ,
יטלטלנו ci.בטומאה; ולא לנכרי , כיסו נותן בדרך לו  שהחשיך  מי

במסכתנו ); האחרון הפרק בתחילת (כמבואר אמות מארבע פחות פחות
.eh;(הקודמת במשנה (כמבואר הנר  לאור פולין קוראים fh.אין  אין 

שם); (כמבואר הנר  גויים fi.לאור של ובנותיהם ויינם ושמנם פתם
משום  פתם על  גזרו אמרו : שכן  היא, אחת גזירה אלו  וכל אסורים,

בנותיהם  ועל בנותיהם, משום יינם ועל יינם, משום שמנם ועל שמנם,
זרה; עבודה שלא gi.משום כדי  כזב, מטמא שיהא גוי תינוק על  גזרו

בעבירה. אצלו רגיל  ישראל תינוק יהא

מפרשי ורוב רש"י כגירסת ההלכות", מן  "ואלו הגירסה את במשנתנו  נקטנו 
או שנינו "אלו" יוסף: רב את אביי  שאל ב) יג, (שבת בגמרא שכן  המשנה,

תנן  "ואלו " רש"י : וגורס למעלה),(epipy)"ואלו"? במשנה (שאמרנו דאמרן  הני  ,
יוסף  רב ופשט להלן); הנישנות (ההלכות לקמן  למימר  דבעינן תנן , "אלו" או 
למעלה, שנאמרו ההלכות על מוסבים שהדברים כלומר תנן , ש"ואלו" מברייתא
"ואלו" או דאמרן הני  "אלו " היתה: הישנה שהגירסה נראה אבל שבארנו. כמו
גירסה  ואמנם חננאל ; רבנו  של בפירושו  הגירסה וכן  לקמן , למימר דבעינן  תנן

יותר נראית zenlyd)זו wal` g"x oiir) המשנה בכל  (בוא"ו) "ואלו " תיבת שכן ,
מוסבה  וא"ו ) (בלא "אלו " אבל  אחריה, הבא המאמר על אלא מוסבה אינה
"על ה). ו, (פאה הלל " בית כדברי "אלו כגון לפניה, שנשנה מה על פעמים
בסוגייתנו, תוספות עיין יא). ו , (בכורות הבכור " את שוחטים מומין אלו
מוסיף  "ואלה" שנאמר  מקום "כל מהמדרש: רש"י לגירסת ראייה שמביאים
המדרש  על  מקשה הר"י אבל  הראשונים, את פסל  – "אלה" הראשונים, על 

שלמעלה. מה על ומוסב הברית" דברי  "אלה כח): (דברים כתוב שהרי
הברטנורא  לפי בארנו  ביום", בו גזרו דברים עשר  "ושמונה ששנינו  מה

המפו דברים עשר  לשמונה שתישהכוונה גם כוללים שהם בגמרא, רטים
אבל הנר". לאור יקרא ולא יפלה "לא הקודמת במשנה ששנינו ההלכות
דבר עשר ובשמונה גזרו , דבר עשר  ששמונה הגמרא, פי  על  מפרש הרמב"ם
הרמב"ם: לפי  משנתנו של פירושה וכך  הושוו. דבר עשר  ובשמונה נחלקו ,

.diwfg oa dippg ziilra exn`y zekldd od el`e מתחילת ששנינו ההלכות היינו  –

כולן בין  שהן הקודמת, שבמשנה הזבה" עם הזב יאכל "לא עד  מסכתנו 
השבת" "יציאות מיני  שמונה הלכות, שמונה א' במשנה הלכות: עשרה שמונה
לפני ישב "לא (א. הלכות חמש ב במשנה אסור, אבל  פטור בהן  שהלכה
ה. לאכול", "ולא ד. לבורסקי ", "ולא ג. למרחץ", אדם יכנס "לא ב. הספר ",
סמוך במחטו  החיט יצא "לא (א. הלכות חמש ג' במשנה לדין"), "ולא
הנר ", לאור  כליו  את יפלה "ולא ג. בקולמוסו", הלבלר "ולא ב. לחשכה",

הזבה"). עם הזב יאכל  "לא ה. הנר ", לאור יקרא "ולא mixacד. xyr dpenye
meia ea exfbשהבאנו כמו  בגמרא, נתפרשו  אלא במשנה, נמנים אינם והם –

"אין ההלכות את אלו  בתוך מונה אינו  הרמב"ם ברם, המשנה. בבאור אותם
גוי ותינוק כותים בנות בענין מונה אינו וכן  הנר". לאור  קורים ואין  פולין
נכרים  פת על שגזרו  הגזירות את מונה הוא אלו  ובמקום אחת, גזירה אלא
נחלקו אלה ומלבד  גזירות. כארבע בנותיהם ייחוד ועל  יינם ועל שמנם ועל
ה' ממשנה בפרקנו  מפורשים מהם עשר  שלשה דברים: עשר  שמונה על  עוד
חמשה  ועוד נכרי "), לכובס כלים ("ולא ח' משנה עד  דיו "...) שורים ("אין
לו יתן  ולא ילוונו  ולא ישאילנו ולא לנכרי  ימכור  לא בברייתא: מפורטים
(שם  נכרי ביד אגרות ישלח ולא ב), יח, (בבלי לביתו שיגיע כדי אלא במתנה

א). יט,
שנישנו אלו א. פעמיים: אלא דברים עשר  שמונה הוזכרו שלא מפרשים, ויש
הלל ובית שמאי בית בהן  שנחלקו מסכתנו , של הראשונות המשניות בשלש
בן חנניה בעליית שאמרו ההלכות מן  "ואלו שנינו: כך  ועל  הושוו , ולמחרתו

בגמרא המפורטים ביום, בו שגזרו  אלו ב. .(ixi`nd)חזקיה";

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בזמן שבת בערב מלאכה התחלת בדיני  המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד מכאן
הלל. ובית שמאי בית בהם ונחלקו  בשבת, נגמרת שהיא

ïéøBL ïéà :íéøîBà éànL úéa,שבת בערב במים –Béc– ÅÇÇÀÄÅÄÀ
דיו , מהם שעושים צבע,íéðîîñåסממנים מהם שעושים – ÀÇÀÈÄ

íéðéLøëå ששורים לאחר  בהם, שמשתמשים (ויק"י ), קטניות מין  – ÀÇÀÄÄ
בהמה, למאכל במים, íBéאותם ãBòaî eøBMiL éãk àlà– ÆÈÀÅÆÄÄÀ

שמאי : בית שסוברים יום, מבעוד שיתרככו  עדיין  זמן יש  כן אם אלא
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,ù"öéå æ"òìáå ,ä"ðñøëïéùøåô ïéàã àîòè åðééäå ,ïéðåà ïéðúåð ïéàã àîòè åðééäå ,åúîäá úúéáù ìò åîë íéìë úúéáù ìò øäæåî íãà éàîù úéá éøáñå
:ïúúéáù ìò äååöî åðéà áåùå íéìëì éøå÷ôà [ø÷ôîãá] ,éàîù úéá åäá åãåîã äøéë éáâ ìòù äøã÷å úáùá ÷ìåãä øðå .úåãåöî.oixizn d"aeïúðùî

:íéìë úúéáù ìò àì ìáà ,íééç éìòá øòö äá úéàã øäæåî íãà äîäá úúéáù ìò éøáñã ,úáùá ïéëìåäå ïéøåùð ïäù ô"òà ,íåé ãåòáî íéîä
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שביתת  על  מוזהר שהוא כשם בשבת כליו  שביתת על מוזהר אדם
ולכן  בשבת, ממלאכה לשבות צריכים הכלים שגם כלומר  בהמתו,

אלא  שבת בערב הכרשינים או  הסממנים בשריית אדם שיתחיל  אסור
השבת. לפני שרייתם שתיגמר  שהות יש  כן  ïéøézîאם ìlä úéáeÅÄÅÇÄÄ

תיגמר לא אפילו  וכרשינים, וסממנים דיו שבת בערב במים לשרות –
מוזהר אדם הלל  בית שלדעת משתחשך, אלא יום מבעוד שרייתם

מוזהר אינו אבל  חיים, בעלי  צער בה שיש  בהמתו , שביתת על  אמנם

כליו שביתת א ).על  יח, שבת מחלוקתם,(גמרא  טעם מבואר  ובתוספתא
הכתוב את דורשים שמאי ט ):שבית כ , תעבוד(שמות ימים "ששת

ובית  שבת, מערב גמורה מלאכתך כל שתהא – מלאכתך" כל ועשית
הכתוב את דורשים יב):הלל  כג, מעשיך"(שמות תעשה ימים "ששת

שנעשה  מה אבל לעשות, לך אסור ובשבת ששה, כל אותה עשה –
מותר. בשבת מאליו 
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ìëåà ìëåà ,úåøéæâ éúù åìà éøä ,äîåøúá ìñåô éðùù ,åòâîá äîåøúä úà ìñåôå ,äàîåèì éðù åôåâ äùòð àäéù åøæâ ,äàîåèì éðù åà äàîåèì ïåùàø
éãùå íéàîè ïéìëåà ìéëàã ïéðîæã ,éðäá øåæâã àîòèå .ùìù éøä äîåøúä úà ìñåôå äàîåèì éðù ë"â äùòð íéàîè ïé÷ùî äúåùäå .éðù ìëåàå ,ïåùàø
ìò åøæâå .åäì ìéñôå åéôá äîåøúã ïéìëåà éãù åéôá ïãåòáå íéàîè ïé÷ùî éúùã ïéðîæå ,åäì ìéñôå åéôá íéàîè íéìëåàäù ãåòá äéîåôá äîåøúã ïé÷ùî
øåæâã àîòèå .úåøéæâ ùîç éøä ,ïéáåàù íéî ïéâåì 'â åùàø ìò åìôðù øåîâ øåäè ìòå ,íéáåàù íéîá ,íåéá åá åúàîåèî ìáèù øçàì åáåøå åùàø àáä
øîåì òá÷ íåàùòå åìéçúä ,íéîä ïåçøñ øéáòäì ïéáåàù íéî êë øçà íäéìò ïéðúåð åéäå ïéçåøñ úåøòî éîá ïéìáåè åéäù éôì ,íãà àîèì éðä ìò äàîåè
åéäéù úéùùä äøéæâäå .íéáåàùá éìáèå äå÷î úøåú éìåèáì éúà àîìã ,äàîåè íäéìò åøæâå åãîò ,íéøäèî íéáåàù íéîä àìà íéøäèî úåøòîä éî àì

ìù íéøôñäåúà à÷ã åæçã ïåéë ,ùã÷ éàäå ùã÷ éàä éøîà ,ú"ñ ìöà äîåøúã ïéìëåà ïéòéðöî åéä äìçúáù ,òâîá äîåøúä úà íéìñåô ùã÷ä éáúë
úà ïéìñåô ïòâîá ,íéáåúëå íéàéáð äøåú åðééäã ,íéøôñä åéäéù åøæâ ,íéøôñä úà ïéãéñôî åéä ïéìëåàä ìöà ïééåöîä íéøáëòäù ,àãéñô éãéì íéøôñ
äá òâé íà äîåøúì éàðâå ,úôåðèä íå÷îá åøùáá úåòâåðå ïä úåéð÷ñò íéãéäù éðôî ,äîåøúä úà úåìñåôù íéãé íúñ ìò åøæâ 'æä äøéæâäå .äîåøúä
ìò åøæâ ,äìéèð íãå÷ ïäá åòâðù íéãé úîçî åàîèð ïé÷ùîä ïúåàù ïé÷ùîá åàîèðù ïéìëåàä 'çä äøéæâäå .äéìëåà ìò úñàîð àéäå úåîäåæî íéãéá
ïçëùàã ,õøù úîçî íéàáä ïé÷ùî íåùî äøéæâ ,äìçú úåéäì ïé÷ùîä úà ïéàîèî äîåøúä úà íéìñåôä íéøáãä ìëù ,ïéìëåàä úà åàîèéù ïé÷ùîä
àîòè åðééä ,õøù úîçî íéàáä [ïéìëåà] íåùî äøéæâ ïéìëåàá éîð øåæâ àìå äìçú úåéäì ïé÷ùî úàîåè ìëá øåæâã éàäå ,àúééøåàãî íéðåùàø ïäù ïäá
ìá÷ì ïøéùëäì íéî úðéúð ïéëéøöù ïéìëåàä åîë äàîåè úìá÷ éãéì ïàéáäì øùëä ïå÷éú ïéëéøö ïðéàù ,äàîåè ìá÷ì íéìåìòã íåùî ïé÷ùîá ïðáø øåîçàã
íéìëå íãà ïéàù ,íéìëå íãà àîèì ïéìåëé ïéà àúééøåàã äàîåèì ïåùàø íäù ô"òà ,õøùá íé÷ùîä åàîèðù ïé÷ùîá åàîèðù íéìë 'èä äøéæâäå .äàîåè
å÷åø ïäù ,äáæå áæã ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë åàîèéù åäééìò øåæâ ïðáøå ,íéðåùàø íäù õøùá åàîèðù ïé÷ùîî àìå ,äàîåèä áàî àìà äàîåè ïéìá÷î
äàîèî àîåé úá ú÷åðéúù ,äãìåðù íåéî øîåìë ,ïúñéøòî úåãð íééúåë úåðá åäéù 'éä äøéæâäå .àúééøåàãî íéìë ïéàîèîå äàîåèä áà ïäù åéìâø éîéîå
,òãøîä éáåòá äàîåèä úà ïéàéáî ïéìèìèîä ìë åäéù à"éä äøéæâäå .ïðáø åäá øåæâ êëìä åäì éùøôî àì ïééæç éëå äæ ùøãî åäì úéì íéúåëå ,äãðá
íàù çôè ïôé÷äá ùéù íéìèìèîä ìë ìò ïðáø åøæâ ,çôèî úåçô ìäà ïéà äøåúä ïîù ô"òàå ,çôè åéáòá ïéà ìáà çôè åôé÷äá ùéå ,ø÷áä ãîìî àåäå
äøéæâäå .äøåúä ïî äàîåèä úà àéáîù çôè åéáòá ùéù éî åèà äøéæâ ,ìäà úàîåè íäì ïéàéáî íéìëä ìò ãçà ïùàøå úîä ìò ìéäàä ãçà ïùàø
úåôå÷á øåöáé àîù äøéæâ ,äéì àçéð àìå ãåáàì êìåäù ô"òàå ,äàîåè ìá÷ì ïøéùëî äøéöá úòùá ïäî àöåéä ä÷ùîä ,úâá ïëøãì íéáðò øöåáä á"éä
åòøæù øáãá åìéôàå ,äîåøú äîåøú éìåãéâ åéäéù â"éä äøéæâäå .äøåúä ïî øéùëîå ,ãåáàì êìåä åðéà éøäù ïäî àöåéä ä÷ùîá äéì àçéð æàã ,úåôôåæî

àøä äîùá àäúù øåæâå ,äòøæì àáå äìéëàá äøåñàù ïäë ãéá äàîè äîåøú íåùî äøéæâ ,úéðè÷å äàåáú ïåâë äìëïðéùééçã ,äàîè äîåøú àéä éøäå ïåù
å"èä äøéæâäå .à"ãî úåçô úåçô åðìèìèé àìå ,éøëðì åñéë ïúåð êøãá åì êéùçäù éî ã"éä äøéæâäå .äàîåèá äìëéîì éúàå äòéøæ ïîæ ãò äì éäùî àîìã
,àéä àãç äøéæâ åäìåëå ,ïäéúåðá ìòå ïðéé ìòå ïðîù ìòå ,íéáëåë éãáåò ìù ïúô ìò åøæâ æ"éä äøéæâäå .ïéúéðúîá ïðúã øðä øåàì ïéøå÷ ïéàå ïéìåô ïéà ,æ"èäå
ç"éä äøéæâäå .íéáëåë úãåáò íåùî øîåìë ,øçà øáã íåùî ïäéúåðá ìòå ïäéúåðá íåùî ïðéé ìòå ïðéé íåùî ïðîù ìòå ïðîù íåùî ïúô ìò åøæâ ïðéøîàãë

:øåëæ áëùîá åìöà ìéâø ìàøùé ÷åðéú àäé àìù éãë ,äáéæá àîèî àäéù íéáëåë ãáåò ÷åðéú ìò åøæâ
d.eic oixey oi`:äáéúëì åéã íäî íéùåòù íéðîîñ.mipnnqe:òáöì.mipiyxkeéáøòá íäì ïéøå÷å ,äìçú íéîá ïúåà úåøùì íéìéâøå ,äîäá ìëàî
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שיאכלנה  תקלה לידי ויבוא זריעה זמן עד אצלו ישהנה שמא כהן ,
יטלטלנו ci.בטומאה; ולא לנכרי , כיסו נותן בדרך לו  שהחשיך  מי

במסכתנו ); האחרון הפרק בתחילת (כמבואר אמות מארבע פחות פחות
.eh;(הקודמת במשנה (כמבואר הנר  לאור פולין קוראים fh.אין  אין 

שם); (כמבואר הנר  גויים fi.לאור של ובנותיהם ויינם ושמנם פתם
משום  פתם על  גזרו אמרו : שכן  היא, אחת גזירה אלו  וכל אסורים,

בנותיהם  ועל בנותיהם, משום יינם ועל יינם, משום שמנם ועל שמנם,
זרה; עבודה שלא gi.משום כדי  כזב, מטמא שיהא גוי תינוק על  גזרו

בעבירה. אצלו רגיל  ישראל תינוק יהא

מפרשי ורוב רש"י כגירסת ההלכות", מן  "ואלו הגירסה את במשנתנו  נקטנו 
או שנינו "אלו" יוסף: רב את אביי  שאל ב) יג, (שבת בגמרא שכן  המשנה,

תנן  "ואלו " רש"י : וגורס למעלה),(epipy)"ואלו"? במשנה (שאמרנו דאמרן  הני  ,
יוסף  רב ופשט להלן); הנישנות (ההלכות לקמן  למימר  דבעינן תנן , "אלו" או 
למעלה, שנאמרו ההלכות על מוסבים שהדברים כלומר תנן , ש"ואלו" מברייתא
"ואלו" או דאמרן הני  "אלו " היתה: הישנה שהגירסה נראה אבל שבארנו. כמו
גירסה  ואמנם חננאל ; רבנו  של בפירושו  הגירסה וכן  לקמן , למימר דבעינן  תנן

יותר נראית zenlyd)זו wal` g"x oiir) המשנה בכל  (בוא"ו) "ואלו " תיבת שכן ,
מוסבה  וא"ו ) (בלא "אלו " אבל  אחריה, הבא המאמר על אלא מוסבה אינה
"על ה). ו, (פאה הלל " בית כדברי "אלו כגון לפניה, שנשנה מה על פעמים
בסוגייתנו, תוספות עיין יא). ו , (בכורות הבכור " את שוחטים מומין אלו
מוסיף  "ואלה" שנאמר  מקום "כל מהמדרש: רש"י לגירסת ראייה שמביאים
המדרש  על  מקשה הר"י אבל  הראשונים, את פסל  – "אלה" הראשונים, על 

שלמעלה. מה על ומוסב הברית" דברי  "אלה כח): (דברים כתוב שהרי
הברטנורא  לפי בארנו  ביום", בו גזרו דברים עשר  "ושמונה ששנינו  מה

המפו דברים עשר  לשמונה שתישהכוונה גם כוללים שהם בגמרא, רטים
אבל הנר". לאור יקרא ולא יפלה "לא הקודמת במשנה ששנינו ההלכות
דבר עשר ובשמונה גזרו , דבר עשר  ששמונה הגמרא, פי  על  מפרש הרמב"ם
הרמב"ם: לפי  משנתנו של פירושה וכך  הושוו. דבר עשר  ובשמונה נחלקו ,

.diwfg oa dippg ziilra exn`y zekldd od el`e מתחילת ששנינו ההלכות היינו  –

כולן בין  שהן הקודמת, שבמשנה הזבה" עם הזב יאכל "לא עד  מסכתנו 
השבת" "יציאות מיני  שמונה הלכות, שמונה א' במשנה הלכות: עשרה שמונה
לפני ישב "לא (א. הלכות חמש ב במשנה אסור, אבל  פטור בהן  שהלכה
ה. לאכול", "ולא ד. לבורסקי ", "ולא ג. למרחץ", אדם יכנס "לא ב. הספר ",
סמוך במחטו  החיט יצא "לא (א. הלכות חמש ג' במשנה לדין"), "ולא
הנר ", לאור  כליו  את יפלה "ולא ג. בקולמוסו", הלבלר "ולא ב. לחשכה",

הזבה"). עם הזב יאכל  "לא ה. הנר ", לאור יקרא "ולא mixacד. xyr dpenye
meia ea exfbשהבאנו כמו  בגמרא, נתפרשו  אלא במשנה, נמנים אינם והם –

"אין ההלכות את אלו  בתוך מונה אינו  הרמב"ם ברם, המשנה. בבאור אותם
גוי ותינוק כותים בנות בענין מונה אינו וכן  הנר". לאור  קורים ואין  פולין
נכרים  פת על שגזרו  הגזירות את מונה הוא אלו  ובמקום אחת, גזירה אלא
נחלקו אלה ומלבד  גזירות. כארבע בנותיהם ייחוד ועל  יינם ועל שמנם ועל
ה' ממשנה בפרקנו  מפורשים מהם עשר  שלשה דברים: עשר  שמונה על  עוד
חמשה  ועוד נכרי "), לכובס כלים ("ולא ח' משנה עד  דיו "...) שורים ("אין
לו יתן  ולא ילוונו  ולא ישאילנו ולא לנכרי  ימכור  לא בברייתא: מפורטים
(שם  נכרי ביד אגרות ישלח ולא ב), יח, (בבלי לביתו שיגיע כדי אלא במתנה

א). יט,
שנישנו אלו א. פעמיים: אלא דברים עשר  שמונה הוזכרו שלא מפרשים, ויש
הלל ובית שמאי בית בהן  שנחלקו מסכתנו , של הראשונות המשניות בשלש
בן חנניה בעליית שאמרו ההלכות מן  "ואלו שנינו: כך  ועל  הושוו , ולמחרתו

בגמרא המפורטים ביום, בו שגזרו  אלו ב. .(ixi`nd)חזקיה";

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בזמן שבת בערב מלאכה התחלת בדיני  המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד מכאן
הלל. ובית שמאי בית בהם ונחלקו  בשבת, נגמרת שהיא

ïéøBL ïéà :íéøîBà éànL úéa,שבת בערב במים –Béc– ÅÇÇÀÄÅÄÀ
דיו , מהם שעושים צבע,íéðîîñåסממנים מהם שעושים – ÀÇÀÈÄ

íéðéLøëå ששורים לאחר  בהם, שמשתמשים (ויק"י ), קטניות מין  – ÀÇÀÄÄ
בהמה, למאכל במים, íBéאותם ãBòaî eøBMiL éãk àlà– ÆÈÀÅÆÄÄÀ

שמאי : בית שסוברים יום, מבעוד שיתרככו  עדיין  זמן יש  כן אם אלא

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt zay zkqn

,ù"öéå æ"òìáå ,ä"ðñøëïéùøåô ïéàã àîòè åðééäå ,ïéðåà ïéðúåð ïéàã àîòè åðééäå ,åúîäá úúéáù ìò åîë íéìë úúéáù ìò øäæåî íãà éàîù úéá éøáñå
:ïúúéáù ìò äååöî åðéà áåùå íéìëì éøå÷ôà [ø÷ôîãá] ,éàîù úéá åäá åãåîã äøéë éáâ ìòù äøã÷å úáùá ÷ìåãä øðå .úåãåöî.oixizn d"aeïúðùî

:íéìë úúéáù ìò àì ìáà ,íééç éìòá øòö äá úéàã øäæåî íãà äîäá úúéáù ìò éøáñã ,úáùá ïéëìåäå ïéøåùð ïäù ô"òà ,íåé ãåòáî íéîä
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שביתת  על  מוזהר שהוא כשם בשבת כליו  שביתת על מוזהר אדם
ולכן  בשבת, ממלאכה לשבות צריכים הכלים שגם כלומר  בהמתו,

אלא  שבת בערב הכרשינים או  הסממנים בשריית אדם שיתחיל  אסור
השבת. לפני שרייתם שתיגמר  שהות יש  כן  ïéøézîאם ìlä úéáeÅÄÅÇÄÄ

תיגמר לא אפילו  וכרשינים, וסממנים דיו שבת בערב במים לשרות –
מוזהר אדם הלל  בית שלדעת משתחשך, אלא יום מבעוד שרייתם

מוזהר אינו אבל  חיים, בעלי  צער בה שיש  בהמתו , שביתת על  אמנם

כליו שביתת א ).על  יח, שבת מחלוקתם,(גמרא  טעם מבואר  ובתוספתא
הכתוב את דורשים שמאי ט ):שבית כ , תעבוד(שמות ימים "ששת

ובית  שבת, מערב גמורה מלאכתך כל שתהא – מלאכתך" כל ועשית
הכתוב את דורשים יב):הלל  כג, מעשיך"(שמות תעשה ימים "ששת

שנעשה  מה אבל לעשות, לך אסור ובשבת ששה, כל אותה עשה –
מותר. בשבת מאליו 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מ"ח, ה'תשי"ד
ברוקלין.

 הרה"ח אי"ע נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מערב חה"ס וד' מ"ח. ופותחין בברכה לברך בברכת מזל טוב 
יכנס לתורה  כן  וכשם שנכנס לברית  נכנס לבריתו של אברהם אבינו  ובטח כבר  בנם שי'  על הולדת 

ולחופה ולמעשים טובים והוא וזוגתו שיחיו יקבלו ממנו רוב נחת חסידותי...

ובעזה"י ישלחו גם להבא דברי דפוס באופן ישר לעורך המודיע בכ"ז בודאי גם  אף ששלחו 
כת"ר יעמוד על המשמר והזירוז שיפרסמו את הענינים שבהם הנוגעים לרבים.

ומסרתי להמזכירות אשר גם שם כת"ר יכנס ברשימת אלו המקבלים הקונטרסים וכו'.

...השקפת התורה היא, אשר במקום שאפשר להציל ילד מחינוך של כפירה ר"ל לחינוך של 
הידור מצוה בתכלית וכו' בודאי צריך לעשות כל ההשתדלות בזה ואם אי אפשר באופן כזה אלא עכ"פ 
לחינוך של שו"ע גרידא בלא לפנים משוה"ד, או עוד גרוע מזה עכ"פ לחינוך של שמירת עיקרי הדת 
והחמורות שבתורה, הרי ג"כ צריך להשתדל להצילו ובלבד שלא יטמע בין העכו"ם ולקבל חינוך של 

כפירה ר"ל.

ברשותו  ובפרט שלאחר שכבר הי' הילד  ולצרה הזאת,  לו  וכל האומר שבאופן כזה הרי מה 
את  ממש  בידיו  דוחה  גם  אלא  גורם  רק  לא  ה"ז  הבריות  יאמרו  מה  היראה  מפני  ידו  את  ומושך 

תלמידים אלו ומוסרם לחינוך נגד דתי.

וידוע אודות אחד מנשיאנו הק' שהי' עונה לשואליו במכתב גם בחוה"מ וכפתגמו "איך קען 
מיט איבער מיינעם א הידור פארבויגען אויף יענעמס א עיקר", ועאכו"כ שמפני חשבונות של פוליטיקה 
וכיו"ב אסור לאבד אפי' נפש אחת מישראל, ועאכו"כ כשהנדון הוא ע"ד מאות ואלפים מבני ישראל 
ועאכו"כ שהנדון הוא ע"ד תלמידים ותלמידות שכבר היו ברשותם, ועל מנהלי המוסדות האחריות 
השלימה בעשיית כל מה שביכולתם שישארו עכ"פ נאמנים לדתם, אף שעדיין אין בידם לפעול שישארו 

חסידים או אולמות'שע מהדרים במצות ביותר וכו' וכו'...



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ע"ב: פז חטאיו.דף על הכפורים ביום להתוודות חייב מישראל אדם כל
הוידוי: אמירת עת על ברייתא מביאה ïðaø,הגמרא eðzזמן úåöîעיקר ¨©¨¨¦§©

,éecéå בäëLç íò íéøetkä íBé áøò.היום שקידש לאחר בערבית, - ¦¤¤©¦¦¦£¥¨
óøhz ànL ,äzLéå ìëàiL íãB÷ äcåúé ,íéîëç eøîà ìáà£¨¨§£¨¦¦§©¤¤¤Ÿ©§¦§¤¤¨¦¨¥

äãeòqa Bzòc.להתוודות יוכל ולא שכרות, étמחמת ìò óàå ©§©§¨§©©¦
äcåúî ,äúLå ìëàL íãB÷ äcåúäLשובäzLéå ìëàiL øçàì ¤¦§©¨¤¤¨©§¨¨¦§©¤§©©¤Ÿ©§¦§¤

ערבית, בתפילת -òøéà ànLלוäì÷ì÷ øácחטא -óàå .äãeòqa ¤¨¥©§©©§¨¨©§¨§©
äcåúé ,úéáøò äcåúäL ét ìò ב שהתוודה úéøçL.שוב ואף ©¦¤¦§©¨©§¦¦§©¤©£¦

óñeîa.ב  äcåúé ,úéøçLשהתוודה äçðîa.ואף äcåúé ,óñeîa ואף ©£¦¦§©¤§¨§¨¦§©¤§¦§¨
äìéòðaשהתוודה äcåúé ,äçðîa.BøîBà ïëéäå,הוידוי ãéçéאת §¦§¨¦§©¤¦§¦¨§¥¨§¨¦

Búlôz,àaגמרøçàאומרו BøîBà øeaö çéìLeòöî.התפילה ©©§¦¨§¦©¦§¨¤§©
הווידוי: נוסח את מבררת øîàהגמרא éàî.הכפורים יום øîàבוידוי ©¨©¨©

,áøתפילת øîà,אומר ìàeîLe .'íìBò éæø òãBé äzà' תפילת אומר ©©¨¥©¨¥¨§¥¨©
,øîà éåìå .'álä éwîònî'אומרøîàì áeúk EúøBúáe טז (ויקרא ¦©£©¥©¥§¥¦¨©§¨§¨¥Ÿ

וגו'.ל) יכּפר ' הּזה בּיֹום øîà,'ּכי ïðçBé éaøאומרíéîìBòä ïBaø כי ְִֵֶַַַ©¦¨¨¨©¦¨¨¦
וכו'. צדקותינו על øîà,לא äãeäé éaøאומרeaø eðéúBðBò ék' ©¦§¨¨©¦£¥©

,øîà àðeðîä áø .'øtqî eîöò eðéúàèçå úBðîlî,אומר הוא כך ¦¦§§©Ÿ¥¨§¦©¥©©§¨¨©
éàãk éðéà ézøöBð àlL ãò ,éäìà,להיווצר וראוי חשוב הייתי לא - ¡Ÿ©©¤Ÿ©§¦¥¦§©

ézøöBpLו  åéLëòוהריני חשוב éðàאיני øôò .ézøöBð àì eléàk ©§¨¤©§¦§¦Ÿ©§¦¨¨£¦
,éiça וøîBçå ì÷אני éúúéîaéðôì.שעפר éðà éøäàìî éìëk E §©¨©¨¤§¦¨¦£¥£¦§¨¤¦§¦¨¥

éðôlî ïBöø éäé .änéìëe äLeaéúàèçM äîe ,àèçà àlL E ¨§¦¨§¦¨¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨©¤¨¨¦
÷Bøîכלה -éîçøaå .ïéøeqé éãé ìò àì ìáà ,E רב של זו תפילה §§©£¤£¨Ÿ©§¥¦¦§

àzLהמנונא, dlek àáøc àéecéå eðééä,השנה כל רבא של וידויו זהו -àîBéa àèeæ àðeðîä áøãe ©§¦¨§¨¨¨©¨§©©§¨¨§¨
éøetëc.הכפורים ביום זוטא המנונא רב ושל - §¦¥

ïøîà àì ,àøèeæ øî øîà,אלו תחינות לומר eðàèçשצריך eðçðà ìáà øîà àìc àlà.ìáà אם ¨©©§¨Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨©£¨£©§¨¨£¨
eðàèç eðçðà ìáà øîà,éøö àì ezC.עוד לומר צריך אינו שוב -àðîéà÷ äåä ,éãeãîä øa øîàc ¨©£¨£©§¨¨Ÿ¨¦§¨©©©§¥£¨¨¦§¨

áéúé äåäå ìàeîLc dén÷,ישב כשהוא שמואל לפני עמדתי -àøeaöc àçéìL àèî éëå וכשהגיע - ©¥¦§¥©£¨¨¦§¦§¨§¦¨§¦¨
בתפילתו ציבור í÷éîהשליח í÷ ,eðàèç eðçðà ìáà øîàå.שמואל נעמד -øîà,המדודי òîLבר §¨©£¨£©§¨¨¨¥©¨©§©

,dpéî שøwéò הàeä éàä éecéå.הן אלו תיבות - ¦¨¦©¦©
נעילה: תפילת היא כיצד מבארת íúäהגמרא ïðz(.כו ìLaíé÷øt,(תענית äL[זמנים-]aäðM הíéðäk §©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦

íéøòL úìéòðáe ,äçðîa ,óñeîa ,úéøçLa ,íBia íéîòt äòaøà ïäétk úà ïéàNBð.ïä elàå §¦¤©¥¤©§¨¨§¨¦©§©£¦§¨§¦§¨¦§¦©§¨¦§¥¥
ìLúBiðòza ,íé÷øt äL,הגשמים úBãîònáe,íéøetkäעל íBéáe.:הגמרא תפילה éàîמבארת איזה - §Ÿ¨§¨¦©©£¦©©£¨§©¦¦©

בעת àúøéúéמתפללים àúBìö ,øîà áø .íéøòL úìéòð תפילות כשאר ברכות, שבע של נוספת תפילה - §¦©§¨¦©¨©§¨§¥§¨
øîà,היום. ìàeîLeנוסח את אומר רק אלא נוספת, תפילה מתפלל eðéiç'אינו äî eðà äî'. §¥¨©¨¨¤©¥

i"yx

äëéùç íò,dlik` xg`l Ð
.mixetkd mei eilr laiwyn

åúòã óøèú àîùzngn Ð
.zexkyäì÷ì÷ øáã.`hg ly Ð

áìä é÷îòîî.`id dltz Ð
áåúë êúøåúádfd meia ik Ð

.xtkiíéîìåòä ïåáølr `l ik" Ð
.'eke "epizewcvúéðòúály Ð

.minybúåãîòîáådrax` Ð
xnyn iyp`y zay lka mini
,oiprzne odixra oiqpkzn l`xyi
.ziy`xa dyrna oixewe
(`,ek) ziprz zkqna opixn`ck
zecnrne zeiprze :opiywn mzde

sqen eda zi` in?ikd opipyne
oditk z` oi`yep mipdk :xn`w
.dgpna elit`e ,oilltzny onf lk
zeiprz elld miwxt dylyy itl
la` .dgpna zexky oi`e ,md

dpyd zeni x`yze`iyp oi` Ð
rax` odn yie ,dgpna mitk

.meia minrtàúøéúé àúåìöÐ
.zeltzd x`yk ray lltzn
åðééç äîå åðà äî øîà ìàåîùå

e` Ð.lltzn epi`e ,xn

בטח שומר שלושת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועל-כל-פנים ישמור עליהם מכאן ולהבא.
ממכתב ח' כסלו, תש"כ
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וי אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

...מה שמזכיר במכתבו שכיון שהתלמידים הגדולים נשארו במספר קטן בכמות ובמילא פעל 
זה עליהם - על אחדים מהם - שבירה מזה שאינם זוכים להמצא כאן. הנה עליו להסביר להם שאין כאן 
ענין וטעם לשבירה כזו כלל וכלל, ואדרבה צריכים הם להביט על עצמם כשלוחיי להאיר במקומם את 
האויר ואח"כ גם את האנשים הנמצאים באוירם במאור שבתורה זוהי תורת החסידות אשר במילא 
יקרבום עי"ז ג"כ לנר מצוה ותורה אור, )עיין בלקו"ת ויקרא בהתחלתו בענין שלוחו של אדם כמותו 

עפ"י תורת הדא"ח( מה שאין לומר זה בנוגע לכל התלמידים הנמצאים בברוקלין, כמובן וד"ל.

גייט  סאלדאט  א  אז  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  בחשבון  ובהביאם 
אין מלחמה דארף ער גיין מיט א מראש און א פרייליכען.. הרי עאכו"כ בנדון דידן שנחוצה שמחה 
ושיהי' הלוכם - מהלכים בין העומדים דוקא בשמחה, ומלבד שזהו דרישת הבעש"ט, עבדו את הוי' 
בשמחה ומרומז בפסק הרמב"ם סוף הלכות לולב, הנה הכרח הוא - השמחה - במילוי השליחות שלהם 
ותפקידם בעלמא דין והאריכות בזה אך למותר, ובודאי ימצא האותיות המתאימות להרחיב הדבור 
בהנ"ל באופן המתאים למצבם עתה. ולמותר להעיר שזהו גם בהנוגע להתלמידים שאין בהם שבירה 
גיסא הציווי דעבדו את ה'  ולאידך  כיון שעל כולם חל הענין דזבחי אלקים רוח נשברה דוקא,  ג"כ, 

בשמחה...

כל נשמתא ונשמתא הווה קיימא קמי' מלכא קדישא ואח"כ ירדה בגוף והכל בשביל לשמש את 
קונו כמאמר המשנה ולהאיר את חלקו בעולם כמבואר הענין בתניא ובכ"מ, והוסיפו ביאור רבוה"ק 
זי"ע ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אז מען מוז טאן ניט נאר מיט זיך והקרוב 

אליו אלא אפילו גם עם הרחוקים כדי שיפוצו גם המעיינות )ולא רק מי באר ומים שאובים( חוצה.

לו מן המוכן המכשירים לזה צריך הוא להתאזר בכל  מעצמו מובן אשר גם זה לא הושיטו 
כחותיו למצוא אופן לפעול בזה ועאכו"כ מי שזכה שההשגחה הפרטית העמידתו על חלק היפה ואומרת 
לו ובחרת בחיים, שצריך לעבוד עבודתו בשמחה אמיתית הפורצת כל הגדרים אפילו של השכל והרגש 

שבמילא תהי' עבודתו בהצלחה מופלגה.

וירדה כמה מדריגות מקמי  והביאור אך למותר עד כמה גדולה הרחמנות על נשמה שנסעה 
תפקידה  מלאה  לא  וסו"ס  גוברים  שהרשעים  הגשמי  ובעוה"ז  עכור  בגוף  ונתלבשה  קדישא  מלכא 
גדלה אשרה  עד כמה  ביאור  צריך  אינו  גיסא  ולאידך  נדרש ממנה,  בקירוב למה שהי'  לא  או אפילו 
כשמשתדל למלאות התפקיד ומשתדל לעשות את זה בפנימיות ובהידור וכמבואר בכ"מ ומהם בהמשך 

רס"ו באופן העבודה של העבד האמיתי.

והוא הדין בנוגע לכת"ר ועוזריו אשר זכו שההשגחה הפרטית ונשיאנו נשיא הדור כ"ק מו"ח 
אדמו"ר העמידו על התורה והעבודה להאיר את אירופא כולה במאור שבתורה עצמות א"ס ב"ה תורת 

החסידות שלהם שייך כל האמור לעיל.

להגדיל  ודרכים  עצות  תחבולות  כל  לחפש  שצריכים  עיקר  המעשה  אלא  עיקר  המדרש  ולא 
את ישיבת תומכי תמימים אשר בברונא הן באיכות והן בכמות, ואולי לע"ע נוגע ביותר הכמות ע"פ 
לג' פרשיות במרז"ל  )עיין בלקו"ת  יוצא להוראה,  נכנסים למקרא הרי סו"ס אחד  מרז"ל שכשאלף 

המשך בעמוד טפ
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xcde"וב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc mixcp(oey`x meil)

à÷éôñì ìéiòî àìc ïkL ìkmeyn ,wtql envr qipkn epi`y - ¨¤¥§Ÿ§©¥¦§¥¨
wtqy zxaeqd dpynde .epenn lrn xzei eteb lr citwn mc`y
envr qipkn mc` oi`y xfril` iax zhiyk `id ,lwdl zexifp
mipc mixcp mzqa mb eixacle ,wtqn zexifp eilr legzy wtql
opax zhiya `id xingdl mixcp mzqy zxaeqd epizpyne .lwdl

.wtql qipkn mc` epenn z`y meyn ,yecw iekd ycwday
lawny e` ,dyexita wtq yiy oeyl xne`d mc`y `vnp ok m`
mc`y xn`p m` ,i`pzd miiwzp m` reci oi`e i`pza zexifp eilr
mc` oi` m`e ,i`cea e` wtqn e` lg excp ,wtql envr qipkn

.zexifp wtq e` xcp wtq elit` o`k oi` ,wtql envr qipkn
:`xif iax ly evexiz lr dywn iia`

éiaà déì øîà,`xif iaxlì÷äì úeøéæð ÷ôñì àzîé÷Bà éàîa- ¨©¥©©¥§©¦§¨¦§¥§¦§¨¥
,lwdl zexifp wtqy dpynd z` zcnrd `pz dfi`køæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤

ok m` ,yecw iekd oi`y eznda e` eziig yicwnd iabl xaeqy
àîéàa xn`pd z` il x`a -àôéñmy dpynd ly(a"in c"t zexdh), ¥¨¥¨

úBøBëa ÷ôñ,xeka wtq `edy cle -xkf mine`z eclepy oebk §¥§
,oey`x clep mdn in reci `le dawpeíãà éøBëa ãçàxekaa oia - ¤¨§¥¨¨

,sqk mirlq dynga zectidl epicy mc`äîäa éøBëa ãçàåïéa , §¤¨§¥§¥¨¥
dnda ly xekaaäàîèxengd z` zectl epicy ,xeng xht oebk §¥¨

,odkl ezzle dyaïéadnda ly xekaäøBäè,odkl ozpidl epicy ¥§¨
äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäxekad z` `ivedl `ad odkd - ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

di`x `ian epi` m`e ,xeka `edy gikedl eilr ,l`xyid eilran
.ea wfgend l`xyid cin e`ivedl leki epi`dìò éðúåepipy - §¨¥£¨

eilr exiagn `ivendy s`y ,xeka wtq ly dpynd lr `ziixaa
mewn lkn ,l`xyid eilran e`ivedl leki odkd oi`e ,di`xd

wtqn wx elv` zendadíéøeñàåmd -äãBáòå äféâai`ce oick ©£¦§¦¨©£¨
mb jke ,da cearle dxry fefbl xeq`e dyecw dndady ,xeka
z` cinrdl oi` ok m`e .oda cearle oxry fefbl xeq` zewitqd
wtqd oi`y xaeqd xfril` iaxk lwdl zexifp wtqy dpynd
zexeka wtqy xaeq ef dpyn ly `pzd ixdy ,ycwdd llka

.wtqn miyecw
,`xnbd zvxzndéì øîà,eziyew uxzl iia`l `xif iaxéànà ¨©¥©©

úénãî à÷dncn dz` recn -äéìàî äàaä äMeã÷dyecw - ¨§©¦§¨©¨¨¥¥¤¨
,xeka zyecw oebk ,mc`d ly ycwd dyrn `la dnvrn dlgy

íãà éãéa äàaä äMeã÷ìwxy ,dze` dyer mc`dy dyecwl - ¦§¨©¨¨¦¥¨¨
xfril` iax xaeq ezrca dielze mc`d ici lr d`ay dyecwa
d`ad dyecw la` ,zewtqd lr mb dyecw legzy ezrc oi`y
ik ,dceare dfiba xeq` xeka wtq okle ,wtqa mb dlg dnvrn

.wtqa s` dlge ,xeka ezeid mvrn d`a ezyecw
dxeza xn`p(cl `i `xwie).'`nhi ilM lkA dzXi xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨

mi`pz ewlgpe(.fh migqt)mixaeq yi .df weqt miyxec cvik
mixg` mixac mi`nhn s`e dxezd on d`neh milawn miwyny
mixg` `nhn mbe ,`nhp dwyny `id weqtd zpeeke .mrbna
la` ,d`neh milawn wx miwyn dxezd ony mixaeq yie .erbna
'`nhi' weqtd z` miyxtne ,mrbna mixg` mixac mi`nhn mpi`
miwyny exfb minkge ,mixg` `nhl `l la` ,envr dwynl
milawn mpi` miwyny mixaeqd yie .mixg` mixac mi`nhn
dpeekd ,`nhi dwyny aezky dne ,dxezd on llk d`neh
,d`neh lawl eze` mixiykn md lke` lr mi`ay miwyny

.miwyn lr d`neh exfb opaxe
wtqy zxaeqd dpynd z` cinrdy `xif iax lr zxg` `iyew

:xfril` iaxk ,lwdl zexifp
àéL÷ éà àlà,`xif iax lr dyw m` `l` -àéL÷ àä,dyw jk - ¤¨¦©§¨¨©§¨

a` ziyewy xnelkepipyy .zxg` `iyew yi la` ,dyw dpi` ii
`ziixaa(d"t zexdh `ztqez),ïé÷Lî ÷ôñclepy mixedh miwyn - §¥©§¦

,d`neh wtq mdaàîhéìe` d`neh elaw m` `ed wtqd m` - ¦¨¥
y `ed oicd ,`l,àîè`id mnvr oiwyn z`nehy oeik ¨¥

la` ,wtqn mda xingdl yie `ziixe`cníéøçà ànèìm` - §©¥£¥¦
,`l e` mi`nh miwyna erbp m` mixg` mixac lr `ed wtqd

wteqnd xacd,øBäèmi`nhn miwyn oi` dxezd ony meyn ¨
,lwdl mipc opaxc wtqae ,opaxcn `l`äéä ïëå ,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§¥¨¨

øæòìà éaø.åéøáãk øîBàdyweàîhéì øæòéìà éaøì déì àøéáñ éîe ©¦¤§¨¨¥¦§¨¨¦§¦¨¥§©¦¡¦¤¤¦¨¥
àîè,wtqn mi`nh miwyny xaeq xfrl` iaxy okzi ike - ¨¥

àéðúäå,`ziixaaïé÷Lîì äàîeè ïéà øîBà øæòéìà éaødxezdn §¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨§©§¦
øwéò ìk,mixg` `nhl `le mnvr oiprl `l -òãz,`ed jky ¨¦¨¥©

àöî÷ ìià ìò äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé ãéòä éøäLenyy abg - ¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©©¨©§¨
`edy ,li`ïëc,elk`l xzene xedh-åcird cerúéa ïé÷Lî ìò ¨¨§©©§¦¥

àiçaèîzhigy mewn] migahnd ziaa mi`vnpd miwyn- ¦§§©¨
miynzyn eidy minde miycwd mc oebk [ycwnd ziaa zepaxwd

mdy ,my mdaïëc.d`neh milawn mpi`y ,xnelk ,mixedh - ¨¨
mb ok m`y ,dxezd on d`neh milawn miwyn oi`y gkene
iax ixac e`vnpe .d`neh milawn eid ycwnd zia ly miwyn
wx `id onvr oiwyn z`neh ezrcly oeiky ,oixzeq xfril`
`ld ,`nh xaca erbp m` wtqa xingd recn ok m` opaxcn

.wtqd lr `le i`ceed lr wx exfb minkg
:zehiyd lk itl dpi` `iyewdy `xnbd zx`an

àçéðäayiil xyt` -ìzhiyøîàc ìàeîLxfrei oa iqei zecry ¨¦¨§§¥§¨©
md `igahn zia miwynyïëcwx epiid ,mixedh -íéøçà ànèlî ¨¨¦§©¥£¥¦

,opaxcn mixg` `nhl miwyn z`nehy meyn -
,`igahn zia miwyna exfb `leïäa Lé ïîöò úàîeè ìáàs`y- £¨§©©§¨¥¨¤

miwyn z`nehy oeik ,d`neh milawn `igahn zia miwyn
,dxezd on mnvrøétLwtqy xfrl` iax xn`y dn oaen - ©¦

on d`neh milawn mnvr miwyny oeiky ,`nh `nhil miwyn
`idy mixg` `nhl la` ,xingdl mda mipc wtqa okl ,dxezd

.lwdl wtqn mipc `id opaxcnì àlàzhiyøîàc áøiqei zecry ¤¨§©§¨©
`igahn zia miwyny dzid xfrei oaLnî ïëcixnbl mixedh - ¨¨©¨
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oke n"x ixac :`kd iqxbc igqep `ki` .mixg`

zkqna `id `ztqeze eixack xne` `"x did

dil dnlc ,dil qixb `lc o`n `ki`e .zexdh

wtqc oizipznc `tiq `de ,`zipznn iaeze`l

`nhil oiwyn wtq :ipzwc ,`id lwdl zexifp-

mixg` `nhl ,`nh-,dil opiqxbc xyt`e .xedh
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וד
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtmixcp

.ïéøåñà ïéøéëî àämzqac b"r`e- oxebd znexza i` dkyld znexza i` wtqe ,xcp

.xcp dkyld znexz zrc lr :opixn`c ,`witql diytp yipi` liirnc.éøë éáâikdl

x xizn.dcedi '.'åëå ùéðéà ìééòî àì øáñ÷ewitqc oeikeliirn `l i`ce - i`cen xeng

diytpgkync ,oira ixkd m`y ,xcp i`ce ok zrc lr `l` .`xnegl `witq dze`a

.dipick xifp iedilc - xek d`n my yi m` dil

`witqn xifp iedilc ,oira dil gkyn `l la`

`xneg ied `witqn xifp iabc ,`l - `xnegl

.i`cen xzei.éàãå øéæð [éáâ] åìéàã`d `ki`

seqlc `lew,lk`pe epaxw `iane glbn ezexifp

.glbn ivn `l - ixkd apbpc zexifp wtq eli`e

ivn `l `de ,oaxw lr `l` glbn epi`y itl

iziin `we `ed xifp `l `nlcc ,oaxw iiezi`l

i`da diytp liirn `l jkld ,dxfrl oileg

diytp liirn opixn` dnexz iab la` .`witq

`witqn dkyld znexz opixn` 'it`c ,`witql

,(xzei) i`cen [xzei wtq] dxeng ith ied `l -

."dkyld znexzk ilr ixd" yexita xn` m`

.íìåò øéæð éðéøä éàä øîàw dfd ixka yi m`'

.i`cen xeng ewitq xninl `kil `kdc ,xek

ccnc ,i`cea elit`cw ea yie ixkd`l - xek '

`l i`n` ?xninl `ki` i`n ,mlerl glbzi

!`witql diytp liirn.[éîð íìåò øéæð]elit`

ewitq inp ied "mler xifp ipixd" xn`c `kid

ciakd - i`ce mler xifp eli`c .i`cen xeng

b `iane ,xrza lwin exry eilr:zenda '

xifp wtq eli`e .xifp oick ,minlye dlere z`hg

xifp e`l `nyc ,oaxw iiezi`l ivn `l - mler

.`ed.ïåùîù øéæð éðéøä øîàmlerl glbn `lc

dcedi iax xn`w i`n` ?xninl `ki` i`n ,llk

xeng ewitqc xninl `kil `d ,xzene`cen!

.àéðú àì äéì øîà`ziixa mey ogky` `l

ike ,llk dizilc ,"oeyny xifp ipixd" ipzwc

zexifp dilr legilc "oeyny xifp ipixd" xn`

oeynyc meyn ,llk`dc ,eitn zexifp `vi `l

jkld .edl lihw ded ik miznl `nhn ded

.diytp liir `l `witql.ïåùîù øéæð àéðúäå
miznl `nhne ,xrza lwin epi`e ,oeyny xifp `ed ixd - "oeyny xifp ipixd" xne`y

oeynyk..àéðú àéðú éàikd meyn :ikd ivexzl `ki`c ,`ipz - `ziixa zgkyn i`

x xizn.dcedi iaxc `nxinl `kile ,`witql diytp yipi` liirn `lc - dcedi 'áø
.àéää øîà éùàx - zexifp wtqa dcedi iax xiznc ixkc `ziixax meyn dcedi 'oetxh '

.`id.øéæð íäî ãçà ïéàipelt yi` df m` xifp ipixd" cg` xn`e ,micner eidy mipy

epcbpk `ay."`ed epi` m` xifp ipixd" xn` jci`e ".øéæð íäî ãçà ïéàzryae li`ed

.odn cg`l xexa did `l xcpd.äàìôäì àìà úåøéæð äðúéð àìùxcpy zrya opirac

.xifp ied i` rcei `diy.éëä éà.d`ltdl `l` dpzip `lc ,xizn ikd meyncàéøéà éàî
.áðâðxixa ded `l xcpd zryac oeik ,inp dipira dizi` elit`occenl xyt` dedc b"r` ,xek d`n dia did i` rci ded `lc ,dil!åçë êòéãåäì ãáà åà áðâð àéðú éëäì àìà

.ïåòîù 'øãxyt` `lc ,apbpc b"r` :xn`coccenlx xn`w ,.oerny '.íéøåñà ïéøéëî àä.oxebd znexzn i` xn`w dkyld znexzn i` ol `wtqnc b"r`.àøîåçì à÷éôñ àîìà
`yixnc [b"r`e] ,`tiqn jixt ikdlx :ipzwc ,jxtinl `ki` [inp]jci`l `iyw `tiq oiae `yix oiac l"nw `l` .`xnegl `witq `nl` ,dxeq` dcedia dnexz mzq xne` dcedi '

.`tiql `tiqc jixt ikdl ,`tiqe `yixø.íéîù éîøç àìà ïéøéëî ïéàù éôì íéøåñà ìéìâá íéîøç íúñ øîåà ÷åãö éáøá øæòìà ',xzen onzq inp mipdk inxg oixikn eid m` `d

x `yixe .`lewl `witqcx `tiqe ,dcedi '.xfrl` '
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wtqd lr d`ad.øîà.i`n mler xifp ipixd"xek d`n dfd ixka yi m`"c `ziixa `dc

,xeng ewtq oi`y t"r` dcedi iax ixy d"t`e ,mler xifp elit` rnyna yie ,`ipz `nzq

glbn ivn `l inp i`ce `dc.éðéøä.i`n oeyny xifpxrza glbn ivn `l i`ce 'it`c.

