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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oilitzר 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¨

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçáe Eúàö-øîLé ýåýéEàB ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

.áë÷
:ÌÈÏ˘Â¯È· Â˘Ú˘ ÌÈÒÈ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È Á·˘Ó ¯¯Â˘Ó‰ ¯ÙÒÓ

àéì íéøîàa ézçîN ãåãì úBìònä øéL¦¬©©«£À§Å̈¦¬−¨©§¦§«Ÿ§¦´¦®
:Cìð ýåýé úéaáéøòLa eðéìâø eéä úBãîòC ¥−§Ÿ̈´¥¥«−«Ÿ§¨´©§¥®¹¦§¨©À¦

ìLeøé:íâdl-äøaçL øéòk äéeðaä íìLeøé §«¨¨«¦§«¨©¬¦©§¨®§¹¦À¤ª§¨¨¬
:åcçéãúeãò dé-éèáL íéèáL eìò íML ©§¨«¤¨̧¨¶§¨¦¿¦§¥−¨¥´

ì úBãäì ìàøNéì:ýåýé íLäeáLé | änL ék §¦§¨¥®§¹ŸÀ§¥´§Ÿ̈«¦³¨̧¨¨«§´

:ãåc úéáì úBàñk ètLîì úBàñëåeìàL ¦§´§¦§¨®¦¹§À§¥´¨¦«−©«£
éáäà eéìLé íìLeøé íBìL:CæCìéça íBìL-éäé §´§«¨¨®¦¦¹§À̈«Ÿ£¨«¦§¦¨¬§¥¥®

éúBðîøàa äåìL:Cç-äøaãà éòøå éçà ïòîì ©¹§À̈§©§§¨«¦−§©©©©´§¥®̈£©§¨
:Ca íBìL àpèeðéäìà ýåýé-úéa ïòîì −̈¨´¨«−§©©¥§Ÿ̈´¡Ÿ¥®

:Cì áBè äL÷áà£©§−̈´¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת הספרים, מאסף לכל המחנות שני חלקים, שולחן מלכים ח"א, ספר 
דרכי חיים ושלום, ותולדות אהרן )המכורך עם תולדות יעקב(.

ת"ח ת"ח על תשורתו זו, ויה"ר מהשי"ת אשר כאו"א מאתנו יזכה לקיום בקשתינו כ"פ ביום, 
שיתן חלקנו בתורתו ית'.

לפלא ולתמי' על שאחרי שנדברתי אתו עמו שיקח ספרים - בחילוף - מספרי הוצאותינו בהיותו 
כאן, הנה על שאלתי בזה אמרו לי שלא עשה את זה ועכ"פ יעשה זה עתה ע"י שיכתוב להמל"ח איזה 
ספרים מהוצאתיהם מענינים אותו ואינם עדיין אצלו, ואם נצרך למילוי בקשתי זו "קבלת עול" יעזרו 

השי"ת שיהי' לו.

אתענין ג"כ לדעת אם ביחד עם הס' תולדות אהרן והגהות בעה"מ שער הכולל נמצאו במקום 
זה עוד מספריו עם הגהות שלו ות"ח מראש בעד הידיעות בזה.

בברכה לו ולזוגתו לבנם ולבתם שיחיו.

המחכה לבשו"ט.

נ"ב: הקטלוג של ביגעלאייזן נתקבל וימים אלו אחזירהו.

סוף זמן קידוש לבנה: יום שלישי בערב, י"ד חשון
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי  מפתח  

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

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

    תה אחואשה  "ד מאמר  ) ג

 ה  ............ ה"כה'תש ,מרחשון ח"י  ,פרשת ויראשבת 

    ,פרשת ויראבת ששיחת   )ד

 א י ................................  ה " כה'תשמרחשון   י"ח

 כד  .........  ג , וט ךכר   פרשת ויראשיחות -לקוטי   )ה

 כט  .............  ו ט ךכר   כ' מרחשון ותשיח -י לקוט  )ו

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל  )ז

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

 לה   .........  פרשת וירא   – לה ומשיחאו קוט גלי  )ח

  לו   ......  פרשת וירא לשבוע  יומיחומש   י רעושי  )ט

 סח  .........  פרשת וירא לשבוע  תהלים י רועיש  )י

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו  )יא

 סט  ...............................  פרשת וירא לשבוע  

 עט  ........  פרשת וירא לשבוע ם" וי םהיו"  חלו  )יב

 פב  ...................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה  ) יג

  

 ם"מבר ירועיש

 פה   .......  וירא  רשתלשבוע פ ,םולי ם  קירפ' ג –  )יד

 לזק  ....  א ויר רשתלשבוע פ  ,ליום  דחפרק א –  )טו

 ט ק  .......  פרשת וירא ע בולש ,תוו צמהפר ס –  )טז

 

  ובים  תם וכייאב  )יז

 סאק  ...............  גירק פ דברי הימים ,זכפרק  אל זקיח

  ביכורים ת מסכ –משיות   ) יח

 סגק  ..........................................  קהתי אור יב

 קסט  ................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי  )יט

  

  ביאורים עם   דרים תמסכ  )כ

 קע  .........................................  ח י ף ד עד  יב  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 קצח  ...........................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו ן ערולחוש  )כב

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

    פתח אליהו את הוא חד אור הרתו  ) כג

 אר  ............................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור  )כד

 זר  ..........................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ירממא  )כה

 חר  ...................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות  )כו

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

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כז

 יר  ........................................ "ב שרה"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ  )כח

 יבר  ......................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )כט

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

 טו ר  ................................  ד לקפרק  ת וכרו זה ספר  ) ל

  ודש  ק  ותרגא  )לא

 יזר  ..............................................  צ "יהרי מו ר "ומאד

 יט ר  ..........................  חומש לקריאה בציבור    )לב

 כטר  ..........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי  ) לג

 לר  ...................  פרשת ויראלשבוע ים מזוח ל  )לד

 לאר  ......  קודש  שבתל תור ת קל דהצות סדר מ  ) לה
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‰M‡Â אל צעקה הּנביאים ּבני מּנׁשי אחת ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

וגֹו' רּבנּו1אליׁשע ׁשל ּבּמאמר ּומבאר . ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָ

ההפטרה 2הּזקן  ׁשּבסּפּור הענינים ּפרטי ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מה  ּובהקּדים ב). (סעיף ּכדלקּמן ה', ְְְְְֲִִִַַַַַָּבעבֹודת

מּפאריטׁש הּלל רּבי ׁשל ּבּמאמר 3ּׁשּכתּוב ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּנ"ל) הּזקן אדמּו"ר מאמר על מיּוסד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ(ׁשּכּנראה

הקּדמה  הּסּפּורים 4ּכעין ׁשּכל ידּוע ּדהּנה , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מקרא  אין ּכי ּכפׁשּוטם, ׁשהיּו הגם ,"ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתנ

ּפׁשּוטֹו מידי ּבחרּו5יֹוצא לּמה מּכלֿמקֹום , ְֲִִֵֵָָָָָ

,"ּבּתנ לכתבם ּדיקא אּלּו סּפּורים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּנביאים

וסֹודֹות  רזין ּבהם ׁשרמזּו מּפני לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעלּֿכרח

ּכאן  (עד ה' לעבֹודת ּדרכים וכּמה ְְְֲִִֶַַַַָָָעליֹונים

ׁשּכׁשם  ּומּובן, הּלל). רּבי ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָההקּדמה

הן  ׁשּבּתֹורה ודינים ׁשּבהלכֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשההֹוראֹות

ּכלׁשֹון  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחּיֹות ְְְְְִִִַָָָָהֹוראֹות

הּזקן  ּגם 6אדמּו"ר [וזהּו נצחית היא הּתֹורה : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

חּיינּו הם ּכי ׁשּכתּוב ּבמה רק 7הּפירּוׁש (לא ְִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּלֹומד  ער), לעּבט ּדעם (אין חּיּותֹו היא ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבזה

את  ּפֹועלת ׁשהּתֹורה ּגם) אּלא חּיּות, מּתֹו ִֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה

ּובכל  זמן ּבכל יׂשראל איׁש ׁשל ׁשחּיּותֹו והינּו לחיֹות), (ּכיצד החּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(אֹופן)

הּתֹורה  ׁשּבסּפּורי ההֹוראֹות ּגם ּכ הּתֹורה], הֹוראֹות עלּֿפי להיֹות צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמקֹום

להפריד  ואיֿאפׁשר אחת, ּתֹורה היא הּתֹורה ּכל ּכי נצחּיֹות, הֹוראֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהן

וכפ  מּזּולתֹו. אחד ענין הרמּב"ם חסֿוׁשלֹום הּתֹורה 8סקּֿדין ּׁשאין ׁשהאֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּפסּוק  ּבין הפרׁש [ואין אחת ּתבה אפילּו אחד ּפסּוק אפילּו ה', "אנכי 9מעם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּפסּוק  ּובין "אלקי ּפלגׁש"10הוי' היתה אמרֹו11"ותמנע מׁשה אמר: אם ,[ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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ואילך. 332 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ דפרשתנו.1)*) ההפטרה התחלת - ואילך. א ד, לאחרונה 2)מלכיםֿב שיצאו ַבהביכלאך

(ריגא  יקרים לקוטים א). ל, - ב (כט, יבֿיג שערים מאה סד. ח"ג נסתרות (בגנזי מזמן כבר שנדפס מה גם וישנו מהשבי',

קלו. ע' שם וראה קלז. ע' הקצרים הזקן אדמו"ר במאמרי ולאח"ז קלים. בשינויים בחצע"ג)), הערות (בתוס' ע"ו (1939

בהם 3) מעיינים שהיו הלל, ר' של החסידות למאמרי בנוגע מהידוע ולהעיר - ואילך). א (נח, וירא ס"פ הרמון בפלח נדפס

וש"נ). קפב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה אותם לומדים א.4)וגם נח, א.5)שם סג, פי"ז.6)שבת ברכת 7)תניא

כ). ל, נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם" ה"ח.8)"אהבת פ"ג תשובה ו.9)הל' ה, ואתחנן ב. כ, יב.10)יתרו לו, וישלח

העיקרים).11) מי"ג השמיני (בעיקר פ"י סנהדרין להרמב"ם פיה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת וירא פרשת הפטרת

'B‚Â ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰ Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â1. ¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»¿
Ô˜f‰ ea¯ ÏL ¯Ó‡na ¯‡·Óe2¯etÒaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t Ïk ¿»≈««¬»∆«≈«»≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

‰¯ËÙ‰‰שהם ‰'כפי ˙„B·Úa,ואחד אחד כל (ÛÈÚÒשל Ôn˜Ï„k ««¿»»«¬«¿ƒ¿«»¿ƒ
·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰·e .(·¿«¿ƒ«∆»
Ïl‰ Èa¯ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«ƒƒ≈

LËÈ¯‡tÓ3 של החסידים מגדולי ƒ«ƒ
הזקן, רבנו של בנו האמצעי, אדמו"ר

של  נכדו צדק, הצמח אדמו"ר ושל

הזקן  של (pkL¯‡‰רבנו מאמרו ∆«ƒ¿∆
הלל Ó‡Ó¯רבי ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««¬«

ÔÈÚk (Ï"p‰ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈««¿≈
‰Óc˜‰4 ההפטרה סיפור לביאור «¿»»

ה', בעבודת מתבטא שהוא ≈p‰c¿ƒ‰כפי
ÌÈ¯etq‰ ÏkL Úe„È»«∆»«ƒƒ

eÈ‰L Ì‚‰ ,C"zaL התרחשו ∆«««¬«∆»
Ó˜¯‡בפועל ÔÈ‡ Èk ,ÌËeLÙkƒ¿»ƒ≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5ŒÏkÓ , ≈ƒ≈¿ƒ»
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‰ÊaL התורה B˙eiÁבדברי ‡È‰ ∆»∆ƒ«

¯Ú ËaÚÏ ÌÚc ÔÈ‡) הוא בזה ƒ∆∆¿∆

eiÁ˙חי  CBzÓ ‰¯Bz „ÓBlL Bz‰L¯‰והתלהבות,), (Ìb ‡l‡ ∆≈»ƒ«∆»«∆«»
˙ÏÚBt האדם BÈÁÏ˙)אצל „ˆÈk) ÌÈiÁ‰ (ÔÙB‡) והיא ‡˙ ∆∆∆∆««ƒ≈«ƒ¿

החיים, ואורח החיים אופי את B˙eiÁLהקובעת eÈ‰Â החיים וצורת אופן ¿«¿∆«
Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏL יהודי˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¿»»»ƒƒ¿

,[‰¯Bz‰ ˙B‡¯B‰ ÈtŒÏÚ וכשם «ƒ»«»
להוראות  בנוגע אמורים שהדברים

‰‰B‡¯B˙ולהלכות  Ìb Ck»««»
‰¯Bz‰ È¯etÒaL שיש והלקחים ∆¿ƒ≈«»

בעבודת  מהם ≈‰Ôה'להפיק
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰ בכל בתוקף והן »ƒ¿ƒ

מקום,זמן  ‰Bz¯‰ובכל Ïk Èkƒ»«»
¯LÙ‡ŒÈ‡Â ,˙Á‡ ‰¯Bz ‡È‰ƒ»««¿ƒ∆¿»
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B˙ÏefÓ „Á‡ מקום אין ולכן ∆»ƒ»
ההוראות  שרק של לגישה וההדרכות

אלא  נצחיות, הן בתורה אחד חלק

חלק  של ההוראות שגם היא האמת

ה' בעבודת ההוראות וגם ההלכה

באותה  נצחיות הן התורה מסיפורי

‰¯Ì"aÓמידה. ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ8 ¿ƒ¿«ƒ»«¿«
ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡M ¯ÓB‡‰L∆»≈∆≈«»≈ƒ

eÏÈÙ‡ זאת ‰', אומר לא הוא אם ¬ƒ
לגבי רק אלא התורה כללות «eÒt˜על

„Á‡ או‰·z eÏÈÙ‡מילה˙Á‡ ∆»¬ƒ≈»««
ÔÈ‡Â]˜eÒt‰ ÔÈa L¯Ù‰9 ¿≈∆¿≈≈«»

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" שהוא »…ƒ¬»»¡…∆
הדברות  עשרת את הפותח הפסוק

בה' האמונה בנושא ≈ÔÈ·eועוסק
˜eÒt‰10‰˙È‰ ÚÓ˙Â" «»¿ƒ¿«»¿»
"L‚Ït11 של במשפחתו העוסק ƒ∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ebe'ו ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

וקדֹוׁש, אמת ׁשּזהּו מֹודה אם (אפילּו עצמֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָמּפי

ׁשּב"אנכי  הּקדּוׁשה ּדרּגת ּבזה ׁשאין ּׁשאֹומר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

"אלקי ה)ּתֹורה 12הוי' ּב(ּכל ּכֹופר זה הרי ,( ְֱֲֲֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבּתֹורה  אחד ענין על אפילּו ּכן אֹומר אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(וכן

מתיחסים  לא אם ועלּֿדרֿזה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹׁשּבעלּֿפה).

נצחּיֹות, ּכהֹוראֹות הּתֹורה ׁשּבסּפּורי ְְְִִִֵֶַַָָָלהֹוראֹות

אּלא  אּלּו, הֹוראֹות ׁשחסרֹות ּבלבד זֹו לא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹהּנה

ועד  הּתֹורה, ׁשּבהלכֹות ההֹוראֹות ּגם ְְְֲִֵֶַַַַָָחסרֹות

ספרּֿתֹורה  ּובדּוגמת ."אלקי הוי' ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹל"אנכי

ּכל  ּבכׁשרּות ּפֹוגם זה הרי אחת, אֹות ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשחסר

אינֹו13הּספרּֿתֹורה  ּבּתֹורה מסּוים ׁשחלק ּדכיון , ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אצלֹו, קּים אינֹו זה ׁשּבזמן הינּו: אצלֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָנצחי

אצלֹו. ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ּבכל ּפסּול זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָהרי

ׁשאףֿ זֹו, ׁשּבהפטרה לּסּפּור ּבנֹוגע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה

[ּדנֹוסף  ּבגׁשמּיּות ּכפׁשּוטֹו הּסּפּור ׁשהיה ְְְְִִִִֶַַַָָָעלּֿפי

הרי  ּכּנ"ל, ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָלכ

ׁשהראה  הּמֹופתים מט"ז אחד הּוא זה ְְִִִֶֶֶֶַָָסּפּור

ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו (ּוכמאמר "ּפי 14אליׁשע ְֱֲִִֵַַַַַָָ

ׁשמֹונה  ּדֹורׁש אּתה מּכאן ,"ּברּוח ְְְֲִִֵַַָָָׁשנים

לאליׁשע  עׂשרה ׁשׁש ּבאלּיהּו, הּנה 15מֹופתים ,[( ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

לֹומר  ואין ה'. ּבעבֹודת הֹוראה ּבֹו ׁשּיׁש מּובן ּבּתֹורה, נקּבע ׁשהּסּפּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּזה

ּכי  ׁשנים", ּד"פי הּבּקׁשה ׁשּנתקּימה לסּפר ּכדי רק ּבּתֹורה נקּבע זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפּור

ׁשהי  לֹומר מסּפיק  זה זה,ּבׁשביל סּפּור מסּפרת ׁשהּתֹורה וכיון מֹופתים. ט"ז ּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הן  - ּבּתֹורה ׁשּנקּבעּו ּפרטיו וכל הּסּפּור ׁשּכללּות מּוכח ּפרטים, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובכּמה

ה'. ּבעבֹודת נצחּיֹות ְֲִִַַָהֹוראֹות
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ב.12) נו, סנה' צוך, כאשר ד"ה (רש"י בסיני שמע הרי ב) לא, (מגילה עצמו מפי משה אמרה תורה משנה אשר ומארז"ל

לד' תורה משנה שבין וההפרש שם), במגילה התוספות כמ"ש הקודש, ברוח הי' דמשה עצמו" "מפי שגם זה על נוסף* -

שברמב"ם  - שבעלֿפה לתורה בנוגע גם וכ"ה שלו). הקודש (ברוח בהשגתו נתלבשה תורה שמשנה הוא הראשונים ספרים

שנתגל  התורה חידושי כל - אלא שם ממש, הוי' דבר הם מסיני, למשה ניתנו שכולם ודור, דור שבכל ותיק תלמיד ע"י ו

שם). ובהנסמן דברים, פ' ח"ד לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בהשגתם א).13)שנתלבשו (ע, תכ"ה תקו"ז א. עא, זח"ג ראה

סשע"א. חיו"ד נזר אבני שו"ת סק"ט. או"ח מהד"ת נו"ב ט.14)שו"ת ב, יד.15)מלכיםֿב שם, רד"ק

משה, של ברוה"ק גם נתלבשו לא הראשונים ספרים שד' ורק משה, של רוה"ק מבחי' למעלה שהיא התורה, כל כמו הוא בסיני ששמע מה כי (*

.(9 הערה שם לקו"ש (ראה תורה משנה ספר משא"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מידה  באותה חשובים בתורה מילה וכל  פסוק כל כי ‡Ó¯:עשו, Ì‡ ,[ƒ»«
e‰fL ‰„BÓ Ì‡ eÏÈÙ‡) BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡ ‰LÓ המסויים הפסוק …∆¬»ƒƒ«¿¬ƒƒ∆∆∆

ה', תורת שזו באמונה לו חסר שלגביה בתורה המסוימת המילה ∆¡‡Ó˙או
ÈÎ‡"aL ‰Le„w‰ ˙b¯c ‰Êa ÔÈ‡L ¯ÓB‡M ‡l‡ ,LB„˜Â¿»∆»∆≈∆≈»∆«¿««¿»∆¿»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰12‰Ê È¯‰ ,( ¬»»¡…∆¬≈∆
‰¯Bz(‰ Ïk)a ¯ÙBk רק ולא ≈¿»«»

עניין  היא התורה כל כי מסויים, בחלק

‡eÏÈÙאחד  Ôk ¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒ≈≈¬ƒ
ŒÏÚaL ‰¯Bza „Á‡ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»∆»«»∆¿«

‰t כן אומר אם כמו בדיוק זה הרי ∆
שבכתב  מתורה מסויים חלק ).לגבי

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ שחלק שאמירה כשם ¿«∆∆∆
נחשבת  ה' דבר לא היא בתורה מסויים

גם כך בתורה, Ï‡כפירה Ì‡ƒ…
È¯etÒaL ˙B‡¯B‰Ï ÌÈÒÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ«»∆¿ƒ≈
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰k ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿ƒ

מקום, ובכל זמן בכל ≈p‰ƒ‰שתקפות
˙B‡¯B‰ ˙B¯ÒÁL „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆¬≈»

,el‡ מסיפורי הנלמדות ההוראות ≈
Ìbהתורה, ˙B¯ÒÁ ‡l‡∆»¬≈«

,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL ˙B‡¯B‰‰«»∆¿ƒ¿«»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"Ï „ÚÂ,כי ¿«¿»…ƒ¬»»¡…∆

עניין  הם התורה חלקי כל כאמור,

BzŒ¯ÙÒ¯‰אחד. ˙Ó‚e„·e¿¿«≈∆»
‰Ê È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ Ba ¯ÒÁL∆»≈««¬≈∆
Œ¯Ùq‰ Ïk ˙e¯LÎa Ì‚Bt≈¿«¿»«≈∆

‰¯Bz13,,הספר חלקי ששאר למרות »
שלמים, החסרה, האות «≈¿ÔÂÈÎcמלבד

BÈ‡ ‰¯Bza ÌÈeÒÓ ˜ÏÁL∆≈∆¿»«»≈
‰Ê ÔÓÊaL :eÈ‰ ,BÏˆ‡ ÈÁˆƒ¿ƒ∆¿«¿∆ƒ¿«∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,BÏˆ‡ Ìi˜ BÈ‡≈«»∆¿¬≈∆¿
.BÏˆ‡ ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ∆ƒ∆¿
¯etqÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,BÊ ‰¯ËÙ‰aL∆¿«¿»»∆««ƒ

¯etq‰ ‰È‰LהתרחשBËeLÙk ∆»»«ƒƒ¿

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBc] ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
,Ï"pk,כפשוטם הם הדברים והרמזים, הסודות שמלבד ‰¯Èובוודאי ««¬≈

ÚLÈÏ‡ ‰‡¯‰L ÌÈ˙ÙBn‰ Ê"ËÓ „Á‡ ‡e‰ ‰Ê ¯etÒƒ∆∆»ƒ«¿ƒ∆∆¿»¡ƒ»
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe)14 הנביא מאליהו ביקש שאלישע ¿«¬««≈««»

להיות  EÁe¯a",רבו ÌÈL Èt"ƒ¿«ƒ¿¬
‰BÓL L¯Bc ‰z‡ Ô‡kÓƒ»«»≈¿»
‰¯NÚ LL ,e‰iÏ‡a ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆¿≈

ÚLÈÏ‡Ï15‰fÓ ‰p‰ ,[( ∆¡ƒ»ƒ≈ƒ∆
‰¯Bza Úa˜ ¯etq‰L שהיא ∆«ƒƒ¿««»

‰B¯‡‰נצחית, Ba LiL Ô·eÓ»∆≈»»
'‰ ˙„B·Úa.זמן ובכל מקום בכל «¬«

‰Ê ¯etqL ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â של הנס ¿≈«∆ƒ∆
השמן  ¯˜אסוך ‰¯Bza Úa˜ƒ¿««»«

‰Lwa‰ ‰Ói˜˙pL ¯tÒÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿«¿»««»»
"ÌÈL ÈÙ"c עשה אלישע ואכן ¿ƒ¿«ƒ

כפול  רבים, המופתים מופתים ממספר

אליהו, Ê‰שעשה ÏÈ·La Èkƒƒ¿ƒ∆
Ê"Ë eÈ‰L ¯ÓBÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«∆»

ÌÈ˙ÙBÓ איזה לפרט צורך ואין ¿ƒ
נעשו. בדיוק «≈¿ÔÂÈÎÂמופתים

,‰Ê ¯etÒ ˙¯tÒÓ ‰¯Bz‰L∆«»¿«∆∆ƒ∆
,ÌÈË¯t ‰nÎ·e מסתפקת ולא ¿«»¿»ƒ

גם  אלא כללי באופן ה'מופת' בציון

רבים, פרטים בו «ÁÎeÓמפרטת
ÂÈË¯t ÏÎÂ ¯etq‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿»¿»»

‰¯Bza eÚa˜pL כללות גם – ∆ƒ¿¿«»
שלו הפרטים וגם ≈‰Ôהעניין

.'‰ ˙„B·Úa ˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰»ƒ¿ƒ«¬«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז d"kyz'd ,oeygxn i"g ,`xie zyxt zay

ּבּביכלאÔBLÏŒ‰ÊÂב) הּנ"ל ּכׁשם 16מאמר : ¿∆¿ְְֲִֵַַַַַַ

רחּוקֹו על ּב'יחידּות' ְֲִִִֶַַׁשּצֹועקים

ּבעלֹותּה נׁשמה ּכל מּכן ויֹותר  ּכן חּיים, ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאלקים

מאלקים  רחּוקּה על מר ּבקֹול צֹועקת - ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבּלילה

ּבני  מּנׁשי אחת "ואּׁשה ּפסּוק על ואמר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָחּיים.

נׁשמה  ּבחינת היא "אּׁשה" כּו': ְְְִִִִִַַָָָהּנביאים"

היא  אׁשר - "אחת" ה'. יראת אּׁשה ְְֲִִִִֵֶַַַַָהּנקראת

ׁשהּוא  הּנביאים" ּבני "מּנׁשי הוי'. עם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאחת

ניב  מלׁשֹון הּנבּואה ׁשענין הּנבּואה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכענין

ּכל 17ׂשפתים  ּכן הוי', ּדבר מּבחינת ׁשּמקּבלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

וגילּוי  הּׂשגֹות לקּבל קיּבּול ּכלי היא ְְְְִִִִֵַַָָָנׁשמה

"אלי 18אלקּות  נֹוטריקֹון אליׁשע", אל "צעקה . ְֱֱֱֲִִִֶָָָֹ

"ׁשע  ּפירּוׁש כּו', הבל אל ה' וּיׁשע מּלׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַׁשע"

הּוא  - איּׁשי ּפירּוׁש: מת", איׁשי עבּד" ְְִִִִִֵֵֵַאלי".

יּו"ד  אצלי 19אׁש ׁשהיה יּו"ד אׁש ׁשּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

אׁש ּברׁשפי אהבה והתלהטּות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָּבהתלהבּות

- עילאה חכמה יּו"ד ּבבחינת ּולהּבטל ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלהּכלל

את  ירא היה עבּד ּכי ידעּת "ואּתה אצלי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת

ּבֹו ׁשהיה יאר, אֹותּיֹות - ירא ּפירּוׁש: ," ֲִֵֵֵֶָָָָָָהוי'

ּבא 20ּכח  "והּנֹוׁשה ּבהוי', אֹור ּתֹוספת להֹוסיף ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפירּוׁש: לעבדים", לֹו ילדי ׁשני את ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלקחת

אלקים" נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון - ׁשּזה 21"והּנֹוׁשה" , ְְֱִִִִֶֶֶַַַֹ

אֹותי  מׁשּכחת ׁשהיא הּבהמית הּנפׁש על ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָקאי

י  ׁשני את לקחת "ּבא דחילּומאלקּות, הם לדי" ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לעבדים  לֹו ׁשּיהיּו רֹוצה והּוא 22ּורחימּו, ְְְֲִִִֶֶַָ

ּפן  זרֹות' ּול'יראֹות הּגּוף, ּתאֹות זרֹות' ְְְֲֲִֶַַַָָל'אהבֹות

ל ּיׁש מה אליׁשע אליה "וּיאמר לחמֹו. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחסר
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שם:16) בכותרת פיסוק). סימני (בלא [94 [בוך וואלף" ב"ביכל ב) .[1201 [בוך הורוויץ" ב"ביכל א) מצאתיו: ָלע"ע

וכו': נסתרות בגנזי וואלף, בביכל הורוויץ. בביכל הוא (כן אמר" ובזה"ל בלאדי. שאמר מה זי"ע נבג"מ הזקן ָ"מאדמו"ר

ביחידות). שאלתו על לאחד יט.17)שהשיב נז, ישעי' - הכתוב שם.18)לשון הרמון בפלח ראה - הנביאים בני הדיוק

השמות 19) מכל נעלה הוא הוי' דשם הוי'. דשם הראשון אות יו"ד, לבאר:) יש אולי ד) (מד, שלח בלקו"ת (עפמש"כ

"תוס' לקמן וראה וראשיתו. התחלתו הוא היו"ד עצמו, הוי' ובשם העצם. ושם המפורש שם הוא הוי' דשם נמחקין, שאין

בהוי'". בכחה.20)אור נשמה כל כי הורוויץ: נא.21)בכת"י מא, אותי 22)מקץ גו' רעות שתים יג) ב, (ירמי' (עפמש"נ

האהוי"ר  את ח"ו לבטל ורוצה מאלקות אותו משכחת שהנה"ב זאת דלבד לבאר:) יש אולי - גו' להם לחצוב גו' עזבו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡Ó ÔBLÏŒ‰ÊÂ הזקן·) C‡ÏÎÈaaרבנו Ï"p‰16 של בכרכים ¿∆¿«¬««««ƒ¿«

היד: ÌÈ˜ÚBvLכתבי ÌLk החסידים'˙e„ÈÁÈ'a הרבי ÏÚאצל ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ«
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó B˜eÁ¯ הזה מהמצב להתעלות והדרכה עצה ומבקשים ƒ≈¡…ƒ«ƒ

לאלוקות, ÏÈla‰ולהתקרב d˙BÏÚa ‰ÓL Ïk ÔkÓ ¯˙BÈÂ Ôk≈¿≈ƒ≈»¿»»«¬»««¿»
חיים למעלה, חדשים לשאוב

ÏÚמאלוקות  ¯Ó ÏB˜a ˙˜ÚBˆ -∆∆¿««
¯Ó‡Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó d˜eÁƒ̄»≈¡…ƒ«ƒ¿»«
ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â" ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ»««ƒ¿≈
"‰M‡" :'eÎ "ÌÈ‡È·p‰ Èa¿≈«¿ƒƒƒ»
˙‡¯˜p‰ ‰ÓL ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿≈

'‰ ˙‡¯È ‰M‡ הכתוב כלשון ƒ»ƒ¿«
חיל'. 'אשת בפרק -במשלי "˙Á‡"««
˙Á‡ ‡È‰ ¯L‡ מאוחדתÌÚ ¬∆ƒ««ƒ

'ÈÂ‰ הקדוש עם מאוחדת הנשמה ¬»»
בפני  נפרדת מציאות ואינה הוא ברוך

‰ÌÈ‡È·p"עצמה. Èa ÈLpÓ"ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡e‰L עם נשמה כל של הקשר ∆

הוא ‰e·p‡‰,אלוקות ÔÈÚk¿ƒ¿««¿»
‰‡e·p‰ ÔÈÚL הואÔBLÏÓ ∆ƒ¿««¿»ƒ¿
ÌÈ˙ÙN ·È17 הדיבור עניין ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏa˜nL הנבראים ÈÁaÓ˙כל ∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ ¯·c ומחייה ומקיים המהווה ¿«¬»»

ÓL‰אותם, Ïk Ôk יהודי כל של ≈»¿»»
ÏeaÈ˜ ÈÏk ‡È‰ ומתאים ראוי כלי ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ï בתוכה ולקלוט˙B‚O‰ ¿«≈«»
ה' את ‡e˜Ï˙לדעת ÈeÏÈ‚Â18 ¿ƒ¡…

אלוקי. אור לקלוט ראוי כלי ולהיות

מהנשמות  אחת ‡Ïוכל ‰˜Úˆ"»¬»∆
,"ÚLÈÏ‡ היא "אלישע" המילה ¡ƒ»

ÔBLlÓ "ÚL ÈÏ‡" ÔB˜È¯ËB¿ƒ¡ƒ«ƒ¿
ÚLiÂ'ה eÎ',ויפן Ï·‰ Ï‡ «ƒ«∆∆∆

"ÈÏ‡ ÚL" Le¯Èt,כלומר ≈«≈ƒ
הקדושֿ אל פנייה משמעו "אלישע"

את  ומתאר ממשיך והכתוב ברוךֿהוא.

הריחוק  על הזועקת הנשמה של מצבה

של  רצוי הלא ומצבה מאלוקות. שלה

במילים  מתואר ¿¿»"Ec·Úהנשמה
‡e‰ - ÈMÈ‡ :Le¯Èt "˙Ó ÈLÈ‡ אותיות„"eÈ L‡19˙ÈÁaL ƒƒ≈≈ƒƒ≈∆¿ƒ«

„"eÈ L‡ אלוקות של eË‰Ï˙‰Â˙אש ˙e·‰Ï˙‰a ÈÏˆ‡ ‰È‰L ≈∆»»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
L‡ ÈÙL¯a '‰Ï את ‡‰·‰ לבטל ותשוקה רצון העצמית מתוך הישות «¬»¿ƒ¿≈≈

ÏÏk‰Ï נכלל המציאות ÏËa‰Ïeלהיות אבדן כדי עד לגמרי להתבטל ¿ƒ»≈¿ƒ»≈
eÈ"„האישית  ˙ÈÁ·aבחינת ÏÈÚ‡‰שהיא ‰ÓÎÁ האלוקית החכמה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

שעניינה  בחסידות (כמבואר העליונה

ביטול  הוא החכמה ספירת של

של  יו"ד באות נרמזת והיא לאלוקות

- בלבד) כנקודה שצורתה ≈Ó˙הוי'
ÈÏˆ‡ וההתלהבות והאהבה ∆¿ƒ

באדם. קיימת לא כבר הזו והתשוקה

‰È‰ Ec·Ú Èk zÚ„È ‰z‡Â"¿«»»«¿»ƒ«¿¿»»
‡¯È :Le¯Èt ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ‡¯È»≈∆¬»»≈»≈
Ba ‰È‰L ,¯‡È ˙Bi˙B‡ -ƒ»≈∆»»

Ák20¯B‡ ˙ÙÒBz ÛÈÒB‰Ï …«¿ƒ∆∆
'ÈÂ‰a הזה הכוח ש'מת', לאחר ועתה «¬»»

עוד, קיים a‡לא ‰LBp‰Â"¿«∆»
BÏ È„ÏÈ ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï»««∆¿≈¿»«

,"ÌÈ„·ÚÏ,מקרא של פשוטו לפי «¬»ƒ
את  לגבות שבא המלווה הוא הנושה

העניינים  פנימיות ולפי חובו,

ÔBLlÓ - "‰LBp‰Â" :Le¯Èt≈¿«∆ƒ¿
"ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk"21, לי גרם ƒ««ƒ¡…ƒ

˜‡Èלשכוח ‰fLמכווןÏÚ ∆∆»≈«
‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ

È˙B‡ ˙ÁkLÓ הנשמה את ¿«««ƒ
ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï ‡a" ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»»««∆¿≈

"È„ÏÈ הבהמית שהנפש ה'ילדים' שני ¿»«
האלוקית מהנפש להשכיח ≈‰Ìרוצה

,eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„,ואהבה יראה ¿ƒ¿ƒ
‡e‰Â הבהמית ¯Bˆ‰הנפש ¿∆

ÌÈ„·ÚÏ BÏ eÈ‰iL22 שהיראה ∆ƒ¿«¬»ƒ
אלא  לאלוקות יהיו לא והאהבה

היינו  הבהמית, הנפש של לעניינים

'˙B¯Ê ˙B·‰‡'Ï של אהבות שהן ¿«¬»
'˙B¯Ê ˙B‡¯È'Ïe ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«¿ƒ¿»

והדאגה החשש ÒÁÈ¯כמו Ôt∆∆¿«
BÓÁÏ יהודי כי רצוי לא דבר שהיא «¿

פרנסתו. את לו שיספק בה' לבטוח צריך
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ebe'ח ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

ׁשמן",23ּבּבית  אסּו ּכיֿאם לי אין וּתאמר כּו', ִִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּנׁשמה. נקּודת עצם ּכיֿאם לּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפירּוׁש:

רב  ּכמאמר  ּפירּוׁש: גֹו', רקים" ּכלים גֹו' ְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ"וּיאמר

ּבגןֿעדן  נהֹורא 24מתיבתא ּביּה סליק ּדלא אעא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

נהֹורא  ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ּכ ליּה, ְְְְִִֵֵַָָָָָמבּטׁשין

ליּה מבּטׁשין כּו'.25ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה וסליק ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

להתּבֹונן  ׁשּצרי גֹו' רקים" "ּכלים ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוזהּו

ּדעת 26הרּבה  ׁשּום ּבלי ריקן, ּכלי ׁשהּוא אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מאד  ויתמרמר ּורחימּו, דחילּו ׁשּום ּובלי ְְְְְְְִִִִֵַַַֹֹּבּמח

מאלקים  רחּוקֹו על הוי' אל ויצעק רחּוקֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹעל

האֹור  ליתרֹון יבא ואחרּֿכ החּיים, מקֹור ְְְְִִִַַַַַָָָֹחּיים

החׁש לאֹור 27מן יתרֹון יׁש - לאמּתֹו ּבאמת ּכי , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתחיי  ּובני "ואּת וזהּו ּדוקא. החׁש מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

הם 28ּבּנֹותר" "ּובני" הּנׁשמה, עצם הּוא "אּת" . ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּנֹותר" "ּתחיי - נׁשמה ׁשּבכל ּורחימּו ְְְְְִִִִֶַָָָָדחילּו

יהיֿ ּכן ה', יזּכנּו ּכן .החׁש מן אֹור ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹּביתרֹון

לׁשֹונֹו). (עדּֿכאן אמן ְֵַָָָרצֹון,

ּבּמאמר LÈÂג) המבאר ׁשעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  והּׁשּיכּות הּקׁשר לבאר יׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל,

התחלת  עם וגֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָהתחלת

ּובהקּדים, הוי'. אליו וּירא הּׁשבּוע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּפרׁשת

זֹו הפטרה ׁשל הּׁשּיכּות הענינים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבפׁשטּות

מסּוּפר  ׁשּבהפטרה ּבגלל היא, הּׁשבּוע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָלפרׁשת

ה  ׁשאליׁשע הּׁשּונּמית, ּבן "אּתאֹודֹות לּה בטיח ְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

ּבן" קּיּום 29חֹובקת ׁשּיהיה ּפעל לאחריֿכן וגם , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

כּו' אֹודֹות 30להּבן ּבּפרׁשה הּסּפּור ּבדּוגמת וזהּו . ְְְְִֵֶַַַַָָָ

לׂשרה  ּבן "והּנה ּביׂשר ׁשהּמלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצחק,

"ּבּמדרׁש31אׁשּת ּכדאיתא הּבן, ׁשל לקּיּומֹו ּבנֹוגע וגם הּפסּוק 32. "וּיעׂש33על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

על  לֹועג עֹוג והיה ׁשם, היּו עּמֹו ּגדֹולים וכל עֹוג ּגדֹול", מׁשּתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאברהם
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כו'. יהיו שהאהוי"ר לעבדים, לו ילדי שני את לקחת בא זאת, עוד הנה בפנימיות.23)באלקות, פי' זח"ג 24)בלקוט"י:
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וש"נ. ס"ח. לחושך ביחס - אור ערך מסעי.28)חב"ד ס"פ לקו"ת גם טז.29)ראה ד, לה.30)מלכיםֿב פרשתנו 31)שם,

י. י.32)יח, פנ"ג, ח.33)ב"ר כא, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÚLÈÏ‡ ‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ"23ÔÈ‡ ¯Ó‡zÂ ,'eÎ «…∆≈∆»¡ƒ»«∆»««ƒ«…∆≈

:Le¯Èt ,"ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ŒÈk ÈÏ עד מאלוקות הנשמה שנתרחקה ƒƒƒ»»∆≈
כך  dÏכדי ÔÈ‡L ולא באלוקות השגה או ויראה לה אהבה Ì‡ŒÈkנשאר ∆≈»ƒƒ

‰ÓLp‰אלא  ˙„e˜ ÌˆÚ.(מצב בשום נפגמת לא (שהיא ∆∆¿««¿»»
,'B‚ "ÌÈ˜¯ ÌÈÏk 'B‚ ¯Ó‡iÂ"«…∆≈ƒ≈ƒ

Le¯Èt על הנשמה לזעקת במענה ≈
שלא  ועד מאלוקות, העצום ריחוקה

ויראה  אהבה או השגה לה נשאר

שעליה  הנביא לה אומר לאלוקות,

ריקים': 'כלים של באופן ה' את לעבוד

‡˙·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ók ראש ¿«¬««¿ƒ¿»
Ô„ÚŒÔ‚a24‡Ïcהישיבה ‡Ú‡ ¿«≈∆»»¿»

ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
,dÈÏ עץ) האור בו עולה שלא עץ ≈

מבקעים  בו), נתפסת לא שהאש עבה

קטנות לחתיכות Ùeb‡אותו Ck»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»
dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc25 ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈

'eÎ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒÂ שלא גוף ¿»ƒ≈¿»
מבטשים  הנשמה אור בו עולה

ועולה  אותו (של ומבטלים האור בו

"ÌÈÏkהנשמה). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈ƒ
CÈ¯vL 'B‚ "ÌÈ˜¯ המודע האדם ≈ƒ∆»ƒ

מאלוקות  ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒלריחוקו
‰a¯‰26 החמור ‡CÈבמצבו «¿≈≈

ÌeL ÈÏa ,Ô˜È¯ ÈÏk ‡e‰L∆¿ƒ≈»¿ƒ
˙Úcבאלוקות ÈÏ·eהשגה Ána «««…«¿ƒ

eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„ ÌeL אהבה ¿ƒ¿ƒ
בלב, לאלוקות רגש ויראה,

¯Ó¯Ó˙ÈÂ ויצטערÏÚ „‡Ó ¿ƒ¿«¿≈¿…«
'ÈÂ‰ Ï‡ ˜ÚˆÈÂ B˜eÁ¯ ויבקש ƒ¿ƒ¿«∆¬»»

ÌÈ˜Ï‡Óויתחנן  B˜eÁ¯ ÏÚ«ƒ≈¡…ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ‰ ¯B˜Ó ÌÈiÁ«ƒ¿««ƒ¿««»
היישות  את ויבטש שיבטל לאחר

ÔB¯˙ÈÏשלו והמציאות  ‡·È»…¿ƒ¿
CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰27, בגלל דווקא »ƒ«…∆

דבר  של בסופו יבוא מאד, שנתרחק

שאור  כשם מאד, גדולה להתקרבות

מעלה  לו יש חשיכה מתוך המאיר

רגיל  אור על e‰Lk‡ויתרון ¯B‡Ï ÔB¯˙È LÈ - BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Èkƒ∆¡∆«¬ƒ≈ƒ¿»¿∆
.‡˜Âc CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»
"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e z‡Â" e‰ÊÂ28ÌˆÚ ‡e‰ "z‡" . ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ«»«¿∆∆

Ì‰ "CÈ·e" ,‰ÓLp‰'ה'ילדים eÓÈÁ¯eהאמורים,שני eÏÈÁ„ «¿»»»«ƒ≈¿ƒ¿ƒ
ואהבה  -יראה ‰ÓL ÏÎaL∆¿»¿»»

"¯˙Bpa ÈÈÁz" מלשון לא "נותר" ƒ¿ƒ«»
ויתרון  מעלה מלשון אלא "נשאר"

Ôk .CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡ ÔB¯˙Èa¿ƒ¿ƒ«…∆≈
ÔÓ‡ ,ÔBˆ¯ŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ¿«≈≈¿ƒ»»≈

BBLÏ Ô‡kŒ„Ú) רבנו מאמר של «»¿
).הזקן 

ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«ƒ
LÈ ,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰«¿…»««¬»««≈
ÏL ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¯‡·Ï¿»≈«∆∆¿««»∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«««¿»»¿ƒ»
˙L¯t ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ('B‚Â ˙Á‡««¿ƒ«¿»«»»«
.'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ,Úe·M‰«»««≈»≈»¬»»

ÌÈc˜‰·e,תחילה˙eËLÙaL ¿«¿ƒ∆¿«¿
,ÌÈÈÚ‰ ביאור לפני הפשט, בדרך »ƒ¿»ƒ

והפנימיות, הסוד עלֿפי הענין

BÊ ‰¯ËÙ‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«¿»»
ÏÏ‚a ,‡È‰ Úe·M‰ ˙L¯ÙÏ¿»»««»«ƒƒ¿«
Ôa ˙B„B‡ ¯teÒÓ ‰¯ËÙ‰aL∆««¿»»¿»∆
ÁÈË·‰ ÚLÈÏ‡L ,˙ÈneM‰««ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ«

"Ôa ˙˜·BÁ z‡" dÏ29Ì‚Â , »«¿∆∆≈¿«
ÔÎŒÈ¯Á‡Ïמת הבן ÏÚtכאשר ¿«¬≈≈»«

'eÎ Ôa‰Ï Ìei˜ ‰È‰iL30 ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
אותו. Ó‚e„a˙והחייה e‰ÊÂ¿∆¿¿«

,˜ÁˆÈ ˙B„B‡ ‰L¯ta ¯etq‰«ƒ«»»»ƒ¿»
Ôa ‰p‰Â" ¯NÈa C‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

"EzL‡ ‰¯NÏ31Ú‚Ba Ì‚Â . ¿»»ƒ¿∆¿«¿≈«
‡˙È‡„k ,Ôa‰ ÏL BÓei˜Ï כפי ¿ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»

‰L¯„na32˜eÒtשמובא  ÏÚ33 «ƒ¿»««»
‰zLÓ Ì‰¯·‡ NÚiÂ"««««¿»»ƒ¿∆

,"ÏB„b כי "גדול" נחשב שהמשתה »
בו, השתתפו הדור" ÏÎÂ"גדולי ‚BÚ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט d"kyz'd ,oeygxn i"g ,`xie zyxt zay

(והינּו, ּבאצּבעֹו לבּטלֹו ׁשּיכֹול ואֹומר ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָיצחק,

אּתה  מה הּקּב"ה: לֹו אמר קּים), ּדבר זה ֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאין

האיׁש אֹותֹו ׁשל סֹופֹו אין ואדרּבה, כּו', ְְְִֵֶֶַַַָָמבּזה

קּים  ּדבר היה ׁשּלא (אֹו ּבידֹו אּלא ליּפֹול ְִֶֶַָָָָָָָֹ(עֹוג)

גֹו' לעֹולה" ׁשם "והעלהּו האמירה ,34מּצד ְְֲֲִִֵַַָָָָ

לֹו ּתעׂש "אל – הּקּיּום נעׂשה ְֲִַַַַַַַָָואחרּֿכ

הּסּפּור 35מאּומה" רק הרי עלּֿפיֿזה, אבל .( ְֲֲִִֵֶַַַָָ

היתה  ואםּֿכן לּפרׁשה, ׁשּי הּׁשּונּמית ּבן ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאֹודֹות

(ּובפרט  זה ּבסּפּור להתחיל צריכה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההפטרה

ויֹותר  ּפסּוקים כ"א ּבֹו ההקּדמה 36ׁשּיׁש ללא ,( ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

עלּֿפי  א גֹו'. הּנביאים" ּבני מּנׁשי אחת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ"ואּׁשה

ׁשל  הּקׁשר ּגם לבאר יׁש הּנ"ל, ּבּמאמר ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמבאר

הּפרׁשה. עם גֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהתחלת

ּבהתחלת ÔÈÚ‰Âד) ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשזה  אף הוי', אליו וּירא ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה

ׁשּנמֹול  ׁשּכיון ,ֿלל ּפרׁשת לסֹוף ּבהמׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבא

החֹולה  את לבּקר אליו, וּירא לכן ,37אברהם, ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חדׁש, ענין ׁשּזהּו ׁשּמֹורה חדׁשה, ּפרׁשה זֹו ְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהרי

אברהם  ׁשּנמֹול נאמר ֿלל ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּכי

אּתֹו. נּמֹולּו גֹו' ּביתֹו אנׁשי וכל ּבנֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָויׁשמעאל

נאמר  וּירא ּבפרׁשת ואילּו ּביחד. ּכּולם ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָּדהינּו:

ענין  ׁשהּוא ּדוקא, לאברהם הוי', אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוּירא

"ועּמ אני גֹו'38"ונפלינּו ּדֿוּירא הּגילּוי והּנה, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

את  לבּקר ענינֹו ּכי ּביֹותר, נעלה ּגילּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּוא

מ"ט  ּבגימטרּיא ּד'חֹולה' ׁשהיה 39החֹולה, ּכיון , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

להמׁשי ׁשּיּוכלּו לּנבראים ׁשּנּתן מה ׁשּזהּו ּבינה, ׁשערי מ"ט רק אברהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאצל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמם, וכּולן 40ּבכח ּבעֹולם, נבראּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

לּנברא  ּבׁשּיכּות אינֹו החמׁשים ׁשער ואילּו אחד, חסר - למׁשה אּלא 41נּתנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לבּקר  אליו", "וּירא וזהּו מּלמעלה. ּׁשּמקּבלים מה ׁשּזהּו אחד, ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּבֹורא,

ריּפא  מּלמעלה ׁשהּגילּוי החֹולה, ׁשּנתּבּטל 42את והינּו אברהם, ׁשל החֹולי את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ב.34) כב, יב.35)שם ענינא.36)שם, סליק בלאוֿהכי שלום") ב"ותאמר להמסיימים (גם וכאן א. כג, פירש"י 37)מגילה

טז.38)עה"פ. לג, תש"ג.39)תשא אלול חי (בקונטרס תרנ"ג שע"ב חמישים ד"ה וירא. ר"פ (להאריז"ל) טעמ"צ ראה

ואילך). ער ע' תרנ"ג בסה"מ - ולאח"ז .201 ע' תש"ג לסה"ש ב.40)בהוספה כא, על 41)ר"ה לפירושו הרמב"ן פתיחת

237).42)התורה. ע' ריש חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב בהשיחה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓB‡Â ,˜ÁˆÈ ÏÚ ‚ÚBÏ ‚BÚ ‰È‰Â ,ÌL eÈ‰ BnÚ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿»¿≈

BÏh·Ï ÏBÎiL קיומו את Ê‰ולהפסיק ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) BÚaˆ‡a ∆»¿«¿¿∆¿»¿«¿∆≈∆
eÎ ‰f·Ó ‰z‡ ‰Ó :‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,(Ìi˜ ¯·c,‰a¯„‡Â ,' »»«»»««»»»«»¿«∆¿«¿«»

B„Èa ‡l‡ ÏBtÈÏ (‚BÚ) LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÙBÒ ÔÈ‡ משה של ≈∆»ƒƒ∆»¿»
ויצחק  אברהם של lL‡מזרעם B‡)∆…

‰È‰ יצחק„vÓ Ìi˜ ¯·c »»»»«»ƒ«
‰¯ÈÓ‡‰ העקידה בפרשת »¬ƒ»

'B‚ "‰ÏBÚÏ ÌL e‰ÏÚ‰Â"34, ¿«¬≈»¿»
Ìeiw‰ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â של ¿««»«¬»«ƒ

– יצחק של NÚzמציאותו Ï‡"«««
"‰Óe‡Ó BÏ35.( ¿»
,‰ÊŒÈtŒÏÚ Ï·‡ הקשר הסבר לפי ¬»«ƒ∆

פרשת  השבוע, פרשת בין והשייכות

הפשט לפי וההפטרה ¯˜וירא, È¯‰¬≈«
˙ÈneM‰ Ôa ˙B„B‡ ¯etq‰«ƒ∆««ƒ
‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰L¯tÏ CiL«»«»»»¿ƒ≈»¿»
ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯ËÙ‰‰««¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ba LiL Ë¯Ù·e) ‰Ê ¯etÒa¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

בלבד זה ÌÈ˜eÒtבסיפור ‡"Î¿ƒ
¯˙BÈÂ36‰Óc˜‰‰ ‡ÏÏ ,( ¿≈¿…««¿»»

Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â"¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÈtŒÏÚ C‡ .'B‚ "ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ««ƒ

,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ אודות «¿…»««¬»««
פי  על אלו פסוקים של הפירוש

‰Lw¯חסידות  Ìb ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏL∆«¿»«««¿»»¿ƒ»
.‰L¯t‰ ÌÚ ('B‚ ˙Á‡««ƒ«»»»

‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰L¯t‰ ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM∆»¿«¿»««»»»
‰ÊL Û‡ ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ«≈»≈»¬»»«∆∆

אבינו  לאברהם ה' התגלות «a‡סיפור
,EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»«∆¿

,Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ÔÂÈkL כפי ∆≈»∆ƒ«¿»»
לךֿלך  בפרשת iÂ¯‡שמסופר ÔÎÏ»≈«≈»

,ÂÈÏ‡ והתגלה בא הוא ברוך הקדוש ≈»
‡˙אליו, ¯w·Ï אברהם ¿«≈∆

‰ÏBÁ‰37,המילה BÊמחמת È¯‰ «∆¬≈
וירא L„Á‰,פרשת ‰L¯t»»»¬»»

L„Á ÔÈÚ e‰fL ‰¯BnL בפני ∆»∆∆ƒ¿»»»
לךֿלך  לפרשת כהמשך רק לא עצמו,

Â Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ¯Ó‡ EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒa ÈkBa Ï‡ÚÓLÈ ƒ¿»»«∆¿∆¡«∆ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈¿
ÌÏek :eÈ‰c .Bz‡ eÏBn 'B‚ B˙Èa ÈL‡ ÏÎÂ וגם אברהם גם ¿»«¿≈≈ƒƒ¿«¿»

נזכרים אברהם של ביתו אנשי וגם L¯Ùa˙ישמעאל eÏÈ‡Â .„ÁÈa¿««¿ƒ¿»»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc Ì‰¯·‡Ï ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ¯Ó‡ ‡¯iÂ«≈»∆¡««≈»≈»¬»»¿«¿»»«¿»∆ƒ¿«

eÈÏÙÂ" ונבדלנו"EnÚÂ È‡38 ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
של  ההבדלה לגבי בתורה שנאמר כמו

האומות. מכל ישראל עם

'B‚ '‡¯iÂ'c ÈeÏÈb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«≈»
ÈeÏÈb ‡e‰ אלוקי,¯˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈

,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï BÈÚ Èkƒƒ¿»¿«≈∆«∆
'ביקור  של הפנימית והמשמעות

היא  i¯ËÓÈ‚a‡חולים' '‰ÏBÁ'c¿∆¿ƒ«¿ƒ»
Ë"Ó39Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÂÈk ,≈»∆»»≈∆

,‰Èa È¯ÚL Ë"Ó ˜¯ Ì‰¯·‡«¿»»««¬≈ƒ»
ÌÈ‡¯·pÏ ÔzpL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ»«ƒ¿»ƒ

CÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ולגלות ∆¿¿«¿ƒ
למטה  ÌÓˆÚ,מלמעלה ÁÎa¿…««¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40 בגמרא ¿«¬««≈«
e‡¯· ‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
- ‰LÓÏ ez ÔÏeÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆

,„Á‡ ¯ÒÁ ניתנו אדם שלבני היינו »≈∆»
בינה  שערי ÚL¯מ"ט eÏÈ‡Â¿ƒ««

˙eÎiLa BÈ‡ ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ≈¿«»
‡¯·pÏ41, מהשגתו למעלה הוא כי «ƒ¿»

הנו"ן  לשער זכה לא רבנו משה ואפילו

‡l‡ לבחינת שייך הנו"ן -שער ∆»
‰Ó e‰fL ,„Á‡ ˙ÈÁa ,‡¯Ba≈¿ƒ«∆»∆∆«

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÏa˜nM לא ואדם ∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
עצמו. בכוח להשיג ∆¿e‰ÊÂיכול

,"ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ" לו האלוקות שגילוי «≈»≈»
כדי היה אבינו אברהם ≈»¿w·Ï¯זכה

ÈeÏÈb‰L ,‰ÏBÁ‰ ˙‡∆«∆∆«ƒ
‡tÈ¯ ‰ÏÚÓlÓ42ÈÏBÁ‰ ˙‡ ƒ¿«¿»ƒ»∆«ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ebe'י ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,
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(סה"מ 43) בתחלתו תש"י לגני באתי ד"ה ג). (סה, פ"ב יאמרו כן על ד"ה חוקת פ' שם פקודי. ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ראה

.(111 ע' ה'שי"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡i¯ËÓÈ‚a) ‰ÏBÁ ‰È‰L ÔÈÚ‰ Ïha˙pL eÈ‰Â ,Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿«¿∆ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»»∆¿ƒ«¿ƒ»

ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו "וירא של זה גילוי ידי ÚL¯על Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ

‰Ê ÔÈÚ Ìb ,‰p‰Â ביותר נעלה שהוא ÂÈ·Ïאף Ì‰¯·‡ LÈ¯B‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ«¿»»¿»»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈ¯Á‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï ‰Le¯Èa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ·‡ Ì‰¯·‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„B·Úa ‰ÚÈ‚i‰,עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡¯iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד אחד ÈÙÏלכל eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó L¯BiL שהיה מה כל ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל

‰e‡אבינו, È¯‰ Ûeb‰ Ï·‡¬»«¬≈
'eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול. להתגלות האלוקי »‡Cמהאור
:‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי, האור ‰e‡על ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ Ec·Ú"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של נראים והכוחות ≈

כלל, נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È¯‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :¯Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
ÌÓ‡ e‰fL ,eÈ‰Â ,"¯Ó‰ÏÈÏ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ,אור כשאין «¿«¿∆∆»¿»«¬»«»∆«¿»

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור, הנשמה, על «¬‡·Ïומסתיר
‡È‰ È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי ∆∆
כאמור. לה, ואכפת לה נוגע

z‡" ¯L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

¯Ó‡ÓÎe43 הזוהר‡ÈÙk˙‡ „k ¿«¬««ƒ¿«¿»
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e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿
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ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡i¯ËÓÈ‚a) ‰ÏBÁ ‰È‰L ÔÈÚ‰ Ïha˙pL eÈ‰Â ,Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿«¿∆ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»»∆¿ƒ«¿ƒ»

ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו "וירא של זה גילוי ידי ÚL¯על Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ

‰Ê ÔÈÚ Ìb ,‰p‰Â ביותר נעלה שהוא ÂÈ·Ïאף Ì‰¯·‡ LÈ¯B‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ«¿»»¿»»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈ¯Á‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï ‰Le¯Èa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ·‡ Ì‰¯·‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„B·Úa ‰ÚÈ‚i‰,עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡¯iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד אחד ÈÙÏלכל eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó L¯BiL שהיה מה כל ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל

‰e‡אבינו, È¯‰ Ûeb‰ Ï·‡¬»«¬≈
'eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול. להתגלות האלוקי »‡Cמהאור
:‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי, האור ‰e‡על ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ Ec·Ú"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של נראים והכוחות ≈

כלל, נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È¯‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :¯Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
ÌÓ‡ e‰fL ,eÈ‰Â ,"¯Ó‰ÏÈÏ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ,אור כשאין «¿«¿∆∆»¿»«¬»«»∆«¿»

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור, הנשמה, על «¬‡·Ïומסתיר
‡È‰ È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי ∆∆
כאמור. לה, ואכפת לה נוגע

z‡" ¯L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿
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,ÔÈÓÏÚ הצד) הסטראֿאחרא כאשר »¿ƒ
נכפה  הקדושה) צד שאינו האחור,

הקדוש  של כבודו עולה ברוך ונכנע,

העולמות  בכל ÔB¯˙iLהוא ÔÂÈk≈»∆ƒ¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יי

'ebe ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,
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(סה"מ 43) בתחלתו תש"י לגני באתי ד"ה ג). (סה, פ"ב יאמרו כן על ד"ה חוקת פ' שם פקודי. ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ראה
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‡i¯ËÓÈ‚a) ‰ÏBÁ ‰È‰L ÔÈÚ‰ Ïha˙pL eÈ‰Â ,Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿«¿∆ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»»∆¿ƒ«¿ƒ»

ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו "וירא של זה גילוי ידי ÚL¯על Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ

‰Ê ÔÈÚ Ìb ,‰p‰Â ביותר נעלה שהוא ÂÈ·Ïאף Ì‰¯·‡ LÈ¯B‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ«¿»»¿»»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈ¯Á‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï ‰Le¯Èa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ·‡ Ì‰¯·‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„B·Úa ‰ÚÈ‚i‰,עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡¯iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד אחד ÈÙÏלכל eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó L¯BiL שהיה מה כל ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל

‰e‡אבינו, È¯‰ Ûeb‰ Ï·‡¬»«¬≈
'eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול. להתגלות האלוקי »‡Cמהאור
:‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי, האור ‰e‡על ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ Ec·Ú"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של נראים והכוחות ≈

כלל, נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È¯‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :¯Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
ÌÓ‡ e‰fL ,eÈ‰Â ,"¯Ó‰ÏÈÏ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ,אור כשאין «¿«¿∆∆»¿»«¬»«»∆«¿»

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור, הנשמה, על «¬‡·Ïומסתיר
‡È‰ È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי ∆∆
כאמור. לה, ואכפת לה נוגע

z‡" ¯L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

¯Ó‡ÓÎe43 הזוהר‡ÈÙk˙‡ „k ¿«¬««ƒ¿«¿»
‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

,ÔÈÓÏÚ הצד) הסטראֿאחרא כאשר »¿ƒ
נכפה  הקדושה) צד שאינו האחור,

הקדוש  של כבודו עולה ברוך ונכנע,

העולמות  בכל ÔB¯˙iLהוא ÔÂÈk≈»∆ƒ¿
‡˜Âc CLÁ‰ CBzÓ ‡e‰ ¯B‡‰»ƒ«…∆«¿»

לעיל. שנתבאר וכפי

,ÔBˆ¯ŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ Ôk≈¿«≈≈¿ƒ»
.ÔÓ‡»≈
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ראשון ‡. מיום החל הקודם, לשבוע רק לא שייכות לה יש מהתחלתה, בתורה, סדרה כל

נקרא - ראשון שמיום זה, בשבוע (כמו הסדרה ע"ש נקרא ראשון, מיום החל השבוע, כל (א) ולכן:
רש"י  פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד צריך ראשון מיום (ב) וירא); (פרשת) בשם השבוע

השבוע) (בסוף בשבת שיקראו -1מהסדרה

מתברכין lkאלא  ש"מיניה בשבת נקראת היא שהרי הבא, השבוע לימי גם שייכות לה יש הסדרה
יומין" השבת,2כולהו שלאחרי הימים ,

הם השבת שלפני הימים השבת: שלאחרי הימים לגבי השבת שלפני הימים בין החילוק dpkd(שזהו
רז"ל  כמאמר והם3לשבת, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח שכתוב miyerd"מי כמו השבת, zeyrl"4את

השבת". "את השבת שלאחרי משבת)oikxaznוהימים "-

את רק לא שמקבלים הקב"ה, של כברכתו הוא הברכה ו"תוספתו ואופן תוספת, - גם אלא ה"עיקר",
העיקר" על שמרובה הקב"ה בשבת.5של שקוראים מהסדרה -

[שפירושו·. רש"י מפרש הסדרה, בהתחלת אליו" "וירא התיבות של על "יינה הוא החומש על
במארז"ל 6תורה" וכמרומז שבתורה, והסוד הפנימיות את מגלה שרש"י דהיינו, סוד"]7, יצא יין "נכנס

החולה". את "לבקר -

תהיה" "בקורת מענין "לבקר" ב) חולים. ביקור כפשוטו, א) ענינים: ב' בזה מנת 8ויש על לבקר -
רפואה 9לתקן  גם נמשכת כפשוטו חולים ביקור  שעלֿידי כיון בזה, זה קשורים אלה ענינים ושני .10.

שקוראים  מהסדרה - תוספות עם ועוד - מתברכים השבת שלאחרי הימים שכל לעיל, האמור ועלֿפי
שנמשכת  החולה", את "לבקר  - הוי'" אליו ה"וירא ונמשך נתברך הבא השבוע  ימי  שבכל  נמצא, בשבת,

קרובה. ורפואה שלימה רפואה - רצון ויהי ישראל, לחולי רפואה

רש"י ‚. מוסיף ואחרֿכך החולה". את "לבקר - אליו" "וירא הפסוק על רש"י מפרש לעיל, כאמור
"אמר  ענין: בשלומו".11עוד ושאל הקב"ה ובא היה, למילתו שלישי יום חנינא, בר חמא  ר'

- לכלֿלראש - רש"י מפרש הקודמות, בהתוועדויות ששני כמדובר מובן, ומזה  מקרא. של  פשוטו 
ש "וירא  - כאן מביא  שרש"י מוכרחים הענינים  - למילתו" שלישי וב"יום החולה", את "לבקר היה אליו"

מהפסוק.

להבין  :12וצריך

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק ההכרח מהו

נאמר - (ולא סתם הוי'" אליו "וירא בפסוק שנאמר כיון הרי החולה", את "לבקר היה שזה בשלמא
לאחריֿזה  מיד נאמר נתגלה, שהקב"ה מספרים שכאשר בפסוקים, כרגיל הדבר, היה מטרה איזו בשביל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 312 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
(1.27 ע' תש"ב סה"ש ראה - אדה"ז תקנת
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
סע"א.3) ג, ע"ז
(סה"מ 4) ספ"ג ש"ת שבתותי את ד"ה וראה טז. לא, תשא

.(85 ע' ה'ש"ת
יג.5) פ"א, דב"ר
ב"היום 6) הובא .197 ס"ע תרצ"ז סה"ש - אדה"ז מאמר

- מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת וראה שבט. כט יום"
.(192 ע' חמ"א התוועדויות

א.7) לח, סנהדרין א. סה, עירובין
שלא 8) הדבר את "לבקר שם: פירש"י וראה כ. יט, קדושים

כו'". לחייבו
לו 9) ("שהי' פרשתנו ריש רמב"ן וראה רע"א. מ, נדרים

פרשתנו. ריש אוה"ת המילה"). למחלת ריפוי השכינה במראה
ב.10) ל, ב"מ ב. לט, שם
ב.11) פו, מב"מ
ואילך.12) 77 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
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שלפניֿזה  לפסוקים בהמשך בא שזה לומר, צריך כן על וכדומה), "וידבר" בשביל) היה לפני 13(שזה :
לךֿלך  פרשת (בסוף חולה,14זה אז היה שאברהם מובן שמזה אברהם", נימול הזה היום "בעצם נאמר (

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק מוכרח היכן אבל החולה". את "לבקר - הוי'" אליו "וירא ולכן

חולים ב) ביקור מצות בחליו? אברהם את לבקר מיד הגיע לא הקב"ה למה להקשות: יש מזה יתירה
בחליו  אברהם את לבקר בא שהקב"ה מזה שנלמדת הראשון 15- מהיום היא המתין 16- למה ואםֿכן ,

השלישי? היום עד חולים בביקור הקב"ה

בעבודתנו?ג) - היה" למילתו שלישי מ"יום ההוראה היא מה

המוסגר:„. מאמר

מהפסוק  למדים חולים ביקור מצות מובן: אינו - החולה" את "לבקר בא שהקב"ה הענין 17בעצם

תלכו" אלקיכם ה' מהפסוק 15"אחרי או ילכו"18, הדרך את להם נאמרו 19"והודעת הפסוקים ב' והרי ,
מתןֿתורה  מתןֿתורה 20לאחרי קודם חולים ביקור ענין מהו ואםֿכן ,21?

אבינו  אברהם שקיים אב כיבוד למצות בנוגע גם היא זו הקודמת 22קושיא בשבת הרי 23(שדובר :(
אברם  קיים ש"לא אבינו אברהם על להיות יכולה טענה איזו ואםֿכן, זה, לאחרי רק נצטוו אב כיבוד על

אביו"? כבוד את

הגמרא  כדברי נח, בני אצל גם היתה שהמצוה שיתכן לתרץ, אפשר חולים לביקור שכמה 24בנוגע ,
נכללים  מצוות בשבע כי מצוות, בשבע נכללים שאינם אף נח, בני גם בהם נצטוו עשה" "קום של ענינים
נצטוו  אב כיבוד על שהרי כן, לתרץ אפשר אי - אב לכיבוד בנוגע אבל תעשה"; ואל "שב של ענינים רק

במרה 25במרה  בציווי צורך היה לא זה, על מצווים היו נח בני גם ואם ,26.

חולים: לביקור בנוגע לתרץ יש עוד

(ואףֿעלֿפי  חסדים גמילות במצות נכללים וכו') אבלים ניחום אורחים, הכנסת (וכן חולים ביקור
נפרדות  מצוות הן מתןֿתורה חסדים).27שלאחרי בגמילות כלולות היו מתןֿתורה, קודם שהיו כפי הנה ,

ביקור  גם אצלו היה במילא - ענינו עיקר היה זה ואדרבא, - אברהם אצל גם היה חסדים שגמילות וכיון
אורחים). (והכנסת חולים

הפסוק  המשך יובן עי 28ועלֿפיֿזה לא "וישא היא (שהשייכות הוי'" אליו "וירא לפסוק גו'" וירא ניו
והכנסת  חולים ביקור כי - הפסוק) לתחילת גם אלא רש"י), (כדפירש היום" "כחום הפסוק: לסיום רק
בביקור  אורחים הכנסת להחליף הקב"ה ורצה חסדים, בגמילות נכללים ששניהם אחד, ענין הם אורחים

חולים.

הרי - אבינו, מאברהם להיות צריכה היתה אורחים והכנסת מהקב"ה, היה חולים שביקור ואףֿעלֿפי
קיום עלֿידי חד: כולא וחיבור zevnזה צוותא מלשון מצוה - אורחים ופועל 29הכנסת אברהם מתחבר -
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מהרש "א13) במקומו. רש"י במפרשי פרישה ראה שם. ב"מ
סק"א. סשל"ה יו"ד

כו.14) יז,
א.15) יד, סוטה
ס"ה.16) כדלהלן
ה.17) יג, ראה פ'
כ.18) יח, יתרו
שם.19) תיב"ע ב. ל, ב"מ
יג.20) שם, רש"י
כו'21) דייקא במצותיו במצותיו "קדשנו ד): (לד, תו"א ראה

(סח, ושם כו'". גורם ה' מצות האדם בעשיית שבאתדל"ת וקדשנו
חולים". מבקר הקב"ה כו' מצותי כו' "וישמור א):

נח.22) ס"פ רש"י

(23- מנחם (תורת ואילך סט"ז לך לך ש"פ שיחת
ואילך). 226 ע' חמ"א התוועדויות

סע"ב.24) נח, סנהדרין
ב.25) נו, שם
(תורת 26) סי"ח וישלח ש"פ שיחת ראה - זה על התירוץ

ואילך). 343 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם
"קורין27) בתחלתו): תפלות  סדר  אלו (רמב"ם זו משנה

שבת  וראה אורחים". והכנסת כו' ובקו"ח כו' וגמ"ח כו' דברים
אבל  הל' מרמב"ם ולהעיר - סס"ד. רש"ל שו"ת סע"א. קכז,

רפי"ד.
ב.28) שם,
ובכ"מ.29) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
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שמדת  כמו ה"ז למטה, שנמשך כפי הקב"ה של חולים וביקור  אורחים, מכניס שהקב"ה כמו זה שיהיה
אברהם  של ענינו שזהו למטה, ומשמשת עומדת שלמעלה -30חסד

שניהם). להתקיים יכולים (שהרי אברהם נצטער לכן - שיעור" להם שאין מ"דברים שזהו כיון אבל

ביקור  מאשר יותר חסדים גמילות של ענין היא אברהם עלֿידי אורחים שהכנסת לומר, אפשר גם
מאמר  כאן עד וגו'". אנשים שלושה והנה עיניו "וישא להיות צריך והיה נצטער, ולכן דהקב"ה, חולים

המוסגר.

הראשון מתרצים 31מפרשים ‰. ביום כי - השלישי ביום רק אברהם את הקב"ה ביקר למה הקושיא
כסף" ומקנת בית יליד ביתו "אנשי במילת עסוק אברהם רז"ל 32היה מאמר עלֿפי - לומר יש (גם על 33.

.34הפסוק  זקן שהיה מתיירא "היה שאברהם הברית", עמו -"וכרות עמו" ואחז ידו (הקב"ה) שלח .
לבקרו). כדי "וירא" להיות צריך היה ולא אותו, וביקר אברהם אצל הקב"ה כבר היה הראשון שביום

השלישי  וביום הראשון ביום רק היא הסכנה כי סכנה, אין - השני .35וביום

רש"י  (ב) מסוכן, שאינו לחולה גם היא חולים ביקור מצות (א) כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל
ואםֿכן 36סובר  השלישי, היום לגבי יותר גדולה סכנה יש אז ואדרבא, סכנה, יש השלישי היום לפני שגם

אומר היה"i"yxלמה למילתו שלישי ?37"יום

לפי  הוא, השלישי היום עד חולים בביקור המתין שהקב"ה שהטעם מתרץ, הקדוש' החיים ה'אור
והלאה" שלישי מיום אלא החולה את מבקרין לבקרו"38ש"אין מיד נכנסים ש"קרובים ואףֿעלֿפי .39,

שכתוב  (כמו לבניֿישראל קרוב הוא הקב"ה אליו"),40והרי קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי
מפני  הוא לבקרו" מיד נכנסים ש"קרובים זה כי השלישי, היום עד לבקרו הקב"ה בא לא מכלֿמקום
"אוושא  פרסום, נעשה רחוקים של ביקור עלֿידי (מהֿשאיןֿכן חוליו דבר מתפרסם לא ביקורם שעלֿידי

העולמות".41מילתא") כל "בפרסום זה הרי קרוב, שהוא אףֿעלֿפי כי הקב"ה, אצל שייך לא זה וטעם ,

גם  (ב) פרסום, יהיה שלא באופן לבקרו לבוא יכול היה הקב"ה (א) כי: מובן, אינו זה תירוץ אבל
ושבים  עוברים היו ולא היום", "כחום זה היה שהרי פרסום, של באופן היה לא הוי'" אליו .42ה"וירא

להבטיח  צריך (שהרי מפורסם זה היה לא למעלה שגם מוכח, מפורסם, הדבר היה לא שלמטה ומזה
מצד למעלה, גם מילתא" "אוושא יהיה משתלשלים שלא שלמטה הענינים שכל דכיון המקטרגים),

שלמעלה, בדוגמתם.מהענינים שהם מובן הרי

.Â בחסידות המבואר בהקדם זה שקיים 43ויובן מה לגבי אבינו אברהם שקיים מילה מצות במעלת
ניתנה  שלא עד כולה התורה :44כל

הכח  בהם היה לא שקיים המצוות (ב) עצמו, בכח (א) היה אבינו, אברהם עלֿידי התורה כל קיום
קדושים. ייעשו - הגשמיים הדברים - שהם המצוות, נעשו שבהם הגשמיים בדברים בקדושתם לחדור

- האבות שקיימו המצוות לגבי מתןֿתורה לאחר מקיימים שאנו שבמצוות מהמעלות הוא זה ענין
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וידבר 30) ד"ה פ"ד. שכ"ב בפרדס (נתבאר ב רסד, זח"א
ע)). ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד לאמר גו' אלקים

במקומו.31) רא"ם
לך.32) לך ס"פ
רש"י 33) תתרעא). (רמז עה"פ נחמי' יל"ש ב. פמ"ט, ב"ר

לך. לך ס"פ
ח.34) ט, נחמי'
ב.35) קלד, שבת הר"ן וכמ"ש
שם.36) שבת
עצמו.37) הרא"ם שם שהקשה וכמו
שרק 38) כתב שם באוה"ח - ה"ה. פי"ד אבל הל' רמב"ם

ליכא  ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א' ביום

ב', ליום א' יום בין הפרש שאין שהסוברים שם, (וכתב  סכנה
רש"י  שהרי וצ"ע, עיי"ש. ג', יום כתב שלא הטור כגירסת גורסים
שלישי  יום כתב עה"ת ובפירושו כנ"ל, כו' הפרש שאין ס"ל
רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם, לפימ"ש אך הי'). למילתו

הביאו 39) שלא על התמי' (וידועה סשל"ה יו"ד טושו"ע
הרמב"ם).

ז.40) ד, ואתחנן
שם.41) ביו"ד ב"ח
במקומו.42) עה"ת פירש"י ב. פו, ב"מ
ואילך,43) 758 ע' ח"ג .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה

שם. ובהנסמן
א.44) פב, קידושין ב. כח, יומא
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מ  ציוויים הם (א) מתןֿתורה שלאחרי עליהםd"awdשהמצוות dxezÎoznשציוה zrya45 ממשיכות הן (ב) ,
קדוש. ייעשה שהגשם הגשמיים, בדברים קדושתן את

הרמב"ם  בדברי .46[וכמרומז הגדול העיקר על לבך "ושים עושים : או מרחיקים שאנו מה שכל .
עלֿידי  קיומם מצד ולא עליוֿהשלום", רבינו משה עלֿידי הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום,

האבות].

(קודם  האבות עלֿידי המצוות קיום שדוקא לבנים", סימן אבות ד"מעשה הענין מצד ואףֿעלֿפיֿכן,
הכח  את לנו נתן צריכה 47מתןֿתורה) היתה - בגשמיות המצוות את לקיים שנוכל מתןֿתורה) (לאחרי

בדוגמת  שתהיה האבות של אחת מצוה לכלֿהפחות מצות 48להיות היתה וזו מתןֿתורה. שלאחרי המצוות
קדושה  המשיכה מתןֿתורה) קודם (גם זו מצוה (ב) מהקב"ה, אבינו אברהם נצטווה עליה (א) מילה:

הגשמי  המצוה.49בדבר קיום לאחרי גם הגשמי בדבר נשארה המצוות שקדושת באופן ,

בנגלה  גם - בחסידות ענין ככל - מרומז זה :50וענין

ירכי" תחת ידך נא "שים לו: אמר אליעזר, את השביע אבינו אברהם "תחת 51כאשר למה ולכאורה .
הצניעות? היפך של ענין זה הרי - דוקא ירכי"

הדין  יובן: הנ"ל והמצוה 52ועלֿפי מצוה", של "חפץ להחזיק הנשבע צריך השבועה שבעת הוא,
מילה. מצות היתה - בחפץ הקדושה נשארה שבה מתןֿתורה קודם היחידה

שקיום  אופן באותו אבינו אברהם קיים מתןֿתורה) קודם שהיתה (אף מילה שמצות מובן, ומזה
מתןֿתורה. לאחרי להיות צריך המצוות

.Ê שיש טבע,מהענינים עלֿפי יהיה המצוות שקיום ההשתדלות - מתןֿתורה לאחרי המצוות בקיום
נס  עלֿידי קדושה53לא ולהמשיך זיכוך לפעול צריכות מתןֿתורה שלאחרי שהמצוות דכיון ,a דברים

אלא) יתבטל, (לא העולם טבע שגם בכדי טבע , עלֿפי להיות עליהם לכן הטבעי, שבעולם הגשמיים
יזדכך.

וכידוע  טבע. עלֿפי להיות צריכה למצוה ההכנה אפילו אלא עצמה, המצוה רק לא מזו: 54יתירה

ש  הפקיד על שפעל עד לבנה קידוש ברכת עם שהמתין הזקן, רבינו אודות הסירה ed`הסיפור את יעצור
בדרכי  מלובשת תהיה למצוה ההכנה שגם בכדי בנס), בעצמו הסירה את הזקן רבינו עצר שלפניֿזה (אף

הטבע.
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דעליונים45) החיבור נעשה אז רק (שמו"ר כי ותחתונים 
וגשמיות . רוחניות  ג), שהיתה פי"ב, (אף מ"ת שלפני מילה ומצות

ציווי בכח d"awdמצד האבות שקיימו המצוות כשאר ולא
רק היתה קיום dpkdעצמם), גם שלכן הנ"ל), (ולחיבור למ"ת

עצמו  מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו "אין מילה מצות
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו ואנשי

ספ"ז). חולין להרמב"ם (פיה"מ שנמול"
"שנמול  שם שמסיים הרמב"ם לשון יומתק בפנים מ"ש עפ"י
א"א  להזכיר מקום מה (דלכאורה, - ע"ה" אבינו אברהם שמל כמו

אלא) רבינו, למשה הציווי מפני מלין אנו אבות והרי מעשה כי -
מ"ת, דלאחרי (מילה) המצוות על כח הנתינת היא א"א) (מילת

דאברהם, מילה מצות כללות idy`ובמיוחד את המקשרת
בפנים. כנ"ל לבנים", כח) (ונתינת "סימן שיהיו אבות" "מעשה

בסיני  "שצוה החי: מן אבר איסור בענין הרמב"ם לשון
miiwziy"שיתקיים" והלשון לנדו"ד שייך אינו אבמה"ח", איסור

איסור שאינו מפני נחycgהוא זה על נצטוה כבר כי ,d"awdn
ולכאן)`l"z(אף לכאן סברא (כי לאחר - אבמה"ח שאיסור -

אותו, קיימו האבות שגם אף נח דאיסור כח הנתינת ע"י אינו מ"ת

כ"א אבות בתור שלא הי' שקיומם ובאיסור כיון ב"נ). בתור
סתם הרמב"ם כתב כתב גדה"נ ולא מרע"ה" מצות "אלא

יעקב קיים גדה"נ כי - זה envrn"שיתקיים" על שנצטווה ולא
שם). ובכ"מ רפ"ט מלכים הל' (רמב"ם מהקב"ה

שם.46) פיה"מ
לך 47) ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ראה

לך.
(4845 הערה כנ"ל ממש, בשוה לא .אבל
רק גוף49) (שנזדכך העולם בגשם לא אבל המצוה, מקיים

ואכ"מ. א). עד, תו"א - דמצרים הברזל כור ע"י
(50.316 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.51) כד, שרה חיי
סי"גֿיז.52) ספ"ז חו"מ שו"ע ב. לח, שבועות
נס 53) וכמו לזה במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד

נסים. ממעשי נהנין שאין אף המן שאכלו וכמו דחנוכה. השמן
ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין מתוד"ה וצע"ק

ב.54) תשנב, ד') (כרך לקו"ד
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בנוגע אמורים שהדברים בנוגעzepkdlוכשם גם הטעם) (מאותו הוא כן המצוה ze`vezlלמצוה, של
שאז  כיון להסירם, כדי בנס להשתמש אין המצוה, קיום עלֿידי לבוא צריכים טבע שעלֿפי שהענינים -

המצוה. בקיום חסר

.Á בקיום הם הקשיים (אם מסויימים קשיים עם טבע, עלֿפי קשורה, המצוה שכאשר מובן, ומזה
בלתי  באופן להחלישם או להסירם אין המצוה), של בתוצאות או להמצוה, בהכנה או עצמה, המצוה

המצוה. בקיום חסר שאז כיון טבעי,

בזוהר  שכתוב מה לא 55ועלֿדרך שאז (כיון ובמגנא" "בריקנייא שלא להיות צריך המצוות שקיום ,
שכתוב  וכמו "מצרים", של סדר זהו - דקודשא"). "רוחא המצוה עלֿידי במצרים 56נמשך נאכל "אשר

שלים". ו"באגר חיליה" כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלא צריך אלא - חנם"

האריז"ל  אודות שכתוב מה גם ממנו,57וזהו שביקשו כמה ושילם למצוה, בנוגע מתווכח היה שלא ,
בגמרא  זוז 58וכמסופר באלף אתרוג שקנה גמליאל, רבן .59אודות

לא  במשהו להשתמש אין טבע, עלֿפי שישנם הקשיים אבל קשיים, לחפש שצריך לומר הכוונה אין
אותם. למנוע כדי טבעי

להסיר  אין כך למצוה, ההכנות עם הקשורים הקשיים את זה באופן להסיר שאין שכמו לעיל, וכאמור
מהמצוה. תוצאות הם טבע שעלֿפי הקשיים את

.Ë:"היה למילתו שלישי ש"יום הפירוש יובן עלֿפיֿזה

בשני  גם להיות צריך חולים ביקור אדרבא, שהרי חולים, ביקור של הענין מצד (לא הוא לזה ההכרח
שענין אנשים", שלשה והנה "וירא - השני מהפסוק אלא) כנ"ל, הראשונים שהיה dfהימים לומר בהכרח

זמן  באותו היו הוי'" אליו ו"וירא אנשים" שלשה והנה ש"וירא וכיון (כדלהלן), השלישי כן 60ביום על ,
השלישי. ביום היה הוי'" אליו "וירא שגם לומר צריך

הימים  בשני גם כי ליתא), מעיקרא - ג' יום לפני ביקר לא למה (דקושיא לומר יש ועלֿפיֿזה
ביום  היה בפסוק שנאמר הוי'" אליו "וירא הסיפור רק החולה", את "לבקר הקב"ה בא הראשונים
בזה  כי - הראשונים הימים בשני גם ביקרו שהקב"ה התורה מספרת לא למה להקשות: ואין השלישי.
הסכנה  הראשונים הימים בשני שהרי השלישי, ביום שביקרו מזה ובמכלֿשכן מעצמו, ומובן חידוש, אין

כנ"ל. השלישי, ביום מאשר יותר גדולה היא
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א.55) קכח, ח"ב
שם.56) בפרש"י הובא - שם ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
הצדקה.57) מצות ראה פ' בהנהגת ielirdeבטעמ"צ

ע"י  שאפילו - הזוהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת לגבי האריז"ל
כו'. למעט או לבטל רצה לא שבטבע פעולות

ב"ק 58) אילימא, (ד"ה בתוס' הל' מובא (וכן ב. מא, סוכה
אתרוג  "כשקונים שם: לזח"ב בזהח"מ וראה אתרוג). - ב) ט,

כו'".
האריז"לzellkaהראי'59) שהנהגת -dfnxp(1 בנגלה: גם

ענין  שזהו (2 שווים, בערך שלא סכומים מצוות בעד illkששלמו
שלכן  פרטית, המצוה לתוכן שייך ואינו המצוות קיום באופן

המצוות. לכל בפשיטות נלמד אחת ממצוה
רחוק  כי - בפנים. המדובר לענין גם מכאן ראי' שי"ל אלא
שלא  שהוא זוז, דאלף המחיר להוריד בשו"א הי' שא"א לומר

llk jxraהכלל מן יוצא מקרה זהו באם - גם ;ixnbl בכלל הרי ,
אפילו מחידוש". למדין שם)"אין ב"ק מתוס' (כדמשמע את"ל

הוא  זוז באלף שקנה והחידוש יותר, בזול אתרוג מצא לא שר"ג
כ" לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד אלא כי המצוה, קיום בשביל כ

במצב  אף לקיימן רצה - עליהן המצוות "חביבות" שמפני
החביבות  חלה מה על - לכאורה קשה - ע"ז נצטווה לא ש(האדם)

משו"ע  (ולהעיר - מצוה). שאין - (היינו ציווי עליו כשאין - שלו
ור"ס צג סו"ס או"ח וי "ל אדה"ז - יג ). כלל  דאורייתא  אתוון קח.

ענין ההסברה  כשאין דגם - (שזהו aeigdבזה  רק שבמצוה
עלי') מציאותdpyiכשנצטווה מצד העשי'המצוה (וכח האתרוג

דרביע "ארי' חיצונית מניעה שלולא האתרוג ilr'שלו) על (ולא "
פעולה  - המצוה תתקיים שבו ענין להעשות יכולים - כו')
- במצוות) עיקרי ענין זהו מ"ת שלאחרי (שבמצוות בהאתרוג

"כמה שם).zeaiagוזהו (סוכה כו'"
שהאריז"ל לעיל המובא (על שבזה על החידוש מסרב הי' לא

אי"ז זוז האלף שהאתרוג bexz`dyהשער): א"א כי ביותר, יקר
וענין סיבה מפני כ"א כ"כ, שויו ממון iccvיהי' "כל (וע"ד -

הב' הנהגה וזוהי סע"א). לא, קדושין - נותנים" אתם שבעולם
עם  הכיס לפניהם מניח הי' "ולפעמים שם) (מובא דהאר"י
דמזה  שירצו". מה (המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות,
עצמו, שבהדבר המניעות רק (לא להסיר להשתדל שאין נלמד
אלו  ענינים שני - ובנדו"ד הצדדיות. מניעות לא) גם אפילו אלא
צ"ל  הי' (שלכן זקן שהי' זה מצד ב) עצמה. המילה סכנת א) הם:
להביא  אין זה על דגם מר"ג, ונלמד ס"ה), כנ"ל - עמו" "וכרות

ואכ"מ. בטבע. הזמן בוא קודם רפאל מלאך
בפרשתנו 60) פירש"י א. קכז , משבת ג.כמובן יח,
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היה  למילתו שלישי יום חנינא בר חמא ר' אמר החולה, את "לבקר רש"י לשון יומתק ועלֿפיֿזה
המשך הוא היה" למילתו שלישי ש"יום אחד, ענין שזה פשוטו דלפי - בא mrheכו'" שהקב"ה לכך

למילתו  שלישי "יום ולומר לקצר יכול רש"י היה בא), לא הראשונים הימים (ובשני החולה" את "לבקר
מקדים (א) שרש"י ומזה החולה"? את לבקר הקב"ה ובא ומפסיק dligzהיה (ב) החולה", את "לבקר

חמ  ר' "אמר בתיבות אליו"באמצע ש"וירא - אחד ענין שונים: ענינים שני שהם מוכח - חנינא" בר א
ענין (ומצד החולה" את "לבקר ענין dfהיה ועוד כנ"ל), ואדרבא, השלישי, ביום זה שהיה הכרח אין

השני  מהפסוק רק הוא לזה שההכרח היה", למילתו שלישי ש"יום חנינא" בר חמא מ"ר' רש"י .61מביא

.È:השלישי ביום היה אנשים" שלשה והנה ש"וירא לכך ההכרח

אברהם" את "לרפאות שבא רפאל, המלאך היה אבינו לאברהם שבאו המלאכים משלושת .42אחד
את  "לרפאות מלאך שלח שהקב"ה לומר אפשר אי ימים, שלושה חולה הנימול טבע, שעלֿפי וכיון
מצות  (שהרי מהמצוה לבוא צריכים טבע שעלֿפי אלו קשיים ממנו להסיר השלישי, היום לפני אברהם"
שלישי  ביום זה שהיה לומר, בהכרח ולכן כנ"ל). מתןֿתורה, לאחרי כמו היתה מתןֿתורה קודם גם מילה

הדין  (שלכן טבע עלֿפי שזהו זה, ביום יתרפא שאברהם פעל רפאל והמלאך שלאחרי 62למילתו, הוא
מרחיצין). אין השלישי יום

.‡È רפאל אך במלאך היה צורך מה טבע, עלֿפי מתרפאים השלישי שביום כיון מובן: אינו ?63עדיין

הרמב"ם  שכתב מה עלֿפי זה "מלאכים".64ויובן בשם לפעמים נקראים טבעיים כחות שגם ,

רז"ל  וכמאמר למעלה, שורש לו יש למטה ענין כל הדבר: מזל 65וטעם לו שאין למטה עשב לך "אין
נקראים  לכן מהמלאכים, משתלשלים הטבעיים שהכחות וכיון גדל", לו ואומר בו המכה מלמעלה

שרשם. שם על "מלאכים", בשם לפעמים

רפאל  מלאך מצד זה הרי השלישי, היום במשך הנימול מתרפא טבע שעלֿפי שהעובדה ונמצא,
הרפואות  על טבעי.66(הממונה ובלבוש זה בפרט שמתלבש עד השתלשלות, בריבוי משתלשל שזה אלא ,(

בהעלם  הוא - לזה השורש - רפאל ומלאך הטבע, ובלבוש הפרטי הענין רק נראה אחרים שאצל אלא,
רפאל  מלאך את שראה "וירא", - בעולם בגילוי השורש האיר אברהם אצל ואילו .67ובשרשו;

.·È:היא בעבודתינו רש"י ופירוש זה מפסוק ההוראה

אלקיכם  הוי' "אחרי שהרי חולים, ביקור מצות במעלת כפשוטו) מהפסוק (שלמדים ההוראה על נוסף
כו'" חולים ביקר הקב"ה "מה ,15תלכו",

"וירא- הלשון בפסוק נאמר אברהם "),`eilשלכן  "אל (ולא  החולה"הוי'" את "לבקר רש"י אומר וכן
אברהם  של מעלתו מצד היא אברהם את לבקר הגיע שהקב"ה לכך שהסיבה לפרש אפשר כי (סתם),
זה  שאין שידעו כדי "אברהם", תיבת הושמטה ולכן יהודי, סתם לבקר שצריכים ראי' מזה ואין אבינו,

חולים  דביקור הענין "חולה", מצד אלא "אברהם", -68מצד
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ושאל 61) הקב "ה "ובא רש"י שמסיים בכדי ומה - בשלומו"
כנ"ל  חולים, ביקור מצד ג"כ הי' השלישי ביום שבא שזה לרמז

מה (א) מחדש: ענינים (ושני והוא ay`בפנים. השלישי, ביום
- בשלומו" ושאל הקב"ה "ובא חולים, ביקור הג's`yמצד ביום

מה  (ב) סכנה. לענין שם בשבת רש"י ועדמ"ש - הוא חולה עדיין
iyilydשקרה meia.("'גו וירא גו' היום "כחום שהי' -

ס"ט.62) סשל"א או"ח שו"ע ב. קלד, שבת
היום"63) מ"כחום האחדות שעות בשביל שזהו לומר וקשה

סופו. עד ח) פמ"ח, (ב"ר שעות שש -
פ"י.64) ח"ב מו"נ

א.65) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
ב.66) כו, מזח"א ולהעיר בראשית. י"ר כונן. מדרש
(נוסף 67) - אנשים בדמות המלאכים נראו לאברהם שגם ואף

מלאכים, שהם ידע שאח"כ צ"ל י) (יח, רש"י פירוש שלפי על
- אשוב") "למועד אומר איך לאברהם הוקשה לא למה דאל"כ

את ראה e`txאברהם `ede l`tx(ב) הפרט, את (א) ולא
טבע - טבעי בלבוש שנתעלם ועד לעולם מעולם sebdשנשתלשל

מעצמו. שיתרפא
במקומו.68) חכמים בשפתי וכמש"כ
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ושקיום  המצוה, קיום על "להקל" כדי נסים לחפש שאין - המצוות קיום באופן הוראה גם ישנה
לאלקות. כלי מהטבע ולעשות הטבע, בדרכי מלובש להיות צריך המצוה

***

.‚È אדמו"ר 69בשבת מו"ח כ"ק סיפר תרצ"ג, וירא (מהורש"ב)70פרשת אדמו"ר כ"ק אביו, שכאשר ,
שנים  חמש או ארבע בן ילד היה נשמתוֿעדן

שנת - מרֿחשוון, בכ' נולד נשמתוֿעדן שאדמו"ר מזה הוא חמש, מגיל יותר היה שלא לכך ההכרח
ל"חדר"71כתר"א  שנכנס מזה הוא ארבע, בן כבר שהיה וההכרח תרכ"ו; ניסן בי"ג נסתלק וה'צמחֿצדק' ,

ומחצה  שלש בן -72בהיותו

ההולדת, יום שלפני השבת או מרֿחשוון, כ' הולדתו ביום אז שהיה וירא, פרשת בשבתֿקודש
שאלו  בבכי. פרץ צדק', ה'צמח אל כשנכנס הברכה. לקבל צדק' ה'צמח אל רבקה הרבנית אמו הכניסתו

ב"חדר" שלמד וענה, בוכה. הוא למה צדק' ה'צמח

חומש - גם אלא סידור, או "עברי" רק לא ב"חדר" אז למד שכבר רואים -מזה

צדק': ה'צמח וענהו בוכה. הוא כך ועל מתגלה, אינו אלינו ואילו אבינו, לאברהם נתגלה שהקב"ה
יתגלה  שהקב"ה לכך הוא ראוי אזי עצמו, את למול שעליו מחליט, שנה, ותשע תשעים בן כשיהודי

כשיהודי נוסח: ועוד הראשון).wicvאליו. בנוסח (כנ"ל וכו' שנה ותשע תשעים בן

אפשרות היתה כיצד אדמו"ר מו"ח כ"ק אז עצמו izylוהסביר נשמתוֿעדן שאדמו"ר כיון - נוסחאות
המספרים. מפי באות והנוסחאות קטן), ילד אז שהיה (כאמור, זאת זכר לא

.„È ממ ההוראה -כללות הנוסחאות ב' לפי - צדק' ה'צמח של זה :73היא אמר

שעלֿפי  רק לא - עבודתו עבד שנה ותשע תשעים שבמשך היינו, ותשע, תשעים בן יהודי אפילו
שכתוב  כמו אלא ותשע, תשעים בגיל הוא "יומין 74ה"לוח" אצלו שהיו בימים", "בא שהיה באברהם

מאה" מ"בן למטה אחת ) (בדרגא שאוחז היינו, ותשע , תשעים בן רק שהוא כיון ֿ פיֿכן, אףֿעל שלמין",
העולם. והעלם כיסוי מפני עצמו את  להבטיח היינו, עצמו, את "למול" עליו -

נאמר - מאה" "בן על אבל 75רק עליו; מסתיר אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
במדריגה אפילו - העלם `zgכשנמצאים מפני עצמו את להבטיח צריך אזי מאה", מ"בן למטה - בלבד

העולם.