ì"à.`ipz `loeyny xifp rnyn `l `nzqc.àéðúäå.oeyny xifp`ziixa `ki`c

xifp ipixd" xne`a xizn dcedi 'xc `icda `pzc

e`vne jlde ,"xek d`n dfd ixka yi m` oeyny

apbpy.éà`ipz `ipz.`lc `wextl `prci `le

znexz oixikn lilb iyp` oi`c `idd` iywz

i` :p"` .oixeq` - oixikn `d :rnync ,dkyld

dcedi iaxc `ail` i`pz ixze - `ipz `ipz.ïéà
.xifp mdn cg`) xifp 'qna:al scmipya dl opz (

xn` ,ocbpk `a cg` e`xe ,jxca oikldn eidy

exag xn` ,"ipelt yi` dfy xifp ipixd" odn cg`

.xifp mdn cg` oi` :xne` h"x ,"epi`y xifp ipixd"

itl :dizlinl `nrh dinyn dcedi iax aidie

oi`y ,xnelk .d`ltdl `l` zexifp dpzp `ly

,i`pz mey `la dze` yxtiy cr lg zexifp

"`ilti ik" aizkck-`le ,yxtiy :rnync

xne`dc `ziixa ,jkld .wtqd lr dze` lawiy

,"xek d`n dfd ixka yi m` oeyny xifp ipixd"

xifp ied `lc-dizek.àìàegk jricedl

.'eke apbpc b"r`c y"xcikc ipzil :`niz ike

dgkc ,dcedi iaxc egk jricedl ,dipira `zi`

`lc meyn `nrhc oeikc ,`zil !sicr `xzidc

`xzidc dgk `kil - d`ltdl `l` zexifp dpzp

la` .ca`y e` apbpyn dipira `zi` ik ith

,y"xc `zeax opirny` - apbpa dl hiwpc `zyd

diytp liirnc cere ,d`ltdc zexifpl yiig `lc

`witql.àä`witq `nl` oixeq` oixikn

.'eke `xnegl`weic` `yixc `weicn jixtc `d

:ipzw `yixc ,`tiql `yixn jixt `le ,`tiqc

`witq `nl` - dxeq` dcedia dnexz mzq

dcedia minxg mzq :ipzw `tiqe ,`xnegl

l"dc meyn !`lewl `witq `nl` - oixzen

epiid `yixe ,`lewl `witq mlerl `nlc :iiegcl

daxd oilibx eidy iptn ,dcediac meyn - `nrh

mlerlc :`qib jci`l inp i` .mzq dnexz oxebd znexzl oixew eid `l - dkyld znexza

eidy jeznc :`nrh epiid - oixzen dcedia minxg mzq :ipzwc `tiqe ,`xnegl `witq

.mzq mxg deab mxgl ixw eed `l - mipdkl eid odinxg aexe ,odipia oiievn daxd mipdk

`iyw `tiqc `weic` `yixc `weic la`.øîà.`id wecv iaxa xfrl` iax `tiq iia`

mzqc p"d oi` dicicle ,`xnegl `witq l"qc dcedi iax - `yix ,`id i`pz ixz 'ipznc
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ïéøékî àädkyld znexz z` mixikn eid lilb iyp` m` la` - ¨©¦¦
oicd did ,oxeb znexza mb md milibxy s` ,da milibxe

mzq dnexza qitzndyïéøeñàdnl wtqy s`e ,lg did excp - £¦
xaeq dcedi iaxy gkene ,xingdl mixcp mzqy oeik ,oiekzp
dlg `ly `ziixaa eixacl dxizq dfe wtql envr qipkn mc`y

.wtqa zexifp
:dcedi iax ixaca dxizqd z` uxzn `ax

,àáø øîàitke ,wtql envr qipkn mc`y dcedi iax xaeq mlerl ¨©¨¨
itl s` xingdl mda mipcy mixcp wtq iabl epizpyna gkeny
dny ,xifp iabl eixacn zeywdl oi` mewn lkne ,dcedi iax

`ziixaa dcedi iax xn`yéøk éabiptn enrh ,wtqn xifp epi`y ©¥§¦
yéàceî øeîç B÷éôqL ìk ,øáñ÷`di wtqa legi m`y xac lk - ¨¨©¨¤§¥¨¦©©

,i`cea legi m`n xeng xzeià÷éôñì déLôð ìéiòî àìmc` oi`- Ÿ§©¥©§¥¦§¥¨
wtqn eilr legiy ezrc oi` df ote`ae ,dfk wtql envr qipkn
lwdl yiy dcedi iax xn` zexifp iabl okle ,i`ce zxeza `l`
dlgy zexifpn xzei dxeng `dz wtqn legz m`y meyn ,wtqa

,i`ce zxezaéàcå øéæð éab eléàc,zexifpd ini xnbay epicçlâî §¦©¥¨¦©©§©¥©
exryìëàðå ,ïaø÷ àéáîe,oii zezyl xzen jk xg`e ,oaxwd ¥¦¨§¨§¤¡¨
eli`eB÷éôñ ìòzexifp wtq lr -çlâî éöî àìglbl leki epi` - ©§¥Ÿ¨¥§©¥©

zaxwd ici lr mixzip mixacd x`ye gelibdy iptn ,exry
d`a dpi`y ,z`hg `ed xifp ly eizepaxwn cg`e ,eizepaxw
zexifp dlg `ly cvd lr ok m`e ,dacpa d`a dpi`y itl wtqa
.wtqn ezexifp legzy ezrc oi` okle ,dxfrl oileg `iany `vnp
mixcp ik ,wtqn milgy dcedi iax dcen mixcp mzqa la`
.i`ce zxeza milgd mixcpn xzei `xneg mda oi` wtqn milgd

:`ax ly evexiz lr dywn `ped ax
,àáøì äãeäé øa àðeä áø déì øîàdcedi iax ly enrhy jixacl ¨©¥©¨©§¨§¨¨

ezxnege ,xifp i`cen xeng xifp wtqy meyn ,wtqn xifp epi`y
m` .mlerl glbl leki epi`y jkaíìBò øéæð éðéøä øîàyi m` ¨©£¥¦§¦¨

,eccenl xyt` i`e ca` e` apbpe ,mixek d`n dfd ixkaéàî- ©
,mzqa xifp ipixd xn`a zipyp ixk ly `ziixad ixde .epic dn
`idy zexifp mzq xn` m` oia ,zexifp ipte` lka `id dxe`kle
,dywe .oeyny zexifp e` mler zexifp xn` m` oiae mei miyly
zexifp eilr dlg `l okl ,i`cen xeng ewitqy xifp mzqa `nlya
glbn epi`e ezexifp z` miiqn epi`y mler xifpa la` ,wtqn
mpi` mdipyy e`cen xeng ewitq oi`y `vnp ,oiia mlerl xeq`e
xifp epi` dcedi iaxl ok it lr s`e ,mlerl mzexifpn mi`vei
ote`a s` wtqd lr ezrc oi`y meyn enrh jgxk lre .wtqn
iax ixacn dxizqd zx`yp ok m`e ,i`cen xeng ewitq oi`y
oixikn eid m`y wiiecny ,lilba dnexz mzqa qitzna dcedi

.wtqn excp lg did dkyld znexz z`
,`ax uxzndéì øîà,dcedi xa `ped axl `axénð íìBò øéæð- ¨©¥§¦¨©¦

y xac yi ea mb,éàceî øeîç B÷éôñmeyneléàcmler xifp,éàcå §¥¨¦©©§¦©©
m`BøòN ãéaëä,eilrì÷éîjxca zvw epnn xtqne ey`x xryn ¦§¦§¨¥¥

- iepiyìL àéáîe ¯ øòúaúBîäa L,ezexifp zglbzlB÷éôñ eléàå §©©¥¦¨Ÿ§¥§¦§¥
,mler xifp wtq `ed m` -àìleki epi`y meyn ef `lew el oi` - Ÿ

oileg `iany `vnp ezexifp dlg `l m` ixdy ,eizepaxw `iadl
ezrc oi` mler zexifp envr lr lawna mb ok m`e .dxfra

.wtqn zexifp eilr legzy
:`ax ly evexiz lr ztqep `iyew dywn dcedi xa `ped ax

m`ïBLîL øéæð éðéøä øîàe` apbpe ,mixek d`n dfd ixka yi m` ¨©£¥¦§¦¦§
,ca`éàîoi` ixdy ,wtqn xifp `diy dcedi iax dcen m`d - ©

glbn epi` e`cea oiae ewtqa oiay ,e`cen xzei ewitqa `xneg
`ziixady itl ,ok xnel dyw ixd ,mlerl xifp `ede llk exry
legz `l oeyny zexifpa mby zxaeqy d`xpe dfa dwlig `l
oi`y xaeq dcedi iaxy gken `l` ,dcedi iax itl wtqn zexifp
on xeng wtqd oi`y ote`a s` eixac llka wtqd z` llek mc`
epizpyna x`eandn dyw aeye ,[`ax ly exe`iak `le] ,i`ced

.wtql envr qipkn mc` dnexz mzqa qitznay

,`ax uxzndéì øîà,dcedi xa `ped axl `axàì ïBLîL øéæð ¨©¥§¦¦§Ÿ
àéðzzxacn `ziixad `l` ,ixka yi m` xifp ipixd ly `ziixaa ©§¨

.oeyny zexifpa `le ,`weec zexifp mzqa
:`ax ly uexizd z` dgec `ped ax

déì øîà,`axl dcedi xa `ped ax,äáäà øa àcà áø øîàäå ¨©¥§¨¨©©©¨©©£¨
ïBLîL øéæð àéðzyxetny `ziixa dpey did dad` xa `c` ax - ©§¨§¦¦§

xifpy s`e ,oerny iax lr dcedi iax wlgp oeyny xifpa s`y da
itl wtql envr qipkn mc` oi` i`cen xeng ewitq oi` oeyny

.dcedi iax
:evexizn ea xfeg `ax

déì øîà,`ax el aiyd -àéðz éà,efk `ziixa yi ok` m` -,àéðz ¨©¥¦©§¨©§¨
zhiyy dpnn d`xpy dpynd mr `ziixad z` ayiil xyt` i`e

.xingdl mixcp mzqy dcedi iax
xifp mb da yxetny `ziixadn `iyewd z` ayiin iy` ax

:oeyny,øîà éMà áøewtqa wxy `id dcedi iax zrc mlerl ©©¦¨©
dey ewtqyk la` ,wtql envr qipkn mc` oi` e`cen xeng

e ,`xnegl mipcy `ed mb dcen e`celàéääxifp ipixdc `ziixa ©¦
dpi` ,dcedi iax liwd e`cek ewtqa s`y da yxetny oeyny

`l` envr dcedi iax zhiyàéä ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaø- ©¦§¨¦©¦©§¦
zexifpd zlawy xaeqy oetxh iax zhiya dxn` dcedi iax

.jk xaeq `l envr `ed la` ,zxxean zeidl dkixvàéðúc§©§¨
`ziixaa(:cl xifp),mcbpk cg` `ae jxca oikldn eidy mipy iabl

,ipelt `ed epcbpk `ay mc`d m` xifp ipixd mdn cg` xn`e
,ipelt eze` epi` m` xifp ipixd xne` exiageéaø íeMî äãeäé éaø©¦§¨¦©¦

ïéà ,øîBà ïBôøès`øéæð íäî ãçà,eixack `vnpy df elit`eéôì ©§¥¥¤¨¥¤¨¦§¦
äàìôäì àlà úeøéæð äðzéð àlL`l` dlg zexifpd oi`y - ¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨

da xn`py meyn ,i`pz mey ila dlawnyk(a e xacna)F` Wi`'¦
eilr laiwy oeike ,dxexae zyxetn dlaw jixve '`lti iM dX ¦̀¨¦©§¦
oetxh iax itl ok enke .zexifp dlg `l ipelt dfy i`pza zexifp
dlg dpi` ,mixek d`n dfd ixka yi m` zexifp eilr laiwyk
wtqa dzid dlawdy oeik ,mixek d`n ea yiy `vnp m` elit`.

:iy` ax ly uexizd lr `iyew
,`xnbd dywnéëä éàxifp epi`y dcedi iax ly enrhy ok m` - ¦¨¦

,d`ltd o`k oi`y meyn `edàéøéà éàî`ziixaa aezk dnl - ©¦§¨
ote`a xifp epi`yãáàL Bà áðâpLd`n ea yi m` reci oi`y ixkd ¤¦§©¤¨©

ixkd m` elit`y ,xzei lecb yecig eprinydl xyt` `ld ,xek
dryay oeik ,zexifp dlg `l ,xek d`n ea yie edeccne miiw

.zhlgen dlaw dzid `l zexifp envr lr laiwy
,`xnbd zvxznàlàca` e` apbp `la elit` ,iy` axl mlerl ¤¨

`ziixady dne ,oetxh iax zhiya dcedi iaxl xifp epi` ok mb
ick `ed ,ca`y e` apbp dazkïBòîL éaøc Bçk EòéãBäìwlegy §¦£Ÿ§©¦¦§

i`pzd miiwzpy ote`a wx `ly eprinydle ,dcedi iax lr
`l` ,zexifpd dlg [xek d`n ea yie epiptl miiw ixkdy]ìò óàc§©©

ãáàL Bà áðâðc áb,`l e` xek d`n ea eid m` xxazp `le ixkd ©§¦§©¤¨©
øáñ÷y meyn ,wtqn zexifp dlgy oerny iaxdéLôð Léðéà ìéiòî ¨¨©§©¥¦¦©§¥

à÷éôñìzexifp eilr legzy ezrce ,wtql envr z` qipkn mc` - ¦§¥¨
.ze`cea ok xxazi `l m` s` ,mixek d`n ixka yi m`

,dpyna epipy'eë äãeäéa äîeøz íúñ ,øîBà äãeäé éaø,dxeq` ©¦§¨¥§¨§¨¦¨
.dkyld znexz z` oixikn lilb iyp` oi`y ,zxzen lilba
zwiicn :zxzeqk dxe`kl zi`xpy dpynd z` `xnbd zx`ane

b iyp` oi`y meyn `weec ,`xnbddkyld znexz z` oixikn lil
,zxzenàäeid lilb iyp` m`ïéøékîs` ,dkyld znexz z` ¨©¦¦

eid ,oxeb znexz z` mb mixiknyïéøeñàdnexz mzqa dqtzda £¦
.oxeb znexzl ezpeeky xyt`y s` ,lilbaàîìàgken ok m` - ©§¨

xaeq dcedi iaxy o`knàøîeçì à÷éôñm`d wtq yiyky - §¥¨§§¨
.xcpd lge xingdl mipc ,`l e` lg xcpd

,`xnbd dywnàôéñ àîéà,dcedi iax ixac seq z` xen` -íúñ ¥¨¥¨§¨
,ïéøeñà ìéìbáe ,ïéøzeî äãeäéa íéîøçmeynìéìbä éLðà ïéàL £¨¦¦¨¨¦©¨¦£¦¤¥©§¥©¨¦

,íéðäkä éîøç úà ïéøékîmzpeek i`cea minxg mixne`yk okle ©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦
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הנשמה מצפה למעלה לזמן בו תזכה לרדת לגוף.
היום יום טו חשוון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc mixcp(oey`x meil)

ïéøékî àädkyld znexz z` mixikn eid lilb iyp` m` la` - ¨©¦¦
oicd did ,oxeb znexza mb md milibxy s` ,da milibxe

mzq dnexza qitzndyïéøeñàdnl wtqy s`e ,lg did excp - £¦
xaeq dcedi iaxy gkene ,xingdl mixcp mzqy oeik ,oiekzp
dlg `ly `ziixaa eixacl dxizq dfe wtql envr qipkn mc`y

.wtqa zexifp
:dcedi iax ixaca dxizqd z` uxzn `ax

,àáø øîàitke ,wtql envr qipkn mc`y dcedi iax xaeq mlerl ¨©¨¨
itl s` xingdl mda mipcy mixcp wtq iabl epizpyna gkeny
dny ,xifp iabl eixacn zeywdl oi` mewn lkne ,dcedi iax

`ziixaa dcedi iax xn`yéøk éabiptn enrh ,wtqn xifp epi`y ©¥§¦
yéàceî øeîç B÷éôqL ìk ,øáñ÷`di wtqa legi m`y xac lk - ¨¨©¨¤§¥¨¦©©

,i`cea legi m`n xeng xzeià÷éôñì déLôð ìéiòî àìmc` oi`- Ÿ§©¥©§¥¦§¥¨
wtqn eilr legiy ezrc oi` df ote`ae ,dfk wtql envr qipkn
lwdl yiy dcedi iax xn` zexifp iabl okle ,i`ce zxeza `l`
dlgy zexifpn xzei dxeng `dz wtqn legz m`y meyn ,wtqa

,i`ce zxezaéàcå øéæð éab eléàc,zexifpd ini xnbay epicçlâî §¦©¥¨¦©©§©¥©
exryìëàðå ,ïaø÷ àéáîe,oii zezyl xzen jk xg`e ,oaxwd ¥¦¨§¨§¤¡¨
eli`eB÷éôñ ìòzexifp wtq lr -çlâî éöî àìglbl leki epi` - ©§¥Ÿ¨¥§©¥©

zaxwd ici lr mixzip mixacd x`ye gelibdy iptn ,exry
d`a dpi`y ,z`hg `ed xifp ly eizepaxwn cg`e ,eizepaxw
zexifp dlg `ly cvd lr ok m`e ,dacpa d`a dpi`y itl wtqa
.wtqn ezexifp legzy ezrc oi` okle ,dxfrl oileg `iany `vnp
mixcp ik ,wtqn milgy dcedi iax dcen mixcp mzqa la`
.i`ce zxeza milgd mixcpn xzei `xneg mda oi` wtqn milgd

:`ax ly evexiz lr dywn `ped ax
,àáøì äãeäé øa àðeä áø déì øîàdcedi iax ly enrhy jixacl ¨©¥©¨©§¨§¨¨

ezxnege ,xifp i`cen xeng xifp wtqy meyn ,wtqn xifp epi`y
m` .mlerl glbl leki epi`y jkaíìBò øéæð éðéøä øîàyi m` ¨©£¥¦§¦¨

,eccenl xyt` i`e ca` e` apbpe ,mixek d`n dfd ixkaéàî- ©
,mzqa xifp ipixd xn`a zipyp ixk ly `ziixad ixde .epic dn
`idy zexifp mzq xn` m` oia ,zexifp ipte` lka `id dxe`kle
,dywe .oeyny zexifp e` mler zexifp xn` m` oiae mei miyly
zexifp eilr dlg `l okl ,i`cen xeng ewitqy xifp mzqa `nlya
glbn epi`e ezexifp z` miiqn epi`y mler xifpa la` ,wtqn
mpi` mdipyy e`cen xeng ewitq oi`y `vnp ,oiia mlerl xeq`e
xifp epi` dcedi iaxl ok it lr s`e ,mlerl mzexifpn mi`vei
ote`a s` wtqd lr ezrc oi`y meyn enrh jgxk lre .wtqn
iax ixacn dxizqd zx`yp ok m`e ,i`cen xeng ewitq oi`y
oixikn eid m`y wiiecny ,lilba dnexz mzqa qitzna dcedi

.wtqn excp lg did dkyld znexz z`
,`ax uxzndéì øîà,dcedi xa `ped axl `axénð íìBò øéæð- ¨©¥§¦¨©¦

y xac yi ea mb,éàceî øeîç B÷éôñmeyneléàcmler xifp,éàcå §¥¨¦©©§¦©©
m`BøòN ãéaëä,eilrì÷éîjxca zvw epnn xtqne ey`x xryn ¦§¦§¨¥¥

- iepiyìL àéáîe ¯ øòúaúBîäa L,ezexifp zglbzlB÷éôñ eléàå §©©¥¦¨Ÿ§¥§¦§¥
,mler xifp wtq `ed m` -àìleki epi`y meyn ef `lew el oi` - Ÿ

oileg `iany `vnp ezexifp dlg `l m` ixdy ,eizepaxw `iadl
ezrc oi` mler zexifp envr lr lawna mb ok m`e .dxfra

.wtqn zexifp eilr legzy
:`ax ly evexiz lr ztqep `iyew dywn dcedi xa `ped ax

m`ïBLîL øéæð éðéøä øîàe` apbpe ,mixek d`n dfd ixka yi m` ¨©£¥¦§¦¦§
,ca`éàîoi` ixdy ,wtqn xifp `diy dcedi iax dcen m`d - ©

glbn epi` e`cea oiae ewtqa oiay ,e`cen xzei ewitqa `xneg
`ziixady itl ,ok xnel dyw ixd ,mlerl xifp `ede llk exry
legz `l oeyny zexifpa mby zxaeqy d`xpe dfa dwlig `l
oi`y xaeq dcedi iaxy gken `l` ,dcedi iax itl wtqn zexifp
on xeng wtqd oi`y ote`a s` eixac llka wtqd z` llek mc`
epizpyna x`eandn dyw aeye ,[`ax ly exe`iak `le] ,i`ced

.wtql envr qipkn mc` dnexz mzqa qitznay

,`ax uxzndéì øîà,dcedi xa `ped axl `axàì ïBLîL øéæð ¨©¥§¦¦§Ÿ
àéðzzxacn `ziixad `l` ,ixka yi m` xifp ipixd ly `ziixaa ©§¨

.oeyny zexifpa `le ,`weec zexifp mzqa
:`ax ly uexizd z` dgec `ped ax

déì øîà,`axl dcedi xa `ped ax,äáäà øa àcà áø øîàäå ¨©¥§¨¨©©©¨©©£¨
ïBLîL øéæð àéðzyxetny `ziixa dpey did dad` xa `c` ax - ©§¨§¦¦§

xifpy s`e ,oerny iax lr dcedi iax wlgp oeyny xifpa s`y da
itl wtql envr qipkn mc` oi` i`cen xeng ewitq oi` oeyny

.dcedi iax
:evexizn ea xfeg `ax

déì øîà,`ax el aiyd -àéðz éà,efk `ziixa yi ok` m` -,àéðz ¨©¥¦©§¨©§¨
zhiyy dpnn d`xpy dpynd mr `ziixad z` ayiil xyt` i`e

.xingdl mixcp mzqy dcedi iax
xifp mb da yxetny `ziixadn `iyewd z` ayiin iy` ax

:oeyny,øîà éMà áøewtqa wxy `id dcedi iax zrc mlerl ©©¦¨©
dey ewtqyk la` ,wtql envr qipkn mc` oi` e`cen xeng

e ,`xnegl mipcy `ed mb dcen e`celàéääxifp ipixdc `ziixa ©¦
dpi` ,dcedi iax liwd e`cek ewtqa s`y da yxetny oeyny

`l` envr dcedi iax zhiyàéä ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaø- ©¦§¨¦©¦©§¦
zexifpd zlawy xaeqy oetxh iax zhiya dxn` dcedi iax

.jk xaeq `l envr `ed la` ,zxxean zeidl dkixvàéðúc§©§¨
`ziixaa(:cl xifp),mcbpk cg` `ae jxca oikldn eidy mipy iabl

,ipelt `ed epcbpk `ay mc`d m` xifp ipixd mdn cg` xn`e
,ipelt eze` epi` m` xifp ipixd xne` exiageéaø íeMî äãeäé éaø©¦§¨¦©¦

ïéà ,øîBà ïBôøès`øéæð íäî ãçà,eixack `vnpy df elit`eéôì ©§¥¥¤¨¥¤¨¦§¦
äàìôäì àlà úeøéæð äðzéð àlL`l` dlg zexifpd oi`y - ¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨

da xn`py meyn ,i`pz mey ila dlawnyk(a e xacna)F` Wi`'¦
eilr laiwy oeike ,dxexae zyxetn dlaw jixve '`lti iM dX ¦̀¨¦©§¦
oetxh iax itl ok enke .zexifp dlg `l ipelt dfy i`pza zexifp
dlg dpi` ,mixek d`n dfd ixka yi m` zexifp eilr laiwyk
wtqa dzid dlawdy oeik ,mixek d`n ea yiy `vnp m` elit`.

:iy` ax ly uexizd lr `iyew
,`xnbd dywnéëä éàxifp epi`y dcedi iax ly enrhy ok m` - ¦¨¦

,d`ltd o`k oi`y meyn `edàéøéà éàî`ziixaa aezk dnl - ©¦§¨
ote`a xifp epi`yãáàL Bà áðâpLd`n ea yi m` reci oi`y ixkd ¤¦§©¤¨©

ixkd m` elit`y ,xzei lecb yecig eprinydl xyt` `ld ,xek
dryay oeik ,zexifp dlg `l ,xek d`n ea yie edeccne miiw

.zhlgen dlaw dzid `l zexifp envr lr laiwy
,`xnbd zvxznàlàca` e` apbp `la elit` ,iy` axl mlerl ¤¨

`ziixady dne ,oetxh iax zhiya dcedi iaxl xifp epi` ok mb
ick `ed ,ca`y e` apbp dazkïBòîL éaøc Bçk EòéãBäìwlegy §¦£Ÿ§©¦¦§

i`pzd miiwzpy ote`a wx `ly eprinydle ,dcedi iax lr
`l` ,zexifpd dlg [xek d`n ea yie epiptl miiw ixkdy]ìò óàc§©©

ãáàL Bà áðâðc áb,`l e` xek d`n ea eid m` xxazp `le ixkd ©§¦§©¤¨©
øáñ÷y meyn ,wtqn zexifp dlgy oerny iaxdéLôð Léðéà ìéiòî ¨¨©§©¥¦¦©§¥

à÷éôñìzexifp eilr legzy ezrce ,wtql envr z` qipkn mc` - ¦§¥¨
.ze`cea ok xxazi `l m` s` ,mixek d`n ixka yi m`

,dpyna epipy'eë äãeäéa äîeøz íúñ ,øîBà äãeäé éaø,dxeq` ©¦§¨¥§¨§¨¦¨
.dkyld znexz z` oixikn lilb iyp` oi`y ,zxzen lilba
zwiicn :zxzeqk dxe`kl zi`xpy dpynd z` `xnbd zx`ane

b iyp` oi`y meyn `weec ,`xnbddkyld znexz z` oixikn lil
,zxzenàäeid lilb iyp` m`ïéøékîs` ,dkyld znexz z` ¨©¦¦

eid ,oxeb znexz z` mb mixiknyïéøeñàdnexz mzqa dqtzda £¦
.oxeb znexzl ezpeeky xyt`y s` ,lilbaàîìàgken ok m` - ©§¨

xaeq dcedi iaxy o`knàøîeçì à÷éôñm`d wtq yiyky - §¥¨§§¨
.xcpd lge xingdl mipc ,`l e` lg xcpd

,`xnbd dywnàôéñ àîéà,dcedi iax ixac seq z` xen` -íúñ ¥¨¥¨§¨
,ïéøeñà ìéìbáe ,ïéøzeî äãeäéa íéîøçmeynìéìbä éLðà ïéàL £¨¦¦¨¨¦©¨¦£¦¤¥©§¥©¨¦

,íéðäkä éîøç úà ïéøékîmzpeek i`cea minxg mixne`yk okle ©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"ור fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc mixcp(ipy meil)

äðùî
zncewd dpyna(:gi lirl)oyexite ,xingdl mixcp mzqy epipy

:'lwdl oyexit' cvik zyxtn ef dpyn .lwdl
íøça øãðyxite xfg okn xg`le ,'mxgk ilr df xac' xn` - ¨©§¥¤

,eixac,øîàåmxga izqtzdy dnézøãð àìizpeek dzid `l - §¨©Ÿ¨©§¦
,xeqi` ly mxga qitzdlíé ìL Bîøça àlàda micvy zyxa - ¤¨§¤§¤¨

.xzend xac `edy ,mid on mibc
xcpy oebk ,sqep ote`,ïaø÷axg`le ,oaxwk ilr df xac xn`y §¨§¨
,eixac yxite xfg okn,øîàåoaxwa izqtzdy dnézøãð àì`l- §¨©Ÿ¨©§¦

,ycwnl mi`iany zepaxwa qitzdl izpeek dzidúBðaø÷a àlà¤¨§¨§¨
íéëìî ìLmi`xwp md s`y mikln iptl mi`iany zepzna - ¤§¨¦

.llk dyecw mda oi`e ,zepaxw
exiagl xne`d oebk ,sqep ote`,ïaø÷ éîöò éøä,eixac yxtl yiy £¥©§¦¨§¨

yxite xfg okn xg`le ,oaxwk d`pda exiag lr envr xqe`y
,eixacézøãð àì ,øîàå,invr lr izpeek dzid `l -íöòa àlà §¨©Ÿ¨©§¦¤¨§¤¤

dnda lyéì ézçðäLiziaaBa øãBð úBéäìz` zerhdl ick ¤¥©§¦¦¦§¥
.xenb xcp xcep ip`y mixeaq eidiy mlerd

xn`y oebk ,sqep ote`'éì úéðäð ézLà íðB÷'dpdz `ly xcp - ¨¦§¦¤¡¥¦
xfg okn xg`le ,ezy` epnnézøãð àì øîàåizpeekzd `l - §¨©Ÿ¨©§¦

,dzr il d`eypy izy` z` xeq`läðBLàøä ézLàa àlà¤¨§¦§¦¨¦¨
ézLøébL. ¤¥©§¦
ïlek ìò,exkfedy ze`nbecd lk lr -íäì ïéìàLð ïéàjxev oi` - ©¨¥¦§¨¦¨¤

,llk lg epi` xcpd `l` ,xcpd z` xizdl ick mkgl l`yidl
.eixac yxtl on`py oeik

ux`d mr la` ,mkg cinlza ,xcp lg `ly mixen` mixac dna
el` mixcpa s` xeqi` bedpl jixve ,lwdl eixcp yxtl on`p epi`

.excp z` mkgd el xiziy cr,eìàLð íàåmi`a xy`k ,xnelk §¦¦§£
,mdl edexiziy ick mxcp lr l`yidl mkg iptl ux`d inr

ïúBà ïéLðBòmcew mxcpa xzid ebdp m`y [mixcp x`ya enk] §¦¨
pd z` mdl mixizn oi`y mze` miqpew ,mkgl el`ypycr xc

.xzid mda ebdpy minid xtqnk xeqi` ebdpiyïäéìò ïéøéîçîe©§¦¦£¥¤
dhxg ici lr xcpd z` mdl mixizn oi`y ,[mixcp x`yn xzei]

,gzt ici lr wx `l`,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøács` ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
m` mze` miyper oi` j` ,lg xcpdy ux`d inr lr mixingny
ici lr `wec mxcp z` xizdl mixingn oi` oke ,mxcp lr exar

`l` ,xcpd seba gztøçà íB÷nî çút ïäì ïéçúBts` epiidc - §¦¨¤¤©¦¨©¥
,dhxgaïúBà ïéãnìîe,el` mixcpa xeqi` bedpl ux`d inr z` - §©§¦¨

,oicd on milg mpi`y s`íéøãða Làø úel÷ eâäðé àlL éãk§¥¤Ÿ¦§£©Ÿ¦§¨¦
.oicd on milgy

àøîâ
:dpynd ixaca hytd z` zxxan `xnbd

,`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,dnvr z` zxzeq dpynd -zøîà ¨¨©§¨¨§©§
,dpynd zligzaïäì ïéìàLð ïéà,lwdl oyexity el` mixcpl ¥¦§¨¦¨¤

.dl`y miperh mpi` el` mixcpy epiideéðz øãäåjk xg`e- ©£©¨¥
,dpyna xn`pe ïúBà ïéLðBò eìàLð íà,ïäéìò ïéøéîçîixd ¦¦§£§¦¨©§¦¦£¥¤

.el` mixcp lr mil`ypy
,`xnbd zvxznéðz÷ éëä ,äãeäé áø øîà,dpynd zpeek `id ef - ¨©©§¨¨¦¨¨¥

ïleëå,dpyna miiepyd mixcpd lk -äìàL ïéëéøö ïéàmkgl §¨¥§¦¦§¥¨
,mnvrn md mixzen `l` ,mxizdlãéîìúa ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§©§¦

íëç,lwdl eixac yxtl on`pyõøàä íòa ìáàexcp z` yxtny ¨¨£¨§©¨¨¤
ke ,el xiziy mkgl l`yil jixve on`p epi` ,lwdl,ìàMéì àaL¤¨¦¨¥

åéìò ïéøéîçîe BúBà ïéLðBò. §¦©§¦¦¨¨
:'oiyper' dpynd zpeek zx`an `xnbd

,`xnbd zl`eyàîìLay dpyna epipyy dnïéøéîçîmr lr ¦§¨¨©§¦¦
epiid ,lwdl excp z` yxtny ux`däèøça déì ïðéçút àìc- §Ÿ©§¦¨¥©£¨¨

,gzt ici lr wx `l` dhxg ici lr xcpd z` el mixizn oi`y
àlàdpyna xn`py dnïéLðBò,eze`éîc éëéämiyper cvik - ¤¨§¦¥¦¨¦

.eze`

,`xnbd daiynàéðúãk,`ziixaaøæpL éîenvr lr laiwy in - ¦§©§¨¦¤¨©
,zexifp,Búeøéæð ìò øáòåxg`le ,miznl `nhp e` oii dzyy oebk §¨©©§¦

jk lr eze` miyper ,ezexifp xcp lr l`yil `a okneïéàoic zia ¥
Bì ïé÷÷æð,ezexifp z` xizdløeqéà Ba âBäðiL ãòxtqn zexifp ly ¦§¨¦©¤¦§¦

minikd xtqnéñBé éaø øîà .äãeäé éaø éøác ,øzéä ïäa âäpL íéîé §¨¦¤¨©¨¤¤¥¦§¥©¦§¨¨©©¦¥
íéøeîà íéøác äna,xzid mda bdpy minik xeqi` bedpl jixvy ©¤§¨¦£¦

úèòeî úeøéæða,mei miyly za zexifp -äaeøî úeøéæða ìáà- ¦§¦¤¤£¨¦§¦§¨
ly zexifp envr lr laiwy oebk ,mei miylyn xzei `idy zexifp
jixv epi` dfk dxwna ,mei miying xzid bdp mkezne mei d`n
z` el exiziy ick] xzid mda bdpy minid xtqnk xeqi` bedpl

`l` ,[excpBiczexifp xeqi` bdpiyìLíBé íéL.zexifp mzqk ©§Ÿ¦
`l xn`e mxga xcpy ux`d mry ,epizpyna yxtl yi ok enke
lr l`ypy mcew xaca xzid bdpe ,mi ly enxga `l` izxcp
bdpiy cr excp z` el oixizn oi` excp lr l`yil `ayk ,xcpd

.xzid mda bdpy minid cbpk xeqi`
:xeqi` ea bdpiy mcew el exizdyk oicd z` zxxan `xnbd

ïðaø éøîàå ìéàBä ,óñBé áø øîàezexifp lr xary inyíé÷÷æð ïéà ¨©©¥¦§¨§¦©¨¨¥¦§¨¦
xizdlBì,xzid bdpy minid cbpk xeqi` bedpiy mcew excp z`

oklé÷÷ãæîc àðéc éabdpy iptl xcpd z` xizdl wwfpy oic zia - ¥¦¨§¦§©§¥
oic ziad j` ,xzen xcpde el liredy s` ,xeqi`øétL ãéáò àìŸ¨¦©¦

.jk lr mze` migikene ,obedk eyr `l -øîBà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¥
déì ïðézîLî.xcpd z` el exizdy oic ziad z` micpn - §©§¦¨¥

,dpyna epipy'eë çút Bì ïéçúBt íéøîBà íéîëçå,oze` oicnlne ©£¨¦§¦§¦¤©
jxevd z` d`ian `xnbd .mixcpa y`x zelw ebdpi `ly ick

:mdn cg` mixcpe ,mixac dnka lbxda xdfidl
àðz,`ziixaaíéøãða ìéâø éäz ìà íìBòì,mixcp xecpl -Ljezn ¨¨§¨©§¦¨¦¦§¨¦¤

jkEôBqmb ,mixcpd lr xearzy dnl sqepaúBòeáLa ìBòîì- §¦§¦§
.mixcpn zexeng ody ,zereayd lr xearlåokìöà ìéâø éäz ìà §©§¦¨¦¥¤

EôBqL ,õøàä íòíéìáè Eìéëàäìelv` libx didzy ici lry - ©¨¨¤¤§§©£¦§§¨¦
zenexz mdn eyxted `ly milk`n jlik`dl lelr `ed

oke .zexyrneEìéëàäì EôBqL ,õøàä íò ïäk ìöà ìéâø éäz ìà©§¦¨¦¥¤Ÿ¥©¨¨¤¤§§©£¦§
äîeøzäàîè].[åokL ,äMàä íò äçéN äaøz ìàjk jeznEôBq §¨§¥¨§©©§¤¦¨¦¨¦¨¤§

óeàéð éãéì àáì.,`ziixad dkiynn,øîBà äiLàé éaøa àçà éaø ¨Ÿ¦¥¦©¦©¨§©¦Ÿ¦¨¥
äôBvä ìk[hian]ìkzñnä ìëå .äøéáò éãéì àa BôBñ ,íéLða ¨©¤§¨¦¨¦¥£¥¨§¨©¦§©¥

dá÷òadlbxa -,äMà ìL,miqeknd zenewn x`yaeBì ïééåä- ©£¥¨¤¦¨©§¨
jkn el eidiïéðbeäî ïðéàL íéða. ¨¦¤¥¨§¨¦

:`ziixaa oexg`d xn`nd z` zx`an `xnbd
äcð BzLàáe ,óñBé áø øîàxeq` da s`y ,mixacd mixen` ok mb ¨©©¥§¦§¦¨

.onf xg`l xzid da el yiy elit` dawra hiadl el
:`ziixaa xg` yexit

éðz÷c dá÷ò ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàeidi da dtevdy `ziixaa ¨©©¦¦§¤¨¦£¥¨§¨¨¥
enewn x`ya xaecn oi` ,mipbedn mpi`y mipa el,miqeknd z

wx `l`úôBphä íB÷îamy lr dawr `xwpe ,dexrd mewna - ¦§©¦¤
á÷òä ãâðk ïåeëî àeäL.dxedh ezy`a s` xaecne ,[lbxd-] ¤§¨§¤¤¤¨¥

:dyead zlrn lr `ziixa d`ian `xnbd
àéðzipiq xd cnrna exzi zyxta xn`py dn ,`ziixaak zeny) ©§¨

(fi,'íëéðt ìò Búàøé äéäz øeáòa'Bæd zcnäLea,weqtd jynde ©£¦§¤¦§¨©§¥¤¨
,àèç úàøé éãéì äàéáî äLeaäL ãnìî ,'eàèçú ézìáì'epiide §¦§¦¤¡¨§©¥¤©¨§¦¨¦¥¦§©¥§

.`hg icil eribz `l ,mkipt lr [d`xi-] dyea didz xy`ky
ïkéîdf weqtne -,eøîà,ïLééa àeäL íãàa äôé ïîéñici lry ¦¨¨§¦¨¨¤§¨¨¤©§¨

.`hg `xi `ed dyeadíéøîBà íéøçày weqtdn micnelyìk £¥¦§¦¨
,àèBç àeä äøäîa àì Léiaúnä íãàrpni dyead ici lr ik ¨¨©¦§©¥Ÿ¦§¥¨¥

,`ehglnøä ìò åéúBáà eãîò àlL òeãéa íéðt úLBa Bì ïéàL éîe¦¤¥¤¨¦§¨©¤Ÿ¨§£¨©©
,éðéñFz`xi didY xEarA' ipiq xd cnrnl mrh ozp aezkd ixdy ¦©©£¦§¤¦§¨

,mrxf lr s` exn`p aezkd ixace ,'E`hgz iYlal mkipR lr©§¥¤§¦§¦¤¡¨
xn`py(ci hk mixac)'d iptl mFId cnr EpOr dR FpWi xW` z`'¤£¤¤§Ÿ¦¨Ÿ¥©¦§¥

dyead zcn ea oi`y ine ,'mFId EpOr dR EPpi` xW` z`e Epidl ¡̀Ÿ¥§¥£¤¥¤Ÿ¦¨©
.mrxfn epi`y i`ce
zeripv ipiipra cer:
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oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtmixcp
éðúî'íøçá øãð.,mi ly enxga `l` izxcp `l :xn` aeye ,ilr mxg df utg :xn`c

.ynn mxga `le ,mibcd z` ea oicvy zyxd my lríéëìî úåðáø÷á àìà.zepexec

.mikln iptl oiaixwny.ïáø÷ éîöò éðéøä øîà íà ïëåaeye .envr z` yicwdy rnync

`le ,ea xcep zeidl eizgpdy ,izia jeza il yiy cg` mvra `l` izxcp `l :xn`

.ynn invra.ïäì ïéìàùð ïéà åìà ìë ìòoi`c

ixn` edpi`e li`ed ,xzen i`cec ,dl`y jixv

.exn` ok zrc lrc.åìàùð íàåe`a m`

.l`yil.çúô ïäì ïéçúåô íéøîåà íéîëçå
oigikene ,dhxgay`x zelw ebdpi `ly ,oze`

.mixcpaîâ'.ïéìàùð ïéà ïìåëåoigzet oi`c

meyn edl opiqpwc ,odl mixizn oi`e ,gzt mdl

.rnyn ynn `xcpc.åìàùð íà éðú øãäå
.oil`ypc rnync.äìàù ïéëéøö ïéà ïìåëå

.dl`y `la oixzenc.íëç ãéîìúá à"ãá
.jxqinl iz` `le ,b"dk xcpc `ed i`xw`c

íéøéîçîå åúåà íéùðåò ìàùéì àáù ä"ò ìáà
.åéìò.ea xecpl libx `di `ly ickìò øáòå

.åúåøéæðxeaqkc`a ok ixg`e ,xcp zerha

.l`yil.åì ïé÷÷æð ïéà.dhxga el geztlúåøéæð
.úèòåîzexifp eilr lawyllaiw m` la` .mei '

w dzye xare ,daexn zexifpmixne` oi` - mei '

w xeqi` bdpiyperl `l` ,xzid bdpy mei 'l'

bdpiy eze` oiyper inp ikd .zexifp mzqk ,mei

xn`ykc ,excp lk akry minike excpa xeqi`

xzid bdpe "mi ly enxga `l` izxcp `l"

.l`yil ezrca dlry onf xg`l cr ,xcpaéá
é÷÷ãæîã àðéã.äéìenvra xeqi` bedpiy mcew

xity ciar `l.êôåñù.íéøãðá ìåòîìm`

.xecpl daxzïéëôåäù.mi`ay sxer cbpk mipt

.okxck `ly odizeyp lr.ïðçìåù íéëôåäù
.dhnl `ede dlrnl `id

åðéà

1
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31

äãåäéá`tiqe .oixeq` inpoi`y itl oixeq` lilba minxg mzq xn`c wecv 'xa `"x -

dcedia minxg mzq d"yne .`lewl `witqc ,oixzen - oixikn `d ,mipdk inxg z` oixikn

i`de .zxzen wecv iaxa `"xl dcedia inp dnexz mzqe .oixzen el`e el` - oixikn eidy

inp i` ,dteb dnexza d"dc ,`wec e`l - minxg xfrl` iax hwpe dnexz dcedi iax hwpc

xn `l` .ibelt`l ivn ded ediiteb minxga

dil rinyc xne ,xn`w diaxn dil rinyc

o`n` lirl opixcdn ik df itle .xn`w diaxn

ivn ded ,`witql diytp yipi` liirn `l l"qc

dcedi iax `l` ,`id wecv 'xa xfrl` iax xninl

diteb zexifpa ikd xn`wc ,dil sicr.ïéðòìå
.dkldmzqk xingdl mixcp mzqc ol `niiw

oizipzn.ìáà.daexn zexifpaddy xnelk

mei miylyn xzei.ìéàåäoi` opax xen`e

.xity ciar `l dil wiwcfnc `pic ia el oiwwfp

- "el oiwwfp oi`" xn`wc `d :`niz `lc ,xnelk

t"r` ,excp lr l`yiy eixg` oixifgn oi`y xnel

ixdy ,excp lr xar `ly in ixg` oixifgny

onwlc oiwxta opixn`cke `heg `xwp eniiwnd

).ak scedine .oaxw eilr aixwd eli`k eniiwnd :(

envrn l`yil `a m`-,`zilc .exizdl oiwwfp

xity ciar `l wiwcfnc `pic ia `l`.ïéðòìå
.dkldmixcpc ixn`c ,oizipznc opaxk ol `niiw

dhxga inp eda opigzte oze` oiyper oi` elld

,elld mixcpa ilin ipde .oizipzna `pyixtcke

inp eda opigztc idp ,`ziixe`c mixcpa la`

oigzet `zkldc oiwxt jci`a l"iwck ,dhxga

oi` - l`yil `ae odilr xary in edin ,dhxga

opaxn `axeve ,xeqi` bedpiy cr el oiwwfp

inp d"de .dil opiznyn - ikd inwn dil wiwcfnc

mewnn gzt mixcp ipda dil gzt `lc o`nl

opiznync - oixzen ody oze` cnln `l` ,xg`

'qeza eazke .l"f o"anxd .xity ciar `lc ,dil

lkn xcpy cg`a dyrn :l"f 'iztxvd inkg

`ae ,excp lr xare ,obcn ueg mleray zexit

`le ,exizde xzl`l el wwfpe ,axd iptl l`yil

.xzid oda bdpy minik xeqi` bedpl ewiwfd

,ded `ziixe`c `xcpc b"r`c dzid axd zprhe

oeik d"t` ,xeqi` bedpiy jixv opaxl elit`e

ixdy ,eliykn dz` exeqi`a eakrn dz` m`y

`l m`y ,cere .eilr cenrl el `"`y xaca xcp

lkei `le eilrn egk xeqi mleray zexitn dpdi

j` ,cin el wwfp jkl .miny zk`lna wqrzdl

exizdl `ly - excp lr xary oeik eilr xingd

gzta `l` dhxga.ìàmixcpa libx idz

.zereaya lernl jteqyea aizkc ,ith ixingc

)k zeny"dwpi `l" (.êìéëàäì.d`nh dnexz

d"r odk lv` libx `di `ly odk elit` xidfdl.

åúùàáå.dcpda el yiy dcp ezy` elit`

xzid zry.ãîìîicil d`ian dyeady

.`hg z`xi"e`hgz izlal" dixza aizke ,mipt zyea rnyn "mkipt lr"c.àì.ipiq xd lr eizea` ecnr) aizke ,mkipt lr ez`xi didz xearal - ipiq xd cnrnl mrh ozp ixdymixac

hkmrxfn epi` mipt zyea el oi`y ine .dt eppi` xy` z`e meid dt epyi xy` z` :(.ïéëôåäù.mpgley z`jxia dwel jxia dpiyy itle..ïéùøçmixacn oi`e oirney oi`y.

íéøôñîù.yinyz zryadrinyae xeaica oi`heg `vnpe.
`l

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

'éðúîBîøça àJà ézøãð àI :øîàå ,íøça øãð̈©§¥¤§¨©Ÿ¨©§¦¤¨§¤§
IL úBðaø÷a àJà ézøãð àI :øîàå ,ïaø÷a .íé IL¤¨§¨§¨§¨©Ÿ¨©§¦¤¨§¨§¨¤
àJà ézøãð àI :øîàå ,"ïaø÷ éîöò éøä" .íéëIî§¨¦£¥©§¦¨§¨§¨©Ÿ¨©§¦¤¨
ézLà íðB÷" .Ba øãBð úBéäI éI ézçpäL íöòa§¤¤¤¦©§¦¦¦§¥¨¦§¦
äðBLàøä ézLàa àJà ézøãð àI :øîàå ,"éI úéðäð¤¡¥¦§¨©Ÿ¨©§¦¤¨§¦§¦¨¦¨

eIàLð íàå ,íäI ïéIàLð ïéà ïJek Iò .ézLøébL¯ ¤¥©§¦©¨¥¦§¨¦¨¤§¦¦§£
à"ëçå .øéàî 'ø éøác ,ïäéIò ïéøéîçîe ,ïúBà ïéLðBò§¦¨©§¦¦£¥¤¦§¥¥¦
éãk ,ïúBà ïéãnIîe ,øçà íB÷nî çút ïäI ïéçúBt§¦¨¤¤©¦¨©¥§©§¦¨§¥

.íéøãða Làø úeJ÷ eâäðé àJL'îâ;àéL÷ àôeb àä ¤Ÿ¦§£©Ÿ¦§¨¦¨¨©§¨
eIàLð íà :éðz øãäå ,ïäI ïéIàLð ïéà :zøîà̈§©§¥¦§¨¦¨¤©£©¨¥¦¦§£

¯,äãeäé áø øîà !ïäéIò ïéøéîçîe ïúBà ïéLðBò§¦¨©§¦¦£¥¤£©©§¨
ãéîIúa ¯à"ãá ,äIàL ïéëéøö ïéà ïJeëå :éðú÷ éëä̈¦¨¨¥§¨¥§¦¦§¥¨§©§¦

IàMéI àaL õøàä íòa Iáà ,íëç¯BúBà ïéLðBò ¨¨£¨§©¨¨¤¤¨¦¨¥§¦
ïéøéîçî àîILa .åéIò ïéøéîçîe¯déI ïðéçút àIc ©§¦¦¨¨¦§¨¨©§¦¦§¨¨§¦©¥

øæpL éî :àéðúãk ?éîã éëéä ïéLðBò àJà .äèøça©£¨¨¤¨§¦¥¦¨¥¦§©§¨¦¤¨©
Búeøéæð Iò øáòå¯âBäðiL ãò BI ïé÷÷æð ïéàøeqéà Ba §¨©©§¦¥¦§¨¦©¤¦§¦

éaø øîà .äãeäé éaø éøác ,øzéä ïäa âäpL íéîik©¨¦¤¨©¨¤¤¥¦§¥©¦§¨¨©©¦
à"ãá :éñBé¯äaeøî úeøéæða Iáà ,úèòeî úeøéæða ¥¦§¦¤¤£¨¦§¦§¨

¯ïéà ïðaø éøîàå IéàBä :óñBé áø øîà .íBé 'I Bic©£©©¥¦§¨§¦©¨©¥
é÷wcæîc àðéc éa ,BI íé÷÷æð¯áø .øétL ãéáò àI ¦§¨¦¥¦¨§¦§©§¦¨¨¥©¦©

ïéçúBt à"ëçå .déI ïðéúnLî :øîBà á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ¥§©§¦©¥§§¦
,íéøãða Iéâø éäz Ià íIBòI :àðz .'åë "çút BI¤©¨¨§¨©§¦¨¦¦§¨¦
éäz Ià .íéIáè EIéëàäI EôBqL ,õøàä íò Iöà Iéâø éäz Iàå .úBòeáLa IBòîI EôBqL¤§¦§¦§©©§¦¨¦¥¤©¨¨¤¤§§©£¦§§¨¦©§¦
EôBqL ,äMàä íò äçéN äaøz Iàå .äîeøz EIéëàäI EôBqL ,õøàä íò ïäk Iöà Iéâø̈¦¥¤Ÿ¥©¨¨¤¤§§©£¦§§¨§©©§¤¦¨¦¨¦¨¤§
,äøéáò éãéI àa BôBñ íéLða äôBvä Ik :øîBà äiLàé éaøa àçà éaø .óeàéð éãéI àBáÏ¦¥¦©¦©¨§©¦Ÿ¦¨¥¨©¤§¨¦¨¦¥£¥¨

äMà IL dá÷òa Ikzñnä Iëå¯BzLàáe :óñBé áø øîà .ïéðbeäî ïðéàL íéða BI ïééåä §¨©¦§©¥©£¥¨¤¦¨¨§¨¨¦¤¥¨§¨¦¨©©¥§¦§
éðú÷c dá÷ò :Lé÷I ïa ïBòîL éaø øîà .äcð¯.á÷òä ãâðk ïeeëî àeäL ,úôBphä íB÷îa ¦¨£©©¦¦§¤¨¦£¥¨§¨¨¥¦§©¦¤¤§¨§¤¤¤¨¥

"íëéðt Iò Búàøé äéäz øeáòa" :àéðz¯"eàèçú ézIáI" ,äLea Bæ¯äLeaäL ãnIî ©§¨©£¦§¤¦§¨©§¥¤¨§¦§¦¤¡¨§©¥¤©¨
Ik :íéøîBà íéøçà .ïLééa àeäL íãàa äôé ïîéñ :eøîà ïkéî .àèç úàøé éãéI äàéáî§¦¨¦¥¦§©¥§¦¨¨§¦¨¨¤§¨¨¤©§¨£¥¦§¦¨

Léiaúnä íãà¯íéðt úLBa BI ïéàL éîe ,àèBç àeä äøäîa àI¯eãîò àJL òeãéa ¨¨©¦§©¥Ÿ¦§¥¨¥¦¤¥¤¨¦§¨©¤Ÿ¨§
ïéøbéç :úøMä éëàIî éI eçñ íéøác 'ã ,éàáäc ïa ïðçBé éaø øîà .éðéñ øä Iò åéúBáà£¨©©¦©¨©©¦¨¨¤§©©§¨¦¨¦©§£¥©¨¥¦§¦

ïééåä äî éðtî¯ïééåä äî éðtî íéîJéà ,íðçIeL úà íéëôBäL éðtî¯íé÷MðnL éðtî ¦§¥¨¨§¨¦§¥¤§¦¤§¨¨¦§¦¦§¥¨¨§¨¦§¥¤§©§¦
ïééåä äî éðtî íéLøç ,íB÷î BúBà Iò¯éðtî ïéneñ ,LéîLz úòLa íéøtñnL éðtî ©¨¥§¦¦§¥¨¨§¨¦§¥¤§©§¦¦§©©§¦¦¦§¥

ïééåä äî¯äî éðtî :íBIL ànéà úà eIàL :eäðéîøe .íB÷î BúBàa íéIkzñnL éðtî ¨¨§¨¦§¥¤¦§©§¦§¨§¦§¨£¤¦¨¨¦§¥¨
êéðá

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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הנשמה חשה מה היא מסוגלת לפעול בהיותה כאן למטה.
היום יום טו חשוון
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efi` lr reci oi`e ,miypd oia zg` dy` lr

oi`e ,daxd miyp` dilr e`ay :`"l .`a odn
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ממאמר כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ
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,yinyzdåjk ici lr,úeøæîî éãéì ïéàa åéða eàöîðlr ayegdy §¦§§¨¨¨¦¦¥©§¥
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dipa eid ,yinyz zrya dnr xtiq xfril` iaxy s`y x`ean

,`xnbd zvxzn .miititiàéL÷ àìizy oia dxizq oi` - Ÿ©§¨
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.dipyd lr `ay drya zg` lr xdxdi `l ok mb ,el zexzeny
:yinyzd z` minbety mixac dnk zx`an `xnbd

weqta aezk(gl k l`wfgi)'éa íéòLtäå íéãønä íkî éúBøáe'¨¦¦¤©Ÿ§¦§©Ÿ§¦¦
micxend z` l`xyi jezn xexa` ,xne` `ed jexa yecwd-

,miryetde micxend md ine .miryetdeòLz éða elà éåì éaø øîà̈©©¦¥¦¥§¥¥©
,úBcîcv mda yiy el` mipte` dryzn cg`a exvepy mipa ¦

mi`xwpe ,dxiarç"òâùî ú"ðñà éðazryzl oewixhep oniq-] §¥
,md el`e .[yinyza zeleqtd zecindéà éðaäîdni` lihny- §¥¥¨
.dpevxn `ly dl wwfidl ezy` lräñeðà éðaz` qpe`y - §¥£¨

.ezy`äàeðN éðady`a eipir ozep jk jezne ,ezy` z` `peyy - §¥§¨
.dyrn zrya zxg`éecéð éða.dcepn `edyk dilr `ay -éða §¥¦§¥

äøeîzzg`d ezy` lr `eal xeaqe ,miyp izy el yiy mc` - §¨
.dipyd lr `aeäáéøî éðazryae ,mdipia daixn dzidy - §¥§¦¨

.eqiitzp `l oiicr yinyzdúeøëL éðazrya xekiy `edy - §¥¦§
.ezy` lr ezrc ozep epi` ezexky jezne ,dyrnálä úLeøb éða§¥§©©¥

r ynyne dyxbl ezrca xnby -xdxdn jk jezny ,dn
,zxg`aàéáeaøò éða,dclie mc` ipa dnk dilr e`ay dy` - §¥¦§§¨

.cled ly eia` edin reci oi`eäôeöç éðadipt dfirny dy` - §¥£¨
dy`y iel iax ixac lr dywn `xnbd .dta dlra z` reazl

:'dtevg ipa' meyn minebt dipa ,dta zraezd
éðéà,dta reazl oexqg edf m`d ,`ed ok ike -øîàäå`lde - ¥¦§¨¨©

xn`,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøBzòáBz BzLàL íãà ìk ©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¨¤¦§©§
,yinyzlïééåäeidi -àì eðéaø äLî ìL BøBãa eléôàL íéða Bì ©§¨¨¦¤£¦§¤Ÿ¤©¥Ÿ

,íúBîk eéädnn cnlp df xaceøîàpL(bi ` mixac)epiax dynyk ¨§¨¤¤¡©
lr miy`x mcinrdl miyp` hay lkn xgaiy l`xyi ipal xn`

mrd'íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä',mrd iy`x eidiyáéúëemy) ¨¨¤£¨¦£¨¦§Ÿ¦§¦
(eh `mdl xn`y mze` gwlyk seqalíëéèáL éLàø úà çwàå'¨¤©¤¨¥¦§¥¤

mircie minkg miWp`,íéðBáð áéúk àìå 'mda `vn `ly meyn £¨¦£¨¦¦ª¦§Ÿ§¦§¦
,'mipeap'áéúëe(ci hn ziy`xa),'íøb øîç øëNOé'akxy xengdy §¦¦¨¨£Ÿ¨¤

,d`l ld`l envrn xengd dpty ,xkyyi zcill mxb awri eilr
aezky enk ,awri z` d`l draz df ici lre(fh l ziy`xa)`vYe'©¥¥

'LiYxkU xkU iM `FaY il` xn`Ye d`láéúëe(bl ai '` minid ixac) ¥¨©Ÿ¤¥©¨¦¨Ÿ§©§¦§¦
,'íézòì äðéá éòãBé øëNOé éðaî'ilra eid xkyyi hayny xnelk ¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦

,dta awri z` drazy itl ,mihay x`ya eid `ly dn dpia
mipad daxc` `l` ,dta lrad z` reazl oexqg oi`y gkene

,`xnbd zvxzn .mipeap eidi ef d`ian miclepdàéäädriazd - ©¦
ote`a `l` ,dta driaz ly ote`a dzid `l d`l lyàéöøîc¦§©§¨

,ééeöøàeilr aagzzy ick qeit ixaca dlra z` dvxn dyi`dy ©§¥
.yinyzl dta eze` zraez dpi` j` ,dilr `eaie

ïéøúåî åìàå êìò ïøãä

íéøãð äòáøà ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
:mixzen mdy mixcp drax` dpen dpynd

äòaøàipte`íéîëç eøézä íéøãðmixzen mdy minkg exed - ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦
:md el`e ,mkg zxzd mdilr jixv oi`e mdil`n

.`ïéæeøæ éøãð.ezrca cenri `ly exiag z` fxfl ick xcepd - ¦§¥¥¦
wx ezpeek `l` ,jkl oeekzp `ly migipn ep` ik lg epi` xcpde

.exiag z` fxfl
.aéàáä éøãðåexq`i xne`y oebk ,`nfeb ixaca xcp xcepd - §¦§¥£©

`l i`cey s`e ,mixvn i`veik izi`x `l m` i`pza ilr zexit
zexitd oi` ,e`pz miiwzn ok m`e ,mc` ipa `eax miyy d`x
jxca mixvn iler ax mrl `exwl mc` ipa jxc ik ,eilr mixq`p

.`nfeb
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המשך בעמוד יפ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"וי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc mixcp(iyily meil)

y migipn ep`y oeikíäéðL-gweld mbe xkend mbïéöBømiiwziy §¥¤¦
gwndìLaïéøðéc äL,m` gwnd inc z` xeq`l xkend xcpy dne ¦§Ÿ¨¦¨¦

m` gwnd z` xeq`l gweld xcpy dn oke ,rlqn zegta xekni
z` zepyl df z` df fxfl `l` ,epeekzp `l ,lwyn xzeia edgwi

:xcpd lg `l ,excpy dnl epeekzp `l mdipyy oeike ,mzrc

àøîâ
,dpyna epipy'eë íéîëç eøézä íéøãð äòaøàdpynd dyxite , ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦

.oifexf ixcp ,mday oey`xd z`
:xzidd mrha dpc `xnbd

äãeäé éaøc déîMî ïì zøîà ,énà éaøì ìnî øa àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨©©¨§©¦©¦¨©§§¨¦§¥§©¦§¨
äàéNð,íéøãð äòaøà àpz ïàîixcp oic z` dpyy `pzd edin - §¦¨©©¨©§¨¨§¨¦
,oifexfàéä äãeäé éaø,íeMî øîàcmya-ïBôøè éaøeidy mipya ©¦§¨¦§¨©¦©¦©§

m` xifp ipixd exagl cg` xn`e ,mcbpk mc` `ae jxca mikldn
,ipelt eze` epi` `ed m` xifp ipixd xn` exage ,ipelt yi` `ed

dfa mi`pz ewlgp(d"n d"t xifp)oetxh iax xaeqe xifp mdn cg` m`
y.øéæð ïäî ãçà ïéà íìBòìdcedi iax yxite(:hi lirl)enrh z` §¨¥¤¨¥¤¨¦

,oetxh iax lyäàìôäì àlà úeøéæð äðzéð àlL éôìdlg zexifpy §¦¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨
mey `ll zexifp envr lr lawny eixaca xxane yxtn m` wx

mipyay oeike ,i`pzlr dzid zexifpd zlaw ,jxca mikldn eidy
s` lr zexifp dlg `l ,ipelt epi` m` e` ipelt `ed m` i`pz ici
ixcp dxizdy dpyndy d`iyp dcedi 'x xaeqe .mdipyn cg`
lr mpewa xeq`l xyt` i` mixcpa mbe ,oetxh iaxk `id oifexif
dyrp mpewd oifexif ixcpay oeike ,d`ltd jixvy oeik i`pz ici
xqe` gwelde xigna zegti m` envr lr xqe` xkendy ,i`pza
lr miwlegd minkg itl la` .xcpd lg `l ,siqei m` envr lr
`ed m` s` xcpd lg ,d`ltd jixv oi`y mixaeqe oetxh iax
inc eilr exq`i rlqn zegta xkend xekni m`e ,i`pz lr dyrp
.gwnd z`pd eilr xq`iz lwyn xzeia dpwi gweld m`e ,gwnd

:xg` ote`a dpynd z` yxtn `ax
øîà àáø,àîéz eléôàk dpyndy xn`z m` elit` -ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨

lr zexifp lawle xecpl xyt`y mixaeqe ,oetxh iax lr miwlegd
epeekzp `ly iptn mixzen oifexif ixcpy x`al xyt` ,i`pz

,dpynd oeyln `ax z`f wiicne .xcpa mnvr lr xeq`léðz÷ éî¦¨¨¥
dpyna aezk ike -eöø ïäéðL'evxzpy ,'mixpic dyelyaseqal §¥¤¨

dligzay s`y rnyn dide ,mixpic dylya gwnd z` miiwl
,rlqn zegti m` gwnd inc envr lr xeq`l dzid xkend zrc
,lwy lr siqei m` gwnd z` envr lr xeq`l dzid gweld zrce
lg `l ,mixpic dylya mgwn miiwl evxzp seqa m` mewn lkn
`l xcpdy oetxh iaxk dpynd z` yxtl migxken epiide ,xcpd
.xexa ote`a xac mnvr lr exq` `le i`pz lr excpy meyn lg

`ldïéöBø ïäéðL''mixpic dylyaéðz÷did seq cre dligzny , §¥¤¦¨¨¥
ick xcp xkendy `l` ,mixpic dylya gwnd miiwziy mpevx

xkend z` fxfl ick xcp gwelde minc siqeiy gweld z` fxfl
.llk mpewa mnvr lr xeq`l mzpeek oi` la` ,eincn zegtiy

ly xzidd llka `ed m` ea wtzqdl yiy ote` d`ian `xnbd
:oifexf ixcp

éMà áøì àðéáø déì øîàm` ,Bì øîàmikqn `edy gwell xkend ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©
a wx el xeknléôèxzeia -òìqî,lr xq`e ,mixpic yng epiidc §¥¦¤©

,mixpic yngn zegta xekni m` gwnd inc z` xkend envr
äläågweld -øîàa wx zepwl mikqn `edyøéöazegta- §©¨¨©§¦

ì÷Mîz` gweld envr lr xq`e ,cg` xpic epiidc ,m` gwnd ¦¤¤
df ote`a m`d .cg` xpicn xzei mlyiéåä àøãðlibx xcpk epic- ¦§¨¨¥

,lecb dk `ed xkende gweld oevx oia yxtddy oeik ,lgy
dvex gwelde ,mixpic yng gwnd inca lawl dvex xkendy
oi`y ,fxfl ick `le excp `weecay xnel yi ,cg` xpic wx zzl
zeezydl miaexw mdy mewna `l` dfl df fxfl dpewe xken jxc
oevxl xkend oevx oia yxtddy mewna la` ,gwnd inc lr
,gwnd xign lr zeezydl elkeiy xazqn `l lecb `ed gweld

Bàok it lr s`yéåä ïéæeøæ.milg mpi`y oifexf ixcpk epic - ¥¦¨¥
:wtqd z` hyet iy` ax

déì øîà,`piaxl iy` axàðéðzepipyy dnn z`f heytl yi - ¨©¥¨¦¨
onwl dpyna(:bq),áøñî äéäxivtn -Bìöà ìëàiL Bøéáça ¨¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§

xcpe ezpnfdl dvxzp `l exiage ,eziaa-Eúéa íðB÷ Bì øîàå§¨©¨¥§
ñðëð éðàLsiqede ,myl qpk` m` oaxwk ilr xeq` didi jzia - ¤£¦¦§¨
mpew xcpeíòBè éðàL ïðBö útéèdxeq` didz jly opev ztih - ¦©¥¤£¦¥

y `ed oicd ,jnn mrh` m` oaxwk ilrBúéáì ñðkéì øzeî¨¦¨¥§¥
ìåïðBö epîéä úBzLiptn ,äæ ïåekúð àlLonfend -ì àlàíeL- §¦§¥¤¥¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§

envr lr xeq`läiúLe äìéëàzepridl dvx `l ik ,oinfnd mr £¦¨§¦¨
zial qpkidl envr lr xeq`l oeekzp `l la` ,oinfnd zxvtdl

.opev ztih merhle oinfnd
,iy` ax jiynnéànàåon opev ztih zezyl xcepl xzen recn - §©©

,oinfndøîà÷ ïðBö útéè àäåztih elit` envr lr xq` ixde - §¨¦©¥¨¨©
oinfndy ,onfende oinfnd oevx oia lecb yxtd yi ok m`e ,opev
dvex epi` onfend eli`e dnily dcerq lek`le `eal epinfd

.opev ztih elit` epnn zezylàlàyiy elit`y o`kn gken ¤¨
onfenl oinfnd oevx oia lecb yxtdéëä Léðéà éòzLîmc` ipa- ¦§¨¥¦¦¨¦

oi` oinfnd ixacn eixac onfend wigxdy s`e ,jk xacl milibx
ea xivtdl wiqtiy exiag z` fxfl `l` ,envr lr xeq`l ezpeek

c ,dfn cnlpe .enr cerql `ealénð àëä`ly xne` xkendy ¨¨©¦
s` ,cg` xpic lr siqei `ly xne` gwelde mixpic yngn zegti

mewn lkn ,dfn df mdixac miwigxnyéëä Léðéà éòzLîipa - ¦§¨¥¦¦¨¦
.df z` df fxfl `l` xcpl mzpeek oi`e ,jk xacl milibx mc`

:ef di`x dgec `piax
déì øîàiy` axl `piax ¨©¥
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oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtmixcp
.ïéøðéã äùìùá ïéöåø íäéðùeit did `l - rlqd on el zget epi`y raypd df ,xnelk

oziy exiag z` fxfl - ok xcp ikdl `l` ,melk rlqd on el zegti `ly jkl oiey eale

b eleale eit did `l - lwyn xzei el ozil `ly raypy dfe .`al dvex `ed oixpic '

jkitle ,oixpic 'ba el oziy - xcp jkl `l` ,xzei ozi `ly ezrca did `ly ,oiey

.oixzen'îâ.àðú ïàî."minkg exizd"ø'
.øéæð ïäî ãçà ïéà øîàã àéä äãåäé`knq `lc

elz `l` ,zexifp myl ynn ediizrcozexifp

ikdl ,oiey eale eit did `le ,ocbpk `ay dfa

ediizrc `knq `l p"d .xifp mdn cg` oi`

ick dixagc `zrc` cge cg lkc ,xcpd zrya

efxflopax i`c .ikdl miey eale eit 'id `le ,

`lc b"r` ixn`c ,dcedi 'xc dilr ibiltc

dlzc ,xifpa ynn xcep zeidl ediizrc `knq

eniiwzpy eze` xifp ied - xg`a zexifp,eixac

p"dediizrc `knq `lc ab lr s`,odit xeac`

opixn`c ,mixeq` - fxfl `l` epeekzp `ly

zegti `l dfc ediizrc `knq i`ce excpyk

odit ixde ,lwy lr siqei `l dfe rlqnoale

.xeq`e ,miey.ïðáø àîéú 'éôà øîà àáøibiltc

.dcedi 'xc dilr.åöø ïäéðù éðú÷ éîipzw i`c

ded - ikddylya dlgza evx odipy :rnyn

,oivex oi` xcpd zrya eiykr `l`e ,oixpic

ediizrc `knq `l`oale odite ,odit xeac`

.ied `ilrn xcpe ,miey.ïðú ïéöåø:rnync

inp odipy izk`e oixpic 'ba oivex eid `xwirn

elit` jkld - oiey oale odit did `le ,oivex

.odipy epeekzp df z` df fxfl icke ,oixzenc ecen opaxøîåà äìäå òìñî éôè åì øîà
.ì÷ùî øéöáixacc oeik ,lwy lr siqen epi`y xne` dfe rlqn zget epi`y xn`c `kid

ixcpc opixn` - oixpic dylyl oiaexw mdipyrlqn ith xn`c oeik ,`kd la` .eed oifexf

`zydc ,"lwyn zegt dhext lr jl siqen ipi`y mpew" xne` dlde ,dhext epiidc -

iwgxnoifexifc - `l e` ,mixeq`e ,ied `xcp - ikd iwiicc oeik ,oixpic dylyn ediizlin

?ded.áøñî äéä.hrn elv` lek`l exivtn didy.ñðëð éðàù êúéá íðå÷`ly xcpy

.ezial qpki.íòåè éðàù ïðåö úôéèå.melk elv` lek`l `lyìåëàìå åúéáì ñðëéì øúåî
.ïðåö úôéè åðîéä úåúùìå àòîé÷.daexn dlik` `l la`.äæ ïååëúð àìù`l` ,axqnd

dizy `idy ,df oeekzp `l opev ztih oeyle .daxd elv` cerqiy ,daexn dlik` meyl

.zhren.øîà÷ ïðåö úôéè àäå.zhren dlik`e zhren dizy rnyncéòúùî àìà
.éëä ùéðéàepi`y df xcp ike ,oeekzn dlik`l i`ce - enr lk`i (opev ztih) xn` ikc

.opev ztih zezyl xzen ikdle ,oeekzp daexn dlik`l i`ce - opev ztih enr mrehð"ä
.éëä ùéðéà éòúùîzegt dhext lr siqen epi`y xne` - oixpic dyly ozil oeekzp ikc

.lwyn xivae rlqn ith xn`c elit`e ,eed oifexf ixcp mlerle .lwyn
éî
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íäéðù.oixpic dylya oivexfxfl `l` excpa oeekzp `le ,dylyl ezrc did xkendy

,dylyl oeekzp gweld oke .dylyl mikqiye oixpic 'a xn`y ezrc lr cenri `ly gweld

,oixpic drax` xn`y ezrc lr cenri `le jkl mikqiy xkend fxfl `l` oeekzp `le

exwin `l d"yne ,jka gwele xken ly okxcy itl `zlnc `nrhe .`xcp liig `l d"yne

alay mixac.ïðéñøâ:inlyexia'x xn`

la` ,oicinrn oi`ya `nizc `cd :`xirf

oi`ya yexit .mkg xzid oikixv oicinrna

`weca excp `ly xne`y - mdixac oicinrn

`wecay xnel ,odixac oicinrn la` .fxfl `l`

excp-l"nw i`n :ipira dywe .mkg xzid oikixv

!'ek oivex mdipy :ipzwc ,`id oizipzn ?`xirf

oivexc l"nwc :l"pe,evx `le ,xn`w `xwirn

did :mzd 'iqxb ez .`xnba opixhe opilwyck

lhay oeik ,cinrn oi` df lv`e ,df lv` cinrn

df lv`-utg xken did :t"de .df lv` lha

"rlqd on mkl zget ipi`y mpew" xn`e mipyl

exiagle `weca mdn cg`l xecil ezrca dide

df lv` lhay oeik ,fxfl ick-.df lv` lha

dylyl did ozrce oicinrn oi`yac ,d`xpe

gwele dylyn zegta epzil leki xken ,oixpic

zernyny oeiky .dylyn xzei ea ozil leki

'bl mala enikqdy t"r` ,fxfl `l` epi` xcpd

mixpic-xkend oi` edine .eed alay mixac

ea ozil i`yx gweld `le lwya epzil i`yx

.jkl `l` epi` mixcp zernyn xwir ixdy ,rlq

liig `l `peeb i`d ika elit`c xn`c o`n `ki`e

ediixcp.àéðú:oizlknc `ztqezaxcep mc` `di `ly oipn ,oixzen exn`y mixcp s`

olhal ick mda-"exac lgi `l" l"z-c"ta l"fna m"xd d`iad .oileg eixac dyri `l

) mixcp zekldnc 'kld(.'îâ.d`ltdl `l` zexifp dpzip `ly itlmixcpl d"de

mxcp elzy gwele xken jkld .i`pz `la lawi k"` `l` liig `lc ,zexifpl ywzi`c

ediixcp iliig `l - m`pz lr exary t"r` ,i`pza.àáøipzw in opax `niz elit` xn`

.evx mdipyenyy meyn `l` ,`id d`ltd meyn e`l - oifexif ixcpc oizipznc ,xnelk
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ויי
oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtmixcp

.ïéøðéã äùìùá ïéöåø íäéðùeit did `l - rlqd on el zget epi`y raypd df ,xnelk

oziy exiag z` fxfl - ok xcp ikdl `l` ,melk rlqd on el zegti `ly jkl oiey eale

b eleale eit did `l - lwyn xzei el ozil `ly raypy dfe .`al dvex `ed oixpic '

jkitle ,oixpic 'ba el oziy - xcp jkl `l` ,xzei ozi `ly ezrca did `ly ,oiey

.oixzen'îâ.àðú ïàî."minkg exizd"ø'
.øéæð ïäî ãçà ïéà øîàã àéä äãåäé`knq `lc

elz `l` ,zexifp myl ynn ediizrcozexifp

ikdl ,oiey eale eit did `le ,ocbpk `ay dfa

ediizrc `knq `l p"d .xifp mdn cg` oi`

ick dixagc `zrc` cge cg lkc ,xcpd zrya

efxflopax i`c .ikdl miey eale eit 'id `le ,

`lc b"r` ixn`c ,dcedi 'xc dilr ibiltc

dlzc ,xifpa ynn xcep zeidl ediizrc `knq

eniiwzpy eze` xifp ied - xg`a zexifp,eixac

p"dediizrc `knq `lc ab lr s`,odit xeac`

opixn`c ,mixeq` - fxfl `l` epeekzp `ly

zegti `l dfc ediizrc `knq i`ce excpyk

odit ixde ,lwy lr siqei `l dfe rlqnoale

.xeq`e ,miey.ïðáø àîéú 'éôà øîà àáøibiltc

.dcedi 'xc dilr.åöø ïäéðù éðú÷ éîipzw i`c

ded - ikddylya dlgza evx odipy :rnyn

,oivex oi` xcpd zrya eiykr `l`e ,oixpic

ediizrc `knq `l`oale odite ,odit xeac`

.ied `ilrn xcpe ,miey.ïðú ïéöåø:rnync

inp odipy izk`e oixpic 'ba oivex eid `xwirn

elit` jkld - oiey oale odit did `le ,oivex

.odipy epeekzp df z` df fxfl icke ,oixzenc ecen opaxøîåà äìäå òìñî éôè åì øîà
.ì÷ùî øéöáixacc oeik ,lwy lr siqen epi`y xne` dfe rlqn zget epi`y xn`c `kid

ixcpc opixn` - oixpic dylyl oiaexw mdipyrlqn ith xn`c oeik ,`kd la` .eed oifexf

`zydc ,"lwyn zegt dhext lr jl siqen ipi`y mpew" xne` dlde ,dhext epiidc -

iwgxnoifexifc - `l e` ,mixeq`e ,ied `xcp - ikd iwiicc oeik ,oixpic dylyn ediizlin

?ded.áøñî äéä.hrn elv` lek`l exivtn didy.ñðëð éðàù êúéá íðå÷`ly xcpy

.ezial qpki.íòåè éðàù ïðåö úôéèå.melk elv` lek`l `lyìåëàìå åúéáì ñðëéì øúåî
.ïðåö úôéè åðîéä úåúùìå àòîé÷.daexn dlik` `l la`.äæ ïååëúð àìù`l` ,axqnd

dizy `idy ,df oeekzp `l opev ztih oeyle .daxd elv` cerqiy ,daexn dlik` meyl

.zhren.øîà÷ ïðåö úôéè àäå.zhren dlik`e zhren dizy rnyncéòúùî àìà
.éëä ùéðéàepi`y df xcp ike ,oeekzn dlik`l i`ce - enr lk`i (opev ztih) xn` ikc

.opev ztih zezyl xzen ikdle ,oeekzp daexn dlik`l i`ce - opev ztih enr mrehð"ä
.éëä ùéðéà éòúùîzegt dhext lr siqen epi`y xne` - oixpic dyly ozil oeekzp ikc

.lwyn xivae rlqn ith xn`c elit`e ,eed oifexf ixcp mlerle .lwyn
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íäéðù.oixpic dylya oivexfxfl `l` excpa oeekzp `le ,dylyl ezrc did xkendy

,dylyl oeekzp gweld oke .dylyl mikqiye oixpic 'a xn`y ezrc lr cenri `ly gweld

,oixpic drax` xn`y ezrc lr cenri `le jkl mikqiy xkend fxfl `l` oeekzp `le

exwin `l d"yne ,jka gwele xken ly okxcy itl `zlnc `nrhe .`xcp liig `l d"yne

alay mixac.ïðéñøâ:inlyexia'x xn`

la` ,oicinrn oi`ya `nizc `cd :`xirf

oi`ya yexit .mkg xzid oikixv oicinrna

`weca excp `ly xne`y - mdixac oicinrn

`wecay xnel ,odixac oicinrn la` .fxfl `l`

excp-l"nw i`n :ipira dywe .mkg xzid oikixv

!'ek oivex mdipy :ipzwc ,`id oizipzn ?`xirf

oivexc l"nwc :l"pe,evx `le ,xn`w `xwirn

did :mzd 'iqxb ez .`xnba opixhe opilwyck

lhay oeik ,cinrn oi` df lv`e ,df lv` cinrn

df lv`-utg xken did :t"de .df lv` lha

"rlqd on mkl zget ipi`y mpew" xn`e mipyl

exiagle `weca mdn cg`l xecil ezrca dide

df lv` lhay oeik ,fxfl ick-.df lv` lha

dylyl did ozrce oicinrn oi`yac ,d`xpe

gwele dylyn zegta epzil leki xken ,oixpic

zernyny oeiky .dylyn xzei ea ozil leki

'bl mala enikqdy t"r` ,fxfl `l` epi` xcpd

mixpic-xkend oi` edine .eed alay mixac

ea ozil i`yx gweld `le lwya epzil i`yx

.jkl `l` epi` mixcp zernyn xwir ixdy ,rlq

liig `l `peeb i`d ika elit`c xn`c o`n `ki`e

ediixcp.àéðú:oizlknc `ztqezaxcep mc` `di `ly oipn ,oixzen exn`y mixcp s`

olhal ick mda-"exac lgi `l" l"z-c"ta l"fna m"xd d`iad .oileg eixac dyri `l

) mixcp zekldnc 'kld(.'îâ.d`ltdl `l` zexifp dpzip `ly itlmixcpl d"de
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íéøác äòaøà ,éàáäc ïa ïðçBé éaø øîà,mipal wifn yinyzdy ¨©©¦¨¨¤©£©©§¨¨§¨¦
úøMä éëàìî éì eçñ,ïééåä äî éðtî ,ïéøbéçmicli miclep recn- ¨¦©§£¥©¨¥¦§¦¦§¥¨©§¨

,mixbigíðçìeL úà íéëôBäL éðtî,dketd dxeva miynyny- ¦§¥¤§¦¤§¨¨
.jxia miwel jxia mipyny oeikyïééåä äî éðtî íéîléàrecn - ¦§¦¦§¥¨©§¨

,mixacn mpi`y minli` micli miclepBúBà ìò íé÷MðnL éðtî¦§¥¤§©§¦©
,íB÷î.dta zecled miwel ,dta mi`hegy oeikeíéLøçmpi`y - ¨¥§¦

,mixacn mpi`e mirneyL éðtî ,ïééåä äî éðtîdy`de lrad ¦§¥¨©§¨¦§¥¤

íéøtñn[mixacn-],LéîLz úòLaxeaica mi`hegy oeike §©§¦¦§©©§¦
.drinyae xeaica mipad miwel okl ,drinyeïéîeñ[mixeeir-] ¦

tî,íB÷î BúBàa íéìkzñnL éðtî ,ïééåä äî éð,eipira `hegy oeike ¦§¥¨©§¨¦§¥¤¦§©§¦§¨
.di`xa miwel mipad okl

:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd
íBìL ànéà úà eìàL ,eäðéîøexfril` iax ly ezy`äî éðtî , §¦§¨£¤¦¨¨¦§¥©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiglbnויב el`ea cenr `k sc ± iyily wxtmixcp
.äáøä ïéùåòå èòî íéøîåà íé÷éãö ïðåö éáâ éîã éîexiaga axqn didy dfelk`iy

ly okxc ok ik ,xn`w daexn dizye dlik`l i`ce - opev ztih dzyie `rniw elv`

- "mreh ip`y opev ztih mpew" i`d dil xn` ike .daxd zeyrle hrn xnel miwicv

,daexn dlik` epiidc ,mreh ipi` - il ozil dvex dz`y dtih dze` :xnel oeekzp ikd

oeekzp `leztihlxeq` jkld .ynn opev

epnid zezyl xzene daexn dizye dlik`a

ith xn`c i`d `nlicc ,`kd la` .opev ztih

dylya ozil rlqn zegt lr dizrc - rlqn

xzei lr dizrc - xiva xn`c i`de ,oixpic

b ozil lwyn.oixpic '.éåä ïéæåøéæå.xzeneåà
àøãðå øîà÷ à÷åã àîìã.éåä.xeq`eïéòë àìà

ã.[åììä] íéøãð 'zilc meyn exyc `ed ipde

`) mixcp x`y la` ,ynn edamc` oi` - (

.envrn xcepd hxgziy cr xizdl i`yxøáñ÷
.äèøçá ïéçúåô ïéàgeztl i`yx mkg oi`y

.onwl opixn`ck ,ikdc `zrc` zxcp :el xnele

xn`ie gztie ,dlgz hxgzi `ed xcepd `l`

dlgz gzet `ede ,izxcp ok zrcl `l :el

.dhxga.êìò êáì äéì øîàdz` cner :xnelk

jpevxy ,dpey`xd zrc lr?xcp eze`a oiicr

.àì äéì øîàxaqw `nl` .ip` hxgzn :xnelk

.dhxga oigzetåéä íàé.'åë íãà éðá 'm`y

?zxcp melk ,xecpl zivxyk dhxga jl egzt

.åàì äéì øîàjkle .dhxga oigzet oi` :xaqw

eid eli` :xn`c oeikc ,b"dk dil xn`iipa '

xwrinc - 'ek mc`xcp ied `le ,dixcpl xwr

- `nlra la` .`ed dhxga gzet jkle ,llk

.dhxga oigzet oi`.øáñ÷iaxa l`rnyi iax

.dhxga oigzet oi` :iqeiúéäú..dz` xrhvn

.úéäú åãëepiidc ,zxcpy dz` xrhvn

.dhxga.øåãð úéòá.jpevxn xcpd zlaiwéà
.éì ïéæâøî àìipeqirkdy `nl`.xcep iziid `l

.úéòáë àäú äéì øîàzlaiw `le li`ed

`lc ,dvex dz`y enk jl xzen `di - jpevxn

.dhxga oigzet oi`c xaq `pz i`de .xcp ied

.êéúøéâî ïøîàãzepikyd zexne`y.jza lr

zxbne" enk) "dziazenyb.(
åìéà
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øîàãlwy on xiva jci`e rlq on ith cg`wec e`le `ed oifexf -opev iab inc in .

`ly - opev ztha dil dcen i`c ,i`d itzqn jkld .daxd oiyere hrn mixne` miwicv

.`nlc - ikd xninl `kilc ,`kd la` .`wec e`le ,opev zth xn` d"yne ,daxd eplik`i

`xnegl opihwpe ,oiira hiyti` `le .fxfl `le xn`w `wec.àðú.exizd ipzody rnync

dl`y `la oixzen.ïéàoirk `l` xizn mkg

.elld mixcp drax`xizdl el oi`y ,xnelk

- gzta xzip `edyk xcpdy ,gzta `l` dhxga

drax` oirk iede ,zerh xcp `edy ekezn giken

sicrc `nrh epiide .`l - dhxga la` .mixcp

- gzta xzip `edy xcp lky itl ,dhxgn gzt

eli` ,xcpyk dlgza elit`y xne` xcepd ixd

,xcep did `l - gzt eze` eal l` ozep did

dhxga xzip `edy xcp la` .zerha excp `vnpe

epzep did eli`y oipr mey envr mr `ven epi` -

xne` `edy `l` ,xcep did `ly dlgzn eal l`

,izxcp zexidn iptn e` qrkd jezn :eiykr

mlern izxcpy lr hxgzn ip` eiykre.øîà
.jlr jal diljilr ayein jal did ,xnelk

cr jxcpa `dez jpi` eiykr mbe ,zxcpy drya

,exwrl dvex dz` jli`e df meiny `l` ,meid

dhxgc ,`ixwin dhxg `l - `peeb i`d ik ied i`e

,jilr ayein jal did `l e` .opira `xwirn

lr `dez dz` eiykre ,zxcp qrkd jezny

zxcpy drya jl didy jal :p"` .zepey`xd

,eiykr cr jxcpa dz` dvexy ,oiicr jilr `ed

ea hxgzn dz` jli`e df meiny `l`.øîà
.`l dilizxcp zrcd aeyi jezn `ly ,xnelk

,mlern izxcpyk hxgzn ip` jkitle ,dlgza

ik `xwirnc dhxga `wec ,edine .diixy d"yne

elit`e ,`l - `zydc dhxga la` ,`peeb i`d

- ikd `niz `l i`c .dhxga oigzet xn`c o`nl

?el oigzet c"ac rnync ,oigzetc `pyil i`n

`z`c `eddn icin l`ynl l"l `ped axe

hxgzn - xzid l`ey didy oeik i`cec ?dinwl

l`ynl l"le ,jli`e o`kn `din excp lr did

ibq `lc meyn i`ce `l` ?jlr jal dipin

ded `xwirnc dhxga `l` ,`zydc dhxga

ziyixtcke ,dipin li`y.åìéàipa dxyr eid

.dhxga oigzet oi` xaqw jeqiitiy mc``ki`e

mrhl dler lkde .dhxga oigzet xaqw :qixbc

.xcep did `l - ok rcei did eli`y ,ied `ilrn gzt `nipc ,edeqiitiy mc` ipa 'i eiykr eid `lc meyn - gztn rxb .dhxgn sicre gztn rxb mc` ipa 'i eid eli`c df oipry itl ,cg`

( did dfe ,dry dze`a xcep did `l ezngny envra oipr mey `ven epi` `cixb dhxgac meyn - dhxgn sicredry dze`a eze` oiqiitn eid eli`y envra-`vnpe ,xcep did `l

dhxga oigzet oi` qixbc o`n d"yne .xcp zexidnd jezny xzei xxazn-dhxga oigzet qixbc o`ne ,efk dti zxxazn `idy dhxga `l` ,oigzet oi` `zcixb dhxgac :w"d-ikd

dxexa dhxg `l` gzt ira `lc :xn`w.åãë.zidzzepey`xd lr `dez oeyln ?`xwirnc dhxg hxgzn dz` ,xnelk.øîà.`le dildinza..äééøùå.dhxga oigzet xaqw

c `ed iq` ax `de :z"kecegl iq` axe cegl iq` iax :xninl `ki` !oigzet oi` lirl xn`.úéòá.xecpjl oi` ok m`e ?hxgzn dz` jli`e o`kny `l` ,jxcpa eiykr cr dz` dvex

xzid.øîà.'eke il oifbxn `l i`e dilmlern izxcpy lr eiykr hxgzn ip` jkitle .izxcp qrk ici lr `l` ,i`cea `l ?xcep iziid melk dlgzn ipefibxd `l m` ,xnelk.øîàdil

.zirack `dzjpevxk xzen xcpd `diy ,xnelk..êúøéâîzepky.ïéìéî.`aifrcmixac oze` iptn dn`n dpdz `ly zafrp zeidl jka die`xy.ïðéñøâ:inlyexia`pen iax

diixye ,`l :l"` ?zied xcep ,oxcp z`c jpin oiwgxn `ziixac zrci i`ed eli` :dil xn` ,i`niq iax 'iabl wilq .xcp.
oigztc
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ïðBö éab ?éîc éî¯ïéNBòå èòî íéøîBà íé÷écö ¦¨¥©¥¥©¦¦§¦§©§¦
àëä ,äaøä¯òIqî úBçt àîIc ,àeä à÷éôñ¯ ©§¥¨¨§¥¨¦§¨¨¦¤©

à÷åc àîIc Bà ,éåä ïéæeøéæå ,øîà÷ I÷L Iò øúBéå§¥©¤¤¨¨©§¥¦¨¥¦§¨©§¨
áø øîà äãeäé áø øîà .éòaz ?éåä àøãéðå ,øîà÷̈¨©§¦§¨¨¥¦¨¥¨©©§¨¨©©
ék .íëçI äIàL ïéëéøö eIJä íéøãð äòaøà :éñà©¦©§¨¨§¨¦©¨§¦¦§¥¨§¨¨¦
äòaøà" éðz àpz :øîà IàeîLc dén÷ àúéøîà̈§¦¨©¥¦§¥£©©¨¨¥©§¨¨
äIàL ïéëéøö zøîà zàå ,"íéîëç eøézä íéøãð§¨¦¦¦£¨¦§©§¨§©§§¦¦§¥¨
éàäa àúòîL àäI dI éðúî óñBé áø !?íëçI§¨¨©¥©§¥¨§¨§©£¨§©
éàMø íëç ïéà :éñà áø øîà äãeäé áø øîà :àðMéI¦¨¨¨©©§¨¨©©©¦¥¨¨©©
ïéà :øáñ÷ .eIJä íéøãð äòaøà ïéòk àJà øézäI§©¦¤¨§¥©§¨¨§¨¦©¨¨¨©¥
I"à ,àðeä áøc dén÷I àúàc àeää .äèøça ïéçúBt§¦©£¨¨©©£¨§©¥§©¨
dén÷I àúàc àeää .dééøLå .àI I"à ?CIò CaI¦¨£¨¨§¨§¥©©£¨§©¥
íãà éða äøNò eéä eJéà I"à ,àðeä áø øa äaøc§©¨©©¨¦¨£¨¨§¥¨¨
.Bøézäå .àI :I"à ?zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL¤§©§§¨¨¨¦¨§©§¨§¦¦
äæ áI :íãàI BI íéøîBà :øîBà äãeäé 'ø ,àéðz©§¨§¨¥§¦§¨¨¥¤

éIò"åàI" øîà íà ?E¯IàòîLé 'ø .BúBà ïéøézî ¨¤¦¨©¨©¦¦¦§¨¥
eJéà :íãàI BI íéøîBà :åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa§©¦¥¥¦¨¦§¦§¨¨¦
?zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða äøNò eéä̈£¨¨§¥¨¨¤§©§§¨¨¨¦¨©§¨

"åàI" øîà íà¯øæòIàå éñà :ïîéñ) .BúBà ïéøézî ¦¨©¨©¦¦¦¨©¦§¤§¨¨
:déI øîà ,éñà 'øã dén÷I àúàc àeää (éàpéå ïðçBé¨¨§©©©©£¨§©¥©¦£©¥
dén÷I àúàc àeää .dééøLå !?àI I"à ?úéäz eãk§¨¥¨§¨§¥©©£¨§©¥
éI ïéæbøî àI eJéà I"à ?øBãð úéòa I"à ,øæòIà 'øã¤§¨¨¨¥§¦¨©§§¦¦

¯àúzéà àéää .úéòák àäz I"à .íeIk ïðéòa àÏ¨¥©§§¥§¨¥©¦¦§¨
øîà .ïðçBé éaøc dén÷I éàúà ,dzøáI dúøcàã§©©§¨¦§©¨£©§©¥§©¦¨¨£©

éúøéâî ïøîàc zòãé äåä eJéà :dI:Czøác dIò C ¨¦£¨¨§©§©£¨©§¥§¨£¨¦§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc mixcp(iyily meil)

éîc éî`ly xcepl opev ztih zezyl `ly xcepd dnec ike - ¦¨¥
,lwyn xzeia dpwiéabztihn xcepdïðBöxyt` ,xcpd lg `l ©¥¥

`l` ezpeek dzid `l mdipia lecb yxtd yiy elit`y xnel
dvxzi m`y yyegy meyn `id opev ztih xn`y mrhde ,fxfl
meyn ,xzei daxd oinfnd elik`i `ny opev ztih zezyl

yäaøä ïéNBòå èòî íéøîBà íé÷écö,wigxdy s` okleeixac ©¦¦§¦§©§¦©§¥
z` fxfl `l` ,xcpl ezpeek oi`y mixne` ep` oinfnd ixacn

la` .ea xivtdl wiqtiy exiagàëä`xaq oi`y gwele xkena ¨¨
,daxd miyere hrn mixne` miwicvyàeä à÷éôñ,wtzqdl yi - §¥¨

àîìc`ny -øîà÷ ì÷L ìò øúBéå òìqî úBçtxnel mzpeek- ¦§¨¨¦¤©§¥©¤¤¨¨©
,lwy lr xzeie rlqn zegta mb gwnd z` miiwl minikqn mdy

elwyn zegte rlqn xzei exn`y dnéåä ïéæeøéæick ok exn` - ¥¦¨¥
,df z` df fxflàîìc Bàrlqn xzei xkend xn`y dn `ny - ¦§¨

` ,fxfl ick epi` lwyn zegt gwelde`léåä àøãéðå øîà÷ à÷åc, ©§¨¨¨©§¦§¨¨¥
,mixpic dyingn zegt lawi m` gwnd inca xq`ii xkende

`xnbd zpwqne .xpicn xzei mlyi m` gwna xq`ii gweldeéòaz¦¨¥
.wtqa x`yp df oic -

:dpyna miiepyd mixcpd zrax` xzida dpc `xnbdáø øîà̈©©
éqà áø øîà äãeäé,eìlä íéøãð äòaøàmdy dpyna miiepyd §¨¨©©©¦©§¨¨§¨¦©¨

`l` ,mdil`n mixzen mpi` ,mixzeníëçì äìàL ïéëéøöxiziy §¦¦§¥¨§¨¨
,xnel dcedi ax jiynne ,xcpd z`ìàeîLc dén÷ àzéøîà ék- ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyl ef `xnin izxn`ykøîà,éðz àpz`pzd dpy -äòaøà ¨©©¨¨¥©§¨¨
íéîëç eøézä íéøãð`la mixzene xenb xzid `edy rnyne , §¨¦¦¦£¨¦

,dl`yzøîà zàåy xne` dz` ji`e -íëçì äìàL ïéëéøö. §©§¨§©§§¦¦§¥¨§¨¨
:xg` oic lr iq` ax mya ef dreny yxit sqei ax

àzòîL àäì dì éðúî óñBé áødcedi ax xn`y df oicl dpey - ©¥©§¥¨§¨§©§¨
iq` ax myaàðMéì éàäa,ef oeyla -éqà áø øîà äãeäé áø øîà, §©¦§¨¨©©§¨¨©©©¦

øézäì éàMø íëç ïéà,cala dhxga mixcpàlà`weecïéòk ¥¨¨©©§©¦¤¨§¥
,eìlä íéøãð äòaøàgztd ici lry meyn ,gzt ici lr epiidc ©§¨¨§¨¦©¨

zrya eal l` ozep did eli`y ,zerh xcpk xcpd z` dyer `ed
oeekzp `l mixcp drax`d lkay ,xcep did `l gzt eze` xcpd

,`xnbd zniiqne .zerh xcpk `ede xcpløáñ÷iq` axïéçúBt ïéà ¨¨©¥§¦
mixcp xizdläèøça.gzta `l` ©£¨¨

:iq` ax lr wleg `ped axy dyrn d`ian `xnbd
àðeä áøc dén÷ì àúàc àeääax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¨

,excp el xiziy ick `peddéì øîà,xcepd z` `ped ax l`y - ¨©¥
Cìò Caì-,xcpd zrya didy itk `ed zrk jal oevx m`dmby ¦¨£¨

lr hxgzn jpi`e ,ezrya zxcpy dnl mikqne dvex dz` meid
zrya enk epi` jal oevx zrky e` ,`adle o`kn m` ik xard

.zxcpy dn lr rxtnl hxgzn dz`e ,xcpdîàdéì øaxl xcepd ¨©¥
,`pedàì,izxcpy dn lr rxtnl hxgzn ip`e ,ilr ial oi` - Ÿ

dééøLåaxy df dyrnn gkene .excp z` `ped ax el xizde - §©§¥

.dhxga oigzety xaeq `ped
ici lr `wec xcp `ped ax xa dax xizdy dyrn d`ian `xnbd

:dxexa dhxg
àðeä áø øa äaøc dén÷ì àúàc àeääiptl ribdy mc`a dyrn ©§¨¨§©¥§©¨©©¨

,excp el xiziy ick `ped ax xa daxdéì øîàax xa dax l`y - ¨©¥
,xcepd z` `pedäøNò eéä eléàäòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða ¦¨£¨¨§¥¨¨¤§©§§¨¨¨

zøãð éî,xcep ziid m`d -déì øîà,`ped ax xa daxl xcepd ¦¨©§¨¨©¥
àì,xcep iziid `l ize` miqiitn eid eli` -Bøézäåo`k yiy oeik , Ÿ§¦¦

.dxexa dhxg
:ef zwelgna mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaøîBà äãeäé éaø,íéøîBàmil`ey -íãàì Bì`ay ©§¨©¦§¨¥§¦§¨¨
,excp z` xizdl mkgléìò äæ áìE-`ed zrk jal oevx m`d ¥¤¨¤

o`kn wx `l` xard lr hxgzn jpi`e ,xcpd zrya didy itk
,`adleåàì øîà íàdn lr rxtnl hxgzn ip`e ilr ial oi` - ¦¨©¨

,izxcpyBúBà ïéøézîoigzety dcedi 'x xaeqy ,excp z` - ©¦¦
.`ped axke ,dhxgaåéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø, ©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦

íéøîBàmil`ey -íãàì Bì,excp z` xizdl `ayäøNò eéä eléà §¦§¨¨¦¨£¨¨
zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða,xcep ziid m`d-øîà íà §¥¨¨¤§©§§¨¨¨¦¨©§¨¦¨©

åàì,.BúBà ïéøézî`weecy l`rnyi 'x ly eia` iqei iax xaeqy ¨©¦¦
.`ped ax xa daxke ,oigzet dxexa dhxga

mda zpzepe ,df oipra zeiyrn dnk d`ian `xnbdïîéñ)my lr ¦¨
mda mixkfend mi`xen`d.(éàpéå ïðçBé øæòìàå éqà©¦§¤§¨¨¨¨§©©

éqà éaøc dén÷ì àúàc àeääiq` iax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦©¦
,excp el xiziy ickdéì øîà,xcepd z` iq` 'x l`y -úéäz eck ¨©¥©¨¦

,zxcpy lr `xwirn hxgzn jpd m`d -déì øîàxcepd ¨©¥
ike ,`dinzaàì,,ip` hxgzny i`ce xnelkdééøLå'x exizd - Ÿ§©§¥

.dhxga oigzety iq` 'x xaeqy ,iq`
øæòìà éaøc dén÷ì àúàc àeääiax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦¤§¨¨

,excp el xiziy ick xfrl`déì øîàz` xfrl` iax l`y - ¨©¥
,xcepdøBãð úéòao`kne xcpa dvex dz` eiykr cr m`d - ¨¥§

,`xwirn zxcpy lr hxgzn jpdy e` ,exizdl jpevxa jli`e
déì øîà,xfrl` 'xl xcepdk ïðéòa àì éì ïéæbøî àì eléàíeì- ¨©¥¦Ÿ©§§¦¦Ÿ§¦¨§

xnelk ,llk xcep iziid `l xcpd zrya ipefibxd `l eli`
,fbexd jezn izxcpy lr ip` hxgzndéì øîà,xcepl xfrl` iax ¨©¥

úéòák àäzxfrl` iax xaeqy ixd .jpevxk xzen xcpd `di - §¥§¨¦
.dhxga oigzety

dzøáì dzøcàc àúzéà àéäädza z` dxicdy dy`a dyrn - ©¦¦§¨§©©§¨¦§©¨
,xcpd z` xizdl dzvxe dy`d dhxgzpe ,dpnn dpdiz `ly

ïðçBé éaøc dén÷ì éàúàopgei iax ytige ,opgei iax iptl d`a - £©§©¥§©¦¨¨
,zxcep dzid `l epnn zrcei dzid eli`y gzt dl `evnløîà̈©

dì,dy`d z` opgei iax l`y -éúøéâî ïøîàc zòãé äåä eléàC ¨¦£¨¨§©§§¨§¨§¥¨¨
Czøác dìòjza lr zexne` jizepkyy zrcei ziid m` - £¨¦§©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מזמן שלא קבלתי ממנו מכתבים, ויה"ר מהשי"ת שיהי' זה סימן טוב שהכל שלום, ובכל 
זה מהנכון שיכתוב עד"ז בפירוש.

המשך בעמוד הבא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ויג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc mixcp(iyily meil)

éîc éî`ly xcepl opev ztih zezyl `ly xcepd dnec ike - ¦¨¥
,lwyn xzeia dpwiéabztihn xcepdïðBöxyt` ,xcpd lg `l ©¥¥

`l` ezpeek dzid `l mdipia lecb yxtd yiy elit`y xnel
dvxzi m`y yyegy meyn `id opev ztih xn`y mrhde ,fxfl
meyn ,xzei daxd oinfnd elik`i `ny opev ztih zezyl

yäaøä ïéNBòå èòî íéøîBà íé÷écö,wigxdy s` okleeixac ©¦¦§¦§©§¦©§¥
z` fxfl `l` ,xcpl ezpeek oi`y mixne` ep` oinfnd ixacn

la` .ea xivtdl wiqtiy exiagàëä`xaq oi`y gwele xkena ¨¨
,daxd miyere hrn mixne` miwicvyàeä à÷éôñ,wtzqdl yi - §¥¨

àîìc`ny -øîà÷ ì÷L ìò øúBéå òìqî úBçtxnel mzpeek- ¦§¨¨¦¤©§¥©¤¤¨¨©
,lwy lr xzeie rlqn zegta mb gwnd z` miiwl minikqn mdy

elwyn zegte rlqn xzei exn`y dnéåä ïéæeøéæick ok exn` - ¥¦¨¥
,df z` df fxflàîìc Bàrlqn xzei xkend xn`y dn `ny - ¦§¨

` ,fxfl ick epi` lwyn zegt gwelde`léåä àøãéðå øîà÷ à÷åc, ©§¨¨¨©§¦§¨¨¥
,mixpic dyingn zegt lawi m` gwnd inca xq`ii xkende

`xnbd zpwqne .xpicn xzei mlyi m` gwna xq`ii gweldeéòaz¦¨¥
.wtqa x`yp df oic -

:dpyna miiepyd mixcpd zrax` xzida dpc `xnbdáø øîà̈©©
éqà áø øîà äãeäé,eìlä íéøãð äòaøàmdy dpyna miiepyd §¨¨©©©¦©§¨¨§¨¦©¨

`l` ,mdil`n mixzen mpi` ,mixzeníëçì äìàL ïéëéøöxiziy §¦¦§¥¨§¨¨
,xnel dcedi ax jiynne ,xcpd z`ìàeîLc dén÷ àzéøîà ék- ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyl ef `xnin izxn`ykøîà,éðz àpz`pzd dpy -äòaøà ¨©©¨¨¥©§¨¨
íéîëç eøézä íéøãð`la mixzene xenb xzid `edy rnyne , §¨¦¦¦£¨¦

,dl`yzøîà zàåy xne` dz` ji`e -íëçì äìàL ïéëéøö. §©§¨§©§§¦¦§¥¨§¨¨
:xg` oic lr iq` ax mya ef dreny yxit sqei ax

àzòîL àäì dì éðúî óñBé áødcedi ax xn`y df oicl dpey - ©¥©§¥¨§¨§©§¨
iq` ax myaàðMéì éàäa,ef oeyla -éqà áø øîà äãeäé áø øîà, §©¦§¨¨©©§¨¨©©©¦

øézäì éàMø íëç ïéà,cala dhxga mixcpàlà`weecïéòk ¥¨¨©©§©¦¤¨§¥
,eìlä íéøãð äòaøàgztd ici lry meyn ,gzt ici lr epiidc ©§¨¨§¨¦©¨

zrya eal l` ozep did eli`y ,zerh xcpk xcpd z` dyer `ed
oeekzp `l mixcp drax`d lkay ,xcep did `l gzt eze` xcpd

,`xnbd zniiqne .zerh xcpk `ede xcpløáñ÷iq` axïéçúBt ïéà ¨¨©¥§¦
mixcp xizdläèøça.gzta `l` ©£¨¨

:iq` ax lr wleg `ped axy dyrn d`ian `xnbd
àðeä áøc dén÷ì àúàc àeääax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¨

,excp el xiziy ick `peddéì øîà,xcepd z` `ped ax l`y - ¨©¥
Cìò Caì-,xcpd zrya didy itk `ed zrk jal oevx m`dmby ¦¨£¨

lr hxgzn jpi`e ,ezrya zxcpy dnl mikqne dvex dz` meid
zrya enk epi` jal oevx zrky e` ,`adle o`kn m` ik xard

.zxcpy dn lr rxtnl hxgzn dz`e ,xcpdîàdéì øaxl xcepd ¨©¥
,`pedàì,izxcpy dn lr rxtnl hxgzn ip`e ,ilr ial oi` - Ÿ

dééøLåaxy df dyrnn gkene .excp z` `ped ax el xizde - §©§¥

.dhxga oigzety xaeq `ped
ici lr `wec xcp `ped ax xa dax xizdy dyrn d`ian `xnbd

:dxexa dhxg
àðeä áø øa äaøc dén÷ì àúàc àeääiptl ribdy mc`a dyrn ©§¨¨§©¥§©¨©©¨

,excp el xiziy ick `ped ax xa daxdéì øîàax xa dax l`y - ¨©¥
,xcepd z` `pedäøNò eéä eléàäòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða ¦¨£¨¨§¥¨¨¤§©§§¨¨¨

zøãð éî,xcep ziid m`d -déì øîà,`ped ax xa daxl xcepd ¦¨©§¨¨©¥
àì,xcep iziid `l ize` miqiitn eid eli` -Bøézäåo`k yiy oeik , Ÿ§¦¦

.dxexa dhxg
:ef zwelgna mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaøîBà äãeäé éaø,íéøîBàmil`ey -íãàì Bì`ay ©§¨©¦§¨¥§¦§¨¨
,excp z` xizdl mkgléìò äæ áìE-`ed zrk jal oevx m`d ¥¤¨¤

o`kn wx `l` xard lr hxgzn jpi`e ,xcpd zrya didy itk
,`adleåàì øîà íàdn lr rxtnl hxgzn ip`e ilr ial oi` - ¦¨©¨

,izxcpyBúBà ïéøézîoigzety dcedi 'x xaeqy ,excp z` - ©¦¦
.`ped axke ,dhxgaåéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø, ©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦

íéøîBàmil`ey -íãàì Bì,excp z` xizdl `ayäøNò eéä eléà §¦§¨¨¦¨£¨¨
zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða,xcep ziid m`d-øîà íà §¥¨¨¤§©§§¨¨¨¦¨©§¨¦¨©

åàì,.BúBà ïéøézî`weecy l`rnyi 'x ly eia` iqei iax xaeqy ¨©¦¦
.`ped ax xa daxke ,oigzet dxexa dhxga

mda zpzepe ,df oipra zeiyrn dnk d`ian `xnbdïîéñ)my lr ¦¨
mda mixkfend mi`xen`d.(éàpéå ïðçBé øæòìàå éqà©¦§¤§¨¨¨¨§©©

éqà éaøc dén÷ì àúàc àeääiq` iax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦©¦
,excp el xiziy ickdéì øîà,xcepd z` iq` 'x l`y -úéäz eck ¨©¥©¨¦

,zxcpy lr `xwirn hxgzn jpd m`d -déì øîàxcepd ¨©¥
ike ,`dinzaàì,,ip` hxgzny i`ce xnelkdééøLå'x exizd - Ÿ§©§¥

.dhxga oigzety iq` 'x xaeqy ,iq`
øæòìà éaøc dén÷ì àúàc àeääiax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦¤§¨¨

,excp el xiziy ick xfrl`déì øîàz` xfrl` iax l`y - ¨©¥
,xcepdøBãð úéòao`kne xcpa dvex dz` eiykr cr m`d - ¨¥§

,`xwirn zxcpy lr hxgzn jpdy e` ,exizdl jpevxa jli`e
déì øîà,xfrl` 'xl xcepdk ïðéòa àì éì ïéæbøî àì eléàíeì- ¨©¥¦Ÿ©§§¦¦Ÿ§¦¨§

xnelk ,llk xcep iziid `l xcpd zrya ipefibxd `l eli`
,fbexd jezn izxcpy lr ip` hxgzndéì øîà,xcepl xfrl` iax ¨©¥

úéòák àäzxfrl` iax xaeqy ixd .jpevxk xzen xcpd `di - §¥§¨¦
.dhxga oigzety

dzøáì dzøcàc àúzéà àéäädza z` dxicdy dy`a dyrn - ©¦¦§¨§©©§¨¦§©¨
,xcpd z` xizdl dzvxe dy`d dhxgzpe ,dpnn dpdiz `ly

ïðçBé éaøc dén÷ì éàúàopgei iax ytige ,opgei iax iptl d`a - £©§©¥§©¦¨¨
,zxcep dzid `l epnn zrcei dzid eli`y gzt dl `evnløîà̈©

dì,dy`d z` opgei iax l`y -éúøéâî ïøîàc zòãé äåä eléàC ¨¦£¨¨§©§§¨§¨§¥¨¨
Czøác dìòjza lr zexne` jizepkyy zrcei ziid m` - £¨¦§©¨
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שציוו  רז"ל  הוראת  פי  על  להתנהג  בעצמו  לפעול  עליו  הנה  הגאולה  חדש  כסלו  חדש  ובימי 
לשמוע לקול הרופאים ולעשות את זה מתוך שמחה, ומה איכפת לו באיזה אופן ובאיזה ענינים ימלא 
צריך  לרופא  לשמוע  אומר  יתברך  השם  וכאשר  חשבונות,  מבלי  זה  את  שיעשה  ובלבד  הבורא  רצון 
לעשות כן ולהיות שבע רצון מההזדמנות לשמוע אל רצון השי"ת במילא צריך להעשות זה בשמחה, 

ואז עוזר השי"ת שרואים שיש ממה להיות שבע רצון.

בבריאות  שיחיו  ב"ב  ולכל  לו  בברכתו  יוסיף  והשי"ת  כזאת  שעושה  לי  שיכתוב  הנני  מקוה 
הנכונה ובפרנסה בהרחבה.

המחכה לבשו"ט.