.ÂË מצוה נוספה לנח מצוות; שש על נצטוה הראשון אדם אברהם. עלֿידי נפעלה מילה מצות
מילה  מצות את גם פעל אבינו אברהם ואילו ענינו 76שביעית; עיקר היתה מילה שמצות אומרת, זאת .

אברהם. של

בן  בהיותו אברהם להחלטת בנוגע מובן ותשע ומזה הכוונה תשעים שאין עצמו, את למול שצריך
שצריך  עבודתו,siqedlשהחליט כל שלאחרי - היא ההחלטה אלא הקודמת, עבודתו על "משהו" עוד
עדיין אצלו ענינו.xwirחסר

לעיל  שנתבאר מה לפי שאר 77ובפרט כל את חיברה זו ומצוה תורה, למתן הכנה היתה מילה שמצות ,
ונמצא, לבנים". "סימן יהיה אבות" שה"מעשה מתןֿתורה, שלאחרי המצוות עם אברהם שקיים המצוות
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ואילך.69) 86 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
מנחם 70) תורת וראה חשון. ט יום" ב"היום (בקצרה) נדפס

וש"נ. רעו. ע' היומן רשימת -
חשון).71) כ יום" ("היום הצ"צ לשון
(72.4 הערה שם לקו"ש ראה
שם.73) היומן ברשימת שנסמנו בשיחות גם ראה

ב.74) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א א. כד, שרה חיי
מנחם 75) (תורת סט"ו לך לך ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות

וש"נ. .(225 ע' חמ"א התוועדויות -
ה"א.76) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
"ו.ס 77)
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לו  שחסר בלבד זו (שלא להחלטה הגיע שנה, ותשע תשעים במשך אבינו אברהם של העבודה שלאחרי
cerעבודותיו שאר בכל גםֿכן לו שחסר אלא) עיקרי, וענין עצמו,zencewdענין, את למול צריך הוא ;

בשלימות. שיהיו הקודמות, עבודותיו בכל גם לפעול בכדי

מאה" "בן למדריגת עדיין הגיע שלא זמן כל - הרי גדול, שיהיה שככל ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
גם  צריך הוא אלא עיקרית, ועבודה נוספת עבודה לעבוד וצריך עבודתו, סיים לא שעדיין בלבד זו לא -

הקודמת. עבודתו בכל שלימות לפעול

.ÊË המספרים מפי הם שהנוסחאות ואףֿעלֿפי נוסחאות, ב' צדק' ה'צמח במאמר יש לעיל, כאמור
הוראה  שיש לומר צריך כן על בישראל, נשיא רבי, עלֿידי סופרו הנוסחאות שב' כיון מכלֿמקום, (כנ"ל),

הנוסחאות. בב' צורך יש שלכן בזולתו), (שאין חידוש ישנו נוסח ושבכל הנוסחאות, מב'

(בנוסח  שאומרים כיון צדיק): -) השני על סתם) - (יהודי הראשון בנוסח החידוש מהו מובן, ואינו
צדיק  אברהם היה המילה קודם גם (שהרי - צדיק" "יהודי שאפילו ניתוסף 78השני) "תמים" התואר ורק ;

המילה  עלֿידי להחלטה 79לו זקוק בודאי צדיק שאינו יהודי הרי עצמו, את למול שעליו להחלטה זקוק - (
מנה" מאתיים בכלל "יש שהרי הראש 80זו, בנוסח החידוש מהו ואםֿכן ?81ון .

למתןֿתורה: הכנה היתה מילה שמצות לעיל, האמור עלֿפי ויובן

שאברהם  המצוות לגבי - מילה מצות של גם ועלֿדרךֿזה - מתןֿתורה שלאחרי במצוות החידוש
שמצוות הוא, לפניֿזה שהיה `elקיים שלפניֿזה המצוות קיום כמו (לא המאציל כח הבורא, כח מצד הם

הנבראים). בכח רק

ענין לגבי כי "צדיק", תיבת אומר אינו הראשון בנוסח אין dfולכן, מילה, מצות עלֿידי שנפעל
דרגות  עולם 82חילוקי ה'מאציל', שלגבי (וכידוע צדיק שאינו או צדיק הוא אם נוגע שלא בלבד זו לא ;

שוין  העשיה ועולם - 'אדםֿקדמון' הלשון גם מובא ולפעמים - לבוא 83האצילות צריכה ההחלטה אלא ,(
`lצריך מאציל, בחינת גילוי לקבל כדי (ואדרבה: דרגות חילוקי שייכים שבו בנפש המקום lhazdlמצד

שמצינו  ממה ובמכלֿשכן שיוכל 84ממדרגותיו. כדי בבלי תלמוד לשכוח צריך שהיה זירא, לרבי בנוגע
ירושלמי). תלמוד ללמוד

המאציל, מצד - לאמיתתו שהוא כפי הענין על מדבר הראשון הנוסח הנוסחאות: בב ' הביאור וזהו
הוא  שהענין כפי  מדבר  השני והנוסח שוין. ושבאדם) (שבעולם העשיה ועולם האצילות עולם שלגביו

עצמו. את למול צריך צדיק שאפילו חידוש זה הרי הנבראים ובהרגש הנבראים, הרגש מצד

.ÊÈ:היא - תורה מתן לאחרי - אלינו מהנ"ל ההוראה

וחיבור  צוותא מלשון - מצוה כל בת 29עלֿידי הקב"ה עם מאוחדים נעשים רבינו - שאומר כפי מידות,
ועד".85הזקן  לעולם נצחי הוא למעלה זה "ויחוד

הגמרא  כדברי יהודי, כל אצל הוא המצוות קיום עלֿידי שנעשה זה ישראל 86ויחוד פושעי אפילו :
ובשם zeevnמלאים המצוות, דברכת הנוסח מישראל אחד כל אומר שלכן וחיבור. צוותא מלשון -

ספיקא  וספק ספק בזה שאין (דהיינו "אלקינו"87ומלכות - גם אלא העולם", "מלך התיבות את רק לא - (
קדשנוeply(אלקה ו"אשר (epeve eizeevna.(וחיבור צוותא (מלשון "
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צדיק".78) והי' עולם של "יחידו כו: לך (בובער) תנחומא
ובפרש"י.79) א יז, לך לך
ב.80) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
יותר 81) הרבותא - ה'") אליו ל"וירא (שראוי להשכר בנוגע

שיש  אלא זה. שכר מביאה החלטתו שגם סתם, שנה צט' בבן
לעבודתו. בנוגע גם רבותא לבאר

צו82) איד "א אומר: זה בנוסח שגם wivpiipומה oe` oiip ַ
x`iהיא בזה שהכוונה ,"ezcear cary אינו - כנ"ל שנה 99 ¨

(כי  להמול שעליו להחליט צריך הוא גם אשר החידוש בשביל
לפי - אם כי בזה), חידוש כל אין המאציל dfמצד `lay אין ,

אינו  להמול, שצריך כשיחליט וגם ועבודה חידוש כל בהחלטתו
כו'. לוירא ראוי

וש"נ.83) .90 ס"ע שם לקו"ש ראה
(המשך 84) ואילך תרס"ו היום זה בד"ה ונת' סע"א. פה, ב"מ

קונטרסים  (סה"מ תרצ"א מיומיים יחיינו ד"ה ואילך). יג ע' תרס"ו
בסופו. ואילך) רמח ס"ע תרצ"א סה"מ א. קמז, ח"א

פכ"ה.85) תניא
וש"נ.86) א. נז, ברכות
פי"א.87) אגה"ת תניא ראה
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הוא  יכול  - ועד" "לעולם הקב"ה עם מאוחד הוא שעלֿידיֿזה במצוות, "מלא" יהודי שכל וכיון
עצמו. את למול שצריך לדעת יש שתמיד ההוראה, היא זה ועל שלם. כבר שהוא לחשוב

לאופן  ועד אליו, יתגלה שהקב"ה הוא ראוי - צדק' ה'צמח מאמר כסיום - אזי כן, שמחליט ובשעה
המהות  ראיית מחכמה), למעלה (שהיא נבואה בחינת - אבינו לאברהם שנתגלה .88כפי

***

.ÈÁ היה אבינו שאברהם איך - חז"ל ממדרשי שמביא רש"י פירוש עלֿפי - מסופר הסדרה בתחילת
יותר  אורחים בהכנסת עצמו את יטריח חולה, שהיה כך על הבט שמבלי חשש והיה גדול, מכניסֿאורחים
שלא  מצטער שראהו ולפי באורחים, להטריחו שלא מנרתקה, חמה הקב"ה "הוציא ולכן כוחותיו, מכפי

אנשים"היו  בדמות עליו המלאכים הביא באים, ,42אורחים

יבואו שהמלאכים הטבע, שינוי עשה שהקב"ה `epiaוהיינו, mdxa`l בדמות" במלאכים) רגיל (שהיה
" רש"י לשון וכדיוק הביאitleאנשים", אנשים"dכו' בדמות עליו הידיעה) (בה"א ,89מלאכים

מפרש - שרש"י כפי לבוא, צריכים המלאכים היו בלאוֿהכי חידוש: אינה כשלעצמה המלאכים ביאת
ואחד  סדום, את להפוך ואחד שרה, את לבשר "אחד המלאכים: שלושת בכל צורך שהיה השני, בפסוק

אנשים" "בדמות באו שהמלאכים בזה היה כאן החידוש אברהם"; את -לרפאות

אורחים. הכנסת מצות בהם ויקיים אנשים, שהם סבור יהיה שאברהם כדי

בגמרא  למדים אבינו 90ומזה שאברהם רואים שהרי השכינה", פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה :
האורחים. את לקבל ורץ להמתין, מהקב"ה ביקש

.ËÈ הכנסת מצות אבינו אברהם בזה קיים לא שבאמת נמצא, בפשטות, הסיפור את שלומדים כפי
ש" ורק אכלו, לא ואכן לאכילה, צריכים שאינם מלאכים אלא אנשים, היו לא באמת שהרי d`xpאורחים,

שאכלו" .91כמו

הדיעה - לפי אברהם"92ואפילו של כבודו "מפני רק זה הרי ממש", ושותין מפני 93ש"אוכלין או ,
בנימוסי'" הלך לקרתא הכנסת 94ש"אזלת זה היה לא ובמילא ושתי'; לאכילה צריכים שהיו לא אבל ,

ל) חסדים -`migxe(וגמילות

עצומה: תמיהה - ועלֿפיֿזה

ש  יתכן אמיתי?dlrnlnאיך שאינו דבר בשביל הטבע היפך של ענין יעשו

(באמת) שהרי השכינה", פני "הקבלת לעזוב אבינו לאברהם היה אסור שבאמת נמצא, הנ"ל עלֿפי
השכינה"? פני "הקבלת בעזיבת נכשל אבינו שאברהם אפשר ואיך אורחים, הכנסת מצות קיים לא

און" כל לצדיק יאונה "לא - בשוגג אפילו אבל בשוגג, זה שהיה אמת האבות,95הן מדריגת ובפרט ,
נאמר  יכול 96שעליהם איך ואםֿכן - סתם מ"צדיק" למעלה היא ו"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות

אבינו? אברהם אצל שוגג של ענין (אפילו) להיות

מיד  הרי מהוגנים, שאינם לעניים ונתנם צדקה של מעות שלקח אבינו אברהם על אומרים היו אילו
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סי"ט.88) אגה"ק תניא ראה
אורחים 89) הכנסת שייך שאין רש"י) (דדעת מוכח שמזה

במלאכים.
וש"נ.90) א. קכז, שבת
ב).91) פו, (מב"מ ח יח, פרשתנו רש"י
בזח"א 92) גם וכ"ה רבה. אלי' מסדר שם) (ב"מ נראין תוד"ה

ח"א  תרס"ג (סה"מ בתחלתו תרס"ג עומד והוא ד"ה (ראה א קמד,

הדיעות. שתי מובאות א קב, שם ובזוהר - כד)). ע' ח"ב נ. ע'
הנ"ל. עומד והוא ד"ה ראה דא"ח, ע"פ הביאור

שם.93) תוס'
ה.94) פמ"ז, שמו"ר
כח :95) סו"ס  אגה "ק  ובתניא כא . יב, שהן משלי "השגגות

שמנוגה". נפה"ב מהתגברות
ו.96) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
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בשוגג  אפילו אבינו, אברהם על כזה דבר לומר שייך איך הקושיא: נשאלת ומכלֿשכן 97היתה .
הם  עניים שעלֿכלֿפנים מהוגנים, שאינם לעניים צדקה מנתינת יותר שגרוע ש"אינן 98בנידוןֿדידן, אלא ,

אורחים  הכנסת היתה לא כאן ואילו ?ixnblמהוגנים",

מענין  - כו'" אורחים הכנסת "גדולה - אמת דין שילמדו כזה באופן קבעה אמת" ש"תורת יתכן איך
ה  (באמת) שהיתה מפעולה אמיתי, הדין?שאינו יפך

" רק שהיו שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן של zencaועל אורחים" ב"הכנסת דבר חסר היה לא אנשים",
האמת. היתה זו אלא אורחים, הכנסת מצות שמקיים לו נדמה שהיה הכוונה אין אבינו. אברהם

.Î לעיל והובא בחסידות המבואר בהקדם יובן בזה 77הביאור

"תורה- ששניהם התורה, פנימיות עם דתורה גליא של היחוד גם נראה כאמור `zgובזה - שלכן ,"
פעמים  הבנה 99כמה והעדר בקושיא נשארים התורה, פנימיות שבלי דתורה בנגלה ענינים כמה ישנם --

מתןֿתורה: לאחרי מקיימים שאנו למצוות מתןֿתורה, קודם האבות שקיימו המצוות בין החילוק

אור' ב'תורה וכמובא ברוחניות. היה האבות של המצוות מצוות 100קיום וכמה מכמה לדבר, ראיה
כתוב  התפלין שבפרשיות תפלין, מצות ולדוגמא: בגשמיות. לקיימם כלל יכולים היו לא האבות שבימי

מצרים. דיציאת הענין כל עדיין היה לא האבות ובימי מצרים, יציאת אודות

גם  עשו הם בגשמיות; פעולות ללא ברוחניות, רק היה האבות של המצוות שקיום הכוונה אין אבל
מצוות), בכמה (עלֿכלֿפנים בגשמיות פעולות

בזוהר - איתא גופא: תפלין ממצות ההמשכות 101וכדמוכח את המקלות עלֿידי המשיך שיעקב ,
בגשמיות  תפלין מצות לקיים יכלו לא שהאבות ֿ פי שאףֿעל מוכח, ומזה תפלין. מצות עלֿידי  שנמשכות

כמו אופן בגשמיות,ixg`lבאותו פעולה גם היתה ברוחניות בקיומם מכלֿמקום כנ"ל, תורה, מתן
במקלות  -הפעולה

הא  שעבודת שאומרים לאמה עבודתם שעלֿידי - בזה הכוונה ברוחניות, היתה קדושת erawבות את
לאחרי  קדושה, במקלות נשארה לא עבודתם; עבדו שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות המצוה

אורחים  הכנסת מצות אבינו אברהם קיים שבהם ומשתה למאכל בנוגע גם וכך בהם. העבודה .102סיום

נפעל שלא לומר הגשמיים),dne`n[קשה  דברים בו (וכיוצא  נשארובמקלות קודם weicaוהם כמו
עלֿכלֿפנים  דוגמא איזה להיות מוכרחת היתה לבנים", סימן אבות ש"מעשה כיון - ובפרט העבודה.
שממשיכים  מתןֿתורה, לאחרי המצוות קיום כמו זה אין ֿ פיֿכן, אףֿעל אבל מתןֿתורה. שלאחרי למצוות
קדוש, דבר נעשים עצמם שהם המצוה, נעשית שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות קדושה

המצוה]. קיום לאחרי גם בגלוי בהם נשארת והקדושה

.‡Î:לויתן שבבחינת הנשמות עבודת ובין האבות של המצוות קיום בין חילוק שיש מובן, עלֿפיֿזה

תורה' ב'לקוטי בגשמיות 103מבואר להיות צריכה שעבודתם הבר, שור שבבחינת הנשמות בין החילוק
אלי" אישי "ילוה מלשון - לויתן שבבחינת לנשמות שפשוט 104דוקא, (אף ברוחניות עבודתם שעלֿידי -

המצוות. קיום עלֿידי הנמשכות ההמשכות כל ממשיכים הם כפשוטן) המצוות כל בקיום שמחוייבים
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לי97) "אוי רבי (ב"בizzpyוכמאמר פי'כו'" ב' ועי' א. ח,
לשו"ע בברכ"י - סי"א).הריטב"א סרנ"א יו"ד

(98" ב) ט, ב"ב ב. טז, (ב"ק בש"ס מדייק `mcשלכן ipa
רמאי  דהיינו - שכר" עליהן יקבלו לא דוקא) (שאז מהוגנים שאינן

ושם). סע"ב (סז, דכתובות
וש"נ.99) .77 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.100) מא, ד. יא,

ג.101) כג, ויצא תו"א וראה א. קסב, ח"א
לאחרי 102) שמקיימים האופן באותו קיים זו שמצוה אף

סה"מ  וראה המקלות). ע"י שהיתה תפלין מצות כקיום (ולא מ"ת
בהערה. 223 ע' תש"י

עיי"ש.103) ואילך. א יח, שמיני
לד.104) כט, ויצא
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הם האבות ועבודת לויתן שבבחינת הנשמות שעבודת לפרש, שרוצים כאלו ynnיש oipr eze` עלֿפי .
שונים:הנ"ל ענינים שהם מובן,

היא לויתן דבחינת על wxהעבודה דוגמא שם שמביא מזה (כמובן בגשמיות אחיזה ללא ברוחניות,
המשיך  ואףֿעלֿפיֿכן וכו', מצה שם לו היה שלא במערה, בהיותו יוחאי בן שמעון מרבי לויתן בחינת
בגשמיות, אחיזה לה היתה האבות עבודת מהֿשאיןֿכן ברוחניות), עבודתו עלֿידי - ההמשכות כל את

זה מצד בדברים mlerdyורק הקדושה המשכת לפעול יכולה עבודתם היתה לא עדיין, מזוכך היה לא
בפנימיות. הגשמיים,

.·Î הגשמיים בדברים פעלו לא עבודתם עלֿידי שהאבות כיון מובן: אינו לכאורה הנ"ל כל עלֿפי
ברוחניות  רק עבודותיהם כל את לעשות יכלו הרי בגשמיות, (גם) עבודתם להיות צריכה היתה מה לשם -

לויתן)? דבחינת העבודה (בדוגמת

לעיל המדובר בהקדם בזה לבנים",77והביאור סימן אבות "מעשה (סימן ענין היה אבות" ש"מעשה
פועל  מתןֿתורה, אחרי המצוות, שקיום גופא הא מתןֿתורה: שלאחרי ה"בנים" לעבודת כח' ו)'נתינת

אבות". מ"מעשה הוא זה על הכח הנה בפנימיות, הגשמיים בדברים קדושה וממשיך זיכוך

להיות  צריך היה לכן לבנים, כח' ו'נתינת סימן היה המילה, ענין אלולי אפילו אבות", ש"מעשה וכיון
להיות  צריכה היתה האבות לעבודת גם ולכן, מתןֿתורה. שלאחרי המצוות למעשה עלֿכלֿפנים, בדוגמא,

בגשמיות  (דבנים)105אחיזה המצוות לקיום כח' ו'נתינת סימן להיות יכולה היתה דוקא שעלֿידיֿזה ,
מתןֿתורה. שלאחרי

הדברים  של הענינים פרטיות ובפרטי מדוייק שיהיה מצינו לא האבות שאצל לכך ההסברה גם וזוהי
שגם  שהצורך דכיון - תפלין) במקום שהיו דיעקב, המקלות (כמו אבות מעשה נעשו שבהם הגשמיים
מתןֿתורה, לאחרי רק נעשה זה שהרי  הגשמי, בדבר לפעול בכדי (לא הוא בגשמיות תהיה האבות עבודת

של באופן חיבור שיהיה בכדי גשמיים,oniqאלא) ענינים מתןֿתורה, שלאחרי המצוות לא עם לכן
הגשמי  הדבר של הפרטים כלֿכך .106מדוקדקים

.‚Î גופא מתןֿתורה שלאחרי בענינים מצינו הנ"ל :107בדוגמת

פעולות  לעשות גם עליו צוה נבואה, איזו לומר לנביא צוה שהקב"ה שבשעה נבואות, בכמה מצינו
. השמאלי צדך על "שכב הנביא ליחזקאל צוה שהקב"ה וכפי לנבואה. בהתאם בגשמיות, ושכבת שונות .

הימני" צדך גולה"108על כלי לך "עשה צריך 109, היה מה לשם ולכאורה: הגלות. אודות לנבואה בהתאם ,
בזה  ומבואר גשמית? פעולה עם הנבואה את רק 110לקשר להישאר יכולה עצמה) (מצד שנבואה ,

אותה  וקישרה והורידה מרוחניות, הנבואה את הוציאה הגשמית והפעולה בגשמיות; לירד ולא ברוחניות,
בגשמיות. הנבואה תתקיים הזמן, שבבוא מבטיח, שזה גשמיות, עם

פעולה  גם הספיקה הגשמי, הזה עולם עם הנבואה את לקשר כדי רק היא הגשמית שהפעולה וכיון
רק שהיו יחזקאל, שלקח גולה" ה"כלי כמו הנבואה. על דוגמא רק (א)nbec`שהיא שהרי גלות, על

וכו'. ושלוה שלום מתוך גולה" ה "כלי את לקח יחזקאל (ב) לאחריֿזה, שנים כמה רק באה הגלות

ש "מעשה  שבכדי אף לבנים ": סימן  אבות ל "מעשה בנוגע הוא ֿ זה כח'ועל ֿדרך 'נתינת יהיה אבות"
הקב"ה  ציווי וכמו בלבד. דוגמא לזה הספיקה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו לבנים,
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מרכבה 105) היו שהאבות לפי מבואר: 888 ע' ח"ג בלקו"ש
"שכל פכ"ג: תניא (ראה גופם באברי גם כו'"),`mdixaלאלקות

והתבטאה  גופם אברי את גם החדירה הרוחנית עבודתם ולכן
מצד  ושגם מוכרח שזהו איך מבאר וכאן - גשמית בפעולה
(סה"מ  ס"ט תרס"ה זכור ד"ה גם וראה - כן. צ"ל בעולם הפעולה

ואילך). רכ ע' תרס"ה
שם.106) זכור ד"ה גם ראה

לענין 107) גם זו דוגמא מבוארת 758 ע' שם בלקו"ש ראה
ע"י  שנעשה מ"ת, שלאחרי המצוות עם האבות מצוות קישור

מילה. מצות
דֿו.108) ד, יחזקאל
ג.109) יב, שם
שם.110) לך לך הרקנטי על לבוש ו. יב, לך לך עה"ת רמב"ן

ד"ב. הר"ן דרשות ג"כ וראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dכר ,oeygxn g"i ,`xie t"y zgiy

"ק  ולרחבה"לאברהם לארכה בארץ התהלך כח'111ום 'נתינת היה שזה (בבוא 112, ישראל ארץ כיבוש על
בפועל  כיבוש היה לא גו'" בארץ ש"התהלך אף - לכיבוש.113הזמן) דוגמא רק אלא ,

המצוות  קיום על כח' 'נתינת שיהיו שבכדי שאףֿעלֿפי האבות, של המצוות לקיום בנוגע הוא וכן
פעולת  (א) נוגע היה לא אבות" ב"מעשה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו מתןֿתורה, שאחרי 

הגשמיaהעבודה רקדבר diyrd(נוגע ,dceardy ש מה לא אבל בגשמיות, תהיה ,mybda lrtp עלֿידי
ש  כיון הגשמי, דבר פרטי כלֿכך ומדוקדק נוגע לא עצמה, ועבודה בפעולה גם (ב) עצמו eaהעבודה),

דוגמא רק זהו אלא דבר, נפעל .oniqeלא

.„Î יובן הנ"ל כל לא ,עלֿפי מכלֿמקום מלאכים, באמת היו לאברהם שבאו שהאורחים שאףֿעלֿפי
אבינו: אברהם של אורחים בהכנסת דבר נחסר

כח' 'נתינת שתהיה בכדי בגשמיות, להיות צריכה אמנם היתה אבינו אברהם של אורחים הכנסת
תורה  מתן שלאחרי אורחים הכנסת שעבודת114למצות רק נוגע היה זה בענין אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,mdxa`

החלק  את עושה שאברהם לאחרי המאכלים עם נעשה מה אבל (כנ"ל), בגשמיות בגשמיות elyתהיה הן
בענין. עיקר זה אין - לא או האורחים עלֿידי שימוש בהם נעשה אם ברוחניות, והן

הדבר  גילה ובמילא אנשים", "בדמות נראו אבינו שלאברהם כיון הרי מלאכים, היו שבאמת אף ולכן,
שלו, האמיתית אורחים והכנסת החסד מדת את גו'"ede`אצלו בקר בן "ויקח הפעולות את עשה ,115גם

אורחים בהכנסת הנה - מאומה,elyבגשמיות חסר היה לא לבנים, כח' 'נתינת לפעול צריכה שהיתה ,
ש  בגשמיות.ecivnכיון אחיזה לזה היה

לנהוג  צריך כיצד העולם לכל הדרך את הראה שלו אורחים הכנסת עלֿידי אבינו שאברהם הענין [גם
אנשים, בתור אותם ראה שהעולם כך אנשים, בדמות היו המלאכים שהרי בשלימות, היה - החסד בדרכי

ש"ויאכלו"]. ראו וגם

.‰Î עם התעסק ובעצמו לו, להמתין מהקב"ה שביקש אבינו אברהם שהנהגת נמצא, עלֿפיֿזה
היתה  שלו אורחים שהכנסת דכיון דין, עלֿפי אלא) חסֿושלום, בשוגג עבירה (לא היתה האורחים,
אורחים  הכנסת "גדולה כי השכינה", פני "הקבלת על בגללה לוותר דין, עלֿפי הוצרך (כנ"ל), בשלימות

השכינה". פני מהקבלת יותר

גם  הרי - מתןֿתורה לאחרי אורחים" שב"הכנסת המעלה בה היתה לא שלו אורחים" ש"הכנסת ואף
"הכנסת  ובמילא, מתןֿתורה, שלאחרי השכינה" פני "הקבלת כמו היתה לא שלו השכינה" פני "הקבלת

השכינה"elyאורחים" פני מ"הקבלת גדולה -elyהיתה מתןֿתורה שלאחרי הזמן על למדים ומזה .
הענינים נשתנו.cgiששני

.ÂÎ:אפשר בדרך לומר ויש

" של הגילוי עלֿידי אצלו בא - אורחים" היו "שלא זה על אבינו אברהם של הוי'",xie`הצער אליו
לפנים" הפנים שצריך 116"כמים מי אורח, שיש שבשעה בכך שלו החסד מדת התבטאה זה, גילוי לפני .

היה  שאליו הענין ("וירא") ראיית אצלו פעל הוי'" אליו ד"וירא הענין ואילו לו; משפיע אזי לעזרתו,
שלא  "מצטער היה שלכן מקבלים, כשאין גם בגילוי היתה שלו החסד שמדת - החסד) (מדת "מרכבה"

אורחים" .117היו
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יז.111) יג, לך לך
(ב"ב 112) שיהאוכמארז"ל "כדי א): לפני gepק, לכבוש

47 הערה לעיל בהנסמן וראה .בניו".
מקום 113) רק - לר"א (ואפילו שם בב"ב הדיעות ב' ראה

פמ"ד, ב"ר קנה). (דמאמרוהילוכו d'כב lyמעשהozepe הארץ
לזרעו).

ה"ב.114) פי"ד אבל הל' רמב"ם 765.ראה ע' ח"ג  לקו"ש
ואילך. 313 ע ' חל"ד  התוועדויות - מנחם תורת

ז.115) יח, פרשתנו
יט.116) כז, משלי
שמתחילה117) מה א) יומתק חמה ועפי"ז הקב"ה "הוציא

בשביל שלאח"ז,ezaehמנרתקה", אף באורחים", להטריחו "שלא
xrhvd(הצער (סיבת חסדו התעוררות כי - לאח "כ dycgzpע"ז

הוצאת  ב) ד"וירא". הגילוי לבטלה ע"י היתה לא מנרתקה חמה
הל' דיוק ג) "וירא". אשר עד - לו הי' לא צער אפי' כי כלל,

שהצטער".ed`xy"ולפי "ולפי שיאמר די דלכאורה - מצטער"



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כג d"kyz'd ,oeygxn g"i ,`xie t"y zgiy

שלפניֿזה  לפסוק אנשים" שלושה והנה וירא עיניו "וישא הפסוק של השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסוק) לתחילת גם אלא היום", "כחום לתיבות רק אינה (שהשייכות הוי'" אליו מצד 118"וירא כי -

אנשים". שלושה "והנה הקב"ה עשה זה ומצד אורחים, היו שלא זה על אברהם הצטער הוי'" אליו "וירא

.ÊÎ בכך המדות, משאר נבדלת שמלכות דראשֿהשנה, ב'המשכים' המבואר עלֿפי ביותר ויומתק
עם" בלא מלך "אין וכמאמר זולת, בלא מלכות שייך .119שלא

רק- הנה המדות,zlertבמדות, התעוררות להיות יכולה אבל זולת, בלא להיות יכולה אינה המדות
אורחים") היו שלא "מצטער (שלכן חסדו במדת אבינו אברהם התעורר זולת, היה שלא שאף שרואים כפי

שכתוב  כמו העולמות, בשביל הם שמדות מקומות בכמה להמבואר סתירה זה אין (ולכן "זכור 120-
מלכות, מהֿשאיןֿכן לפעול). המדות התגלות אודות מדובר שם כי המה", מעולם כי וחסדיך רחמיך

זולת.zexxerzdאפילו בלא להיות יכולה אינה המלכות

עצמם, מצד להתעורר הם יכולים ולכן במציאות, שישנו העלם בבחינת הן המדות כי לזה, והטעם
דוקא  זולת עלֿידי מתעוררת היא ולכן במציאות, שאינו העלם בבחינת היא מלכות .121ואילו

במציאות]. שאינו מהעלם ולהמשיך להגיע שצריך השנה, שבראש המלכות בנין ענין גודל מובן [ומזה

החסד  שמדת זה מצד היא - אורחים היו שלא זה על הצטער אבינו שאברהם העובדה לעניננו: ובנוגע
נמשך  הוי'" אליו "וירא שעלֿידי - היה וכן - להיות יכול היה ולכן במציאות. שישנו בהעלם נמצאת

ממש. במציאות זה

.ÁÎ אצל החסד המשכת אופן אודות מספרת התורה וירא פרשת שבריש שבפסוקים מובן, הנ"ל מכל
אבינו: אברהם

אבינו  שאברהם פעל זה וענין דלעילא. אתערותא - גו'" "וירא - מלמעלה הגילוי היה לכלֿלראש
בעשי' והוריד המשיך זו והתעוררות חסדו. במדת וגו'"lretaנתעורר לקראתם "וירץ בגשמיות, בפעולה ,

באריכות). כנ"ל מתןֿתורה, שלאחרי אורחים הכנסת על כח' 'נתינת נעשה זה הרי (ועלֿידיֿזה

היא: בעבודתנו מזה ההוראה

לקשר  מיד צריך דלעילא), אתערותא מצד בא (שזה מצידו הכנות ללא פתאום, מתעורר אדם כאשר
להתבטל  ההתעוררות יכולה - לאו ובאם פועל, של ענין עם .122זאת

היא  האמת אם ואפילו לו, (נדמה אם אפילו אזי פועל, של ענין עם מיד זאת שמקשר ועלֿידיֿזה
ובפנימיות, אליו יומשך זה הרי סוף כל סוף הנה - שמלמעלה ההתעוררות כל את לקבל כלי ש)אינו כך,

הכנסת  מצות לקיים יכול היה לא אליו" ש"וירא שבשעה שאףֿעלֿפי אבינו, אברהם מעשה כמו
עלֿידיֿזה  הנה לזה), כלי היה לא העולם מתןֿתורה קודם (כי בהגשם תחדור שהמצוה באופן אורחים
יומשך  מתןֿתורה שלאחרי לבנים, כח' 'נתינת נעשה זה הרי בגשמיות, פעולה עם ההתעוררות את שקישר

בפנימיות. זה

.ËÎ תפלתי "ואני שבת במנחת אומרים שלכן רצון", "עת המנחה, בעלות השבת ביום עתה נמצאים
חסדך" ברב "אלקים - מזו ויתירה רצון", עת הוי' נהפך 123לך הדין, מדת על שמורה "אלקים", שגם ,

חסדך" .124ל"ברב

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

ס"ד.118) לעיל גם ראה
גאולה 119) פ' החיים ס' רפ"א. המלך שעשועי שער עמה"מ

רפ"ז. ח"ב תניא ל. לח, וישב בחיי פ"ב.
"רחמיך120) כתוב ושם ו. כה, אבל ied'תהלים וחסדיך",

כמ "ש  הועתק בדא"ח  נוסף בכ"מ השם, כבוד מפני כנראה כאן,
תוס' (ראה הכתובים לקצר שהדרך הש"ס כללי בספרי הידוע על

הש"ס). ובכללי א קכח, שבת ונתן ד"ה

פ"ג121) ש"ת החודש ד"ה בכ"ז ה'ש"ת ראה (סה"מ ואילך
ר"ה המשך ואילך). 21 47ע' ע' תש"ח (סה "מ ואילך פכ "ז תש"ח

טו).ואילך). ע' תש"ט (סה"מ פ"י תש"ט ר"ה המשך
ואילך.122) ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
א.123) קנו, זח"ב וראה יד. סט, תהלים
תש"ד 124) (סה"מ תש"ד  תפלתי  ואני 170).סד "ה ע'

d"kyz'd ,oeygxn g"i ,`xie t"y zgiy

שלפניֿזה  לפסוק אנשים" שלושה והנה וירא עיניו "וישא הפסוק של השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסוק) לתחילת גם אלא היום", "כחום לתיבות רק אינה (שהשייכות הוי'" אליו מצד 118"וירא כי -

אנשים". שלושה "והנה הקב"ה עשה זה ומצד אורחים, היו שלא זה על אברהם הצטער הוי'" אליו "וירא

.ÊÎ בכך המדות, משאר נבדלת שמלכות דראשֿהשנה, ב'המשכים' המבואר עלֿפי ביותר ויומתק
עם" בלא מלך "אין וכמאמר זולת, בלא מלכות שייך .119שלא

רק- הנה המדות,zlertבמדות, התעוררות להיות יכולה אבל זולת, בלא להיות יכולה אינה המדות
אורחים") היו שלא "מצטער (שלכן חסדו במדת אבינו אברהם התעורר זולת, היה שלא שאף שרואים כפי

שכתוב  כמו העולמות, בשביל הם שמדות מקומות בכמה להמבואר סתירה זה אין (ולכן "זכור 120-
מלכות, מהֿשאיןֿכן לפעול). המדות התגלות אודות מדובר שם כי המה", מעולם כי וחסדיך רחמיך

זולת.zexxerzdאפילו בלא להיות יכולה אינה המלכות

עצמם, מצד להתעורר הם יכולים ולכן במציאות, שישנו העלם בבחינת הן המדות כי לזה, והטעם
דוקא  זולת עלֿידי מתעוררת היא ולכן במציאות, שאינו העלם בבחינת היא מלכות .121ואילו

במציאות]. שאינו מהעלם ולהמשיך להגיע שצריך השנה, שבראש המלכות בנין ענין גודל מובן [ומזה

החסד  שמדת זה מצד היא - אורחים היו שלא זה על הצטער אבינו שאברהם העובדה לעניננו: ובנוגע
נמשך  הוי'" אליו "וירא שעלֿידי - היה וכן - להיות יכול היה ולכן במציאות. שישנו בהעלם נמצאת

ממש. במציאות זה

.ÁÎ אצל החסד המשכת אופן אודות מספרת התורה וירא פרשת שבריש שבפסוקים מובן, הנ"ל מכל
אבינו: אברהם

אבינו  שאברהם פעל זה וענין דלעילא. אתערותא - גו'" "וירא - מלמעלה הגילוי היה לכלֿלראש
בעשי' והוריד המשיך זו והתעוררות חסדו. במדת וגו'"lretaנתעורר לקראתם "וירץ בגשמיות, בפעולה ,

באריכות). כנ"ל מתןֿתורה, שלאחרי אורחים הכנסת על כח' 'נתינת נעשה זה הרי (ועלֿידיֿזה

היא: בעבודתנו מזה ההוראה

לקשר  מיד צריך דלעילא), אתערותא מצד בא (שזה מצידו הכנות ללא פתאום, מתעורר אדם כאשר
להתבטל  ההתעוררות יכולה - לאו ובאם פועל, של ענין עם .122זאת

היא  האמת אם ואפילו לו, (נדמה אם אפילו אזי פועל, של ענין עם מיד זאת שמקשר ועלֿידיֿזה
ובפנימיות, אליו יומשך זה הרי סוף כל סוף הנה - שמלמעלה ההתעוררות כל את לקבל כלי ש)אינו כך,

הכנסת  מצות לקיים יכול היה לא אליו" ש"וירא שבשעה שאףֿעלֿפי אבינו, אברהם מעשה כמו
עלֿידיֿזה  הנה לזה), כלי היה לא העולם מתןֿתורה קודם (כי בהגשם תחדור שהמצוה באופן אורחים
יומשך  מתןֿתורה שלאחרי לבנים, כח' 'נתינת נעשה זה הרי בגשמיות, פעולה עם ההתעוררות את שקישר

בפנימיות. זה

.ËÎ תפלתי "ואני שבת במנחת אומרים שלכן רצון", "עת המנחה, בעלות השבת ביום עתה נמצאים
חסדך" ברב "אלקים - מזו ויתירה רצון", עת הוי' נהפך 123לך הדין, מדת על שמורה "אלקים", שגם ,

חסדך" .124ל"ברב
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ס"ד.118) לעיל גם ראה
גאולה 119) פ' החיים ס' רפ"א. המלך שעשועי שער עמה"מ

רפ"ז. ח"ב תניא ל. לח, וישב בחיי פ"ב.
"רחמיך120) כתוב ושם ו. כה, אבל ied'תהלים וחסדיך",

כמ "ש  הועתק בדא"ח  נוסף בכ"מ השם, כבוד מפני כנראה כאן,
תוס' (ראה הכתובים לקצר שהדרך הש"ס כללי בספרי הידוע על

הש"ס). ובכללי א קכח, שבת ונתן ד"ה

פ"ג121) ש"ת החודש ד"ה בכ"ז ה'ש"ת ראה (סה"מ ואילך
ר"ה המשך ואילך). 21 47ע' ע' תש"ח (סה "מ ואילך פכ "ז תש"ח

טו).ואילך). ע' תש"ט (סה"מ פ"י תש"ט ר"ה המשך
ואילך.122) ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
א.123) קנו, זח"ב וראה יד. סט, תהלים
תש"ד 124) (סה"מ תש"ד  תפלתי  ואני 170).סד "ה ע'

המשך בעמוד לד
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הפסוק נאמר1על  עולם " א ֿל ה' בשם שם "ויקרא
שהקריא2בגמרא מלמד ויקריא, אלא  ויקרא  תיקרי  "אל

ושב עובר כל בפה  הקב "ה של לשמו  אבינו כיצד3אברהם  .
משלי וכי להם  אמר  לברכו, עמדו ושתו שאכלו  לאחר 
למי וברכו ושבחו הודו אכלתם , עולם אלקי משל  אכלתם

העולם ". והיה שאמר 

שאלה4במדרש כך , על לברךl`אשר5מוסיפים  רצו
אברהם דרש  אכלם , לאחר  העולם " והיה  שאמר  "למי
נימוק , מתוך  ושתו, שאכלו  מה  עבור רב  הון לשלם 
מצויים אין שבמדבר מפני גדול , כה  הוא  שהתשלום
הם מהם , שנדרש  הגבוה הסכום על בשמעם  וכו'. מאכלים 

משלו". שאכלנו עולם  א ֿל "ברוך ואמרו : נכנעו

א ֿל "ברוך זאת  לאחר שבאומרם  יוצא בפשטות
ייאלצו שלא  כדי ברירה , בלית זאת עשו הם  עולם ...",

לברך.6לשלם בלבבם  שהסכימו מפני  ולא  ,

ה ' את לברך שכנעם  אברהם אשר אלה תמוה : זה  דבר 
של הענין את קיים  הוא  שבכך מובן הטוב , מרצונם 

התועלת  מהי אך הקב "ה ...". של לשמו zxin`a"הקריא ...
בלבד, אברהם  אצל פעמי, חד באופן עולם ..." א ֿל  "ברוך

אברהם אשר אלה  לומרmgixkdע"י ייתכן כיצד לברך?
בעוד בעולם , הקב"ה של  שמו את  פרסם הוא  זה שבמעשה 

עולם ? בבורא  ההכרה  אצלם  חסרה  אשר 

הרמב"ם של דינו פסק  ידוע יהודים , שאפילו7לגבי ,
מן "להתרחק  (או מצוה  לקיים  יהודי כופים  כאשר
רוצה ש "הוא  מפני "לרצונו", הדבר נחשב  העבירות "),
ולהתרחק המצוות  כל לעשות הוא  ורוצה  מישראל להיות 
שתשש עד שהוכה  וכיון שתקפו  הוא  ויצרו העבירות  מן

בעצם כלומר, לרצונו" גירש  כבר אני רוצה  ואמר יצרו
ואיֿ המצוות, את  לקיים  היהודי רוצה נפשו ובפנימיות 
הכפיה גורמת  ולכן בלבד, חיצוני ענין הוא  בכך רצונו
"רוצה ואמירתו היצר , של החיצונית  ההתנגדות  לביטול

היהודי. של רצונו מגילוי  נובעת  אני"

ושב " עובר "כל על מדובר כאשר כך.*7אך הדבר  אין 

.·
ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â "¯‡Â˙ ‰ÙÈ"‰ ˘Â¯ÈÙ

תואר" להיות8ב "יפה  יכול כי ש "אף  כך, על נאמר
מכל ֿמקום כאלה , לו  דברו ובאונס  לו מכזבים  שהם
המה ואם ה ' נגד חובתו ידי לצאת רק  זאת  עשה אברהם

בו". ולא  בהם  תלוי העוון רמוהו

"רמוהו" של ענין זהו  אם  א ) הסבר : כך על נדרש 
קשה – ובעיקר ב ) בכך? פעל הוא מה  לו ", ו"מכזבים 
חובתו, ידי לצאת  כדי רק  זאת  עשה  שאברהם  לומר

רמוהו" ש "המה  ייתכן במקום9ולמעשה  אומר  המדרש  כי ,
עובר10אחר (ש "כל אברהם  של אלה  פעולות  שבזכות  ,

הקב"ה אמר משלו") שאכלנו עולם  אֿל "ברוך אמר  ושב "
של בברייתו עמי שותף  אתה  כאילו עליך אני "מעלה 

לבריות ניכר  שמי  היה  לא  ו"אני  `izeעולם ", zxkde
izeixaa אברהם הביא שבמעשהו מובן , מכך ."dxkdl

כ הוא  ולכן עולם , עולםבבורא  של בברייתו ואין11שותף  .
רק אמורים  אלו שדברים  וחלוקה, הבחנה  מוצאים אנו

וכדומה לחץ  שום ללא  לכך שהסכימו אלו .12לגבי

.‚
ÈÓÈÙ‰ ÔÂˆ¯‰ ÈÂÏÈ‚Ï ˙ÙÒÂ Í¯„

דרך שמוצאים  תחילה , שיוסבר  ע "י יובנו הדברים
באמצעות הנעשה  האמיתי, הרצון  גילוי של נוספת 
מתגלה איננו הפנימי  שהרצון היצר", ו "תשישת "הכאה "

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

לג.1) כא, פרשתנו
ב"ר 2) וראה שם. פרשתנו בפרש"י הובא ואילך. סע"א יוד, סוטה

ספנ"ד.
יט)3) יד, (לך (עה"פ ז פמ"ג, ux`eבב"ר miny dpew מקבל "הי' (

עולם  אֿל ברוך אמרו להם אומר והוא כו' השבים ואת העוברים את
" ח) יב, (לך עה"פ ספל"ט בב"ר משלו". d'שאכלנו mya `xwie– "

כו'". ד"א ברי' כל בפי הקב"ה של שמו שהקריא "מלמד
שם.4) סוטה שאנץ בתוס' הובא ד. פמ"ט, ב"ר
כו'"5) עד ברצונם לברך רצו "שלא שם שאנץ בתוס' שהובא מלשון

כולם. אצל הי' שכן משמע
שלא 6) מנת על ברצונם שלא הקב"ה ברכו אז שם: שאנץ בתוס'

בפנים. לקמן וראה דבר. שום יפרעו
גירושין.7) דהל' ספ"ב

ביאורים *7) ובלקוטי ב. מט, (לאדהאמ"צ) ההתפעלות קונטרס ראה
א. מח, מפאריטש) (להר"ה שם

באופן 8) משמע ובהשלם כו'). ווילנא דפוס רבה (במדרש המקוצר
.11 והערה הבאה הערה ראה – אחר

כו'9) בלשונו יכזב ואפשר הי' שבאונס ואע"פ השלם: תואר וביפה
מפי  ה' שיתברך ודי מגואל שלחנו יהי' שלא רק דאברהם קפידא הוה לא
בלב  יקבלו כחבריה' עלייהו דקבלו מכיון הרוב על כי ואף אוכליו. כל

כו'. שלם
שם.10) פמ"ג ב"ר

שיראה  להק' ואין לפנ"ז: שם (השלם) תואר ביפה משמע וכן (11
ופוחזים  ריקים לחונן לו אסור כי כו' אמונתו לשיקבלו שמאכילם כלעג

כו'.
שם.12) שאנץ התוס' ע"פ ובפרט
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מתוך אמירה היא  שבגלוי  בלבד , אני" "רוצה  באמירת 
הרצון על גלוי באופן משפיע  הפנימי  שהרצון אלא כורח ,

.*12החיצוני

מוצאים אמרו13כך שבתחילה  המרגלים , מעשה אצל

ממנו... תקרי אל ממנו, הוא חזק  העם ...*13"כי ויבכו

"וידבר ובאמצעות מצרימה ", ונשובה  ראש  נתנה  ויאמרו...
– miywמשה" mixaca d`kdהעם ל"ויתאבלו גרם הוא  –

ה'". אמר  אשר המקום  אל ועלינו "הננו אמרו והם  מאד",

המשנה דברי מובנים  גם  בת ֿקול14בכך ויום  יום  "בכל

לבריות להם  אוי ואומרת ומכרזת חורב  מהר  יוצאת 

נקרא בתורה  עוסק שאינו מי שכל תורה , של מעלבונה 
נזוף ...".

לעורר היא  בתֿקול של כוונתה  תמוה : לכאורה  שהרי
ההכרזה היתה  צריכה כך, ואם  בתורה, לעסוק  ישראל את

התורה לימוד של והמעלות  החשיבות על בעיקר לספר

אוי שבאי ֿלימוד : הפגם  רק  בה  מודגש  ומדוע  וכדומה ,
תורה...? של מעלבונה  לבריות להם 

גם מכוונת בתֿקול שהרי הדבר , קשה  במיוחד
" המכונה  הסוג  מן להם zeixaליהודים  ("אוי "zeixal,("...

הזקן אדמו"ר זאת  שמסביר  "הרחוקים15כפי  הם  שאלה

בעלמא ". בריות  בשם  נקראים  ולכן ועבודתו ה ' מתורת 
הקב "ה , של נבראים  היותם  היא  היחידה  מעלתם  כלומר,

ייתכן, וכיצד אליהם , גם  מכוונת  בתורה  לעסוק  והפניה 
ללא מעלבונה...", לבריות  להם "אוי שההכרזה לכאורה ,

לשכנע כדי תספיק  התורה , לימוד חשיבות  על הסבר

כאלה ? יהודים 

השואפת אלקית  נפש  יש  יהודי לכל  הוא: לכך ההסבר 

כל של  בפנימיותו מכך, יותר ואף  המצוות , כל את לקיים

ה ' ואהבת בה ' אמונה (של יקרים " "אוצרות חבויים יהודי 
מצוות ֿעשה) רמ "ח כל  שורש  צורך16– לו אין ולפיכך  ,

את להביא  רק  צריך התורה . לימוד  חשיבות  על בהסברים 
יעסוק  הוא  ואז גילוי, לידי  בתורה .linn`פנימיותו

הוא  היהl`אם  ניתן בלבד, "בריות " של בדרגה היה 
"גילוי באמצעות  בקרבו אשר  יקרים " ה "אוצרות  את לגלות 
כיוון אך התורה . שבלימוד החשיבות  הדגשת  ע "י אור",
וגסות חומריות  בגלל אשר "בריות", של  בדרגה שהוא 
צריך אצלו, מאיר הנשמה  אור אין הגלויים  כוחותיו

הנשמה .xeaylלהסיר, אור על העוטה  החומריות את 
" של וה "נזיפה " ההכרזה  באמצעות נעשית  זו `ieהסרה 

נקרא בתורה  עוסק  שאינו  מי  שכל לבריות ... להם 
.17נזוף ..."

.„
˘ÂÁÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÌÈ‡˘ ÌÈ„Â‰ÈÏ ÏÂ˜Œ˙·· È„ ÔÈ‡

Ì·ˆÓ ˙ÂÏÙ˘·
בשביל הוא  בת ֿקול הכרזת  ע "י  השבירה  אופן אמנם,
מכך נובע  הירוד הרוחני שמצבם לחוש שמסוגלים  יהודים ,

של ל"עלבונה גורמים  במצבםdxezשהם  גם אשר ,"
הם הנשמה , אור על מכסה  החומריות  כאשר הנוכחי,
אפוא , ויוצא  נשמתי. רוחני , ענין וקולטים  חשים 

איננה  החומריות  ושבירת  אלאdxiayשה "נזיפה" בלבד,
הגילוי אל  ההעלם  מן פנימיותם  .18גילוי 

כלל רוחני ענין כאשר יותר, נמוכה  דרגה  ישנה אך
מכסות  והגסות  שהחומריות  מפני מורגש , עלoihelglאיננו

והנשמה בשפלות19הפנימיות  לחוש  יכול  איננו כזה  יהודי .
– שבירה  הוא  מהותה שכל ל"נזיפה" זקוק  והוא  מצבו ,

ומשוקץ ..." ורשע  רע  "אתה  גורם02ל"צעקה " וזה  –
לקדושה . "כלי" נעשה  הוא  וכך מהותו , בכל לשבירה
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ואילך.*12) ב מז, שם ההתפעלות מקונטרס להעיר – לקמן בהבא
באורך.13) עיי"ש פכ"ט, תניא ואילך. לא יג, שלח

וש"נ.*13) א. לה, סוטה
מ"ב. פ"ו אבות (14

לב.15) פרק תניא
שם),16) (ובהערה מד סי' לכש"ט הוספות – הבעש"ט תורת ראה

וש"נ.
ואילך.17) קכב ס"ע וארא מאוה"ת להעיר
כש"ט 18) (ראה כידוע עליו, פועלת קול שהבת מזה ג"כ כמובן

ועד"ז  סרנ"ה. ח"ב סקמ"ו. ח"א שם וראה שם. ובהנסמן סע"ט בהוספות

למעלה  שהנשמה באופן היא הבתֿקול שפעולת הספר) בחתימת בחרדים
שהמדובר  ונמצא למטה. בהנשמה התעוררות נמשכת ומזה אותה שומעת

בגוף. מלובשת כמו"ש בנשמתו נרגש נשמתו ששרש במי
ספי"א.19) תניא וראה ידעך. רשעים נר כ) כד, (משלי כמש"נ
תסתיר 20) מתי "עד מסיים ששם אלא – א) (לז, פכ"ט התניא לשון

משא"כ  מה', הריחוק לו שנוגע בזה שם שהמדובר משמע* שמזה וכו'",
הוא עלי'" שה"ירעים בפנים המדובר ורשע wxבאופן "רע שהוא זה

ושבירת  ההכנעה ע"י שנעשה בהפעולה גם הוא ועד"ז וכו'". ומשוקץ
שהם  זה מצד (לא היתה שההכנעה שם) (תניא המרגלים גבי הלב

גו'"**.zewl`nמרוחקים פגריכם יפלו הזה "במדבר מצד אם) כי ,

*dfy my jiynn ixdy ,`ed ok `ly l"ie ("."`"dtpl lirei
."mdilr 'd svwy ji` mdl xn`y" my `ipza micwn ixdy ,`ed ok `ly l"i dfa mb la` (**
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בגמרא בסיפור נמצאת  השניה לדרך :21דוגמא 

אחד אדם  לו נזדמן בר"ש ... אלעזר ר' שבא  "מעשה 
אותו מכוער כמה  ריקה לו אמר ביותר... מכוער  שהיה 
מכוער כמה  שעשאני לאומן ואמור לך לו... אמר  האיש ...

שעשית...". זה  כלי

מעיקרא בגמרא : הנפוצה  בלשון השאלה מתעוררת 
ר' ידע לא  כלום  – מלכתחילה ?) חשב  (=מה קסבר מאי 
ואמור "לך האיש  של תשובתו לפני מלכתחילה , אלעזר
של כפיו "יציר הם וצורתו  האדם  שגוף  לאומן...",

הקב "ה"?

אמר אלעזר שר' ייתכן כיצד להבין : יש  לכך בנוסף 

מכוער ...")? כמה  ("ריקה  כאלו דברים 

אותו מכוער  כמה "ריקה  במילים  הוא : לכך ההסבר 
אלעזר ר ' התכוון ול"כיעור"xwiraהאיש " ל"ריקנות "

ירוד האיש  שאותו הבחין הוא  הרוחני. במובן האמיתיים,
אמיתית מעלה  שום  ללא  רוחנית , מבחינה מאד

.22ברוחניות

הנקראים שבאלה היחיד ה"יתרון" גם יתרֿעלֿכן:
ראה אלעזר  ר' בו. ניכר  היה  לא  כדלעיל, בעלמא ", "בריות 
לו להחזיר אפשר אי האיש  שרוי שבו הרוחני  שבמצב 
הכנעה של בדרך אלא עליו להשפיע  אפשר אי שלום ,
חומריותו את  השוברת  מכוער...", כמה  "ריקה וביטול:

.23וגסותו

" האיש : ענה  והשבירה ההכנעה  לאחר מיד  jlואכן,
ip`yry one`l xen`eאומן" של בקיומו הכיר הוא  – "

שהוא  במעלתו הכיר  הוא  awdשעשאני". ly `xap"dואף ,
אלא "בריות ", סתם של  בסוג  נכלל לא  הוא  מכך: יותר

שעשאני" הבריאה ,*23"אומן במטרת  הבחנה  גם  הכולל ,
מסויימת ולמטרה בכוונה  היא  האומן שיצירת .24כשם 

.Â
Ú" ·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Î¯· ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰

Â˙Â‡È˘ ˙ÏÈÁ˙·
על החסידי הסיפור  את להסביר ניתן דומה באופן
בתחילת אירע  אשר סיפור נ "ע , (מוהרש "ב ) אדמו "ר

נשיאותו:

ל"יח  נכנס  ברכתיהודי את  וביקש  נ"ע  לרבי ידות "
מרובים , לרחמים  בו זקוק  היה  שהוא  חשוב , לענין הרבי
בענין דבר לעשות יכול הוא שאין לו, ענה  נ"ע  הרבי אך

לו. לעזור יכול הוא  ואין  זה ,

מחדר יצא הוא  כזאת , תשובה היהודי ששמע  לאחר
הרז"א , את פגש  והנה  בוכה בעודו מר. בבכי  ופרץ  הרבי
בוכה הוא  מה  על שאלתו על וכתשובה נ "ע , הרבי של אחיו
תשובת ואת אותו, הקורות  את  היהודי לו סיפר כלֿכך

הרבי.

היה לעיל, (כאמור הרבי אחיו של לחדר  נכנס  הרז"א
יהודי כאשר הדרך? הזוהי לו: ואמר הנשיאות ) בתחילת  זה 
להועיל יכול שאינך לו  אומר אתה  ברכתך, את  לבקש  בא 

צער ? מרוב  שליש  בדמעות  בוכה שהוא  עד לו,

אליו ייכנס  שהיהודי  והורה  חגורתו, את  נ"ע  הרבי חגר 
והברכה נ"ע , הרבי אותו בירך  הלה  נכנס  וכאשר  בשנית ,

בפועל. התקיימה  אכן

מלכתחילה נ"ע  הרבי סירב  מדוע  להבין: יש  לכאורה,
ממש שהלה  עד כלֿכך, חמור  ובאופן זה , ליהודי  לעזור 
לו, לעזור היה  יכול  לא  שהרבי  יתואר , אם  אף והרי  נשבר,
בטחון, בדברי ולחזקו לעודדו הרבי היה  יכול אז גם

חז"ל של25כמאמר צוארו על מונחת  חדה חרב  "אפילו
הרחמים ". מן עצמו ימנע  אל אדם

.Ê
‰Ú˘ ‰˙Â‡· ‰Î¯·Ï ÌÈ‡˙Ó ‰È‰ ‡Ï È„Â‰È‰

למוסבר בדומה  הוא האפשר, בדרך לכך , ההסבר 
:26לעיל
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הדוגמא ועפ"ז שמביא בזה שם בתניא אדה"ז שכוונת לומר יש
להביא רק [לא היא זה i`x'מהמרגלים דבר "שמצינו לפנ"ז מ"ש על

היא  הביטושים ע"י הבאה שהתועלת (לרמז) גם אם] כי בתורה", מפורש
הריחוק" בתכלית מה' רחוק ש"הוא זה מצד הוא כשהביטוש רק לא
לו  שנוגע כזו בדרגא שהוא מוכח שמזה ע"ב), ריש לו, שם (תניא
הוא, גם – ה' ביכולת מאמין אינו ש(בגילוי) במי גם אלא הריחוק,

פנימיותו. מתגלית וכיו"ב) גשמי ביטוש (ע"י כשנכנע
ואילך.21) סע"א כ, תענית
(22262 ע' ח"ט לקו"ש גם וראה שם. תענית לע"י יעקב עיון ראה

תענית  סוף הגמ' בביאור ואילך) 80 ע' חי"ט לקו"ש – (ובארוכה ואילך
אומרות". היו מה שבהם "מכוערות

יהא23) שלא "ובלבד שמסיים "ובלבד libxוזהו ולא כן", לעשות

אלא  זו, הנהגה ישנה בכלל כי – שם) חדא"ג (ראה עוד" יעשה שלא
שיתעוררו lkaשאצ"ל כדי כזו נזיפה דוקא צריכים אין בנ"א רוב כי אדם,

מכוער). שהוא נראה שבחיצונית (אף כו'
דברי *23) (לאחרי שחטא" בעצמו "ידע שר"א דמה י"ל, עפ"ז

שאמר מכיון כי הוא, – מחילתו וביקש ואמורi"nezהאיש) one`l"לך
ilk .. ip`yryוהכיר שידע היינו שעשית", שהוא skizeזה זה רק לא

שהוא זה גם כ"א הקב"ה) ע"י (שנברא "אומן ilk"בריות" לו ויש
כמה  "ריקה ר"א אמירת לפני שגם מזה, מוכח (כבפנים), שעשאני"

כ"כ. ומכוער ריק הי' לא כו'" מכוער
פ"א.24) תש"א אשל ויטע מד"ה ולהעיר
סע"א.25) יוד, ברכות
(26.227 ע' חכ"ד לקו"ש גם ראה
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מתאים היה  לא הרבי ברכת  את  שביקש  dze`aהיהודי 
dryכל גדולה ברכה לקבל הרוחני, ומצבו מעמדו בגלל ,

אמר לפיכך לכך. כלי היה לא הוא  – מצבו שדרש  כפי כך,
לו. לעזור יכול אינו שהוא  הרבי  לו 

גרמו אשר  הנ"ל, הרבי דברי את  ששמע  ע "י אך
דוקא – הקב "ה  לפני לבו ולשפיכת  ולכניעתו, לשבירתו
של לברכתו ולכלי חדשה , למציאות  הפך הוא  כך ע "י 

.27הקב"ה

.Á
È„Â‰ÈŒ‡Ï Ïˆ‡ ‰¯È·˘‰ ÔÙÂ‡

לעוררdfאופן מכוון שאיננו ו"נזיפה ", הכנעה  של
את (`xeולגלות  כליהנשמה  איננו האדם אשר  מצב  מפני

לעסוק לו לגרום כדי אלא  זאת), בשעה הקדושה לאור
באופן קיים , להיות  יכול  והגסות, החומריות  בשבירת 

לא ֿיהודי. אצל גם  דומה ,

יש נמצא , הוא  בו מצב  בכל ליהודי , הוא : ההבדל אך
אלקית נפש  "28נשמה , הוא החטא  בשעת  גם  ולפיכך .dvex

מישראל המצוות...",dvexeלהיות כל  לעשות  הוא
שבירת היא אצלו  בפנימיותוzeipevigdוהשבירה  כי  בלבד,

טוב  הואiptlהוא  החומריות שבירת ותכלית  השבירה,
הפנימיות  zniiwגילוי xaky.

אלקית . נפש  לו שאין לא ֿיהודי , אצל הדבר מכך שונה 
ל" רק  לגרום השבירה  יכולה  מסוגלzlekiאצלו להיות "

אליה להגיע  יכול שלא ֿיהודי הרוחנית , לדרגה  .29להגיע 

.Ë
ÂÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ï˘ ÂÎ¯„Ï ¯·Ò‰‰

על "לחץ " אבינו שאברהם  לכך הסיבה  תובן זה לפי
עולם אֿל "ברוך לומר אצלו שאכלו ושבים העוברים 

משלו": שאכלנו

המבול לאחר  (ובמיוחד נח , בן מסוגל30גם  להכיר31),
אבינו אברהם  עסק  לכן זו. לבירה  בעלֿבית  שיש  בכך

רבים הסברים ע "י ושב ", עובר כל  "בפה האלקות בפרסום 
אלקות .32בעניני

ההסברים , את  מקבל אינו מהם  שחלק  בראותו אך
כך, כל ועצומה  גסה היא  אצלם שהחומריות  מפני  וזאת 
שם חם , בין להבדל (בדומה  רגיל בןֿנח אצל מאשר  יותר
הנוספת החומריות  את  לשבור כדי נוהג  היה  הוא  ויפת ),

"עקתא " "לחץ ", של למצב להכניסם  וכך33הזאת , (=צרה )
ההסברים לקליטת  גרם מסויימת34הוא  במידה  ידם  ,35על

שאכלנו עולם  א ֿל "ברוך ואמרו הכירו הם מכך וכתוצאה
משלו".

.È
"ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚ"Ï ˙Â˜Ï‡ ÌÂÒ¯Ù ÔÙÂ‡

היא : בפשטות מכך ההוראה 

כאברהם לנהוג יש  – לבנים" סימן אבות  "מעשה 
ואף נהג , שהוא  כפי בעולם, אלקות ולפרסם  `oteאבינו

הו לבנים "פעולתו סימן א

אלא בביתו, הנמצאים יהודים בקירוב  להסתפק  אין
ה "עוברים ביהודים שם  ולטפל ל"רחוב " לצאת  צריך

ושבים ". עוברים  ב "כל – ושבים "

כאשר גם  אפשרית , דרך בכל להשתדל יש  זו בפעילות 
ומשקה מזון ושבים" ל"עוברים  לתת  צריך כך .36לשם 

היא עליהם  להשפעה  הדרך  כאשר אפילו  יתרֿעלֿכן:
נועם ).uglבאמצעות  דרכי שדרכיה  כמובן, התורה , (בדרך 

האדם בכך? התועלת  מהי ויטען: הטוען  יבוא  ואם 
עושה – להתפלל שמע , קריאת לקרוא לברך, עליו שלחצו
בפעם תפילין מניח האחר חשק . ללא רצון, ללא  זאת 
יהיה מה  לדעת אין אך הלחץ , מן ל"התפטר " כדי  הזאת,

מחר.

לנו מסופר כך בסיפורdxezaעל  – הוראה מלשון –
כאשר אברהם , בימי אם קלֿוחומר: של ובדרך  הנ"ל,
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ששמע 27) שע"י א) יז, (ע"ז דורדיא בן בר"א הוא שעד"ז וי"ל
"געה  רחמים, עליו שיבקש מי שאין וכן בתשובה" אותו מקבלין ש"אין

כו'". בבכי'
ספכ"ד).28) (תניא ית'" אתו באמנה הייתה החטא בשעת ש"גם
(29– ב"נ מצות ז' קיום (ע"י או"ה חסידי נצטוו lkyדרגת ב"נ

(רמב"ם  לעוה"ב חלק להם שיש ספ"ח) מלכים הל' רמב"ם – עליהם
ליקוטי שם), – בסידור חהמ"צ בשער כידוע כו' מנוגה נלקחים והם

ב. מז, מפאריטש) (להר"ה ביאורים
(30.95 ,90 ע' וש"נ. ואילך, 55 ע' לעיל בארוכה ראה
פת"ש 31) (ראה דיעות (ולכמה דע"ז היפך ה' באמונת מחוייב שהרי

ב  נט, להצ"צ סהמ"צ ראה – השתוף על גם מוזהר סק"ב) סקמ"ז יו"ד
נ"ע). מהר"ש לאדמו"ר – תרכ"ט כמוכה מי ד"ה ואילך.

ד"ה 32) וראה שם. אשל ויטע ד"ה ה"ג. פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה

ובכ"מ. פ"ג. ה'ש"ת לך לך פ"ח. (תשי"א) תרצ"ד חלק כי
הוה 33) לי' עיק דהוה עקתא ההיא חמי דהוה "מן שם המדרש לשון

כו'". אמר
של ע"פ דיבורו שע"י עכ"פ), (ברמז הכוונה י"ל (בפנים) הנ"ל

גסותו  היינו נמצא, שבו ה"עקתא" ראה לי'" עיק "דהוה אברהם
החומריות  תוקף מפני הוא קודם לברך רצה שלא דזה (היינו וחומריותו

משלו". שאכלנו עולם אֿל ברוך אמר ד"הוה הביא וזה שלו),
שאמר 34) זה שגם בסופו, ומ"מ ד"ה שם השלם תואר מיפה להעיר

היתה  גופא (שזה בטענה" מכריחם "הי' יברכו) לא (אם שישלמו להם
ע"ש. לברך), צריכים שהם והוכחה הסברה

ד"הודו 35) דרגות חילוקי שהיו ספ"ב שם אשל ויטע מד"ה להעיר
וברכו". ושבחו

לסופו.36) קרוב ב רפ, משל"ה להעיר
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ב gpמדובר ipa"ל זו  דרך הביאה  תורה, מתן ולפני ,zxkd
izeixaa ize`,"

מדובר וכאשר  תורה, מתן לאחר  עלֿאחת ֿכמה ֿוכמה 
לעשות הוא  ורוצה  מישראל להיות  "רוצה שהוא  יהודי, על
יתרֿעלֿכן: לרצונו . היא  המצוות ועשיית המצוות...", כל

רצונו יהא  שזה  לכך , יגרמו והלחץ  לידיielbdהכפיה  עד ,
מצוה גוררת  באופן37מצוה  המצוות כל את  יקיים והוא ,

מושלם .

באופן בעולם  הקב "ה  של שמו פרסום של זאת  עבודה 
" izeixaaשל ize` zxkdאת מידה , כנגד במידה  תחיש , "

ההבטחה ש "יעמוד38קיום  ע"י דעה ..." הארץ  מלאה  "כי 
דוד... מבית  lkמלך sekieולחזק בה  לילך ישראל

בגאולה39בדקה " שבעלֿפה , והתורה  שבכתב  התורה של 
צדקנו. משיח ע "י והשלימה האמיתית 

(l"yz xacna t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

מ"ב.37) פ"ד אבות
מלכים.38) הל' סוף רמב"ם ט. יא, ישעי'

ספי"א.39) שם רמב"ם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc mixcp(iriax meil)

s`e ,gqtd iptl elyn dzpdpy dna rxtnl lgi laa dxary
zial iklz m`'e ,xeqi`d xwir `ed 'il zipdp z`y' xn`y dny
ok m`e ,i`pza s` xdfp mc`y ixd ,i`pz wx `ed 'bgd cr jia`
el xeq` i`pza excp dlezdy xaeqd dcedi ax lr o`kn dyw
epi` mc`y meyn] i`pza xdfi `l jk xg` `ny xcpd lr xearl
,[xeqi`d xwir lr xearln wx xdfp `l` ,i`pzd meiwa xdfp

.xcpd lr rxtnl xary `vnpe
,`xnbd zvxzn,àaà éaø øîàm` ,dpynd ly dyexit `ed jk ¨©©¦©¨

éðôì äëìäbgçñtä`idy oicd ,dia` zialäøeñàxenb xeqi`a ¨§¨¦§¥©¤©£¨
,gqtd bg cr elyn zepdil dxezd onåelyn dzpdpe dxar m` §

,gqtd bg crä÷Bìla` ,xcpd lr dxar ixdy ,'lgi `l' meyn ¨
y cer lkäëìä àì`l` dpi` ,dia` zialàîìòa äøeñà- Ÿ¨§¨£¨§¨§¨

,dia` zial jlz `ny miyyegy ,elyn zepdil opaxcn dxeq`
.dzpdp m` dwel dpi` la` ,rxtnl dxq`py `vnpe

:dcedi ax lr ef dpyn jyndn dywn `xnbdàôéñ àîéàly ¥¨¥¨

dia` zial dkld m` ,dpyn dze`øçàbg,çñtädxarìçé ìáa ©©©¤©§©©¥
,Bøác,xcpd lge i`pzd miiwzd dia` zial dzkild ici lry oeik §¨

bg mcew epnn dzpdpy dna xcpd lr rxtnl dxary `vnpe
.gqtdçñtä éðôì éðäúéà àìc éàå`idy dpyna xaecn m`e - §¦§Ÿ¦§¨¥¦§¥©¤©

,dyw ,gqtd bg mcew lradn dzpdp `lìçé ìa àkéà éîike - ¦¦¨©©¥
dkldy s` ixd ,lgi la xeqi`a zxaer `id elyn dzpdp `lyk

,xcpd lr dxar `l ixd ,rxtnl xcpd lge dia` zialàlà¤¨
àèéLtote`a zxacn dpyndyéðäúéàcdlra lyn dzpdpy - §¦¨§¦§¨¥

iptn ,'lgi la' xeqi`a `idy xnel jiiy dfk ote`ae ,gqtd mcew
lgi laa dxare xcpd lgy xxazn dia` zial dkldy dfay

,dyw ok m`e .rxtnlàîìàef dpynn mi`ex -yéðäúéî- ©§¨¦§¨¥
miyyeg ep` oi`e ,i`pzd miiwzd `l cer lk zepdil xzeny
`l'a rxtnl mixaer e`vnpe ,i`pza exdfi `l epdiy ixg` `ny

,'lgi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc mixcp(iying meil)

axe ,iy` ax ly evexiza iia` o`in dn iptn zyxtn `xnbd
:iia` lya iy`

éMà áøk íòè øîà àì éiaài`y dreay' xne`a dpynd cinrdy ©©¥Ÿ¨©©©§©©¦
meyn ,'lke`éðz÷ àìc' dpyna'ìëBà éàLokle ,'lke`y' `l` §Ÿ¨¨¥¤¦©

.rnyn zepeyl izy 'lke`y dreay' xne`dy uxzl jxved
éãàð éMà áøåwgxzde ccp -éiaàc íòè ïî,iia` ly uexizdn - §©©¦¨¥¦©©§©©¥

zepeyl izy 'lke`y dreay' xne`dy uxzl axiqy xnelk
,rnynøáñ÷`ed ,'lke`y' iabl iia` xn`y enky xaqy itl - ¨¨©

dreay' xne`d iabl oicdì ézL òîLî énð 'ìëBà àlL,úBðBL ¤Ÿ©©¦©§©§¥§
m` oebkeïéáøñî eéä[mixivtn-]øîàå ,ìBëàì Bamdlàðìéëà àì ¨§¨§¦¤¡§¨©Ÿ£¦§¨

àðìéëà àìike xnelk ,ddinz oeyla ,lke` ipi` ,lke` ipi` - Ÿ£¦§¨
,jnr lke` i`ce ,jnr lke` `ly xeaq jpidäòeáL énð øîàå- §¨©©¦§¨

,rayp jk xg`eïéarayp m`ïéa ,'ìëBàL'rayp m`,'ìëBà àlL' ¥¤©¥¤Ÿ©
ïéãä[efd dreayd-]øîàc òîLî 'àðìéëà'zernyn -eixac ¨¥£¦§¨©§©§¨©

xnel ezpeek 'lke` `ly dreay' xn` m` s`e ,lk`iy raypy
jk lk ia mixivtn mz`y mknr lke` `ly izrayp ike'

.`plik` `l ike xn`e dnzy dn miiwl `ae ,'lke`yàkéàå§¦¨
'ìëBà àlL äòeáL' àðMéì énð döeøúìz` yxtl xyt` ok enke - §¨¨©¦¦§¨§¨¤Ÿ©
epiidc 'lke` `ly dreay' xn`y dnøîà÷ 'àðìéëà àìc äòeáL'§¨§Ÿ£¦§¨¨¨©

dreay' xne`d oiay `vnpe .lk`i `ly raydl ezpeeky -
`ly dreay' xne`d oiae ,lk`i `ly yxtzdl leki 'lke`y
xne`dy rawe `pzd mzq dnle ,lk`iy yxtzdl leki 'lke`
izy z` yxit `le ,lek`l xeq` 'lke` `ly dreay'
myke ,dreayl mcwy dyrna ielz epicy oeikn ,zeiexyt`d

ly evexiz itl 'lke`y dreay' iabl zeiexyt` izy yxity
.iia`
àlàd jgxk lry iy` ax wiqn -d÷ñt àpzoicd z` wqt - ¤¨©¨©§¨

' xne`d lky ,welig `la'ìëBàL-,òîLî àðìéëàcoi`e ¤©©£¦§¨©§©
,eixacl zxg` zernyn'ìëBà àlL'å-,òîLî ìëBà àì`lce §¤Ÿ©Ÿ©©§©

.excpl mcwy dyrnd itl oicd z` dlzy iia`k

äðùî
:zereaya opi`e mixcpa opyiy zexnegd z` dpen dpyndäæ¤

øîBçyiy zexneg od dzr cr epcnly dn -úBòeáLaxzei ¤¦§
.íéøãðaîúBòeáLaî íéøãða øîBçåmixcpa zexneg mb yie - ¦¦§¨¦§¤¦§¨¦¦¦§

.zereaya opi`y
,dpynd zx`anäNBò éðàL äkeñ íðB÷ øîà ,ãöékeilr xq`y - ¥©¨©¨¨¤£¦¤

mpew xn`y e` ,zekeqd bga dkeqa daiyid z` xcpaéðàL áìeì¨¤£¦
ìèBðe` ,zekeqd bga aleld zlihp z` xcpa eilr xq`y - ¥

mpew xn`yçéðî éðàL ïéléôzzgpd z` xcpa eilr xq`y - §¦¦¤£¦¥¦©
wxy ,dreayn xeng xcp el`d mixwnd lka .oilitzdíéøãðalg ¦§¨¦

e df ote`a xcpdøeñàlehil e` dkeqa ayil excp lr xearl el ¨
lhal milg mixcpdy meyn ,oilitzd z` gipdl e` aleld z`
xq` m` la` .'exac lgi `l'a xeari devnd z` miiwi m`e ,devn

envr lr el` mixac,úBòeáLae` dkeqa ayi `ly raypy oebk ¦§
,oilitz gipi `ly e` alel lehi `lyøzeîdkeqa ayil el ¨

itl ,oilitz gipdle alel lehileúBönä ìò øBáòì ïéòaLð ïéàL- ¤¥¦§¨¦©£©©¦§
.devnd lr xearl dlg dreay oi`
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כט

oeygxn 'k zegiy ihewleh jxk

.‡
„ÚÂÓ ˙ÎÒÓÂ ˙ÂÎ¯· ˙ÎÒÓ ÛÂÒ· ˙Â‡Ò¯È‚‰ È˙˘

ÔË˜
מועד מסכת  בסוף  (וכן ברכות  מסכת  בסוף  חז"ל במאמר

"1קטן א ) גירסאות : שתי ישנן (minkg icinlzלהם אין

" ב ) הבא...", בעולם  ולא הזה  בעולם  לא  איןmiwicvמנוחה 

זו (גירסא מנוחה ..." מקומות2להם  בכמה  ).3מובאת

מבטא הגירסאות  של בלשונן שההבדל לומר , ויש

" הגירסא לפי  בתוכנן: minkgהבדל icinlzלהם אין
המעלה אודות  זה  חז "ל במאמר  מדובר מנוחה ..."

– חכמים " "תלמידי התורה  בלימוד רק  הקיימת המיוחדת 

" הגירסא  לפי ואילו מנוחה ..."איןmiwicvכדלהלן. להם 
התורה , שבלימוד המיוחדת  המעלה אודות  כאן מדובר  אין

כולל "צדיק " התואר טבין"4כי  עובדין "מארי  5גם 

אשר  טובים ), מעשים  minkg(=בעלי  icinlz mpi`.

השיטות . שתי בין להבדל ההסבר את  להבין יש 

.·
ÛÂÒÂ ÛÂÒ ÔÈ‡ Y ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙

מנוחה ..." להם  אין  חכמים  "תלמידי  של הענין  את 
שלאחר בעולם "כי הש "ס ": ב "ליקוטי האריז"ל מסביר

מדריגה עולין  בתורה  עוסקים  חכמים  תלמידי המיתה 
לו אין יתברך שה ' כמו  כי לישיבה ... ומישיבה  למדריגה 

סוף ". לה  אין תורתו כך סוף ,

" לגירסא  הטעם  מובן  זה  minkgלפי  icinlzלהם אין

ה "חפצא " – הידוע  בביטוי  או התורה , רק  כי – מנוחה ..."

סוף " לה  "אין בבחינת  הוא  – תורה  תלמוד מצות  ,6של
של ה"גברא" של לעליותיהם גם  וסוף  מנוחה  אין ולכן 

בתורה . העוסקים החכמים  תלמידי  – תורה  תלמוד מצות

הקדוש ֿ של ציוויים  הן שגם  למרות המצוות , זאת  לעומת
מוגבלות עצמן  הן זאת  בכל  סוף , אין שהוא  ,7ברוךֿהוא

המצוות בכלל הן  – הגבלה  להיות צריכה ואדרבה :

ממנו", תגרע  ולא  עליו תוסיף  "לא  מצווים  אנו שעליהן
תגרעו" ולא תוסיפו תורה ,8"לא תלמוד מצות (לעומת 

zaiigyכנאמר – וכו' בהבנה תוספת של באופן להיות 
תורה תלמוד –9בהלכות  תפילין בפרט: מצוה בכל  והן ,(

וכדומה חמש  ולא  פרשיות , ארבע  .10דוקא 

מארי – האחרות המצוות  של ה "גברא " אצל גם לכן 

ומנוחה . סוף  יש  – טבין עובדין

מנוחה , וחוסר מנוחה של האופנים שני כלומר,
גבול. ובלי גבול , הבחינות: לשתי מקבילים 
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תרכ"א. בשנת – נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת* יום (*
לנער". "חנוך ראה – בפרטיות תולדותיו

תש"ה  מרחשון כ"ף מכ' נ"ע (מהוריי"ץ) אדמו"ר כ"ק רשימת וראה
כ"ק  הוד את ראיתי "בחלומי :(191 ע' [המתורגם] ח"ב בלקו"ש (נעתקה
וכפי  נשמתי.. לירידת שנים פ"ד שנתמלאו זה במעל"ע ואמר כו' אאמו"ר
פסוק  על דרוש יאמר הק' ואבותינו רבותינו מכ"ק א' כל הנה הסדר
לאחר  גם ישנן הולדת שביום כו' שהעליות מוכח ומזה פ"ד". דקאפיטל

.(285 ע' שם ועד"ז שם. (לקו"ש ההסתלקות
היא  וכאן ואילך. 179 ע' חי"ד בלקו"ש בלה"ק נדפסה זו שיחה

והוספות. בשינויים
חי"ד 1) לקו"ש ראה – מו"ק ומס' ברכות מס' בין השינויים בטעם

ואילך. 173 ע'
ג).2) (סא, פ"ח הדיקנא שער המלך עמק א). (יז, בהקדמה של"ה
cere.

יב.3) ע' תרס"ו המשך ס"ז. ע' ואתחנן אוה"ת
רפ"ג.4) תשובה הל' רמב"ם מקומות. ובכו"כ ב. טז, נדה ראה
צא,5) מסעי (לקו"ת המצות" שמקיים מי כן נק' צדיק פי' ד"עיקר

ג). טז, שה"ש א.
העליות ואף ע"ד שם להמבואר (בהמשך מביא ב' צח, שבתו"א

dxezd zbydaמארז"ל על להאריז"ל הש"ס בלקוטי "מ"ש (miwicv אין
"ת"ח") הגירסא (ולא כו'" מנוחה להם

רחב – הכי במובן ישנו – בתושב"כ) רק (ולא במרז"ל צדיק הרי

רק  דשולל פ"א תניא וראה ב. טז, נדה – קאמר לא צדיק או רשע (וכמו
–epicaרשע מצומצם הכי במובנו ועד וכו' ת"ח בע"ת, גם כולל ,(wx

וראה  בהקדמה. – מתיקונים פי"ד (תניא היסוד במדת שעבודתם אלה
ת"ח (רק שפי' לפרשו אין מקום בשום אבל – ב). קט, מארי e(`lזח"ג

טבין. עובדין
חלק:ולהעיר כו'lkמר"פ צדיקים כולם ועמך שנאמר כו' ישראל

ההקדמה. סוף שם פהמ"ש ה"ה. פ"ג תשובה הל' רמב"ם כו'. חוץ
גו'.6) מדה מארץ ארוכה ט): יא, (איוב כמש"נ
בסה"מ 7) (נדפס ואילך פ"ב תרפ"ט השקיפה ד"ה ס"י. אגה"ק

ובכ"מ. ואילך). 272 ע' ה'שי"ת
פ"ב 8) ממרים רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם ב. ד, ואתחנן א. יג, ראה

קרא  כלל הרמב"ם הביא ולא – שי"ד. שי"ג ל"ת להרמב"ם סהמ"צ ה"ט.
שפי' עה"ת רמב"ן וראה א). (קנ, סכ"ט באגה"ק וכ"כ דואתחנן. הקודמו
ואתחנן. דפ' בקרא בלאו") עובר כו' בפ"ע מצוה לעשות (ד"בדא כן
דראה. קרא – עליו" תוסיף לא בכלל "היא מצוה דהוספת שם וממשיך
ואתחנן  דפ' דקרא אלי' ובאדרת שם זוטרתא בפסיקתא כמש"כ דלא והוא
להוסיף  שלא ראה ודפ' בכלל, מצות תרי"ג על להוסיף שלא הוא –
ה' מ"ע דרס"ג לסהמ"צ פערלא הר"י פי' וראה גופא. מצוה באותה

ואכ"מ. תנד. מצוה חינוך מנחת קמא. ומל"ת
ב: יב, זח"א וראה ס"ב. פ"ב לאדה"ז (9`yt`l ובאגה"ק כו'. לה

ישראל איש דכל א) (קמה, ycglסכ"א aiiegn.בתורה
שם.10) ואתחנן פרש"י שם. ראה ופרש"י ספרי ראה

.my onqpae 1 dxrdl b"deya 86 'r d"g y"ewl d`x ± zcled mei oipra (*
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.‚
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ‡¯·‚‰ ˙·ÂÁ

לגבי המצוות  לבין התורה  בין הבדל יש  לכך בדומה 
אינה תורה  תלמוד חובת  גברא: – בהם  האדם  חובת  אופן

הרמב"ם כדברי  חייבlk"11מוגבלת, מישראל איש 
בעל בין בגופו  שלם בין עשיר, בין עני  בין תורה , בתלמוד 

הוא  בכך האדם  חובת  זמן וכן ואילוicinz12יסורין...", .
בז משלה  הגבלות מצוה  לכל יש  אובמצוות , קיומה , מן

וכדומה . מסויים מקום 

.„
ÏÂ·‚ ÈÏ· Ï˘ ÔÈÚ ˘È ˙ÂÂˆÓ· Ì‚

" הגירסא  את  להבין קשה  זה  לפי  להםmiwicvאך אין
עבודת טבין, עובדין מארי גם  נכללים  שבה מנוחה ...",
שהיא זו, בעבודה  שגם ייתכן כיצד  כדלעיל: המצוות , קיום 

גבול ? בלי של ענין מנוחה ", להם  "אין יהיה  מוגבלת ,

בלי של  מעלה  יש  במצוות שגם לומר, אפוא  הכרחי
" הגירסא תובן ובכך מנוחה...".miwicvגבול, להם אין

.‰
‰˙Â˘ÚÏ ‡"‡˘ ‰ÂˆÓ ÈÙÓ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ÔÈÏË·Ó

ÌÈ¯Á‡ È"Ú
שההלכה לומר, ניתן תורה13לכאורה  תלמוד "מבטלין

מוכיחה אחרים " ידי על לעשותה  שאי ֿאפשר מצוה מפני
רק היו  הן אילו כי גבול, בלי של ענין יש  במצוות שגם
תורה , תלמוד את  שידחו ייתכן כיצד גבול, של בדרגה 

גבול בלי ?14שהוא 

המצוות שגם  לכך  הוכחה  זו אין דבר  של לאמיתו אך
תורה תלמוד "מבטלין ההלכה  כי גבול, בלי בבחינת  הן
מצד אינה אחרים" ידי על לעשותה  אפשר שאי מצוה  מפני

המצוותzeevndמעלת  בקיום  פגם ידי שעל כיון  אלא ,

לימוד  גם  כדלהלן.dxezdנפגם ,

.Â
ÌÏ˘ÂÓ ÂÈ‡ ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ‡Ï· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ
הזקן אדמו"ר אומר לעיל המוזכרת  ההלכה :15בענין

כמו האדם , כל זה כי המצוה ... ויעשה תלמודו "יפסיק 
טובים ,16שאמרו ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית חכמים 

נמצא  כן עושה  אינו לוcnlyואם ונוח  לעשות  ...".17שלא

מציין הזקן שאדמו"ר שלאחר הטעם18מכך  את 
"כי שהוא  המצוה "), ויעשה  תלמודו "יפסיק  (לפסק  החיובי
אינו ואם  מוסיף : הוא  המצוות, את לקיים האדם " כל זה 
קיום ללא  (כלומר, לעשות " שלא  שלמד נמצא כן  עושה 
שהטעם מובן, – כראוי ) אינו התורה  לימוד גם  המצוות 

אינו האדם " כל זה תלמוד"כי  תדחה  שהמצוה  כדי מספיק 
אך האדם ", "כל הוא  המצוות  קיום  אמנם , שהרי תורה .
את לדחות  יכול הוא  אין מוגבל, דבר בהיותו זאת, בכל
הזקן: אדמו"ר מוסיף  לפיכך גבול. בלי שהיא  התורה ,

נמצא  כן, עושה  אינו zeyrl"ואם `ly cnly."

"זה  אשר המצוות , קיום  האדם19האדם "lkכלומר , –
"תכלית חכמים  שאמרו כפי – השכליים  כחותיו  כולל כולו 

השלימות) גם  היא  ומעשיםdnkg(ה"תכלית " תשובה 
והשלימות התכלית  הוא  המצוות שקיום זה, ולפי  טובים ",

נמצא  כן  עושה  אינו "אם  הרי  – תורה  – החכמה  cnlyשל
כראוי. אינו הלימוד  כלומר, לעשות", שלא 

.Ê
"ÏÂ·‚ ÈÏ·"Â "ÏÂ·‚" Y ˙ÂÂˆÓ‰

במצוות הוא : לכך שההסבר  לומר, שני20ויש  ישנם 
החלק21ענינים המצוות : ברכות מנוסח שרואים  כפי –

"אשר לכולן eizeevnaהזהה  epycwלכל המיוחד  והחלק  ,"
יש מצוה  לכל א ) וכדומה: פלונית", מצוה "וצונו אחת 
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אדה"ז 11) שו"ע רמ"ו. ר"ס יו"ד בשו"ע הועתק ה"ח. פ"א ת"ת הל'
ואכ"מ. – הרמב"ם מל' בשו"ע מהשינויים ולהעיר קנה. ר"ס או"ח

ולהעיר 12) ולילה. יומם בו והגית גו' ימוש לא ח) א, (יהושע כמש"נ
ועיין  סע"א. צט, (סנהדרין כו' לעסוק לו האפשר דכל חמור הכי מהעונש

ג). צח, מג"א תו"א
ת"ת 13) הל' ה"ד. פ"ג, ת"ת הל' רמב"ם ואילך. סע"א ט, מו"ק

ס"ג. פ"ד לאדה"ז
בפנים):14) כדלקמן שם ת"ת בהל' ועד"ז סע"א. (מט, פל"ז בתניא

משום  אחרים ע"י לעשותה כשא"א מעשית מצוה לקיום ת"ת ומבטלין
כו'. בתחתונים דירה ית' לו להיות כו' בריאתו ותכלית האדם כל זה כי

בנוגע אבל: רק היא האדם" "כל שהם שבמצות שהמעלה מכיון
zilkzl הן המצות עצמן, ומצות התורה ביחס באם הרי – האדם בריאת

כי beqaשלא מצות, מפני ת"ת שיבטלו מספיק הטעם אין התורה, מדרי'
כבפנים. גבול, של) (ענין מפני בל"ג של) (ענין ידחה איך

שם.15) ת"ת הל'
א.16) יז, ברכות

דברכות.17) ספ"ב ובבלי (ה"ב), דברכות פ"ק ירושלמי
(18.14 הערה כנ"ל – בתניא וכמ"ש
במרז"ל 19) בהעתקתו והן יג) יב, (קהלת הנ"ל בכתוב שהן להעיר

"תשובה". ירא", האלקים "את גם נאמר
הכללי 20) הענין ישנו ופרטי': הבריאה בכל גם הוא כן אשר ולהעיר

מהותו  (בכח הוי' בדבר ליש מאין תמידית התהוות – בכולם והשווה
התלבשותו  (ע"י הוי' חפץ ע"י כאו"א ופרטי וצורת כו') ב"ה ועצמותו
בפי' מצוה) נ"ח ד"ה (ותו"א בתחלתו עה"ח קונטרס ראה – בחכמה)

עשה. הוי' חפץ אשר כל מש"נ
ה'ש"ת ולהעיר עדות ויקם ובד"ה – ו. קלה, בתהלים הוא הנ"ל לשון

גו'", ובארץ "בשמים ההמשך גם מביא
"חפץאבל ג"כ שמעתיק (אף שם מש"נ:ied'בתו"א עם כ"ז מקשר ("

קטו. בתהלים שהוא גו', הגויים יאמרו למה
נג,21) ראש עטרת – ובארוכה ואילך). א (לט, שלח מלקו"ת להעיר

ואילך. ב נח, ואילך. א
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האחרות , המצוות  ובין בינה  המבדילים  מסויימים פרטים 
הצד ב ) גבול. בבחינת  הן המצוות  אלו הגבלות  ומצד

בלי בבחינת  הן המצוות בגללו אשר  המצוות , בכל הזהה
גבול.

בפרטים  המבדיליםmipeydכלומר, מצוה , כל של
מתבטאת השאר, מן  אחת  במצוות .dlabddמצוה הקיימת 

כולן אשר המצוות , כל של המשותפת  הנקודה מצד ואילו

הקיים הקדוש ֿברוךֿהוא  רצון כלומר, – "ציווי " מלשון
lka deeyaנעלה במצוות  אשר ה' רצון כי המצוות ,

חז"ל כמאמר  ושוקל22מהגבלותיהן, יושב  תהא  "לא 
וחמורה שבקלות... קלה תורה ... של מצוותיה

בלי הן המצוות  זו כללית נקודה  מצד  – שבחמורות..."
גבול.

ידוע מכך: מן23יותר פטור במצוה  ש "עוסק 
שכאשר24המצוה " כך בזו, זו  כלולות המצוות  כל כי  ,

את זמנית  בו מקיימים  כאילו  זה  הרי אחת , מצוה מקיימים 

הנעלה שבמצוות, ה' רצון מצד  וזאת, המצוות , שאר  כל
.25מהתחלקות

מסויימותו במצוות  עוסקים  כאשר  שגם אפוא , יוצא
– שבהן האיןֿסופיות  לבחינת  – המצוות לכלל קשורים

משאר המסויימים בפרטיה  מובדלת שהמצוה למרות 
המצוות .