המשך מעמוד הקודם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"ויד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc mixcp(iriax meil)

äáéæòc ïéìéî dnéà da úàîç àì eléàd`ex dzid `l dn` m` - ¦Ÿ£©¨¦¨¦¦©£¦¨
,mllba zafrp zeidl `id die`xy miaeh `l mixac dzaaéãëa¦§¦

dzøcà àì,dze` dxicdy oeike ,mpiga dze` dxicn dzid `l - Ÿ©©§¨
zrcei ziid m`e .ie`xk zbdpzn dpi` dziay mixacd mixkip

ok exn`iydzøcà éî,dze` dxicn ziid m`d -déì äøîà ¦©©§¨¨§¨¥
,opgei iaxl dy`dàìdxicn iziid `l z`f zrcei iziid eli` - Ÿ

,dze`dééøLå.dxcp z` opgei iax xizde - §©§¥
àáñ éàpé éaøc dézøa øa,`aq i`pi iax ly eza oa -dén÷ì àúà ©§©¥§©¦©©¨¨¨¨§©¥

àáñ éàpé éaøc,excp z` el xiziy ick `aq i`pi iax iptl `a - §©¦©©¨¨
déì øîà,eckp z` `aq i`pi iax l`y -ïéçúôc zòãé äåä eléà ¨©¥¦£¨¨§©§§¨§¦
Cñ÷ðétjqwpt z` minya migzet ,zxcpyky rcei ziid eli` - ¦§¨¨

jiyrn lk ea miaezkyCãáBòa ïéLîLîîejiyrn z` miwceae - §©§§¦§¨¨
,md miaeh m`zøãð éî,xcep ziid m`d -,déì øîààìeli` - ¦¨©§§¨©¥Ÿ

,xcep iziid `l df xac rcei iziiddééøLå.excp z` xizde - §©§¥
.gzta `l` ,dhxga migzet oi`y `aq i`pi iax xaeqy gkene

:eqwpt oigzety epnn yexcl weqt d`ian `xnbd
,àaà éaø øîàäàø÷ éàîmigzety micnel epnny weqtd edn - ¨©©¦©¨©§¨¨

miyxecy ,eiyrna miynynne xcepd ly eqwpt z` minya
weqtdn(dk k ilyn)'øwáì íéøãð øçàå',,xcep mc`y ixg`y §©©§¨¦§©¥

.eiyrn z` [oiwcea-] mixwan minya
:eckpl i`pi iax gzty dna oigzet oi`y dxirn `xnbd

déì éàpé éaø çúôc áb ìò óàårcei did m`y df gzta eckpl §©©©§¨©©¦©©¥
mewn lkn ,xcep did `l eiyrna miynynnydéì ïðéçút àì ïðà£¨Ÿ©§¦¨¥

àäayeygl yiy ,df gzta mixcp xizdl migzet `l ep` - §¨
it lr s` ,excpa yiy oiprd zxneg z` eze` micnlny iptny
sevg epi`y meyn ,hxgzny xn`ie xwyi zn`a hxgzn epi`y
epi`y oeike ,minya eilr micitwny dnl yyeg epi`y ze`xdl

.jka xzip xcpd oi` zn`a hxgzn
:ea migzet oi`y sqep gzt d`ian `xnbd

àúééðøçà àãäa ïðéçút àìå,xg`d df gzta migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨¨©£©§¨¨
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàcdéì çút éàîgzt dna - §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¨©¥

elàáñ àeääì ìàéìîb ïaø.excp z` el xiziy ick eil` `ay ©¨©§¦¥§©¨¨
weqtd z` el yxc l`ilnb oaxy(gi ai my)úBø÷ãîk äèBa Lé'¥¤§©§§

ìe áøç'àtøî íéîëç ïBL,ef dyxcaäèBaä ìkeiztya `hany - ¨¤§£¨¦©§¥¨©¤
,xcpáøça Bø÷Bãì éeàø,excp z` miiwi `l `ny yeygl yiy itl ¨§§§¤¤
àlàe ,mkgl jliy xcepd ly ezpwzìàtøî íéîëç ïBLep`txie - ¤¨§£¨¦©§¥

rcei ziid eli` xcepl mixne` `l ep`e .excp z` el xiziy ,mkgd
z` eze` micnlny iptny yeygl yiy ,xcep ziid m`d ef dyxc
edeaygiy yiiazn `edy jezn ,excpa yiy oiprd zxneg
s` ,hxgzn `edy xn`ie xwyi ,zexeng zexiara lflfnk

.hxgzn epi` zn`ay
:ea migzet oi`y sqep gzt d`ian `xnbd

àúééðøçà àãäa ïðéçút àìå,xg`d df gzta migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨¨©£©§¨¨
àéðúc,`ziixaa,øîBà ïúð éaøøãBpäxeng `ed ixdäða eléàk §©§¨©¦¨¨¥©¥§¦¨¨

äîa,jka xeq`y onfaBîéi÷îäå`le xcpy xcpl ¨¨§©§©§
`ed ixde ,xzei dxeng ezxiar ,mkgl l`ypåéìò áéø÷î eléàk- §¦©§¦¨¨

dna dze` lr,ïaø÷.ueg ihegy meyn aiigy ¨§¨
xn`py dna ,`xnbd zx`anàLéøaeli`k xcepd' `ziixad ly §¥¨

'dna dpaïðéçúteli` xcepd z` le`yl xzene ,el migzet - ©§¦¨
dpi`y itl ,xcep ziid m`d dna dpeak xcepd xengy zrci
m`e ,xwyl yiiazi ok el exn`iy ici lry jk lk dxeng dxiar
`l ok rcei did eli`y xn`i `l xeciln erpen did `l df xac

xn`py dnae .xcep didàôéñaeli`k eniiwnd `ziixad ly §¥¨
,el oigzet m`d mi`xen`d ewlgp dfa ,'oaxw eilr aixwnéiaà©©¥

,øîàïðéçút,xwyiy yeygl oi` dfa mby ,dfa xcepl migzet - ¨©©§¦¨
e,øîà àáøïðéçút àìmil`ey oi`e ,dfa xcepl migzet oi` - ¨¨¨©Ÿ©§¦¨

m`d oaxw aixwn eli`k xcpd z` miiwndy zrci eli` eze`
xnel yiiazi dxiard zxneg iptny yeygl yiy ,xcep ziid

s` hxgzny xn`ie xwyie ,efk dxiar lr xearl el ztki` `ly
.hxgzn epi` zn`ay it lr

:dpey gqepa `axe iia` zwelgn z` epyy yiy d`ian `xnbd
àzòîL àäì dì éðúî àðäk áø`axe iia` zwelgn z` dpy - ©©£¨©§¥¨§¨§©§¨

ðMéì ïéãäaàmigzet m`d ewlgpy ,lirl dx`azpy ef oeyla - §¨¥¦§¨
j` .iia`l oiae `axl oia migzet `yixa la` ,`tiqaéîBéáè áø©©§¥

éðúî`axe iia` zwelgn z` dpy -,éëäxn`py dnayàôéña ©§¥¨¦§¥¨
aixwnk xeng mkgl l`yp epi`e excp z` miiwndy `ziixad ly

`axl oiae iia`l oia ,uegaïðéçút àì`idy ,xcepl migzet `l- Ÿ©§¦¨
e ,zn`a hxgzn epi`e xwyiy miyyeg dxeng dxiaràLéøaly §¥¨

,ewlgp dfa ,dna dpeak xeng xcepdy `ziixad,øîà éiaà©©¥¨©
ïðéçúte ,jk lk dxeng dxiar ef oi`y ,dfa xcepl migzet -àáø ©§¦¨¨¨

ïðéçút àì ,øîàmiyyeg dfa mby ,xcepl dfa migzet `l - ¨©Ÿ©§¦¨
xn`ie ,dna dpa eli`ky ef dxiarl yyeg epi`y xnel yiiaziy

,`xnbd zniiqne .hxgzn epi` zn`ay s` hxgznyàúëìäå- §¦§§¨
y ,`id dklddïðéçút àìxcepl migzet oi` -àLéøa àìxcepdy Ÿ©§¦¨Ÿ§¥¨

,dna dpa eli`kàôéña àìåaixwd eli`k xcpd z` miiwndy §Ÿ§¥¨
.oaxw dilr

`y sqep gzt d`ian `xnbd:ea migzet oi
ìàeîLc énð àäa ïðéçút àìåxn`y dna mb migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨©¦¦§¥

,l`enyìàeîL øîàcxcepdBîéi÷nL ét ìò óàxcplòLø àø÷ð, §¨©§¥©©¦¤§©§¦§¨¨¨
dz`y it lr s`y ,df xac rcei ziid m` xcepd z` mil`ey `le

,xcep ziid m`d ,ryx `xwp dz` xcpd z` miiwndfa mby oeik
`xwidl el ztki` `ly xnel yiiazn `edy iptny miyyeg

xn`ie xwyi ,ryx.hxgzn epi` zn`ay s` ,hxgzn `edy
:ryx `xwp excp miiwndy oipn `xnbd zx`an

àø÷ éàî ,eäaà éaø øîàs`y micnel epnny weqtd edn - ¨©©¦©¨©§¨
,ryx `xwp excp miiwndaezky(bk bk mixac)'àì øcðì ìcçú éëå§¦¤§©¦§ŸŸ

,'àèç Eá äéäéea oi` xecpl lcgy iny weqta x`eany oeike ¦§¤§¥§
xg`le .`hg ea yi ,xecpln lcg epi`y iny rnyn ,`hg
,'dlcg' oeyl xcp iabl aezk df weqtae ,`hg yi xcepay epcnly

éìéåäìãç äìãç óxcepdy 'dlcg dlcg' dey dxifba micnel - §¨¥£¨¨£¨¨
y dxifbde .ryx mb `xwp,`id deàëä áéúkdf weqta aezk - §¦¨¨
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,íeìk øîà àìla` ,mixcep mpi` mixykdy oeikxn`e xcp m` Ÿ¨©§
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jxc oi`y oeik ,dreay `le xcp `le zexifp dlg `l ,'lke` `ly
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.mixcp zeci
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,Ba ïéèìBLipin lka ypri f`e ,xwira xetkl e`ian qrkdy itl §¦
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.dnif xac ,xnelk.úøãà àì éãëádzid `l mpga,dzxicnoifirlneziid in .dilr

dxicn.`l i` oigzet i` rnynl `kil `kd .ïéø÷áîù.êéùòîliaya ,dlrn ly c"aa

.zxcpy.äàø÷ éàîmixcp iptny.mc` ly eiyrn oixweg.ø÷áì íéøãð øçàåxcep m`y

.eiyrn oixwan.ïðéçúô àìåi`da mc` meyl

iedc meyn ,"xwal mixcp xg`"mei`,lecb

epevxy eiykr xn`i ,xtdl ezrc oi` 'it`y

meyn ,inp `ziipxg` izxz ipda `le .xtdl

.ok epi`e ,xtdl ezrcy xne`e ,lecb mei` iedc

.äèåáä ìë"dizty `han" enk ,xcepd lk

)xacnal.(.àôøî íéîëç ïåùìå.el oixizny

.äîá äðá åìéàë.miakek zcearlàùéøá
.ïðéçúôx ly eixac zligzaeli`k :xn`c ozp '

`xizi eyper ied `lc ,dil opigzt - dna dpa

lk mei` `kile ,oaxw dlr car `lc zni` lk

aiigzn ,"dilr xihwn eli`k" `tiqa la` .jk

`xizi mei` epiid - dzin..àôéñálkd ixac

.opigzt `lìãçú éë.àèç êá äéäé àì øåãðì
.`hg `ki` - dil care xcp i`c llknéøãðë

.íéòùøexwi` - oiniiwne mixcepy t"r`

.miryx.æâø áì"fbx al" liaya ,qrk epiid

oeilk" didi."mipir.äé÷ñéîá.i"`l dlryk

ååìúéà..diiel el eyr.éàæåç éðá.eid micedi

.äèéçù úéá åì òøôå ïéà ì"à`xiizpeel xnel

.epbxdi `ny ,dti dyr `ly.àúà éë`ler

.opgei iaxc dinwléøáåò éãé é÷éæçà àîìã øîà
.äøéáò."dhigy zia rxte lif" el izxn`yì"à

.úéùò äôézlvd jytpy ,el zxn` jky

.xeaic eze`aø äîú.ïðçåé 'dil dedc lr

,exiagl bxdy jk lk qrk d`feg xa `eddl

.l`xyi ux`a dedc li`ed
àì

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

ïéçúôã.jcaera oiynynne jqwptciqgk envr wifgn `edy d`xp xcep `edy jezny

oiynynne eizeikf qwpt migzet minyd on jk jezne ,excpa lyki `ly

eiyrna.øîà.`xw i`n `a` iaxi`pi iax dil xn`ck `ed ikdc ,xnelk.øçàå
.xwal mixcpeiyrn oixwan - mc` xcpy xg`.àìådax xn`c `ziipxg` oicda oigzt

.dpg xa xadax xn`y zxg`d z`fa oigzet oi`

jk lk `hgy el xne`y jezny itl ,dpg xa xa

hxgzny xne`y yegl yi - axga exwcl ie`xy

hxgzn oi`y t"r`.øãåðä.dna dpa eli`k

opincn ikdlc ipira d`xpe .zenad xeqi` zrya

xcepc dizrc` wilqc meyn ,dna dpeal dl

ilina dixq` `pngxc ,ciar `w devnc

,irhc xn`we .diytp` xq` inp edi`e `xeqi`c

dixdf` `pngxc idpc .inc dna dpeal ,daxc`c

siqel `lc dixdf` - mipta zepaxw iaexw`l

idp ,p"d .uega aixwdle dna zepal dlr

siqen ik ,mixeq`d mixac dilr xq` `pngxc

exn`y oiprk ,ryt - `pngx xq`c i`n` edi`

xta inlyexiadxq`y dna jiic `l :"migzet" w

.mixg` mixac jilr xqe` dz`y `l` dxez

qitzn xcepc meyn `pyil i`d inp dia jiiye

dna dpeak `vnp - ievx epaxw oi`y oeike ,oaxwa

uega aixwne..åîéé÷îäåepi`y ,xnelk

,oaxw dna dze` lr aixwd eli`k - eilr l`yp

ueg ihegy meyn aiige.àùéøá.opigzt

dpa eli`k xcepdc ,ozp iaxc `ziixac `yixa

,jk lk dlecb dxiard oi`y itly ,opigzt - dna

xneln yiiazi `l - eala hxgzn epi` m`

zn`d..àôéñá:epiidc ,`ziixa dze` ly

oaxw dilr aixwd eli`k eniiwnd.àáøxn`

.opigzt `lxneg jezn `ny yginl `ki`c

`edy jezn ,hxgzn epi`y t"r` dxiard

hxgzn `edy xnel xwyi - yiiazn.éìéåó
.dlcg dlcg`l xecpl lcgz ike :w"d `kdc

`hg ja didi - lcgz `l m` `d ,`hg ja didi.

éøãðë.dreayae oaxwa xifpa xcp miryx

ixwn "ryx" xcep `nl`.ìëlk qrekd mc`

.ea mihley mpdib ipinxetkl e`ian qrkdy itl

) "bxe`c xfril` iax" wxta opixn`ck ,xwirazay

:dwixkpk jipira didi eznga eilk xaync (.

òøôå.dhigyd zia dilxdn zeniy.êùôð
.zlvdjbxed did ok `lnl`y.à÷iax dnz

.aizk laaa fbx al my jl ozpe opgeixab j`ide

exiag z` bexdl jk lk `fegn oa eze` ly eqrk?

àåää.`pcxi opixar `l `zryocxid xare

zeyecw zvwnle xnerd z`adl ycwzp `l.

äáåâá.et`eqrk zxeabza.ïéàlk midl`

.eizenfnecbpk daeyg dpi` dpikyy.øîàðù
.gepi miliqk wiga qrk ikied qrekc `nl`

liqk.ìéñëå.zle` yextizeyth siqen `nl`.àì.ryedi xtqe dxez iyneg dyng `l` mdl ozp,mciay zexiar lr l`xyi gikedl `l` did `l mi`iap x`y ly oxwiry

dgkezl ekxved `l e`hg (`l) `lnl`e.éðôî.`id l`xyi ux` ly dkxryoikixv eid e`hg `l elit` jkitle ,elgp xy` zelgpde l`xyi ux`ay zexiir zeyxetn ryedi xtqay

ryedi xtq.øîàðù.qrk ax dnkg aexa ik`ed jexa yecwdl l`xyi eqirkdy qrk aexl oniq yi mi`iapd zenkg ixac aexa.
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éàpé 'øã dén÷I àúà àáñ éàpé 'øã dézøa øa©§©¥©©¨¨£¨§©¥©©
Cñ÷ðét ïéçúôc zòãé äåä eJéà :déI øîà ,àáñ̈¨£©¥¦£¨¨§©§§¨§¦¦§¨¨
.dééøLå ,àI :déI øîà ?zøãð éî CãáBòa ïéLîMîîe§©§§¦§¨¨¦¨§©§£©¥¨§¨§¥

dàø÷ éàî :àaà 'ø øîà¯."øwáI íéøãð øçàå" £©©¨©§¨¨§©©§¨¦§©¥
déI éàpé 'ø çúôc â"òàå¯déI ïðéçút àI ïðà §¨©©©¥£©¨¨§¦©¥

äaø øîàc ,àúééðøçà àãäa ïðéçút àIå .àäa§¨§¨¨§¦©§¨¨©£©§¨¨©£©©¨
ïaø déI çút éàî :ïðçBé 'ø øîà äðç øa øa©©¨¨£©¨¨©¨©¥©¨

àáñ àeääI IàéIîb¯áøç úBø÷ãîk äèBa Lé" ©§¦¥§©¨¨¥¤§©§§¨¤
"àtøî íéîëç ïBLIe¯Bø÷BãI éeàø äèBaä Ik §£¨¦©§¥¨©¤¨§§

àãäa ïðéçút àIå .àtøî íéîëç ïBLI àJà ,áøça§¤¤¤¨§£¨¦©§¥§¨¨§¦©§¨¨
øãBpä :øîBà ïúð 'ø ,àéðúc ,àúééðøçà¯eJéàk ©£©§¨¨§©§¨¨¨¥©¥§¦

Bîéi÷îäå ,äîa äða¯.ïaø÷ åéIò áéø÷î eJéàk ¨¨¨¨§©§©§§¦©§¦¨¨¨§¨
àLéøa¯àáø ,ïðéçút :øîà ééaà ,àôéña .ïðéçút §¥¨¨§¦©§¥¨©©¥£©¨§¦©¨¨

àúòîL àäI dI éðúî àðäk áø .ïðéçút àI :øîà£©¨¨§¦©©¨£¨©§¥¨§¨§©£¨
àI àôéña :éëä éðúî éîeéáè áø .àðMéI ïéãäa§¨¥¦¨¨©©§¥©§¥¨¦§¥¨¨
àI :øîà àáø ,ïðéçút :øîà ééaà ,àLéøa .ïðéçúẗ§¦©§¥¨©©¥£©¨§¦©¨¨£©¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וטר oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtmixcp
àì åìéàúàîç.äîéà äáileli`.dni` da dz`xy.äáéæòã ïéìéîoitiy mixac,ogipdl

.dnif xac ,xnelk.úøãà àì éãëádzid `l mpga,dzxicnoifirlneziid in .dilr

dxicn.`l i` oigzet i` rnynl `kil `kd .ïéø÷áîù.êéùòîliaya ,dlrn ly c"aa

.zxcpy.äàø÷ éàîmixcp iptny.mc` ly eiyrn oixweg.ø÷áì íéøãð øçàåxcep m`y

.eiyrn oixwan.ïðéçúô àìåi`da mc` meyl

iedc meyn ,"xwal mixcp xg`"mei`,lecb

epevxy eiykr xn`i ,xtdl ezrc oi` 'it`y

meyn ,inp `ziipxg` izxz ipda `le .xtdl

.ok epi`e ,xtdl ezrcy xne`e ,lecb mei` iedc

.äèåáä ìë"dizty `han" enk ,xcepd lk

)xacnal.(.àôøî íéîëç ïåùìå.el oixizny

.äîá äðá åìéàë.miakek zcearlàùéøá
.ïðéçúôx ly eixac zligzaeli`k :xn`c ozp '

`xizi eyper ied `lc ,dil opigzt - dna dpa

lk mei` `kile ,oaxw dlr car `lc zni` lk

aiigzn ,"dilr xihwn eli`k" `tiqa la` .jk

`xizi mei` epiid - dzin..àôéñálkd ixac

.opigzt `lìãçú éë.àèç êá äéäé àì øåãðì
.`hg `ki` - dil care xcp i`c llknéøãðë

.íéòùøexwi` - oiniiwne mixcepy t"r`

.miryx.æâø áì"fbx al" liaya ,qrk epiid

oeilk" didi."mipir.äé÷ñéîá.i"`l dlryk

ååìúéà..diiel el eyr.éàæåç éðá.eid micedi

.äèéçù úéá åì òøôå ïéà ì"à`xiizpeel xnel

.epbxdi `ny ,dti dyr `ly.àúà éë`ler

.opgei iaxc dinwléøáåò éãé é÷éæçà àîìã øîà
.äøéáò."dhigy zia rxte lif" el izxn`yì"à

.úéùò äôézlvd jytpy ,el zxn` jky

.xeaic eze`aø äîú.ïðçåé 'dil dedc lr

,exiagl bxdy jk lk qrk d`feg xa `eddl

.l`xyi ux`a dedc li`ed
àì

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

ïéçúôã.jcaera oiynynne jqwptciqgk envr wifgn `edy d`xp xcep `edy jezny

oiynynne eizeikf qwpt migzet minyd on jk jezne ,excpa lyki `ly

eiyrna.øîà.`xw i`n `a` iaxi`pi iax dil xn`ck `ed ikdc ,xnelk.øçàå
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hxgzny xne`y yegl yi - axga exwcl ie`xy

hxgzn oi`y t"r`.øãåðä.dna dpa eli`k

opincn ikdlc ipira d`xpe .zenad xeqi` zrya

xcepc dizrc` wilqc meyn ,dna dpeal dl

ilina dixq` `pngxc ,ciar `w devnc

,irhc xn`we .diytp` xq` inp edi`e `xeqi`c

dixdf` `pngxc idpc .inc dna dpeal ,daxc`c

siqel `lc dixdf` - mipta zepaxw iaexw`l

idp ,p"d .uega aixwdle dna zepal dlr

siqen ik ,mixeq`d mixac dilr xq` `pngxc

exn`y oiprk ,ryt - `pngx xq`c i`n` edi`

xta inlyexiadxq`y dna jiic `l :"migzet" w

.mixg` mixac jilr xqe` dz`y `l` dxez

qitzn xcepc meyn `pyil i`d inp dia jiiye

dna dpeak `vnp - ievx epaxw oi`y oeike ,oaxwa

uega aixwne..åîéé÷îäåepi`y ,xnelk

,oaxw dna dze` lr aixwd eli`k - eilr l`yp

ueg ihegy meyn aiige.àùéøá.opigzt

dpa eli`k xcepdc ,ozp iaxc `ziixac `yixa

,jk lk dlecb dxiard oi`y itly ,opigzt - dna

xneln yiiazi `l - eala hxgzn epi` m`

zn`d..àôéñá:epiidc ,`ziixa dze` ly

oaxw dilr aixwd eli`k eniiwnd.àáøxn`

.opigzt `lxneg jezn `ny yginl `ki`c

`edy jezn ,hxgzn epi`y t"r` dxiard

hxgzn `edy xnel xwyi - yiiazn.éìéåó
.dlcg dlcg`l xecpl lcgz ike :w"d `kdc

`hg ja didi - lcgz `l m` `d ,`hg ja didi.

éøãðë.dreayae oaxwa xifpa xcp miryx

ixwn "ryx" xcep `nl`.ìëlk qrekd mc`

.ea mihley mpdib ipinxetkl e`ian qrkdy itl

) "bxe`c xfril` iax" wxta opixn`ck ,xwirazay

:dwixkpk jipira didi eznga eilk xaync (.

òøôå.dhigyd zia dilxdn zeniy.êùôð
.zlvdjbxed did ok `lnl`y.à÷iax dnz

.aizk laaa fbx al my jl ozpe opgeixab j`ide

exiag z` bexdl jk lk `fegn oa eze` ly eqrk?

àåää.`pcxi opixar `l `zryocxid xare

zeyecw zvwnle xnerd z`adl ycwzp `l.

äáåâá.et`eqrk zxeabza.ïéàlk midl`

.eizenfnecbpk daeyg dpi` dpikyy.øîàðù
.gepi miliqk wiga qrk ikied qrekc `nl`

liqk.ìéñëå.zle` yextizeyth siqen `nl`.àì.ryedi xtqe dxez iyneg dyng `l` mdl ozp,mciay zexiar lr l`xyi gikedl `l` did `l mi`iap x`y ly oxwiry

dgkezl ekxved `l e`hg (`l) `lnl`e.éðôî.`id l`xyi ux` ly dkxryoikixv eid e`hg `l elit` jkitle ,elgp xy` zelgpde l`xyi ux`ay zexiir zeyxetn ryedi xtqay

ryedi xtq.øîàðù.qrk ax dnkg aexa ik`ed jexa yecwdl l`xyi eqirkdy qrk aexl oniq yi mi`iapd zenkg ixac aexa.
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óà :IàeîL øîàc .IàeîLc éîð àäa ïðéçút àIå§¨¨§¦©§¨©¦¦§¥§¨©§¥©

Bîéi÷nL ét Iò¯:eäaà éaø øîà .òLø àø÷ð ©¦¤§©§¦§¨¨¨£©©¦©¨
àø÷ éàî¯,"àèç Eá äéäé àI øcðI Icçú éëå" ©§¨§¦¤§©¦§ŸŸ¦§¤§¥§

éIéåeIãç íéòLø íL" íúä áéúëe "øcðI Icçú ék" àëä áéúk ,"äIãç" "äIãç" ó §¨¥£¨¨£¨¨§¦¨¨¦¤§©¦§Ÿ§¦¨¨¨§¨¦¨§
"íéøLë éøãðk" :àðéðz éîð ïðà óà :óñBé áø øîà ."æâø¯éøãðk" ,íeIk øîà àI Ÿ¤£©©¥©£©©¦¨¥¨§¦§¥§¥¦Ÿ¨©§§¦§¥

"íéòLø¯Ik :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa IàeîL éaø øîà .äòeáLáe ïaø÷áe øéæða øãð §¨¦¨©§¨¦§¨§¨¦§¨¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨
ñòBkä¯,"EøNaî äòø øáòäå EaJî ñòk øñäå" øîàpL ,Ba ïéèIBL ípäéb éðéî Ik ©¥¨¦¥¥¦¨§¦¤¤¡©§¨¥©©¦¦¤§©£¥¨¨¦§¨¤

àIå ."äòø íBéI òLø íâå eäðònI 'ä Iòt Ik" øîàpL ,ípäéb àJà "äòø" ïéàå§¥¨¨¤¨¥¦¨¤¤¡©Ÿ¨©©©£¥§©¨¨§¨¨§Ÿ
íéðéò ïBéIëå æbø áI íL EI 'ä ïúðå" øîàpL ,Ba úBèIBL úBiðBzçzäL àJà ãBò¤¨¤©©§¦§¤¤¡©§¨©§¨¥©¨§¦§¥©¦

Lôpä úà áéàãîe íéðéòä úà äJënL øác eäæéà ,"Lôð ïBáàãå¯eJà øîBà éåä §©£¨¤¥¤¨¨¤§©¤¤¨¥©¦©§¦¤©¤¤¡¥¥¥
ãç í÷ ,déãäa éàæBç éða ïéøz déI eeIúéà IàøNéc àòøàI dé÷ñéîa àJeò .úBiðBzçzä©©§¦¨§¦§¥§©§¨§¦§¨¥¦§©¥§¥§¥©©£¥¨©

øîà ,déøáçI déèçLék .äèéçMä úéa déI òøôe ,ïéà :déI øîà ?éãáò úeàé :àJeòI déI ¨£¥§©§¥£©¥§¨¨£©¦£©¥¦§©¥¥©§¦¨¦
.zIvä ELôð I"à ?äøéáò éøáBò éãé é÷éæçà íBILå ñç àîIc I"à ,ïðçBé 'øã dén÷I àúà£¨§©¥¨¨¦§¨©§¨©£¦¦§¥§¥£¥¨©§§¦©§¨
àzòL àeää I"à !áéúk Iááa "æbø áI íL EI 'ä ïúðå" áéúk éãkî :ïðçBé éaø dîz à÷̈¨©©¦¨¨¦§¦§¦§¨©§¨¥©¨§¨¤§¦©©§¨

àI

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

נדרים. פרק שלישי - ארבעה נדרים - דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

לעשות מ"שקר" העולם – "קרש", ובצירוף כל ה"קרשים" – לבנות "משכן" שבו יהיה העניין ד"ושכנתי בתוכם".
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ

תקוותי חזקה שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות ורק לפעמים בא לידי קושיות וכו'.
ממכתב ח' כסלו, תש"כ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וטז
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtmixcp

.àðãøé ïðéøáò àì`l oiicrepxarrxi`yk ocxid z`megza opied `le ,dyrn eze`

.i"`äáåâë.åôà.oexg el yiy.åéúåîæî ìë íéäìà ïéà,eizeaygnadaeyg dpiky oi`

.ecbpk.úìåà ùåøôé.dhzyny.òùô áøeiryty.miaexnäëøòù éðôîìàøùé õøà ìù
.àåäehray itle .ikd e`la `ibq `le ,haye hay lk ly ,wlg ,jxr ea aezkye`hge

ogixhdl ,mixtqd x`y ,dnkg aex mdl sqep

xzei..ïé÷÷æð ïéàxcpy itl ,excp el xizdl

.`ed xengíðå÷î õåç.éì úéðäð éúùàelit`y

- "il zipdp izy` oi`y l`xyi idl`a" xcp

iny :dxez dxn`y itl .el xizdl oiwwfp

zeyrl micia mind lr dgni dyecwa azkpy

i` ,xcp i`d y"k `l - ezy`l yi` oia mely

.xcp oeyl `edy "l`xyi idl`"a xcpéøî àì
.àìåë.lke` `l mlerd oec`a :rayp `edy

ikd .dil znirh `l `lek ixn `l :sqei ax l"`

i`cea ?zxn`w `lek ixn `l :sqei ax xn`w

ink epiidc .jl xizdl xeq`y ,dil znirh `l

.l`xyi idl`a raypy

äðä øñçùåøéôî åéú÷úòäå
íåùøâ åðéáø

.àðäë áøì àçéðäsqei ax ea axqn didy itl

`l" inp xn`w i`n` ,sqei ax `l` ,ikd xcp

?"`lek ixn.[úøîà÷ àìåë éøî àì ÷"ä]
.oxn`ck ,sqei ax l"`w dinzaáø ãô÷éà

.ïîçðgzt `edy xac el xnel leki did `ly

.dhxgl.êòìé÷ì ìéæ äéì øîàli`ed ,jzial

.jl geztl rcei ipi`eúøàôú àéäù ìëäéùåòì
.íãàä ïî åì úøàôúåinp laewn xac `diy

zx`tz ied zeixad ipirali`ede .diyerl

excpy ,eilr lawzn oi`y ,ongp ax ctwi`c

`zrc` - gzt el `evnl leki epi`y k"k xeng

`l ikde ikdc.ixcp
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øîà.l`xyi idl`l oiwwfp oi` iq` 'x) onwl `pwiq`c b"r`c xnel xeaq iziid.gk sc(

dl`y yi ixn`c d"ak ol `niiwe ,`l e` dreaya dl`y yi m` ibilt d"ae y"ac-iq` 'x

.ezia mely meyn "zipdp izy` mpew"a `l` oiwwfp oi` dlgzkl edin ,dl`y yic idp :w"d

la` :opiyxc dipinc "exac lgi `l" `dc ,ixn`w `nlra opaxcn i`ce y"ac ,il gep epi`e

el oilgen mixg`-inp "dreay ray d"` (e`l)

'x dil mw k"`e ,opaxcn 'it`c ixn` d"ae .i`w

`idd dil zil iq` 'x `l` !i`ny ziak iq`

l"q ,p"` .ibilt dl`y yiac onwlc `zniwe`

epi` edexizd elit`c ,opaxcn dl`y oi` y"alc

edexizd m`e ,dl`y yi d"ale .xzen-,xzen

l"p df .oiwwfp oi` dlgzkl edin.õåçmpewn

ipa z` dzkdye iqik z` dapby il zipdp izy`

.dapb `ly rcepe ezkd `ly rcepe`id jk

xn`c o`n `ki`e .ze`gqpd aexa `qxbd

- dapb `lye ezkd `ly rcep i`c ,`id `zerhc

zebby ixcp `de ?"izy` mpew"n ueg xn`w ikid

,mkgl dl`y jixv epi`c lirl `pwiq`e ,`ed

jk oixzen zebby ixcpy myk :onwl opixn`e

azk l"f `"ayxd la` !zexzen zebby zereay

`peeb i`d ikc 'ipzna opz ike ,dil 'iqxbc xyt`c

ok iptn `l m`y xne`a n"d - dl`y jixv epi`

cinrna la` ,dxicn did `l:xn`e eixac

jixv - epnn dpdz `ly did ezrca k"tr`

ikc l"p eyexit itle .ixiin cinrna `kde .dl`y

izy` mpewn ueg xn`w-izxz `ki`c meyn

.zebby ixcp oirk eedc cere ,ezia mely ;xn`w

dapby `vnp 'it` xne` l"f `ed la`-l`yp

`vnp hwp ike .ezia mely meyn el mixizne

dapb `ly-) 'ipznc `pyil:dk onwle`le ,hwp (

il gep epi`e .`wec.éà`l idena zxcp

.jl `pwiwcfn`zi`ck ,dreayl iepk "iden"c

oiwwfp oi` dlgzklc iq` 'xl l"qe .`nw oiwxta

dreayl.éäìàá.jl `pwiwcfn l`xyi

"iden"a zxcp i` :iqxbc `ki`e .dinza

`cixb dreaylc l"qc ,xnelk .jl `pwiwcfn

oi`e ,ith xing - myd xikfdy oeik la` ,oiwwfp

oiwwfpc"q dedc .`lek ixn xn` [i`n`] sqei ax .

lekil `lc `pdk axc dilr ray` sqei axc.

÷"ä.zxn`w `lek ixn [`l]dinza.àì
.znirhoiwwfp oi`c.øîàongp ax xn` `ax

.l`xyi idl`l oiwwfpe dhxga oigzet `zkld

,dreaya oia xcpa oia - dhxga oigzet :yexit

`py `le - l`xyi idl`l dlgzkl inp oiwwfpe

ik elit`e .`vtg hiwp `l e` ,dicia `vtg hwp

`l` `vtg hwp xing `lc ,oiwwfp - `vtg hiwp

xwir la` ,dilr inei`l oipiicd zreay oiprl

,miwwfp zereayl elit`c `xnbc `pic `ed oicd .llk `zlinl `zil - zinler dxtd el oi` - zexacd zxyra e` dxez xtqa razy`c o`n :oe`b xn`c b"r`e .`ed iepka e` mya dreay

`l` xizn mkg oi` :xn`c ,opicar iq` axcl aexw - opicar i` ,`zyd op`c :xn`e ,dhxga geztl `ly mixcpa xingd l"f oe`b i`d epiax la` .mixcpl xnel jixv oi`e ,dhxga migzete

yi` oia mely ziiyr oebk ,devn e` `zpwz da zi`c `zlin `inxzn ck `l` ,llk eda opiwwcfn `lc xn`e ,zereaya cer xingde .`l dhxga la` .gzta ,xnelk .mixcp drax` oirk

dinwl `z`c `edd ik gzt la` .iq` axcl aexw oxixae ogkenc ilina opiwwcfn el`l - oinecke `zyipkc `xeavc `nly oebke ,ezy`ledziacke ,iqei 'xa l`rnyi 'xke ,x"a y"xcke ,axc

da `veike `"xc dinwl `z`c `edd ike ,iia`c-xizdl `ly ,zereayl oze` deyde mixcpa cer xingdy l"f oe`b i`cedi xn mya azk l"f ipelbxa l` `iypd axd la` .opicar `l

lra zxtda la` ,exingd mkg zxzda `wecc cer azke .dhxga `le gzta mze` oixizny ,devn xacl `l` ,gzta 'it` mze`-.dreaya oia xcpa oia erny meia xtin lrac ,exingd `l

l"f `iypd axd ixac o`k cr.úøãð.ikdc `zrc``z` `lc `xtq axca xikn did ongp axy itl - dhxga migzetc `zkld wiqt diteb ongp axc t"r` ,dhxga dil gzt `lc i`d

,onf eze` zvwn dprzde reci onf zeprzdl xcpy oebk ,devn xac oirk did xcp eze`y :n"ie .dhxga xzip zeidl `ly envr lr xingn didy ,gzt el `vniy ick `l` dinwl
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,"àIek éøî àI" øîàc àðäk áøI àçéðä .déI úîéòè§¦©¥¨¦¨§©¨£¨©£©¨¨¦¨
àeä éëä ?"àIek éøî àI" øîà éànà óñBé áøI àJà¤¨§©¥©©£©¨¨¦¨¨¦

zøîà÷c àeä "àIek éøî àI" :déI øîà÷c¯CkIä §¨¨©¥¨¨¦¨§¨¨§©§¦§¨
ïéçúBt ,àúëIä :ïîçð ø"à àáø øîà .déI úîéòè àÏ§¦©¥£©¨¨©§¨¦§§¨§¦
àáø déI çazLî ."IàøNé éäIà"I ïé÷÷æðå ,äèøça©£¨¨§¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥¦§©©¥¨¨

EãéI àáiLk :BI øîà .àeä IBãb íãàc äøBçñ áøa ïîçð áøI¯déI äåä .éãéI eäàéáä §©©§¨§©§¨§¨¨¨¨©§¤¨Ÿ§¨§£¦¥§¨¦£¨¥
àzòcà .ïéà :I"à ?éëäc àzòcà zøãð :déI øîà .ïîçð áøc dén÷I àúà ,àøLéîI àøãð¦§¨§¦§¨£¨§©¥§©©§¨£©¥¨§©§©©§¨§¨¦¦©©§¨

,ïéðîéæ änk .ïéà ?éëäcçúôe äøBçñ áø ÷ôð .CòIé÷I Iéæ :I"à .ïîçð áø ãt÷éà §¨¦¦©¨¦§¦¦§©©©§¨¦§¦§¨§©©§¨¨©
íãàä BI øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà :øîBà éaø :déLôðI àçúét¯àéäL Ik ¦§¨§©§¥©¦¥¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦

éëäc àzòcà ð"ø ãt÷éàc àzLäå .íãàä ïî BI úøàôúå äéNBòI úøàôz¯àI ¦§¤¤§¤¨§¦§¤¤¦¨¨¨§¨§¨§¦§©©©§¨§¨¦¨
.ïðaøc eäéén÷I àúà ,àøLéîI àøãð déI äåä éaøa ù"ø .déLôðI àøLe .éøãð̈§¦§¨§©§¥§©¦£¨¥¦§¨§¦§¨£¨§©©§§©¨©
,ïéðîéæ änk .ïéà ?éëäc àzòcà .ïéà :øîà ?éëäc àzòcà zøãð :déI éøîà̈§¦¥¨§©§©©§¨§¨¦£©¦©©§¨§¨¦¦©¨¦§¦
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נדרים. פרק שלישי - ארבעה נדרים - דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc mixcp(iriax meil)

àðcøé ïðéøáò àì-ocxid xare ,ocxid z` epxar `l oiicr Ÿ©§¦¨©§§¨
oeike ,zeyecw zvwn cerle ,xnerd z`adl ycwzp `l igxfnd
jk ick cr eqrk my xabzp ,l`xyi ux`a enk dyecw my oi`y

.exiag z` bxdy
:qrkd zepba zetqep zexnin d`ian `xnbd

,àðeä áø øa äaø øîàBcâðk äáeLç dðéà äðéëL eléôà ñòBkä ìk ¨©©¨©©¨¨©¥£¦§¦¨¥¨£¨§¤§
,eqrk zrya `ed jexa yecwda llk aygzn epi` -øîàpL¤¤¡©

(c i milidz)Btà dáâk òLø'envrl xne` ,xaeb eqrkyk ,ryxd - ¨¨§Ÿ©©
yùøãé ìa,eiyrn z` 'díéäìà ïéà'åéúBîæî ìkeizeaygn lk - ©¦§Ÿ¥¡Ÿ¦¨§¦¨

y mlera miwl` oi`y md.eiyrn lr epnn rxti
,øîà ézôécî äéîøé éaøqrekdçkLîz`éñBîe Bãeîìzó ©¦¦§§¨¦¦§¦¨©§©¥©©§¦

,úeLtéèdnn cnlp df xaceøîàpL(h f zldw)÷éça ñòë ék' ¦§¤¤¡©¦©©§¥
,'çeðé íéìéñk.cnly dn z` rcei epi`y liqk `ed qrekdy ixd §¦¦¨©

áéúëe,liqka(fh bi ilyn)'úìåà Nøôé ìéñëe'yxet liqkdy - §¦§¦¦§Ÿ¦¤¤
siqen ,liqk `edy qrekdy ixd ,ezeyth z` mlek ipta dlbne

.zeyth
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøqrekdåéúBiëfî ïéaeøî åéúBðBòL òeãéa, ©©§¨©¦§¨¨©§¨©¤£¨§¦¦§ª¨

øîàpL(ak hk ilyn),'òLt áø äîéç ìòáe'el yi qreky iny ixd ¤¤¡©©©¥¨©¨©
.miryt aex

(àì) àìîìà ,àðéðç éaøa àcà áø øîà`l eli` -,ìàøNé eàèç ¨©©©¨§©¦£¦¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§¨¥
àìdid,ãáìa òLBäé øôñå äøBz éLîeç äMîç àlà íäì ïzéðla` Ÿ¦©¨¤¤¨£¦¨§¥¨§¥¤§ª©¦§¨

zegkez `ed mxwir ik ,mdl mipzip eid `l mi`iapd ixtq x`y
xtq la` ,jkl ekxved `l e`hg `l eli`e ,l`xyi ipa i`hg lr

iptn ,mi`heg eid `l m` s` mdl ozip did ryediìL dkøòL¤¤§¨¤
àeä ìàøNé õøà.zelgpde zeleabd mixceqne mikexr eay - ¤¤¦§¨¥

,`xnbd zl`eyàîòè éàî`ed mi`iapd ixtq ieaixy epl oipn - ©©§¨
xn`py ,daiyne .mi`hgd zngn(gi ` zldw)áø äîëç áøa ék'¦§Ÿ¨§¨¨

'ñòkqrkd ieaixl oniq yi mi`iapd zenkg ixac ieaixa - ¨©
.mdi`hga 'd z` l`xyi ipa eqirkdy
:mixcp zxzd oipra oecl zxfeg `xnbd

,éqà áø øîàìàøNé éäìàì ïé÷÷æð ïéàdligzkl oiwwfp oi` - ¨©©©¦¥¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
,mya raypd ly ezreay xizdlî õeçxn`e raypy ote`íðBw §¨

,éì úéðäð ézLà,éða úà äúkäLå éñék úà äáðbLòãBðåjk xg` ¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤§¦§©
ezkä àlLå äáðb àlL,,mya dreay elit` oixizn df ote`ae ¤Ÿ¨§¨§¤Ÿ¦©

.ezia mely meyn
:ez`xedk ea wqt iq` axy dyrn d`ian `xnbd

éqà áøc dén÷ì éàúàc àéääick iq` ax iptl d`a zg` dy` - ©¦©£©§©¥§©©¦
,dzreay z` dl xiziydì øîà,iq` ax dze` l`y -éàîa ¨©¨§©

zøãðdy`d el daiyd ,zrayp oeyl dfi`a -,ìàøNé éäìàaøîà ¨©§§¤¡Ÿ¥¦§¨¥¨©
dì,iq` axCì àð÷éwcæî àîìòa éepék àéäL éäBîa zøãð éà- ¨¦¨©§§§¦¤¦¦§¨§¨¦§©¦§¨¨

iziid dreay ly iepik `edy 'iden' oeyla zrayp ziid eli`
`la dreay xizdl oiwwfp ixdy ,jzreay z` xizdl jl wwcfn

la` ,myd zxkfdìàøNé éäìàa àlà éäBîa zøãð àìc àzLä- ©§¨§Ÿ¨©§§§¦¤¨¤¡Ÿ¥¦§¨¥
miny my zxkfd `l` 'iden' oeyla zxcp `ly oeikn ,eiykr

,jzreayaCì àð÷éwcæî àìmeyn ,jzreay xizdl wwcf` `l - Ÿ¦§©¦§¨¨
.dze` oixizn oi` mya dreayy

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd
òìwéà àðäk áøoncfd -éáìly ezial -,óñBé áødéì øîàax ©©£¨¦§©§¥©¥¨©¥
,`pdk axl sqeiéãéî øî íBòèì,dn xac xn lk`i -déì øîàax ¦§©¦¦¨©¥

`pdkàìraype siqede ,mrh`déì àðîéòè àì àlek éøîoec`a - Ÿ¨¥¨Ÿ¨¦§¨¥
,el mrh` `ly rayp ip` lkddéì øîà,`pdk axl sqei axàì ¨©¥Ÿ

déì zîéòè àì àlek éøîdpiade .el mrhz `ly lkd oec`a - ¨¥¨Ÿ¨¦©§¥

okle ,elv` lk`i `l `pdk axy rayp sqei ax s`y `xnbd
,`xnbd dywnàlek éøî àì øîàc àðäk áøì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©©£¨§¨©Ÿ¨¥¨

sqei ax ea xivti `ly dvx ik ,lk`i `ly rayp `pdk axy
`l` ,enr lek`l erpkyieàlek éøî àì øîà éànà óñBé áøì- §©¥©©¨©Ÿ¨¥¨

lk`i `l `pdk axy rayidl jixv did dn myl sqei ax `l`
`l `pdk axy rayp sqei axy xe`iad oi` ,`xnbd zvxzn .enr

`l` ,elv` lk`idéì øîà÷c àeä éëäaxl sqei ax el xn` jk - ¨¦§¨¨©¥
,`pdkúøîà÷c àeä àlek éøî àìmyd zxkfda zrayp `l ike - Ÿ¨¥¨§¨¨§©

,[lkd oec`-]Ckìäjzreaya myd z` zxkfdy oeik -zîéòè àì ¦§¨Ÿ¨¦©§
déìixde ,jzreay z` xizdl xyt` i`e ,merhl jl xeq` didi- ¥

.mya dreay xizdl oiwwfp oi`y iq` ax ixack df
:zereaye mixcp xzida dkld wqt d`ian `xnbd

,ïîçð áø øîà àáø øîààúëìäy `id dkldd -äèøça ïéçúBt ¨©¨¨¨©©©§¨¦§§¨§¦©£¨¨
`weec xizdl jixv oi`e ,dhxga zereaye mixcp xizdl oigzet -

,ztqep dklde .gzt ici lrìàøNé éäìàì ïé÷÷æðåoiwwfpe - §¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
.z`f xqe`y iq` axk `ly ,mya dreay elit` xizdl dligzkl

:mixcp xizdl gzt epnn cenll yiy dyrn d`ian `xnbd
äøBçñ áøa ïîçð áøì àáø déì çazLîiptl gaiy `ax -ongp ax ¦§©©¥¨¨§©©§¨§©§¨

dxegq ax z`,àeä ìBãb íãàcBì øîà,`axl ongp axàáiLkax §¨¨¨¨©§¤¨Ÿ
dxegqEãéìjil` -éãéì eäàéáä,il` -déì äåäaxl el did - §¨§£¦¥§¨¦£¨¥
dxegqàøLéîì àøãð,exizdl dvxy xcp -ïîçð áøc dén÷ì àúà ¦§¨§¦§¨¨¨§©¥§©©§¨

,ongp ax iptl `a -gzt ytig ongp axe ,xcpd z` el xiziy ick
,xcpd el xizdléëäc àzòcà zøãð déì øîàax eze` l`y - ¨©¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcp m`d ongpdéì øîàax el aiyd - ¨©¥
dxegqïéàongp ax el`y aeye ,ok -éëäc àzòcàzxcp m`d - ¥©©§¨§¨¦

dil xn` ,xg` xac zrc lr mbdxegq axïéàdid jke ,ok -änk ¥©¨
æïéðîéibeq dnka excp xizdl ongp ax dqipy ,minrt dnk - ¦§¦

,excp xizdl gzt `vn `le ,gztïîçð áø ãt÷éàax citwd - ¦§©©©§¨
miccvd lk zrc lr mb wfg jk lk xcp xcpy dxegq ax lr ongp

,eipta dlrdydéì øîàdxegq axlCòìé÷ì ìéæzqipkl jl - ¨©¥¦§¦§¨
,jziadéLôðì àçúét çúôe äøBçñ áø ÷ôðz`n dxegq ax `vi - ¨©©§¨¨©¦§¨§©§¥

epipy ixdy ,gzt envra `vne ongp ax(`"n a"t zea`),øîBà éaø'©¦¥
øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà[xexaiy-]úøàôz àéäL ìk íãàä Bì ¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦¦§¤¤

äéNBòìgaye zx`tz `ide zgaeyn dnvr cvn `idy jxc - §¤¨
,ef jxca jledd mc`l'íãàä ïî Bì úøàôúåmigayn lkdy - §¦§¤¤¦¨¨¨

gzt dxegq ax `vn ef dpynne .ef jxca jled `edyk eze`
,excp lr citwi ongp axy rci `l xcpy dryay ,excplàzLäå§©§¨

éøãð àì éëäc àzòcà ïîçð áø ãt÷éàcaxy izi`xy eiykre- §¦§©©©§¨©©§¨§¨¦Ÿ¨§¦
`l ok zrc lre ,dxyi jxc ef oi` ok m` izxcpy ilr citwn ongp

,izxcpdéLôðì àøLåici lr excp z` xizd df gzt jnq lre - §¨¨§©§¥
.mkg

:exizdl gzt ea didy xcpa sqep dyrn d`ian `xnbd
àøLéîì àøãð déì äåä éaøa ïBòîL éaødvxy xcp el did - ©¦¦§§©¦£¨¥¦§¨§¦§¨

,exizdlïðaøc eäéén÷ì àúàz` el exiziy ick minkg iptl `a - ¨¨§©©§§©¨¨
,excpdéì éøîà,minkgd eze` el`y -éëäc àzòcà zøãðm`d - ¨§¥¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcpøîà,iaxa oerny iax mdl aiyd - ¨©
ïéà,ok -zxcp m`d edel`ye ,xg` gzt el `evnl minkgd eqipe ¥
mbéëäc àzòcà,xg` xac didiy zrc lr -mdl aiydïéà- ©©§¨§¨¦¥
,okdid jkeïéðîéæ änkel `evnl minkgd eqipy ,minrt dnk - ©¨¦§¦

,excp xizdl gzt e`vn `le ,xcep did `l ercei did m`y gzt
lr mb xcep did `edy iaxa oerny iax mdl xn` mipte`d lkay

,jk edxwiy zrc

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

יש להשתדל שישתמשו בציורים של בעלי-חיים טהורים דווקא.
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ויז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc mixcp(iriax meil)

àðcøé ïðéøáò àì-ocxid xare ,ocxid z` epxar `l oiicr Ÿ©§¦¨©§§¨
oeike ,zeyecw zvwn cerle ,xnerd z`adl ycwzp `l igxfnd
jk ick cr eqrk my xabzp ,l`xyi ux`a enk dyecw my oi`y

.exiag z` bxdy
:qrkd zepba zetqep zexnin d`ian `xnbd

,àðeä áø øa äaø øîàBcâðk äáeLç dðéà äðéëL eléôà ñòBkä ìk ¨©©¨©©¨¨©¥£¦§¦¨¥¨£¨§¤§
,eqrk zrya `ed jexa yecwda llk aygzn epi` -øîàpL¤¤¡©

(c i milidz)Btà dáâk òLø'envrl xne` ,xaeb eqrkyk ,ryxd - ¨¨§Ÿ©©
yùøãé ìa,eiyrn z` 'díéäìà ïéà'åéúBîæî ìkeizeaygn lk - ©¦§Ÿ¥¡Ÿ¦¨§¦¨

y mlera miwl` oi`y md.eiyrn lr epnn rxti
,øîà ézôécî äéîøé éaøqrekdçkLîz`éñBîe Bãeîìzó ©¦¦§§¨¦¦§¦¨©§©¥©©§¦

,úeLtéèdnn cnlp df xaceøîàpL(h f zldw)÷éça ñòë ék' ¦§¤¤¡©¦©©§¥
,'çeðé íéìéñk.cnly dn z` rcei epi`y liqk `ed qrekdy ixd §¦¦¨©

áéúëe,liqka(fh bi ilyn)'úìåà Nøôé ìéñëe'yxet liqkdy - §¦§¦¦§Ÿ¦¤¤
siqen ,liqk `edy qrekdy ixd ,ezeyth z` mlek ipta dlbne

.zeyth
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøqrekdåéúBiëfî ïéaeøî åéúBðBòL òeãéa, ©©§¨©¦§¨¨©§¨©¤£¨§¦¦§ª¨

øîàpL(ak hk ilyn),'òLt áø äîéç ìòáe'el yi qreky iny ixd ¤¤¡©©©¥¨©¨©
.miryt aex

(àì) àìîìà ,àðéðç éaøa àcà áø øîà`l eli` -,ìàøNé eàèç ¨©©©¨§©¦£¦¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§¨¥
àìdid,ãáìa òLBäé øôñå äøBz éLîeç äMîç àlà íäì ïzéðla` Ÿ¦©¨¤¤¨£¦¨§¥¨§¥¤§ª©¦§¨

zegkez `ed mxwir ik ,mdl mipzip eid `l mi`iapd ixtq x`y
xtq la` ,jkl ekxved `l e`hg `l eli`e ,l`xyi ipa i`hg lr

iptn ,mi`heg eid `l m` s` mdl ozip did ryediìL dkøòL¤¤§¨¤
àeä ìàøNé õøà.zelgpde zeleabd mixceqne mikexr eay - ¤¤¦§¨¥

,`xnbd zl`eyàîòè éàî`ed mi`iapd ixtq ieaixy epl oipn - ©©§¨
xn`py ,daiyne .mi`hgd zngn(gi ` zldw)áø äîëç áøa ék'¦§Ÿ¨§¨¨

'ñòkqrkd ieaixl oniq yi mi`iapd zenkg ixac ieaixa - ¨©
.mdi`hga 'd z` l`xyi ipa eqirkdy
:mixcp zxzd oipra oecl zxfeg `xnbd

,éqà áø øîàìàøNé éäìàì ïé÷÷æð ïéàdligzkl oiwwfp oi` - ¨©©©¦¥¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
,mya raypd ly ezreay xizdlî õeçxn`e raypy ote`íðBw §¨

,éì úéðäð ézLà,éða úà äúkäLå éñék úà äáðbLòãBðåjk xg` ¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤§¦§©
ezkä àlLå äáðb àlL,,mya dreay elit` oixizn df ote`ae ¤Ÿ¨§¨§¤Ÿ¦©

.ezia mely meyn
:ez`xedk ea wqt iq` axy dyrn d`ian `xnbd

éqà áøc dén÷ì éàúàc àéääick iq` ax iptl d`a zg` dy` - ©¦©£©§©¥§©©¦
,dzreay z` dl xiziydì øîà,iq` ax dze` l`y -éàîa ¨©¨§©

zøãðdy`d el daiyd ,zrayp oeyl dfi`a -,ìàøNé éäìàaøîà ¨©§§¤¡Ÿ¥¦§¨¥¨©
dì,iq` axCì àð÷éwcæî àîìòa éepék àéäL éäBîa zøãð éà- ¨¦¨©§§§¦¤¦¦§¨§¨¦§©¦§¨¨

iziid dreay ly iepik `edy 'iden' oeyla zrayp ziid eli`
`la dreay xizdl oiwwfp ixdy ,jzreay z` xizdl jl wwcfn

la` ,myd zxkfdìàøNé éäìàa àlà éäBîa zøãð àìc àzLä- ©§¨§Ÿ¨©§§§¦¤¨¤¡Ÿ¥¦§¨¥
miny my zxkfd `l` 'iden' oeyla zxcp `ly oeikn ,eiykr

,jzreayaCì àð÷éwcæî àìmeyn ,jzreay xizdl wwcf` `l - Ÿ¦§©¦§¨¨
.dze` oixizn oi` mya dreayy

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd
òìwéà àðäk áøoncfd -éáìly ezial -,óñBé áødéì øîàax ©©£¨¦§©§¥©¥¨©¥
,`pdk axl sqeiéãéî øî íBòèì,dn xac xn lk`i -déì øîàax ¦§©¦¦¨©¥

`pdkàìraype siqede ,mrh`déì àðîéòè àì àlek éøîoec`a - Ÿ¨¥¨Ÿ¨¦§¨¥
,el mrh` `ly rayp ip` lkddéì øîà,`pdk axl sqei axàì ¨©¥Ÿ

déì zîéòè àì àlek éøîdpiade .el mrhz `ly lkd oec`a - ¨¥¨Ÿ¨¦©§¥

okle ,elv` lk`i `l `pdk axy rayp sqei ax s`y `xnbd
,`xnbd dywnàlek éøî àì øîàc àðäk áøì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©©£¨§¨©Ÿ¨¥¨

sqei ax ea xivti `ly dvx ik ,lk`i `ly rayp `pdk axy
`l` ,enr lek`l erpkyieàlek éøî àì øîà éànà óñBé áøì- §©¥©©¨©Ÿ¨¥¨

lk`i `l `pdk axy rayidl jixv did dn myl sqei ax `l`
`l `pdk axy rayp sqei axy xe`iad oi` ,`xnbd zvxzn .enr

`l` ,elv` lk`idéì øîà÷c àeä éëäaxl sqei ax el xn` jk - ¨¦§¨¨©¥
,`pdkúøîà÷c àeä àlek éøî àìmyd zxkfda zrayp `l ike - Ÿ¨¥¨§¨¨§©

,[lkd oec`-]Ckìäjzreaya myd z` zxkfdy oeik -zîéòè àì ¦§¨Ÿ¨¦©§
déìixde ,jzreay z` xizdl xyt` i`e ,merhl jl xeq` didi- ¥

.mya dreay xizdl oiwwfp oi`y iq` ax ixack df
:zereaye mixcp xzida dkld wqt d`ian `xnbd

,ïîçð áø øîà àáø øîààúëìäy `id dkldd -äèøça ïéçúBt ¨©¨¨¨©©©§¨¦§§¨§¦©£¨¨
`weec xizdl jixv oi`e ,dhxga zereaye mixcp xizdl oigzet -

,ztqep dklde .gzt ici lrìàøNé éäìàì ïé÷÷æðåoiwwfpe - §¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
.z`f xqe`y iq` axk `ly ,mya dreay elit` xizdl dligzkl

:mixcp xizdl gzt epnn cenll yiy dyrn d`ian `xnbd
äøBçñ áøa ïîçð áøì àáø déì çazLîiptl gaiy `ax -ongp ax ¦§©©¥¨¨§©©§¨§©§¨

dxegq ax z`,àeä ìBãb íãàcBì øîà,`axl ongp axàáiLkax §¨¨¨¨©§¤¨Ÿ
dxegqEãéìjil` -éãéì eäàéáä,il` -déì äåäaxl el did - §¨§£¦¥§¨¦£¨¥
dxegqàøLéîì àøãð,exizdl dvxy xcp -ïîçð áøc dén÷ì àúà ¦§¨§¦§¨¨¨§©¥§©©§¨

,ongp ax iptl `a -gzt ytig ongp axe ,xcpd z` el xiziy ick
,xcpd el xizdléëäc àzòcà zøãð déì øîàax eze` l`y - ¨©¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcp m`d ongpdéì øîàax el aiyd - ¨©¥
dxegqïéàongp ax el`y aeye ,ok -éëäc àzòcàzxcp m`d - ¥©©§¨§¨¦

dil xn` ,xg` xac zrc lr mbdxegq axïéàdid jke ,ok -änk ¥©¨
æïéðîéibeq dnka excp xizdl ongp ax dqipy ,minrt dnk - ¦§¦

,excp xizdl gzt `vn `le ,gztïîçð áø ãt÷éàax citwd - ¦§©©©§¨
miccvd lk zrc lr mb wfg jk lk xcp xcpy dxegq ax lr ongp

,eipta dlrdydéì øîàdxegq axlCòìé÷ì ìéæzqipkl jl - ¨©¥¦§¦§¨
,jziadéLôðì àçúét çúôe äøBçñ áø ÷ôðz`n dxegq ax `vi - ¨©©§¨¨©¦§¨§©§¥

epipy ixdy ,gzt envra `vne ongp ax(`"n a"t zea`),øîBà éaø'©¦¥
øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà[xexaiy-]úøàôz àéäL ìk íãàä Bì ¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦¦§¤¤

äéNBòìgaye zx`tz `ide zgaeyn dnvr cvn `idy jxc - §¤¨
,ef jxca jledd mc`l'íãàä ïî Bì úøàôúåmigayn lkdy - §¦§¤¤¦¨¨¨

gzt dxegq ax `vn ef dpynne .ef jxca jled `edyk eze`
,excp lr citwi ongp axy rci `l xcpy dryay ,excplàzLäå§©§¨

éøãð àì éëäc àzòcà ïîçð áø ãt÷éàcaxy izi`xy eiykre- §¦§©©©§¨©©§¨§¨¦Ÿ¨§¦
`l ok zrc lre ,dxyi jxc ef oi` ok m` izxcpy ilr citwn ongp

,izxcpdéLôðì àøLåici lr excp z` xizd df gzt jnq lre - §¨¨§©§¥
.mkg

:exizdl gzt ea didy xcpa sqep dyrn d`ian `xnbd
àøLéîì àøãð déì äåä éaøa ïBòîL éaødvxy xcp el did - ©¦¦§§©¦£¨¥¦§¨§¦§¨

,exizdlïðaøc eäéén÷ì àúàz` el exiziy ick minkg iptl `a - ¨¨§©©§§©¨¨
,excpdéì éøîà,minkgd eze` el`y -éëäc àzòcà zøãðm`d - ¨§¥¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcpøîà,iaxa oerny iax mdl aiyd - ¨©
ïéà,ok -zxcp m`d edel`ye ,xg` gzt el `evnl minkgd eqipe ¥
mbéëäc àzòcà,xg` xac didiy zrc lr -mdl aiydïéà- ©©§¨§¨¦¥
,okdid jkeïéðîéæ änkel `evnl minkgd eqipy ,minrt dnk - ©¨¦§¦

,excp xizdl gzt e`vn `le ,xcep did `l ercei did m`y gzt
lr mb xcep did `edy iaxa oerny iax mdl xn` mipte`d lkay

,jk edxwiy zrc
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כל זמן שהוא עדיין מציאות לעצמו – אזי ייתכן מצב ש"דרך איש ישר בעיניו", למרות שבעיני אחרים, ובעיקר – בעיני ה"שולחן ערוך", 
אין זה "ישר" כל כך.

משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"ויח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc mixcp(iying meil)

ì àleèîe àleèì àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäåàLîéL-exrhvpe ©£¦§©£¥©¨¨¦¦§¨§¨¦¨§¦§¨
aexn ynyl lvdne lvl ynydn aeye jeld eklde minkg

,gzt el mi`ven mpi`y lr xrvd,àðéøçà àðMéì)éëäc àzòcà ¦§¨©£¦¨©©§¨§¨¦
àleèîe àleèì àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäå ïéðîéæ änk ïéà¥©¨¦§¦§©¦§©£¥©¨¨¦¦§¨§¨¦¨

ìàLîéLdéì øîà (l`y -déøa úéðèaepa-úéðèa ïa ìeàL àaàc §¦§¨¨©¥¨§¦§¥§©¨¨¤¨§¦
,iaxa oerny iax z`àìehî ïðaø éøòvîc àzòcà zøãð éî¦¨©§§©©§¨§¦©£¥©¨¨¦¨

ìàleèì àLîéMîe àLîéLexrhviy zrc lr zxcp m`d- §¦§¨¦¦§¨§¨
mpi`y xrv aexn lvl ynydne ynyl lvdn eklie minkgd

,jxear gzt mi`venøîà,iaxa oerny iax el aiyd-àìlr - ¨©Ÿ
,izxcp `l jk didiy zrcdeéøLågzt jnq lr excp el exizde - §©§©

:mcewd dxwnl dnecd dyrn d`ian `xnbd .df
àøLéîì àøãð déì äåä éñBé éaø øa ìàòîLé éaøl`rnyi iaxl - ©¦¦§¨¥©©¦¥£¨¥¦§¨§¦§¨

,exizdl dvxy xcp did iqei iax ly epaïðaøc eäéén÷ì àúà- ¨¨§©©§§©¨¨
,excp el exiziy ick minkg iptl `aîàdéì eøminkgd el`y- ¨§¥

,iqei iax xa l`rnyi iax z`éëäc àzòcà zøãðzxcp m`d - ¨©§§©©§¨§¨¦
,jke jk didiy zrc lr mbeäì øîà,mdl aiyd -ïéà,ok - ¨©§¥

mrt cer edel`yeéëäc àzòcà àzøãðzrc lr zxcp m`d - ¨©§¨©©§¨§¨¦
,xg` xaceäì øîà,mdl aiyde -ïéàdid jke ,ok -ïéðîéæ änk ¨©§¥©¨¦§¦

lk lry ,mze` dgce mipey migzt eipta erivdy minrt dnk -
,jk edxwiy zrc lr mb xcep didy xn` mipte`dàeää àæçc ïåék¥¨©£¨©

ïðaø éøòèöîc àøv÷mixrhvn minkgy cg` qaek d`xy oeik - ©¨¨§¦§©£¥©¨¨
,excp xizdl gzt el mi`ven mpi`y lréøv÷c àìëeàa dééçî- ©§¥§§¨§©¨¥

,miqaek ly zyegp ilka l`rnyi iax z` dkdøîàiax ¨©
l`rnyiéøãð àì àøv÷ éì éçîc àzòcàjk rx`iy zrc lr - ©©§¨§¨¥¦©¨¨Ÿ¨§¦

,izxcp `l ize` dki qaekdydéLôðì déøLåminkg el exizde - §©§¥§©§¥
dlrn did m`y ,envrl `vn `edy df gzt jnq lr excp z`

.xcep did `l eze` dki qaekdy ezrca
`xnbd:l`rnyi iax `vny gztd lr dywn

,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîàéàädf gzt -àeä ãìBðxac - ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨©¨
,xcpy ixg` ycgzpe clepycl`rnyi iaxdézòcà ÷éqî àì §Ÿ©¦©©§¥

àøv÷ déì éçîcxcpy drya ezrca zelrdl leki did `l - §¨¥¥©¨¨
,eze` dki qaekdyåixdy dyw jk m`àðéðzepipy -(.cq onwl) §¨¥¨
y mixne` minkgyãìBða Bì ïéçúBt ïéàxcp xizdl migzet oi` - ¥§¦§¨

iaxl exizd ji` ok m`e ,xcpy ixg` wx ycgzpe clepy xaca
dki qaekdy ietv epi`y xac `edy df gzt jnq lr l`rnyi

.eze`
,`xnbd zvxzndéì øîà,izticn `g` axl `piaxéàägzt - ¨©¥©

dfàeä ãìBð åàìoeik ,clepk aygp epi` -éøB÷étà éçéëLcéøòöîc ¨¨¦§¦¥©¦¥¦§©£¥
ïðaøz` xrvl milibxy ux`d inre mizegt miyp` miievny - ©¨¨

zelrdl l`rnyi iax jixv did `ed ievn xacy oeike ,minkgd
lkiy oeike ,minkgd z` xrivy lr eze` ekie okziy ezrca
xnele excp z` ea xizdl lekiy gzt edf ,ezrca z`f zelrdl

did `l edekiy rcei did m`y.xcep
:exizdl gzt ea didy xcpa sqep dyrn d`ian `xnbd

àzøa àéää dì äåä éiaàc eäúéác,za dzid iia` ly ezy`l - §¦§§©©¥£¨¨©¦§©¨
,mincew oi`eyipnàeäiia` -øîàdze` e`iyiyéàáéø÷ì- ¨©¦§¦©

e ,ezgtyn iaexwn cg`làéäiia` zy` -äøîàdze` e`iyiy ¦¨§¨
dáéø÷ì,dzgtyn iaexwn cg`l -dì øîàezy`l iia`àøñzéz ¦§¦¨¨©¨¦©§¨

Cáéø÷ì dì záñðéîe éàzòcà zøáò éà Cìò éúàðäjilr xq`iz - £¨¨¦£¨¦¨§©§©©§©¦§§©§¨¦§¦¨
iaexwl dze` i`iyze izrc lr ixarz m` ,ipnn d`pdd

,jzgtyndáéø÷ì àáñðéàå dézòc ìò zøáòå úìæàezy` dkld - ¨§¨§¨§©§©©§¥§¦§§¨¦§¦¨
df ici lre ,dzgtyn aexwl dza z` d`iyde ezrc lr dxare

.ez`pda dxq`pe xcpd lgóñBé áøc dén÷ì àúàiptl iia` `a - ¨¨§©¥§©¥
,epnn zepdl zxzen ezy` didze excp z` xiziy ick sqei ax

déì øîà,iia` z` sqei ax l`y -ìò zøáòc zòãé äåä eléà ¨©¥¦£¨¨©§¨§¨§©§©
dzøcà éî dáéø÷ì dì àáñðîe Czòcjzy`y rcei ziid eli` - ©§¨¦§§¨¨¦§¦¨¦©©§¨

xcep ziid m`d ,dzgtyn aexwl dza `iyze jzrc lr xearz
,jz`pda dze` xqe`eøîà,iia` el aiyd -,àìóñBé áø dééøLå ¨©Ÿ§©§¥©¥

.df gzta xcpd z` sqei ax xizde -
:dfk gzt liren ji` dywn `xnbd

àðååb éàä ék éøL éîexcpd seby ,dfk gzta geztl xzen ike - ¦¨¥¦©©§¨
ixdy ,gztd z` xzeqdid xcpd xwire df gztl yyg `l `ed

geztl xyt` ji`e ,ezrc lr xearz m` ez`pda ezy` xq`izy
.dxicn did `l ezrc lr xearz `id ok`y rcei did m`y dfa

,`xnbd zvxznïéà,gzt dfka geztl xzen ,ok -àéðúäå-oke ¥§¨©§¨
,`ziixaa epcnlúBìòlî BzLà úà øécäL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¦¦¤¦§¦©£

ìâøì,lbxl dlrz m` ez`pd z` dilr xq`y -Bzòc ìò äøáòå ¨¤¤§¨§¨©©§
,ìâøì äúìòåàáemc` eze`éñBé éaø éðôìexcp z` xiziy ick §¨§¨¨¤¤¨¦§¥©¦¥

,ez`pda zxzen ezy` `dzeBì øîà,iqei iax eze` l`y -eléàå ¨©§¦
L òãBé úééä`id,ìâøì äìBòå Ezòc ìò úøáBòdzøcä íeìk- ¨¦¨¥©¤¤¤©©§§§¨¨¤¤§¦©§¨

,dxicn ziid m`dBì øîà,lrad el aiyd -,àì,éñBé éaø Bøézäå ¨©Ÿ§¦¦©¦¥
xzeq xcpd seby dfk gzta mb xcp xizdl xyt`y o`kn gkene

.eze`

äðùî
exiag z` xicdy mc`a .` ,mi`yep ipya zwqer epiptly dpynd
mixcp lehia oica .a .xcpd lg m`d ,elv` lek`l `eai `l m`
cvike ji` ,milha eidi eixcp lky drcen xqeny xnelk ,y`xn

.ef dxin` liren
,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøBøéáç úà øécäì äöBøä óàxqe`y- ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥

fxfl ick ok xcepe ,enr lek`l `eai `l m` exiag lr eiqkp lk z`
exiag z`,Bìöà ìëàiL,xcpd miiwziy dvex `l xicnd m` ¤Ÿ©¤§

,ìèa àeä øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk Bì øîàédxin`elirez ef Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦¨¥
øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáexcepy drya xekfi m` wx - ¦§¨¤§¥¨¦§©©¤¤

.eixcp z` lhia okl mcewy

àøîâ
,enr lek`l `eaiy exiag z` fxfl dvexd mc`y dpyna epipy
onfend jk ici lre ,excp z` lhany xn`i xcepy mcewe ,exiciy
xcpd ipy cvne ,oinfnd iqkpa xq`i `ly ick eil` `eal fxcfi

.excp z` lhiay oeik ,`eai `l m` legi `l
,`xnbd dywnøîàc ïåéëåoinfndàäé øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk §¥¨§¨©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥

,ìèa,eixcp lk z` lhan oinfndy onfend rneyemey oi` ok m` ¨¥
,lha excpy oeiky ,df excpa zlrezdéãäa éúà àìå òîL àì- Ÿ¨©§Ÿ¨¥©£¥

.onfenl fexif jka oi`e ,enr `ai `le onfend el rnyi `l
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oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtmixcp

.ïðáø éøòèöî ååäåeidelvl ynyn mirqep

lvnexnel oircei eid `ly ,dbez aexn ynyl

.ezhxgl gzt xac.éøö÷ã àìëåàáilk

ea oiniynyoiqaekd.odicba.ãìåðá ïéçúåô ïéà
ie`x oi`yoxn`c ipd la` .dfk rx`il

.`ed clepc `zlin e`l - opax ixrhvncøîà
.ïðáø éøòöîã éøå÷éôà éçéëù éîð éàä äéìik

.clepl inc `le ,i`déðúî'á÷òé ïá à"ø
.ìëàéù åøéáç úà øéãäì äöåøä óà øîåà
`l m` il dpdp dz` oi`y mpew" el xne`y

exicn epi`y ,oifexf ixcp inp epiid - "inr lk`z

ip`y xcp lk :xn`i ,enr lk`iy efxfl ick `l`

.lha `di - xecil cizrîâ'.äéì òîù àìi`d

xcpde li`ed ,dicda lkinl iz` `le ,xcen

.lha
àìà)
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8
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15

- xcpd xwir lr hxgzn did eli`ehxgzn did `l jkitl ,zepey`xd lr `dez did m` dprzdy eizeiprz xky ca`i.ìéæ.jrliwl`zelb yix iac `rliw` opixn`cke ,jzia zqipkl.

çúô.diytpl `gzitea xzip zeidl leki didy gzt `vny `l` ,lgin epi` `ed - "exac lgi `l" l"iw `dc ,envrl dxegq ax xiziy `lcvn `idy .diyerl zx`tz `idy lk .

jxc `dz `ly ,ongp ax qerkiy zrc lr izxcp `l ,xnelk .ongp ax gzx `de .da eze` oiqlwn lkdy - mc`d on el zx`tze ,dze` dyerd mc`l zx`tz `idy cr zgaeyn dnvr

ilin ipd lkc `zrc` jk lk wfg xcp xcpy in lr ongp axk dax `xab gzxilc gikyc ,clep ixwin `l `peeb i`d ike .eze` qirk`y dxyi.ìò.opax ixrhvnc `zrcclep e`l i`de

gikyc ,`ed.éîå.ikd ixyixy in ,xnelk

?gzt eze`n jtd giken xcpdy gzt geztl

xearz m`y `l` did `l xcpd xwir lk ixdy

ez`pda xq`z ezrc lroi` .àéðúäådyrn

.cg`a:z"`e .opigzt `peeb i`d ik elit` `nl`

ef oia dne ?"ikd ixy ine" `xwirn opidnzn i`ne

xnel el did ,daxc` ?'ipznc oifexf ixcpl

`lc :l"i !oizipznc jpdk eil`n xzen xcpdy

ly oiey eale eit oi` 'ipznc oifexf ixcpc ,inc

ezrc did `l mlerly ,oiey gwel ly `le ,xken

ly ezrc `le ,rlqd on zegti `ly xken ly

df la` .exy d"yne - lwy lr siqei `ly gwel

,ezrce e`pz lr xearz m` dxicdl did ezrc

`ki`c `l` .exwin oifexf ixcp e`l `peeb i`d ike

ezrc lr xearzy rcei did eli`y ,gzt-`l

) lirl `paizk `d inp oizipznae .dxicn did.`k

opiqxb d"cmdixac oicinrn gwele xken eid m`y (

-xyt`c `l` .'lyexia gkencke ,ediixcp liig

iziid eli` :xnel ,gzt oigzet oicinrna s`y

rlq ea ozi `l gweldy rcei-?xcep ziid melk

"e`l" xn` m`-.`kd opigztcke ,eze` oixizn

elv` exiag lk`iy dvexdn `py i`ne :z"`e

?eed oifexf ixcpc awri oa xfril` x"`c ,exicne

,exag enr lk`iy dvexy oiey eale eit mzd `de

!`linn exye eed oifexf ixcpc opixn` ikd 'it`e

mzd eli`c ,inc `lc :l"i-ekezn giken oiprd

elv` exag zlik`a oi`y ,fexf `l` epi`y

.`weca eiqkpn epxici df liayay jk lk `citw

`citw `ki`c ,iia`c edziacc `caer i`da la`

daixwl edziac dl `aqpn ik iia`l ith-i`ce

.`nlra fexfl e`le ,dxicd `wecac xninl `ki`

lha xcpd oi`e ,gzt jixvc ol `hiyt d"yne
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àøö÷ éI éçîc àzòcà :øîà .éøö÷c àIëeàa¯àI §§¨§¨§¥£©©©§¨§¨¥¦¨§¨¨

:àðéáøI ézôécî àçà áø I"à .déLôðI déøLå ,éøãð̈§¦§©§¥§©§¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨
àeä ãIBð éàä,àøö÷ déI éçîc dézòcà ÷éqî àIc , ©¨§¨©¥©©§¥§¨¥¥¨§¨

.ïðaø éøòöîc éøe÷étà éçéëLc ,àeä ãIBð åàI éàä :I"à !ãIBða BI ïéçúBt ïéà :àðéðúå§¨¥¨¥§¦§¨©¨¨¦§¦¦©¦¥¦§¨£¥©¨©
:dI øîà ,dáéø÷I äøîà àéä "éàáéø÷I" øîà àeä .àzøa àéää dI äåä ééaàc eäúéác§¥§§©©¥£¨¨©¦§©¨£©¦§¦¨¥¦¨§¨¦§¦¨£©¨
,dézòc Iò zøáòå ,úIæà .Cáéø÷I dI zaqðéîe éàzòcà úøáò éà CIò éúàpä àøñzéz¦©§¨£¨£¦£¨¦¨§©§©©¨©¦©§©§¨¦§¦¨¨§©§§¨§©§©©§¥
Czòc Iò zøáòc zòãé äåä eJéà :déI øîà ,óñBé áøc dén÷I àúà .dáéø÷I àáqðéàå§¦©§¨¦§¦¨£¨§©¥§©¥£©¥¦£¨¨§©§§¨§©§©©§¨
,ïéà ?àðååb éàä ék éøL éîe .óñBé áø dééøLå ,àI :øîà ?dzøãà éî dáéø÷I dI àañðîe§©§¨¨¦§¦¨¦£©§¨£©¨§¨§¥©¥¦¨¥¦©©§¨¦
.IâøI äúIòå Bzòc Iò äøáòå ,IâøI úBIòJî BzLà úà øécäL ãçà íãàa äNòî :àéðúäå§¨©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¦¦¤¦§¦©£¨¤¤§¨§¨©©§§¨§¨¨¤¤
?dzøcä íeIk IâøI äIBòå Ezòc Iò úøáBòL òãBé úééä eJéàå :BI øîà ,éñBé éaø éðôI àáe¨¦§¥©¦¥¨©§¦¨¦¨¥©¤¤¤©©§§§¨¨¤¤§¦©§¨

.éñBé éaø Bøézäå ,àI :BI øîà'éðúîBøéáç úà øécäI äöBøä óà :øîBà á÷òé ïa à"ø ¨©Ÿ§¦¦©¦¥¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥
úòLa øeëæ àäiL ãáIáe ,"Ièa àeä øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik" BI øîàé ,BIöà IëàiL¤Ÿ©¤§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦¨¥¦§©¤§¥¨¦§©

.øãpä'îâ!déãäa éúà àIå déI òîL àI "Ièa àäé øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik" øîàc ïåéëå ©¤¤§¥¨©£©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥¨¥¨¨©¥§¨¨¥©£¥
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אין ליהודי מה להתפעל מחשכת הגלות, בידעו שתכלית הכוונה בזה – הפיכת החושך, שעל-ידי-זה נעשה יתרון האור וכו'.
משיחת שבת פרשת חיי שרה תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiglbnוכ el`ea cenr bk sc ± iyily wxtmixcp
.àøñçî éøåñç (àìà).'ek lk`iy dvexd :ipzw ikde ,'ipznúòùá øåëæ àäéù ãáìáå

.øãðä.d"xa dpzdy i`pzd.øåëæ éà!di`pzl dixwr ok m` - xcp k"tr`eéðú àìà
.øåëæ àäé àìù ãáìáå.i`pzd.àø÷éòî ïðéøîàãë íìåòì.xcpd zrya xekf `diy calae

.äðùä ùàøá äðúäù ïåâë 'é÷ñò éàîá àëäåzrya rcei dide .xecil cizr ip`y xcp lk

zrc lre ,oda xecil libx `edy mixac i`pzd

.dpzdy dnn gky aeye ,dpzd okà÷ àúùäå
.øãðä úòùá øåëæ éà øãð`l la` ,dpzdy]

lr :xn`e ,dpzd inp xcp eze` liayay [rcei

enk miewn `di `ly ,xcep ip` dpey`xd zrc

.`yyn dia zil dixcp - eilr izipzdyàì
.øîà,xcep ip` dpey`xd zrc lr :xcpd zrya

miiwe ,di`pzl dixwr - miewn `di `ly

.dixcp.à÷øéôá äéùøãîì øáñ,dyxca

."eixcp eniiwzi `ly dvexd".àáø ì"àdnzq

`ly ,dpnn ecnli `ly ick oizipznc `pz

.mixcpa y`x zelw ebdpiéáøã äéìò ïðáø éâéìô
.á÷òé ïá øæòéìàixcp ied `lc ixaqc ,`da

.oifexif
éøä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

éëä.'ek elv` exiag lk`iy dvexd ipzwliig `l - enr lke` epi` 'it`e ,od oifexf ixcp

"s`" ipzwc epiide ,ifexfl `l` oeekzp `ly ,`xcp.äöåøäå.'eke eixcp eniiwzi `ly

xn`ie dpyd y`xa cenri eixcp eniiwzi `ly dvexdc `pixg` `pic ipz `zyd ,xnelk

'eke.éà.dixcpl diniiwe di`pzl dixwr xcpd zrya xekfxcep `ed dnl ok `l m`y

rny `l :lirl 'ixn`c i`nl inc `le ?eiykr

,lha e`pz oi` `nl`c ,dicda iz` `le dil

.dyer `ed dpey`x zrc lr xcep `edyky

zrya i`pzd xn`y itl - `nrh epiid mzdc

`ed e`pz zrc lry 'ita xne` `edy oeike ,xcpd

,o`k la` .di`pzl dixwrc xnel `"` - xcep

jiiy (`l) - zg`k oi`a opi` xcpde i`pzdy

xninl `ki` lirl `nlyac :cere .dixwr xninl

xcep `ed - ynn excpa oi`y rcei `edy t"r`y

i` ,envr ixcp mdy o`k la` ,exiag z` fxfl

.xexa dfe ?xcp `ed dnl - di`pzl dixwrc e`l

'ixn`c `dc :azky ,l"f `"ayxd ixack `lye

mra `wec - "'ixcpl diniiwe di`pzl dixwr"

,dil opiyiigc `ed `nlra `yyg d"yne ,ux`d

`iywc meyn ok xnel ewiwfde .e`pzl elha `ny

dil rny `l :jenqa lirl 'ixn`c `edd dil

:opivxzne .epazky enke ,jkl jxev oi`e .'eke

zrya xekf `di `ly calae :ipz iia` xn`

xecie gkyi m`y dpzd xaky ,lha d"yne .xcpd

excp z` df i`pz lhai -.àáøoebk xn`

.dpzd dnn rci `le dpyd y`xa dpzdy`ax

`c dilr ibelt`l iz` `llkc `ed dcenc ,iia

.lha xcpd - excp zrya llk e`pz xkef epi`y

xekf epi` i`c :ipic ixz `ki` `peeb i`d ikae .'eke xn`ie d"xa cenri excp lhal dvexd :ipzw ikde .ipzw xekf didiy mlerlc xn`w d"yne ,oizipznc `pyil iyeayl dil `gip `lc `l`

lr e` zt lr m` xkef epi`e cgein xac lr dpzdy ,xnelk .dpzd dnn rci `le d"xa dpzdy oebk ,ixnbl `l la` ,e`pz zvw xkef `ed m` la` .lha xcpd ixd - excp zrya llk e`pz

jk xg` xkfpe ,lha `diy dvex ip` eiykr mb lhaiy df xcp lr izipzd dlgzn m`y :xnelk "dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` i` .`peeb i`d ika dpzdy `ed xkef la` ,oda `veike oii

,dpzdy xcpd zrya xekf didy oeikc .dixcpl diniiwe di`pzl dilha - "dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` `l .`ynn dia zi` `l - dixcp lhal dlgza dpzd eiykr xcpy df xac lry

zrya eita xekf i`pzd `diy calae :ipzw ikd - "xekf `diy calae" ipzwc oizipzne .dixwrl `lc ikid ik mzq xecil el did `l - e`pz miiwziy did ezrc m` ,dpzd dnn rci `le

xcpd.ïéðòìå.dkldepi` la` dpzdy xkef excp zryae ,cgein xac lr dpzd la` .lha excp - e`pz gky excp zryae 'eke "xcp lk" dlgzn dpzdy lkc opihwp jkld .`axk l"iiw

xekf didy oeiky .dixcpl diniiwe di`pzl dixwr - elhal dlgzn dpzd eiykr xcpy xac eze` lry k"g` xkfpy t"r` ,"dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` `ly lk ,dpzd dn lr rcei

) mixcp 'ldn ipy 'ta l"fna m"xd wqt oke .dyer `ed dpey`x zrc lry xnele zepzdl el did - zvwd 'ld'eke "ixq`e ixcp lk" k"dia zeldw zvw mixne`y dny d`xpe .(-df xacl

did l"f awri epiaxy `l` .okn xg`l mi`ad mixcp `l` ,oipr el oi` dfe ,exary mixcp oixizn mdy mpeyln d`xpy ,yaeyn mpeyly `l` .okn xg`l exciy mixcp lhal ,mipekzn md

"`pnxg ice `pxq` ic ixq`e ixcp lk" xnel ,`adl ezernyn `diy ick oeyld owzn-`pz `dc ,mixcpa my`x elwi `ly ick ,ok xnel ie`x oi`e .`adl d`xp `diy ick ,uenw elek

xne`y in mdn yie .zereaya `l la` ,mixcpa `l` okn xg`l envr xq`y dn lhan mcew i`pz oi`y mixne`y mipe`bd on yiy ,xkfpd 'ta l"f m"anxd azke .inezq dl mzqn

exicdy e` exag eriaydy in la` ,envrl xcpe raypy mixcpe zereaya `weec :zetqeza exn` ,edine .df oicl md oiey mixcpde zereaydy-zrc lry ,melk el liren df lehia oi`

pz lhany enke ,xcepe rayp `ed exagi`ad ixcpc `zrnya opixn`cke eriayn zrc lr `l` diytpc `zrc` razyn `lc opiwq` `dc .inc ixnbl e`.àéòáéàopax ibilt edl

.ibilt `l e` awri oa xfril` 'xc dilrmivex eid dlgzn s`c ,miey male mdit oi`y ,gwele xkena `l` - eed oifexf ixcpc opax ixn`w `l o`k cr `nlcc meyn ,ikda iwetql `ki`c

exicn `ed `wecay xninl `ki` - elv` lk`iy exiag xicnl la` .oixpic dylya.
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IëàiL äöBøä :éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¤¤Ÿ©
áøñîe Bøéáç BIöàBøécîe ,Ba¯ïéæeøéæ éøãð ¤§£¥§¨¥©¦¦§¥¥¦

äðMä Ik åéøãð eîéi÷úé àJL äöBøäå .àeä¯ãBîòé §¨¤¤Ÿ¦§©§§¨¨¨©¨¨©£
øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik :øîàéå ,äðMä Làøa§Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦

¯éà .øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáIáe .Ièa àäé§¥¨¥¦§©¤§¥¨¦§©©¤¤¦
øeëæ¯øîà !déøãðI déI íéi÷å déàðúI déø÷ò ¨¨§¥¦§¨¥§¦¥¥§¦§¥£©

.øãpä úòLa øeëæ àäé àJL ãáIáe :éðz ,ééaà©©¥§¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦§©©¤¤
éàîa àëä .àøwéòî ïðéøîàãk íIBòI :øîà àáø̈¨£©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨¨¨§©

ïðé÷ñò¯äna òãé àIå äðMä Làøa äðúäL ïBâk ¨§¦©§¤¦§¨§Ÿ©¨¨§¨¨©©¤
,øãpä úòLa øeëæ éà .øãð à÷ àzLäå ,äðúä¦§¨§¨§¨¨¨©¦¨¦§©©¤¤

"øãBð éðà äðBLàøä úòc Iò" øîàå¯déøãð ©£©©©©¨¦¨£¦¥¦§¥
äðBLàøä úòc Iò" øîà àI .àLnî déa úéI¥¥©¨¨¨£©©©©¨¦¨

déLøãéîI øáñ àðpéç øa àðeä áø .déøãðI íéi÷å déàðúI déø÷ò "øãBð éðà£¦¥¨§¥¦§¨¥§¦¥§¦§¥©¨©¦¨¨¨©§¦§§¥
Làø úeJ÷ eâäðé àJL éãk éîezñ dI íézñî à÷ àpz :àáø déI øîà .à÷øéôa§¦§¨£©¥¨¨©¨¨©§¦¨©¥§¥¤Ÿ¦§£©Ÿ
ïa øæòéIà éaøc déIò ïðaø éâéIt :eäI àéòaéà !?à÷øéôa déI zLøc zàå ,íéøãða¦§¨¦§©§¨§©§¥§¦§¨¦©£¨§§¦¦©¨©£¥§©¦¡¦¤¤¤
BøéáçI øîBàä :ïðúc ù"ú ?àI Bà déúåk àúëIä ,éâéIt I"úàå ?àI Bà á÷òé©£Ÿ¨§¦¦¦§§¨§¨¥¨¦§©¨¥©£¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ות"ח עכ"פ על  אחרי הדומי' הארוכה נתקבל סו"ס מכתבם מט' מ"ח עם המצורפים אליו, 
שידעו  גופא  זה  אשר  כ"כ,  ארוכים  הפסקים  יהי'  שלא  יסדרו  להבא  אשר  ותקותי  עתה,  כתיבתם 

שצריכים לכתוב עד"ז יוסיף בהעבודה.

המשך בעמוד הבא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc mixcp(iying meil)

,`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçdpynd oeyla xqg - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
:oey`xd oicd ,dpyna mipic ipy mpyiy .zipyp `id jkeäöBøä̈¤

,Bøéáç Bìöà ìëàiLåoinfndBa áøñî`aiy exiaga xivtn - ¤Ÿ©¤§£¥§§¨¥
,elv` lek`lBøécîe`l m` epnn zepdln onfend z` xicne - ©¦

y oeik lg `l xcpdy `ed oicd ,enr lek`l `ai,àeä ïéæeøéæ éøãð¦§¥¥¦
xq`p onfend didie xcpd legiy oeekzd `l oinfndy oeik
.ezywal dvxziy onfend z` fxfl wx ezpeek `l` ,ez`pda

å:ipyd oicdåéøãð eîéi÷úé àlL äöBøäjyna xeciy,äðMä ìk §¨¤¤Ÿ¦§©§§¨¨¨©¨¨
äðMä Làøa ãBîòé,øîàéå,ìèa àäé øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk ©£§Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥¨¥

lirez ef dxin`eøãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáezrya m` wx - ¦§¨¤§¥¨¦§©©¤¤
.eixcp z` lhiay xekfi xcpd
:ipyd oicd lr dywn `xnbd

,xcpd zrya i`pzd z` xekfi m` wx liren xcpd lehia recn
,daxc`øeëæ éàlhia okl mcewy xcpd zrya xkef `ed m` - ¦¨

y ezpeek i`ce ,xcep `ed ok it lr s`e ,eixcp z`déàðúì déø÷ò©§¥¦§¨¥
déøãðì déì íéi÷åeixcp z` lhand i`pzd z` `ed xwery - §©©¥§¦§¥

`lde xcep `ed recn ok `l m`y ,zrk xcepy xcpd z` miiwne
.zlrez mda oi`e eixcp z` lhiay xkef `ed

,`xnbd zvxzn,éiaà øîàéðz,jk dpyna dpW -àlL ãáìáe ¨©©©¥§¥§¥¦§¨¤Ÿ
øãpä úòLa øeëæ àäéepi` m` wx ,eixcp lhal liren i`pzdy - §¥¨¦§©©¤¤

lkae i`pzd z` xkef `ed m` la` ,xcepy drya e`pz z` xkef
.xcpd z` miiwle i`pzd z` lhal ezpeek i`ce ,xcep `ed z`f

:sqep uexiz
,øîà àáøàøwéòî ïðéøîàãk íìBòìz` miiwl xyt` zn`a - ¨¨¨©§¨¦§©§¦¨¥¦¨¨

s`e ,'xcpd zrya xekf `diy calae' dligza epxn`y `qxibd
z` xkef epi` xcepy drya m` `weec i`pzd liren libx ote`ay

e`pz,iia` ixackeïðé÷ñò éàîa àëäxaecn o`k dpyna - ¨¨§©©§¦¨
,mieqn xcp lhal dpzdy dxwnaäðMä Làøa äðúäL ïBâkm`y §¤¦§¨§Ÿ©¨¨

,xcpd lhazi mgla envr xeq`l xeciäðúä äna òãé àìå`ede - §Ÿ¨©©¤¦§¨
xkef `ed la` ,oii lr e` mgl lr m` dpzd dn lr rcei epi`

,excp lhazi mieqn xacn xeci m`y dpzdyøãð à÷ àzLäå- §©§¨¨¨©
,`ed oicde .dpzd dn lr el rcep `l oiicryk ,xcep `ed eiykre

øãpä úòLa øeëæ éàyiy wtqd z` xcepy drya xkef `ed m` - ¦¨¦§©©¤¤
,e`pza eløîàåzrk excep ip`y df ixcpyéðà äðBLàøä úòc ìò §¨©©©©¨¦¨£¦

øãBðizipzd df xac lr m`y xnelk ,dligza izrc didy itk - ¥
oeikn ,xcpd lhazie i`pzd miiwziy ipevx oiicr ,xcpd lhaziy

,jk yxityàLnî déa úéì déøãðlg `le ,excpa zeynn oi` - ¦§¥¥¥©¨¨
df xac lry el rcep seqal m` ,elhiay i`pzd zngn xcpd

m` la` ,dligza dpzdøîà àìxcepy dryaäðBLàøä úòc ìò Ÿ¨©©©©¨¦¨
,øãBð éðày `ed oicddéøãðì íéi÷å déàðúì déø÷òz` xwr `ed - £¦¥©§¥¦§¨¥§©©§¦§¥

dfi` lr xkef `le dpzdy xkefy oeiky ,xcpd z` miiwe i`pzd
`a epi`y xnele i`pzl qgiizdl xcepy drya jixv ,dpzd xcp
dpey`xd zrc lr xn` `le ok dyr `ly oeike ,i`pzd z` lhal
z` lhand i`pza epevx oi`y dfa ezrc dlib ixd ,dyer ip`
xxazi seqal m` s` xcpd lg okle ,xcpd legiy epevx `l` excp

.eilr dpzdy xacdn xcpy
øáñ àððéç øa àðeä áøayg -à÷øéôa déLøãéîìmiaxa yexcl - ©¨©¦§¨¨©§¦§§¥§¦§¨

,dpyd lk eixcp eniiwzi `ly dvexdy ,dpyna epipyy oicd z`
xecil cizr `edy mixcpd lk z` lhaie dpyd y`xa cenri

,dpyd jyna,àáø déì øîàdì íézñî à÷ àpz`ld - inEYq ¨©¥¨¨©¨¨§©¥¨©¥
`l df oicy ,zyxetn dpi`y dxeva z`f azke ,df oic mzq `pzd

,mlekl ielb didiL éãkmc` ipaíéøãða Làø úel÷ eâäðé àlm` §¥¤Ÿ¦§£©Ÿ¦§¨¦
,mlhal xyt`y ercià÷øéôa déì zLøc zàådvex dz`e - §©§¨©§§¥§¦§¨

.miaxl dyxca df oic yexcl
:epizpyna epipyy oica minkg zrc dn zwtzqn `xnbd

exag z` oinfndy xne` awri oa xfril` iaxy dpyna epipy
wx `id xcepd zpeeky oeik ,xcpd lg `l exicne elv` lk`iy

,exiag z` fxfleäì àéòaéà,minkgd ewtzqd -déìò ïðaø éâéìt ¦©§¨§§¦¥©¨¨£¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøciax lr miwleg minkg m`d -oa xfril` §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

xcpd lg elv` lk`i `l m` exag z` xicndy mixaeqe ,awri
,oifexf ixcpk epi`eàì Bà`ly micen md mbe ,miwleg mpi`y - Ÿ

,xcpd lgéâéìt øîBì àöîz íàåmiwleg minkgy xn`p m`e - §¦¦§¨©§¦¥
m`d wtzqdl yi ,xcpd lgy mixaeqeàì Bà déúåk àúëìä- ¦§§¨§¨¥Ÿ

dkldy e` ,xcpd lg `ly awri oa xfril` iaxk `id dkldd
.xcpd lgy minkgk

:dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd
òîL àz,df wtql di`x rnye `a -ïðúc,dpynaBøéáçì øîBàä ¨§©¦§©¨¥©£¥
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והוא התנועה של  ענין חשוב חסר בהם  נהניתי מהפעולות דחדש תשרי, אבל  ב( אף שבכלל 
התפשטות והתרחבות שהרי צ"ל מעלין בקדש ולגבי פעולותיהם מאז הנה לא לבד שלא נתגדלו אלא 
אדרבה. מבין הנני את הטעמים בהם הנזכרים הנרמזים במכתבם ג"כ אבל הרי ידוע פתגם כ"ק מו"ח 
אדמו"ר שזהו נוגע למלאך מיכאל הרושם זכיותיהם שלישראל ומלמד זכות עליהם, וכשיש טעם חשוב 
הרי אין מקום לקובלנא, אבל בהנוגע לעצמנו ידוע פתגם הצמח צדק אנן פעלי דיממא אנן אויף צו 
ולפעמים גם המאור במקום פלוני  ג"כ ההארה מהמאור  מאכען ליכטיק, וכשחסרה הפעולה חסרה 

ופלוני והאריכות לדכוותייהו בודאי אך למותר.

עשו  שהקודמים  שכיון  הבאה  הבטאון  חוברת  הופעת  אודות  במכ'  מזכירים  שאין  לפלא  ג( 
רושם טוב בטח ימשיכו בזה בקשר ליומא דפגרא ומועדי חב"ד ובפרט דחדש כסלו, והשי"ת יצליחם.

החרדי  הנוער  לחוגי  לחדור  מיוחדת  בהתענינות  הנחיצות  ע"ד  עוררתים  שכבר  כמדומה  ד( 
)ומובן שחוגי הישיבות עיקר בזה( ואפילו לחוגי הנוער שלע"ע אינם חרדים ובזה הנה אנשי הצבא ג"כ 

חלק עיקרי ובהתענינות המתאימה ימצאו הדרכים גם לזה.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה בעבודתם בקדש והצלחה מופלגה בדוקא.

המשך מעמוד הקודם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"וכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc mixcp(iyiy meil)

éðéàL íðB÷Eì äðäðilr xeq` didi jlyn dpdp ip`y dn - ¨¤¥¦¤¡¨§
,oaxwki`pzaéà íà[oi` m`-]ðáì ìèBð äzàE,ilynìL øBk ¦¦©¨¥§¦§¤

,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéèéçgwl `l exiage i`pzd miiwzd m` s` ¦¦§¥¨¦¤©¦
,legl jixv xcpde oii ly zeiag izye mihig ly xek epaläæ éøä£¥¤

ìò àlL Bøãð úà øézäì ìBëéíëç étoeik ,mkgl l`yiy `la - ¨§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨
LexiagBì øîBì ìBëixcepl -zøîà íeìkzxcp `l ike -àlà ¤¨©§¨©§¨¤¨

éãBák ìéáLazeixad ipira cakz` jzpzn ici lry jpevxy - ¦§¦§¦
law` `l m` daxc`y `id zn`de ,jipira aeyg ip`y e`xiy

jzpzn z`éãBák àeä äæe`xiy zeixad ipira xzei cakz` - ¤§¦
.lawl dvex ipi` ip`e dpzn il zzl dvex dz`y

,ef dpynn `xnbd zwiicneàîòè`ed xcpd lg `ly mrhd - ©§¨
meynéãBák àeä äæ øîàc,jzpzn law` `l m`éëä åàì àä- §¨©¤§¦¨¨¨¦

,iceak edf xne` did `ly xnelk ,jk did `l m` la`àeä øãð¤¤
.ef dpzn epal lhp `ly i`pzd miiwzp ixdy ,xcpd lg did -

,`xnbd zxxanépî,ef dpyn zipyp in zrck -éàkøæòéìà éaø ©¦¦©¦¡¦¤¤
á÷òé ïaxn`y(.bk lirl)ixcp exicne elv` lk`i exiagy dvexdy ¤©£Ÿ

xek jpal lhep dz` oi` m` mpewa mb ezrc itl `ld ,md oifexif
mihigéåä ïéæeøéæ éøãð-oeik xcpd legi `le ,oifexif ixcp el` ixd ¦§¥¥¦£¥

epipy recne ,epal ef dpzn gwiy exiag z` fxfl wx ezpeeky
edf xnel leki did `l m`y.xcpd lg did iceakàlàxnel jixv ¤¨

e ,minkg zrck `id dpyndydéìò ïðaø éâéìt dpéî òîLrnype - §©¦¨§¦¥©¨¨£¥
xicnay mixaeqe ,awri oa xfril` iax lr miwleg minkgy dfn
gwz `l m` e` ,ilv` lek`l `eaz `l m` i`pza exiag z`
`l` ,exiag z` fxfl xcepd zpeeky mixne` `l ,jpal dpzn

.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek
:dgkedd z` dgec `xnbd

íìBòìàéä á÷òé ïa øæòéìà éaødpynd z` yxtl xyt` zn`a - §¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
,awri oa xfril` iax zhiyk mbéàäa á÷òé ïa øæòéìà éaø äãBîe¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©

dpzn epnn lehi `l m` exiag iqkp envr lr xqe`y df xcpa -
,eféåä àøãðcezpeek oi`e ,exiag iqkp eilr exq`pe xcp `edy - §¦§¨¨¥

ezpeek miyxtn ep`y oeik ,ezpzn z` lehiy exiag z` fxfl wx
àðà àaìk àì déì øîàczepefn eiptl mipzepy ,alkk ip` oi` - §¨©¥Ÿ©§¨£¨

,melk ozep epi` `edeipevx oi`eðéî àðéðäúéîcCdpdi ip`y - §¦§£¦¨¦¨
,jnnådz`éàpéî úéðäúéî àì,ipnn dpdz `l -xcepyk okle §Ÿ¦§£¦¦©

xq`iylehie epnn dpdi `l exiag m`y ezpeek ,eilr exiag iqkp e
mewna la` .xcpd legie exiagn dpdi `l `ed s` ,epal dpzn
m` wtzqdl yi oiicr exiag z` fxfl ick xcepy xnel jiiyy
mzenk dkld m`e ,`l e` awri oa xfril` iax lr miwleg minkg

.`l e`
:dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd

,òîL àzéì úéðäð äzàL íðB÷ Bøéáçì øîBàädpdp dz`y dn - ¨§©¨¥©£¥¨¤©¨¤¡¥¦
i`pza ,oaxwk jilr xeq` didi ilynéà íà[oi` m`-]ïúBð äzà ¦¦©¨¥

,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéèéç ìL øBk éðáì,øîBà øéàî éaøexiag ¦§¦¤¦¦§¥¨¦¤©¦©¦¥¦¥
epnn zepdil xeq`ïziL ãò,df xac epal,íéøîBà íéîëçåäæ óà ©¤¦¥©£¨¦§¦©¤

df dxwna mb -ìBëéxcepdíëç ét ìò àlL Bøãð úà øézäì- ¨§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨
oeik ,mkgl l`yiy `laìBëiLxicndøîBìit lr s` ,exiagl ¤¨©

ipal dpznd z` zzp `lyézìa÷úä eléàk éðéøäaygp ipira - £¥¦§¦¦§©©§¦
miiwzp `l ixdy xcpd lg `l ok m`e ,ef dpzn izlawy xacd

.i`pzd
,ef dpynn `xnbd zwiicneàîòè`ed xcpd lg `ly mrhd - ©§¨

meyn,ézìa÷úä eléàk éðéøä øîàcéëä åàì àä`l m` la` - §¨©£¥¦§¦¦§©©§¦¨¨¨¦
,izlawzd eli`k ipixd xne` didàeä øãðoeik ,xcpd lg - ¤¤

dzid ezpeeky mixne` epiid `le ,xeqi`d legiy dzid ezrcy
.epal ef dpzn oziy exiag z` fxfl wx

,`xnbd zxxaneépî,ef dpyn zipyp in zrck -éàkøæòéìà éaø ©¦¦©¦¡¦¤¤
á÷òé ïaxn`y(.bk lirl),exicne elv` lk`i exiagy dvexdy ¤©£Ÿ

oi` m` il dpdp dz`y mpewa mb ezrc itl `ld ,md oifexif ixcp
mihig xek ipal ozep dz`éåä ïéæeøéæ éøãðd -,oifexif ixcp el` ix ¦§¥¥¦¨¥

ef dpzn oziy exiag z` fxfl wx ezpeeky oeik ,xcpd legi `le
izlawzd eli`k ipixd xnel leki did `l m`y epipy recne ,epal

,xcpd lg didåàì àlà-dpyndy xnel jixv i`ce `l``id ¤¨¨
zrck,ïðaøéâéìôe,awri oa xfril` iax lr miwleg opaxe - ©¨¨§¦¥

e` ,ilv` lek`l `eaz `l m` i`pza exiag z` xicnay mixaeqe

z` fxfl xcepd zpeeky mixne` `l ,ipal dpzn ozz `l m`
.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek `l` ,exiag

:ef dpynn dgkedd z` dgec `xnbd
àìoa xfril` iax lr miwleg opaxy di`x o`kn `iadl oi` - Ÿ

xnel yi ik ,awriyá÷òé ïa øæòéìà éaø íìBòìxyt` zn`a - §¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,awri oa xfril` iax zhiyk mb dpynd z` yxtléaø äãBîe¤©¦

éàäa øæòéìàepal ozi `l m` exiag lr eiqkp xqe`y df xcpa - ¡¦¤¤§©
,ef dpznéåä àøãðcezpeek oi`e ,eiqkpa xq`p exiage xcpd lgy - §¦§¨¨¥

,ef dpzn epal oziy exiag z` fxfl wxdéì øîàc íeMîxcepd ¦§¨©¥
àðà àkìî åàìlehil jixv epi`e mixg`l ozepy jln ip` oi` - ¨©§¨£¨

dvex ipi`e ,mdnCì àðépäîciqkpn jze` zepdl -àì zàå ¦§©¦¨¨§©§Ÿ
éì úépäîjiiyy mewna la` .jiqkpn ize` dpdz `l dz`e - §©¦¦

minkg m` wtzqdl yi oiicr exiag z` fxfl ick xcepy xnel
.`l e` mzenk dkld m`e ,`l e` awri oa xfril` iax lr miwleg

:zxg` dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd
,òîL àz ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî déì øîàepipy ¨©¥©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨§©

onwl(.fk)ïéñðBà éøãð,cvikcerql `eaiy exiag z` oinfdy mc` ¦§¥¨¦
dpnfdd z` wfgl icke ,enr,Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécädf alyae ¦¦£¥¤Ÿ©¤§

`l m` epevxn eiqkpn onfend z` xicd oinfndy `xnbd dpiad
.elv` lek`l `eaiåy oeik dcerql `eal onfend lki `làeä äìç §¨¨

Bàyøäð BákòL Bà Bða äìçoiqpe` ixcp el` ixdmexizdy ¨¨§¤¦§¨¨
qpe` onfenl dxwiy zrc lr oinfnd xcp `ly oeik ,minkg

.dcerql `aln erpend
,ef dpynn `xnbd zwiicneéëä åàì àä,qpe` edxw `l m` -øãð ¨¨¨¦¤¤

àeäoi`e xcpd legiy ezrc -,exiag z` fxfl wx ezrcépî- ©¦
,ef dpyn zipyp in zrckéàká÷òé ïa øæòéìà éaøxn`y(.bk lirl) ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

itl `ld ,md oifexif ixcp ,exicne exiag elv` lk`iy dvexdy
mb ezrcoiqpe` ixcp ly ef dpynaéåä ïéæeøéæixcp el` ixd- ¥¦¨¥

,qpe` edxew did `l m` xcpd lg did recne ,oifexifåàì àlà- ¤¨¨
zrck `id dpynd i`ce,ïðaøéâéìôeiax lr miwleg opaxe - ©¨¨§¦¥

`eaz `l m` i`pza exiag z` xicnay mixaeqe ,awri oa xfril`
`l` ,exiag z` fxfl wx xcepd zpeeky mixne` `l ,ilv` lek`l

.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek
:ef dpynn dgkedd z` s` `xnbd dgec

íìBòìzn`a -itl elit` dpynd z` yxtl xyt`øæòéìà éaø §¨©¦¡¦¤¤
,á÷òé ïaàðéîæì àðîæî déøcàc zøáñ éîemicinrny zxaq ike - ¤©£Ÿ¦¨§©§§©§¥©§§¨¦§¦¨

oeik jl dywie ,efxfl ick onfend z` xicd oinfndy dpynd z`
lg awri oa xfril` iaxl recn oifexif ixcp mdy,xcpdàìoi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,jk yxtlàðîæîì déøcà àðéîæcoinfndny - ¦§¦¨©§¥§©§§¨
,onfend zywa it lr xcpdéì øîàcm`d oinfnl onfendzðîæî §¨©¥©§§©§

ézãeòñì éìC,jzcerql ize` oinfz -ïéà déì øîàjpinf` ,ok - ¦¦§§¦¨©¥¥
,oinfnd z` onfend l`ye ,izcerqléìò äæ øãðE-dz` m`d ¤¤¤¨¤

xcp xeczy ici lr dpnfdd z` wfgl oken,jlv` lke` `l m`y
ilr jiqkp z` xeq`zjnvr lr iqkp z` e`øãðåzywak oinfnd §¨©

,onfendåy oeik dcerql `al onfend lki `l seqalBà àeä äìç §¨¨
,øäð BákòL Bà Bða äìçL,ïéñðBà éøãð elà éøädid `l m` la` ¤¨¨§¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦

,lg xcpd did qpe` edxewoeik ,onfend z` fxfl jixv oi` ixdy
,oinfnd mr lek`l epevxylr dpnfdd z` wfgl ywiay df `ede

.xcpd legi enr lek`l `ai `l m`y ezpeeke ,xcp ici
:`ziixan df wtq heytl dqpn `xnbd

,òîL àz,`ziixaa epipyïk ìò øúéepipyy dnl sqepa - ¨§©¨¥©¥
,`ed oifexif ixcp exicne elv` lk`i exiagy dvexdyéaø øîà̈©©¦

á÷òé ïa øæòéìàs`y ,xzei lecb yecig -øîBàäíðB÷ Bøéáçì ¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¥©£¥¨
Eì äðäð éðàLoaxwk ilr xeq` didi jlyn dpdp ip`y dn -íà ¤£¦¤¡¤§¦

éà[oi` m`-]énò äzLúå änç út énò ìëàúå éìöà çøàúî äzà ¦©¨¦§¨¥©¤§¦§Ÿ©¦¦©©¨§¦§¤¦¦
,ïénç ñBkäläåonfend -Bãâðk ãét÷ägx`zdl `al dvx `l - ©¦§©¨¦§¦§¤§

,elv`ïéæeøéæ éøãð elà óàexizdy oifexif ixcp llka df mb - ©¥¦§¥¥¦
,minkgíéîëç Bì eãBä àìåmiwleg minkge-oa xfril` iax lr §Ÿ£¨¦

z` envr lr xq` excpay oeiky ,oifexf ixcp aygp epi`y ,awri
`edy ,alkk zeidl epevx oi`y ,xcpd legiy ezpeek ,onfend iqkp
ixcp aygp epi` opaxl okle ,epnn dpdi `l exiage exiagn dpdi

,`xnbd zwiicne .oifexfíéîëç Bì eãBä àì éàîeced `l dna - ©Ÿ£¨¦
,minkg elåàìxn`z `l ike - ¨
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והשקפת  היהדות  ביסודי  ביותר  עמוקה  שיטה  גילוי  עם  ביחד  ישראל,  בני  קטני  בחינוך  בקודש  עבודתו  התחיל  ...הבעל-שם-טוב, 
עולמה.

ממכתב י"ד כסלו, ה'תש"כ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiglbnוכד el`ea cenr ck sc ± iyily wxtmixcp

.àúééî÷á 'éôà.n"y ,lirlc jpd.äìò éåä éàî
ixcp iedc ,xfril` 'xc dizeek `zkld ied i`

.xzene ,oifexf.àáø äéì øîà`zipzn k"`

izi`xy dreay" xn`c."dfd jxcaéì äîì
.øîéîì,i`ce dxenb dreay epiidc ?xeq`c

!"izlk`y dreay" xn` eli`kàéîåã ãåòå
.éðú÷ øãðãi`ad (ixcp) zereay,oixeq`

.dreaye xcp oeyla xn`wc rnyncøîà àìà
.àáøilr mlerd zexit lk exq`i :ikd xn`wc

.dreaya.éúéàø àì íàizi`xy" xn`w `le."

.àðéáø äéì øîàxity `nlce ?zexeq` i`n`

!dicic dizrcl razyi`àðé÷ àîìã
.éðîùîåùãzelnpcgia d`x daxd zevaewn

.xyt`c ,mixvn ilerk
àúòãà
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ù"ú.awri oa `"xk dkld `ped ax xn`c`l i`c .awri oa `"xk `zkld raw `ziinwa elit` `ped axc edl rici dedc ,xnelk-`nlc ?opax ibiltc `ped axcn `gken i`n

e`l i` dilr opax ibilt i` `irai` ik `xwirn `l` ,jkl jxev oi`y ipira d`xpe .izeax eyxit jk .dizeek `zkld wiqtc `ed `ziixza`-i`c ,opirac `ed `zlinc `hyew` mwinl

dilr ibilt-`zklid `ped ax rawnc `zyd la` ,dizeek `zkld zil e` dizeek `zkld ,ibilt xnel `vnz m` :oiiraa 'iwqncke ,miaxk dkld miaxe cigic ,dizeek l"iw `lc xyt`

opax dil ecen 'ipzna la` ,i`w `ziixa`c xnel ivnz m` elit` ,dilr opax ebilt`c i`na dizeek-'xk dkld `nzq `ped ax xn`c oeikc :il d`xp cer .icin dpin ol `wtp `l

xfril`-dzid dpyndy ,i`w 'ipzn`c rnyn

`ziixad `le lkd ita dxeby.ïéðòìå,dkld

awri oa xfril` iaxk `zkld `wiqt`c oeik

i`dc ,dlrnl epyxity oey`x yexit eze` itl

e`l" xninl `ki`c b"r`c xnel `a "okn xzei"

oifexf ixcp awri oa xfril` 'x xn` ,"`p` `alk

lirl 'ixn`c i`nn opixcde .ikd opihiwp - ied

ninl `ki`c `kid lkc `"x dcenc ,oiibeqax

`pwqnlc .ied xenb xcpc "`p` `alk e`l"

`nrhn opixcdc b"r` ,edine .opiazkcke ,`zil

"`p` `kln e`l"c `nrh ,"`p` `alk e`l"c

la` .xfril` iax dia icene ,dizi` izk` -

e`l"c `nrhc ,lirl `paizkc `yexit jci`l

`ed daexn dpzn dil aidic meyn "`p` `alk

e`l"c `nrh opihwpc ikid ik ,inp `pwqna -

`alk e`l"c `nrh opihwp p"d - "`p` `kln

iax dcen - edpzi`c `kid lk ediieexzac ,"`p`

mikqdy d`xp dfle .oifexf `le ,ied xcpc xfril`

eixacke ."mpew" 'ta epiptl eizeklda l"f o"anxd

"mpew" 'tc 'ipzn - ikd `niz `l i`c ,il d`xp

mzq dil ded ?`ziixzaa xn`c i`na 'it` awri oa xfril` 'xk opiwqt ikid ,ikd i`e .`iz` "ok lr xzi"c `ziixzac awri oa xfril` iaxk `lc - "lhepe `a dz` i` m`"c

oxn`ck i`ce `l` !mzqk dklde ,`ziixaa zwelgne 'ipzna.'éðúî.cad zia zxewk ygp izi`x `l m` mixvn ilerk dfd jxca izi`x `l m` mpew xn` i`ad ixcpd`xp

zia zxewk ygp" epiidc ,`nfeb dia jiiy `l cge ,"mixvn ilerk" xn`e mifb `aeh iypi` ifg ikc yipi` ciarc ,mixvn ilerk epiidc - `nfeb dia jiiyc cg ,hwp ipeeb ixz `pzc il

xeqi` dlz ikc `pz opireny`e .llk sexh ygp mey oi`y ,cad zia zxewk sexh `nfeb jxc xninl jiiy `l - sexh `l` ,xn`w lecb ygp `lc `xnba opiyxtnc oeikc ."cad

oeik ,xn`w `hyewc ,dilr exqzl `lc `ed oica - "mixvn ilerk dfd jxca izi`x `l m` zexit ilr mpew" xn` ikc ;cegl dinrh cge cg lke .lha excp - ipdn cga zexit

`nfeb jxca 'it`c ,xn`w `xwiy i`cec b"r`c ,`pixg` `nrhn oixzen zexitd inp - "cad zia zxewk ygp izi`x `l m`" xn` ike .b"d ika mifbc yipi` ciarc ,ax mr d`xy

eilr mxq`l el did `l` ,i`pza exeqi` zelzl el did `l k"`y .oeekzp zexitd z` xeq`l `ly dizrcl dil opicn`c meyn ,oixzen zexitd ikd 'it` - ikd xninl jiiy `l

zexit xeq`l `ly 'ixn` i`ce `l` .melk dfa `veika dpznl mzq xqe` oia oi`y ,dfk ygp d`x `ly xexa xacdy ,oipr e`pzl oi` - dfa `veika dpzdyk s` ixdy .hlgena

) "`xza mizy zereay"a opzc i`d `gip d"yne .cad zia zxewk ygp d`xy xnelk ,df i`ad ixac xnel `l` ,`a.hk sc zereay,"xie`a gxetd lnb izi`x `l m`" `ey zreay iab (

"mixvn ilerk" mzd `pz `le "cad zia zxewk ygp izi`x `l m`"-w `hyew `nfebd lrc ,`ey zreay meyn iwl `l b"dkc meynlnb" ipznl `pz yg `l inp `kde ,xn`

`nfeb dia jiiy `lce `nfeb dia jiiyc icin epiidc ,ipzinl irac ipeeb ixzc ,"xie`a gxetd-edppz `d.'îâ.zexzen i`ad zereay jk`edd meyn oixzen zexitdy ,xnelk

xeq`l `l edi`c .`ey zreay meyn iwl - ediilr zexit xeqi` ilz ik ,cad zia zxewk ygpe xie`a gxetd lnb oebk ,`nfeb dia jiiy `lc icina ,edin .'ipzna `pyixtc `nrh

oi`y dn ,`ey zreay meyn dwel `peeb i`d ikc mzd opzc ,zereayc 'ipzn epiide .df xac d`xy xnel ,`eyl dreay dzvi i`ce `l` ,`paizkc `nrh `eddn ,oiekzp zexit

:'iywne .zewln `kil `ey ixcpac ,mixcpa okéëéä!xwyl dreay dzvi ixd ?xn`w mrcin "mixvn ilerk dfd jxca izi`x `l m`" xn`c `nip i` ?i`ad zereay inc,xnelk

) "izxny xwyl j`" `xw aizkck ,xac `ll xnelk `l` ,`wec e`l xwyle .zernyn mey df oeyll oi`ydk ` l`eny(.øîàã.izi`xy dreayiia`l dil `xiaqc ipira d`xpe

.`ied `ey zreayc ,zxzen ezreay `dzy xninl `kil - `nfeb dia `kiiy `lc icinac .i`w 'ipznc ipeeb edlek` e`l - "zexzen i`ad zereay jk" ipzw ikc dizniwe` metl

`lc .zexzen `nfeb ly i`ad zereay jk - oixzen i`ad ixcpy myk :ipzw ikd iia`l `l` .dl miwen zexit xeqi`a dpzna `l iia` `dc - zexzen zexitd n"n xninl `kile

:`ax dil iywne .mixcpa mifbc ikid ik zereaya mifbc yipi` ciar `l` ,`zilc - `ey zreay meyn iwle ,razyn `w `wecae ,yipi` da mifb `l dxeng dreayc oeik `niz

ë"à?xninl dil dnlmykc ,xnelk .ipzw xcpc `inec :cere !xn`w `hyew - xn`e mifbc oeikc ,zexzen inp zereayc `hiyt - i`w cegla `nfeb dia jiiyc icin` i`c :xnelk

dizeekce cad zia zxewk ygpc ,zxzen `dzy xyt` i` - xn`w "izi`xy dreay" i`e ,ediiteb ipeeb ixz edpda zexzen zereay jk - 'ipznc ipeeb ixz edpda oixzen mixcpy
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òîL .déIò ïðaø éâéIt dpéî òîLe ,àúéén÷a eJéôàc©£¦§©©§¨§©¦¨§¦¦©¨©£¥§©
ú ?dIò éåä éàî .dpéî"éaøk äëIä :àðeä áø øîàc ù ¦¨©¨¥£¨§¨©©¨£¨¨§©¦

äëIä :äáäà øa àcà áø øîà ïëå ,á÷òé ïa øæòéIà¡¦¤¤¤©£Ÿ§¥¨©©©¨©©£¨£¨¨
.á÷òé ïa øæòéIà éaøk'éðúîíðB÷" øîà ;éàáä éøãð §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§¥£©¨©¨

àI íà" "íéøöî éIBòk äfä Cøca éúéàø àI íà¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤§¥¦§©¦¦Ÿ
."ãaä úéa úøB÷k Lçð éúéàø'îâéàáä éøãð :àðz ¨¦¦¨¨§©¥©©¨¨¦§¥£©

¯éàáä úBòeáL ,ïéøzeî¯úBòeáL éîc éëéä .ïéøeñà ¨¦§£©£¦¥¦¨¥§
Cøca éúéàø àI íà äòeáL" øîàc àîéIéà ?éàáä£©¦¥¨©£©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤
äòeáL" øîàc :ééaà øîà ?øîà÷ íòcéî "äfä©¤¦©©¨¨©£©©©¥©£©§¨
?øîéîI éI änI ïk íà :àáø déI øîà ."éúéàøL¤¨¦¦£©¥¨¨¦¥¨¨¦§¥©
øîBàa :àáø øîà àJà !éðú÷ øãðc àéîec ,ãBòå§§¨§¤¤¨¨¥¤¨£©¨¨§¥
éúéàø àI íà äòeáLa éIò íIBòä úBøét eøñàé"¥¨§¥¨¨¨©¦§¨¦Ÿ¨¦¦
:éLà áøI àðéáø I"à ."íéøöî éIBòk äfä Cøca©¤¤©¤§¥¦§©¦¨¦¨§©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc mixcp(iyiy meil)

àúéén÷a eléôàcelv` lk`iy dvexdy oey`xd oica elit`y - ©£¦§©©§¨
,minkg el eced `l dfa mb ,exicne ea axqne exiagdpéî òîLe§©¦¨

rnype -dfnydéìò ïðaø éâéìtxfril` iax lr miwleg minkg - §¦¥©¨¨£¥
,`xnbd zniiqn .dpyna epipyy oica s` awri oadpéî òîL- §©¦¨

,`xnbd zxxan .jk ef `ziixan gikedl xyt` ok`dìò éåä éàî©¨¥£¨
oa xfril` iaxk e` minkgk dkld m`d ,df oecipa wqtp dn -

,`xnbd zhyet .awri,òîL àzéaøk äëìä àðeä áø øîàc ¨§©§¨©©¨£¨¨§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàoa xfril` iaxk dkldy ,ipyd wtqd mb hytpe ¡¦¤¤¤©£Ÿ

,awri.á÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìä äáäà øa àcà áø øîà ïëå§¥¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

äðùî
wxtd zligza(:k)ixcp `ed ipyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.i`ad ixcp mdn zx`an ef dpyn ,i`ad
éàáä éøãðe xcpy mc` ,cvikíðB÷ øîàilr df xkk xq`i - ¦§¥£©¨©¨

oaxwkäfä Cøca éúéàø àì íàmc` ipa `eax miyyéìBòki`vei- ¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤§¥
íéøöî,ilr df xkk mpew xne`y e`Lçð éúéàø àì íàezxevy ¦§©¦¦Ÿ¨¦¦¨¨

,ãaä úéa úøB÷kj` .milg mpi`e ,md i`ad ixcp el` mixcp ipy §©¥©©
jxca izi`x `l m` mpew' xne`a eli`y ,mdipya dey mrhd oi`
ax mrl `exwle mifbdl mc` ipa jxcy oeik ,'mixvn ilerk dfd
zn`a my eid `ly mnvra mirceiy it lr s` ,mixvn iler mya

xy xyt` ok m` .mixvn ilerkxn`y e`pz miiwzpe ,ax mr d`
`l m`' xne`a eli`e .xkkd eilr xq`p `le ,'mixvn ilerk'
oi`y itl ,mifbny meyn exzid oi` 'cad zia zxewk ygp izi`x
,`ed mrhd `l` .`vnp epi`y xaca x`zle mifbdl mc` ipa jxc
`la exqe` did xkkd z` envr lr xeq`l epevx did m`y oeik
df i`ad xac xnel epevx i`ce `l` ,zernyn ea oi`y df i`pz

.xkkd z` xeq`l ezpeek oi`e exiag z` `iltdl

àøîâ
àðz,`ziixaa,ïéøzeî éàáä éøãðïéøeñà éàáä úBòeáL.lr s`e ¨¨¦§¥£©¨¦§£©£¦

exn`py xzidd inrh z` xnel jiiy i`ad zereaya mby it
da xn`py ,dxeng `idy dreaya minkg exingd ,i`ad ixcpa

(f k zeny).'dwpi `l'
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦

y `ziixaa xn`péàáä úBòeáL.zexeq`àîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨
xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,zeywdløîà÷ íòcéî`l m`' `ld ,melk ezxin`a yi ike - ¦¨©¨¨©
ici lr xac envr lr xqe` epi`y oeike ,i`pz oeyl `ed 'izi`x

.llk dreay oeyl df oi` ,e`pz
:`ziixad ixaca iia` xe`ia

,éiaà øîàzxacn ,zexeq` i`ad zereayy zxne`y `ziixad ¨©©©¥
ote`aéúéàøL äòeáL øîàcizi`xy dreay e` ,mixvn ilerk §¨©§¨¤¨¦¦

,zeidl leki epi`y xac lr raypy oeike ,cad zia zxewk ygp
.`ey zreay xeqi` lr xar

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay' xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
,df lr raydl xeq`y `ed heyt xac ,'izi`xyeøîéîì él änì̈¨¦§¥©

.oixeq` i`ad zereayy epcnll `ziixad dkixv recne -ãBòå§
zexeq` i`ad zereay `ziixaa epipyy dn ixdy ,dywàéîec§¨

éðz÷ øãðcxn`p df lre ,i`ad ixcpl zenecd zereaya xaecn - §¤¤¨¨¥
oi` iia` ixac itle .mixeq` i`ad zereaye mixzen i`ad ixcpy
xac envr lr xqe` `ed i`ad ixcpa ixdy ,xcpl dnec dreayd
,dreaya xac mey envr lr xqe` epi` i`ad zereayae ,mpewa

.i`ad xac d`xy rayp wx `l`
:`ziixad ixaca `ax xe`ia

àlàel` zeiyew gkn -øîàx`an -àáøzxacn `ziixady ¤¨¨©¨¨
äòeáLa éìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàaäfä Cøca éúéàø àì íà §¥¥¨§¥¨¨¨©¦§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,íéøöî éìBòkiler mya ax mrl `exwl mlerd jxcy it lr s`e §¥¦§©¦
xitd eilr mixq`p ,dreay xeqi` zxneg iptn ,mixvn.ze

déì øîàdywd -,éMà áøì àðéáøxne`dy `ziixaa epipy recn ¨©¥¨¦¨§©©¦
ilerk dfd jxca izi`x `l m` dreaya ilr mlerd zexit exq`i

,zexitd eilr mixq`p mixvnéðîLîeLc àpé÷ àøáb éàä àîìãå§¦§¨©©§¨¦¨§§§¨¥
íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦

exq`iy rayidl ezpeeke ,'mixvn iler' mny z` `xwe zevaewn
mny iz`xwy milnp mze` z` izi`x `l m` ,ilr mlerd zexit

,mixvn ileråok m`,òazLî øétLmilnpd z` d`x zn`a ixdy §©¦¦§©©
.el`d
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àðz,`ziixaa,úBøzeî éàáä úBòeáL Ck ïéøzeî éàáä éøãpL íLk ¨¨§¥¤¦§¥£©¨¦¨§£©¨

oeik ,mixq`p mdilr raypy zexitd oi` i`ad zreay raypde
xqe` m` oiae .i`ad zereaya mb jiiy i`ad ixcp xzidl mrhdy
xqe` m` oiae ,mixvn ilerk izi`x `l m` dreaya zexit eilr
oi` ,cad zia zxewk ygp izi`x `l m` dreaya zexit eilr

.dpyna ex`azpy minrhdne ,zexitd z` eilr xeq`l ezpeek
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦
`ziixaa xn`pyéàáä úBòeáL.zexzenàîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨

xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤
,zeywdløîà÷ íòcéî,melk ezxin`a yi ike -éøäoeyll oi` ¦¨©¨¨©£¥

e ,xac envr lr xqe` epi`y oeik llk zernyn efäòeáL äúöé̈§¨§¨
ìø÷Ldpi` ef dreayy ycgl `ziixad dkxved recne ,mpigl - ©¤¤

.i`ad zreay `idy oeik dlg
:`ziixad ixaca iia` xe`ia
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mixcpa wx `ly `ed `ziixaa yecigde ,cad zia zxewk ygp
mifbdl milibx miyp`dreaya s` `l` ,i`ad ixcp mdixcpe

zereay mdizereaye mifbdl milibx miyp` xzei dxeng `idy
.`ey zreay `le ,i`ad

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
s` mifbdl milibx miyp`y oeiky `ed heyt xac ,izi`xy
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zexzen i`ad zereayyéðz÷ øãðc àéîec-zereaya xaecn §¨§¤¤¨¨¥
mipte`d ipya mixzen i`ad ixcpy enke ,i`ad ixcpl zenecd
ipya myxtl jixv zexzend i`ad zereay mb jk ,dpynd ly
epi` zereayd xzid iia` xe`ia itle .dpyna exn`py mipte`d
ote`a wx zxzen i`ad zreay ixdy ,mixcpd xzidl deey
.mc` ipa jxck exeaica mifbny ,mixvn ilerk d`xy raypy
ipa jxc oi`y oeik ,cad zia zxewk ygp d`xy rayp m` la`
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énð,zexzen i`ad zereayy `ziixaa epipyy dn ok enk - ©¦
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íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦
exq`iy rayidl ezpeeke ,'mixvn iler' mny z` `xwe zevaewn
mny iz`xwy milnp mze` z` izi`x `l m` ,ilr mlerd zexit
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מכבר  להם  הידועים  והנקודות  האותיות  ילדים  עם  ללמוד  אפשר  אם  לשאלתו  ...בנוגע 
קודם שיודעים את כל הנקודות. הנה אין קפידא בזה אף שלכאורה בקל יותר ללמדם כל הנקודות 
בהמשך אחד מאשר להפסיק באמצע בענינים אחרים, אבל זוהי שאלה חינוכית ויש לפותרה מתאים 

להתלמידים בכתה שלו ואופן קליטתם את הלימודים.
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וכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc mixcp(iyiy meil)

àúéén÷a eléôàcelv` lk`iy dvexdy oey`xd oica elit`y - ©£¦§©©§¨
,minkg el eced `l dfa mb ,exicne ea axqne exiagdpéî òîLe§©¦¨

rnype -dfnydéìò ïðaø éâéìtxfril` iax lr miwleg minkg - §¦¥©¨¨£¥
,`xnbd zniiqn .dpyna epipyy oica s` awri oadpéî òîL- §©¦¨

,`xnbd zxxan .jk ef `ziixan gikedl xyt` ok`dìò éåä éàî©¨¥£¨
oa xfril` iaxk e` minkgk dkld m`d ,df oecipa wqtp dn -

,`xnbd zhyet .awri,òîL àzéaøk äëìä àðeä áø øîàc ¨§©§¨©©¨£¨¨§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàoa xfril` iaxk dkldy ,ipyd wtqd mb hytpe ¡¦¤¤¤©£Ÿ

,awri.á÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìä äáäà øa àcà áø øîà ïëå§¥¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

äðùî
wxtd zligza(:k)ixcp `ed ipyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.i`ad ixcp mdn zx`an ef dpyn ,i`ad
éàáä éøãðe xcpy mc` ,cvikíðB÷ øîàilr df xkk xq`i - ¦§¥£©¨©¨

oaxwkäfä Cøca éúéàø àì íàmc` ipa `eax miyyéìBòki`vei- ¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤§¥
íéøöî,ilr df xkk mpew xne`y e`Lçð éúéàø àì íàezxevy ¦§©¦¦Ÿ¨¦¦¨¨

,ãaä úéa úøB÷kj` .milg mpi`e ,md i`ad ixcp el` mixcp ipy §©¥©©
jxca izi`x `l m` mpew' xne`a eli`y ,mdipya dey mrhd oi`
ax mrl `exwle mifbdl mc` ipa jxcy oeik ,'mixvn ilerk dfd
zn`a my eid `ly mnvra mirceiy it lr s` ,mixvn iler mya

xy xyt` ok m` .mixvn ilerkxn`y e`pz miiwzpe ,ax mr d`
`l m`' xne`a eli`e .xkkd eilr xq`p `le ,'mixvn ilerk'
oi`y itl ,mifbny meyn exzid oi` 'cad zia zxewk ygp izi`x
,`ed mrhd `l` .`vnp epi`y xaca x`zle mifbdl mc` ipa jxc
`la exqe` did xkkd z` envr lr xeq`l epevx did m`y oeik
df i`ad xac xnel epevx i`ce `l` ,zernyn ea oi`y df i`pz

.xkkd z` xeq`l ezpeek oi`e exiag z` `iltdl

àøîâ
àðz,`ziixaa,ïéøzeî éàáä éøãðïéøeñà éàáä úBòeáL.lr s`e ¨¨¦§¥£©¨¦§£©£¦

exn`py xzidd inrh z` xnel jiiy i`ad zereaya mby it
da xn`py ,dxeng `idy dreaya minkg exingd ,i`ad ixcpa

(f k zeny).'dwpi `l'
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦

y `ziixaa xn`péàáä úBòeáL.zexeq`àîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨
xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,zeywdløîà÷ íòcéî`l m`' `ld ,melk ezxin`a yi ike - ¦¨©¨¨©
ici lr xac envr lr xqe` epi`y oeike ,i`pz oeyl `ed 'izi`x

.llk dreay oeyl df oi` ,e`pz
:`ziixad ixaca iia` xe`ia

,éiaà øîàzxacn ,zexeq` i`ad zereayy zxne`y `ziixad ¨©©©¥
ote`aéúéàøL äòeáL øîàcizi`xy dreay e` ,mixvn ilerk §¨©§¨¤¨¦¦

,zeidl leki epi`y xac lr raypy oeike ,cad zia zxewk ygp
.`ey zreay xeqi` lr xar

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay' xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
,df lr raydl xeq`y `ed heyt xac ,'izi`xyeøîéîì él änì̈¨¦§¥©

.oixeq` i`ad zereayy epcnll `ziixad dkixv recne -ãBòå§
zexeq` i`ad zereay `ziixaa epipyy dn ixdy ,dywàéîec§¨

éðz÷ øãðcxn`p df lre ,i`ad ixcpl zenecd zereaya xaecn - §¤¤¨¨¥
oi` iia` ixac itle .mixeq` i`ad zereaye mixzen i`ad ixcpy
xac envr lr xqe` `ed i`ad ixcpa ixdy ,xcpl dnec dreayd
,dreaya xac mey envr lr xqe` epi` i`ad zereayae ,mpewa

.i`ad xac d`xy rayp wx `l`
:`ziixad ixaca `ax xe`ia

àlàel` zeiyew gkn -øîàx`an -àáøzxacn `ziixady ¤¨¨©¨¨
äòeáLa éìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàaäfä Cøca éúéàø àì íà §¥¥¨§¥¨¨¨©¦§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,íéøöî éìBòkiler mya ax mrl `exwl mlerd jxcy it lr s`e §¥¦§©¦
xitd eilr mixq`p ,dreay xeqi` zxneg iptn ,mixvn.ze

déì øîàdywd -,éMà áøì àðéáøxne`dy `ziixaa epipy recn ¨©¥¨¦¨§©©¦
ilerk dfd jxca izi`x `l m` dreaya ilr mlerd zexit exq`i

,zexitd eilr mixq`p mixvnéðîLîeLc àpé÷ àøáb éàä àîìãå§¦§¨©©§¨¦¨§§§¨¥
íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦

exq`iy rayidl ezpeeke ,'mixvn iler' mny z` `xwe zevaewn
mny iz`xwy milnp mze` z` izi`x `l m` ,ilr mlerd zexit

,mixvn ileråok m`,òazLî øétLmilnpd z` d`x zn`a ixdy §©¦¦§©©
.el`d
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àðz,`ziixaa,úBøzeî éàáä úBòeáL Ck ïéøzeî éàáä éøãpL íLk ¨¨§¥¤¦§¥£©¨¦¨§£©¨

oeik ,mixq`p mdilr raypy zexitd oi` i`ad zreay raypde
xqe` m` oiae .i`ad zereaya mb jiiy i`ad ixcp xzidl mrhdy
xqe` m` oiae ,mixvn ilerk izi`x `l m` dreaya zexit eilr
oi` ,cad zia zxewk ygp izi`x `l m` dreaya zexit eilr

.dpyna ex`azpy minrhdne ,zexitd z` eilr xeq`l ezpeek
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦
`ziixaa xn`pyéàáä úBòeáL.zexzenàîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨

xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤
,zeywdløîà÷ íòcéî,melk ezxin`a yi ike -éøäoeyll oi` ¦¨©¨¨©£¥

e ,xac envr lr xqe` epi`y oeik llk zernyn efäòeáL äúöé̈§¨§¨
ìø÷Ldpi` ef dreayy ycgl `ziixad dkxved recne ,mpigl - ©¤¤

.i`ad zreay `idy oeik dlg
:`ziixad ixaca iia` xe`ia

,éiaà øîàzxacn ,zexzen i`ad zereayy zxne`y `ziixad ¨©©©¥
ote`aéúéàøL äòeáL øîàcizi`xy dreay e` ,mixvn ilerk §¨©§¨¤¨¦¦

mixcpa wx `ly `ed `ziixaa yecigde ,cad zia zxewk ygp
mifbdl milibx miyp`dreaya s` `l` ,i`ad ixcp mdixcpe

zereay mdizereaye mifbdl milibx miyp` xzei dxeng `idy
.`ey zreay `le ,i`ad

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
s` mifbdl milibx miyp`y oeiky `ed heyt xac ,izi`xy
d`xy zn` xnel ezpeek ixdy ,i`ad zreay mzreay ,dreaya

e ,ax mrøîéîì él änì`nfeb ea jiiyy xac lr raypdy ¨¨¦§¥©
.i`ad zreay ezreayãBòå`ziixaa epipyy dn ixdy ,dyw §

zexzen i`ad zereayyéðz÷ øãðc àéîec-zereaya xaecn §¨§¤¤¨¨¥
mipte`d ipya mixzen i`ad ixcpy enke ,i`ad ixcpl zenecd
ipya myxtl jixv zexzend i`ad zereay mb jk ,dpynd ly
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.dxeq`d `ey
:`ziixad ixaca `ax xe`ia

àlàel` zeiyew gkn -øîàx`an -,àáøíìBòì`ziixad ¤¨¨©¨¨§¨
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énð,zexzen i`ad zereayy `ziixaa epipyy dn ok enk - ©¦
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déì øîàdywd -,éMà áøì àðéáøzxne` `ziixad recn ¨©¥¨¦¨§©©¦
,i`ad zreay `id efk dreayyàpé÷ àøáb éàä àîìãåéðîLîeLc §¦§¨©©§¨¦¨§§§¨¥

íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦
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xcde"וכר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc mixcp(ycew zay meil)

déì øîà,`piaxl iy` ax uxiz -òazLî ïãéc àzòcà òazLî ék ¨©¥¦¦§©©©©§¨¦¨¦§©©
itk rayp epi`e ,epeyl z` mipian ep`y dn itl rayp mc` -

,ezaygneMà ïéLôð ïðé÷ñî àì ïðàåéðîLîepzrc lr dler oi`e - ©£©Ÿ©§¦©©§¦©§§¨¥
`l` ,milnpl ezpeek ,mixvn ilerk izi`x `l m` xn`y dny
,mixvn i`veik mc` ipa `eaix miyy d`xy ezpeek mipian ep`
rayp mc`y ep`vny dywn `xnbd .i`ad zreay ezreay okle

:eail zaygn itk
òazLîc Léðéà ãéáò àì déLôðc àzòc ìòåep`vn `l ike - §©©§¨§©§¥Ÿ£¦¦¦§¦§©©

,eixac z` mipian ep`y itk `le ezaygn itk rayp mc`y
àéðúäåxteke dprhd zvwna dcend mc` ,`ziixaa epipy `ld - §¨©§¨

,dzvwnaïäLkmipiicd -BúBà ïéòéaLîòãBé éåä ,Bì íéøîBà , §¤¥©§¦¦§¦¡¥¥©
L éàðz ìò àlLayeg dz`ìò àlà ,EúBà ïéòéaLî eðà Eaìa ¤Ÿ©§©¤§¦§¨©§¦¦§¤¨©

eðézòcoipiicd zrc -ïéc úéa úòc ìòåzx`ane .dlrn ly ©§¥§©©©¥¦
,`xnbdéàî é÷etàì,oic zia lr mixrdl leki raypd dna - §©¥©

,oic zia zrc lr eriaydl ekxved jkn erpenl ickyé÷etàì åàì̈§©¥
oebk ,df ote`a mixri `ly ick eriaydl ekxved i`ce -÷éqàc§©¦

éøcðe÷ñéàì eäì,wgyn ly zephw ur zekizg gwiy -÷éqàå §§¦§§§¥§©¦
éæeæ àîL ïBäìmixri `ly icke ,'zern' mya mdl `xwie - §§¨¥

mipiicd eze` eriayd ,zephw ur zekizg aiig epi`y rayidl
.mzrc lre,`xnbd dgikeneðézòc ìò øîà÷cîexn`y dnn - ¦§¨¨©©©§¥

,mipiicd zrc lr eriaydl jixvyòazLîc Lpéà ãéáòc ììkî¦§¨©£¦¦¨§¦§©©
déLôðc àzòcà-m` okle ,ezaygn itl rayp mc`y gikedl yi ©©§¨§©§¥

epi`y rayp deld didyk ,epzrc lr eze` miriayn epiid `l
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רש"י                                                                                                                                      תוספות

ההשגחה העליונה מביאה כל אחד למקום מגוריו לשם חיזוק היהדות והרבצת התורה. כאשר חורשים וזורעים – צומח.
היום יום כה חשוון
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'éðúî.'eke zebby ixcpm` mpew" oebk ,bbey did excp zryac `cg .ipzw ipeeb ixz

t"r`e ,legl ie`x xcpdy drya bbey didy inp ipzwe .'eke "izizy m` ,izlk`

mpew" xn`c ,xnelk "dzey ip`ye lke` ip`y" ipzwcke ,bbey did `l eitn `viy dryay

dlik`a `xcpc oeikc ,dzye lk`e gkye "meid dzey ip` m`e lke` ip` m` ilr df xkk

,bbey dil ded `zry `idde ,liig `ziinw

mey dlik` dze`a ielz `diy xkfp `ly xnelk

xcp-llk `xcp liig `l.ä"áåel` mixne`

.oixzen el`exzed ezvwn xzedy xcpc meyn

dl`y `la 'it` - oixzene .'nba `zi`ck ,elek

drax` edlekc oiwxt yixa oxn`ck ,xn`w

:`zlinc `nrhe .mkgl dl`y oikixv oi` mixcp

c meyneid eig` e` eia`y rcei did eli`y oeik

xwira drhen f"d ,llkd on o`iven did odnr

yiy lke .eia` lr mlern ezrc did `ly ,xcpd

lhae ,oiey eale eit oi` - zerh xcpd xwira

opira "il zipdp izy` mpew"a d"yne .envrn

t"r` ,`l i`c ,"iqik z` dapby" yexita xn`iy

z` xicdly oeik ,n"n ,jk liaya ezrc didy

la` .xcpd xwira zerh `kil - oiekzp ezy`

ixd - mlern df z` xicdl oiekzp `ly o`k

eil`n lha xcpd.'îâzebby ixcpy myk

.zexzen zebby zereay jk zexzend"de

,ipz :inlyexia `zi` ikde .ixy oifexf zereayc

oifexf zereay jk oixzen oifexf ixcpy myk

oixzen.éëéäax oebk zebby zereay inc

.iq` axe `pdkopigkyn `lc `xninl e`l

edl opigkync ,b"dka `l` zebby zereay

eli`ke ,dil hwp `zeaxl `l` ,'ipznc `inec

`nlra 'ixn`cke .zebby zereay okid cr :xn`

).gk oiyecw,`zeax iede .dreay leblb okid cr :(

dil xn` cge cg lk iq` axe `pdk axc b"r`c

razy`e dil yg `lc oeikc `"cq ,ax xn`n oiad `le ,irhc dixagl-,`id dbby e`l

l"nw ,oixeq` edi zexit xeqi` da dlz i`e.ïðú.'eke h"ie zezaya migzet mzd'ipzn

) "oigzet" 'ta onwl `id.eq"oigzet"c oizipzna eli`e ,eil`n lha xcpd `kdc 'ipzna eli`c ,oiwxtc 'ipznl ynn `inc `l 'ipzn `de .(-zezay ceaka el oigzety `l` ,liig `xcp

zg` dpy oiie xya envr lr xq`y iny ,ikd xninl `kil "oigzet" wxta 'ipzna eli`e ,mlern eia`l oeekzp `ly ,xcpd xwira zerh `ki` oizipznac meyn ,`nrh epiide .h"ie-rcei

xcpd xwira zerh `kilc oeik jkld .miaeh minie zezay eilr exariy `ed-did `l oda zeprzdl xeq`y rcei did eli`y gzta ,aeh meie zay ceaka el oigzety `l` ,liig `xcp

`kd dl opiziinc `de .dhxga e` ,xcep-`aiwr 'xe opaxc ediizbelt eda `ilzc ikid ik ,`ilz elek xzed ezvwn xzedy xcpac xnele ,d"ae y"ac ediizbelt iyextl.øîàlkd dax

.xzen eia`e oixeq` oedlek `nlr ilekc `a`n ueg oixeq` mklek xne` iziid 'eke xne`a micenyay oeiky itl ,elek xzed ezvwn xzedy xcp `peeb i`d ik ixwin `lc meynxcpd zr

itl ,ezvwn xzedy xcp df oi` ikd elit` - llkd on eia` `iveny i"tr` ,dligza xn`y ynn oeyld eze`a mixg`d iabl mipey`xd eixac cinrn k"b eiykre "oixeq` mklek" xn`

] "mklek" xne` `ed ixd mixg`d iable ,xcpd zernyna mlern qpkp `l eia`ydlgza [xn`y :i"q.àìipelte ipelt xne` iziid mkipia `a`y rcei iziid eli` xne`a `l` ewlgp
oixeq`
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'éðúîøkæðå "éúéúL íàå ézIëà íà" ;úBââL éøãð¦§¥§¨¦¨©§¦§¦¨¦¦§¦§©
Iëàå çëLå "äúBL éðàLå IëBà éðàL" .äúLå IëàL¤¨©§¨¨¤£¦¥§¤£¦¤§¨©§¨©
éñék úà äáðbL éI úéðäð ézLà íðB÷" øîà .äúLå§¨¨¨©¨¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦
.äáðb àJL òãBðå ,ezkä àJL òãBðå "éða úà äúkäLå§¤¦§¨¤§¦§©¤Ÿ¦©§©¤Ÿ¨§¨
"ïaø÷ íëéIò éøä" øîàå íéðàz ïéIëBà ïúBà äàø̈¨¨§¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨

ïä :à"ùá .íéøçà ïänò eéäå ,åéçàå åéáà eàöîðå¯ §¦§§¨¦§¨¦§¨¦¨¤£¥¦¥
íänòM äîe ,íéøzeî¯eJàå eJà :à"äáå .íéøeñà ¨¦©¤¦¨¤£¦¥¨¥

.ïéøzeî'îâïéøzeî úBââL éøãpL íLk :àðz¯Ck ¨¦¨¨§¥¤¦§¥§¨¨¦¨
î úBââL úBòeáL?úBââL úBòeáL éîã éëéä .úBøze §§¨¨¥¦¨¥§§¨

éëäc àúòeáL :øîà ïéãä ,éñà áøå àðäk áø ïBâk§©¨£¨§©©¦¨¥£©§£¨§¨¦
Iëc .áø øîà éëäc àúòeáL :øîà ïéãäå ,áø øîà£©©§¨¥£©§£¨§¨¦£©©§¨
ïúBà äàø" .òazLéî÷ øétL déLôðc àzòcà ãçå ãç©§©©©§¨§©§¥©¦¨¦§©©¨¨¨
äðBLàøa .è"éáå úBúaLa ïéçúBt :íúä ïðz ."ïéIëBà§¦§©¨¨§¦§©¨¨¦¨
íéîiä Ik øàLe ,íéøzeî íéîiä ïúBà :íéøîBà eéä̈§¦¨©¨¦¨¦§¨¨©¨¦
øzeäL øãð :ãnéIå àáé÷ò éaø àaL ãò ,íéøeñà£¦©¤¨©¦£¦¨§¦¥¤¤¤©
àëéä Ik ,àîIò éJeëc :äaø øîà .BJk øzeä Búö÷î¦§¨©ª£©©¨§¥¨§¨¨¥¨
øîBà éúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eJéà :øîàc©£©¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦¥

"àaàî õeç ïéøeñà íëJek"¯åéáàå ïéøeñà ïBäJeëc §¤£¦¥©¨§§£¦§¨¦
àaàL òãBé éúééä eJéà :øîBàa àJà e÷Içð àI .øzeî¨Ÿ¤§§¤¨§¥¦¨¦¦¥©¤©¨
."øzeî àaàå ïéøeñà éðBIôe éðBIt" øîBà éúééä íëéðéa¥¥¤¨¦¦¥§¦§¦£¦§©¨¨
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נדרים. פרק שלישי - ארבעה נדרים - דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc mixcp(ycew zay meil)

äðùî
wxtd zligza(:k)`ed iyilyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.zebby ixcp mdn zx`an ef dpyn .zebby ixcp
úBââL éøãð:mipte` dyely dpynd d`iane ,cvik ¦§¥§¨

:oey`xd ote`d
ilr df xkk mpew xn`y oebkézìëà íàmeidíàå[m` e`-]éúéúL ¦¨©§¦§¦¨¦¦

,dzy `le lk` `ly xeaq didy meyn ok xcpe ,meidåokn xg`l §
,äúLå ìëàù økæðenke .xcep did `l excp zrya xkef did m`e ¦§©¤¨©§¨¨

xkk mpew xn`y oebk ,zeyrl cizr `edy xaca excp dlz m` ok
ilr eféðàL[ip` m`-]ìëBà,meidéðàLå[ip` m` e`-]äúBL ¤£¦¥§¤£¦¤
,meidåjk xg`çëLexcp z`,äúLå ìëàådf ici lry xkf `le §¨©§¨©§¨¨

milg mpi`e zebby ixcpl miaygp el` mipte` .xkka xq`p `ed
.xkk dze`a xzene llk

:ipyd ote`d
y oebk ,xcpd zaiqa zerh el dzide xcp m`,øîàézLà íðB÷ ¨©¨¦§¦

,éì úéðäðmeyn dxicn `edy yxiteéñék úà äáðbLå ,m` ok ¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§
meyn dxicn `edy yxitúà äúkäL,éðaåokn xg`làlL òãBð ¤¦§¨¤§¦§©¤Ÿ

ezkä,oad z` -å,oey`xd ote`a,äáðb àlL òãBðrcei did m`e ¦©§©¤Ÿ¨§¨
.zerha dxicd ok m`e ,dxicn did `l dapb `lye dzkd `ly

.llk lg xcpd oi`e ,zebby ixcpl aygp df ote` mbe
:iyilyd ote`d

,xcpd seba zerh dzidykoebkyïúBà äàømiyp` zveaw - ¨¨¨
yíéðàz ïéìëBà,elyéøä øîàåel` mip`zïaø÷ íëéìòmixeq`- §¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨

,oaxwk xcpa mklåokn xg`leàöîðmdy milke`d,åéçàå åéáà §¦§§¨¦§¨¦
eéäåïänòmc` ipa mbíéøçàm`e ,eiaexw mpi`yeia`y rcei did §¨¦¨¤£¥¦

ok m`e ,mxicn did `le ,llkd on m`iven did ,my eig`e
.llk xcpd mdilr lg `le ,zerha xcpd did mdiabl

m`d odnr eidy mixg`d iabl lld ziae i`ny zia ewlgpe
,xcpd lg mdilrïä íéøîBà éànL úéa,eig`e eia` -,íéøzeîäîe ¥©©§¦¥¨¦©

íänòL,mzi` eidy miyp`d x`y -mix`yp,íéøeñàmeyn ¤¦¨¤£¦
.zerh mey el dzid `l mdiably,íéøîBà ìlä úéáeelàå elà- ¥¦¥§¦¥¨¥

,mdnr eidy mixg`d oiae eig`e eia` oia,ïéøzeîmeyn ¨¦
`ed ,ewlga lha xcpdy oeike ,cg` xcpa mxq` dligzny

.elek lhazn

àøîâ
àðz,`ziixaaïéøzeî úBââL éøãpL íLk,epizpyna x`eankCk ¨¨§¥¤¦§¥§¨¨¦¨

úBââL úBòeáLúBøzeî,m` ipelt xkk lk`i `ly raypy oebke §§¨¨
jk xg`e ,lenz` lk` `ly ayg xcpy dryae ,lenz` lk`

.xkka xq`p epi` ,lk`y xkfp
,`xnbd zxxanéîc éëéäly xzidd okid cr -úBââL úBòeáL, ¥¦¨¦§§¨

elit` xaecny ,zx`aneote`a`ny yegl raypd lr didy
,rayidl `le dreh `edïBâkmr didy dyrndáøå àðäk áø §©©£¨§©

,éqà,mieqn dkld xaca ax xaq cvik ewlgpyeïéãämdn cg` - ©¦¨¥
,øîàáø øîà éëäc àúòeáL,ax xn` jky rayp ipixd -ïéãäå ¨©§£¨§¨¦¨©©§¨¥

exiage -,øîàáø øîà éëäc àúòeáLxn` jky rayp ipixd - ¨©§£¨§¨¦¨©©
.axixdy ,dreh `ed `ny yeygl cg`e cg` lk lr didy s`e

,dbbyl aygp df ok it lr s` ,jtidl geha exiagmilez eid m`e
lke` `ly dreay mixne` eidy oebk ,ef dreaya mieqn xeqi`

meyn ,zexita mixq`p eid `l ,jk ax xn` `l m` zexitãç ìëc§¨©
ãçåmdn cg`e cg` lk -déLôðc àzòcà-,xeaq didy dn itl §©©©§¨§©§¥

òazLéî÷ øétLxxazp m` s` okle ,zn`d lr rayp `ed ixd- ©¦¨¦§©©
xq`p epi` ,drhy.zexita

,dpyna epipyïúBà äàømiyp` zveaw -yïéìëBà,ely mip`z ¨¨¨§¦
eia` e`vnp ,okn xg`le ,oaxw mkilr el` mip`z ixd xn`e
zia ewlgpe .eiaexw mpi`y mixg` mc` ipa odnr eide ,eig`e
mix`yp mixg`de mixzen eig`e eia` wx m`d lld ziae i`ny
xzed ezvwn xzedy xcpy meyn mixzen mleky e` ,mxeqi`a

:elek
ezvwn xzedy xcp m`d ztqep mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:elek xzed
íúä ïðzonwl dpyna ef oirk zwelgn epipy -(.eq)iabl ,xcpy in §©¨¨

lek`l devn yi zezayay gkye ,mei miyely xya lk`i `ly
,xyaïéçúBtelaceak,íéáBè íéîéáe úBúaLeze` l`ey mkgde §¦§©¨§¨¦¦

m`e ,xcep ziid m`d ,zaya xya lek`l devny rcei ziid eli`
e .el mixizn e`l xne`eéä äðBLàøaminkgd,íéøîBàxg`y ¨¦¨¨§¦

,xcpd z` mkgd xizdyíéîiä ïúBàmiaeh minie zezay - ¨©¨¦
,íéøzeîíéîiä ìk øàLemix`yp ,drh `l mday,íéøeñàzrcke ¨¦§¨¨©¨¦£¦

.elek xzed `l ezvwn xzedy xcpy ,dpyna i`ny ziaàaL ãò©¤¨
,ãnéìå àáé÷ò éaøy,Blk øzeä Búö÷î øzeäL øãðzrcklld zia ©¦£¦¨§¦¥¤¤¤©¦§¨©ª

.dpyna
xcp m`d lld ziae i`ny zia ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:elek xzed ezvwn xzedy
,äaø øîààîìò éleëcmicen ,lld zia oiae i`ny zia oia - ¨©©¨§¥¨§¨

,dpynd ly ote`ayøîàc àëéä ìkel xxazpy xg` m` - ¨¥¨§¨©
,xn` ,mdipia eid eig`e eia`yíëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤

øîBà éúééäxcpd z`oeyl eze`adligzn izxn`yíëlek' ¨¦¦¥§¤
,'ïéøeñàsiqen iziidy `l`,'àaàî õeç'`ed oicdïBäleëc- £¦¥©¨§§

mip`zdn elk`y miyp`d x`y,øzeî åéáàå ïéøeñàdfy meyn £¦§¨¦¨
z` dpyn epi` mixg`d iabl ixdy ,ezvwn xzedy xcp `xwp `l
it lr s` eia` iable ,dligza xn`y 'oixeq` mklek' oeyld
,'mklek'a llkp `l mlerny xiaqn `ed ixd ,eitlk xcpd lhay
mlern llkp `l eia` ixdy ,exwira zerh `l excpa oi` ,ok m`e
epi`e oey`xd epeyla x`yp ixdy epeyla zerh `le ,'mklek'a

e .edpyne÷ìçð àì,lld ziae i`ny ziaøîBàa àlàxg` Ÿ¤§§¤¨§¥
,mdipia eig`e eia`y xxazpyéúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦

øîBàoeyla xcpd lk z`,dpey,'øzeî àaàå ïéøeñà éðBìôe éðBìt' ¥§¦§¦£¦§©¨¨
did mdipia eia`y rcei did m`y eiykr xne` `edy oeikny

sqepae ,'ipelte ipelt' xne`e eixac silgnz` `iven `ed dfl
df ixd ,xq`p epi` xcpdn wlg `edy eia` ok m`e ,xcpd on eia`
ezvwn xzedy xcpy lld zia mixaeqe ,ezvwn xzedy xcp
,ezvwn xzed xcpd m` s`y mixaeq i`ny ziae .elek xzed

.xzed `l ea drh `ly dne ,xzed ea drhy wlgd `weec
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי שורותיו מי"ב מ"ח עם המצורף להם מאמר ניצוצות חב"דיים. ות"ח ת"ח על 
שימת לבו בזה, ובודאי קודם ששלח המאמר אלי עבר עליו בהתענינות הדרושה, ותקותי אשר ניצוצות 
היום  בחיי  חב"ד  תורת  ע"פ  הנדרש  בכיוון  פעולה  להוסיף  נפשו  בפנימיות  אשר  להנר  נצטרפו  הנ"ל 
יומיים, כי ה"ז כל האדם הישראלי אשר קדוש יהי' לאלקיו וממלכת כהנים לא רק בעת התפלה ולימוד 

התורה אלא גם בהלכו בשוק, באכילתו ושתייתו וע"ד מה שכותב הרמב"ם בהלכות דיעות פרק ה'...

בכבוד ובברכה.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc mixcp(ycew zay meil)

äðùî
wxtd zligza(:k)`ed iyilyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.zebby ixcp mdn zx`an ef dpyn .zebby ixcp
úBââL éøãð:mipte` dyely dpynd d`iane ,cvik ¦§¥§¨

:oey`xd ote`d
ilr df xkk mpew xn`y oebkézìëà íàmeidíàå[m` e`-]éúéúL ¦¨©§¦§¦¨¦¦

,dzy `le lk` `ly xeaq didy meyn ok xcpe ,meidåokn xg`l §
,äúLå ìëàù økæðenke .xcep did `l excp zrya xkef did m`e ¦§©¤¨©§¨¨

xkk mpew xn`y oebk ,zeyrl cizr `edy xaca excp dlz m` ok
ilr eféðàL[ip` m`-]ìëBà,meidéðàLå[ip` m` e`-]äúBL ¤£¦¥§¤£¦¤
,meidåjk xg`çëLexcp z`,äúLå ìëàådf ici lry xkf `le §¨©§¨©§¨¨

milg mpi`e zebby ixcpl miaygp el` mipte` .xkka xq`p `ed
.xkk dze`a xzene llk

:ipyd ote`d
y oebk ,xcpd zaiqa zerh el dzide xcp m`,øîàézLà íðB÷ ¨©¨¦§¦

,éì úéðäðmeyn dxicn `edy yxiteéñék úà äáðbLå ,m` ok ¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§
meyn dxicn `edy yxitúà äúkäL,éðaåokn xg`làlL òãBð ¤¦§¨¤§¦§©¤Ÿ

ezkä,oad z` -å,oey`xd ote`a,äáðb àlL òãBðrcei did m`e ¦©§©¤Ÿ¨§¨
.zerha dxicd ok m`e ,dxicn did `l dapb `lye dzkd `ly

.llk lg xcpd oi`e ,zebby ixcpl aygp df ote` mbe
:iyilyd ote`d

,xcpd seba zerh dzidykoebkyïúBà äàømiyp` zveaw - ¨¨¨
yíéðàz ïéìëBà,elyéøä øîàåel` mip`zïaø÷ íëéìòmixeq`- §¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨

,oaxwk xcpa mklåokn xg`leàöîðmdy milke`d,åéçàå åéáà §¦§§¨¦§¨¦
eéäåïänòmc` ipa mbíéøçàm`e ,eiaexw mpi`yeia`y rcei did §¨¦¨¤£¥¦

ok m`e ,mxicn did `le ,llkd on m`iven did ,my eig`e
.llk xcpd mdilr lg `le ,zerha xcpd did mdiabl

m`d odnr eidy mixg`d iabl lld ziae i`ny zia ewlgpe
,xcpd lg mdilrïä íéøîBà éànL úéa,eig`e eia` -,íéøzeîäîe ¥©©§¦¥¨¦©

íänòL,mzi` eidy miyp`d x`y -mix`yp,íéøeñàmeyn ¤¦¨¤£¦
.zerh mey el dzid `l mdiably,íéøîBà ìlä úéáeelàå elà- ¥¦¥§¦¥¨¥

,mdnr eidy mixg`d oiae eig`e eia` oia,ïéøzeîmeyn ¨¦
`ed ,ewlga lha xcpdy oeike ,cg` xcpa mxq` dligzny

.elek lhazn

àøîâ
àðz,`ziixaaïéøzeî úBââL éøãpL íLk,epizpyna x`eankCk ¨¨§¥¤¦§¥§¨¨¦¨

úBââL úBòeáLúBøzeî,m` ipelt xkk lk`i `ly raypy oebke §§¨¨
jk xg`e ,lenz` lk` `ly ayg xcpy dryae ,lenz` lk`

.xkka xq`p epi` ,lk`y xkfp
,`xnbd zxxanéîc éëéäly xzidd okid cr -úBââL úBòeáL, ¥¦¨¦§§¨

elit` xaecny ,zx`aneote`a`ny yegl raypd lr didy
,rayidl `le dreh `edïBâkmr didy dyrndáøå àðäk áø §©©£¨§©

,éqà,mieqn dkld xaca ax xaq cvik ewlgpyeïéãämdn cg` - ©¦¨¥
,øîàáø øîà éëäc àúòeáL,ax xn` jky rayp ipixd -ïéãäå ¨©§£¨§¨¦¨©©§¨¥

exiage -,øîàáø øîà éëäc àúòeáLxn` jky rayp ipixd - ¨©§£¨§¨¦¨©©
.axixdy ,dreh `ed `ny yeygl cg`e cg` lk lr didy s`e

,dbbyl aygp df ok it lr s` ,jtidl geha exiagmilez eid m`e
lke` `ly dreay mixne` eidy oebk ,ef dreaya mieqn xeqi`

meyn ,zexita mixq`p eid `l ,jk ax xn` `l m` zexitãç ìëc§¨©
ãçåmdn cg`e cg` lk -déLôðc àzòcà-,xeaq didy dn itl §©©©§¨§©§¥

òazLéî÷ øétLxxazp m` s` okle ,zn`d lr rayp `ed ixd- ©¦¨¦§©©
xq`p epi` ,drhy.zexita

,dpyna epipyïúBà äàømiyp` zveaw -yïéìëBà,ely mip`z ¨¨¨§¦
eia` e`vnp ,okn xg`le ,oaxw mkilr el` mip`z ixd xn`e
zia ewlgpe .eiaexw mpi`y mixg` mc` ipa odnr eide ,eig`e
mix`yp mixg`de mixzen eig`e eia` wx m`d lld ziae i`ny
xzed ezvwn xzedy xcpy meyn mixzen mleky e` ,mxeqi`a

:elek
ezvwn xzedy xcp m`d ztqep mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:elek xzed
íúä ïðzonwl dpyna ef oirk zwelgn epipy -(.eq)iabl ,xcpy in §©¨¨

lek`l devn yi zezayay gkye ,mei miyely xya lk`i `ly
,xyaïéçúBtelaceak,íéáBè íéîéáe úBúaLeze` l`ey mkgde §¦§©¨§¨¦¦

m`e ,xcep ziid m`d ,zaya xya lek`l devny rcei ziid eli`
e .el mixizn e`l xne`eéä äðBLàøaminkgd,íéøîBàxg`y ¨¦¨¨§¦

,xcpd z` mkgd xizdyíéîiä ïúBàmiaeh minie zezay - ¨©¨¦
,íéøzeîíéîiä ìk øàLemix`yp ,drh `l mday,íéøeñàzrcke ¨¦§¨¨©¨¦£¦

.elek xzed `l ezvwn xzedy xcpy ,dpyna i`ny ziaàaL ãò©¤¨
,ãnéìå àáé÷ò éaøy,Blk øzeä Búö÷î øzeäL øãðzrcklld zia ©¦£¦¨§¦¥¤¤¤©¦§¨©ª

.dpyna
xcp m`d lld ziae i`ny zia ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:elek xzed ezvwn xzedy
,äaø øîààîìò éleëcmicen ,lld zia oiae i`ny zia oia - ¨©©¨§¥¨§¨

,dpynd ly ote`ayøîàc àëéä ìkel xxazpy xg` m` - ¨¥¨§¨©
,xn` ,mdipia eid eig`e eia`yíëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤

øîBà éúééäxcpd z`oeyl eze`adligzn izxn`yíëlek' ¨¦¦¥§¤
,'ïéøeñàsiqen iziidy `l`,'àaàî õeç'`ed oicdïBäleëc- £¦¥©¨§§

mip`zdn elk`y miyp`d x`y,øzeî åéáàå ïéøeñàdfy meyn £¦§¨¦¨
z` dpyn epi` mixg`d iabl ixdy ,ezvwn xzedy xcp `xwp `l
it lr s` eia` iable ,dligza xn`y 'oixeq` mklek' oeyld
,'mklek'a llkp `l mlerny xiaqn `ed ixd ,eitlk xcpd lhay
mlern llkp `l eia` ixdy ,exwira zerh `l excpa oi` ,ok m`e
epi`e oey`xd epeyla x`yp ixdy epeyla zerh `le ,'mklek'a

e .edpyne÷ìçð àì,lld ziae i`ny ziaøîBàa àlàxg` Ÿ¤§§¤¨§¥
,mdipia eig`e eia`y xxazpyéúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦

øîBàoeyla xcpd lk z`,dpey,'øzeî àaàå ïéøeñà éðBìôe éðBìt' ¥§¦§¦£¦§©¨¨
did mdipia eia`y rcei did m`y eiykr xne` `edy oeikny

sqepae ,'ipelte ipelt' xne`e eixac silgnz` `iven `ed dfl
df ixd ,xq`p epi` xcpdn wlg `edy eia` ok m`e ,xcpd on eia`
ezvwn xzedy xcpy lld zia mixaeqe ,ezvwn xzedy xcp
,ezvwn xzed xcpd m` s`y mixaeq i`ny ziae .elek xzed

.xzed `l ea drh `ly dne ,xzed ea drhy wlgd `weec
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אהוב יהודי, ה' יתברך יאהבך. עשה טובה ליהודי, ה' יתברך ייטיב לך. קרב יהודי, ה' יתברך יקרבך.
היום יום כז חשוון

ויתבונן האדם: ומה אם תנועת עשב באה בהשגחה פרטית ונוגעת להשלמת כוונת הבריאה, מין המדבר בכלל וישראל עם קרובו בפרט 
על אחת כמה וכמה.