.Á
Ô˙ÂÏÏÎ „ˆÓÂ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈË¯Ù „ˆÓ :˙Â‡Ò¯È‚‰ È˙˘
כך – "חפצא " – עצמן למצוות  בקשר הוא שכן וכשם 

לגבי גם "גברא":meiwהוא  – ישראל ידי  על המצוות 
מסויים בזמן ומוגבלת  שונה מצוה  כל של  חובתה  אמנם ,

חובה מוטלת  זאת  עם  אך עלzicinzוכדומה , היהודי על
במשנה חז"ל  כדברי  בכללותן, המצוות  "אני26קיום  :

ynyl iz`xapהוא האדם של בקיומו רגע  כל – קוני" את
זה "כי  – כאמור  קונו, את  לשמש  והתכלית  התפקיד למען

lk" ערוך בשולחן הנפסק  לדין ועד מעשיךlkeהאדם",

שמים " לשם  ו"27יהיו ,lka"דעהו .28דרכיך

.Ë
‰ÁÂÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ :ÌÈ˜È„ˆ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

הגירסאות שתי  בין ההבדל מובן לעיל האמור כל לפי
רק שבמצוות , המוגבלים  הפרטים מצד השיטות : שתי –

"minkg icinlzכללות מצד אך מנוחה ...", להם  אין 
ה " כל – גבול בלי שהן  – "מאריmiwicvהמצוות (כולל

מנוחה...". להם אין טבין") עובדין

.È
È˙˘ ÈÙÏ ‰Â˘ "‡·‰ ÌÏÂÚ" ÈÂËÈ·‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

˙ÂËÈ˘‰
אחר במקום  זה : בענין הסבר  דרוש  עדיין מוסבר,29אך 

ש " לכך minkgשהטעם  icinlzולא מנוחה ... להם  אין
הש "ס": ב "לקוטי האריז "ל שאומר  כפי הוא הבא " בעולם 

לפעלו אדם  יצא  סוד בתורה30"וזה לעסוק  לומר רצה  ,
" רק  ולכן הזה ...". בעולם  שפעל minkgבמה icinlzאין

הבא בעולם  מנוחה ... ה"אדם "להם ששם  בגןֿעדן, כי ,"
בעיסוקו "פעלו" בחינת  רק  קיימת  הזה  מהעולם  "יוצא"

המצוות31בתורה בקיום  פעולתו ולא  ,32.

גם אמנם , "צדיקים...": הגירסא  מובנת אין זה  לפי
של ענין יש  בהן גם  כי  סוף , ללא  עליה  יש המצוות  בקיום 

ש " לומר אפשר כיצד אך להםmiwicvאינסופיות , אין
ad`מנוחה ... mleraבעולם לפעלו אדם  ש "יצא  מפני "

קיום של "פעלו " קיים אינו בגןֿעדן  והרי – הבא"
המצוות ?

שני יש  הבא " "עולם שלביטוי ידוע , הוא : לכך ההסבר 
כי הבא , עולם בשם נקרא  והוא  – גןֿעדן א ) פירושים :

הזה " העולם  חיי אחר  לאדם  לו עולם33"באין  ב ) ,
.34התחיה

הבא " "עולם  הביטוי שמשמעות  לומר  יש  זה  ולפי 
חז "ל הגירסאdfבמאמר לפי הגירסאות : בשתי כרוך

"minkg icinlz מעלת עקב  – מנוחה ..." להם dxezdאין
ששם גן ֿעדן, גם  היא הבא" "עולם  הביטוי  שכוונת  יוצא  –
המצוות . קיום של ולא התורה, לימוד של "פעלו" רק  קיים 

" הגירסא  לפי הכוללתmiwicvואילו – מנוחה ..." להם  אין
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ועוד.22) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, וב"ר ב. עקב תנחומא
פ"ג 23) ה'ש"ת המשרה לםרבה ד"ה תרכב. סח. ע' תרס"ו המשך

ב). תלה, ח"ב קונט' (סה"מ
א.24) כה, סוכה
תרס"25) המשך להרמב"ם ראה מפיה"מ ולהעיר תקכב. ע' שם ו

שם). 2 (ובהערה ואילך 121 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש רפ"ב. אבות
קידושין.26) מס' סיום
מי"ב.27) פ"ב אבות
סרל"א.28) או"ח טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם ו. ג, משלי
ואילך.29) 174 ס"ע שם חי"ד לקו"ש .p"yeראה

כג.30) קד, תהלים
טו,31) להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב ו, ואתחנן לקו"ת סי"ז. אגה"ק ראה

ובכ"מ. ב.
ובכ"מ.32) שם. סהמ"צ ראה
(בגירסת 33) מהכתוב שמעתיק שם ועיין ספ"ח. תשובה הל' רמב"ם

גו' צפנת אשר רומי): .zlrtדפוס
לעוה"ב 34) חלק להם יש ישראל "כל חלק) ר"פ (סנהדרין וכמחז"ל

הוא  שם: ובגמרא כו'". תחה"מ אין האומר כו' חלק להם שאין ואלו כו'
מדה. כנגד מדה .. בתחה"מ חלק לו יהי' לא לפיכך בתחה"מ כפר
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"עולם הביטוי משמעות  – המצוות  קיום  עבודת את  גם
יהא שאז התחיה, עולם  – היא  זה  חז"ל במאמר הבא"

המצוות . בקיום  "פעלו" שוב 

.‡È
˙ÂÙÂ˜˙ È˙˘ Y ‰ÈÁ˙‰ ÌÏÂÚ

חז"ל הרי  א) לשאול: ניתן "מצות35לכאורה אומרים 
הזקן ואדמו "ר לבוא ", לעתיד  "היינו36בטילות  מפרש :

במספר החסידות  בספרי מוסבר ב ) המתים "? בתחית
להם37מקומות אין "צדיקים חז"ל  דברי שכוונת  ,

לעליות היא  לדרגה , מדרגה תמיד עולים  והם מנוחה ...",
ואילו eal`בגןֿעדן, cizrlגם ומנוחה שבת של זמן יהא 

העליות האמור,38לגבי  להסבר  זה ענין  מתאים  כיצד ,
" הגירסא הבא "miwicvשלפי בעולם  מנוחה ... להם אין

התחיה ? עולם  על אלא  עדן, גן על  כאן מדובר  אין

כוללת התחיה  עולם  של התקופה  הוא : לכך ההסבר 
תקופותש אומר39תי  שעליה זו, היא  הראשונה  התקופה  .
lkיהיה40יהודי אז רצונך", כמצות  לפניך... נעשה  "ושם 

ואילו בכך . הכרוכות העליות  גם  יהיו ולכן מצוות , קיום 
בטילות ". ה"מצוות  יהיו השניה  התקופה 

חז"ל דברי ידועים  היא : לכך ההוכחות  ,40אחת 
קרבנות ויקריבו עמנו" יהא  ואהרן "משה  לבוא  שלעתיד
הקרבת ענין כל  כאשר ובמיוחד, מצוות . קיום וזה –
מלמטה הבהמה חיות  העלאת  בעליה : כרוך הקרבן
לאחר שגם  רואים  מכך  מקומות . בכמה  כמוסבר למעלה ,

וכו '. ועליות מצוות של ענין יהא  המתים תחית

.·È
ÔÓÊ Ï˘ ‚˘ÂÓ ÔÈ‡ Ô„Ú Ô‚·

היא מנוחה " להם ב "אין הכוונה מובן: אין עדיין אך
לפי ואילו הפסק , ללא רצופות  הן הצדיקים  שעליות 
מנוחה להם אין  שה "צדיקים יוצא  לעיל האמור ההסבר 
להם יש  כך, ואם התחיה , לעולם היא  הכוונה  הבא " בעולם 

קיום של "פעלו" אין  שאז עדן, בגן ו"מנוחה " הפסקה
התחיה ? עולם  לבין הזה  העולם בין הוא  ואשר המצוות ,

המצוות שקיום  כן, לפני נאמר הוא : לכך  ההסבר 
ואילו בגוף , נמצאת  הנשמה  כאשר הזה , בעולם  רק  אפשרי
עבודת אפשרית  בלתי גוף , ללא  עדן, בגן הנשמה  כאשר

המצוות .

טבין" עובדין "מארי של לעבודתם ביחס  ולכן,
הנשמה  כאשר רק  להתקיים  יכולה  אשר cgia(צדיקים ),

היא כאשר – גוף  בלי הנשמה  שבו  הזמן אין הגוף , עם 
יותר : ברורות  במלים  למציאות . כלל נחשב  – עדן  בגן
וכאשר גוף , קיום  מחייב  וממילא בגוף  קשור  המצוות  קיום 
של מציאות כלל כאן אין הנשמה  עם  קיים  הגוף  אין

עובדין41זמן "מארי של  לנשמות אין שבה התקופה  וכך, .
כלל נחשבת  אינה  עדן, בגן בשהותם עליות  dwqtdטבין "

בעליותיהם .

אומר הרוגוטשובי הגאון לכך: שבלתי42דוגמא  ,
כלומר, למעלה . הנשמה  כאשר זמן של תוספת  אפשרית 

ע והנשמה הגוף  עם הנשמה  של החיבור נפסק  ולהכאשר
בקשר  זמן של מושג  כלל אצלה אין אז עדן, ipiclלגן

בקשר  שם  קיים  זה  מושג (אםֿכי המצוות ,xkylהתורה .
עדן בגן לילה חצות  לגבי שידוע  כפי  וכו', התורה  עסק 

וכו').

.‚È
ÌÂÈ˜ ÔÈÚÓ ˘È Ô„Ú Ô‚· Ì‚ Y ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆÏ

˙ÂÂˆÓ
שיום – נ"ע  הרש "ב  אדמו"ר  כ"ק  בזה : לומר יש  ועוד

(בצוואתו כותב  – מר ֿחשוון בכ' חל "ועוד43הולדתו :(
ששמעתי מה  עלֿפי יותר, בעומק  אפשר בדרך לומר  יש 
בגן גם  גמורים  שלצדיקים  זצוקללה"ה, אאמו"ר  כ"ק  בשם 

עלמין כל הסובב  סוף  אין אור  בחינת  להם  מאיר ..44עדן 
המצוות עשיית מעין שם  דשייכות  לומר  יש  זה ולפי
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(כללים 35) בשד"ח – בפנים) לקמן (ובמש"כ בזה ועיין ב. סא, נדה
בטלות. אם מצות בערך .p"yeוד"ח)

סע"א).36) (קמה, סכ"ו אגה"ק
(37.3 שבהערה תרס"ו והמשך אוה"ת
יהי'38) התחי' אחר לעתיד כי שם: הש"ס בלקוטי האריז"ל וכמ"ש

" להגירסא מבואר שם אבל – מנוחה כו'",g"zלהם מנוחה להם אין
הקודמת. שבהערה במקומות משא"כ

לא 39) שלעתיד ומה קה): (ע' ושם ואילך. צז ע' תרס"ו המשך ראה
כו'. עליות עוד יהי'

מוסף.40) תפלת

שד"ח 41) ב. ה, יומא ג"כ וראה אחד). ד"ה ב (קיד, פסחים תוס'
שם.

מקום42) בשום  אשתמיט דלא מה יומתק להשיטה*עפ"ז לומר
הלכה הוא למצות י"ג בן כשיעמוד דשיעור קטן (גזירה) מסיני למשה

משנולד. שנה י"ג עברו באם מיד במצות חייב בתחה"מ
(ע'43) ח"ה לקו"ש וראה ה"ד. פ"ח תשובה הל' לרמב"ם צפע"נ

הענין  אז שייך לא שעכ"פ י"ל שם, הראב"ד לדעת דגם (45 בהערה 103
דעוה"ז. דזמן

ואילך.44) 31 ס"ע לנער חנוך בקונטרס נדפסה

.cere (`"kn d"t) zea` i"yxay 'ad 'it .fh llk y"`xd z"ey (*
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וזהו .. לבוא  לעתיד שיהיו המצות  ודוגמא מעין ועלֿדרך
עדן...". לגן האבות  את  שמכניס  מה ואם אב  כיבוד ענין

הרמב"ם לדברי  בפנימיות  ההסבר  אמרו45זהו "כך  :46

יושבים צדיקים  אלא  הבא ... העולם  הראשונים חכמים
לך נתברר הרי השכינה . מזיו ונהנין  בראשיהן ועטרותיהם
את הרמב "ם  מפרש  זה  חז"ל במאמר (כי גוף  שם  שאין

עדן גן  – במשמעותו הבא " "עולם  זה47הביטוי  וכן .. (
והיא .. שידעו דעת  כלומר, בראשיהן , עטרותיהן שאמרו

שלמה שאמר  כענין שלהן, לו48העטרה שעטרה  בעטרה 
ומהו הידיעה. היא כאן חכמים  שאמרו עטרה כך .. אמו
מאמתת ומשיגין שיודעין השכינה , מזיו נהנין שאמרו זהו
האפל בגוף  והם  יודעים שאינם  מה  הקדוש ֿברוךֿהוא

השפל".

ענינים : שני  יש  עדן שבגן היא, שהכוונה  לומר , ויש
היא  שה "עטרה " – בראשיהן " הראשlrn"עטרותיהן

עלמין כל הסובב  האור שמצד  הידיעה  וזוהי אותו, ומקיפה 
מעליהם "מקיף " בבחינת "49שהוא  ,oipdp.. השכינה  מזיו

לדרגה oibiyne50שיודעים  מדרגה  עלייתם  – "...zbyda
ועמוקה פנימית בידיעה  ,50התורה ,

עשיית "מעין אפשרית  עדן  בגן שגם זה , ולפי 
גמורים " "צדיקים  שלפחות  יוצא, להם51המצוות" אין

קיום  של "פעלו" לגבי גם  – בגןzeevndמנוחה אפילו –
עדן.

(d"lyz a` mgpn s"k zgiyn)
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"ויושבים45) ב) (יח, ברכות מפרש"י לזה הראי' ".dlebraועיי"ש
לעשות ויש הקב"ה עתיד בסופה): (תענית משארז"ל עם זה לקשר

legnביניהם יושב והוא הקב"ה r"baלצדיקים עתיד גריס: (ובע"י
לצדיקים מחול בחי'r"baלעשות הוא עיגול שהוא המחול דענין – (

ב). ז, ואתחנן (לקו"ת סוכ"ע
שיהי'ואף סוכ"ע בחי' גילוי על זה מבאר שם דוקא l"zrlשבלקו"ת

כולל דבכ"מ – וכנ"ל – בלעת"ל פי' כמה הנה –lk עוה"ז לאחרי הבא
ובכ" השני לקצה ועד ספ"ח), תשובה הל' הרמב"ם רק (וכפי' שפי' – מ

שם). (אגה"ק בטילות כשמצוות – גופא ואז תחה"מ לאחרי
ה"ב.46) פ"ח תשובה הל'
א.47) יז, ברכות
תחה"מ.48) על דקאי שלו) הגמול (בשער הרמב"ן כדעת שלא
תענית)49) (בסוף המשנה לפי' הרמב"ם שכוונת וי"ל יא. ג, שה"ש

ראית  תובן [ועפ"ז וכנס"י בהקב"ה שם) (כפרש"י מדבר זה דכתוב

יל"פ  כפשוטו הרי דהכתוב, אולמי מאי דלכאורה זה, מכתוב הרמב"ם
כפשוטה]. "עטרה"

בחי'50) היא עטרה .. בראשיהם "עטרותיהם (סי"ז): באגה"ק כמ"ש
וסובב". מקיף

ישראל51) יהיו בסופו: רמב"ם דברים mirceieגדוליםminkgעיין
מתחלתו ebiyieהסתומים ולהעיר דרגות*. ג' – האדם כח כפי בוראם דעת

בשעה ה"ב): פ"ב יסוה"ת כו'd`xieכו'opeaziy(הל' חכמתו מהן
כו' ואכ"מ.rcilומתאוה כו'.

(52" דרגות: ב' בזה אבל oipdpויש כך, כל ישיגו שלא זיו מאותו
שזכו תולדות oipefipהצדיקים (במהנ"ע) (זח"א שלמה" השגה שישיגו עד

רע"ב). קלה,
(ופי')53) הגירסא נקט הש"ס בלקוטי ולכן – סתם הצדיקים משא"כ

g"z– ת"ח ורק ב), כג, (תמורה קתני לי' דפסיקא בכלל,mlekדמילתא
צדיקים. משא"כ

.zexrdae h"kq (d"nyz z"dw) "m"anxd lr oxcd" d`x (*

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מ"ח תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

נישאת לאחיו של  ובמענה על שאלתו שאחותו  ו' חיי שרה,  מאשר הנני קבלת מכתבו מיום 
המשודכת שלו ושואל חוות דעתי בענין זה כי המשודכת היא ממשפחת ת"ח צנועה וכו'.

הנה ענין זה מובא בצוואת רבינו יהודא החסיד ס"ק ל"ג והביאור בזה בפסקי דינים לאדמו"ר 
ובן עיי"ש  יו"ד דף רי"ג ע"א שכותב שהוא בעצמו עשה מעשה להשיא בן ובת בת  הצמח צדק חלק 
הטעם בארוכה, ומדובר בזה ג"כ בספר שבעים תמרים פירוש על צוואת רבינו יהודא החסיד ובאוצר 

הפוסקים )הנדפס בירושלים ת"ו( אה"ע סימן ב' סמוך לסופו.

ובהנוגע לפועל, נכונה ההצעה ויעלה זיווגם ליפה ומהנכון אם בקל הוא שלא ידורו בעיר אחת, 
ניתנה לנשואי אחים לשתי אחיות  היינו שני זוגים הנ"ל, ועכ"פ לא בשכונה אחת, אשר הוראה כזו 
ועאכו"כ שמועיל בנשואי בן ובת ובת ובן דקיל יותר, ואפילו לכתחלה לא הקפידו עיי"ש בפוסקים ויתן 

השי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת לבנות בנין בית חסידותי.

בברכה - המחכה לבשו"ט.
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הסימן שלפנינו כולל ביאורים במהותם של עשרה 
מחדשי השנה, וקנו את מקומם כאן אגב הזכרת החדשים 

בדברי הכתוב דלעיל "ראש חדשים . . לחדשי השנה"

חודש תשרי

ם הוי' בחודש "תשרי", היוצא מסופי  ביאור צירוף ׁשֵ
תיבות )לך לך יב, טו( "ויראו אותה שרי פרעה"

מסופי  יוצא  הוא  תשרי  בחודש  הוי'  ם  שׁשֵ צירוף1 
תיבות2 ויראו אותה שרי פרעה כמ"ש במשנת חסידים3 

ריש מסכת ליל ראש השנה עיי"ש.
בראש  כי  השנה,  לראש  שייכים  הם  פרעה4  ושרי 

ם הוי' בחדש תשרי, יוצא מסופי תיבות  ֵ 1( בסימן זה יבאר, דצירוף שׁש
"ויראו אותה שרי פרעה", מהו הקשר לשרי פרעה?

2( לך לך יב, טו. ראה גם תורת חיים לאדמו"ר האמצעי פ' לך צא, 
סע"א ואילך.

3( פ"א מ"א וז"ל: תשרי... והוי"ה השולטת בו הוא הצירוף השביעי 
פרע"ה.  אות"ה שר"י  וירא"ו  תיבות  מסופי  היוצא  צירופיו  י"ב  של 
)וראה לקוטי שיחות חלק כו ע' 90 ואילך. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשמ"ה חלק ג ע' 1583. 1886(.
4( פירוש: הנה מבואר בקבלה ובחסידות, ד"פרעה" אותיות "הערף", 
והוא הי' מלך במצרים מלשון מיצר וגבול, ובעבודה קליפת "פרעה" 
הוא, דבשעה שיש לאדם השגה והתבוננות באלקות, זה מוליד מדות 
וזהו"ע  הגרון,  המיצר  יש  באמצע  אבל  ה',  ויראת  ה'  אהבת  בלב 
"הערף" אותיות "פרעה" שאינו מניח שיהי' התפעלות אלקות והרגש 
המדות בלב. דהנה עיקר פנימיות החיות נמשך מן השכל – המוחין 
ניכרת בפנים דוקא לפי  שבראש אל הלב, וע"כ עיקר הארת החיות 
עבים  וגידים  ורידים  ג"כ  נמשכו  הערף  אל  רק  החיות,  עיקר  ששם 

להיות כי נמשך להם בחי' חיצוניות החיות וכו'.
והנה מבואר בקבלה וחסידות ד"גרון" בגי' ג' פעמים "אלקים" )86 
ם  ֵ ושׁש "גרון",  מספר(   ,259 בגימטריא  הוא  הכולל  ועם   ,258  =  3  ×
ם "אלקים" בחי' גבורה הוא בגימטריא  ֵ "הוי'" הו"ע גילוי אלקות, ושׁש
ג"כ  ונק'  כידוע,  הסתר  בחי'  הוא  שאלקות  כמו  דהו"ע  "הטבע", 

מוחין  רק  שנשארו  והתרדמה5  השינה  הוא  השנה 
וישב  פ'  להאריז"ל6  תורה  בלקוטי  כמ"ש  דקטנות, 

ֵרי פרעה ע"ש. בדרוש דׂשָ
כתיב7  ועליו  הדין,  יום  הוא  השנה  דראש  ויום 
בני  הוי',  על  בני האלקים להתייצב  ויבואו  היום  ויהי 
האלקים דוקא שאז מתעוררים כחות הדינים, לתבוע 

דין על בני אדם.
בחי'  שהם  דקטנות  מוחין8  הג'  הם  האלקים  ובני 

דינים וגבורות שמתעוררים בראש השנה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד תי

* * *

)ראה תורה אור נח, ב ואילך. ועוד( מוחין דגדלות, ומוחין דקטנות 
כדלקמן. וזהו הג' פעמים "אלקים" בגי' "גרון", שהם הג' שרי פרעה, 
ומבואר, דענין הנ"ל הוא  שאינם מניחים שיהי' מדות אלקות בלב. 
לא רק מצד הגי' ג' פעמים "אלקים", אלא דיש בגשמיות ג' חלקים 
בחי'  נק'  מוחין  בחי'  והסתלקות  פרעה.  הג' שרי  כנגד  בגרון, שהם 

שינה )ראה הערה 5(.
ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פ' וישב. תורה אור קב, ג. ועוד.

5( פירוש: אדם הראשון נברא ביום ו' למעשה בראשית שהוא "ראש 
השנה", וכתיב )בראשית ב, כא( "ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם 
קטנות  והו"ע  המוחין,  הסתלקות  הוא  כנ"ל  שינה  שבחי'  ויישן". 

המוחין.
וראה לקוטי תורה מהאריז"ל פ' ואתחנן. ועוד. שזהו הרמז שתיבת 
"תרדמה" בגי' שלשה פעמים "גבורה" עם הכולל )תרדמה בגי' 649, 
 – 649(. שה"תרדמה"  הוא  הכולל   +  648  = גבור"ה   216  ×  3 וכן 
"אלקים"  הבני  ג"כ  והוא  פרעה,  שרי  השלשה  כנגד  הוא  השינה, 

כדלקמן.
וראה ביאורי הזהר להצמח צדק ח"א ע' תיד.

6( ראה לעיל סי' נב הערה 8. ילקוט לוי יצחק חלק ג' סימן מח ע' 
.128

7( איוב א, ו.
8( ראה גם לעיל סי' נו.

ילקוט לוי יצחק על התורה

d"kyz'd ,oeygxn g"i ,`xie t"y zgiy

ובנים, אבות בדוגמת הם החול וימי ששבת - החול לימי תומשך השבת דיום שההתעוררות ובכדי
(הנקראות  מדות שש בחינת הם החול ימי וששת אבות), (הנקראים מוחין (בינה) בחינת היא שבת (א) כי

יומין  כולהו מתברכין משבת ו(ב) ובעלות 2בנים), בכלל, שבת (של ההתעוררות את לקשר מיד צריך -
ה"מעשה  הנה שעלֿידיֿזה  בשבת), גם לעשותם שמותר כאלו (בענינים פועל של ענין עם בפרט) המנחה

החול. ימי לבנים", "סימן יהיה שבת, של אבות"

***

.Ï.'גו הנביאים בני מנשי אחת ואשה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

•

1

2

3

4

5

6

המשך מעמוד ככ
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לה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא

יח, יב – ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי 
בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן

לי  היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  ותצחק  א. 
שמעתי אומרים בשם המנוח הגאון  וגו'.  עדנה ואדוני זקן 
ר' ישראל בעל שם טוב זללה"ה מנוחתו כבוד, ז"ל בקיצור 
בעפר  בלותי[  ]אחרי  ואומר  מצחק  הרע  שהיצר  נמרץ, 
בלתי  בתמיהה,  המתים,  בתחיית  דייקא  עדנה[  לי  ]היתה 
אפשר הוא, ועוד שואל ואומר, הלא אתה גוף נגוף מוכרח 
)בפרשת  בה  שנאמר  התורה  פי  על  הרע  ליצר  לשמוע 
היינו  זקן[  ]ואדוני  אומרו  וזהו  זקן,  פני  והדרת  קדושים( 
הנה  ]זקן[,  שרה  הנקרא  להגוף  אדון  שהוא  הרע  היצר 

שאלות האלה שואל הגוף הנקרא שרה ומצחק.
ובא התשובה ]ויאמר ה' אל אברהם[ זה הנשמה ]למה 
לה  ר"ל אמור  ]לאמר[  זה צחקה שרה[ בשני שאלות אלו 
אמנם  ]האף  אמור  הראשונה  על  אלו,  שאלות  שני  תירוץ 
אלד[ דייקא, ר"ל אם אני מוליד ובורא את האדם מטיפה 
מים בתחלת הווייתו במעי אמו, ומכל־שכן שאוכל להחיות 
את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל־מקום נשאר ממשות 
יוצרי  משני  א(  צא,  )סנהדרין  ז"ל  חכמינו  בדברי  כדאיתא 

חרס, אחד מעפר ואחד ממים וכו'.
שכתוב  כמו  זקן  הרע  שהיצר  השנית  השאלה  ועל 
התשובה  באה  רובץ,  חטאת  לפתח  בראשית(  )בפרשת 
יתברך  השם  דברי  אומר  טוב  והיצר  דייקא,  זקנתי[  ]ואני 

שהוא עתיק יומין וחי וקיים לעד דו"ק, עד כאן שמעתי.
בעל שם טוב על התורה

הנה ידוע לכל כי כל תיבה ותיבה מתוה"ק קדושתה  ב. 
גדולה למאד, וכולן מנויות וספורות מהקב"ה נותן התורה, 
וע"כ לכאורה יפלא, למה האריכה התורה כל־כך בסיפור זה, 
ולספר בגנותה של שרה אמנו, לומר שהיתה מקטני אמנה 
ולא האמינה בדברי המלאך, וגם כל הויכוח של הקב"ה עם 
אמר  והוא  צחקה  שלא  אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם 
שצחקה, מאד קשה להבין הדבר כפשוטו. ואמרתי בודאי 
ענין גדול נרמז בפי' זו, עד שהאיר ד' את עיני לבאר הענין 

הזה.
לאבותינו  שאירע  מה  וכל  לבנים,  סימן  אבות  מעשה 
ומרמז על  לנו,  זה סימן  וע"כ לענ"ד גם מאורע  לנו.  אירע 
ד'  כבוד  שיתגלה  העת  שיגיע  בזמן  דמשיחא,  עיקבתא 
בעולם ע"י ביאת משיח צדקנו, בודאי ימצאו אנשים מגדולי 
להמון  ויזרזו  מלפנים  הנביאים  במקום  שיהיו  ישראל, 
ישראל שיתחזקו באמונה וישובו בתשובה, וגם יעוררו את 
משיח  לביאת  טובים  ומעשים  בתורה  עצמם  להכין  העם 

צדקנו.
ומרמזת לנו תורה"ק, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטני 
אמנה, שלא יאמינו לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו בגלות 
מצרים שכתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה". ע"ז בא לנו לרמז בתורה"ק שיהי' להקב"ה תרעומות 

עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
אחרי בלותי היתה לי עדנה. אנחנו תמהים ומתפלאים, 

היתכן  שנה,  לאלפים  קרוב  ארכו  כי  נדודינו  שנות  אחרי 
שיולד שוב עמנו וישוב לתחיית עולמים כמקדם.

לא  זה"  "דבר  דבר,  מד'  היפלא  משיבה,  התורה  אבל 
)ירמיהו לב(:  ד'  וכן הנביא אומר בשם  נאמר אלא "דבר", 
"הממני יפלא כל דבר", ללמדנו בא, ששום דבר לא יפלא 
תמיד  יום  בכל  ומחדש  בורא  וכמאמרו  לעשות,  ממפליא 
שופטינו  וישיב  מהר  נגאל  אנחנו  וגם  בראשית,  מעשה 

כבראשונה ויחדש נעורינו וישיבנו לארצנו
חפץ חיים

יט, כד – וה' המטיר על סדום ועל עמורה 
גפרית ואש מאת ה' מן השמים

ג. מבואר בחסידות1 בטעם עונש סדום, שנאבד ונחרב 
ע"ד  היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
עולם התהו, שבתהו "כל אחד בפני עצמו, ענפין מתפרדין", 
וזה טעם המ"ד2 ד"האומר שלי שלי ושלך שלך . . זו מדת 
זה  הרי  מזה  זה  וההתחלקות  הפירוד  ענין  כי עצם  סדום", 
וזהו ענין איבוד סדום  כענין עולם התהו, ענפין מתפרדין. 
ועמורה כו', שהוא ע"ד ה"שבירה" דעולם התוהו )כמאמר 
חז"ל3 "שהי' בורא עולמות ומחריבן"(, שמטרתו הוא "סותר 
על מנת לבנות", בשביל בריאת עולם התיקון שענינו עולם 

של התכללות ואחדות כו'.
יומשכו  דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
ויתגלו גם ה"אורות דתהו" שהם למעלה ממדידה והגבלה, 
פירוד  של  ענין  בזה  אין  דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא 

ושבירה, אלא אדרבה, תכלית האחדות כו'.
שלעתיד  ביחזקאל4  שכתוב  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 
סדום  שבית  את  שביתהן  את  "ושבתי  סדום,  ערי  ישובו 
ערים  ובנין  דשיבת  הפנימי  התוכן  לומר,  דיש  ובנותי'", 
אלו הוא, שבזמן הגאולה יתגלו למטה אורות דתהו, אלא 
שאז יומשכו אורות אלה בכלים דתיקון דוקא )בנין, היפך 

השבירה(.
וזהו גם מה שאמרו במדרש5 "מצאתי6 דוד עבדי, היכן 
שדוד  יתכן  כיצד  תמוה,  דלכאורה  בסדום",  אותו  מצאתי 
מצד  זה  אלא  דוקא?  לסדום  שייך  יהי'  משיחא  מלכא 
"מצאתי  ולכן  דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית  המעלה 
משיחא,  מלכא  דוד  של  ענינו  זהו  כי  דוקא,  בסדום"  אותו 
ממדידה  )שלמעלה  דתהו  אורות  גילוי  יהי'  ידו  שעל 

והגבלה(, אלא שיומשכו בכלים דתיקון דוקא.
לקוטי שיחות חלק לה

)קח,  פרשתנו  א(.  )עז,  נח  חיים  תורת  וראה  ואילך.  ב  צט,  פרשתנו  התורה  אור   )1

ג(. ובכ"מ.

2( אבות פרק ה משנה י.

3( ב"ר פ"ג, ז.

4( טז, נג. וראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת לך )רעט, א(, ועיין שם שזהו הטעם 

שאברהם השתדל כל כך בהצלת סדום.

5( ב"ר פרשתנו )פ"נ, י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדמו"ר הזקן 

תקס"ו ריש עמוד תג.

6( תהלים פט, כא.
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i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑ החֹולה.לבּקר פו)את מציעא (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַ
למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי ְְֲִִִִִַַַָָָָָאמר

ּבׁשלֹומֹו,היה  וׁשאל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ּובא ְְִַַָָָָָָ
‡¯ÓÓ ÈÏ‡a∑ הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן ,הּוא ¿≈…≈«¿≈ִֵֶַַַָָָ

ּבחלקֹול  עליו נגלה (ב"ר)פיכ.·LÈ∑(ב"ר)""יׁשב ְְְְִִֶָָָָ…≈ַָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּכתיב, לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְֲִִֵַַַָָָֹ

אני  ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה אעמד, ואני ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ'ׁשב

הּדּינין  ּבעדת ׁשּנאמר:להתיּצב יֹוׁשבין', (תהלים והן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
אל"פב) ּבעדת נּצב לראֹות ∑Ï‰‡‰ŒÁ˙t."אלהים ֱֲִִֵַַָֹ∆«»…∆ְִ

וׁשב  עֹובר יׁש ּבביתֹו,אם ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑ ְְְְִִֵֵֵֵַָ¿…«
פו) מּנרּתיקּה(ב"מ חּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,הֹוציא ְִִִַַַָָָָ

מצטער  ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, להטריחֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
עליו  המלאכים הביא ּבאים, אֹורחים היּו ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלא

אנׁשים  .ּבדמּות ְֲִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq itÎlr)
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ּכל  ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאברהם
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשנֹותיו,
אדם  עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על יׁשב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמילתֹו,
למי  לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

העֹולם והיה ואילך)ׁשאמר סע"א י, סוטה .(עיין ְֶַָָָָָ
האֹוהל  ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו

הּיֹום" א)ּכחֹום אם (יח, "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְִִִֵֵֶַַַָָ
לביתֹו". ויכניסם וׁשב עֹובר ְְְִֵֵֵֵַָָיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה
לאביהם  יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגם
ּכבר  רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
להפסיק  הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין על־ידֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָנתקרבּו

מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבזה
ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
עֹוד  יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול אחד, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָיהּודי

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiyn)

דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדּוׁשת סּפּור ְְְְְִִִִֵַַַָָידּוע
אֹו ד' ּבן אדני־אבי־מֹורי־ורּבי ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ(הּיֹום
ּפרׁשת  ּבּׁשּבת־קדׁש צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ׁשנים, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה'
אל  ה' נראה מה מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוירא,
א  "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ולנּו אבינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאברהם
ער  אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין  צּו צּדיק, א ְְִִִִִֶַַַַַַָאיד
זאל  אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער איז זיין, מל זי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָדארף
ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַזי
ראּוי  עצמֹו, את למּול החלטה לידי ּבא ׁשנה, ותׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעים

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ ְְִֵֶֶַַָָָָהּוא
מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּכאׁשר  ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשלמא

אבל  עצמֹו. את ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו היה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכחֹו
והעמיד  חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעכׁשו,
ּכח, לֹו ואין זקן ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ותלמידי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּתלמידים

עצמֹו?! את לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹּומה
ׁשּמדּבר  ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנה
מרּכבה  ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאֹודֹות
היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות [ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה
לגיל  ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכל
וכּמה  ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ותׁשע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשעים
ואֹומרים  ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים,

עצמֹו! את למּול צרי ׁשהּוא ְִֶֶַָָלֹו
נׁשמתֹו־עדן  לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּכיון
להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּבהיֹותֹו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לז `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל
אצל  ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר מתקּבל קטן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָילד
יתּגּלה  ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָולכן,
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאליו
אמנם  מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹּבענין
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשחזקיהּו
מחּוץ  ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל:
ואחד  אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשל  ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - (יצר־הרע) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּיׂשראל

ְִיהּודי!
ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻוהּפעּלה

ּבארּוכה. ּכּנ"ל ֲַַָָכּו'
נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכמדּוּבר

ל  ּובפרט מסּים, על־סיּפּור ונתּפרסם נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

הספר  את ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - הֹוראתם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּפי
ּבדבר  יעּינּו לּזמן ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּבֹו
ׁשל  ּכונתֹו היתה זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשל  הּכונה היתה זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאדמֹו"ר
הּכונה  היתה זּו ולא ּתׁשּובתֹו, ּבדברי צדק' ה'צמח ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבדפּוס! לפרסמֹו וצּוה הּדבר את סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
לּפעל, ּבנֹוגע הֹוראה מּזה ׁשּילמדּו ּכדי היתה הּכונה -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

העץ! על הּגרזן - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָוכּפתגם
ּכי  - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוגם
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּכאׁשר
על  הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבפׁשטּות
אזי  - מבּוגר אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעץ;
לידי  ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו להסּביר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָצריכים

ּבפעל. ְֲֶַַֹמעׂשה
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון
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יהוה  אליו ְֵֵַָָָֹוּירא
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי א.יֹום (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

עד  אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוצרי
קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹלּיֹום

ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, ׁשעל־ידי (נדרים , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
חֹולים  ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבּקּור
ׁשל  ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק הּמבּקר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנֹוטל
"ׁשהיה  הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי הּׁשכינה ּבמראה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָלֹו
למּטה  נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמע
רׁש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא על־ידי ּובׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבגלּוי

ְֵָָָּבפרׁשתנּו).
הּטבע  ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנה
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא ּוכמֹו־כן נס. ּבדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא
נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדקּיּום
אין  הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָולכן
חסר  אז ּכי טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) (אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלבּטלם

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשלמּות
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן,
הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל־ידי

הּו הּמילה רּפּוי זמן את מׁש ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא ה ּׁשליׁשי ּבּיֹום רק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאברהם

טבעי. ְְִִֶֹּבאפן
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i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ ׂשרה את לבּׂשר ,אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶֶַָָָ

אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ל(ב"ר)ׁשאין ּתדע ., ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

"וּיאכלּו", רּבים: ּבלׁשֹון מזּכירן הּוא הּפרׁשה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכן
אׁשּוב  ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה אליו", ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹֹ"וּיאמרּו

אֹומר הּוא סדֹום ּובהפיכת ," יט)אלי לא (לקמן "ּכי : ְֲִִֵֵֶַַֹ
הפּכי" לבלּתי ּדבר לעׂשֹות ׁשרּפא (ב"ר)אּוכל ּורפאל, . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

אברהם  לֹוט,את את להּציל מּׁשם הל ׁשּנאמר:, הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
יט) הּמלט (לקמן וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ְְִִִֵֶַַַָָָָֹ"ויהי

מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש.ÂÈÏÚ ÌÈ·v∑ ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָƒ»ƒ»»

ּכמֹו:לפ  ב)ניו, לׁשֹון (במדבר אבל מנּׁשה", מּטה "ועליו ְְְְֲֵֶַַָָָָָָ
הּמלאכים  ּכלּפי הּוא "וּירא",∑iÂ¯‡.נקּיה מהּו ְְְִִֵַַַָָ««¿ְַַַ

לׁשֹון  והּׁשני ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ׁשּתי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ"וּירא"
ׁשּלא  והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהבנה,
ׁשּיצא  היּו ׁשּיֹודעים ואףֿעלּֿפי להטריחֹו, רֹוצים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהיּו
ׁשּלא  ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו ְְְְְְִִִֶַָָָָֹלקראתם,

לקראתם ורץ הּוא וקדם להטריחֹו, ברש"י רצּו הגרסא (כך ְְְְְִִַַָָָָָ
לקראתם"(שם).ישן) "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ?ּכתיב ְְְִִִִִַָָָָָָָ

"וּירץ  מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי דהוה חזיּוהּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכד
."לקראתם  ְִָָ

(ב  ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe נ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`לח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a jxk ycw zexb`)

ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ב)ׁשליחּיֹות ׁשאין יח, (רש"י ְְְִֵֵֶֶֶַָָֻ
ּתֹורה' ג)ּב'לּקּוטי לז, מּדברי (אמור לכ סּמּוכין מביא ְְְִִִִִִֵֵֵָָ

הּמׁשניֹות)הרמּב"ם לפרּוׁש להם (הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי : ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחד הרמּב"ם ּפעל ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
" ּגם הּתֹוספֹות ׁשניּכתב ּדברי על־ּפי לבאר ויׁש ּפעלים". ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ב) פו, מציעא אינן (ּבּבא לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
לׁשּתי אחד ׁשליחּיֹות נחׁשבֹות ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ׁשּתי  לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, ּולפי־זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא".
מׁשּתנֹות ׁשאי ׁשליחּיֹות  "ׁשני נן ּבבעל־חי ׁשּיהיּו יּתכן וכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

מנּגדים ּפעלים" .ׁשאינם ְְִִֵֶָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

אל  יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזֹוהי
(ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלּבֹו"

ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם ׁשל ה'ּובּתֹו אליו על וירא ," ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לזה  מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָידי

ּבכלל). חסדים ְְֲִִִָָ(ּוגמילּות
אֹורחים  ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּזה

אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ׁשחּפׂשּוגמילּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
והׁשקם  והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, אֹורחים, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָאחר
ועל־דר־ ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻּדברים
ּבהכנסת  להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ּכל צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו ְְְְִִִִֵֶָָאֹורחים,
ּוגמילּות  אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהּנה,

למזֹון ּבנֹוגע ּגם ּגׁשמי חסדים הּוא ּכן - הגּוף ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

חסדים  ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת וקל־וחֹומר) ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ(ּובמּכל־ׁשּכן
למזֹון הּתֹורה רּוחני ּבנֹוגע הפצת ידי על הנׁשמה, ׁשל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

חּוצה. הּמעינֹות והפצת ְְֲֲַַַַַַָָָוהּיהדּות,
חסדים  ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָויׁש

ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻּברּוחנּיּות,
הּׁשּיכּות  - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּבהכנסת
דגמילּות  הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָלהגילּוי
לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ׁשּמּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחסדים,

אליו. ויתּגּלה ְְִֵֶֶֶַָחסד
הּׁשּיכּות  - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָאבל

היא ה'" אליו ד"וירא עצמֹולהגילּוי ענין ׁשהרי ּבאֹותֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להּקּב"ה ּפעּולתֹו יהּודי ולכן לקרב , ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

הּוא אף להּקּב"ה זֹוכה יֹותר ה'".להתקרב אליו "וירא - ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּבהם אמר,לּגדֹול «…«¬…»ƒ»¿ֶֶַַָָָ
תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ְְֲֲִַַַַָָָָָָֹֻּוקראם
ּובלׁשֹון  עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכיון

חֹול הּוא לה)זה והיה (שבועות הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּירּוץ  עד לֹו להמּתין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶַַַָָָאֹומר
"וּירץ  אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויכניס

הּמקראֹות  ודר היתה, לכן קדם האמירה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלקראתם",
ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלדּבר
ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנכּתב

ׁשנה  מאהֿועׂשרים ּגזרת קדם ּוׁשּתי אּלאֿאםּֿכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רּבה' ּב'בראׁשית .הּלׁשֹונֹות ְְִִֵַַָ

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«

i"yx£‡ŒÁwÈ∑ ׁשליח והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,עלֿידי À«»ְְִֵַַַָָָ
ׁשליח ׁשּלם  עלֿידי ׁשּנאמר:לבניו כ), "וּירם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּסלע" את וּי אתֿידֹו ¯‚ÌÎÈÏ.מׁשה eˆÁ¯Â∑ ֶֶֶֶַַַַָֹ¿«¬«¿≈∆
רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכסבּור

לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא פו)והקּפיד ,(ב"מ ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַֹ
הקּפיד  ׁשּלא לֹוט לרחיצה,אבל לינה הקּדים , ְְְֲִִִִִִִֶָָָֹ

"ולינ  רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ַַ
.האילן  ִָָ

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לט `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְִִִַַַָ

"וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא'. סעּדּתא ּד'פּתא - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמצינּו
ּבּנביאים: ה)לּבכם", יט לחם",(שופטים ּפת לּב "סעד ְְְְִִִִֶֶֶַַַ

קד)ּבּכתּובים: אמר (תהלים יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְֱִִֶֶַַַָָ
"לּבכם" אּלא ּכאן, ּכתיב אין "לבבכם" חמא: ,רּבי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין ‡Á¯.(ב"ר)מּגיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ««

e¯·Úz∑ ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ִ
ׁשעברּתם  מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה עלי הּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

על ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי  'ּכי ּכל וכן אׁשר', 'על ּכמֹו ְִִƒ«≈ְְֲִֵֶַַָ
ׁשּבּמקרא: יט)ּכן' קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו "ּכיֿעלּֿכן ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

לג) פני",(לקמן ראיתי עלּֿכן לח)"ּכי לא (שם "ּכיֿעלּֿכן ִִִִֵֵֶַַָָֹ
י)נתּתיה", חנתנּו(במדבר ידעּת .""ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

(å)éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
ìL:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, את סלת לׁשאב הּקדרה, את .הּזהמה לכּסֹות ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà ïziå©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑ היּוׁשלׁשה ׁשלׁשּפרים להאכילן ּכדי פז)ּבחרּדללׁשֹונֹות , זה ∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ ∆»»«»ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹ∆«««ֶ
לחּנכֹו .(ב"ר)ּבמצוֹותיׁשמעאל, ְְְְְִִֵַָ

(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ הביא לא ׁשּפרסה ולחם לפי , «ƒ«∆¿»¿ְְְִִֵֵֶֶֶָֹ
ונטמאת ׂשרה  הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

שם)העּסה מעל ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ ׁשּקֹולטין החלב ׁשּמן ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָֻ

NÚ‰.ּפניו  ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ָָ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ
ואיתי ׁשּתּקן  אמטי ּכמֹו∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּו, נראּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

יׁשּנה  ׁשּלא מּכאן הּמנהגׁשאכלּו, מן ב"ר)אדם שם. .(ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

אכילת  ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם,
ּבהם  ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָאכילת
אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
אכילת  ּגם־ּכן ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּכל־מקֹום

ָָאדם.
" ּדעל־ידי־זה וזהּו וּיאכלּו", העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

צּוגעּבּונדען  אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם", עֹומד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶׁש"הּוא
ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפֹועל זיי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמיט
נעׂשה  ׁשעל־ידי־זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאֹור

והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום חּיּות ּתֹוספת ְְְְִִֶֶֶַַַָָאצלם

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ אי"ו על ׁשּב"אליו",נקּוד «…¿≈»ְֵֶַָָ
ׁשהּכתב  מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָותניא,
הּנקּדה  וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻֻרבה
לׂשרה  ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, על ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָֻרבה
ּבאכסניא  אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאלּו:

האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ּב'בבא ׁשּלֹו, . ְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

פז)מציעא' הּׁשרת (דף מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׂשרה
חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על לחּבבּה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָּכדי

ּכֹוס  לּה לׁשּגר ּברכה''ּכדי ·‡‰Ï.ׁשל ‰p‰∑ צנּועה ְְְֵֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ
.היא  ִ

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`מ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy

(é)éìà áeLà áBL øîàiåïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«
i"yx£‰iÁ ˙Úk∑ ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת »≈«»ְֵֶַַַָָָָָֹ
ּכעת ,היה  קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ ׁשּתהא הּזאת ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְֵֵֶַָֹ
וקּימים  ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, BL·.חּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

·eL‡∑ אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל לֹו,ּבׁשליחּותֹו לּהאמר "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להרּבֹות  ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶַָָָאּלא
ּכן לֹו אמר מקֹום רבה)ׁשל לּׁשּונּמית:(.(בראשית אמר אליׁשע ֱִִֵֶַַַַָָָָ

אל  האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"לּמֹועד

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתכּזב

"לּמֹועד  אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

"לּמֹועד  מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ּבׂשרֿודם, אני אבל ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאׁשּוב",

וגֹו'" ‡ÂÈ¯Á.)הּזה ‡e‰Â∑ היה הּמלאהּפתח .אחר ְֶַ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑ אפׁשר' ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּקרבים

חלב'? ּולׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)מֹוׁשכין ּבׂשר, צחצּוח ְִָָ∆¿»ְְִַָָ

דבר  הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמׁשנה:
נּדּות  וסת זמן עּדן, לׁשֹון .אחר: ְְִִֵֶֶַַַ