היום יום כח חשוון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

אגרות קודשול

 ב"ה,  י"ח מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו שמים הרב מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו כותב אדות הסתדרותו בבאסטאן בנוגע ללימודיו בהישיבה וגם מחוצה 
בהם  ענינים  ומחפש  אומץ  שמוסיף  אלא  המשרה  מצד  בהתחייבותו  מסתפק  שאינו  מזה  ונהניתי  לה, 
יוכל לנצל כחותיו ולהשפיע, וידוע הדיוק לשון רז"ל שבכ"מ הביטוי הוא "עוסק בתורה" ופי' כ"ק מו"ח 
אדמו"ר, שכמו שבעסק דפרנסה גשמית אין הנזקק לזה מחכה שיבוא אחד לד' אמות שלו ויעורר אותו 
בתורה  העסק  צ"ל  עד"ז  הנה  ובהרחבה,  פרנסתו  למצוא  אופן  באיזה  ולילה  יום  מתעסק  אלא  עד"ז 
וביהדות בכלל שצריך לחפש וביגיעה המתאמת אחר ענינים בהם ימצא פרנסתו ברוחניות, ומרובה מדה 

טובה אשר עי"ז נתוסף לו ג"כ ברכה והצלחה בפרנסה גשמית בפרט וביתר עניניו הפרטים בכלל.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות מסיבות שבת, אשר בודאי גם ענין כזה ישנו במקומו, ובאם לאו 
כדאי לייסדם בצורה המתאימה ובהתפשטות.

דינים עכ"פ  וכדאי הי' להנהיג שם לימוד  יעקב בביהכ"נ,  עין  מזכיר במכתבו שלומד שיעור 
קיצור שו"ע או לכה"פ הדינים המלוקטים בדרך החיים להגאון מליסא ונדפסו ג"כ בכמה סידורים, 

ומהם בסידור עם שער הכולל סידור של"ה ועוד...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולהסתדרות טובה בקרוב...

נ"ב. מטובו לפרוש בשלום חבירו האברך הוו"ח אי"א נו"נ כו' מרדכי שי' ולפלא שמאז נסעו 
לא נתקבלה ממנו כל ידיעה.

 ב"ה,  כ"ה מ"ח תשי"ד
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם אלתר שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מאתו ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי 
גרינגלאס, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו כבקשתו 

בכתבו.

ומשך, שכמו  ושחט אלא  אין  ע"פ מרז"ל  לו מהמובא בכמה מקומות בחסידות  ידוע  בודאי 
שבגשמיות הנה ע"י השחיטה כשרה מושכים את הבהמה והעוף ממצבם באופן שיוכשרו להיות דם 
ובשר כבשר האדם, הנה כן הוא גם ברוחניות, אשר צריך להמשיך את גופו ונפש הבהמית שיוכשרו 
לההפך לנפש האלקית נפש האדם שנקראת כן על שם אדמה לעליון )וכמ"ש בס' עשרה מאמרות חלק 
]אם[ כל חי חלק ב' סימן ל"ג, בשל"ה דף ש"א ע"ב ובכמה מקומות( ע"י שחיטה כשרה, היינו באם 
נפיש חיותי' של הנפש הבהמית ע"י שחיטת שני סימנים, הן בנוגע לתאוות אכילה ושתי' )ברכות לב, א( 
והן בנוגע לשאיפת אויר הסביבה )תניא ספ"ו(, הינו קנה וושט, ואם זוטר חיותי' עכ"פ בשחיטת אחד 
הסימנים באותו שמושקע יותר, והזהרו בוורידין )להוציא הדם וההתלהבות מעניני בהמה( כר' יהודא 
)נק' כן ע"ש אודה את הוי'(, הודאה אע"פ שאינו מבין לעת עתה, והשי"ת יצליח אותו לפעול כזה בעצמו 

ובסביבתו עתה מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

בברכה.
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ולי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èñçeìî âc[evwzçeìî BðéàLå .Bìèìèì øzî ¯[fvwzì éeàø BðéàL éðtî ,øeñà ¯íãà íeL[gvwzBðéàå , ¨¨©ª¨§©§§§¤¥¨©¨¦§¥¤¥¨§¨¨§¥
íéáìëì ïëéìLäì ãîBò[hvwz: ¥§©§¦¨¦§¨¦

סט  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
çåìî âã [åö÷ú כיוצא דג וכל מעושן לדג הדין הוא –

בלבד. הדחק ידי על אפילו אדם לאכילת הראוי בו
çåìî åðéàùå [æö÷ú.מבושל אינו וכן –
íãà íåùì [çö÷ú אותם האוכלים שיש דגים סוגי –

מי  אך לטלטלם, להם מותר – בישול ללא בקביעות

לא  – לאכילה הכנתם או באכילתם רגיל שאינו
.535יטלטלם 

íéáìëì ïëéìùäì [èö÷ú אדם לאכילת עומד אלא –
השבת. לאחר כשיבשלוהו

zetqede mipeiv
נאכלו 736) לא מבושלים לא דגים השלחןֿערוך בזמן

בכמה  לאוכלם החלו מאוחרים בזמנים אך מקום, בשום
כיון  אך בטלטול, והותרו דינם נשתנה ולכאורה מקומות,
אין  בישול, ללא לאכילה ראויים אינם המצויים הדגים שרוב
שרגיל  מי עבור אלא מבושל שאינו דג טלטול להתיר

ללא  לאכילה ראוי זה שדג ויודע לאכילה להכינו או לאוכלו
תנאי  הדג, טריות הגדילה, תנאי הדג, סוג (מצד בישול
לאכילה  ומסוכן ראוי אינו הדג אחרת, וכו'), נקיות השימור,

בישול. ללא

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ

חמץ: ביעור דין תמה סימן ב חלק

לבערו ...‡ צריך אינו ששית שעה קודם לבער רוצה ואם
מרשותו  שמבערו במה לו די אלא לגמרי העולם מן
ואפילו  גמורה במתנה לו יתננו או לנכרי שימכרנו דהיינו
הנכרי  עדיין ששית שעה דהיינו הביעור זמן כשמגיע אם
ועלֿדרך  כלום, בכך אין הישראל בבית חמצו מחזיק

ת"מ. בסימן שנתבאר

מרשותו  החמץ הוציא הביעור זמן שהגיע קודם אם וכן
בדרכים  כגון לכל מופקר שהוא במקום והניחו והפקירו
החמץ  וליטול שם לעבור אדם לכל שרשות וברחובות
ימי  כל שם מונח הוא והרי אדם שום נטלו לא אם אפילו
כיון  לבערו צריך אין שם מונח אותו רואין ובעליו הפסח
שלו  שאינו במקום מונח וגם הפקירו שכבר שלו שאינו
הפקר  אלא שלו אינו זה וגבול גבולך בכל אמרה והתורה

תל"א: סימן עיין לכל,

כגון · לכל מופקר שאינו במקום והניחו הפקירו אם אבל
שם  הדרים החצר לאנשי מיוחדת שהיא בחצר שהניחו
פי  על אף ברשותם שלא לעבור יכול אדם שום ואין בלבד
כבר  שהרי ימצא ובל יראה בבל עליו עובר אינו התורה שמן
מדברי  מכלֿמקום הביעור, זמן כשמגיע שלו ואינו הפקירו
קודם  מפקירו היה לא שאם דכיון לבערו חייב סופרים

מחוי  היה הביעור זמן כשיגיע שהגיע לבערו התורה מן יב

והרי  לכל מופקר שאינו במקום מונח הוא שהרי הביעור זמן
מטעם  ממש שלו שהוא במקום מונח היה כאילו זה
נפטר  לא שהפקירו עתה גם לפיכך ת"מ בסי' שנתבאר
מועיל  והפקר ביטול שאין חכמים גזרו שהרי חכמים מגזירת

תל"א. בסי' שנתבאר כמו הידוע לחמץ

לגמרי  שיפקירנו צריך לכל המופקר במקום הניחו ואפילו
בו  ולזכות לחזור הפקר בשעת בדעתו יהיה ולא ובלבו בפיו
אינו  כן בדעתו יש שאם אחר יקדמנו לא אם הפסח לאחר
אחר  בו זכה שלא זמן כל ממש כשלו הוא והרי גמור הפקר
הוא: בו ויזכה אחר יזכה לא שמא ומצפה יושב שהוא כיון

È˘ ÌÂÈ

שעה ‚ מתחילת דהיינו הביעור בזמן חמץ מבער הוא ואם
לגמרי  העולם מן לבערו צריך הפסח ימי כלות עד ששית
שהרי  הפקר במקום ומניחו מרשותו שמוציאו במה די ולא
ואף  כלל שלו ואינו בהנאה נאסר כבר ששית שעה משהגיע
עליו  שיעבור שלו הוא כאילו אותו עשאה התורה כן פי על
הרי  מרשותו כשמוציאו אף ולפיכך ימצא ובל יראה בבל
כאילו  התורה שעשאתו ימצא ובל יראה בבל עליו עובר הוא
מן  שיבערנו אלא תקנה לו ואין ממש ברשותו מונח הוא
אדם  ששום בענין לאיבוד שישליכנו דהיינו לגמרי העולם
ליהנות  יכולות אחרות שבריות ואע"פ ממנו ליהנות יוכל לא
הרי  ממנו ליהנות יוכל לא אדם ששום כיון מכלֿמקום ממנו

העולם: מן ביעור נקרא זה
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c"agולב i`iyp epizeax zxezn

לא „ אם (אבל פחמים שנעשה עד שורפו מבער כיצד
אסור  כלב מאכילת ונפסל שנחרך אע"פ פחם נעשה
זמן  לאחר עד כלב מאכילת נפסל שלא כיון בפסח להשהותו
דקים  לפירורין פוררו או תמ"ב) בסי' שנתבאר כמו הביעור
וכיוצא  פת הוא אם לנהר וזורק פורר או לרוח אותו וזורה
על  שט הוא הרי לים או לנהר ויזרקנו יפררנו לא שאם בו
אבל  [ממנו] ליהנות בספינה המהלך אדם ויוכל המים פני
נימוסין  הן הרי למים וזורקו דקים לפירורין כשמפררו
פירורין  פירורין החמץ היה אם אבל המים בתוך ונימוחין
משליכן  אלא עוד לפררן צריך אין בהן וכיוצא חטים כגון
המים  פני על מאליהם מתפזרים והן המים לתוך השק מן

אדם. שום מהן יהנה ולא

אחד  כל לחתוך תבואה מיני שאר או בחטים מחמירין ויש
שהם  כיון למים ישליכם כך ואחר חתיכות לג' או לב' ואחד
לדבריהם  לחוש וטוב המים בתוך נימוסין ואינן קשות

שיוכל במ  חטים מעט אלא שם שאין כגון שאפשר קום
לשהות  שיצטרך הרבה הן אם אבל מועטת בשעה לחתכן
בשביל  החמץ להשהות אין שיטחנם עד או בחתיכתן הרבה
בכלל  היו שלא הביעור זמן לאחר נתחמצו אם (ובפרט כך
כמו  חמישית שעה בסוף חמצו את אדם כל שמבטל הביטול
התורה  מן איסור יש כן ואם תל"ד בסימן שנתבאר

הראשונה: סברא על לסמוך ויש להשהותם)

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

העולם ‰ מן כמבוער הוא הרי הכסא לבית משליכו ואם
ואין  ממנו ליהנות עוד יוכל לא אדם ששום כיון לגמרי
בו  וכיוצא פת הוא אפילו שמשליכו קודם לפררו צריך
לבהמה  להאכיל שאסור חזיר לפני שם ישליכנו שלא ובלבד
תמ"ג  בסי' שנתבאר כמו הפקר של או נכרי של היא אפילו
לאכול  שסופו אע"פ חזיר לפני שם משליכו כשאינו אבל

לאכול: לפניו נותן שאינו כיון כלום בכך אין ממנו

Â לשם ישליך לא דגים ובהם מכונסין מים לו שיש מי
שמשליכו  קודם מפררו הוא אפילו לבערו שצריך החמץ

יאכלוהו: שהדגים במה נהנה הוא שהרי

Ê לבערו שצריך שהחמץ ואומרים זה כל על חולקין ויש
למידין  שאנו בשריפה אלא ביעורו אין לגמרי העולם מן
חמץ  אף שריפה וטעון תותירו בבל ישנו נותר מה מנותר
שריפה  טעון ימצא) ובל יראה בל (פירוש תותר בבל שישנו
הנותר  את ושרפת נאמר שהרי הראשונה כסברא והלכה
איסורי  כל ואין שריפה טעון הנותר חכמים ודרשו באש
במדינות  המנהג כן פי על ואף שריפה טעונין שבתורה הנאה

האחרונה. כסברא אלו

אין  י"ד ליל בבדיקת שמוצאין שהחמץ נוהגין ולפיכך
למחר  לשורפו אותו מצניעין אלא בלילה מיד אותו שורפין
שנאמר  ביום לשורפו שמצותו לנותר לדמותו כדי ביום
בלילה  ולא ישרף באש השלישי ביום הזבח מבשר והנותר

כ  הבדיקה אחר מיד החמץ לשרוף ירצה אם שלא אך די
בידו. הרשות ועכברים חולדה או קטנים יגררוהו

שלקח  הכלי לשרוף טוב בבדיקתו חמץ שום מצא לא ואם
כדי  וגם הבאה לשנה הביעור חובת ישכח שלא כדי לבדיקה

תל"ד: בסי' שנתבאר השני ביטול לבטל ישכח שלא

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

Á אסור שהוא ששית שעה שהגיע לאחר החמץ כששורף
ישליכנו  ולא עצמו בפני מדורה לו לעשות צריך בהנאה
שאסור  לפי בתוכו לבשל או לאפות שמסיקו התנור לתוך
או  עליו לבשל או לאפות ביעורו בשעת אף מהחמץ ליהנות
מיני  משאר בהן וכיוצא כנגדו להתחמם או לאורו להשתמש
אבל  בהנאה אסורים החמץ של והאפר הפחמים ואף הנאות
מותרים  החמץ בהן ששרפו העצים של והאפר הפחמים
ולא  מהעצים שהן בבירור שיודע מכירן הוא אם בהנאה
כולן  הרי מכירן שאינו באלו אלו נתערבו אם אבל מהחמץ
אפילו  בטלין החמץ של והאפר הפחמין ואין בהנאה אסורים
ביטול  בלא הנאה היתר להם יש שהרי היתר של באלף
מתירין  לו שיש דבר וכל הפסח לאחר עד להשהותן דהיינו

בטל. לא באלף אפילו

שמצות  החמץ שריפת באפר ועוף חיה דם לכסות מותר אבל
לישראל  המצות ניתנו, שלא כלומר ניתנו, ליהנות לאו

ניתנו: צוארם על לעול אלא להם הנאה קיומם להיות

Ë שבישל או הפת את בו ואפה בחמץ התנור הוסק ואם
שאפה  בין הגחלים גבי על ובישל שאפה בין תבשיל בו
פת  הרי הגחלים את שגרף לאחר תנור של בחומו ובישל

בהנאה. אסורין זה ותבשיל

תקנה  להם ואין בהנאה אסורין כולן באחרים נתערבו ואם
לאיבוד  הדמים שישליך החמץ הנאת דמי פדיון ידי על
חוץ  לנכרי למכרן מותר אבל ק"י סי' ביו"ד שנתבאר מטעם
שהסיק  החמץ הנאת דמי שינכה דהיינו שבהן איסור מדמי
דנמצא  מהנכרי שנוטל והתבשיל הפת מדמי התנור בו
הפת  לפרר שיזהר רק בו שהסיק מהחמץ כלל נהנה שאינו
של  בפת היתר שנוהגין מקום הוא אם לנכרי שימכרנו קודם

תמ"ב. בסי' שנתבאר מטעם עכו"ם

למכרם  מותר באחרים זה ותבשיל פת נתערבו לא ואפילו
אם  לדבריו לחוש וטוב נתערבו לא אם שאוסר מי ויש כך

הדחק: שעת ולא מרובה הפסד שם אין

È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

È זה בהיסק שיש התנור בתוך הרבה חמץ כשהוסק זה וכל
בו  שאפה הפת לאפות כדי עצים הצטרפות בלא בלבד

שבישל התבשיל לבשל כדי בו או שהסיק פי על אף בו
כיון  מכלֿמקום יפה האור בו שתאחוז כדי הרבה עצים
או  הפת לאפות כדי בהסיקו יש האור בו שאחזה שלאחר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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אין  אם אבל בהנאה אסורין הן הרי התבשיל לבשל כדי
העצים  בהצטרפות אלא ולבשל לאפות כדי החמץ בהיסק
אלא  ולבשל לאפות אין בעצמם בהעצים שגם פי על אף
ואיסור  שהיתר כיון מכלֿמקום החמץ היסק בהצטרפות
אפילו  מותרין זה ותבשיל פת הרי לבשל או לאפות גורמין

באכילה.

ששית  שעה מתחלת בישל או כשאפה אמורים דברים במה
כיון  ואילך ט"ו מליל בישל או אפה אם אבל הלילה עד
לפיכך  תמ"ז בסי' כמ"ש במשהו אוסר הפסח בתוך שחמץ
הפת  הרי ולבשל לאפות גורמין איסור עם שהיתר פי על אף
חוץ  לנכרי מוכרן כן אם (אלא בהנאה אסורין והתבשיל
יש  עלֿכלֿפנים שהרי שנתבאר) כמו שבהם איסור מדמי
זה  על חולקין ויש ותבשיל הפת תוך מהחמץ משהו הנאת
לאפה  הפסח תוך ובישל אפה בין חילוק דאין ואומרים
על  לסמוך ויש ואילך ששית משעה הפסח קודם ובישל
לצורך  כגון הדחק בשעת או מרובה הפסד במקום דבריהם

אחרים: מאכלים לו שאין יו"ט שמחת

‡È אבל ששית שעה שהגיעה אחר החמץ כשמבער זה וכל
אין  בהנאה מותר שהוא ששית שעה קודם כשמבערו
בו  להסיק מותר אלא עצמו בפני מדורה לו לעשות צריך
לאחר  ואפילו הנאות מיני שאר וכל עליו ולבשל התנור
נתחרך  כבר אם ממנו ליהנות מותר ששית שעה שהגיעה

ששית. שעה קודם כלב מאכילת ונפסל

אפילו  עצמו בפני מדורה לו לעשות נוהגין ומכלֿמקום
ששית: שעה שהגיעה קודם אותו כששורפין

·È אותה שחבטו בערבה החמץ את לשרוף נוהגין יש
אחת  מצוה בו שנעשה דבר שכל לפי רבה בהושענא
היסק  לעשות נוהגין ויש אחרת מצוה בה לעשות נכון

המצות: אפיית בשעת התנור בפי הלולב מערבות

È˘È˘ ÌÂÈ

חמץ: ביעור דין תמה סימן ג חלק

י"ד ‡ ליל בבדיקת מצאה שלא חמץ חתיכת בפסח המוצא
שהוא  מקום בכל שמצאה בין בביתו שמצאה בין
מיד  העולם מן לבערו חייב המועד חול הוא אם ברשותו
חמץ  ביעור על וצונו במצותיו קדשנו אשר ויברך שיראנה
חייב  מכלֿמקום י"ד בליל חמצו כל ביטל שכבר אע"פ
כמו  לברך וחייב ויאכלנה ישכח שמא סופרים מדברי לבערו

סופרים. מדברי מצוות כל על שמברכין

זו  ובברכה י"ד בליל חמץ ביעור על בירך שכבר (ואע"פ
תל"ב) בסי' שנתבאר כמו י"ד ביום ביעור על מלברך נפטר
שמצא  החמץ את כשמבער אלא נפטר לא מכלֿמקום
זמן  שכל לפי י"ד לאכילת שקנה החמץ את או בבדיקה

נגמרה  לא עדיין הרי בבדיקה שמצא החמץ את ביער שלא
כלום  שוה אינה ביעור בלא שבדיקה עליה שבירך הבדיקה
החמץ  את לבער שגמר קודם שמבער חמץ כל ולפיכך
נגמרה  לא שעדיין לפי עליו לברך צריך אין בבדיקה שמצא
חמץ  שום מצא לא ואפילו עליה שבירך הבדיקה מצות
שהיה  החמץ את י"ד ביום כשמבער לברך צריך אין בבדיקה
שגמר  לבערו למחר שיצטרך הבדיקה בשעת לו ידוע
ידוע  היה שלא אחר חמץ כשמבער ואפילו זה הוא הבדיקה
הבדיקה  בשעת בחור טמון שהיה כגון הבדיקה בשעת לו
שנמלך  או ומצאו משם נתגלגל ואח"כ מצאו ולא ובדק
צריך  אין חמץ לחם לאפות שנמלך או חמץ וקנה למחר
החמץ  את לבער שגמר קודם מבערו אם ביעורו  על לברך
שעדיין  כיון לבערו שיצטרך הבדיקה בשעת לו ידוע שהיה
ביעור  מצות על עליה בירך שהרי הבדיקה מצות נגמרה לא
בשעת  לו ידוע שהיה החמץ את לבער גמר לא ועדיין
לאחר  שמצא החמץ כשמבער אבל לבערו שיצטרך הבדיקה
שיצטרך  הבדיקה בשעת לו הידוע החמץ את לבער שגמר
הבדיקה  מצות נגמרה כבר שהרי עליו לברך חייב לבערו

עליה: שבירך

˘„Â˜ ˙·˘

שעה · שהגיעה לאחר כשמבערו אמורים דברים במה
ל  צריך אין ששית שעה קודם כשמבערו אבל ברך ששית

לו  ידוע שהיה החמץ כל לבער גמר שכבר אע"פ עליו
עדיין  ששית שעה הגיעה שלא זמן שכל לפי הבדיקה בשעת
לבערו  כדי אלא בודק אינו שהרי הבדיקה מצות נגמרה לא
לבערו  צריך אין ששית שעה הגיעה שלא זמן וכל העולם מן
שהגיע  עד ובביעורו בבדיקתו מצוה כלל עשה שלא ונמצא
מצוה  עשה למפרע אזי ברשותו נמצא חמץ ואין ששית שעה

ובביעורו. בבדיקתו

אין  הלילה עד ואילך ששית משעה כשמבער שאף ואפשר
שלא  דכל הפסח בתוך מבערו כן אם אלא עליו לברך צריך
שהרי  והביעור הבדיקה מצות נגמרה לא עדיין הפסח הגיע
צותה  ולא הלילה עד ימצא ובבל יראה בבל עליו עובר אינו
אלא  ולמעלה היום מחצות פסח בערב החמץ לבער תורה
כמו  הפסח בתוך ימצא ובל יראה בבל עליו יעבור שלא כדי
למפרע  נגמרה הפסח דכשמגיע ונמצא תל"ב בסי' שנתבאר
וספק  מרשותו החמץ את וביער שבדק במה התורה מן מצוה

להקל: ברכות

בתוך ‚ שמצא זו חמץ בחתיכת כזית כשיש זה) (וכל
לפי  ביעורה על יברך לא כזית בה אין אם אבל הפסח
אם  כלל לבערו צריך אין חמץ מכזית שפחות אומרים שיש
לחוש  ויש תנ"ט בסי' שיתבאר כמו הפסח קודם ביטלו כבר
ספק  שכל חמץ מכזית פחות ביעור על לברך שלא לדבריהם

להקל: ברכות

•

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agולד i`iyp epizeax zxezn

ziciqgd dyxtd - dxyÎiig zyxt 'xe` dxez'

ּבּׂשדה  לׂשּוח יצחק 1וּיצא ©¥¥¦§¨¨©©¨¤

`vIe"dcVA gEUl wgvi'כּו"(bq ,ck EpzWxR): ©¥¥¦§¨¨©©¨¤¨¨¨¥

`ziixaE .`ziixaE dpWn Wi dPdC ,df x`al2± §¨¥¤§¦¥¥¦§¨¨©§¨¨©§¨
`id `ziixaE ,llMd `Ed dpWOd iM ,dpWOd WExiR¥©¦§¨¦©¦§¨©§¨¨©§¨¦

"hxtAW dn `N` llkA oi`"e ,dpWOd lW hxRd3, ©§¨¤©¦§¨§¥¦§¨¤¨©¤¦§¨
dlWlYWPW ,dpWOd on dHnl `id `ziixAd dxF`kle§¦§¨©¨©§¨¦§©¨¦©¦§¨¤¦§©§§¨
,xzFi DFaB `ziixAdW `Ed zn`d la` .dHnl xzFi¥§©¨£¨¨¡¤¤©¨©§¨¨©¥

"dNgY daWgnA dUrn sFq"C4. §©£¤§©£¨¨§¦¨

dPdC5xwW xacA ENit` dHnl dlWlYWp dxFYd §¦¥©¨¦§©§§¨§©¨£¦¦§©¤¤
diz`vn ip` xnF` df" oFbM'6"כּו`id d`xPd itlE . §¤¥£¦§¨¦¨§¦©¦§¤¦

sFq" iM ,DFab `id mFwn lMnE .c`n dHnl dcixi§¦¨§©¨§Ÿ¦¨¨¦¨©¦
dUrn'7"כּו`vFi oFW`x qpkPd ± zxtFtXd lWnke . ©£¤§¦§©©§¤¤©¦§¨¦¥
oFxg`8`Ede ± mi`xaPd lM sFq `EdW ,mc`d FnkE . ©£§¨¨¨¤¨©¦§¨¦§

FxEarA `xap lMde ,mNEM lr dlrnA9`vnp okle . §©£¨©¨§©Ÿ¦§¨©£§¨¥¦§¨
cg` mc`A FNEM mlFrd10FxEarA `xap lMdW zFxFdl , ¨¨§¨¨¤¨§¤©Ÿ¦§¨©£

"mc`d lM df iM" ±11. ¦¤¨¨¨¨

zg` drW dti" :l"fx xn`n Edfe'12"כּוdPdC . §¤©£©©©¨¨¨¨©©§¦¥
miaWFi miwiCv" `AdÎmlFrA'13"כּוzpigA wx `Ede , ¨¨©¨©¦¦§¦§©§¦©

xn`nM ,miixFg`(bk ,bl `VY)ixFg` z` zi`xe" ",כּו': £©¦§©£¨¦¨§¨¦¨¤£¨
,miixFg` zpigA `Ed FzcFarA mc`d biVOW bEprYd©©£¤©¦¨¨¨©£¨§¦©£©¦

"ige mc`d ip`xi `l" iM ,biVdl ixWt`A Fpi` "iptE"¨©¥§¤§¨¦§©¦¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨
(k ,bl `VY)zpigA wx `Ed ocrÎobA iENBd mB df KxC lre ; ¦¨§©¤¤¤©©¦§©¥¤©§¦©

zg` drW dti" okle .cal dx`de eif'כּו`EdW " ¦§¤¨¨§©§¨¥¨¨¨¨©©¤
iIg lMn" ± lkU ilaE bEprY ilA Dnvr dUrOd©©£¤©§¨§¦©£§¦¥¤¦¨©¥

."dNgY daWgnA dUrn sFq"C ± "`AdÎmlFrd̈¨©¨§©£¤§©£¨¨§¦¨

.llM `Ed dpWOdW :`ziixaE dpWn oipr oM mB Edfe§¤©¥¦§©¦§¨¨©§¨¤©¦§¨§¨
"zFaMrn ziviv 'c" :FnM14DFab `idW dMEq" oke .15"כּו'; §¦¦§©§§¥¨¤¦¨©

mil dnFC zlkY" oiprM ,dfl mrh `Fvnl Wie'16"כּו; §¥¦§©©¨¤§¦§©§¥¤¤§¨
ornl" ± mrh Wi dMEq iAbeErci'k cr" ± "mkizFxFc §©¥¨¥©©§©©¥§¥¤©

dO`'17"כּו. ©¨

miwECwC lkA dpWOd x`al hxR `Ed `ziixAd la £̀¨©¨©§¨§¨§¨¥©¦§¨§¨¦§¦
.mihxtE§¨¦

y"awxe j"apb zMEq FnM18d`xpe ,xaCl mrh oi`W §©§¤¥©©©¨¨§¦§¤
mrHde lkVdn dlrnl `EdW WEgA19. §¤§©§¨¥©¥¤§©©©

± dpWOA oi`W :"hxtAW dn `N` llkA oi`" Edfe§¤¥¦§¨¤¨©¤¦§¨¤¥©¦§¨
Dnrh dNBzp `NX dnE .`ziixAd ± hxRAn xzFi ,llMA©§¨¥¦©§¨©¨©§¨©¤Ÿ¦§©¨©£¨

ENBzp `l zFvOd inrh iM ,DFaB xzFi `Ed ±20ÎcizrlE , ¥¨©¦©£¥©¦§Ÿ¦§©¤¨¦
.ENBzi mXd dvxi m` `al̈Ÿ¦¦§¤©¥¦§©

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

(1):wgvi `vIe ligzOd xEACzFnW zyxR Wix xF` dxFY[` ,hn]miIg zxFY . ¦©©§¦©¥¥¦§¨¨¥¨¨©§©©¦

[` ,b zFnW]mW dxFYd xF`e[` ,g (` KxM) zFnW]mixiXd xiW dxFz ihETl . §§©¨¨§¤¤¦¥¨¦©¦¦

.(ipXd) "dOd miXW" ligzOd xEAC.(x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± ¦©©§¦¦¦¥¨©¥¦¦§§©©§

.(ipf`il ztEwzA d`xPM xn`p¤¡©©¦§¤¦§©¦¨§¦

(2):dpWOd WExiR `YiixaE.(dpWOd lW WExiR `Ed `YiixaE :2068 ci azkA ¨©§¨¥©¦§¨¦§©¨¨©§¨¥¤©¦§¨

(3.(zFnFwn dOkaE .` ,ck `nFi .a ,e migqR .a ,dn oixcdpq)©§¤§¦§¨¦¨§©¨§

(4.("icFc dkl" hEIRd gqFp)©©¦§¨¦

(5.(dxFYd dPdC ,dfl di`xE :2068 ci azkA)¦§©¨§¨¨¨¤§¦¥©¨

(6dfe diz`vn ip` xnF` df ,ziNhA oifgF` mipW" :dpWOA ` ,a `rivn `aA)¨¨§¦¨©¦§¨§©¦£¦§©¦¤¥£¦§¨¦¨§¤

.("diz`vn ip` xnF`¥£¦§¨¦¨

(7.(dNgY daWgnA)§©£¨¨§¦¨

(8.(g ,bq dWxR dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨¨¨

(9?dn ipRnE .zAW axrA `xap mc` :(i"Wx WExitaE) ` ,gl oixcdpq d`x)§¥©§¤§¦§¥©¦¨¨¦§¨§¤¤©¨¦§¥¨

lWn .(uFRgi xW`n lk`ie okEn lMd `vOIW) cIn dCErql qpMIW icM 'Ek§¥¤¦¨¥¦§¨¦¨¤¦¨¥©Ÿ¨§Ÿ©¥£¤©§¨¨

qipkd KM xg`e dCErq oiwzde ollkiWe oixhlR dpAW mce xUA Klnl§¤¤¨¨¨¨¤¨¨©§¥¦§¦§§¨§¦§¦§¨§©©¨¦§¦

.("oigxF`§¦

(10`xAW dn lM :xnF` ililBd iqFi iAx" :`l wxR ozp iAxC zFa` d`x)§¥¨§©¦¨¨¤¤©¦¦©§¦¦¥¨©¤¨¨

cEnr sFq ,d xAcOA dxFY ihETl d`x ."mc`A `xA ux`A `Ed KExA WFcTd©¨¨¨¨¤¨¨§¨¨§¥¦¥¨©¦§¨©

.(`

(11i`n" :a ,e zFkxaaE .bi ,ai zldw)mc`d lM df iMxn` :xfrl` iAx xn` ? Ÿ¤¤¦§¨©¦¤¨¨¨¨¨©©¦¤§¨¨¨©

xA `A` iAx .df liaWA `N` `xap `l FNEM mlFrd lM ,`Ed KExA WFcTd©¨¨¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦§¦¤©¦©¨©

ixn`e ,xnF` i`Gr oA oFrnW iAx .FNEM mlFrd lM cbpM df lEwW :xn` `pdM©£¨¨©¨¤§¤¤¨¨¨©¦¦§¤©©¥§¨§¥

.("dfl zFEvl `N` `xap `l FNEM mlFrd lM :xnF` `nFf oA oFrnW iAx dl̈©¦¦§¤¨¥¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨§©¨¤

(12,c zFa` ."`AdÎmlFrd iIg lMn dGdÎmlFrA miaFh miUrnE daEWzA")¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨¨

.(fi

(13.(` ,fi zFkxA ."dpikXd eiGn oipdpe")§¤¡¦¦¦©§¦¨§¨

(14devn oYrAx`W ± Ff z` Ff zFaMrn zFIviv 'c" :f dpWn ,b wxR zFgpn)§¨¤¤¦§¨¦¦§©§¤¤©§©§¨¦§¨

.("zg ©̀©

(15dO` mixUrn dlrnl ddFab `idW dMEq" :` dpWn ,` wxR dMEq)¨¤¤¦§¨¨¤¦§¨§©§¨¥¤§¦©¨

.("dlEqR§¨

(16zlkY dPYWp dn :xnF` xi`n iAx did `ipY" :(i"Wxe) a ,bn zFgpn)§¨§©¦©§¨¨¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

dnFC zlkYdW ipRn ?oipFrav iPin lMn (Ff devnl `Ed KExA WFcTd FcgIW)¤¦£©¨¨§¦§¨¦¨¦¥¦§¦¦§¥¤©§¥¤¤

xl dnFC mie ,mil.` ,`kw ` wlg xdf ."cFaMd `Qkl riwxe ,riw §¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©§¦¥©¨Ÿ©¥¤

(17ornl" :(bn ,bk xFn`) `xw xn`C dAx xn` ?iNin ipd `pn" :` ,a dMEq)¨§¨£¥¦¥¨©©¨§¨©§¨¡§©©

Erci,"l`xUi ipA z` iYaWFd zFMQa iM mkizxcrcFi mc` ± dO` mixUr cr ¥§ŸŸ¥¤¦©ª©§¦¤§¥¦§¨¥©¤§¦©¨¨¨¥©

mEXn ,dMEqA xCW rcFi mc` oi` ± dO` mixUrn dlrnl ,dMEqA xC `EdW¤¨§¨§©§¨¥¤§¦©¨¥¨¨¥©¤¨§¨¦

`pir DA `hlW `lC.(" §¨¨§¨¨¥¨

(18:opAx EpY" :a ,g dMEq)j"apbzMEq ±BzMEq ,miFpzMEq ,miWAzMEq ,dnd ¨¨©¨¨©¦©¨¦©§¥¨©

MzMEq . . mizEy"awxzMEq ±xzMEq ,mirFwzMEq ,miviIAzMEq ,oipBxEWixnF ¦©©¦©©¨¦©§¨¦©§¥

ax xn` ?'DzkldM' i`n .DzkldM zkMEqn `dYW calaE ,dxWM . . zFxiR¥§¥¨¦§©¤§¥§¤¤§¦§¨¨©§¦§¨¨¨©©

.("dMEq lvl D`UrW `Ede :`Cqg¦§¨§¤£¨¨§¥¨

(19.(a ,`n mixiXd xiW dxFz ihETl mb d`x)§¥©¦¥¨¦©¦¦

(20.(a ,`k oixcdpq d`x)§¥©§¤§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ולה c"ag i`iyp epizeax zxezn

"i`xwC inrh Wixc oFrnW iAx" Edfe21dOW ,WxCW : §¤©¦¦§¨¦©£¥¦§¨¥¤¨©¤©
WIW wx ,xTir Edf `l ,xaC lW mrh wEqtA xn`PX¤¤¡©§¨©©¤¨¨Ÿ¤¦¨©¤¥
devnAW ,`vnp .mrHdn dlrnl xzFi DFaB dfA mrh©©¨¤¨©¥§©§¨¥©©©¦§¨¤§¦§¨
mrh biVOX dnE .DFab xzFi `Ed ± mrh DA biVn oi`W¤¥©¦¨©©¥¨©©¤©¦©©

.miixFg` zpigA wx `Ed bEprze§©£©§¦©£©¦
,aNd `Ed xTirdW mlFrd mixaFQW FnM `le§Ÿ§¤§¦¨¨¤¨¦¨©¥
wx .zn`d ok Fpi`e ,zEadlzdA caFre bEprY biVOW¤©¦©£§¥§¦§©£§¥¥¨¡¤©
,rEIq m` iM Fpi` aNde ,bEprY ilA dUrOd `Ed xTir¦¨©©£¤§¦©£§©¥¥¦¦¦©

"oitcb" zpigA22. §¦©©§¦
"xir" `xwp dpWn ,dPde23zpigA ± `ziixaE , §¦¥¦§¨¦§¨¦¨©§¨§¦©

"dcU"24xirl uEg ± "xA" oFWl ,25`Ed xird ,dxF`kle . ¨¤§©¨¦§¦§¨¨¦
.mc` ipA DA mixCW ± xTir¦¨¤¨¦¨§¥¨¨

xirl uEgW dcVd ?mzF` dIgn `Ed in d`xp K ©̀¦§¤¦§©¤¨©¨¤¤¨¦
dIgn `ziixAd `Ed KM !d`EaYd mXn mi`iaOW¤§¦¦¦¨©§¨¨©¨©§¨§©¨
iM .zFUrl K`id hxtA xzFi dkldd zx`anE ,dpWOd©¦§¨§¨¤¤©£¨¨¥¦§¨¥©©£¦

"± mi`PYdiNan"mlFr26dpWOd KFYn mixFOW ±27. ©©¨¦§©¥¨¤¦¦©¦§¨
wgvi `vIe" EdfegEUl"dcVA28xEAC oFWl `Ed ± §¤©¥¥¦§¨¨©©¨¤§¦

edgiUoFWlE ,diIgWmEx gWe" oFWNn ,dHnl §¦¨§§¦¨§©¨¦§§©
"miWp`29"zFgUl dgFVd Uxti xW`M" oke (ּביׁשעיה . £¨¦§¥©£¤§¨¥©¤¦§ְִַָ

.30כ"ה)

"dcVA.xA `Ed " ©¨¤©

"eaxr zFptl"±zFPtl:KWgde axrd §¦§¨¤§©¨¤¤§©Ÿ¤
miMWgnA" :xn`nM ,KWgA dlWlYWp dxFYd dPdC§¦¥©¨¦§©§§¨§Ÿ¤§©£¨§©£©¦

ipaiWFd(e ,b dki`)"ilaA cEnlY df ±31dHnl lWlYWPW , ¦©¦¥¨¤©§©§¦¤¦§©§¥§©¨
KWgde axrd zFPtl icM ?KM `Ed dOle .xwWA ENit £̀¦§¤¤§¨¨¨§¥§©¨¤¤§©Ÿ¤

xn`nM ,"xF` idie" ±(f ,ci dixkf)."xF` didi axr zrl" : ©§¦§©£¨§©§¨§¥¤¤¦§¤
l `Ed Kixv ,xaC dfi` zFPtl dvFxW in lWnMqFpk ¦§©¦¤¤§©¥¤¨¨¨¦¦§

.DkFzA x`XIW `l la` ,DzFPtl icM DkFzA§¨§¥§©¨£¨Ÿ¤¦¨¥§¨
dn mB32± KWgA dWAlzpe dxFYd dlWlYWPX ©©¤¦§©§§¨©¨§¦§©§¨§Ÿ¤

`kFWg `kRd`l" KWgd zFPtl icM `Ed ,xwW zFprh§¨¤¤§¥§©©Ÿ¤§¨©§¨£¨
"`xFdpl33zFiWETde KWgd zFgcl ± dxFYA wqrd oke . ¦§¨§¥¨¥¤©¨¦§©Ÿ¤§©§

`vnle ,FYn`l zn`d oiCd zlMUd lr xiYqOd©©§¦©©§¨©©¦¨¡¤©£¦§¦§Ÿ
`EdÎKExA oFilrÎoFvx iENiB ± zn`d34.: ¨¡¤¦¨¤§¨

Edfe`vIe"wgviKWgde axrd zFPtl icM iM :"gEUl §¤©¥¥¦§¨¨©¦§¥§©¨¤¤§©Ÿ¤
cgR zpigA `EdW ,wgvi ici lr `Ed ,FpTzlE35z`xie §©§©§¥¦§¨¤§¦©©©§¦§©

xn`nkE .'d36dnkg oi` d`xi oi` m`" .37"כּו': §©£¨¦¥¦§¨¥¨§¨
"Fl oi` dxFY ENit` dxFY `N` il oi` xnF`d" Edfe38 §¤¨¥¥¦¤¨¨£¦¨¥

aizM zn`A la` .KWgA x`Wpe(ai ,gi miNdY)KWg zWi" : §¦§¨©Ÿ¤£¨¤¡¤§¦§¦¦¨¤Ÿ¤
Edfe ."Fxzq" `Ed mFwn lMn ,KWg `EdW s`W ,"Fxzq¦§¤©¤Ÿ¤¦¨¨¦§§¤
Epiide ,"xF` didi axr zrl"E ,KWgde axrd zFPtl§©¨¤¤§©Ÿ¤§¥¤¤¦§¤§©§

"oEAil"`zkld39EkxA" WExiR df mbe .40"dxFYa41.: ¦¦§§¨§©¤¥¥§©¨

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

(21.(onqp mWe .` ,ehw `rivn `aA)¨¨§¦¨§¨¦§¨

(22n wxR `ipYA x`Azpe `aEd ,(a ,dk) i oETY xdf ipETY d`x .mitpM)§¨©¦§¥¦¥Ÿ©¦¨§¦§¨¥§©§¨¤¤

.("lWn KxC oitcb mi`xwp [d`xie dad`] EnigxE EligcC"¦§¦§¦©£¨§¦§¨¦§¨¦©§¦¤¤¨¨

(23,eh oniq rWFdiA "xtq zixw" wEqR lr [`,]e"i sC dxEnzA l"fx xn`nM")§©£©©©¦§¨©©¨¦§©¥¤¦ª©¦¨

dcMlIe" ligzOd xEACA i"Wx WExitA mW oiIr ,dxFYd zFkld EpiidC ± [eh]§©§¦§©¨©¥¨§¥©¦§¦©©§¦©¦§§¨

KxM zFnW dxFYd xF` ± .["zFkld ± xtq zixw i`nE ,xtq zixwl ± l`ipzr]¨§¦¥§¦§©¥¤©¦§©¥¤¦§©¨§¤¤

.(eh cEOr `©

(24ci ` zFnW aEzMd lr :(` ,hn zFnW oOwl `aEd) cFre ` fk ` wlg xdf)Ÿ©¥¤§¨§©¨§©©¨§

.("`ziixA `C ± "dcVA dcFar lkaE"§¨£¨©¨¤¨¨©§¨

(25.(bp ,a xF` ixF`n d`x)§¥§¥

(26xn` ?KYrc `wlq mlFr iNan .mlFr iNan mi`PYd :`pY" :` ,ak dhFq)¨¨¨©©¨¦§©¥¨§©¥¨¨§¨©§¨¨©

iNan ike :rWFdi iAx xn` ,ikd inp `ipY .ozpWn KFYn dkld oixFOW :`piaẍ¦¨¤¦£¨¨¦¦§¨¨©§¨¨¥¨¦¨©©¦§ª©§¦§©¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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miig zxez

הולך ÚÓÂ˙‰(לט) שא' השמש הליכת בענין ג"כ יובן
ידוע  דהנה כו'. צפון אל וסובב דרום אל
דאצי' המדות בבחי' שהוא למעלה השמש בשרש
שמש  כי יב) פד, (תהלים כמ"ש דז"א הוי"ה שם שהוא
שהוא  לשמש נרתק כמו אלקים כי אלקים הוי"ה ומגן
דאצי' במדות ויש דוכתי בכמה בזהר כמ"ש הוי"ה שם
כנ"ל  כחו"ב ממקורם שלמעלה העליון המקיף מהארת
וחכ' בכתר דמדות המקיפין שהן מספרי' השמים וזהו
בחי' משם ונמשך כו' יחד ומים כאש יחד וכלולים
לגבו' מחסד ליום יום וזהו דז"א במדות גם התכללות
במל' וכן כו' דמקיף התכללות רוח מים אש אמ"ר יביע
העולם  רוחות ד' שהן זאת התכללות יהי' לילה שנק'
מקיף  בבחי' רק נמשך אינו כ"ז אך כו' רבתי דד'
בהם  להיות אור גילוי קצת יצא ההעלם ומן בהעלם
בלי  בגלוי דברים ואין אמר אין וז"ש התכללות בחי'
קו  בחי' שהוא לבד קום יצא הארץ בכל קולם נשמע
הארץ  כל שנק' דמל' במדות גם שנמשך דחכ' המדה
משפיע  בבחי' לארץ המקיפים הוא דהשמים וכידוע
כמ"ש  לגשמיות מרוחניות מקבל בחי' והארץ בהעלם
(כי  הארץ את יענו והם השמים את אענה כג) ב, (הושע
כידוע) השמים גלגלי לגבי חרדל כגרגיר רק הארץ
בד' הרוחניות השפע נמשך השמים רוחות מד' ועכ"ז
כו' דחו"ג המדות התכללות בבחי' הארץ רוחות
הארץ  רוחות בד' לגילוי ההעלם מן שבא הוא שבשמים
בשמים  שתמליכהו (וזהו כו' קום יצא הארץ בכל וזהו
לאלקים  מהוי"ה לממלא מסובב למטה מלמעלה ובארץ
אך  כידוע) העולם רוחות ד' שנק' רבתי בד' אחד שזהו

דמד  המקיפים מהעלם שבא זה גלוי עליונות עיקר ות
שהולך  דוקא השמש הילוך ע"י בא הוא שמים שנק'
השמים  רוחות לד' שמסבב צפון אל וסובב דרום אל
כו' דוקא לשמש בם אהל שם לשמש מ"ש והיינו כו'
מחומר  שכלול הגשמי השמש בענין כידוע הוא והענין
האלקי  כח השגת שמשיג שלו הרוחניות שהנפש וצורה
בטול  בבחי' שירה שאו' הוא ליש מאין אותו המהווה
ובחי' משתחוים לך השמים וצבא כמ"ש גדול
הילוך  הנק' וזהו שבו בצורה היא רוחנית זו השתחואה
וסובב  המהלך הוא השמש חומר וממילא כו' רוחני
הילוך  בכל וכ"ה גשמית והשתחואה בהילוך בהילוכו
האופנים  וסבוב בהילוך כמו הגשמיים הגלגלים
בגבעון  שמש בענין במ"א וכמ"ש הרוחניים העליונים
כו' שלו החומר גם עמד ע"כ שירה לומר שפסק דום

אור  התגלות אופן שלפי מפני כו' דרום אל הולך וזהו
כך  שבו האלקי' ההשגה בכח השמש בצורת האלקי
כמ"ש  שאומר בשירה שלו הבטול בחי' אופן יהיה
וע"פ  כו' מספרים השמים וכן כו' וירח שמש הללוהו
הילוך  אופן יהיה כך שלו בצורה הרוחני הבטול אופן
בלי  בתמידות גשמית בהשתחואה שלו החומר וסבוב
הנה  כי כו'. תחלה דרום אל הולך וזהו כלל הפסק
שיר  שיר מיני ד' שהן בטול מיני בד' למעלה מבואר
בטול  בחי' הוא פשוט ושיר כו' כפול שיר פשוט
כל  בטול רק לגמרי וטעם ההשגה מן שלמעלה הפשוט
כו' כלל התפשטות בלי דומם כאבן שהוא עד העצמות
מכח  שלמעלה שלו בנפש דשמש הפשוט בטול וכ"ה
מקיף  אור מבחי' בא שזה העצמות בבטול שלו ההשגה
לומר  יוכל לא אז כו' חוצבו ממקור שלמעלה דכתר
שמש  כענין לגמרי ועומד השגה באיזה כלל שירה
שנעשה  כו' אלקות עצמות גילוי מפני דום בגבעון
זה  אחר ואמנם כו'. השגה התפשטות בהעדר כדומם
ויאמר  השמש גלגל בנפש האלקית ההשגה בו נמשך
אז  וגשמיות רוחניות בהשתחואה וסבוב בהילוך שירה
בדרום  שלו ההילוך שתחלת כו' דרום אל הולך נאמר
בבחי' בא בנפשו האלקי האור גילוי שתחלת לפי דוקא
כי  החסד בחי' שהוא באהבה שיתפעל באלקות השגה
יצוה  יומם כמ"ש דוקא החסד במדת האור גלוי ראשית
בשמש  שמאיר והוא היום כל אל חסד וכן חסדו ה'
אל  הולך בארץ הילוכו בתחלת מיד ע"כ ביום שמאי'
בו  ויש השמים ברוחות דחסד בסט' שהוא דרום
כו' שבחסד גבו' דזהו כנ"ל בצפון הגבו' מהתכללות
של  זה בהילוך ויש כו' באהבה דיראה בהתכללות כנ"ל

וכענין דחג"ת הפכים מכמה כפול השמש בשיר הנ"ל
בחי' שהוא דדרום בחסד שלו הגילוי אך משולש ושיר
של  הרוח ע"פ הוא והכל ותשוקה באהבה הבטול
אופן  לפי שלו הרוחנית הצורה בחי' שהוא השמש
שעיקר  הרוח הולך סובב סובב וזהו כנ"ל. השגתו
יסובב  שממילא השמש של הרוח הוא וההולך הסובב
שיצא  רואים שאנו וזהו כנ"ל השמש חומר גוף וילך
אל  והולך המזרח מקצה מעט ויסבב במזרח השמש
שנוי  כפי רב או מעט המערב לקצה ויסבב דרום
אופן  סדר ע"פ הוא הכל כידוע וחורף בקיץ הליכתו
אופן  בשנוי דחג"ת המדות בבחי' שלו הבטול
חסד  עם בדרום שבחסד בגבו' כמו זע"ז התכללות'
הוא  ששם צפון אל וסובב (וזהו בצפון שבגבו'
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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סובב  סובב שבחסד גבו' עם שבגבו' בחסד בהתכללות
כנ"ל  יחד רוחות הד' כלל הכולל שזהו סתם הרוח הולך
בבחי' הוא הכל ומערב במזרח בהילוכו וכן וד"ל)
שבא  העולם רוחות בד' הרוחות דנשיבת התכללות
מ"ש  מובן אינו עדיין (אך וד"ל בארץ ממש בגילוי
כנ"ל  בצפון הולך השמש שאין אחר צפון אל וסובב
הענין  כו'. הרוח הולך סובב סובב וכופל שחוזר ומה
ברקיע  הולך במערב שנשקע שהשמש כידוע הוא
ארץ  (שנק' רגלינו שמתחת ארץ על ומאיר לארץ מתחת
יחשב  לילה אצלם שלנו ויום אמעריקא) והיא החדשה
שבוקע  שהשמש ונמצא אצלינו יחשב לילה שלהם ויום
במערב  אצלינו שקיעתה אחר המערב מן מתחת לארץ
דרום  אצלם נחשב שהוא צפון בצד השמש שם הולך
שלנו  בדרום כמו בצפון שם השמש חום תוקף וכל
כידוע  אופיר זהב שנק' הטוב הזהב נמצא שם וע"כ

ארץ  כל שסובב פישון נהר על שאמר זהו (ואפשר
צפון  אל סובב וזהו כו') טוב ההיא הארץ וזהב החוילה
ההיקף  כל בסבובו במזרח לתחלתו מגיע ששם ממש
במזרח  אלינו וביציאתו סובב נק' שע"כ רוחות דד'
הולך  סובב סובב וזהו כו'. הילוך נק' דרום אל והולך
שמקיפו  השמש של המקיף רוח בחי' שזהו סתם הרוח
למערב  ומדרום לדרום ממזרח זה בהילוך ומסבבו
מלמעלה  רוחות הד' כל סבוב הכולל שהוא ולצפון
להיותו  סתם רוח נק' וע"כ למעלה מלמטה וגם למטה
הכללי' התכללות בענין כנ"ל הרוחות כל מקור בחי'
בארץ  שמנשבים גשמיים ברוחות העולם רוחות בד'
הרוחניות  המשפיעים השמים רוחות בד' הוא ששרשם
והולך  שסובב דוקא השמש הילוך ע"י שבארץ ד"י אל
הרוח  הולך סובב סובב כמ"ש השמים רוחות ד' בכל

וד"ל: (כמשי"ת) דשמש המקיף רוח שהוא

lai z` dcr clze
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המ"ל Ê"ÈÙÚÂכה) נק' שלזאת ז"ל רבינו מ"ש יובן
א"ס  אור כח נגלה בה כי דאתגליא עלמא
ור"ל  כו' עו"ע השתלשלות ע"י שלא מאין יש לברוא
עצם  שמצד דאע"פ בבי"ע ליש מאין הבריא' שבענין
ואין  מהנאצלים במדריגה מטה למטה הם הנבראים
המהוה  האלקי כח בבחינת מ"מ ביניהם, ממש ערוך
ב"ה  א"ס אור כח יותר בזה ניכר ליש, מאין אותן
השתלשלות  ע"י ית' גדולתו שניכר ממה בע"ג הבלתי
לאין  מאד גדולה הנאצלים שמעלת אף כי הנאצלים,

החכמ  מן התהוותן מ"מ הנבראים מעלת על ה ערוך
התהוות  משא"כ כנ"ל עו"ע בבחי' הוא ולמטה
ופלא  הפלא זה הרי ממש ליש מאין שהוא הנבראים
עו"ע  מההשתלשלות ממש ערוך לאין ועצום גדול
הוא  ליש מאין בהבריאה וא"כ מיש, יש בחי' שהוא
לברוא  ויכולתו בכחו לבדו הוא כי ב"ה א"ס כח שנגלה
אחרת  סיבה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין יש
ונאצל  נברא שום ביכולת שאין מה הזה, ליש קודמת
מאחר  ליש מאין זבוב של קטן כנף אפי' להוות
שהרי  מעצמותן מציאותן אין ונאצלים שהנבראים
והאפס  האין מן המציאם ית' שהוא ההעדר אחר נמצאו
עצמן  להם יש א"כ והרי בו שהם היש אל המוחלט
יהי' ואיך ומהותם מציאותם תלוי שבו קודמת סיבה
סיבה  שום בלי המוחלט ואפס מאין יש להוות ביכולתן