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äiç úòk (édpXA z`Gd zrM . ¨¥©¨¨¥©Ÿ©¨¨
:igl dM FnM.dIg dxUe ,zxg`dàeäå ¨©¤¤§¨¨©¨§Ÿ¤¨§

åéøçàmdxa` mr xAcnd K`lOd df . ©£¨¤©©§¨©§©¥¦©§¨¨
gztA aWFi mdxa`e ,ld`d ixg` did̈¨©£¥¨Ÿ¤§©§¨¨¥§¤©
mixnF` Wie .dxU d`x `le ld`d̈Ÿ¤§Ÿ¨¨¨¨§¥§¦

ld` ixg` did DNW ld`d gzR¤©¨Ÿ¤¤¨¨¨©£¥Ÿ¤
:mdxa``i dxez ©§¨¨

.íéîia íéàa (àéminil EriBd ¨¦©¨¦¦¦§¨¦
:miAxai dxez ©¦

éì äúéä (áédpcr :il didY FnM . ¨§¨¦§¦§¤¦¤§¨
mrHde .EpCrzIe oke ,bpre ocr FnM§¥¤§Ÿ¤§¥©¦§©§§©©©
il WCgzY Ki` iYpwfe izFNAW ixg ©̀£¥¤©¦§¨©§¦¥¦§©¥¦
.owf ipFc` iM cFre .xrPd bpre ocr¥¤§Ÿ¤©©©§¦£¦¨¥
FcFq dNB mXde .DWtpA ,DAxwA mrhe§©©§¦§¨§©§¨§©¥¦¨

:K`lOlbi dxez ©©§¨

ézð÷æ éðàå (âé.izla ixg` FWExR . ©£¦¨©§¦¥©£¥§Ÿ¦
m''nE :zn` xn` K`lOdeíðîàsqFp . §©©§¨¨©¡¤¨§¨©

WlW m''nMExn` mixg` miWxtnE .m §¥¦§Ÿ§¨§¦£¥¦¨§
orh m`e .Eid mi`iap miWp` 'b EN` iM¦¥£¨¦§¦¦¨§¦¨©
Ki`e ,did `iap mdxa` `lde orFh¥©£Ÿ©§¨¨¨¦¨¨§¥
lFcB did m` wx ,`iap l` `iap `Ä¨¦¤¨¦©¦¨¨¨
mzaEWzE .oxd`e dWnM d`EapA EPOn¦¤¦§¨§Ÿ¤§©£Ÿ§¨¨
oke .dxUl wx mdxa`l E`A `NW¤Ÿ¨§©§¨¨©§¨¨§¥
Ekld mipXde ,LYW` dxU dI` Exn`̈§©¥¨¨¦§¤§©§©¦¨§
iM zNn lr DnzY l`e .mFcq l ¤̀§§©¦§©©¦©¦
dWnE aEzM ok iM ,Epgp` mizigWn©§¦¦£©§¦¥¨Ÿ¤
mXde .miztFOd lM z` EUr oxd`e§©£Ÿ¨¤¨©§¦§©¥
EUrPW xEarA mdil` mknqE .mE`Ur£¨§¨¨£¥¤©£¤©£
Elk`Ie WExR didi dPde .mci lr©¨¨§¦¥¦§¤¥©Ÿ¥
`p m` ipc` xn`Ie WExtE .FrnWnM§©§¨¥©Ÿ©£Ÿ¨¦¨

FnM `Ed wx Wcw EPpi` ,og iz`vn̈¨¦¥¥¤Ÿ¤©§
unwp `le ,o''Epd gEzR oM lr .izFAx©©©¥¨©©§Ÿ¦§©
didi uEnw `EdW mixtQaE .FhRWnM§¦§¨©§¨¦¤¨¦§¤
.LipirA mrhe .mXd `iap FWExR¥§¦©¥§©©§¥¤
xg`e mdAW lFcBd mr dNgYn xACW¤¦¥¦§¦¨¦©¨¤¨¤§©©
`iaPd `xwPW Ep`vnE .mNM mr oM¥¦ª¨¨¨¤¦§¨©¨¦
mdxa` iM mixnF` Wie .iBgA K`ln©§¨§©©§¥§¦¦©§¨¨
mixnF` Wie .dpikXdn zEWx WTA¦¥§¥©§¦¨§¥§¦
,`VIe :`Ed oke .xg`nE mCwn `EdW¤ª§¨§ª¨§¥©¦¨
xg`e ,Kke KM dUre eipir `Up xakE§¨¨¨¥¨§¨¨¨¨¨§©©
ip` dQknd xn`e mXd eil` d`xp KM̈¦§¨¥¨©¥§¨©©§©¤£¦
EN`e :mFcq zwrf mB .mdxa`n¥©§¨¨©©£©§§¥
mdxa`e mFcq l` EriBd miklFdd©§¦¦¦¤§§©§¨¨
'de mipR lM lre .'d iptl cnFr EPcFr¤¥¦§¥§©¨¨¦©
mr F` xAci mdxa` mr ,xn`̈¨¦©§¨¨§©¥¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑ ּדבר ׁשּום וכי "היתּכּסי", ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְֲִִֵַַָָ
מּמּני  ּומכּסה ּומפרד ּכרצֹוני?מפלא .מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻֻֻ

„ÚBnÏ∑,אתמל ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד לאֹותֹו «≈ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
האחרת  ּבּׁשנה הּזה .לּמֹועד ֵֶֶֶַַַַָָָ

ß oeygxn b"i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ
ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון
וּיאמר  'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע .מׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑ חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא "הׁשקפה" ּכל ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ
"קדׁש מּמעֹון כו)מ"הׁשקיפה מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»
אֹורחים ללּוֹותם  ּכסבּור: .הם , ְְְִֵַָָ

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.
הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו וגֹו'(לעיל מ ּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

אברהם  אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ,ּבאכה ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹ
לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹאב

אֹוהבי? .ׁשהּוא ֲִֶ

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑ צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְִִֵֶַַַָָ
מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל ְְְְְְִִִִִִֵֶָָלברכה,

ּגדֹול  לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאני
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר. ְְִֵֵֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d jxk zegiy ihewl)

צּדיק  זכר ׁשּנאמר ּברכֹו, והזּכירֹו הֹואיל אּגדה, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמדרׁש
יח)לברכה יח, "הֹואיל (רש"י ּכתב נח, ּפרׁשת ריׁש ּולעיל, ְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

צּין  ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהזּכירֹו
ׁשל  הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, לברכה" צּדיק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ"זכר
"לׁשּבחֹו ׁשם נקט ולכן ואּלּוׁשּנאמר; לברכה". צּדיק זכר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּפרּוׁשלברכֹוּכאן ּומקֹור , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא ְְִֶַַָָזה

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈««¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

'd xn`Ie wx .Fl Exn`IW mik`lOd©©§¨¦¤Ÿ§©©Ÿ¤
mdxa`e .xAC mdxa` mr ,mFcq zwrf©£©§¦©§¨¨¦¥§©§¨¨
wEqR qpkpe .dRqY s`d xn`e WBp¦©§¨©©©¦§¤§¦§©¨
zrA iM ricFdl ,miWp`d mXn EptIe©¦§¦¨¨£¨¦§¦©¦§¥
mdxa`l 'd xn` f` ,mFcq l` E`AW¤¨¤§¨¨©§©§¨¨

xarIe xrPl xFn` oke .mFcq zwrf©£©§§¥¡©¨©©©£Ÿ
oi`e .mFIM cnr dY`e xarIe Epiptl§¨¥©©£Ÿ§©¨£Ÿ©§¥
xn`W crde .mixtFq oETzl Kxv Epl̈Ÿ¤§¦§¦§¨¥¤¨©
mW cnr xW` mFwOd l` dpFxg`Ä©£¨¤©¨£¤¨©¨
fEnx EP`vnY ipirA oFkPde .'d ipR z ¤̀§¥§©¨§¥©¦§¨¤¨

:zFnW dN`e zWxtAci dxez §¨¨©§¥¤§
(ãézNnEàìtéädUr oke ,mlrId . ¦©£¦¨¥©¥¨¥§¥¨¨

ipirA `lR xaC EPpi` xnF` Wie .`lR¤¤§¥¥¥¤§©¤¤§¥¥
did `l oM did EN`e .oM zFUrl mXd©¥©£¥§¦¨¨¥Ÿ¨¨

:mXd mr waC m''neh dxez ¥¨¥¦©¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`מר zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון "מֹודע (רות ƒ¿«¿ƒְְִַָ
ג)לאיׁשּה", מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ְְֲֲִֵַַָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְִֵֵֶַָָָָֻּבׁשם".
ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָידיעה,
לפי  יצּוה", אׁשר "למען "ידעּתיו"? ולּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּומּכירֹו.
ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
אין  וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכתרּגּומֹו:

הּלׁשֹון  על נֹופל ּכמֹו:∑eˆÈ‰.'למען' הוה, לׁשֹון ְֵַַַַָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ÔÚÓÏ."ּככה ֲֲִִֶַַַָָ¿««
‡È·‰∑ּכדי ּכ ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא »ƒְְְְִֵֶֶֶַָָָ

לא  אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיביא
ּבן  הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר,

מת  אינֹו ּכאּלּו - .צּדיק ְִִֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

מלמעלה  (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּנה
למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָלמּטה)
ּדנֹוסף  הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָיׁשנם
הענינים  ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
זה  לענין ּבנֹוגע הרי לּבנים, ּכח ּונתינת סימן אבֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמעׂשה

עד  אחריו", ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה "אׁשר ּבפרּוׁש ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר
הּוא  גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם זה וצּוּוי הּדֹורֹות. ּכל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָסֹוף
מעׂשה  ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻנתינת

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי על מּיׂשראל אחד לכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹות)

(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל «…∆ְֲֶֶֶַַַָָָָָ
מּמּנּו יכּסה ׁשּבּמקרא,∑a¯ŒÈk‰.ׁשּלא 'רּבה' ּכל ְִֶֶֶַֹƒ»»ְִֶַָָָָ

ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּטעם

ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת. ּגדלה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: טו)לפי (לעיל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבאה", הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑ ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים לּמד ≈¿»»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ
ּבראּיה  אּלא ּבפרׁשת ,נפׁשֹות ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מעׂשיהם  לסֹוף "ארדהּֿנא" אחר: ּדבר .הּפּלגה. ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
d˙˜Úˆk‰∑ מדינה ׁשל.eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ וכן «¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְֵ

ּבמרּדם  יעמדּועֹומדים לא ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ּכלה , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ולא  ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמרּדם,

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. לג)אכּלה (שמות ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
."אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועּתה
ל"ּכלה", "עׂשּו" ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֻּולפיכ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
מׁשּנה  מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ"הּכצעקתּה",

ּב'חלק' ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה .על ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ba eëøáðå (çéoipAn .Fnrhe .lrtp §¦§§¦¦§©¦§©§©§
zNnE .FliaWA mikxan EidIW¤¦§§Ÿ¨¦¦§¦¦©
mikxAzn md wx oM Dppi` EkxAzde§¦§¨£¥¤¨¥©¥¦§¨§¦

:FAhi dxez

(ëWExtEíBãñ ú÷òæmixaC ExACW . ¥©£©§¤¦§§¨¦
:qngd zwrf F` mXd cbpMíúàhçå §¤¤©¥©£©¤¨¨§©¨¨

äãáë ék:ux`d dplikY `le .`k dxez ¦¨§¨§Ÿ§¦¤¨¨¨¤

(àë.xnF` Wieäàaä dú÷òökä §¥¥©§©£¨¨©¨¨
mdA dUr` .EUr oM m` .il`äìk: ¥©¦¥¨¤¡¤¨¤¨¨

äòãà àì íàåoke.mzF` mgx` . §¦Ÿ¥¨¨£©¥¨§¥
,FWExR iYrC lre .midl` rcIe EWxti§¨§©¥©¡Ÿ¦§©©§¦¥
iM .z`Gd drxM mNM EUr m` d`x ¤̀§¤¦¨ª¨¨¨¨©Ÿ¦
KxC lr .wlg lM rci lMdW zn`d̈¡¤¤©Ÿ¨©¨¥¤©¤¤
df iM crde .wlg KxC lr `le .lMŸ§Ÿ©¤¤¥¤§¨¥¦¤

cFq `Ed m`e zn`d `Ed WExRd©¥¨¡¤§¦
.dRqY s`d mdxa` xn`W lFcB̈¤¨©©§¨¨©©¦§¤
`nzl `Ed m`e .s`d `''d gYtpe§¦§©¥©©§¦§¥¨
hRWOW oFxBdn `EdW s''l`d xEarA©£¨¨¤¤¥©¨¤¦§©
xW` aigxdl WcTd oFWl§©Ÿ¤§©§¦£¤

:eiptlak dxez §¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מג `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם .מּמקֹום «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ
'‰ ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ

ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא לֹו:לפניו, ְְְֶֶַַָָָָָָָ

'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֹֹ"זעקת
סֹופרים  ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד זה הּוא עֹודּנּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

כן)(ב"ר) לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר
(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦

:òLø̈¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו (ש"ב «ƒ««¿»»ְְִִַָָָָָ

יהּודה" אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב ,"וּיּגׁש ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
לתפּלה: יח)והּגׁשה ּולכל (מ"א הּנביא", אלּיהּו "ו ּיּגׁש ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

נכנס נּגׁש(אּלּו ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑ ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ
יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאּונקלֹוס

רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Frah cbp dGW s` zFWtp zlSd©¨©§¨©¤¤¤¤¦§

ּתסּפה  האף וּיאמר אברהם ְְִִֶַַַַַַַָָֹוּיּגׁש
קׁשֹות לדּבר אברהם רש"י)נכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְִֵַַַָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע
ח) מא, אי(ישעיה ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ׁשּידּבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּתכן
ּבהּצלת  להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא

אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנפׁשֹות,
לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכפׁשּוטּה
ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", ְְְְְֲִֶֶַַַַֹ"לחׁשב
ּכל  ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו אּלא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָלהּציל,
נגד  ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאפׁשרּויֹות.

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ּכדי לעׂשֹותֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָטבעֹו,

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑ לכל צּדיקים יׁשעׂשרה מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר. «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑יּצילּו לא ּתאמר את ואם הּצּדיקים »ƒ»¿ְִִִִֶַַַַֹֹ

לּמה  הּצּדיקים?הרׁשעים, El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין ְִִִִַַָָָָָ»ƒ»¿ִֻ
צּדיקים  הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל ְְֳִִֵַַָָֹֹהּוא

לדֹור  עׂשית ּכ הּפּלגה הּמּבּול ּורׁשעים. .ּולדֹור ְְְִִַַַַָָָָָָ

‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹוא לא Cl.ּכּיֹוצא ‰ÏÏÁ∑ «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»
ı¯‡‰ŒÏk.הּבא לעֹולם  ËÙL‰∑ ּבחט"ף נקּוד ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַָ

מי  וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל ה"א ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּפּת"ח
יעׂשה  לא ׁשֹופט, אמת?ׁשהּוא .מׁשּפט ְֱֲִֵֶֶֶַַֹ

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ätñz (âë.dNkY Fnrhe ,`vFi lrR . ¦§¤Ÿ©¥§©§§©¤
ipW md m`e .zFrx Fnilr dRq` oke§¥©§¤¨¥¨§¦¥§¥

:mipipAck dxez ¦§¨¦
íB÷nì àOú àìå (ãë,gNqY mrhM . §Ÿ¦¨©¨§©©¦§©

iM .mFcq `Ed mFwOle .oFr `UFp FnM§¥¨§©¨§¦

z` liSdl mdxa` WBp FxEarA©£¦©©§¨¨§©¦¤
:hFldk dxez

äìéìç (äëxnF` Wie .okYi `NW xaC . ¨¦¨¨¨¤Ÿ¦¨¥§¥¥
:mElM FA oi`W lENg mrhM dNOdW¤©¦¨§©©¨¤¥§

òLøk ÷écvk äéäåExAgzi xW`A . §¨¨©©¦¨¨¨©£¤¦§©§

mrHde .dxvw KxC `id o''itM ipW§¥¨¦¦¤¤§¨¨§©©©
oke .wiCSk rWxde rWxM wiCSd dide§¨¨©©¦¨¨¨§¨¨¨©©¦§¥

k iMdkWgM .LOrk iOrM .drxtM LFn ¦¨§©§Ÿ§©¦§©¤©£¥¨
,hRWn dUri `NW okYi Ki`e .dxF`M̈¨§¥¦¨¥¤Ÿ©£¤¦§¨

:ux`d lM htFW `EdW inek dxez ¦¤¥¨¨¨¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`מד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפר: עפר כז)ואנכי (יח, ְִֵֶָָָָֹֽֽ
ּבניו  זכּו ואפר", עפר "ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבׂשכר

סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, א)לׁשּתי יז, (סוטה ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשהּקּב"ה ח,ידּוע סוטה (ראה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואילך) הם ב סֹוטה" ועפר ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּד"מׂשים  ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצינּו

ּכׁשיריים" ב)עצמֹו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְִִִֵֶַַָָ
ּפני  "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואחד.

אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל סוף ׁשכינה" קכז, שבת (ראה ְְְְְִִִִִַַַָָ
א) לאבק עמוד ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ואף ,ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָ

ד)רגליהם" יח, פרשתנו .(רש"י ְֵֶַ
מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר

סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ"אפר
ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹנטמאים,
לטהר  ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמיׁשהּו

מּטמאתֹו. חברם ְֲִֵֶָָֻאת
רחמנא־ הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ"עפר
ּבין  ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָליצלן,
על  יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה: אמרה לאׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻאיׁש

א)הּמים" קטז, התנהגה (שבת ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
הקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה מּכל־מקֹום ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹּבצניעּות,

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵַָ"לעׂשֹות

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ּתׁשעה הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(åëmrheøéòä CBúami`xi mdW . §©©§¨¦¤¥§¥¦
EhhFW oke .`iqdxtA mXd z ¤̀©¥§©§¤§¨§¥§

:milWExi zFvEgAfk dxez §§¨©¦
(æëzNn oi`eézìàBä,izFNgd FnM §¥¦©©§¦§©¦¦

.dWn li`Fd oke .izivx FWExR wx©¥¨¦¦§¥¦Ÿ¤
iYW md F` .sqFp ,ikp` zNn s''ke§¦©¨Ÿ¦©¥§¥

mrhe :cg` mrHde zFNnøôò éëðàå ¦§©©©¤¨§©©§¨Ÿ¦¨¨
øôàå.aEW` xt`e iziid xtr iM . ¨¥¤¦¨¨¨¦¦¨¥¤¨

mde .sEBd cFqi lr xTrde§¨¦¨©§©§¥

:zFnvrdgk dxez ¨£¨
äMîç ïeøñçé éìeà (çëmrHde . ©©§§£¦¨§©©©

mrhe :xRqOdn zixiUr xqgY ilE`©¤§©£¦¦¥©¦§¨§©©
äMîça úéçLúädXngd xEarA . £©§¦©£¦¨©£©£¦¨

ilE` xn` oM xg`e .lMd z` ExqgIW¤©§§¤©Ÿ§©©¥¨©©
xW` xRqOdn ziriWYd oExqgi©§§©§¦¦¥©¦§¨£¤
.mzigW` `l mW oE`vOi m` .iYxn`̈©§¦¦¦¨§¨Ÿ©§¦¥
`l ,mirAx`d xEarA dUr` `l mrhe§©©Ÿ¤¡¤©£¨©§¨¦Ÿ
ipW xAg Kix`i `NWe .dzgWd dUr ¤̀¡¤©§¨¨§¤Ÿ©£¦¦¥§¥

,ziriaxd xqgi m` .oM xg` mipFxqgd©¤§¦©©¥¦¤§©¨§¦¦
xnF` Wie .ivgd mB ,ziWilXd mB©©§¦¦©©¥¦§¥¥
zFid xEarA ,dxUrn zigtd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦¥£¨¨©£¡
dfe .Eid mixr Wng iM ,xir lkA mipW§©¦§¨¦¦¨¥¨¦¨§¤
.DCal mFcqA xn`W xEarA oFkp EPpi ¥̀¤¨©£¤¨©¦§§©¨
oi`W EwiYrd l''f EpinkgW iR lr s`e§©©¦¤£¨¥©¤¡¦¤¥
df mB ,dxUrn zFgR xEAvA dNtY§¦¨§¦¨¥£¨¨©¤

:EpzpEn` ici wifgi wEqRdhk dxez ©¨©£¦§¥¡¨¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑ הּכרּכים ארּבעה יּצילּוויּמלטּו עׂשרים אֹו מהם, ׁשלׁשה יּצילּו ׁשלׁשים וכן . «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מהם  אחד יּצילּו עׂשרה אֹו מהם, .ׁשנים ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑ מׁשה"רציתי "וּיֹואל ּכמֹו: ,. «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑,ּבּקׁש לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ִֵַָֹ

ולא  ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר:
ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ּתׁשעה ועל ּדֹורם, על ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהּצילּו

מצא  .ולא ְָָֹ

(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק ּכיון «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַָָ
הּדּין  BÓ˜ÓÏ.לֹו ·L Ì‰¯·‡Â∑,הּדּין נסּתּלק ַַָ¿«¿»»»ƒ¿…ְִֵַַַָ

הּסנגֹור  מק נסּתּלק ׁשני והּקטגֹור "וּיבאּו ּולפיכ טרג, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
להׁשחית  סדֹומה" את :הּמלאכים להׁשחית אחד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

לרּפאֹות  ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את להּציל ואחד ְְְְְְִֶֶֶַַָָסדֹום,
ּכיון  ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

לֹו נסּתּלק ׁשליחּותֹו, .ׁשעׂשה ְְִִֵֶַָָ

ß oeygxn c"i iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

BîB÷îì áL íäøáàå (âì.oFxag l` . §©§¨¨¨¦§¤¤§
KldW mFwOA dzid d`xOd z`fe§Ÿ©©§¨¨§¨©¨¤¨©
mXnE ,mik`lOd glWl mdxa ©̀§¨¨¦§Ÿ©©©§¨¦¦¨

`EdW iR lr s`e .mFcq ipR lr siwWi©§¦©§¥§§©©¦¤
lr swWIe xwAA mdxa` mMWIe aEzM̈©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©©§¥©
iM .did WnXd z`v xg` .mFcq ipR§¥§©©¥©¤¤¨¨¦

cird oM iM .dliNA mFcq dktdp `lŸ¤¤§¨§©©§¨¦¥¥¦
:aEzMd` dxez ©¨

(àWExtE.áøòa:mixvn gqtAíétà. ¥¨¤¤§¤©¦§©¦©©¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`מו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ קראם ּכׁשהיתה ּולהּלן "אנׁשים", ««¿»ƒְְְְֲִֶַָָָָָָ

עּמהם  אצל ׁשכינה אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ׁשּכחֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם
קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָּכאנׁשים

הּמלאכים ∑Úa¯·."מלאכים" ׁשהּו ּכלּֿכ וכי ְִַָ»∆∆ְְִִַַָָָָ

ּוממּתינים  היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמחברֹון
סנגֹוריא  עליהם ללּמד אברהם יּוכל ËBÏÂ.ׁשּמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ∑" הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, מּנּוהּויׁשב" …≈¿««¿…ְִִַַָ
רבה)עליהםׁשֹופט  B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑ מּבית ֲֵֵֶ««¿¿ִֵ

למד  האֹורחים אברהם על .לחּזר ְְְִֵַַַַָָָָ

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ אדֹונים אּתם נא אחר הּנה ּלי, ƒ∆»¬…«ֲִִִֵֶַַַָ

לתת  אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעברּתם
עצה  היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלב

רבה)נכֹונה ‡.(בראשית e¯eÒ∑הּדר את לביתי עּקמּו ְָ»ְְִֵֶֶֶַַ
לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא עקּלתֹון, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

"סּורּו" רבה)נאמר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ֱֶַ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ
לרחץ? ואחרּֿכ ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן
"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד,
אנׁשי  ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?

עלי  יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום
ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלבית
עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאן
"רחצּו" ואחרּֿכ ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ. ְְְֲִִִַַַַָָָָ

‡l e¯Ó‡iÂ∑ מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם «…¿…ְְְֲִֵֶַַָָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן רבה)ׁשּמסרבין Èk.(בראשית ְְְְְִִֵֶַַָָָָָƒ

ÔÈÏ ·BÁ¯·∑:ׁשאמרּו 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי »¿»ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור .'לא ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה ּפסח. «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ
העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש
מה  ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו
רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם
ׁשל  ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹעֹודם

רׁשע  אנׁשי העיר", "ואנׁשי הּבית.,מקרא: על נסּבּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, ׁשהיּו אמר ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחּטאים" רעים סדם "ואנׁשי ÌÚ‰ŒÏk.הּכתּוב: ְְְְִִֵַַַָָָֹ»»»
‰ˆwÓ∑ מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ƒ»∆ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבידם  איןמֹוחה אחד צּדיק ׁשאפּלּו .ּבהם , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(ä)-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤
éìà eàa:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ זכר ידעּוּבמׁשּכב לא "אׁשר ּכמֹו: רבה)איׁש", .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eiR` mU crmdW mixigPd mde ,ux`A ©¨©¨¨¨¤§¥©§¦©¦¤¥
:mipRd lr midFaBa dxez §¦©©¨¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ִ

לכבֹודי  ּתעׂשּו הּזאת "ּבצל הּטֹובה ּבאּו אׁשר על , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי". "ּבטלל ּתרּגּום: ְְְִִִֵֶַַַָָקֹורתי",

.ׁשרּותא  ֵָ

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ להלאה ּכלֹומר:קרב , «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ

לּצדדין  "הלאה"התקרב ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכמֹו: רחּוק, לׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא הלאה",(במדבר "זרה ְְְְְִִֵֶַָָָ

כ) א "ּגׁשֿהלאה",(שמואל והלאה". מּמ החצי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"הּנה
ּודבר  דנו"ש, טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון להּלן, ְְְִִֵַַַַָָהּמׁש
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, ְְְְִִֵֶַָָנזיפה

סה) וכן:(ישעיה אלּֿתּגׁשּֿבי", ,אלי מט)"קרב (ישעיה ְְִִֵֵֶַַַ

ואׁשב  ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּגׁשהּֿלי
?לּב מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאצל

"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר ׁשֿהלאה",על ְְֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשֹון

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", ּבינינּו,"האחד אּתה יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
מֹוכיח  ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: .אֹותנּוׁשּבאת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

‰˙Ïc∑ ולפּתח דלת לנעל .הּסֹובבת «»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל .הּוא ∆«ְְְִִִֶַָָָ
ÌÈ¯Âqa∑ עּורֹון ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑ בראשית) ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»

"מּנער רבה) ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", .ועד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äçútä (åoniq zlC e''iY .gzRd l` . ©¤§¨¤©¤©©¤¤¦©
:xqg `vnpe ,dawpf dxez §¥¨§¦§¨¨¥

Léà eòãé (çlrtA zFAxe .miAx oFWl . ¨§¦§©¦§©§Ÿ©
:deW gEzR e''ie ztqFY `lA xarW¤¨©§Ÿ¤¤¨¨©¨¤

ìàäiM oF`Bd xn`Ie .dN`d FnM . ¨¥§¨¥¤©Ÿ¤©¨¦
dfe .oM xn` ,`A `NW iWilXd xEarA©£©§¦¦¤Ÿ¨¨©¥§¤
zFpFWNd iYW mB iM wFgx mrHd©©©¨¦©§¥©§

:zinx` oFWlA m`vnYh dxez ¦§¨¥§¨£¨¦

íéøåðqa (àéDYxage ,ziriax dNn . ©©§¥¦¦¨§¦¦©£¤§¨
oird KWgn FWExtE .rWil` dUrnA§©£¥¡¦¨¥©§¨¨©¦

:aNdeai dxez §©¥
ät Eì éî ãBò (áéozg Ll Wi m` . ¦§Ÿ¦¥§¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`מח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑ל מי מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו …ƒ¿…ְְְִִֶָ

הּזאת  ּבעיר ׁשּבּבית?עֹוד ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ ,. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
Ô˙ÁEÈ˙·e EÈ·e∑,חתן ל יׁש ּבנים אם אֹו »»»∆¿…∆ְִִֵָָָ

הּמקֹום! מן הֹוצא ּבנֹותיEÈ·e∑.ּובנֹות, ּבני ִֵַָָ»∆ְְֵֶ

ׁשעֹוׂשין הּנׂשּואֹות. מאחר "עֹוד", אּגדה: ּומדרׁש ְְִִֵֶַַַַַָָ
עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנבלה

מליץ  היה הּלילה ּביּה:ׁשּכל קרי טֹובֹות, עליהם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפה' ל .'מי ְִֶ

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש .להם ארּוסֹות ּבּבית ׁשאֹותן ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', .ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰∑ אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַַָָָָֻ
מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו וזה "עד ∑Ùqz‰.יׁש, ּכלה. ּתהיה ְְִִֵֶֶָƒ»∆ְִֶֶַָ

ּדרא" ּכל ּדסף "עד מתרּגם: הּדֹור", ּכל .ּתם ְְְַַַָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ את להּציל ∑e˜ÈÊÁiÂ.ממֹונֹוּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
את (ב"ר) להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,
.'וּיאמרּו' ְַֹ

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ אל נפׁשֹות, להּציל ּדּי ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַָ

הּממֹון  על ‡EÈ¯Á.ּתחּוס ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ַַָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ
אּתה עּמהם  אברהם ּובזכּות לראֹות נּצֹול,, ּכדאי אינ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נּצֹול  ואּתה הּירּדן ∑kk‰ŒÏÎa¯.ּבפרענּותם .ּכּכר ְְְִַָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.LizFpake LipaM mdW mipzg F` .LipaE¨¤£¨¦¤¥§¨¤§¦§¤
cg`d iM xnF`d lr dprh dR dPde§¦¥Ÿ§¨¨©¨¥¦¨¤¨

pW dPd iM .hFl z` liSdl Kldmdi ¨©§©¦¤¦¦¥§¥¤
.Epgp` mizigWn iM cFre .eil` ExAC¦§¥¨§¦©§¦¦£©§
FOr oM xg` hFl xACW cg`d mB©¨¤¨¤¦¥©©¥¦
iM xn` `Ed ,LCqg lCbYe Fl xn`W¤¨©©©§¥©§§¨©¦

:xaC zFUrl lkE` `lbi dxez Ÿ©©£¨¨

åéúBða éç÷Bì (ãéEid zFxg` zFpA 'a . §¥§¨¨£¥¨
:zF`vnPd crde .mFcqA EznE Fleh dxez ¥¦§§¨¥©¦§¨

Bîëe (åèiCxtQd dpFi 'x xn`e . §§¨©¨©§¨©¦
dlr FnkE .xn`l okYi `l iM wCwcOd©§©§¥¦Ÿ¦¨¥¥Ÿ§¨¨

:EAx FnM EAxe gkWe .xgXdeöéàiå. ©©©§¨©§©§©©¨¦
:xn`l miv`FnM .EwSIe FnMfh dxez §©©¦§¨¦¥Ÿ

(æèmixt` oA xAgW WExRdn Dnz`e§¤§©¥©¥¤¦¥¤¤§©¦

iM xn`WdîäîúiådPde .dn zxfBn . ¤¨©¦©¦§©§¨¦¦§©©§¦¥
`Ed wx .oiwiRn o''idd ipW iM gkẄ©¦§¥¥¦©¦¦©
`''Rde WNWn FWxWe .aEMr oFWl§¦§¨§§ª¨§©¥

:lEtMe÷éæçiågM FA oi`e cgRW x`ai . ¨©©£¦§¨¥¤¨©§¥Ÿ©
:gxalfi dxez ¦§Ÿ©

(æézNnE.íàéöBäkFpi`e .lrRd mW ¦©§¦¨¥©Ÿ©§¥
m''Ode .mixvn ux`n m`ivFdl FnM§§¦¨¥¤¤¦§©¦§©¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מט `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy
‰¯‰‰ËÏn‰∑,ּבהר יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם אצל »»»ƒ»≈ְְֵֵֶֶַַָָָָ

יב)ׁשּנאמר: עכׁשו (לעיל ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב יג)היה אׁשר (לעיל הּמקֹום "עד ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם ְְֳִִֶַַַָָָָָָֹהיה
ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", אברם ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹ"וּיאהל

חברֹון  'אּמלטה'∑‰ËÏn.עד ּכל וכן הׁשמטה, לׁשֹון ְֶַƒ»≈ְְְְִֵַָָָָָ
וכן: ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר סו)ׁשּבּמקרא, "והמליטה (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", "ּכצּפר (תהלים ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

מו)נמלטה", להׁשמיט (ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d jxk zegiy ihewl)

עּמהם הרׁשעּת יז)אּתה יט, "ּפן (רש"י ּכתיב ּדהרי וקׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבעֹון אנׁשי העיר ּתּספה עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשאין  ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ּבכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסדֹום
ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ּפׁשט  וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמסּתּברא
הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכתּובים
ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאברהם

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָרק

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה זה (שבועות ׁשם אמרּו: רּבֹותינּו «»¬…»ְֵֵֶַָ

ׁשּיׁש,קדׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית .ּבידֹו ְְְְְְְֲִַַַָָָ

‡ŒÏ‡∑ ההרה להּמלט אלי ּתאמרּו נא ∑‡.אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»
ּבּקׁשה  .לׁשֹון ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäEcñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑,סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּבני  ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהיה

ּוכדאי  צּדיק נראה והייתי ּוכׁשאבא להּנצל,העיר, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
לאלּיהּו: הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאצל

יז) ּבאת (מ"א ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר אלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבאת
ּומעׂשה  מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָאצלי
לפי  - אצלי ּומּׁשּבאת ּביניהם. צּדקת ואני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעּמי,

רׁשעה  אני ,מעׂשי. ְֲֲִֶַָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

ּומה  עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה
האנׁשים  ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהיא
היתה  והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָוהתחילּו

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות מת ּבׁשנת ׁשּפלג ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשנת
ּומּׂשרּוג  ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָאת

ּתרח  ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד ֲִֵֶֶֶַַַַַָָעד
הרי  ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, הרי ְֲֲִֵֵֶַַַָָָכ"ט,
ׁשנת  היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן ְְְֲֵֵֶַָָָָָָקס"א.
ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּפּלגה,

נ"ב  ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור אחרה הרי וצֹוער ׁשנה, ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָיׁשיבתּה
נ"א  ּבגימטרּיא 'נא', ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: .הּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mY`e mik`lOd mde milrFRd oniq¦¨©£¦§¥©©§¨¦§©¤
:milrFRéøçà èéaz ìàElke dY` . £¦©©¦©£¤©¨§¨

:EPOn lk`z `l oke .Ll xW`gi dxez £¤§§¥ŸŸ©¦¤
éðãà àð ìà (çéxEarA unwpe .lg . ©¨£Ÿ¨Ÿ§¦§¨©£

l`EnW iAx xn`Ie .wEqR sFq `EdW¤¨©Ÿ¤©¦§¥
zxfBn `p l` iM l''f cibPd iCxtQd©§¨©¦©¨¦©¦©¨¦¦§©

,iM `l FnM `EdW iYrC lre .li`Fd¦§©©§¦¤§Ÿ¦
`l aiWd ,hlOd dxdd Fl Exn`WM§¤¨§¨¨¨¦¨¥¥¦Ÿ

:izFAx okhi dxez ¥©©
(èémdn cg`l xn`eEcáòaWgW . §¨©§¤¨¥¤©§§¤¨©

mik`lOA Wi mB .lFcB `EdW eipirA§¥¨¤¨©¥©©§¨¦
e''iYA rlan zen e''ize .mixUézîå. ¨¦§©¨¤ª§¨©©¨©¦

.milrRA cigId oniq c''EIde e''iYd iM¦©©§©¦¨©¨¦©§¨¦

.o''ieY ipW zExAgzd xEarA oM dide§¨¨¥©£¦§©§§¥¨¦
:Yxke zigWz FzF` okek dxez §¥©§¦§¨¨¨

(ëøòöî`Ede .xirv zxfBn ,dPhw . ¦§¨§©¨¦¦§©¨¦§
FnM dawp oniq `lA `aE ,mXd x`YŸ©©¥¨§Ÿ¦©§¥¨§

:lbW`k dxez ¥©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`נ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
‡Â‰ ¯ÚˆÓ ‡Ï‰∑ אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַַָָָָֹֹ

ÈLÙ.להּניחּה ÈÁ˙e∑ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ְִַָ¿ƒ«¿ƒְְִֶָָ
עיר  הלא מקרא: היא ׁשל מעט,קטּנה ּבּה ואנׁשים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל .אין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ß oeygxn e"h iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי לא ««»»«∆ִֶֶֶַַָָֹ
ּבגלל אּציל  העיר ּכל אני ∑‰ÈkÙ.אף הֹופ, ְְִִִַַָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: ּדּברי (ירמיה "מּדי ְְֲִִִִֵֵַַַֹ
."ּבֹו

(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְֶֶָָ
ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָמלאכים,

ּבעצמן, ׁשהזקקּוהּדבר עד מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ
ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין ‡ÏÎe.לֹומר ‡Ï Èk∑ לׁשֹון ְִֵֶַַָָָƒ…«ְ

והאחד  הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיחיד,
אחד מּציל  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין ,. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ ׁשם "והיא על : «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
."מצער  ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל «ƒ¿ƒֱֶֶַַָָ
Ì„Ò.ּדינֹוּובית  ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑ הּׁשחר ּכמֹו,ּבעלֹות ִֵƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ

עֹומדת  ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברקיע
אּפרע  אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ְִֵֶֶַַַַָָָָָָּומהם

ּבּיֹום  אֹומרים:מהם לבנה עֹובדי יהיּו היה , 'אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ואם  חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלילה,
'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּפרע
לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּבׁשעה  מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכתיב:

מֹוׁשלים  והּלבנה È¯Ùb˙.ׁשהחּמה 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְִֶַַַָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ

L‡Â∑ מטר ּגפרית ּבּתחּלה ונעׂשה בשלח)ואׁש, .(מכילתא »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ
'‰ ˙‡Ó∑,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר ≈≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: א)ולא א עּמכם (מלכים "קחּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
וכן  'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש

'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן ÔÓ.אף ְִֵֵֵַַַָָָֹƒ
ÌÈÓM‰∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ידין (איוב בם "ּכי «»»ƒְִִֶַַָָָָ

לי  ּכׁשּבא וגֹו'". אׁשעּמים עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמן  להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמן

הּׁשמים: טז)מן מן (שמות לחם לכם ממטיר "הנני ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
."הּׁשמים  ִַָָ

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

'ä úàî (ãë:l`xUi ipA minrR 'd cg` wEqtA `vnY oke .FY`n mrHde ,zEgv oFWl .dk dxez ¥¥§©§©©©¥¦§¥¦§¨§¨¤¨§¨¦§¥¦§¨¥
äîãàä çîöå (äë:zFpli`d EtxUp .ek dxez §¤©¨£¨¨¦§§¨¦¨
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ני `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט מאחריו È‰zÂ.ׁשל ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ
ÁÏÓ ·Èˆ∑(ב"ר) אמר לקתה. ּובמלח חטאה ּבמלח ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

'אף  לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני ְְְְִִֶַַַַָָָָָלּה:
להנהיג  ּבא אּתה הּזה, הרע הּזה'?הּמנהג .ּבּמקֹום ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר)זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְִַָ

נזּכר  לֹוט? על אברהם ׁשּׂשרה ׁשל יֹודע לֹוט ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבמצרים  אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאׁשּתֹו

הּדבר  ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: חס על ׁשהיה , ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ .עליו. ְִַָָָָָָָָ

(ì)ék Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬
ì àøé:åéúðá ézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«

i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

åéøçàî (åë:hFl ixg`n .áéöðmrhM . ¥©£¨¥©£¥§¦§©©
zixtbA dinvr EtxUp iM ,daSn©¥¨¦¦§§£¨¤¨§¨§¦
zixtB aEzM ok iM .gln mr dzide§¨§¨¦¤©¦¥¨¨§¦
wEqRd df mb .mFcq zkRdnM 'Fbe glnë¤©§§©§¥©§©¤©¨
xn` oM mB xrv dhlnPW dxFi¤¤¦§§¨Ÿ©©¥¨©

:K`lOdfk dxez ©©§¨
øBèé÷k (çë.zxhw zxfBn ,oWra . §¦¤¨¨¦¦§©§Ÿ¤

ïLákä:cinY zwlFC W` mFwn .hk dxez ©¦§¨¨¥¤¤¨¦
ïäa áLé øLà (èëoke.odn zg`A . £¤¨©¨¤§©©¥¤§¥

W`A .FpFz` oA .crlB ixrA xaTIe©¦¨¥§¨¥¦§¨¤£¨¥

:odz`e FzF` EtxUil dxez ¦§§§¤§¤
äøéëaä øîàzå (àìdzidW okYi . ©Ÿ¤©§¦¨¦¨¥¤¨§¨

zFpAde .dNgYA dzne zxg` dX` Fl¦¨©¤¤¨¥¨©§¦¨§©¨
ux`d lkA did zixtbe W` iM EaWg̈§¦¥§¨§¦¨¨§¨¨¨¤

:miOd lEAnMal dxez §©©©¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`נר zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ ּבּמערה להן נזּדּמן להֹוציא יין , ««¿∆»¿ְְְִִִֵֶַַַָָָ

אּמֹות  ׁשּתי ‡˙È·‡Œ‰.מהן ·kLzÂ∑ ּובּצעירה ְֵֵֶֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְִַָ
עּמֹו "וּתׁשּכב ּפתחה ".ּכתיב: ׁשּלא לפי צעירה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אחֹו אּלא ולא ּבזנּות, הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, אבל ּגנּותּה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּפרׁש

ּבמפרׁש נקּוד,∑dÓe˜·e.הּכתּוב ּבכירה הרי (ׁשל ְִַָָֹ¿»ְֲִֵֶָָ

ּובקימה  נכּתב ידע )ּכאלּו ׁשּבקּומּה ואףֿעלּֿפיֿכן לֹומר , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשני  ליל נׁשמר ׁשהּוא (מּלׁשּתֹות.לא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

מּבׂשרֹו אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר .)להּוט ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֻ

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ערותן אףֿעלּֿפי והֹוציאּו ּבעצמן ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׂשכר  וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָהּוא,

עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּתתּגר (דברים "ואל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּבם"
לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְִֶֶַַָָָ
והּׁשבים  העֹוברים אחר:ּופסקּו ּדבר מּׁשם. לֹו נסע , ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ּבנֹותיו  על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתרחק
.(ב"ר)

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dáëLa (âì:mkl ixaWA oke .wxigA `Ed m`e .lrRd mW .cl dxez §¦§¨¥©Ÿ©§¦§¦¤§¥§¦§¦¨¤
áàBî (æìmrhe :a`n FnM .íBiä ãò:mFId cr rEci xaCd df F` .xf iFB mOr axrzd `NW .gl dxez ¨§¥¨§©©©©¤Ÿ¦§¨¥¦¨¨¤©¨¨¨©©©
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נג `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְֶַָָָֹ
לבית  לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֻעלּֿכרחּה

עלֿידיּֿכן  ‡BzL.ּפרעה ‰¯NŒÏ‡∑,אׁשּתֹו ׂשרה על ְְֵֵַַֹ∆»»ƒ¿ְִַָָ

ּבֹו: ד)וכּיֹוצא א "ואל (שמואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְְְֲִֵֶֶַַָ
"על" ּבלׁשֹון ׁשניהם חמיה", .מֹות ְְִִֵֶַָָ

(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑מנעֹו ׁשּנאמר:,הּמלא ּכמֹו …»«≈∆»ְְְֱֶֶַַַָָ
אליה" לנּגע נתּתי z‰¯‚."לא ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ ְְִִֵֶַַָֹֹ¬««ƒ«¬…

לאּבד  ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק, הּוא אם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאף

הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? ְְִִַַַַָָָָָָָֻהאּמֹות
ׁשאּתה  ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם אֹומר אני ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף

להרגני  .אֹומר ְְִֵֵָ

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

i"yx£‡Â‰ŒÌb∑ וחּמרים וגּמלים עבדים ׁשּלּה,לרּבֹות «ƒְְְֲִִִֶַַַָָָָ
הּוא' 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם ŒÌ˙a.את ְְְִִִֶַָָָָָֻ¿»

È··Ï∑ לחטא ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ אנ י נקי ¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ֲִִָ
ּבּה נגעּתי ׁשּלא החטא, .מן ְְִִֵֶַַָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּדּמית ׁשּלא אמת »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ֱִִֶֶָֹ

ּכּפים מּתחּלה  נקיֹון אבל ּכאןלחטא, אמרה:(אין הדא ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּכאן  יׁש ידים ׁשּלא ∑EÈz˙Œ‡Ï.)מׁשמּוׁש היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

נתּתי  ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹנגעּת
וכן: ּכח, לא)ל וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו (שופטים "ולא ְְְְְֱִֵֵַָֹֹֹ

לבֹוא טו) אביה נתנֹו .""ולא ְְִָָָָֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

BzLà äøN ìà (ál` oke .lr FnM . ¤¨¨¦§§©§¥¤
:dGd xrPdb dxez ©©©©¤

(âKln ia` l` mFlgA K`lOd `aE¨©©§¨©£¤£¦¤¤
dgiwl aEzM dtE .mdxa` cFaM xEarA©£§©§¨¨Ÿ¨§¦¨
`iad drxR lr wx .drxR mr oke§¥¦©§Ÿ©©©§Ÿ¥¦

Klnia` irbpe .FziA lre milFcB mirbp§¨¦§¦§©¥§¦§¥£¦¤¤
did wiCv iM ,ok Eid `l FziaE¥Ÿ¨¥¦©¦¨¨

:drxRnc dxez ¦©§Ÿ
(ãmrheâøäz ÷écö íb éBbäcrA . §©©©©©¦©£Ÿ§©

l`e ,aEzM oke .FYklnnE FziaE FWtp©§¥©§©§§¥¨§©

silgOd .mFlgd mlFg ixaC l` rnWY¦§©¤¦§¥¥©£©©§¦
zNnaE .Wi` iFBd WxRW dNnA dNn¦¨§¦¨¤¥¥©¦§¦©

:hrn Kix`` ,ixkp mrld dxez §©¨§¦©£¦§©
òBbðì (å,zrhle rhpl FnM .zrbl . ¦§©¨©©§¦§Ÿ©§¨©©

:lrR zFnW md mNkef dxez §ª¨¥§Ÿ©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`נד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑ ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

יתּפּלל  ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתתּגּנה
.לֹו(עלי אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו .)אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡e‰ ‡È·ŒÈk∑:לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא ויֹודע ƒ»ƒְְְִֵֶַַָָָָֹ
צב)"ּבעדיתּפּלל "ו  .(ב"ק ְְְִֵַַַ

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

:ãàî§«Ÿ

(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨
ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑ ּברּיה על לבא הרּגלה לא אׁשר עלֿיד:מּכה לנּו ּבאה ּכל , עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ לעיר,∑¯˜ ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְִֶַַָָ
עסקי  על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָעל

אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו אחֹות(ב"ק אֹו היא, אׁשּת' ְְְְֲֲִִִִ
.היא'? ִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑,נח לבן מּתרת אב ּובת ¬…ƒ«»ƒƒְֶֶֶַַָֹֻ
לעֹובדי  אבֹות לאּמת ׁשאין ּוכדי אלילים, עבֹודת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

היתה?ּדבריו  אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הׁשיבֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבנים  ּתרח,ּבני ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: אֹומר הּוא .וכן ְְְֲֲִִִֵֵַָָ

Èn‡Œ˙· ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן, «…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
íB÷nä-ìk ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eðì úéNò äî (èzgY ohw gYtA . ¤¨¦¨¨§©¨¨¨©©
.eixg` `Ad oFxBd zF` xEarA ,dn¤©£©¨©¨©£¨

:hRWOd okei dxez §¥©¦§¨
éáà úa éúBçà (áé`EdW xnF` Wi . £¦©¨¦¥¥¤

ipirA oFkPde .mdxa` ia` idl` FnM§¡Ÿ¥¨¦©§¨¨§©¨§¥©

Kxv itM mixacA Klnia` dgCW¤¨¨£¦¤¤¦§¨¦§¦Ÿ¤
`ia` LxkA eUr ikp` wEqRaE .drXd©¨¨©¨¨Ÿ¦¥¨§Ÿ¤¨¦

:mixagbi dxez £¥¦
íéäìà éúBà eòúä (âé.Wcw oFWl . ¦§¦¡Ÿ¦§Ÿ¤

`le mFwnl mFwOn rqFp `EdW mrHde§©©©¤¥©¦¨§¨§Ÿ

.dcVA drFY dPde oke .Kli dp` rcï©¨¨¥¥§¥§¦¥¤©¨¤
dOl aEzM oM mB .aNA dirzd Ff oi`e§¥©§¨¨©¥©¥¨¨¨

:'d EprzYéì éøîàxn`e oke .iliaWA . ©§¥¦§¦¦¦§¦¦§¥§¨©
:l`xUi ipal drxRci dxez ©§Ÿ¦§¥¦§¨¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נה `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְִֵ

אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִֵֶַַָָָּכׁשהֹוציאני
ּבמקֹום  ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמׁשֹוטט

"חסּד זה לּה "ואמר ‰˙eÚ.רׁשעים: ¯L‡k∑ לׁשֹון ְְִֵֶַַָָָֹ«¬∆ƒ¿ְ
אלהּות  לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל ְְְְְְֱִִִֵַַַַָרּבים,
אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ְְְֱֲִִֶַָָָֹּולׁשֹון
לׁשֹון  וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", ְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים
יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון ְְֱֲִִִֵֵֵַַַֹ'אלהים'

"ּבעליו  וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", ְְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ"ואדֹוני
לׁשֹון  מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". "והּועד ְְְְִִַַַָָָֹיּומת",
קרּוי  מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל ְְְְִִֵֶַָָָֻ"התעּו?"

ּכמֹו: כא)ּתֹועה, וּתתע",(לקמן קיט)"וּתל "ּתעיתי (תהלים ְִִֵֵֶֶַַַָ
אבד", לח)ּכׂשה ויתעּו(איוב יצאּו לבליֿאכל", "יתעּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֹֹ
אכלם  וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó.לבּקׁש כו)עלי, "וּיׁשאלּו(לקמן ְְֵַָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ

וכן: אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום יד)אנׁשי "ואמר (שמות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ
יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ט)ּפרעה (שופטים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹ

הרגתהּו" אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ּכדי ויתּפּלל .ׁשּיתּפּיס «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימל: ¿»»»«ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ'הּנה
ּכסּות  ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון הּנה הּוא", "אחי ְְִִֵֶַַַָָָָָָעליו:

‡Cz.עינים' ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ִֵַ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
'לאחר  לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאּלּו
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתעּלל
ועלֿידי  הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïk.נס  ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָל
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור - מקֹום ּבכל 'ּתֹוכחה' ְְְְִֵַַָָָָָּולׁשֹון
ּולׁשֹון  אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵֵָאשפרובי"ר,
ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ ְְִִֵֵַַַַָָָהּמקרא
ּובכל  ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכסּות
ּכל  וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר
הּמקרא  לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָדעּמ

.ּפרׁשּתי  ְִֵַ

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íéðéò úeñk Cì àeä äpä (æèWi . ¦¥¨§¥©¦¥
,DpA ipir zEdM lr fnx `Ed iM xnF`¥¦¤¤©¥¥¥§¨
didIW ipirA xWIde .WxC KxC dfe§¤¤¤§¨§©¨¨§¥©¤¦§¤
,FOr xg`e Fnvr KWFn mipir zEqM§¥©¦¥©§§©¥¦
miAxe ,ipgikFz LRvwA l` FnM§©§¤§§¦¥¦§©¦
dqkn FnM Kl `Ed dPde .mixg £̀¥¦§¦¥¨§¦§¥
.KlrA `EdW mdxa` xEarA ,mipir¥©¦©£©§¨¨¤©£¥
,Kilr eipir z` z` `Vi `NW mrHde§©©©¤Ÿ¦¨¤¤¥¨¨©¦

EqM `Ed mBKY` xW` lkl mipir z ©§¥©¦§¨£¤¦¨

e''ie didie .eicar iWp mdW zFgtXdn¥©§¨¤¥§¥£¨¨§¦§¤¨
.l`rnWi oFWlA dtx `''tM zgkpe§Ÿ¨©§¥¨¨¦§¦§¨¥
mFIA FnM EdFnM mitl` `xwOaE©¦§¨£¨¦¨§©
mrhe .eipir z` mdxa` `VIe iWilXd©§¦¦©¦¨©§¨¨¤¥¨§©©
cFr dxn` `NW dWn ixaC zgkpe§Ÿ¨©¦§¥Ÿ¤¤Ÿ¨§¨
FWExR dPde .`Ed ig` mdxa` lr dxÜ¨©©§¨¨¨¦§¦¥¥

ìk úàWie .dxU zgkFYp df lM mre . ¤Ÿ§¦¨¤¦©©¨¨§¥
zFpwl sqMd lr Kl `Ed dPd iM xnF`¥¦¦¥¨©©¤¤¦§
Dnvr zkWFn iYzp zNnE ,WEAln©§¦©¨©¦¤¤©§¨

sl` iYzp dPd `Ed oke .DOr zxg`e§©¤¤¦¨§¥¦¥¨©¦¤¤
FnM dqkn FA Kl zFpwl Kig`l sqM¤¤§¨¦¦§¨¦§¤§
lkl iYzpe ,mipirl de`Y didIW zEqM§¤¦§¤©£¨©¥©¦§¨©¦§¨
iYzp xW` lM z`e KY` xW £̀¤¦¨§¤Ÿ£¤¨©¦
.zFgtWE micare xwaE o`v mdxa`l§©§¨¨Ÿ¨¨©£¨¦§¨
,iYxn` xW`M WExR zFidl oFkp xzFie§¥¨¦§¥©£¤¨©§¦
Kl mipir zEqM `Ed mdxa` iM¦©§¨¨§¥©¦¨
xW` mB ,Kl EidW KY` xW` micarle§©£¨¦£¤¦¨¤¨¨©£¤

:ip` mB miYzpìk úàåipA lM mre . §©¦©£¦§¤Ÿ§¦¨§¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`נו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ּדּבּורּה ׂשרה עלּֿפי .ׁשל ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב ּפרׁשה (ב"ק סמ «»«∆»»¿ַָָָָ
והּוא  חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָזֹו,

נענה  הּוא ּדבר, לאֹותֹו וּיתּפּלל צרי" ׁשּנאמר: ּתחּלה, ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכבר  ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָוגֹו'"

אבימל את ׁשרּפא L‡k¯.קדם ‰¯N ˙‡ „˜t ֲִִֵֶֶֶֶֶֹ»«∆»»«¬∆
¯Ó‡∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑ היא והיכן ּבלדה. »»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְִֵֵָָ

אלהים  "וּיאמר אמירה: ּדּבּור? הּוא והיכן ְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹאמירה
ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה ְְְְֲִִַָָָָָאבל

הּבתרים  ּבין ּבברית "לא אלֿאברם" נאמר: וׁשם , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש.'‰ NÚiÂ ְְְִִִֵֵֶַָָָ«««

¯ac ¯L‡k ‰¯NÏ∑ לאברהם. ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑.חמא ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְִִַַָָָ
ׁשּלא  חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֹרּבי
אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל 'מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹיאמרּו:

חדׁשים  ‡˙B.לז' ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה דּמּליל ְֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵַָ

הּמֹועד  "לּמֹועד את לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב

ל  חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ÂÈ˜ÊÏ)∑לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l jxk zegiy ihewl)

זֹו לׂשריטה חּמה האחרת ּכׁשּתּגיע ב)ּבּׁשנה כא, (רש"י ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרה את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: ּכאׁשר לרׁש"י ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

לׂשרהאמר ה' ּדּבר וּיעׂש יצחק ּכאׁשר ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מה  ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהיתה
ׁשהּדבר  מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן הּכתּוב. זאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרט

לּכל היה .נּכר ִַָָָֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

:mipir zEqM Kl `Ed mc`úçëðå. ¨¨¨§¥©¦§Ÿ¨©
.FnFwnA e''iEd mrh cnrIe ,dWn ixaC¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ©©©¨¦§
eixac oi`e gkFp on `EdW xn` oF`Bde§©¨¨©¤¦¥©§¥§¨¨

:migkpfi dxez §Ÿ¦
eãìiå (æéKlnia` zW` l` aW . ©¥¥¨¤¥¤£¦¤¤

mUIe oke .Klnia` l` `l .eizFdn`e§©§¨Ÿ¤£¦¤¤§¥©¨¤
xAci opr cEOrA .mFlWA dngln inC§¥¦§¨¨§¨§©¨¨§©¥
iYcar xW` .dcr ipA dN` .mdil £̀¥¤¥¤§¥¨¨£¤¨©§¦

xFgp ia`e mdxa` ia` .odA LzF`§¨¥£¦©§¨¨©£¦¨
Wxtn `EdW d`xY `ld .EcarIe©©©§£Ÿ¦§¤¤§Ÿ¨
lM crA 'd xvr xvr iM ,ipXd wEqRA©¨©¥¦¦¨Ÿ¨©§©¨
xiMfd `le ,Klnia` zial mgx¤¤§¥£¦¤¤§Ÿ¦§¦
xEarA KM lM iYkx`de .Klnia £̀¦¤¤§¤¡©§¦¨¨©£
xEvr didW mixnF` EidW miWxtn§¨§¦¤¨§¦¤¨¨¨

:uEgl z`vlgi dxez ¨¥©
íçø ìk úlîe (çé.mdilr dprh . ¦©¨¤¤¨£¨£¥¤

zNnEeãìiåEngie FnM miWPl . ¦©©¥¥©¨¦§©¤¡
:o`Sd` dxez ©Ÿ

(áBúà øac øLà ãòBnìK`lOd . ©¥£¤¦¥Ÿ©©§¨
eil` aW mB ,LYW` dxU dI` l`XW¤¨©©¥¨¨¦§¤©¨¥¨

xn` oM iMlr mXd siqFd `le .Fl ¦¥¨©§Ÿ¦©¥©
dEv `Ed iM ,Ftilgd `le wgvi mW¥¦§¨§Ÿ¤§¦¦ª¨

:ok F`xwlb dxez §¨§¥
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נז `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn f"h iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑ הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָעקרֹות

היה  ׂשחק ורב עּמּה, נענּו ּתפּלֹות הרּבה ְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹּבּיֹום,
.ּבעֹולם  ָָ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑ ׁשבח ּכמֹו:לׁשֹון וחׁשיבּות, ƒƒ≈¿«¿»»ְְֲִֶַַ
מא) ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ראּו(שם אּלה", ּברא "מי ְְִִֵֶַָָָָָ

הּוא ּומי הּוא ּגדֹול (מה הּוא הבטחתֹו,)וכּמה ׁשֹומר , ְְִֵַַַָָָָ
ועֹוׂשה  מבטיח ׁשּנה ∑ÏlÓ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֶַַַָָƒ≈ִָ

ּכלֹומר: מאה, ׁשּלֹו ּגימטרּיא 'ּדּבר', אמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

לאברהם  מאה N¯‰.לסֹוף ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑ּומהּו ְְְֵַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ַ
את  הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ'ּבנים'
ילדה  'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבניהן

אסּופי אּלא הּׁשּוק'ׂשרה, מן .הביאה ֲִִִֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k jxk zegiy ihewl)

מן  הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה לא אֹומרֹות, ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיּו
ז)הּׁשּוק כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנתעּברה  לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבנֹו
ּפרׁשת  ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאבימל
ׁשהׂשרֹות  לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹולדֹות),

ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהֹוליד
אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ׂשרה". נתעּברה מאבימל"ְְֲִִֵֶֶַָָָ

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ עה)חדׁשכ"ד לסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑ הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימל,ׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו אלילים, עבֹודת לׁשֹון ¿«≈ְְֱֱֲִִֶֶַַ
לב) עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". ְְֲִֵֵַַַָָָָֻ"וּיקמּו

ּדתימא: לט)ּכמה לׁשֹון (לקמן אחר: ּדבר ּבי". "לצחק ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדתימא: ּכמה ב)רציחה, ב הּנערים (שמואל נא "יקּומּו ְְְְִִֵַָָָָָָ
לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

÷çöî (è:DpAn lFcB FzFid xEarA FA `PwYe ,xrp lM bdpn oM iM .i dxez §©¥¦¥¦§¨¨©©©§©¥©£¡¨¦§¨
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xie`נח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְִִִַַָָֹ
מריב  ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבןֿהאמה

וא  הירּׁשה, על יצחק ונֹוטל עם ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּפי

דתימא: ּכמה כו)חּצים, הּיֹורה (משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אני" מׂשחק הלא ואמר וגֹו', ÈaŒÌÚ.זּקים ְְְֲִִִֵַַָָֹƒ¿ƒ
˜ÁˆÈŒÌÚ∑(ב"ר)אינֹו אם אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ƒƒ¿»ְֲִִִִֵֵֶָ

ּכיצחק  ּבני,אֹוהגּון אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
"עםּֿבני  קלֿוחמר עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה ְְִִִִֵֶֶַַַָֹאין

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן .עםֿיצחק", ְְִִֵֶֶָ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר) ׁשּיצא ׁשּׁשמע לׁשּלחֹועל לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . .לתרּבּות «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

òîL:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a §©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות למדנּו.)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה ,. ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ולא ∆∆¿≈««ƒְְְִֶֶֶָָָָֹ

רעה ׂשֹונאֹו לתרּבּות ׁשּיצא אף ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.על ְְְֶַַָָָָ¿∆«∆∆ַ
ׁשכמּה על ׂשם רעה,הּילד עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה , ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברגליו ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו CÏzÂ.(בראשית ְְְֲֵֵַַַַַָָָֹ«≈∆
Ú˙zÂ∑ לג ּבית חזרה .(ב"ר)אביהּלּולי «≈«ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ חֹולים ׁשּדר .הרּבה לׁשּתֹות לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

úãBà (àé:xaC FnM .ai dxez Ÿ§§©
íéî úîçå (ãéFzFidl okYie .ilM . §¥©©¦§¦§¦¨¥¦§

.Lzng gtqn EdFnke .urn F` xFrn¥¥¥§¨£¨§
,FpA WxB Ki` mdxa`n Ednzi miAxe§©¦¦§§¥©§¨¨¥¥¥§
zacp dI`e mwix FO` mr oA glW mB©¨©¥¦¦¥¨§©¥¦§©
mdxa` iM EdnzIW dN`n DnYde .FAl¦§©¥©¥¥¤¤¦§§¦©§¨¨
did EN`e .'d EdEv xW` lkM dUr̈¨§¨£¤¦¨§¦¨¨
`l ,dxU oFvxA `NW xbdl oFnn ozFp¥¨§¨¨¤Ÿ¦§¨¨Ÿ

ixg` dpFxg`A dPde .mXd zevn xnẄ©¦§©©¥§¦¥¨©£¨©£¥
:l`rnWi ipal zFpYn ozp dxW zFn¨¨¨©©¨¦§¥¦§¨¥

íéî úîçå íçìmUe xBd l` ozp . ¤¤§¥©©¦¨©¤¨¨§¨
KpA KY` igw Dl xn`e ,DnkW lr©¦§¨§¨©¨§¦¦¨§¥
adfe sqM Dl ozPW okYie .dgNWie©§©§¤¨§¦¨¥¤¨©¨¤¤§¨¨
dn minE mgl ozpe .aEzMd WxR `le§Ÿ¥¥©¨§¨©¤¤©¦©
xxbA iM ,raW x`A cr Dl wiRqIW¤©§¦¨©§¥¤©¦¦§¨

`le dkld `id dPde .mdxa` did̈¨©§¨¨§¦¥¦¨§¨§Ÿ
dlg DpA dPde .rzYe ,KxCd drcï§¨©¤¤©¥©§¦¥§¨¨¨
DwigA FYgwNW xg`e ,miOd oFxqgn¥¤§©©¦§©©¤§©§§¥¨
`nSA `vFi FWtPW dz`xe§¨£¨¤©§¥©¨¨

:EzkilWdeh dxez ¦§¦¨
íéçéOä ãçà úçz (åè. ©©©©©¦¦

:mipli`dfh dxez ¨¦¨¦
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נט `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְִֵ

'ׁשהטיח  מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָטיחֹות,
ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבאׁשּתֹו',
ליּכנס  הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

ּכמֹו: ב)לכאן, מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּומּגזרת: לחּגא", למצרים יהּודה אדמת (תהלים "והיתה ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
וכן:קז) ּכּׁשּכֹור", וינּועּו סה)"יחּגּו ארץ",(שם "קצוי ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קצה  pÓ‚„.מּגזרת ·LzÂ∑,למּות ׁשּקרב ּכיון ְִִֶַָ«≈∆ƒ∆∆ֵֶַָָָ
להתרחק  .הֹוסיפה ְְִִֵַָ

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑ החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן ∆«««ְִִֶֶַַָָָ
עליו, אחרים להתקּבלמּתפּלת קֹודמת .(ב"ר)והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÌLŒ‡e‰ ¯L‡a∑(טז עֹוׂשה (ר"ה ׁשהּוא מעׂשים לפי «¬∆»ְֲִִֶֶַ
נּדֹון  הּוא לעׂשֹות.,עכׁשו עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִֶַַַָָֹ

'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי
זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ּבּצמא,ׁשל ּבני להמית ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מה  'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו מעלה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָאּתה
להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק ְִִֶַַַָָָָָהּוא,
"ּבאׁשר  וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל מעׂשיו ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָ'לפי
ּכׁשהגלם  ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּואֿׁשם".

ׁשּנאמר: כא)נבּוכדנאצר, וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ
ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא אֹותם לקראת מֹוליכין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

'ּבבּקׁשה  לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאצל
וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני אצל הֹוליכּונּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָמּכם,

ׁשּנאמר: כה)עלינּו', ּתקרי (שם אל ּדדנים", "ארחֹות ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּומביאין  לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָּדדנים,
ּכסבּורים  נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר ְְְְִִִֶַָָָָָֹלהם
ּפיו  לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל,

ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח .ּופֹותחֹו, ְְְִֵֶֶַָ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים על ∑˜M˙.יֹורה …∆«»ְִִֶֶֶ«»ַ
הּׁשי"ן  לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשם

העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמדּגׁשת,
ׁשּנאמר: טז)הּוא וגֹו'(לעיל בּכל .""ידֹו ְֱֶֶַַָֹ

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

úL÷ éåçèîk (æèFnrhe .aWi ccA . ¦§©£¥¤¤¨¨¨©§©§
:ugd zglWdM rEcifi dxez ¨©§©§¨©©¥

úM÷ äáø (ëlaA l` ErinWd EdnM . Ÿ¤©¨¨Ÿ¦§¦¤¨¤

xxU FnM miWxW ipW md m`e .miAx©¦§¦¥§¥¨¨¦§¨©
:dAx zxfBn ,aaxE dAx mB .dxUe§¨¨©©¨§©¦¦§©©¨

úM÷:aPB FnM ,x`Yd mW .íBìä íâä. ©¨¥©Ÿ©§©¨£©£

mrRA dNgzA K`lOd Dl d`xp mXW¤¨¦§¨¨©©§¨¦§¦¨©©©
:dpFW`xd`k dxez ¨¦¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`ס zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי' אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַַָָָָ

ß oeygxn f"i iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו, ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

éì ø÷Lz íà (âë:g` Fl oi`e lTd oipAdn .écëð:ipA oA .ck dxez ¦¦§Ÿ¦¥©¦§¨©©§¥¨¤§¦¤§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סי `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy

(èë)òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
:äðcáì závä øLà älàä úNák§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦ µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑ עדּות לׁשֹון «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְֵ
נקבה  הּמּצבה"ׁשל "ועדה ּכמֹו: ,.Èz¯ÙÁ Èk ְְְֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ
¯‡a‰Œ˙‡∑אבימל רֹועי עליה היּו מריבים ∆«¿≈ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

א  חפרנּוה'. 'אנחנּו מי ואֹומרים: ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
הּבאר  על היא,ׁשּיתראה ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ויעלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

אברהם  לקראת .ועלּו ְְְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ"מעׂשה
ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּפעּולתֹואפן ּולפרסם ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹ

לּבנים. סימן ִִַָָהּוא
צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלצאת
ּכאׁשר  ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפעילּות
ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלׁשם
היא  עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר אפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיתר־על־ּכן:

ּדרכי לחץ ּבאמצעּות ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ַֹנעם").

ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואם
זאת  עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעליו
ּכדי  הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא רצֹון, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹללא

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָל"התּפּטר "
לנּו מסּוּפר ּכ הּנ"ל,ּבּתֹורה על ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון - ְְִִַַַַָָָָָָָ

ּב מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל בני ּובדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ל"נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני אֹותי , הּכרּת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

",ּבברּיֹותי  ְִִָ
על  מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְֲֶַַַַַַַַַַַָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות "רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָיהּודי,
הּכפּיה  יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהמצֹות...",

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו "מצוה הּגלּוי והּלחץ לידי עד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא מצוה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגֹוררת

ׁשל  ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודה
ּב" אֹותי קּיּום ברּיֹותי הּכרּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָ

מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹההבטחה
דוד... ּכלמּבית ׁשל ויכּוף ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

האמּתית  ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּתֹורה
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהׁשלימה

(àì)íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬
:íäéðL eòaLð¦§§−§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
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i"yx£ÏL‡∑ להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְִֵֵַַַַָָ
'ּפנּדק  אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמּמּנּו

ּפרֹות  מיני ּכל ּובֹו נטיעה לאכסניא, לׁשֹון ּומצינּו ,' ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּנאמר: יא)ּבאהלים, אּפדנּו"(דניאל אהלי ."וּיּטע ְְֱֳִִֵֶֶַַַַַָָֹ

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
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‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xie`סר zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
'B‚Â ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ׁשמֹו נקרא "אׁשל" אֹותֹו עלֿידי «ƒ¿»»¿ְְְִֵֵֶַָ

לאחר  העֹולם. לכל אלּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְֱֶַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשאכלּתם  למי 'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאֹוכלים

ׁשאמר  מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמּׁשּלֹו,
אכלּתם' העֹולם, י)והיה .(סוטה ְְֲֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עֹולם: אל יהוה ּבׁשם לג)וּיקרא־ׁשם (כא, ְְְִֵֵַָָָָֹֽ
אברהם  ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל
לאחר  ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבינּו
אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכלּו
ׁשאמר  למי ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשל

העֹולם ואילך)והיה א עמוד סוף י, (סוטה ְָָָָ
ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה רצּו(בראשית ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְִֵֶֶַָָָֹ

מה  על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון וׁשתּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאכלּו

מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם ְִֵֶֶַָָא־ל
להכריח  אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
להּגיד  רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאנׁשים
אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, מרצֹונם זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן ְְִִֵֶַַַַַַָָרק

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּבעל  ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכל
את  לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבית

וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה יתּבר ְְֱִֵֵֶָָָָֹאלקּותֹו
ּבאים  הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלהּכרה

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
ּבּטּוׁש ּפעל ועל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָולכן

הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם (חלק ּוׁשבירה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
כט) פרק ריש בתניא הובא א. קסח, ּביּהג סליק ּדלא ְִֵָָָָ"אעא

כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין ְְְְְִִֵֵַָָָָָנהֹורא
ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ואז ליּה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמבּטׁשין

זֹו". לבירה ְִִַַַַָּבעל־הּבית

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַֻ
היה  ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה ְֲֵֶֶָָָָָָָָָעׂשה
ּבאלֹוני  וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבצאתֹו
ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹממרא",
,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבכל
"ויהי  מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
עׂשה  לא ּובמצרים מצרימה", אברם וּירד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹרעב...
מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָֹֹאּלא
אׁשר  ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא עד למּסעיו" וּיל"ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם "וּיּסע ּבחברֹון", מּיד: סדֹום, פכה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה מּפני אברהם" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָמּׁשם
למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּפלׁשּתים,
ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה הרי הּמלאכים, אצלֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבאּו
הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", ְְִִִִִַַַָָָָֹֻ"ימים
ׁשּתי  עליהם מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֻלסּתֹום
אינם  ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים,
מּׁשם  יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים

עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, ׁשל וחזר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים עֹולם'יצחק ּב'סדר ׁשנּויה ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

.(ב"ר)
ß oeygxn g"i ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ְִֵֵֵַ
פט) ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אחר

אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמּכל
ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל ְְְִִִֶֶַַָָָָָאֹו

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íäøáà úà äqð íéäìàäå (àWi . §¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨¥
zgY `''dde ,o''iW zgY K''nQd iM xnF`¥¦©¨¥©©¦§©¥©©
wx ,mWigki dWxRd lM mrhe .s''l`d̈¨¤§©©¨©¨¨¨©§¦¥©

zrCd lETW iWp`e .FrnWnM dQp¦¨§©§¨§©§¥¦©©©
zrC zg`d .miYW md zFrCd iM Exn`̈§¦©¥¥§©¦¨©©©©
WId zrC zipXde .FzFid mxhA cizrd¤¨¦§¤¤¡§©¥¦©©©¥

dYr iM mB .dQp WExiR dfe .`vnPd©¦§¨§¤¥¦¨©¦©¨
dQp zNOW xn` oF`Bde .iYrcï©§¦§©¨¨©¤¦©¦¨
zNn mB .mc` ipal Fzwcv zF`xdl§©§¦§¨¦§¥¨¨©¦©
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סג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹאּלּו
מתּפאר  ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹעל

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו לי אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּבאבר
מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ּכÈp‰∑.הּוא: ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒָ

זּמּון  ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם .היא ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָ

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', לֹו:,אין אמר «»ְֵֶַַָָָָָ

יאמרּו: ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹ'ּבבּקׁשה
מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿

."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: ְְְִִִֵֵֶַַָָָאמר
לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְִִִִֶֶַַָָָָאמר
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ"אׁשרֿאהבּת".
ׁשּלא  מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹלֹו:

ּפתאם  לחּבב לערּבבֹו ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח , ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ודּבּור  ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את .עליו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

‰i¯n‰ ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, :(ב ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
הּמֹורּיה". ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את ְְִִִִֵֶַַַָָ"לבנֹות

ׁשּמּׁשם  ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָורּבֹותינּו
ׁשם  על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָהֹוראה
ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, .עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

e‰ÏÚ‰Â∑ חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ¿«¬≈ְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
להר  להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, ְְֲֲֵֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, ‡Á„.לעׂשֹותֹו ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ««
ÌÈ¯‰‰∑הּצּדיקים מתהא ספרים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∆»ƒְְִִִֵַַַַָָָ

לּצּדיקים  מׁשהא ּכדי )אחרים: זה וכל להם, מגּלה ואחרּֿכ , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן: ׂשכרן, יב)להרּבֹות אראּך",(לעיל אׁשר הארץ "אל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹונה: ג)וכן הּקריאה (יונה את אליה .""ּוקרא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּוא ∑L·ÁiÂ.(פסחים ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…
מקלקלת  ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעצמֹו

הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר) יׁשמעאל ֶַָ∆¿≈¿»»ְִֵָ
לּדרואליעזר, לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לנקביו  האחד יצטר ׁשאם אנׁשים, ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבלא
עּמֹו הּׁשני יהיה וצּלח,∑Úw·ÈÂ.ויתרחק, ּתרּגּומֹו: ְְְִִִִֵֵֶַַ«¿««ְְַַַ

יח)ּכמֹו: ב הּירּדן"(שמואל ּבּקּוע,"וצלחּו לׁשֹון , ְְְְְִֵַַַָ
ּבלע"ז  .סינדר"א ְַַ

(ã)àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§
:÷çøî íB÷nä-úà¤©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,מּיד מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ
ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּכדי

עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה .ואּלּו ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ÌB˜n‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ««¿∆«»ַָָָָָָָ

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

df rci `lde .iYrcFd mrhM iYrcï©§¦§©©©§¦©£Ÿ¨©¤
mW Eid `l ,FpA cwrW drWA iM oF`Bd©¨¦§¨¨¤¨©§Ÿ¨¨
WExR iM Exn` mixg`e .eixrp Elit £̀¦§¨¨©£¥¦¨§¦¥
,xdd l` EdlrIW dlFrl mW Edlrde§©£¥¨§¨¤©£¥¤¨¨
rci `l mdxa`e .dlFrl Fl aWgY z`fe§Ÿ¥¨¥§¨§©§¨¨Ÿ¨©
mXde ,FzF` hgWl xdnie ,d`EaPd cFq©§¨©§©¥¦§Ÿ§©¥
Exn` mixg`e .z`f iYWTA `l Fl xn`̈©Ÿ¦©§¦Ÿ©£¥¦¨§
ziwWde FnM dlFrl EdlrYW d`xd¤§¨¤©£¥§¨§§¦§¦¨

Bd dN` Ekxvde .oii mzF`mipF` ¨©¦§ª§§¥¤©§¦

okYi `l Exn`i iM .dN`d miWExiRl©¥¦¨¥¤¦Ÿ§Ÿ¦¨¥
xg` xn`IX ,devn mXd dEvIW xg ©̀©¤§©¤©¥¦§¨¤Ÿ©©©
al lr EnU `l dPde .dpUrz `l oM¥Ÿ©£¤¨§¦¥Ÿ¨©¥
.dpW xg` mIelA mtilgdW mixFkAd©§¦¤¤§¦¨©§¦¦©©¨¨
midl`de dNgzA xnF` aEzMdW xg`e§©©¤©¨¥¦§¦¨§¨¡Ÿ¦
,zFprHd lM Exq ,mdxa` z` dQp¦¨¤©§¨¨¨¨©§¨

mrhe :xkU lAwIW icM EdQp mXdeék §©¥¦¨§¥¤§©¥¨¨§©©¦
ézòãé äzòcFre .drc` `l m`e FnM . ©¨¨©§¦§§¦Ÿ¥¨¨§

m` .mWA LiYrci wEqRA FcFq Wxt £̀¨¥©¨§©§¦§¥¦

:zFxYqPd rcFi mXd ipxfria dxez ©©§¥¦©¥¥©©¦§¨
íéøää ãçà (áoke .ziAd dpap mW . ©©¤¨¦¨¦§¨©©¦§¥

xdA ziAd z` dnlW oaIe Wxtn§Ÿ¨©¦¤§ŸŸ¤©©¦§©
oxB did FaE .DFaB xd EPpi`e dIxFOd©¦¨§¥¤©¨©¨¨Ÿ¤

:dpex`b dxez £©§¨
äìBò éöò òwáéå (âlr mnUe . ©§©©£¥¨§¨¨©

:xFngdc dxez ©£
éLéìMä íBia (ãx`An `vIW . ©©§¦¦¤¨¨¦§¥

:raWd dxez ¤©
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xie`סד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכל ֹומר «…ְֲֶֶֶַַָָ

ּׁשאמר  מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפנינּו.
'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: נתנּבא ∑eLÂ·‰.לי ְְִִֶֶַַָֹ¿»»ְִֵַ

ׁשניהם  .ׁשּיׁשּובּו ְֵֶֶָ

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑,הּבׂשר את ׁשאֹוכלת ׁשם על סּכין, ««¬∆∆ִֵֶֶֶֶַַַָָ

דתימא: לב)ּכמה ּבׂשר",(דברים ּתאכל "וחרּבי ְְְְִֵַַָָָָֹ
נקראת  זאת אחר: ּדבר לאכילה. ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשּמכׁשרת

ׂשכרּה'מאכלת' מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על ,. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «≈¿¿≈∆«¿»ְֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹלׁשחט

ּבּדבר  מרּגיׁש היה .ׁשּלא ְִֶַַָָָָֹ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑,הּׂשה לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר: ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶֶַַַ
יצחק  ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני". "לעלה ׂשה, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואם

ּבלב  יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
.ׁשוה  ֶָ

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד הּידים (שבת מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְֲִֵַַַָָָָָ
"עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֻוהרגלים

ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום לבנים, קרסּליהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
נּכר  .היה ִָָָ

(é)úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ¦§−Ÿ¤§«

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(ämdxa` xn` Ki` mixnF` Wi¥§¦¥¨©©§¨¨
äáeLðåFYrcA did iM Epr mixg`e . §¨¨©£¥¦¨¦¨¨§©§

icM mgC mdxa`e ,eizFnvr `iadl§¨¦©§¨§©§¨¨¨¨§¥
wgvi WiBxi `NWe .FaEW cr ExEqi `NW¤Ÿ¨©§¤Ÿ©§¦¦§¨
wgvi didW Exn` l''f EpizFAxe .gxaie§¦§©§©¥©¨§¤¨¨¦§¨
.mipW raWe miWlW oA cwrp xW`M©£¤¤¡©¤§Ÿ¦¨¤©¨¦

`xaq KxCnE .lAwp dlAw ixaC m`e§¦¦§¥©¨¨§©¥¦¤¤§¨¨
zwcv didYW iE`x didW .oFkp df oi ¥̀¤¨¤¨¨¨¤¦§¤¦§©
xkVn lEtM FxkU didie ,diElB wgvi¦§¨§¨§¦§¤§¨¨¦§©
,dhigWl FpFvxA Fnvr xqOW eia`̈¦¤¨©©§¦§¦§¦¨
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aFxTde .dlFrd ivr `VIW xEarA okYi¦¨¥©£¤¦¨£¥¨¨§©¨
.mipW b''il aFxw didW zrCd l ¤̀©©©¤¨¨¨§¨¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סה `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(àé)øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
íäøáà|:éðpä øîàiå íäøáà ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא, חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
äîeàîék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòàìå äzà í §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

ða-úà zëNç:épnî Eãéçé-úà E ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑ לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

ּדם' מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ,ּבאתי ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ
מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: .אמר ְַַַַַַַָָ

ÈzÚ„È ‰zÚ Èk∑:אברהם לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒְִַַַַַָָָָָ
"ּכי 'אפרׁש לי: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

"קחֿנא  ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָביצחק
יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאתּֿבנ

אחּלל  '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ֲֵֶַַַַַַָָָֹאלֿהּנער"'.
ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא 'קח',ּבריתי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

אּלא  'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמֹוצא
אחתיּה' אּסקּתיּה ÈzÚ„È."העלהּו", ‰zÚ Èk∑,מעּתה ְֲֲֵֵֵַַַַƒ«»»«¿ƒֵַָ

היא  מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻיׁש
"ּכי  ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָחּבתי

אּתה  אלהים ."ירא ְֱִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

הּנער  אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָֹואל
ׁשאלה  מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

למקרא: חמׁש ּבן אצל ְְְִֵֵֶֶָָָּפׁשּוטה
הּצר טעם מהּו לציוּוי ּבנתינת - גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְִִִִִֶַַַַַַַַָָֹ

לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָ"אל
אל  יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו אברהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּׁשמע

ּבוּדאי ּביֹותר הּנער", ּומהּוׂשמח ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
" טעם ּבנתינת וגֹו'"?!ּכי הּצר ידעּתי עּתה ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

לֹומר צרי לאחרי ׁשהיה ועל־ּכרח) ּבינּתים ענין איזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
"ּכי  הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּציּוּוי

וגֹו'". ידעּתי ְְִַַָָעּתה
אברהם  ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָולכן
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה,

ׂשיחתי  את לפני אמרּתאפרׁש "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי

הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי אמר אּתה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹעכׁשו
ׂשפתי  ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל
לא  אׁשנה, לא ׂשפתי מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי אׁשנה, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
(וטעם  אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאמרּתי
לׂשטן  להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּדבר)
ּפה  ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא מה הּתמהים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻולאּמֹות

זה  היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעכׁשו
מּכיון  אּתה", אלקים ירא "ּכי לּכל להראֹות נּסיֹון ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאּלא

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹׁש"ּלא
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכאֹורה,
אמר  אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ"אתמֹול
ּולהזּדרז  ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו היה - כּו'" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי
ׁשאלֹות  לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַֹלהֹורידֹו

ְָמיּוּתרֹות?!
לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹאּלא,
על  וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת

ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ׁשל ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהנהגתֹו
:עצמ ְְְַַַוהגע

נּסיֹון  לכל ּכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא העקידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
את האמּונה העּמים ותקף ּבהּקּב"ה,ּגדל אבינּו דאברהם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשאלה  עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואי
הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוקּוׁשיא

העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית
אמר  אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹולכן,

" לפנילהּקּב"ה לֹואפרׁש ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁשנה  לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ׁשאין ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ְוכּו'".

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íäøáà íäøáà (àé:oFfRgA FnM minrR .ai dxez ©§¨¨©§¨¨©£©¦§§¦¨
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xie`סו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑לכ היה ימי מּוכן מּׁשׁשת ¿ƒ≈«ƒְְִֵֵֶָָָָ

הּמלאÁ‡∑¯.ּבראׁשית  לֹו ׁשאמר "אל אחרי : ְִֵ««ְֲֵֶַַַַַָָ
ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשלח

אברהם  ּבתר ּוזקף עינֹוהי ּולפי (אּלין ית אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר .)האּגדה: ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑ אברהם אצל רץ ,ׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

ּומערּבבֹו סֹובכֹו Ba.ּבאילנֹות והּׂשטן ˙Áz∑ מאחר ְְְְְִַַָָָָ««¿ֵַַ
ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּכתּוב
היה  מּמּנּו, ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת ְֲִֶֶַַַַָָָָָָמהּו
היא  ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמתּפּלל
ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, ְְְְְֲִִִִִִָָָָעׂשּויה

ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, .ּבני ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֻ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé øLà£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«

i"yx£‰‡¯È ויראה ∑‰' יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶַַ
ּולהקריב  ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את ְְְְְִִֶֶַַַַָָלֹו

קרּבנֹות  ‰ÌBi.ּכאן ¯Ó‡È ¯L‡∑ לימי ׁשּיאמרּו ְָָָ¬∆≈»≈«ְִֵֶֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יראה" זה "ּבהר עליו: ְֵֶֶַַַָָָָָהּדֹורֹות

הּיֹום ∑‰ÌBi.לעּמֹו "עד ּכמֹו: העתידין, הּימים ְַ«ְֲִִִַַַָָ
הּקֹוראים  הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה"

הּיֹום  על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, המקרא ְְִִֶֶֶַַַַַַַָאת
לסלח  זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשעֹומדים

ה  מן ּולהּצילם ׁשנה ּבכל ׁשּיאמר ליׂשראל ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה ְְִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹום

לכּפרה  ועֹומד צבּור יצחק ׁשל .אפרֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l jxk zegiy ihewl)

יראה ה' יד)ּבהר (כב, ְֵֶַָ
קרּבנֹות ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו (רש"י)להׁשרֹות ְְְְְְִִַַָָָָ

הּׁשכינה ׁשּנתקּדׁשהׁשראת ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמזּבח. על ׁשּנעקד על־ידי עֹולה קרּבנֹות ּבקדּׁשת הקרבת ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
ּבנֹו את ועקד מעׂשה ׁשעׂשה לאברהם, ׁשּיכת - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(ּפֹועל)

הּמזּבח. על ְְִִֵַַַיחידֹו

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

(æè)øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà úéNòE ¨¦̧¨Æ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬

:Eãéçé-úà¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿ƒ«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

æçàð øçà (âéKaQA fg`PW xg` . ©©¤¡©©©¤¤¡©©§©
f` uEnw fg`p z''ig `Ed m`e eipxwA§©§¨§¦¤¡¨¨¨
FzFid xg` Fnrh oke .did zNn xqgY¤§©¦©¨¨§¥©§©©¡
xg` iM Wxtn Wie .EdFnM miAxe .fg`p¤¡©§©¦¨§¥§¨¥¦©©
EN`e .eipir z` mdxa` `VIe mr waC̈¥¦©¦¨©§¨¨¤¥¨§¦

ixg` F` oM xg` ixg` did ,oM did̈¨¥¨¨©£¥©©¥©£¥
lkA oFWNd hRWnM .z`fŸ§¦§©©¨§¨

:dxFYdci dxez ©¨
(ãémrheäàøé 'ä øäadN`A . §©©§©¥¨¤§¥¤

:mixaCdeh dxez ©§¨¦

ézòaLð éa (æèdrEaXd `id Ff . ¦¦§©§¦¦©§¨
:crl zcnFrd dlFcBdïòémrHn . ©§¨¨¤¤¨©©©¦©©

:cirie dpri dUrOd df .dprfi dxez ¨¨¤©©£¤©£¤§¨¦
åéáéBà øòL (æézFlrA zFpicn . ©©§¨§¦©£

:mixrWgi dxez §¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לאב לּבן אחת ‡¯a‰.ואחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑,מּמׁש יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְִַָָֹ
ׁשל  עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי
ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיצחק,

מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ"וּיגר
הראׁשֹונים, חברֹון ׁשּפרׁשנּומּׁשל ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

.למעלה  ְְַָ

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
ּבני  היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,
להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְִִִֵַָָָָָָָֹׁשחּוט
הּקדֹוׁשֿ ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּׁשה
"אחרי  וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה ׁשּנֹולדה ְְְֲִֵֶֶַַָָָּברּוֿהּוא,

האּלה" עקדה הּדברים עלֿידי ׁשהיּו ּדברים הרהּורי ,. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
‡Â‰ŒÌb∑ למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה היא אף «ƒְְְְְְְִִִִֶַָָ

ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָאברהם
אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹמּיעקב:

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני .ח ' ְְְְִִֵֵֶֶ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

çëø ¯ äëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

á÷ò (çé:zixg`A xkU .hi dxez ¥¤¨¨§©£¦
íäøáà áLiå (èéwgvi xiMfd `le . ©¥¤©§¨¨§Ÿ¦§¦¦§¨

Fafre FhgXW xnF`de .FzEWxA `Ed iM¦¦§§¨¥¤§¨©£¨
:aEzMd Ktd xn` ,dig KM xg`ek dxez §©©¨¨¨¨©¥¤©¨

äkìî äãìé (ëqgi xiMfdl . ¨§¨¦§¨§©§¦©©
:dwax`k dxezàøéå úùøô úìñç ¦§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סח

יום ראשון - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו מרחשון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד מרחשון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח מרחשון
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת וירא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט oeygxn b"iÎa"i ipyÎoey`x mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ב ראשון יום
,enw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå,292 'nr cr:äëøáì íãå÷

מרחשון  י"ג שי יום
אגרת כז  ,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

יום ראשון ֿשי י "ב ֿי "ג מרחשון 

LBãwä øäfa áeúkL äæå17çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©¦§©©
,éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëalka `vnp xhtpy wicv - §ª§¨§¦¨¦¦§©¦

wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n xzei zenlerd
j` ,myl dler `edyk xzei `vnp `ed my ,mipeilr zenlera

oezgzd mleradfd-
xzei my `vnp `ed cvik
ezxiht ixg`

- ?ezewlzqdeeðéäc§©§
íìBòä äæa íbL¤©§¤¨¨
íBiä" ¯ äNònä©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
xwir `ed ,dfd mlera
meiw - dyrnd oipr
itk ,lreta zeevnd

`xnbdy19meid" :zxne`
lawl xgnle mzeyrl
dfd mleray ,"mxky
,dyrnd oipr xwir `ed
leaiw ly mipiprd eli`e

ÎlkÎlr .`ad mlera ,"xgnl" md - xky leaiw enk e` xky
dyrnd mlera mb ixd - dyrnd mler `ed dfd mlerd mipt

,øéúé çkzLà,xzei daexn dcna xhtpy wicvd `vnp - ¦§©©¨¦
mlera mby ,`id dpeekd ,rityne rityd mdilry micinlzae

dyrndmdlyd`xi ,dpen` ly zipgexd mzceara wx `l ,
iptl xy`n xzei daexn dcna ezrtyde wicvd `vnp ,dad`e
dyrn ly mipipra ,mdly dyrnd mlera mb `l` ,ezxiht
,xzei daexn dcna `vnp `ed - miaeh miyrne daeyz -

,drtyd xzei milawn mdyäNònä ékeicinlz ly - ¦©©£¤
,eixyewneòeøæ øBà" ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå [ìãb] (ìBãb)¨¨¥§¥¦¥¦¦¦¨©

"÷écvì20,"'ä Bëøa øLà äãO"axtqa xn`pd jxcÎlr - ©©¦©¨¤£¤¥£
ziy`xa21oldlc xe`ial m`zda .ocrÎob lr `id dpeekdy ,

zekln"a xi`ne jynpd xe`l `id dpeekd ,ef zxb` lr

`"f"n jynp day ,"'d ekxa xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c
ly dcearde dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd "zeliv`c
miaehd miyrnde daeyzd ixedxd mi`a jkne ,wicvd

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza,úBöeçå õøàì øéànä©¥¦§¤¤§
uegae l`xyi ux`a -

,ux`lälà eðçðà íâå§©£©§¥¤
íéiç eðlk íBiä ätŸ©ª¨©¦
Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa¦§¨¨¤¤©Ÿ¤

"dì àøwé22.wx `l - ¦¨¥¨
m`Îik ,dyecw ly jxc
dlrnly "ycw" ly jxc
ÎlkÎlr .e"iea "yecw"n
wicvdy ,`vei mipt
ixg` mi`vnp ezrtyde
mlera mb ezewlzqd
daexn dcnae dyrnd

.xzei'ä úãBáòa úàæŸ©£©
;àiîLc élîamipipra - §¦¥¦§©¨

micinlzdy ,miipgex
iptl xy`n xzei ezewlzqd ixg` wicvdn lawl mileki

.ezewlzqdàîìòc élîáezeinyb zertyde mipipra - §¦¥§©§¨
,jiynn wicvdyøîúà Leøôayxetna xn`p -øäfa §¥¦§©©Ÿ©

LBãwä23,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc ,mipibn miwicvdy - ©¨§©¦©¨§¦¦©¨§¨
,mlerd lr,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáemzewlzqd ixg`e - §¦¨§¨¦¦§©¥

,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcna -àìîìàå§¦§¨¥
àîìò àeääa ài÷écöc àúBìöly mzltz `lele - §¨§©¦©¨§©¨§¨

mlera miwicvd`edd,.àãç àòâø àîìò íi÷úà àì`l - ¨¦§©¥¨§¨¦§¨¨¨
mlerd diddfdmiwicvdy ixd ,cg` rbx elit` miiwzn

,mzewlzqd ixg` ,miinybd mipipra dfd mlerd lr mipibn
,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcnaáBøwä ìëå§¨©¨

"ä ïkLî ìà áBø÷,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨
.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
envra xiaqn owfd epax
xzei dwenrd dzernyn
:(f"k oniq) ef zxb` ly
,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨
¯ øhtúàc à÷écöc§©¦¨§¦§©©