מה  להשפיע נמצא לשום דא"א הזה, ליש קודמת אחרת
מעצמותו  הוא שמציאותו ית' הוא אלא כו', בכחו שאין
סיבה  לו ואין ח"ו לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו
סבה  בספרים ית' הוא נק' לכן ח"ו, לו קודמת אחרת
לבדו  הוא ולכן כו' קדמון ית' שהוא דהיינו הראשונה
שום  בלי המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו
הא"ס  של זה ויכולת וכח הזה, ליש קודמת אחרת סיבה
שהוא  ליש מאין בהבריאה ונגלה נראה לבדו ב"ה
כדלעיל, מאין יש שנק' כנ"ל דבי"ע הנבראים התהוות
בחי' הוא זמ"ז עצמן הספי' השתלשלות בחי' אבל
רמה  הספירות שמעלת אע"פ לפיכך כנ"ל עו"ע השתל'
ע"פ  באגה"ק וכמ"ש הנבראים על ערוך באין ונשגבה
שמאצי' והא' החסד מדת שאפי' ואפר עפר ואנכי
שהי' אאע"ה של בגופו להתלבש למט' כשירדה
המאיר  האהבה אור מהות וערך דמיון אין כו' מרכבה
בערך  אלא שבאצי' עליון וחסד אהבה אור מהות אל בו
אל  העץ שריפת ע"י אפר כשנעשה העפר מהות ודמיון
למאכל  וטוב למראה נחמד עץ כשהי' ואיכותו מהותו
רק  הבדלות אלפים באלפי להבדיל מזה ויותר עד"מ
כך  ואם כו', לאפר להמשיל בנ"א כלשון תורה שדברה
בבי"ע  למטה כשירדה שמאצי' האהבה מהות ערוך אין
נבדלים  ושכליי' הרוחניים אפי' עצמן שהנבראים מכ"ש
שאינן  איך ממש לשער שאין גשמיים נבראים ומכ"ש
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ונגלה  נראה ואעפ"כ אלקות, שהן דאצי' י"ס לגבי ערוך
הנבראים, בבריאת יותר הבבע"ת, ית' ויכולתו כחו
מעלת  שיהי' איך באמת כי הנאצלים, מהשתלשלות
ב"ה  א"ס לגבי חשיבא כלא הם הנאצלים
ונגלה  נראה אין לעילה מעילה מזה זה ובהשתלשלותן

שאע"פ כ  ליש מאין בהבריאה כמו ב"ה א"ס כח "כ
כח  מ"מ חשיבי' כלא יותר מהותן מצד שהנבראים
ויכולת  כח גילוי היא ליש מאין שבבריאה זו  ויכולת
כח  ונגלה נראה זה מכל ויותר כנ"ל, כו ' ב"ה א"ס
שהרי  שבעוה"ז גשמיים הנבראים בהתהוות ב"ה הא"ס
התהוות  להיות יועילו לא מאד רבים צמצומים גם אף
ביניהן  ממש ערוך שאין מאחר הרוחני' מן הגשמיות
התהוות  להיות אלא עו"ע השתלשלות ע"י להיות וא"א
גוף  התהוות אבל כו' שבמרכבה שור מפני הבהמה רוח
אופן  בשום א"א כעפר עב גשם התהוות או הבהמה
מאד  רבים צמצומים ע"י אפי' הרוחניו' מן להתהוות

יכול  כל שהוא ובכבודו בעצמו ב "ה א"ס ע"י זולתי
ה' חפץ אשר כל עפמ"ש באריכות במ"א וכמבואר
חפץ  מבחי' דוקא הוא גשמיות העשי' דהתהוות עשה
מטעם  עו"ע השתלשלות ע"י ולא רצה"ע שהוא ה'
להיות  יועילו לא צמצומים אלפים אלף שאפילו הנ"ל
כלל  ביניהם ערוך שאין הרוחניות מן הגשמיות התהוות
העליון  ורצון חפץ מחמת רק הוא זה התהוות אלא
סוכ"ע  בחי' וזהו יכול כל ית' והוא הגשמיות שיתהוה
רצון  ענין דהיינו מחי' הוא ואעפ"כ מקיף בחי' שהוא
נתהוה  ועי"ז מושג ואינו מקיף בחי' שהוא העליון
נפשי  דברכי במזמור דהע"ה שאמר וזהו כו' הנברא
כמו  גשמיים בריאות שברא במה ית' הבורא גדולת
הזכיר  לא ולמה הענין וכל כו' ליעלים הגבוהים הרים
שבזה  לפי אלא הספירות, בהשתלשלות ית' גדולתו
במה  יכול כל שהוא ויכולתו ב"ה א"ס כח יותר נראה

הנ"ל: מטעם גשמיים ברואים שברא

dltzd zevn yxy
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Ê"ÙÚÂ עצמו על רשב"י שאמר בזהר שמצינו מה יובן
רוממות  זהו שלכאו' בעלמא, סימנא אנא
אך  כלל. הצדיקים מדרכי זה שאין מאד והתנשאות
היינו  נפרד ודבר יש בבחי' שהיא דהנשמה הוא, הענין
בה  שייך שאין הוא ממש, דבי"ע נשמות כמו
העליון  מאצי' וכ"ש דאצי' בנשמה משא"כ התנשאות,
זהו  סימנא אנא באמרו ממש אלקות שהיא ממש

האלק  כח והתנשאות הוא רוממות האצי' כי בו, אשר י
בפ"ע, יש ואינו מ"ה ונחנו ע"ד א"ס לאור גמור ביטול
שבו, אלקות רוממות זהו סימנא אנא שאומר מה א"כ
עשב, ונתתי תשמעו והא"ש בפ' משה שאמר וכמו
משה  של גרונו מתוך מדברת שכינה כי מפני שזהו
ב"ה  לאוא"ס לגמרי בטל שהי' מ"ה בבחי' הי' והוא
בנשמות  רק הוא האמיתי הביטול וזה בו, המדבר
אבא  בת"ז וכמ"ש חכמה, הוא אצי' כי להיות דאצי',
אמיתי. ביטול מ"ה כח בחי' הוא וחכמה באצי', מקננא

פני  מאן הנ"ל ע"א דל"ח בא בזח"ב מ"ש יובן ועד"ז
ממש  דאצי' נשמה שהי' שכיון רשב"י, דא ה' האדון
האלקי, אור על כלל מסתיר שלו הנשמה הי' לא א"כ
עליו  לאמר יכולי' הי' לכן גמור, ביטול בבחי' הי' אלא
מלובשת  שהשכינה רשב"י, דא כו' האדון פני מאן
ע"ד  כ"א כו' המסתיר דבר אינה ונשמתו בנשמתו,
זו  בחי' ואמנם כו'. ונתתי עצמו על שאמר משה נשמת
(וע' רשב"י כמו וגדולי' גבוהי' היותר בנשמות רק  הוא
הנאמרים. עכת"ד עליו). שאמרו מה פל"ה נח במד"ר

Ù"ÚÂ קראו שהקב"ה מה ענין ג"כ נבין זו הקדמה
העליון  דאצי' נשמה הי' כי להיות אל, ליעקב
כלל  נשתנית לא בגוף בהתלבשותו גם אשר ממש
שייך  לכן ממש אלקות בחי' כ"א נפרד דבר להיות
האלקות  בחי' על והיינו אל, שם קריאת ענין ויתכן
אינם  שלו הנר"נ אשר ונשמתו, ורוחו שבנפשו

כו'. כלל מסתירים

gafn my avie

'j b"l glyie ,c"qa

•

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ולט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

בבחי'‰Â‰קכח) שהוא האור והלא בזה, להבין יש
לצורך  ג"כ שהוא ודאי העצם מן גילוי
ח"ו  מוכרח אינו ית' עצמותו שהרי כוונה, איזה
דאור  דהמשל פנ"ו וכמשנת"ל כנודע, ממנו בהגילוים

ה  שהשמש וזיו בזה אוא"ס לענין כ"כ מכוון אינו שמש
דאור  המשל יותר ומכוון כו', ממנו אור בהגילוי מוכרח
מן  הגילוי וא"כ כו', הכרחי הגילוי שאין הנפש וחיות
העולמות  לצורך ג"כ וה"ז כוונה באיזה הוא העצמות
הוא  הענין אך כו'. העצם מן גילוי בבחי' הוא ואיך
והוא  רצוני הוא שהגילוי הוא כן ודאי זאת דהנה
הוא  זה אור בגילוי הכוונה אמנם כוונה, איזה בשביל
ביטול  בחי' בהם ויהי' בעולמו' אוא"ס גילוי שיהי'
דירה  לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה יושלם שעי"ז
גילוי  להיות הוא בזה שהכוונה ומאחר כו', בתחתונים
בבחי' הוא הגילוי ע"כ העולמו' ביטול ושיהי' אור
שהוא  והיינו כו', העצם כמו שהוא העצם מן גילוי
בעצם  אין ובבחי' ממש בל"ג ובבחי' א"ס בבחי'
הבא  האור שהוא האו"פ דהנה הוא והענין כו'. מהותו
(רק  כו' העצמות מן ג"כ נמשך ה"ה וגבול מדה בבחי'
האחרונה  מבחי' כ"א ממש העצמו' מן ההמשכה שאין
שבבחי' האור את בעצמו ששיער הבבע"ג דאוא"ס
היא  הזאת ההמשכה ושרש פכ"ז, וכמשנת"ל כו' גבול
הוא  בזה שהכוונה להיות אך כו'), העצמו' מן ג"כ
הרי  כו', בעולמות והגבלה מדידה בחי' שיהי'
להיות  אדרבה כ"א העצם גילוי בבחי' אינו ההמשכה
מצד  אינו והגילוי שההמשכה וזהו כו', העצם כמו לא
אינו  הזה שהגילוי והיינו העולמו', מצד כ"א העצמו'
שיהיו  כ"א המציאו', העדר בבחי' העצמו' כמו שיהי'
שיהיו  הרצון הי' לא ואם דבר, מציאות בבחינת עולמו'
שהגילוי  וזהו כו', כזה אור גילוי כלל הי' לא עולמו'
ההתהוות  פעולת לפעול העולמות לצורך רק הוא
כו', דבר מציאו' בבחי' הוא האור גם וע"כ והמציאות,
כו'. העצם כמו לא שהוא אור העצמו' מן שנמצא והוא
בכוונה  ג"כ שהוא ע"ה א"ס בבחי' שהוא האור אבל
בעולמות  הביטול שיהי' הוא ענינו העולמו', לצורך
וכמשי"ת  כו' העדר בבחי' במציאו' ביטול בבחי' ויהיו
מצד  לא העצמו' מצד הוא זה אור גילוי וא"כ בעזה"י,
העצמות  כמו יהיו העולמות שגם והיינו העולמות,
הוא  הזה והגילוי האור וע"כ כו', המציאו' העדר ובחי'
אור  לגלות העצמות חפץ דהיינו העצם, גילוי בבחי'
כמו  שאינו אור להמציא (לא כבי' העצמו' כמהות

דאור  כו'), העצם כמו שהוא אור לגלות כ"א העצמו'
מאחר  העולמו', התהוות הי' לא אם גם שייך זה וגילוי
בבחי' העצם כמו והוא כו', העצם שכמו גילוי שהוא
נת"ל  דהנה והענין כו'. מהותו בעצם אין ובבחי' א"ס
השכל  דכח השכל, לכח הרצון כח בין ההפרש פמ"ט
שהנפש  בפ"ע כח למהות הנפש מן שנמצא הוא
רק  בפ"ע כח מהות אינו הרצון אבל כו', בו משכלת
הנפש  עצמו' רק ה"ה א"כ הנפש, והמשכת הטיית הוא
רצון  רק ג"כ ה"ז ומ"מ כו', לעצמו דבר שום ואינו
הטיית  רק שהוא והיינו רוצה, שהנפש מה היינו הנפש
חוץ  דבר מציאו' כאן שאין רק עצמותו ולא הנפש
כו'. ורוצה נמשך שהנפש מה רק שה"ז הנפש מעצמו'
א"ס  שבבחי' האור בבחי' למע' יובן מזה והדוגמא
שאינו  וכמשנת"ל) כו' רצון מבחי' גם למע' (שהוא
כו', לבד העצמו' גילוי בחי' רק לעצמו מציאו' שום
אלא  ממש, העצמו' ולא העצמו' גילוי רק ה"ז ומ"מ
גילוי  הוא כ"א לעצמו דבר בבחי' אינו שהגילוי
מאחר  מהותו בעצם אין בחי' שהוא וזהו כו', העצמות
והיינו  כו', העצמות גילוי רק לעצמו דבר בבחי' שאינו
הוא  כ"א לבד הדביקות מצד רק לא אין בבחי' שהוא
כו'. העצמות גילוי רק שהוא מפני בעצם אין בבחי'
לאין  מיש שהן וד"ת ד"ע בענין ידוע דהנה הוא והענין
היש  של האין הא' אין, בחי' ב' כאן דיש ליש, ומאין
במ"א  ומבו' הנברא, היש של האין והב' האמיתי,
בחי' הוא האמיתי היש של דהאין זל"ז, דומים שאינם
וא"כ  כו', האמיתי יש בחי' לגבי כל"ח דהוא באמת אין
שה"ה  כן באמת ה"ז האמיתי היש לגבי אין שנק' מה
קוראין  שהנבראים מה הנברא היש של והאין כו', כלא
שנק' מה דהנה לבד, המושאל שם רק ה"ז אין אותו
כאלו  וה"ה לנבראים כלל מושג שאינו לפי הוא אין
לפי  כ"א ח"ו באמת אינו שהוא א"ז הרי כו', אינו
לפי  הוא אין שנק' מה זאת ועוד להם, מושג שאינו
לא  בבחי' שהוא רק זהו הרי דבר, לא בבחי' שהוא
שהוא  לא אבל יש בבחי' שאינו והיינו דבר, לגבי דבר
בבחי' הי' ואם ליש, מקור שה"ה באמת ואין דבר לא
בבחי' הוא מקור דכל מקור בבחי' הוא איך באמת אין
המושאל  שם רק הוא בו אין שם וא"כ כו', דבר מציאו'
גופא  אלקי' בההארה גם הוא הזה ההפרש והנה כו'.
שהן  כמו אין בחי' הב' בין ההפרש הוא שנת"ל (דזה
הזה  ההפרש ובאמת הנברא, יש ולגבי האמיתי יש לגבי
אין  בבחי' הוא הא' דהאין עצמה), אלקי' בההארה הוא
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מפני  והוא כו', ממש אין בבחי' אינו הב' והאין ממש
(דהאור  נבדלת הארה בחי' ה"ה הנברא היש של שהאין
שרש  דוקא שהוא הגם במקורו דבקות בבחי' שהוא
ההתהוות  מ"מ כ', סי' באגה"ק וכמ"ש ההתהוות

מ  כ"א זה מאור אא"ל שהוא בפועל דהארה הארה
מל' מבחי' הוא שההתהוות וזהו כו', נבדלת הארה
ממש  אין בבחי' אינה וא"כ במ"א), וכמ"ש כו' דוקא
דבקות  שבבחי' האור הוא האמיתי היש של והאין כו',
הוא  גופא האור וע"כ כו', מקורו בו ונרגש במקורו
פל"ה  בסש"ב וכמ"ש כו', קכל"ח דכולא בביטול
ואין  הוא לבדו שהוא האמת אחד דאוא"ס בהג"ה
איך  נרגש שבחכ' והיינו החכ', מדרי' היא וזו זולתו
וכ"ז  כו', ממש אין בבחי' הוא וע"כ כו', לבדו שהוא
אין  בבחי' לא לבד הדבקות מצד אין בבחי' שהוא הוא
דהיינו  אור מציאו' בבחי' העצמו' מן נמצא (כי בעצם
בחי' שזהו וי"ל כו'), במקורו שדבוק רק כו', חכ' בחי'
היש  של אין בחי' ג"כ שזהו דע"ה הנאצל היש של אין
מ"מ  ה"ה כו'), ד"ת בחי' בכלל שזהו במ"א (ומבו'

הוא  א"ס שבבחי' האור אבל כו'. במקורו דבקות בבחי'
וע"ה  כו', העצמו' גילוי רק להיותו בעצם אין בחי'
כו', העולמות בשביל כוונה באיזה ג"כ הוא זה שגילוי
ולהיות  בעולמו' אוא"ס גילוי להיות בזה הכוונה הנה

כו'. הביטול בחי' בהם
.¯ÂˆÈ˜ גילוי ג"כ הוא א"ס שבבחי' האור והלא וצ"ל

אך  כוונה. איזה בשביל הוא וא"כ רצוני,
התהוות  להיות הוא מדה שבבחי' דהאור הענין
לא  שיהי' הוא העצמות מן המשכתו א"כ העולמות,
הוא  הבל"ג והאור המציאות, בחי' כ"א העצמות כמו
העדר  בבחי' בעולמות גם הביטול בחי' שיהי'
היש  של האין אין, בחי' ב' שיש והענין המציאות.
רק  אין שנק' הנבראים של והאין כלא שהוא האמיתי
אין  בבחי' אינו זו הארה בעצם וכן הנבראים, לגבי
בבחי' שהיא הא' והאין נבדלת, הארה להיותה ממש
במקור  שזהו וי"ל ממש, אין בבחי' ה"ה דביקות
גילוי  שהוא מפני בעצם אין הוא הא"ס ואור האו"פ,

בעולמות. גם יהי' זה שביטול והכוונה העצמות,

b"xrz ,y"dgc '` lil .c"qa
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הזהר ‰Â‰יד) בשם הביא פ"ב ש"ג בפלה"ר
גל  סתימאה בראשית ההוא אגליף ופי

שבחכ') (דעת טמירא בחד מעוי גו (כתר) קדישא
ההמשכה  אופן דמבאר והיינו כו', דנעיץ בנקודה דנקיד
להיותה  דנעיץ נקודה נק' דחכ' וכ' החכ', אל מהכתר
דלא  נקודה נק' כתר משא"כ דאחרי', בהמדרי' דבוק
בבינה  מצטייר החכ' ומן מובדל, שהוא מפני נעיץ
ע"פ  א' ד"ב הזהר ובהקדמת התגלות, בבחי' יותר שבא
מלה  אי' הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו הוי'
ודא  עילאה במתיבתא וגלי קוב"ה קמי' הוה סתימאה
זו"ן, גו סתומים או"א כי (דע דסדכ"ס בשעתא הוא
עתיק  גו קדמון אדם אריך, גו עתיק או"א, גו אריך
מק"מ) סדכ"ס, הנק' והוא א"ק תוך נגנז ב"ה וא"ס
ברישא  עבד מלכותו) לגלות רצה (פי' לאתגליא בעא
בה  צייר מחשבה למהוי סליק ודא (אבא) חדא נקודה
גליפין  כל בה חקק וזו"נ) אימא ציור (ע"י ציורי' כל
בענין  הפרד"ס וכמ"ש מציור יותר הוא דחקיקה כו',
להבין  ד"ה בהוספות בלקו"ת הובא כו' חקיקה רשימה
דכתר  האור המשכת בבחי' הוא וכ"ש באוצ"ח, מ"ש
הוא  ההתהוות אבל מל', בחי' עד למדרי' ממדרי'

את  אלקי' ברא בראשית אומרו דאחר וזהו מל', מבחי'
וכמ"ש  דאצי' הע"ס כל בזה דמרומז כו' השמים
והארץ  אח"כ נא' ע"ב, דל"א בראשית דזהר בתוספתא
ויאמר  עד העולמות התהוות עדיין הי' שלא תהו, היתה
נתהווה  מל' דבחי' העליון דבור דמבחי' אור יהי אלקי'
ג"כ  כלולה מל' בחי' והנה הנבראים, כל וכן האור,
וכמו  למלוכה, הרצון בחי' הוא מל' כתר בחי' מע"ס
הוא  מל' בכתר אותו שמכתירים המלך עד"מ
ענין  בו שיש היות ועם למלוכה, הרצון בו שמעוררים
היא  וההכתרה בעצמו בהעלם ה"ז מצ"ע ההתנשאות
זה  ואין למלוך, רצון בבחי' שבא ההתנשאות בהתגלות
הוא  ובאמת ממש, עם על התנשאות בבחי' עדיין
בעצמו  בהעלם תחלה שהי' עצמי בהתנשאות ההתגלות
ג"כ  בזה ויש בהתגלות, ובא יוצא ה"ז ההכתרה וע"י
ע"י  שנעשה ענינים ב' הוא ובפרטי' למלוך, הרצון
שנעשה  עצמי התנשאות בחי' התגלות הא' ההכתרה
למלוך  הרצון והב' בהתגלות, בעצמו ומרומם מוגבה
עדיין  אינו הזה הרצון וגם עם, על בהתנשאות
דוקא  בא שזה ולהדריכם להנהיגם עם על התנשאות
להיות  גלוי רצון שהוא רק ושולט, מושל שהוא אח"כ
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דרקיע  במלכותא יובן מזה והדוגמא עם, על מתנשא
גלוי  רצון בחי' הוא מל' דכתר דאצי' מל' בחי'
עולמות  על התנשאות בבחי' עדיין זה ואין למלוכה,
עדיין  נמשך אינו זו דמבחי' והיינו ונפרדים, נבראים
מל' מבחי' שזהו בפו"מ העולמות התהוות להיות
מקיף  בבחי' עולמות על ההתנשאות בחי' שזהו שבמל'
למלוכה  הרצון בחי' אבל העולמות, ההתהוות להיות

כבי', מתנשא להיות הרצון רק הכתר הוא וזהו"ע
זהו  כנודע למלוכה הרצון שהוא בר"ה שממשיכים
התנשאות  בחי' התגלות שזהו וגם הקדוש, המלך בחי'
הוא  שעי"ז כולו העולם על מלוך הבקשה וזהו עצמי,
מלך  פני אור גילוי שהו"ע השנה כל על החיים המשכת

חיים.
.¯ÂˆÈ˜ ותרגם בחוכמתא, בראשית דכתי' יקשה

וחכ', הכתר מצד ההתהוות א"כ בקדמין,

דוקא  שבהם בי"ע הוא ההתהוות כוונת שתכלית ויבאר
בתחתונים, דירה ית' לו להיות העליונה הכוונה נשלם
נק' והוא בכתר הוא הגילוי דתחלת אצי' הוא והממוצע
בחכ' הוא הגילוי וראשית עדיין, נבדל הוא אבל ראשון
עדיין, פשיטות בחי' הוא אבל מראשון שמקבל
אגליף  גלופי הזהר לשוני יבאר בינה, בבחי' ומצטייר
סתימין  דכל דסתימא בשעתא קדישא, סתימאה ההוא
המשכת  ואופן סדר הוא דבכללותן לאתגליא, בעא
המל', ספי' עד ומדות לחו"ב מהכתר בההתהוות הרצון
ויבאר  דוקא, המל' ספי' ע"י הוא בפועל ההתהוות אבל
הוא  למלוכה והרצון מע"ס כלולה ג"כ המל' דספי'
התגלות  א) ההכתרה ע"י וממשיכים מל' כתר בחי'
בר"ה  בקשתינו וזהו למלוך, הרצון ב) עצמי, התנשאות
חיים  מלך פני אור גילוי להיות כולו העולם על למלוך

השנה. כל על טובים בחיים

eiaixn ezgi 'ied
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‰„ÂÚÒ· ,˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á„ '‡ ÌÂÈ
הוראה ‡. פעם קיבל רייזעס פנחס ר' החסיד

יום  בכל שעתיים ללמוד הזקן, רבינו כ"ק מהוד
בעיון. גמרא שיעור

פנחס ·. ר' החסיד ששמע מה'תורות' אחת
על  היא אותן, ורשם הזקן רבינו כ"ק מהוד רייזעס

רז"ל  משמעו 1מאמר "יום" – דיממא" פועלי "אנן
את  להאיר עלינו – פירושו דיממא" פועלי "אנן גילוי,

.2העולם 
את  לפרש יכולים גילוי, עניינו ש"יום" לפי־זה

יוסף  רב  של גרים,3מאמרו דקא יומא האי לאו "אי
גרים", דקא יומא "האי – בשוקא" איכא יוסף כמה
אפשר  וכיצד חסידות. על־פי זהו גילוי. – "יומא"

המאמר? את לפרש
התוועדות ‚. היא השבועות, חג של ההתוועדות

מצוה' של בחג 4'שמחה שההתוועדות בלבד זו לא .
זו  הרי יום־טוב, שמחת משום היא השבועות
ילד  שכאשר כמו מצוה'. של 'שמחה של התוועדות
היום  גם כך סעודה, עורכים ל'חדר' ללכת מתחיל
התוועדות  ממילא ל'חדר', ללכת ישראל בני כל החלו

מצוה'. של 'שמחה גם היא זו
לומר  הנאספים, לכל יין לתת אדמו"ר כ"ק (וציווה

לחיים).

לא „. הענינים, בכל הוא גרים" דקא יומא ה"האי
יוסף  "כמה על־דרך פרטי, באיש פרטי, בענין רק
מורגש  להיות צריך הענינים בכל אלא בשוקא", איכא
גרים" דקא יומא ה"האי גרים". דקא יומא ה"האי
בני  אברכים תורה. על המסירות־נפש את ליצור צריך
צריכים  תורה בני התורה. חיבת לפתח צריכים תורה,
התנור, מאחורי ולשבת חלושים לא תקיפים, להיות
התורה. חיבת ענין את ולתבוע לרחובות לצאת אלא
את  לדקור שצריכים פירושה אין – 'תקיפות'
מפני  חזקה. בדעת עצמית תקיפות אלא השני,
למשל, ׂשמך". "מי תמיד שואלים הרי  ָ ְ ָ ִשהבעלי־בתים
ב'שמונה־עשרה' שמדברים על מוכיח הגבאי כאשר
הם  התורה, קריאת בשעת או הש"ץ, חזרת בשעת
גם־כן  עצמו הגבאי ובאמת ׂשמך", "מי לו,  ָ ְ ָ ִאומרים
יומא  "האי הוא ׂשמך" ה"מי על התירוץ אז  ָ ְ ָ ִמדבר...

ערוך'. ה'שולחן אומר כך גרים", דקא
את ‰. ולמאוס למעט צריכים הישיבות בני

מקום  לתפוס צריך אינו עם־הארץ עמי־הארצות.
היתה  לא שונות מסיבות שלסיבות אלה כלומר, כלל.

ל  האפשרות עם להם הפשוטים האנשים ללמוד, דעת
אדרבא  למאוס, צריכים לא אותם שלהם, התמימות
להם  שהייתה אלה אך, אותם. לייקר צריכים
אותם  לומדים, ואינם ללמוד לדעת האפשרות
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מיני  כל ממציאים הם במסחר שהרי למאוס. צריכים
שמוחם  אומרים הם – ללימוד כשמגיע ורק המצאות,
צריך  לא וכך הדברים. את קולט לא שראשם אטום,
לומדי  ומחזיקים כסף שנותנים שאלה למרות להיות.
עצמם  אותם אבל אותם, ולכבד לייקר יש תורה
מדוע  בעצמם, לומדים הם אין מדוע להוכיח, צריכים

לתורה. עתים קובעים הם אין
.Â,בגוף מסירות־נפש הכוונה אין מסירות־נפש

מבדיל, אינו העולם בפועל. נפש מסירות כי־אם
באמת  אך נפש, מסירות – בגוף למסירות־נפש וקורא

כך. הדבר אין
בגוף  בממון, דברים: בשלשה יש מסירות־נפש
הקל, בממון הרי היא בממון מסירות־נפש ובנפש.
זה  הרי מכל־מקום כך, על והזיע שהתייגע  למרות

וכמאמר  וכו'.5זוזי, החוזר גלגל 
אינה  הצדקה שנתינת הרי צדקה, במצות למשל
אז  המותרות, כל לו שתהיינה שאחרי להיות צריכה
שיקח  בצדקה, 'משפט' להיות צריך אלא צדקה, יתן
לצדקה. לתת השאר ואת לו, המוכרח את רק לעצמו
והרבה  חדרים ריבוי להם שיש שמה שחושבים אלה

הם. טועים – עצמם בשביל זה הרי עבדים
שנדפס  – דא"ח – במאמר שמוסבר כפי

תש"ה  סיון – והקדושה' "צדקה 6ב'הקריאה בענין 
ויעקב  ע"ה אבינו אברהם שבין וההבדל ומשפט",

כתוב  אברהם על ע"ה. הוי'7אבינו דרך "ושמרו
מכן  ולאחר "צדקה" בתחילה ומשפט", צדקה לעשות

כתוב  יעקב ועל ביעקב 8"משפט". וצדקה "משפט
"צדקה". מכן ולאחר "משפט" בתחילה עשית", אתה

ובנפשו  בגופו בממונו, נדיב היה ע"ה אבינו ,9אברהם
הוי' דרך "ושמרו כתוב לכן עצמו. בכוחות לכך והגיע
מכן  ולאחר "צדקה" בתחילה ומשפט", צדקה לעשות
ואילו  ב"צדקה". להיות שצריך ה"משפט" "משפט",
לכן  ע"ה, אבינו מאברהם בירושה היה כבר זה ביעקב
ה"משפט", בתחילה ביעקב", וצדקה "משפט כתוב

ב"צדקה". ה"משפט" כבר לו שהיה מפני
היה  מברעזינע רובינשטיין ארטשע ר' החסיד
ברעזינע, עבור סחורה מביא אני אומר: והיה סוכן,
סבו  מסבו. לקח הוא זה סגנון ביתי. לבני גם יש ומזה
חמי. אם של בן־דוד היה רובינשטיין, ארטשע ר' של
צדק' ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אל נסע הוא
מופלא. היה הוא הצדקה בענין אך פשוט. איש והיה

מלוח, ודג שחור לחם אוכל היה הוא החול בימות
תמיד  לו היה אורח בשביל אך לבן, לחם – בשבת ורק
צדקה  לבקש צריכים לא אצלי אומר: והיה לבן. לחם
צדק' ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לתבוע. אלא
לבושים  לה שתהיה כזו בנשמה מקנא אני עליו: אמר

כאלה.
קל. דבר הוא בממון המסירות־נפש שיהיה, איך
הזולת, בשביל הגוף את להטריח בגופו, מסירות־נפש
העיקר  הנכונה. המסירות־נפש זו אין עדיין
את  בזולת לעורר וכדי בנפשו, הוא במסירות־נפש

היהדות. נקודת
לפעול  הישיבות ומבני תורה מבני תובע הריני
עם  ותורה התורה חיבת את לפתח במסירות־נפש,
שווה  אינה יראת־שמים בלי תורה כי יראת־שמים.
בהם  וימלא ושומן קמח שלוקח כמי זה הרי כלום.
בלבד  זו לא כבודכם, במחילת הרי מנוקה, לא מעי
את  יקלקל גם זה אלא מזה, תצא לא שפשטידה
להיות  שמוכרח מובן לכן יסריח. וגם והשומן, הקמח

יראת־שמים. עם תורה
.Ê את בתלמידים להכניס צריכים ראשי־הישיבות

לאהוב  אלא ללמוד אותם ללמד רק לא התורה. חיבת
ראשי־ רק ולא בתורה. תענוג להם שיהיה תורה,
אפילו  אלא גדולים, תלמידים עם הלומדים ישיבות
אלף־בית, קטנים ילדים עם הלומדים ראשי־ישיבות
התורה. חיבת את בתלמידים להכניס צריכים קריאה,
בעיקר  אך ראשי־הישיבות, מכל תובעים אמנם
שכן, תמימים'. 'תומכי של מראשי־הישיבות תובעים
שכאשר  מיחם, כמו הרי הם ראשי־הישיבות שאר
שיעורי  אצלם נשפך כך מים, נשפך הברז את פותחים

שלהם. המים
.Á בעצמו ללמוד וללמד", "ללמוד להיות צריך

סותר  שה"ללמד" שחושבים אלה אחרים. עם וללמוד
– ה"ללמד" ידי על אדרבה, טועים. – ה"ללמוד" את

כתוב  מתברכת. עמה 10תורתם שאין תורה "כל
סופה היא מלאכה, התורה של ה"מלאכה" בטלה",

התורה. אור
שתפעלו  התמימים, תלמידי אליכם פונה הריני
"אש  שיהיה וללמד", "ללמוד במסירות־נפש בזה

המזבח" על תוקד הקטנים 11תמיד הילדים אפילו .
סיפורי  על השני עם אחד יחזרו ברחוב, בהלכם
האבא  ועל־ידי־זה אני", "מודה ללמד רק לא התורה,
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ומג c"ag i`iyp epizeax zxezn

הילדים  גם עניניה. על תשמור והאמא ישתנה,
נשים  הן ואמותיהם חסידיים מבתים שבאים
במשפחות, אור הקטנים הילדים מביאים צדקניות,

להתעוררות. זקוקה בכלל שיראת־שמים מפני
.Ë אהבה אתכם אוהב הריני לכם, אומר מה

ברוסיה. הייתם לא מדוע הלב  לי כואב אך, עצמית.
ישנה  עצמותו'. 'הנחת חסרה זו שבמדינה ב'תמימים'
ישנם  בזה וחסידות. התקשרות ידידות, מצד אהבה
יעשה  שהאדם עצמותו', 'הנחת חסרה אך אחוזים.
יעמוד, ענין: בכל דבר כל לומר צריכים כאן בעצמו.
רוצים  אם כך, במחילה עשו כך, עשה כך, עשה
שם  לו יהיה שלא לו נדמה אחר, למקום אותו לשלוח
מה... האלה, הדברים לכל יש ערך איזה כבוד. מספיק
כמו  עצמותו'. 'הנחת יש ברוסיה ל'תמימים'
טובה  לעשות ממש בפועל נפשו את שמסר בעש"ט

למקום  ממקום נסע הוא אלא בגופו, רק לא ליהודי
ליהודי. טובה לעשות כדי ממש בפועל במסירות־נפש
בהרבצת  העוסקים אברכים עשרות כאן ישנם
כאן. אינם הם אברכים, למאות וכשזקוקים תורה,

אלה. אברכים ישנם ישראל ובארץ ברוסיה
כבר  היו שצריך, כמו  היו כאן ה'תמימים' אם
והיתה  כשרונות, ובעלי תלמידים אלפי היום
לרבבה". יהיה "האחד – הרבי של ברכתו מתקיימת
תקויים  אכן זו שברכה ובטוח, מקווה הריני

בעזה"י.
.È בעיון לעסוק צריכים תורה בני אברכים

רק  לא בלימוד. עצמם לבין בינם ולדבר בלימוד,
ולחדש  בלימוד לדבר אלא התורה, ידיעת על להתייגע 
חיצוניות, וסברות הכרס סברות לא בתורה, חידושים

תורה. של לאמיתתה אמיתיים חידושים אלא
dcerqa ,zereayd bgc '` mei
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אגרות קודש - מתורגם מאנגליתומד
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה,  חנוכה תש"ל
ברוקלין

ד"ר זאב גרין

שלום וברכה!

עבר זמן מאז ששמעתי ממך. אני מקווה שהכל בסדר. ביחס ליהודי, משמעות הביטוי "הכל 
בסדר" היא שאינו עומד במקומו אלא מתקדם בהדרגה. אין צורך להרחיב בנושא ביחס אליך.

היפנו את תשומת ליבי לידיעה בעיתונות שהיית אמור להופיע בבית כנסת מסוים בסביבת 
י"ט כסלו. מכיוון שלא שמעתי ממך אודות הופעה זו אני תוהה האם היא יצאה לפועל. בכל מקרה 
אני שולח לך ומעתיר עליך את איחוליי להצלחה בכל מאמציך להפיץ יהדות. אבקש לאחל לך הצלחה 

במיוחד בהיותך הנואם האורח באירוע חב"ד בדטרויט השבוע.

ברוח הימים האלו של חנוכה, אני מאחל לך להמשיך בעבודתך הטובה במידה הולכת וגֵדלה, 
בהתאם למסר של אורות חנוכה שאנו מוסיפים והולכים מיום ליום, בדרך שמשמעותה זהה לזו שאנו 
מצווים לגבי תורה ומצוות כאשר הן חדורות אור וחום חסידי. זו הדרך לקבל מידה גדולה של ברכות 

ה' בכל הנצרך ובמיוחד לגדל את ילדיך לחיים של תורה חופה ומעשים טובים.

באיחולים טובים לך ולמשפחתך לחנוכה שמח ומעורר,

בברכה   
חתימת יד-קודשו של הרבי  

 ב"ה,  י"ג כסלו תשכ"ט
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

תודה רבה על מכתבך מיום ה־29 בנובמבר. נהניתי במיוחד לקרוא אודות הפעילות שלך על 
במת ההרצאות הציבורית ועל לוח הזמנים שלך בזמן הקרוב. מיותר לציין, שהעובדה שאתה "נאה 
השפעה  של  נוספת  מידה  להן  ונותנת  להרצאותיך,  משמעותי  משקל  תורמת  מקיים"  ונאה  דורש 
ביותר,  נדיבה  במידה  אך  מידה",  כנגד  "מידה  של  באופן  הוא  מעניק  שה'  שהשכר  מכיוון  מעוררת. 

בוודאי תבורך בהצלחה בכל ענייניך.

בעמדנו כעת בחודש המסוגל – כסלו, שהוא בדרך כלל חודש של הצלחה לכל יהודי, אני מנצל 
את ההזדמנות לשלוח לך ולכל המשפחה את ברכת חג הגאולה לקראת י"ט כסלו הקרב ובא. יהי רצון 
שחג הגאולה יביא לך, בתוך כלל ישראל, גאולה מכל העניינים השליליים ומסיחי־הדעת, כך שהתוכנית 
של 'ופרצת' תתקדם בהתמדה ובמידה הולכת וגדלה, מה שיזרז גם את מילוי ההבטחה של "ופרצת 

ימה וקדמה וצפונה ונגבה" בביאת הגאולה האמיתית והשלימה.

אני מאחל לך שוב חג גאולה מעורר השראה, ומקווה לשמוע ממך בשורות טובות תמיד,

 בברכה,
חתימת יד-קודשו של הרבי
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äøù ééç úùøô
âëàäøN éiç eéäiåäðL íéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈

:äøN éiç éðL íéðL òáLåáúéø÷a äøN úîzå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬
íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈

äøNì ãtñìáìåk:dúâéðt ìrî íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´
:øîàì úç-éða-ìà øaãéå BúîãáLBúå-øb ¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬

äøa÷àå íënr øá÷-úfçà éì eðz íënr éëðà̈«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬
:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ

:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

Bøá÷:Eúî øáwî Enî äìëé-àìæí÷iå ¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯̈
:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà(éåì) ©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
-ïa ïBøôra éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤

:øçöèBì-øLà äìtënä úørî-úà éì-ïzéå «Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½
él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéCà øîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d jxk zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ּבעלֿ לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−
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:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

-éða úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−§¥
:úçñãëàýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå ¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²

:ìka íäøáà-úà Cøaá-ìà íäøáà øîàiå ¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©Ÿ́¤©§¨À̈¤
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äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iriaxומר ,iyily - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ואםּֿכן ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` jxk zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ומז iying - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçà©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîçì-íà ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«¦

zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬

:éøçà äMàäî-øLà ýåýé éìà øîàiå ¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáààîézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàåáîàáàå §¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ

íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìrâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³
ì úàöiä äîìrä-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦

:Cckî íéî-èrî àðãîäzà-íb éìà äøîàå ¨¬§©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´
élîâì íâå äúL-øLà äMàä àåä áàLà E §¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤

éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈
:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéçî-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤
Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîàèîäzrå ¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈
éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®
-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàå éì eãébä àì-íàå§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©

:ìàîNðàöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå §«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´
éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k jxk zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

אם  אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה רמז ּכאן יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכן,

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤

ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®
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iriayומח ,iyy - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci jxk mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéå-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤
:íã÷ õøàæéç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤®̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàîçòåâiå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧
óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤

:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

âéíúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

ãé:àOîe äîeãå òîLîeåèøeèé àîéúå ããç ¦§¨¬§−̈©¨«£©´§¥½̈§¬
:äîã÷å Léôðæèälàå ìàrîLé éða íä älà ¨¦−¨¥«§¨¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça íúîL§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈
:ìôð סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ¨¨«

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(hly 'nr ` jxk hweln mixn`nd xtq)

Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿
היא  והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמּׁשם

מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,
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ומט xihtn - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ּגבּורה, יצחק, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשל

יֹותר  נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ּומבאר ּגבּורה. ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשם

הּקרירּות  ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, מחסד. הּנמׁשכֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמהּברכֹות

והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ואּלּו מגּבלת, הׁשּפעתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻולכן

ּבתגּברת. ְְִִֶֹהיא

øéèôîæèíúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«
סימן  יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
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áLé éî Ecár-úà zrãBä àìå äfä øácä äéäð Cìnä©¤½¤¦«§−̈©¨¨´©¤®§³Ÿ©̧§¨Æ¤©§§½¦À¥¥²
Cìnä-éðãà àqk-ìr:åéøçàçëøîàiå ãåc Cìnä ïriå ©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤

`xenl iy
.eäiðãàì(åè,ãàî ï÷æLeìç ©£Ÿ¦¨¨¥§Ÿ¨

.ãàî(àë,íéàhçíéøñç §Ÿ©¨¦£¥¦

.älãbä ïî íéòeðîe(ãëäzà §¦¦©§ª¨©¨
,zøîà.ääéîúa ¨©§¨¦§¦¨

mixn zxhr
ðá:eäiðãà Cìî recîe éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé Cãééøçà àBáà éðàå Cìnä-ír íL úøaãî CãBò äpäéúàlîe C §¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§−¥¥´©¦§¦®©−©¨©¬£«Ÿ¦¨«¦¥À¨²§©¤¬¤−̈¦©¤®¤©«£¦Æ¨´©«£©½¦¦¥¦−

éøác-úà:Cåèäøãçä Cìnä-ìà òáL-úá àázåúeLø àìaãàî ï÷æ Cìnäålçãàî L:Cìnä-úà úøLî úénðeMä âLéáàåæèãwzå ¤§¨¨«¦©¨¸Ÿ©¤³©¤©¤̧¤Æ©©½§¨§Ÿ§§©¤−¤¥̈´§®Ÿ©¨§Ÿ©«£¦©Æ©´©¦½§¨©−¤©¤«¤©¦´Ÿ
Cl-äî Cìnä øîàiå Cìnì eçzLzå òáL-úa:åéìà àBáì äìéâø äúéä àì úBéäæééýìû ýåýéa zraLð äzà éðãà Bì øîàzåEúîàì E ©¤½©©¦§©−©¤®¤©¬Ÿ¤©¤−¤©¨«¡Ÿ¨§¨§¦¨¨¥¨©´Ÿ¤À£Ÿ¦Æ©¨̧¦§©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ©«£¨¤½

ðá äîìL-ék:éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé Cçéäzråäzò äNòð øácäzrãé àì Cìnä éðãà äzrå Cìî äiðãà äpäàì ,äfî ¦«§Ÿ¬Ÿ§¥−¦§´Ÿ©«£®̈§−¥¥¬©¦§¦«§©¾̈©¨¨©£¨©¨¦¥¬£«Ÿ¦−̈¨®̈§©¨²£Ÿ¦¬©¤−¤¬Ÿ¨¨«§¨¦¤Ÿ

äòeáMä ìò zøáòL EúBà ãBLçà¤§§¤¨©§¨©©§¨

:Eúòéãéa äNòð øácäåèéçaæiå §©¨¨©£¨¦¦¨§©Â¦§©Â
àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe øBL¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Æ
ïäkä øúéáàìe Cìnä éða-ìëì§¨§¥´©¤½¤§¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

ìå àávä øN áàBéìeäîìL §−̈©´©¨¨®§¦§Ÿ¬Ÿ
àø÷ àì Ecárék òãBiL ãéòî äæ ©§§−¬Ÿ¨¨«¤¥¦¤¥©¦

ì úeëìnä zçèáäàì ïëìå ,äîìL ¦§©§¨©©§¦§ŸŸ§¨¥Ÿ

:Bàø÷ëéðér Cìnä éðãà äzàå §¨§©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥¥¬
éìr ìûøNé-ìëEíéìBz ìkä ¨¦§¨¥−¨¤®©Ÿ¦

Ea íäéðéòáLé éî íäì ãébäì ¥¥¤§§©¦´¨¤½¦À¥¥²
åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«

éøîàî eìa÷éå:EàëáëLk äéäå ¦©§©£¨¤§¨¾̈¦§©¬
éúééäå åéúáà-ír Cìnä-éðãà£Ÿ¦«©¤−¤¦£Ÿ®̈§¨¦À¦

íéàhç äîìL éðáe éðàíéøñç £¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ©¨¦«£¥¦

:(æè ë íéèôåù) Bîk älãbä ïî ïéòeðîe§¦¦©§ª¨§

:àèçé àìå äøòOä ìà òìB÷¥©¤©©£¨§Ÿ©£¦

áëäpãBò äpäåïéãòúøaãî §¦¥²¤¬¨£©¦§©¤−¤
ä-íràa àéápä ïúðå Cìnìà ¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«¤

:Cìnä úéa øöçâëCìnì eãébiå £©¥©¤¤©©¦³©¤̧¤Æ
àáiå àéápä ïúð äpä øîàì¥½Ÿ¦¥−¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ

Cìnä éðôììà åéðôì àa øöçä ïî ¦§¥´©¤½¤¦¤¨¥¨§¨¨¤

úéaäåétà-ìr Cìnì eçzLiå ©©¦©¦§©¯©¤²¤©©−̈
:äöøàãëéðãà ïúð øîàiå ¨«§¨©Ÿ»¤»¨¨¼£Ÿ¦´

eäiðãà zøîà äzà Cìnä©¤½¤©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦−̈
-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé¦§´Ÿ©«£®̈§−¥¥¬©

:éàñkäëék|íBiä ãøéïéò ìà ¦§¦«¦´¨©´©À¤¥

ìâBøáøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå ¥©Â¦§©Â¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼
éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³

ïäkä øúéáàìe àáväøLôà éàå ©¨¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¤§¨

Cìnä úòc àìa eNòé äæ ìkLípäå ¤¨¤©£§Ÿ©©©¤¤§¦¨²
eøîàiå åéðôì íéúLå íéìëà«Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨®̈©Ÿ́§½

:eäiðãà Cìnä éçéåëäéàøäå §¦−©¤¬¤£«Ÿ¦¨«§¨§¨¨

,úeëìnä úçîNì äNòð äzLnäL¤©¦§¤©£¨§¦§©©©§

éøäL÷ãöìe Ecár-éðà éìå ¤£¥§¦´£¦«©Â§¤Â§¨¸Ÿ
òãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²

ìå:àø÷ àì Ecár äîìL §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«
æëúàî íàúåöîaCìnä éðãà ¦À¥¥Æ§¦§©£Ÿ¦´©¤½¤

äfä øácä äéäð,äiðBãà úëìîä ¦«§−̈©¨¨´©¤®©§¨©£¦¨

änì ,éðà dîz-úà zrãBä àìå ¨¥©£¦¨¨§³Ÿ©̧§¨Æ¤
-éðãà àqk-ìr áLé éî Ecár©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«

:åéøçà CìnäçëCìnä ïriå ©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤
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ונב

Cìnä éðôì àázå òáL-úáì éì-eàø÷¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤
:Cìnä éðôì ãîrzåèëCìnä òáMiå ©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤

:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éç øîàiåìýåýéa Cì ézraLð øLàk ék ©Ÿ©®©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦¹̈©«Ÿ̈¸
ðá äîìL-ék øîàì ìàøNé éýìûïk ék ézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé C ¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬

:äfä íBiä äNrààìéðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà íétà òáL-úa ãwzå ¤«¡¤−©¬©¤«©¦¸Ÿ©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²
:íìòì ãåc Cìnä©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«

mixn zxhrmixn zxhr
òáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåcïúð àBáa Bìöàî ä÷çøúð ékàázå ¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©¨®©¦¦§©£¨¥¤§§¨¨©¨ŸÆ

:Cìnä éðôì ãîrzå Cìnä éðôìèëøîàiå Cìnä òáMiå ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®
éLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éç©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−

:äøö-ìkîìézraLð øLàk ék ¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦
CìæàìàøNé éýìû ýåýéa ¹̈¨©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ

ðá äîìL-ék øîàìéøçà Cìîé Càeäå éúBî øçàéàñk-ìr áLé ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½©©¦§²¥¥¬©¦§¦−
äfä íBiä äNrà ïk ék ézçz:éiça ãiî Bëéìîäìàìãwzå ©§®̈¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«§©§¦¦¨§©©©¦¸Ÿ

eçzLzå õøà íétà òáL-úa©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−
Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤

íìòì ãåc:àaä íìBòì Lôð éiç ¨¦−§Ÿ¨«©¥¤¤¨¨©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 8Îe zFwc 28 ,axrA 10 drW ,'d lil :clFnd©¨¥¨¨¨¤¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ,iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,elqM Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©£¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨
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ונג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬

ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦
ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨

:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©Ÿ́¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
-úà åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²

ìt-Cìî Cìîéáà-ìà:äøøb íézLáåéìà àøiå ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§®̈§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−

éìà øîà:EâEnr äéäàå úàfä õøàa øeb Ÿ©¬¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−
úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

éáà íäøáàì:EãéáëBëk Erøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
ìûä úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

:õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäåä-øLà á÷r §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤
éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מה שכותב שאין אצלו סדרים קבועים, הנה ידוע לו דרישת תורת הדא"ח שצ"ל מוח שליט 
על הלב ובמילא במדה גדולה אפשר לפעול בעצמו שבשעה שעוסקים בענין אחד אין חושבים כלל וכלל 
ע"ד ענין השני ובמילא אינו מבלבל וע"ד סיפורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד 

הרשב"א שבטח ידוע לו.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה להצלחה בעבודתם בקדש.
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לוח זמנים לשבוע פרשת חיי שרה - בערים שונות בעולם ונד
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
6:066:118:098:118:448:479:399:4111:5511:5616:4416:4117:1117:0816:2117:19באר שבע )ח(

6:086:148:098:118:448:479:399:4111:5411:5516:4316:4017:0817:0516:0717:16חיפה )ח(

6:056:118:078:108:428:469:379:4011:5311:5416:4616:4317:0817:0616:0317:16ירושלים )ח(

6:086:138:098:128:448:489:399:4211:5511:5616:4216:3917:1017:0716:1817:18תל אביב )ח(

6:587:078:308:359:169:2110:0510:0912:0912:1016:1916:1216:5516:4915:5517:03אוסטריה, וינה )ח(

6:025:578:488:459:319:3010:4410:4313:4013:4120:0920:1520:3820:4619:5520:58אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:567:048:328:369:169:2110:0610:1012:1112:1216:2616:2017:0116:5516:0317:09אוקראינה, אודסה )ח(

6:326:418:058:098:508:559:399:4311:4311:4415:5415:4716:3016:2415:3016:37אוקראינה, דונייצק )ח(

6:446:538:168:209:029:079:519:5411:5411:5516:0315:5716:4016:3315:4016:47אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:157:258:428:479:309:3610:1810:2212:2012:2116:2316:1617:0116:5415:5917:09אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:097:188:358:409:239:2910:1110:1512:1212:1316:1516:0816:5316:4615:5117:01אוקראינה, קייב )ח(

6:376:418:478:499:209:2210:1710:1912:3712:3817:3717:3518:0218:0017:1518:10איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:197:278:589:029:419:4610:3110:3512:3812:3916:5816:5217:2917:2416:3217:37איטליה, מילאנו )ח(

5:555:568:248:258:548:569:579:5812:2912:3018:0218:0318:2518:2717:4518:36אקוואדור, קיטו )ח(

5:425:388:288:259:089:0710:1910:1913:1313:1419:3619:4220:0420:1119:2220:23ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:196:149:069:029:529:5011:0611:0514:0514:0720:4120:4821:1421:2220:2921:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:486:558:388:429:179:2110:1010:1312:2112:2216:5316:4917:2417:2016:3117:31ארה״ב, בולטימור )ח(

6:406:478:288:329:089:1210:0010:0312:1012:1116:4016:3517:1117:0616:1817:18ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:416:488:298:329:099:1310:0010:0412:1112:1216:4016:3517:1117:0716:1817:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:217:289:059:099:469:5110:3810:4112:4612:4817:1217:0717:4417:3916:5017:52ארה״ב, דטרויט )ח(

6:456:508:498:519:239:2610:1910:2112:3612:3717:2717:2517:5317:5117:0618:01ארה״ב, האוסטון )ח(

6:236:288:218:248:579:019:529:5412:0612:0716:5016:4617:1817:1516:2917:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:376:428:468:499:199:2210:1610:1812:3512:3617:3317:3117:5817:5717:1318:07ארה״ב, מיאמי )ח(

6:386:458:248:289:059:099:569:5912:0612:0716:3416:2917:0517:0116:1217:13ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:047:118:528:569:329:3610:2410:2712:3412:3517:0417:0017:3517:3116:4217:43ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:386:458:248:279:049:089:569:5912:0512:0616:3116:2617:0316:5916:0917:11ארה״ב, שיקגו )ח(

5:515:508:308:309:029:0210:0810:0912:4912:5018:4318:4619:0719:1118:2719:21בוליביה, לה-פס )ח(

7:568:069:209:2510:0910:1510:5611:0012:5712:5816:5716:4917:3617:2916:3217:43בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:558:059:209:2510:0910:1410:5611:0012:5712:5816:5816:5117:3717:3016:3417:45בלגיה, בריסל )ח(

5:145:137:567:558:318:309:399:3912:2412:2518:3218:3618:5418:5818:1319:08ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:045:027:457:448:198:199:279:2712:1212:1318:1518:1918:4018:4518:0018:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:157:258:388:439:289:3310:1510:1912:1512:1616:1616:0816:5316:4615:5217:01בריטניה, לונדון )ח(

7:317:428:478:539:409:4610:2510:3012:2312:2416:1516:0616:5616:4915:5317:04בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:247:358:458:509:359:4110:2210:2612:2112:2216:1816:1016:5716:4915:5117:05גרמניה, ברלין )ח(

7:357:459:029:079:509:5610:3810:4212:4012:4116:4416:3617:2117:1516:1917:29גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:115:087:547:538:298:299:389:3812:2512:2618:4018:4418:5919:0418:1819:15דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:456:489:009:029:329:3410:3010:3212:5312:5418:0117:5918:2518:2417:4218:34הודו, מומבאי )ח(

6:406:438:568:589:279:3010:2610:2812:4912:5017:5817:5618:2218:2117:3918:31הודו, פונה )ח(

6:456:548:198:249:049:099:549:5711:5811:5916:1016:0316:4516:4015:4616:53הונגריה, בודפשט )ח(

6:456:528:338:369:139:1710:0510:0812:1512:1616:4416:3917:1517:1016:2117:23טורקיה, איסטנבול )ח(

7:037:108:568:599:349:3810:2710:3012:3912:4017:1517:1117:4517:4116:5317:53יוון, אתונה )ח(
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ונה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי שרה - 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
7:057:138:408:449:259:3010:1410:1812:1912:2016:3216:2617:0717:0216:0917:15מולדובה, קישינב )ח(

6:436:468:589:009:299:3210:2810:2912:5012:5117:5717:5618:2218:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:524:457:387:338:318:289:479:4512:5012:5219:3619:4520:1320:2219:2520:38ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:236:288:308:329:039:069:5910:0212:1812:1917:1317:1017:3917:3716:5317:47נפאל, קטמנדו )ח(

6:567:038:468:509:259:2910:1810:2112:2812:3017:0016:5517:3117:2716:3617:38סין, בייג'ין )ח(

6:476:489:169:179:469:4710:4810:4913:1913:2018:5118:5219:1419:1518:3319:24סינגפור, סינגפור )ח(

6:537:038:148:199:049:109:519:5511:5011:5115:4715:3916:2716:1915:2216:35פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:419:469:4712:2412:2518:1218:1518:3618:3917:5618:48פרו, לימה )ח(

7:377:469:159:209:5910:0410:4910:5212:5512:5617:1217:0617:4617:4116:4917:54צרפת, ליאון )ח(

7:568:069:279:3110:1410:1911:0211:0613:0513:0617:1517:0817:4917:4316:4917:57צרפת, פריז )ח(

5:435:458:108:118:408:419:429:4312:1112:1217:3817:3918:0118:0217:2018:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:097:178:518:559:339:3810:2410:2712:3212:3316:5716:5217:2717:2216:3117:35קנדה, טורונטו )ח(

6:516:598:298:339:129:1710:0210:0612:0912:1016:2716:2117:0016:5516:0317:08קנדה, מונטריאול )ח(

6:186:238:158:188:528:559:469:4812:0012:0116:4116:3817:1017:0716:2017:18קפריסין, לרנקה )ח(

8:238:359:359:4110:3010:3611:1411:1913:1013:1216:5716:4817:4017:3216:3117:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:008:139:099:1510:0510:1210:4910:5412:4412:4516:3016:2017:1117:0216:0017:19רוסיה, מוסקבה )ח(

7:227:318:579:019:419:4610:3110:3412:3512:3616:4816:4217:2417:1816:2517:31רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:277:369:019:069:469:5110:3610:3912:4012:4116:5716:5117:2817:2216:2917:36שוויץ, ציריך )ח(

6:176:208:378:399:089:0910:0710:0912:3212:3317:4817:4718:1218:1117:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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