ïéîìò eälëa çkzLà¦§©©§ª§¨§¦
."eë éäBiçaî øéúé- ¨¦¦§©¦

wicv ,yecwd xdefa aezk
lka `vnp xhtpy
xy`n xzei zenlerd

.eiigaéøöå,ïéáäì C §¨¦§¨¦
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à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî
íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá
÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
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ב.17. עא, יא.18.ח"ג ז, א.19.ואתחנן כב, יא.20.עירובין צז, כז.21.תהלים כז, ח.22.תולדות לה, ישעי' - הכתוב ל' ע"ד

ב.23. עא, ח"ג



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnע c"i iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ד שלישי יום
,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú úàöîå

,änL BúBìòa øéúé çkzLà íéðBéìò úBîìBòa çðézoaen - ¥©§¨¤§¦¦§©©¨¦©£¨¨
dcna ezewlzqd ixg` `vnp `ed mipeilrd zenleray xacd

,dlrnl dler eznyp xy`k xzei daexnéà äfä íìBòa ìáàC £¨¨¨©¤¥
?øéúé çkzLà?xzei daexn dcna my `vnp `ed cvik -Léå ¦§©©¨¦§¥

äî Cøc-ìò ,øîBì©©¤¤©
ì"æç øîàî ìò éúìawM¤¦©§¦©©£©£©

÷áL"c,xi`yd -íéiç §¨©©¦
,"éç ìëìzryay - §¨©

wicv ly ezewlzqd
xi`yd `edy mixne`
xkfpke ,miigd lkl miig
oeyld zehytay ,lirl
wx `id dpeekd m` ,dyw
z` afr `edy xnel
ex`yp mixg`e mlerd
xi`yd `ly ixd ,miiga

iign `l ,`ed eiig z`emd
`edy ok` `id dpeekd owfd epax laiwy xaqdd itl `l` ,miig

eiign xi`yd`ed,miigd lkl -òãBpk,recik -÷écvä éiçL ©©¤©¥©©¦
íéøNa íéiç íðéà24äðeîà íäL ,íéiðçeø íéiç íà-ék ¥¨©¦§¨¦¦¦©¦¨¦¦¤¥¡¨

,äáäàå äàøéåenvr el yiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d zpen` - §¦§¨§©£¨
zexcben el` yly ,eixyewne eicinlzl oze` rityn `ede

,"miig" mya miweqta:áéúk äðeîàa ék:aezk -÷écöå" ¦¤¡¨§¦§©¦
:áéúk äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa:aezk -,"íéiçì 'ä úàøéå" ¤¡¨¦§¤§¦§¨§¦§¦§©§©¦

:áéúk äáäàáeaezk25:,"íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãBø" §©£¨§¦¥§¨¨¨¤¤¦§¨©¦
.äáäà àeä ãñçåmixne`yk ixd ,cqgd zeinipt `id dad` - §¤¤©£¨

ixd "miig" cqg lr
ly oipr `id dad`y
,dpen` :ylyd lke ,miig
ixd ,dad`e d`xi
."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

íeø ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònäzebixcnde - ©©£

lka ixd ,zenleray
zepigad opyi mler
d`xi ,dpen` ze`xwpd

,dad`eCøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤
äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòî úðéçadbixcnd zepeilr itl - §¦©©£¨¨¤©¤

d`xi ,dpen` zecnde zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze` ly
,mler eze`ay dad`e.òãBpk ,ìeìòå älò Cøãamlerd - §¤¤¦¨§¨©©

oezgzd mlerd `a epnny daiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd
.xzei oeilrd mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥

éìëì õeç øéànä ,ïåéæå§¦¨©¥¦¦§¦
äæ,xen`d ilkl uegn - ¤

åéøeac éãé-ìò©§¥¦¨
,íéLBãwä åéúBáLçîe©§§¨©§¦
xeaicd zeize` ixd -
dx`d zelbn daygnde

.calaì"æø eøîà ïëìå26 §¨¥¨§©©
ìò ãîBò íãà ïéàL¤¥¨¨¥©

."eëå Baø úòccr - ©©©§
.dpy mirax`øçàì ìáà£¨§©©

,Búøéèt,wicvd ly - §¦¨
úðéça íéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦§¦©
øáwa äøàLpL Lôpä©¤¤¤¦§£¨©¤¤

L çeøä úðéçaîixg`- ¦§¦©¨©¤
`id zewlzqdd,ïãò-ïâa§©¥¤

ìL ïäL,eìlä úBcî Loi`y ixd ,dad`e d`xi ,dpen` - ¤¥¨Ÿ¦©¨
,sebay odly ilkae yeala xzei zelaben el` zecn yly
mlera hytzn exie`e ,ipgex mewn `edy ocrÎoba od `l`

,oldl xiaqiy itk ,mc` lkl aiaqnáBøwä ìk ìBëé Cëéôì§¦¨¨¨©¨
åéìàl` xyewnd - ¥¨

,wicvd÷ìç ìa÷ì§©¥¥¤
,ïãò-ïâaL Bçeø úðéçaî¦§¦©¤§©¥¤
`le zecnd mvrn wlg -
,cala odn eife dx`d

å ìéàBäly gexd zpiga- ¦§
,wicvdéìk CBúa dðéà¥¨§§¦

íB÷î úðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©¨
,éîLb,ocr oba `l` - ©§¦

xiaqiy itk ,`ed mby
,df mlera ,oldlòãBpk©©

ì"æø øîàî27á÷òé ìò ©£©©©©©£Ÿ
íBìMä-åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨

,ïãò-ïb Bnò ñðëpL- ¤¦§©¦©¥¤
lawl wgvi l` qpkpyk

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò

éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
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(הערת24. שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל ˘ËÈÏ"‡"כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הערה 138 ע' חכ"ב שיחות בלקוטי
הגליון). בשולי כא.8.25 כא, ו.26.משלי כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, ב"ר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עי oeygxn c"i iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfd mlera `vnp ocrÎoby ixd ,zekxad z`øôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤
úBøîàî äøNò28,íãà ìk áéáñ èMtúî ïãò-ïb øéåàL £¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥§¦¨¨¨

äæ øéåàa íéîLøðå,ocr ob ly -åéøeaãå åéúBáLçî ìk §¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨§¦¨
íBìLå-ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä- ©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨

xacne ayeg mc`yk
dxezl cebipay mixac

,'d zceareíéîLøð¦§¨¦
èMtúnä øéåàa©£¦©¦§©¥

k áéáñ ípäébî.(íãà ì ¦¥¦¨§¦¨¨¨
,Cëìäly egeky oeeik - ¦§¨

ez`xi ,ezpen` ,wicvd
milaben mpi` ,ezad`e
mewnae yeale ilka
mi`vnp md `l` ,inyb
mlera mb miiwd ocrÎoba

,dfdãàî ì÷ðlw - ¨¥§Ÿ
,c`nìa÷ì åéãéîìúì§©§¦¨§©¥

íaø çeø úðéçaî í÷ìç¤§¨¦§¦©©©¨
Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨
øLà Búáäàå Búàøéå§¦§¨§©£¨£¤
àìå ,'ä úà íäa ãáò̈©¨¤¤§Ÿ

íåéæmzx`de -ãáìa ¦¨¦§©
,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
eif elaiw mdyk ,wicvd
eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceéôì§¦
úéîöòä Bçeø úðéçaL,zeinvrd ezad`e ez`xi ,ezpen` - ¤§¦©¨©§¦

,eicinlzl `le cala eil` zekiiydøçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©
úBîìBòaL ïBéìòä ïãò-ïâaL BúîLð úðéçáa ììkäì ,éelò¦§¦¨¥¦§¦©¦§¨¤§©¥¤¨¤§¤¨¨

òãBðå ,íéðBéìòä29éøîâì ø÷òð Bðéà äMã÷aL øác ìkL ¨¤§¦§©¤¨¨¨¤¦§ª¨¥¤§¨§©§¥
älòúpL øçàì íb ,äðBLàøä Búâøãîe BîB÷nî ìëå ìkî¦Ÿ¨Ÿ¦§©§¥¨¨¦¨©§©©¤¦§©¨

,äìòîì äìòîìenewnn ixnbl xwrp `ed oi` f` mb - §©§¨§©§¨
,myex my x`yp `l` ,mipey`xd ezbixcneBæ äðéçáe- §¦¨

,wicv ly egexnïãò-ïâa ähîì äøàLpL äðBLàøä̈¦¨¤¦§£¨§©¨§©¥¤
ïBzçzädhnl mb ,mler lka dpyi ocr ob zpiga ixdy - ©©§

dx`ypy ef dpiga ixd ,oezgzd ocr ob zpiga dpyi diyra
,ocr oba dhnlàéä ,äðBLàøä Búâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨¨¦¨¦

,åéãéîìúa úèMtúnäegexn dcxtp ixd ef dpiga ,oky - ©¦§©¤¤§©§¦¨
zhytzn `idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd

,micinlzaåéìà Búáø÷å BúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§§¦§¨¥¨
,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiçaitl cg` lk - §©¨§§©£¨©¨

lawn `ed dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn
,iaxd ly egex zehytzdnîä ékdðéà úeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨¨¦¥¨

àlà,äaø äáäà éãé-ìòzekynp ,dax dad`d dpyiyke - ¤¨©§¥©£¨©¨

,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecndáeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa30éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø C ©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨

ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd -
ly dad`de (ald ly iniptd oevxd) "`alc `zerx"dy
mikiynn ,eaxl cinlzd
ly eizecnn hytziy

,cinlzl iaxdíà ÷ø©¦
åéäìà úàø÷ì ïBké31 ¦¦§©¡Ÿ¨

äòéâéå äaø äðëäa©£¨¨©¨¦¦¨
,äîeöòeyexit itl - £¨

`aen ,yiyw ciqg ly
lr "zedbd ihewl"a
dpkd"a dpeekd ,"`ipz"
ly dpkdd - `id "dax

dnypd"dnevr dribi"e
d zribi -sebzribi" ,

,"xyaìL ìa÷ìúBcî L §©¥¨Ÿ¦
,eìläd`xi ,dpen` - ©¨

,dad`eeäøBäL Cøãk§¤¤¤¨
ì"æø øîàîëe ,Baø32: ©§©£©©©

.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé̈©§¨¨¨¨©£¦
w"k ly eyexitl m`zda

v"iixden x"enc`33lr
z`xwl oeki m` wx"
dribie dax dpkda eiwl`
dpeekd - ""ek dnevr
dribide dceardy ,`id
meiw ly miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id
xazqn ,my miiqn `edy dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd
"oin`z z`vne zrbi"y (yxetna exn`p `l mixacdy zexnl)
ly oipr ,ezribi xy`n xzei daxd `vniy `id dpeekd
deedzn dribid iciÎlry ,yexita my xne`y itke ."d`ivn"
`edy mxewne myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd
llkidl ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr"
yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocrÎobay eznyp zpigaa
egexn mb `l` ,oezgzd ocrÎoba dx`ypy egexn micinlzl
"d`ivn" ef ixd ,oeilrd ocrÎobay dnypa zllkpd zinvrd
gexdn zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra `ly

ocrÎoba dx`ypy,my miiqn `edy itk ,`l` .cala oezgzd
siwn j` ,cala "siwn" zpigaa mdilr xi`n dfdfwiprn

oi` cr dginvd oipr didi mda mby oilecibd ileciba gek
wlg `ian `edy ixg`) iaxd xne` xn`n eze`a .xeriy
lr xne` `edy dnl zekiiyae ,ef ycew zxb` oeyln lecb
,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd dpkdd
iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e d`xi ,dpen`
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ùã÷ä úøâà
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø
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פי"ב.28. ח"ב חקו"ד ובכ"מ.29.מאמר ג'. פרק ל"ד שער ע"ח א'. פרק י"ד שער ועוד.30.פרדס ב. קסב, זח"ב ל'31.ראה ע"פ
יב. ד, עמוס - ב.32.הכתוב ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר ד"ה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnער e"h iriax Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו רביעי
,fnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen `ed ,cnil
dceard ipipr lk ly miixya miiga ,dad`e d`xi dpen`a
dyrp dfÎiciÎlr ,ynn lreta zeevnd meiwe dxezd cenila
zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd ilecib ly zexywzdd
axd ly zinvrd gexd `edy ,mxewne myxy mr (ef
ocrÎobay eznypa llkidl ielir xg` ielira dlrznd

zpigaa mdilr xi`n dfy `l` ,mipeilrd zenleray oeilrd
mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df "siwn" j` ,"siwn"
,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza dginvd gek didi mda

mdy micinlzdy ("xeviw"a my `aend itl) xnelkilecib
oilecibgexa ,mzcear ici lr ,mixywzn ,wicvd ly

.oeilrd ocrÎobay wicvd ly dnypae

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkmicinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
d`xi ,dpen` zecna zeinipta d`ad ,wicvd ly egexn

,cinlzd ly dad`e
dipyd dx`dd eli`e
zyalzn dppi`

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa
dlrn dlrnl

,mzbixcnnúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeøly - §¦§¨

,wicvd,eávç øB÷îì- §¨ª§
ze`a epnny xewnl

,gexde dnypdeðéäc§©§
,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì©£©©¦©¦¦
,"zeliv`c zekln"l -
z`xwpd ,zenypd xewn
oigetz" ly dcy

,"oiyicwäæ-éãé-ìòå- §©§¥¤
,my dler dnypdy

,ãeçé íL äNòð- ©£¨¨¦
mr zcgiizn "zekln"y

,dpnn dlrnly dn-ìò©
ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦

"ïéá÷eð,zewl` ly zexxerzd -BúøBúå åéNòî ìkî §¦¦¨©£¨§¨
,åéiç éîé ìk ãáò øLà BúãBáòåoniqa oldl xiaqiy itk - ©£¨£¤¨©¨§¥©¨

eiig ini jyna eytp dcary dn mc`d ly ezribi lky ,g"k
mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna xy` ,dlrnl "lrt"e
,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbzn df ixd - xzqde

"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå,dnypd xewna -úBøBà §¦§§©£©©¦©¦¦
únòì ,ãàî íéðBéìòzexe` iciÎlre -,íéðBzçze`ay - ¤§¦§Ÿ§ª©©§¦

,wicvdn.BúãBáòå BúøBz íä øLàezxez iciÎlry ixd - £¤¥¨©£¨
milbzn mde ,xzeia milrp zexe` dlrnl erxfp ezceare

,ezewlzqde ezxiht zrya dhnl mikynpeúBøBà úøàäå§¤¨©
'ä éãáBò eNòpL ,åéãéîìz ìk ìò äøéàî elà íéðBéìò¤§¦¥§¦¨©¨©§¦¨¤©£§¥
.BúãBáòå BúøBz éãé-ìò©§¥¨©£¨
zexe`dy drya ixd -
ezxezn mipeilrd
wicvd ly ezceare
lr mixi`n md ,milbzn
eyrpy micinlzd lk
dcearde dxezd iciÎlr

,'d icaerL Bæ äøàäå- §¤¨¨¤
dxi`n,äìòîlî íäéìò£¥¤¦§©§¨

zpigaa `idy zexnl -
,"siwn"íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨

íéNòîe äáeLz éøeäøä¦§¥§¨©£¦
íéNònä ìëå ,íéáBè¦§¨©©£¦

íéãìBpä íéáBè- ¦©¨¦
,mixvepeBæ äøàäî¥¤¨¨

nLúBøBàî äøéà ¤§¦¨¥
äãOa íéòeøfäly - ©§¦©¨¤

,"oiyicw oigetz lwg"
àø÷ð ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¦§¨

."ïéìecb éìecb",oky - ¦¥¦¦
ixd md mnvr zexe`d
ly ezrixfn "oilecib"
md zexe`d ly dx`ddn mi`ad miaehd miyrnde ,wicvd

,"oilecib ilecib"ìBãb øzñäå íìòäa àéä Bæ äøàäå35Bîk , §¤¨¨¦§¤§¥§¤§¥¨§
àúéàãk ,õøàì úçzî íéáëBkì øéànä LîLitk - ¤¤©¥¦©¨¦¦©©¨¨¤¦§¦¨

`aend'íéðewz'a36øçàL ,íBìMä-åéìò eðaø äLî ìò ©¦¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¤©©
àøãå àøc ìëa Búøàä úèMtúî Búøéèt,xece xec - §¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨

ì,úBîLð àBaø íéMLody ,zenyp sl` ze`n yyl - §¦¦¦§¨
,el` zeiyxy zenypn zevevip od zenypd x`y lky miyxy
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ùã÷ä úøâà
ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן Î"˜35.התלמיד ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡יחוד כשמאיר - (שזהו ˘·‡ˆÈ'"לתרץ אלי' מגילוי יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם

המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') לא ·ÂÁÈ„למטה וצ"ל היחוד) ממקום מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'
כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי ‡Ú„¯רק Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ שבמקומם-) לכוכבים המאיר (

-‰ÏÈÏ) מרע"ה .. והכוכבים) השמש  (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף‡ˆÈ'גם כו'. ("¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ
באגה"ק". כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף ‡„ÂÓ"¯36.תלמידיו. ˜"Î ˙¯Ú‰



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג oeygxn f"h iying mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז חמישי יום
אגרת כח  ,294 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî äèî

,"`ipz"d xtq ly oey`x wlga f"l wxta xaqedy itkBîk§
ì õøàì úçzî øéànä LîL:íéáëBk àBaø íéMLixd - ¤¤©¥¦¦©©¨¨¤§¦¦¦¨¦

miwicva mb xacd jk ,epax dyn lr xdefa xn`py itk

micinlz icinlzle micinlzl ,"oilecib ilecib"l mixi`nd
mibdpzn mdyk ezceare ezxez zx`dn milawnd ,'eke

.dceare dxez ipipra eize`xedl m`zda

.çëmiciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht ixg`
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:‡"ËÈÏ˘מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים קד,ÏÎב"הערות א. קיב, (תס"ט ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין
רק מצאתי א) קלח, ת"ע 'בתיקונים'".ÏÁ˜א. פמ"ד בתניא ממש"כ לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' ע"ד 3.ע"ד
ב. כח, ברכות - חז"ל ˘ËÈÏ"‡:4.ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה ד"ה

א.7. סח, מיומא ג. יט, חוקת עה"פ א.8.פרש"י יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה "פ ˘ËÈÏ"‡:9.פרש"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש רבה" "מודעה "ראה
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חוקת ר"פ לקו"ת בארוכה ראה  לקמן ב.11."בהבא סד, פרשת 12.ח"א להאריז"ל תורה לקוטי
ובכ"מ.13.ויקרא. י. כה, תרומה ˘ËÈÏ"‡:14.בחיי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש "כן

ב)". (סא, אליך ויקחו כו' ו'.15.תוספת פרק ז.16.פרה יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג ראה
.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.האדם הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי' (להר"י לתניא ביאורים בלקוטי

פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע "ח ב. רנד, זח"ב וראה - פ "ב. ודבש חלב ענין להבין ד"ה בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם
בזה". הסתירות ישוב - ועוד בע"מ עבודת איסור להצ"צ סהמ"צ
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מרחשון  י"ז שישי יום
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éelb úðéçáa øéàîe¥¦¦§¦©¦
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,ïBéìò é÷écö úøéèt§¦©©¦¥¤§
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"õøàä áø÷a25úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä ïBò ìò øtëì , §¤¤¨¨¤§©¥©£©©©©©§

,cifna eyrpy zexiar -
ìLî ïäLúBtì÷ L ¤¥¦¨Ÿ§¦

ähîlL úBàîhä©§¥¤§©¨
,dâpîze`a "dbep"ny - ¦Ÿ©

odilry bbeya zexiard
mixtknzepaxw,éôì§¦

"ãñç øöBð"c ìfnL- ¤©¨§¥¤¤
`a"äàîéúñ àçn"î- ¦Ÿ¨§¦¨¨

"xzkay dnkg"éøà"cC ©£¦
,íéøeøaä øB÷î "ïétðà©§¦§©¥¦
oiprl gekd `a myn -
owzle xxal ,mixexiad
zxiay ly jyegd z`

,milkdàëtäúàå§¦§©§¨
àëBLçjtdzne - £¨

- jyegdúøéáLc¦§¦©
àøBäðì ,íéìkä- ©¥¦¦§¨

,xe`l.ïewzä íìBòc- §¨©¦
zepecfd lr xtkn df okl
zetilw ylyn mi`ad
dbixcnd ody ,ze`nhd
xzeia dpezgzd
zxiay ici lr dzyrpy

.milkdïk-ïéàM-äî©¤¥¥
éab ìòL úBðaøwa©¨§¨¤©©¥

,úBââMä ìò àlà íéøtëî ïðéàL ,çaænäzexiard lr - ©¦§¥©¤¥¨§©§¦¤¨©©§¨
,bbeya eyrpyïäL,ze`a -úéîäaä Lôð úeøabúäî ¤¥¥¦§©§¤¤©©£¦

L`id dzeig-"äøBz éèewì"a áeúkL Bîk ,dâpn- ¤¦Ÿ©§¤¨§¦¥¨
,l"fix`dläëîñð ïëìå .àø÷iå úLøt,mixn zyxt - ¨¨©©¦§¨§¨¥¦§§¨

äøt úLøôì,dnec` -à÷åc:epze` cnll -äøt äî" §¨¨©¨¨©§¨©¨¨
."'eëåoky ,zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn -ote` §

dxt ly dlertd ote`k `ed miwicv zzin ly dxtkd
.lirl xaqenk ,dnec`èe÷ìéáe,iperny -éðéîL úLøt §©§¨¨©§¦¦

:"'eëå úàhç éî" àñøébä`l` ,xn`n eze` `aen my - ©¦§¨¥©¨§
df ,"z`hg in" my aezk ("zxtkn dxt dn") "dxt" mewnay
zxtknd dxtd oipr ,oky .lirl xaqedy dnl xzei mi`zn

yeciw" oipr ixd `ed - ze`nhd zetilw yly lr zlretein
`id mipiprd zeipgexay ,dxtd ztixy `l) dxtay "z`hg

ly oiprd`lrd`edy "z`hg in yeciw" m`Îik -dkynd
.(mixexiad xewn "d`nizq dnkg" cr "oeilrd ycw"n
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ùã÷ä úøâà
äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî

ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
(à÷ôð äîëçîã ú"úá ïëå) .òåãéë ù"÷á à"åàì ð"î
øöåðå ïå÷éúî ã"î 'éçá íéãøåéå íéëùîð åéä æ"éòå
òãåðë íúøéèôá éåìéâ 'éçáá íéøéàîä íä íäå ãñç
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù
äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòä
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî
íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä
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ובכ"מ.21. פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, התיקון"23.תשא ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא
כבפנים. שליט"א אדמו"ר כ"ק יז.24.תיקן קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ע"ד
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oeygxnעו g"i ycew zay mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ח קודש שבת יום
אגרת כט  ,296 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéç úùà èë,hnw 'nr cr.è"ëøå é"øã

.èëdlrnd z` owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,efd ycewd zxb`a

mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind zilrpd

oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k zekldd z`

dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy` - zeevn ly oeilrd

oevxne) dxezay "dnkg"n

miyeald mieedzn df

"lawl" lkezy dnypl

Îobay dpikyd eif zelbzd

xwira dlbzn - (ocr

dtÎlray dxezay zeklda

z` zexidaa ze`hand -

.zeevnay oeilrd oevxd

dìòa úøèò ìéç úLà"¥¤©¦£¤¤©§¨
."'eëilyna weqt edf -1.

dleyn dxezy myk
d`x" jxcÎlr ,dy`l
xy` dy`d mr miig

"zad`2epinkg mixne` -
l"f3znkg lr aqen dfy

o`k mb jk - dxezd
oiprd epyi dnvr dxezay ,"dxez" `id "lig zy`" zernyn
zpeek efe ,"ligd zy`" ly "dlra" epyie ,"lig zy`" ly
aqen df oldl xiaqiy itky) dxezay "lig zy`"dy ,weqtd
,"dlra"l dxhr" `id - (dtÎlray dxez ly zekldd lr

."lig zy`"d ly "lra" z`xwpd ,azkay dxezlàúéàep` - ¦¨
mi`venälâîc 'ã ÷øt àøîba4óìç àâúa LnzLàãe" : ©§¨¨¤¤¦§¦¨§¦§©¥§©¨¢¨

"'eë"zea`"a aezky dn lr -5(dxezd) xzka ynzynd
:dlibn zkqna `xnbd jk lr zxne` - (mlerdn) gwlpäæ"¤

."'eë äøBz ìL døúk ,úBëìä äðBML éîa LnzLnä- ©¦§©¥§¦¤¤£¨¦§¨¤¨
owfd epax j` ,"dxez ly dxzk" milnd my qxeb epi` g"ad
milnd mr ,eply `xnba z`aen `idy itk `qxibd z` lawn

:"dlibn"a my `xnbd zxne` oldl ."dxez ly dxzk"àðz"¨¨
."'eë Bì çèáî úBëìä äðBMä ìk ,eäiìà éácoa `edy - §¥¥¦¨¨©¤£¨ª§¨

ila - "zekld dpeyd lk" aezk "dlibn"a my .`ad mler

dcp zkqn meiqa eli`e ."mei lka" dtqedd6lk" `ed oeyld
dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne ,"mei lka zekld dpeyd

b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn dynl dkld `ziixa7yxtn
i"yxn gewl) owfd epax8zexexa zekld" epiid "zekld"y (

."dyrnl dkld zeweqte
éøöåänì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨

íLa úBëìää eàø÷ð¦§§©£¨§¥
ìL døúë"å "àâz"©¨§¦§¨¤
änì ,íâå ?"äøBz¨§©¨¨
à÷åc "úBëìä äðBMä"©¤£¨©§¨

,"'eë Bì çèáî`edy - ª§¨
,`ad mler oaøàL àìå§Ÿ§¨
?äøBz éøác`l recn - ¦§¥¨

in mbx`y cnely
enk ,dxezay mipiprd

?dcb`e yxcn ,`xwnïëå§¥
eðéúBaø øîàî ïéáäì§¨¦©£©©¥

úBçðîc àé ÷øôa ì"æ9: ©§¤¤¦§¨
íãà äðL àì elôà"£¦Ÿ¨¨¨¨
úéøçL ãçà ÷øt àlà¤¨¤¤¤¨©£¦

,BúáBç éãé àöé ¯ "'eëzxne` `xnbd .dxez cenlz zevna - ¨¨§¥¨
dfd dxezd xtq yeni `l" zevn miiw icedi eze`y my

"jitn10df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdy dnne ,
epi`daegdaeg zlhen dpey`xd dricd itly ,xazqn ixd ,

cnle leki epi` edyinyk ,jkl hxt) mipnfd lka dxez cenll
,(ezaeg ici `vi - ziaxr cg` wxte zixgy cg` wxt wx dxez

?äøBz éøác øàLa BúáBç éãé àöBé Bðéà änìåoeyld - §¨¨¥¥§¥¨¦§¨¦§¥¨
wxt"a xaecny dxen "cg`zeipynokÎm`e ,dtÎlray dxez ,

,mixg` dxez ixaca `le ,ezaeg ici `vei `ed dfa `wec recn
?dcb`e yxcn ,`xwn enk

,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12 ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨
éøö ìàøNiî íãàìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C ¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨

â"éøz,613 -,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöî- ©§©¦§©¨§©£¨¨¦©£¤
on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal zyely md dl`
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ùã÷ä úøâà
úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç

àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ראה

ב.9. ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט ˘ËÈÏ"‡:12.(ובע"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' ‰·ÏÚÂÙ"להעיר, ˙˘‚„‰
,‰ÂÂ‰·˘באופן כשהכל אפילו מספיק באגה"ק ˘·È‡„Âואין (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) תוס'‰˙Â¯‰מוסיף שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו אח"כ ÈÚÂ˜¯ההכרח, שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -
ריש „¯·Ôוז"מ תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות).
- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו הלכותיהן,·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

כאן  "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד
'נפש'". שם כתב -
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עז oeygxn g"i ycew zay mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lk miiwzy cr mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd
ick - zeevndàäé àlL íðwúìe BLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§§©§¨¤Ÿ§¥

,'eë àøñçc àLeáìepax xne`y itk ,mda xqgy miyeal - §¨©£¥¨
ytp lkly ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd

miyeal dyly ziwl`
xeaic ,daygn mdy
zeevn b"ixz ly dyrne
b"ixza xqg m`e ,dxezd
ixd xqg - zeevnd
`ly icke ,ytpd iyeala
on - mixqg miyeal eidi
lk miiwz ytpdy gxkdd
f`y ,dxezd zeevn b"ixz

diyeal,zenilya md
ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§

Cìîa14lr zelhend - ©¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤
àéöBîz` daeg iciìk ¦¨
ìàøNézeevn meiwa - ¦§¨¥

,el`úeììk àeä ék¦§¨
'eë ílk15,llek `ed - ª¨

,l`xyi ipa lk z` ekeza
zeielzd zeevnd eneiwae

zeevnd x`y j` ,oze` eniiw l`xyi ipa lky eli`k df ixd ea
cg` leblbay oeeike ,olek z` miiwz dnyp lky gxkdd on
mrt cer `eaiy gxkdd on - zeniieqn zeevn miiw `l `ed
,'eke ,mcewd leblba el exqgy zeevnd miiwl ick ipy leblba

íòhäåb"ixz lkn miyeald el eidiy gxkdd on recn - §©©©
,zeevndLéaìäì éãk àeä,zeevn ly miyeala -â"éøz ìk §¥§©§¦¨©§©

,BLôðaL úBçëå úBðéçawxta jkl `xew owfd epaxy itk - §¦§Ÿ¤§©§
iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa` b"ixz "`ipz"ay 'c

,zeevn.'eë äøcòð àì äpäî úçàyeal mey xqgi `ly - ©©¥¥¨Ÿ¤§¨¨
.ytpd ly zegekde zepigad b"ixzn zg` lklïéðò øeàáe¥¦§©

,elà íéLeáì Cøöå çøëäytpl eidiy gxkdd on recn - ¤§¥©§Ÿ¤§¦¥
,dl` miyealøäfa øàáî16úBéäì ék ,ìékNî ìëì ïáeîe , §Ÿ¨©Ÿ©¨§¨©§¦¦¦§

øLôà-éàå ,íéàøáð úBðéça ïä íãàaL äîLðe çeø LôpL¤¤¤©§¨¨¤¨¨¨¥§¦¦§¨¦§¦¤§¨
ìóBñ-ïéà ,ìkä øöBéå àøBáa äâOä íeL âéOäì àøáð íeL §¦§¨§©¦©¨¨§¥§¥©Ÿ¥

.àeä-Ceøadl leki epi` ,leab lra `edy `xap -mey biy ¨
oi` xe`"y itk dfy .leab ilae "seq oi`" `edy `xeaa dbyd
dlrnl `ed "seq
i` - llka zenlern
meyl didzy xyt`

,ea dbyd `xapéøçà íâå§©©£¥
BøBàî 'ä øéàä øLà£¤¥¦¥

Cøaúé-ddx`cala ¦§¨¥
,exe`núðéçáa ìéöàäå§¤¡¦¦§¦©
ìzLäúBâøãî úeìL ¦§©§§©§¥

øçà äâøãî ,úBaø©©§¥¨©©
,äâøãîdhnl dbixcn - ©§¥¨

,dbixcnnúðéçáa¦§¦©
íéîeöò íéîeöîö¦§¦£¦
íéîeöòå íéaø íéLeáìe§¦©¦©£¦
miax miyeal -
lr xzeia minilrnd
,eze` mixizqne xe`d

,ïç éòãBéì íéòeãéä- ©§¦§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

,(dlawdíéàø÷ðå§¦§¨¦
"äaø àøãà"a17,"úBøòN" íLadzeig dxryy myk - §¦§¨©¨§¥§¨

- a`k mey yibxdl ilan dze` fefbl milekiy cr ,znvnevn
,"zexry" z`xwp ,minevnvd ici lr zkynpd zeigd jk

,xzeia znvnevn dkynd xnelkáéúëãëeaezky enke - §¦§¦
ìàiðãa18"'eë à÷ð øîòk dLàø øòNe" :ey`x zexrye - §¨¦¥§©¥¥©£©§¥

mya ze`xwpd zekynd dlrnl opyiy ,xnelk ,oal xnvk od
,minevnvd lk ixg` mb ,ixd ,"zexry"àì ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥Ÿ
ìañîì äîLðe çeøä Bà Lôpä äìëéleaql -ék ,øBàä ¨§¨©¤¤¨©§¨¨§¦§©¨¦

,'eëå øBàä ÷úîe áBèoi`y efk zewizne dfk aeh ,xnelk - ¨Ÿ¨§
xiaqiy itk - zewizndn reebiy ilan "mlaw"l `xapd geka

,oldláeúkL Bîk19ì ,"'ä íòða úBæçì" :úeîéòð ïBL §¤¨©£§Ÿ©§§¦
áeúkL Bîk ,õ÷ ïéàì íeöò âeðòúå úe÷éúîe úeáøòå20: ©£¥§¦§©£¨§¥¥§¤¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' חשון, נהניתי לקרות בו מסדר לימודו בנגלה ובחסידות, ובטח ע"פ פסק 
רז"ל דמעלין בקדש יוסיף בזה בכמות והעיקר באיכות היינו בהתמדה בשקידה ובעומק הלימוד וידוע 

מרז"ל יגעת ומצאת.

מלפניו  לו  הסמוך  בס"ת  הקריאה  ביום  הנה  הבע"ל,  שלו  הולדת  מיום  הודעתו  על  ובמענה 
האדם  על  ההולדת,  "ביום  אשר  ניסן  י"א  יום  בהיום  וכמובא  תהלים,  ספר  יאמר  וכן  לתורה  יעלה 
להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם" יקח לו איזה 
רגעים להתבודדות, אשר ברגעים האלו ילמוד איזה מאמר של דא"ח ויקבל החלטה טובה על שנתו 
הבע"ל אשר צריכה להיות בערכו, היינו ענין שהוא לפי כחו מתאים לסדרי הישיבה וענין הכרוך בתורה 

וביראת שמים, ויוכל להתייעץ בזה עם המשפיע שלהם.

ובנוגע לשאלתו אם להניח תפילין דר"ת, הנה לע"ע די שיזהר מהיסח הדעת בהנחת תפילין 
דרש"י.

בברכה לת"ת ביראת שמים ובהצלחה.
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àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã
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יח.23. כד, משפטים

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ְ שׁש ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ֵ שׁש ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ֶ שׁש ֹונֹות  ָהִראשׁש ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ֶ ַוֲאשׁש ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ֶ שׁש  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ִ שׁש ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ֵ ַעל־שׁש ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ַ שׁש ָהיּו  ֶ שׁש ֹוִנים  ֵמָהִראשׁש ים  ִ ְמָפְרשׁש ָאר  ְ ּושׁש רֹא"שׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ֶ שׁש ּכְ  . ְלִאיִדישׁש ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ֵ ַעל־שׁש ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ֹון  ם־טֹוב: "ָלשׁש ֵ ַעל־שׁש ַהּבַ ֹו  ְרשׁש ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ֹון  ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלשׁש ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ָ שׁש ֹום  ֵגְרשׁש ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁש ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁש ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ְ ַגשׁש ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ֶ ים, שׁש ים רּוָחִנּיִ ִ ְלבּושׁש יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵישׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ֶ ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום שׁש ֶ ֲאשׁש ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ ֶ מֹו שׁש ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  ־ּבָ דֹושׁש ַהּקָ ל  ֶ שׁש  – ְרּכֹו  ּדַ ֶ שׁש ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ְ שׁש ּגַ
רּוְך־ ־ּבָ דֹושׁש ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ֶ ַבע ְושׁש ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ ְ י ֵישׁש שׁש ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ָ ְושׁש
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . פ
ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ ֶ מֹו שׁש הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ְ רּוְך־הּוא ַמשׁש ־ּבָ דֹושׁש ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֶ ַבע, ֲאשׁש ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ֶ ָכה שׁש ָ ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמשׁש

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ָ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָ ָחשׁש ָמה  ָ שׁש ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ָ שׁש ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ֵ שׁש ָלּה  ֵאין  ר  ֶ ֲאשׁש ָעה  ָ שׁש ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ָ ּוְמשׁש ְלבּושׁש  ִהיא  ָבה  ָ ֲחשׁש ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ֶ ָתּה לֹא ְלַבד שׁש ֻעּלָ ֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ָתּה ַלֲחשׁש ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ֶ ַכֲאשׁש ּדְ  , ָהרֹאשׁש ל  ֶ שׁש ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ָ ֲחשׁש ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ִ ְלשׁש

. שׁש ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ ֶ טּות ְוֶהֶבל שׁש ְ ל שׁש ֶ בֹות שׁש ָ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחשׁש ָ שׁש ָבה ַמה ּלְ ָ ֲחשׁש ָעסּוק ָאז ֵישׁש ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פי היום יום . . . 

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ֶ שׁש יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ֶ שׁש ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ְ ִלשׁש ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַ ַמֲאָמר )ְירּושׁש ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ֵ שׁש ּבְ "ּב[ ָאַמר  ַ ]ַאְדמֹו"ר ָהַרשׁש א  ַאּבָ ָנה כּו'".  ָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדשׁש כּו' שׁש ת  ּבָ ַ יֹוֵצא שׁש

ָנה. ָ י – זֹוִהי שׁש ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ָעה", ֵישׁש  ָ ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה שׁש ֶ ּשׁש ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ַ ָרשׁש ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ָ ּטּול )ֲאָבל ַעְכשׁש ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶ ֶפן( שׁש ֵפרּושׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁש

ָנה". ּוָ ַהּכַ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...במכתבו כותב על דבר סדר היום שלו, לימודו ותפלתו, ונבהלתי לקרות בו אודות הנהגתו 
זה כנראה  ובכל  ולפלא שאחרי שכפי מכתבו מתראה מזמן לזמן עם אנשי שלומנו,  בענין התעניות, 
שעדיין אינו יודע, שלא זו היא דרך הבעל שם טוב תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכל ההולכים בעקבותיהם,

יותר,  ארוכה  דרך  שזהו  מלבד  אבל  א-ל,  בית  לעלות  אפשר  זו  בדרך  שגם  הדבר  נכון  אמת 
הנה לא הכל מתברר ואין העבודה נעשית בשלימות כל כך, כמו שעושים ופועלים בהעבודה בשמחה, 
וכמאמר הכתוב עבדו את ה' בשמחה, כידוע פירוש הבעל שם טוב על הפסוק, כי תראה חמור שונאך, 
)ומובא בהיום יום, כ"ח שבט( כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, 
תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא - רובץ תחת 
משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך על ידי תורה ומצות והגוף מתעצל בקיומם, ואולי יעלה על לבבך 
- וחדלת מעזוב לו - שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא 

בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.

ובפרט בדורותינו אלה חלושי בריאות הגוף, ומבואר בכמה ספרים ומהם גם ברמב"ם אשר 
כשהגוף חלוש פועל זה גם כן חלישות בכח ההבנה, שבמילא זה מבלבל ללימוד התורה ולכוונת התפלה,

ולכן הצעתי שיתייעץ עם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ניסן שי' נעמענאוו מנהל 
ישיבת תומכי תמימים בברונא, כי אפשר שצריך התרת נדר בזה וכו', ותמורת התענית במיעוט חלבו 
ודמו מהעדר האכילה, הנה יאכל בעתו ובזמנו מתאים לבריאות הגוף, וכפסק הרמב"ם אשר היות הגוף 
בריא מדרכי השם הוא, ויטריח את גופו להוסיף בתורה ומצוה, ומוכרח הדבר גם כן שיהי' לו איזה 
עסק או מלאכה אשר על ידם יתפרנס, וככתוב ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה יו"ד וי"א, 
אהוב את המלאכה וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס 

ממעשה ידיו ומדת חסידים הראשונים היא ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא.

הנני חותם מכתבי בברכת הסתדרות טובה בהנ"ל ואחכה לבשורה טובה ממנו,

בברכה.
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â"ôùú'ä ïåùç á"é ïåùàø íåé כמעשה? נחשב דיבור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìLL ¨Ÿ
éepL úáLçî ...ïä elàå ,ïaøwä úà úBìñBtL ïä úBáLçî©§¨¥¤§¤©¨§¨§¥¥©£¤¤¦

ì àlL çáfä úà èçBMä äæ ?ãöék íMääéäL ïBâk ¯ BîL ©¥¥©¤©¥¤©¤©¤Ÿ¦§§¤¨¨
.íéîìL àeäL áLçéå äìBò¨§©§Ÿ¤§¨¦

רש"י  לדעת  למלך': ה 'משנה כגון)כתב  ד"ה ב מא, (זבחים

מחשבה),והתוספות  ד"ה ב ד, בקדשים(שם פוסלת פיגול  מחשבת 

פוסלת מחשבה הרמב"ם  לדעת  ואילו בדיבור. הוציאה  אם  רק

בדיבור . הוציאה  לא  אם  אף

דוד ' ספ"ה)וה 'חסדי  הרמב "ם(מנחות לדעת שגם  כתב 

הרמב "ם כתב  שכן פוסלת , אינה  לבד  ה"ב)מחשבה  שאין(פי"ח

ואם מעשה ", המחשבה "שאין כיון פיגול מחשבת  על לוקים 

מלקות חיוב  עליה  אין בלאוֿהכי  דיבור , ללא  היא מחשבה 

מעשה)שהרי  נחשבת המחשבה אם התראת(אף להיות  יכולה  לא 

שבלב דברים  על מלקות)עדים  אין התראה צריך (וללא ובהכרח –

דיבור ! גם  להיות 

אחרונים  סי'והקשו יו"ד תנינא ביהודה נודע ב, כט, זבחים נתן (חק

:קסח)

ללא במחשבה  פוסלת  אינה  בקדשים  פיגול  מחשבת אם 

ש 'עקימת יוחנן  כר' הלכה  הרי עליה, לוקים  אין מדוע  דיבור ,

כמעשה  נחשבת  שם)שפתים ' ובמ"מ פי"גה"ב שכירות הל' ?(ראה

ביהודה ' ה 'נודע  :(שם)ומבאר 

נחשב אכן לעין, הנראה מעשה לידי שמביא  דיבור

תחסום כמעשה 'לא משום שלוקה מלאכתה, בשעת בקול בהמה החוסם (כמו

נראית) הפה שסגירת כיון בדישו' הרישור בדיבור, המפגל אבל  ,

למעשה . נחשבת  אינה  ולכן נראית  אינה  הקרבן פסילות 

אור ' סק"ט)וה 'עמודי  סא מבאר :(סי'

מתקדש הדיבור ידי על  אם  רק  כמעשה  נחשב  הדיבור

בבהמת קדשים  בהמת  הממיר של דיבור כמו ומתעלה , הדבר 

לא הדיבור  ידי על אם  אבל  קדשים , מחולין שעושה  חולין 

הרי הקרבן את  והמפגל כמעשה , נחשב  הוא אין  עילוי נעשה 

ואינו עילוי שום  כאן  אין  הדיבור , ידי  על  נפסל שהקרבן  אף 

כמעשה . נחשב 

â"ôùú'ä ïåùç â"é éðù íåé קנאות' ל'מנחת העומר' 'מנחת בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úçðî¦§©
ì àlL döîwL øîòäì úéNòpL éîk Bæ éøä ¯ dîL...dîL ¨Ÿ¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨£¥§¦¤©£¥¦§¨

ì éeàøä øác íéøBòOä ïéàå ,íéøBòOä ïî àéäL éðtîøàL ¦§¥¤¦¦©§¦§¥©§¦¨¨¨¨¦§¨
íã÷ ,äéìò äðBáläå úBàð÷ úçðîa áMçîä ïëå .úBðaø÷̈§¨§¥©§©¥§¦§©§¨§©§¨¨¤¨Ÿ¤
éeàøä øác dðéà éøäL ,úìòBî BzáLçî ïéà ¯ äðBálä èwìiL¤§©¥©§¨¥©£©§¤¤¤£¥¥¨¨¨¨¨

.äãBáòì̈£¨
"אין כי נפסלת אינה  לשמה  שלא  שקמצה  העומר  מנחת

לעבודה " הראוי בדבר  אלא  מועלת  ה"ב)המחשבה  .(לעיל

הוא אם  רק  הקרבן  את  פוסלת לשמה ' 'שלא  מחשבת כלומר,

באה העומר  שמנחת  וכיון  אחר, לקרבן גם  הראוי  מדבר נעשה 

החיטים , מן הבאות  מנחות  לשאר  ראויה  ואינה  השעורים  מן

תבואה להתיר  רק  הוא  ענינה וכל רגיל כקרבן עבודתה אין 

ב)חדשה  ה, מנחות רש"י ע"פ משנה אינה(כסף העומר  מנחת  ולכן

לשמה '. 'שלא  במחשבת  נפסלת 

זה : על  השיג  והראב"ד

העומר  שמנחת  זה  הסבר ראוילפי  שאינו בדבר נעשית 

השעורים  מן  שבאה  כיון  'שלא לעבודה  במחשבת נפסלת אינה (ולכן

קנאותלשמה') במנחת  "המחשב  ההלכה: המשך  מובן  אינו  ,

סוטה] עליה ,[מנחת dpealdוהלבונה hwliy mcewמחשבת אין  ,

לעבודה " ראויה  שאינה  כיון אותה  פוסלת  לשמה' (כי 'שלא 

לבונה") עליה יתן "לא אמרה מןהתורה באה  קנאות  מנחת  הרי -

המחשבה אין לבונה  עליה  נתן  לא  אם  גם  כן , ואם  השעורים 

מן הבאות המנחות  לשאר ראויה שאינה כיון אותה , פוסלת

החיטים ?

בדבר נעשית  קנאות  מנחת  אכן משנה': ה 'כסף  ותירץ 

נוסף לבונה , עליה  יש  כאשר  אך מנחות , לשאר ראוי שאינו

שנתן הלבונה  מצד  לעבודה ' הראוי דבר  ש 'אינה  - טעם  עוד

עליה .

הזבח' המשנה)וה 'ברכת  המרכבת וכ"כ ב. כו, ביאר :(זבחים

רש "י כדברי  היא  הרמב "ם שם)שיטת  שבמנחת(זבחים

פוסלת  לשמה ' 'שלא  מחשבת השעורים)קנאות  מן באה היא שגם (אף

שחטאת וכשם  'חטאת', זו למנחה קוראת  שהתורה  משום 

ולכן קנאות . מנחת גם כך לשמה ' 'שלא במחשבת נפסלת

רק קנאות  במנחת פוסלת  המחשבה  שאין  וכתב  הרמב "ם  דייק

לעבודה". הראוי דבר  כי"אינה עליה , הלבונה  כאשר

â"ôùú'ä ïåùç ã"é éùéìù íåé קובעת? ההתחלה האם

:· ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰áLç̈©
õeç ïð÷úk ïlk ïúpL Bà ,øàMa ÷úLå ïîfä úáLçî äðBLàøä¦¨©£¤¤©§©§¨©©§¨¤¨©ª¨§¦§¨
,ìebt Bðéàå ìeñt äæ éøä ¯ ïîfä úáLçîa dðúpL äðBøçàä ïî¦¨©£¨¤§¨¨§©£¤¤©§©£¥¤¨§¥¦

.ïîfä úáLçîa ïlk äfiL ãò©¤©¤ª¨§©£¤¤©§©
ולאחר פיגול  מחשבת  חשב  העבודה  בתחילת  אם  כלומר :

על  נעשית  העבודה  שהמשך אומרים  אין  כלום , חשב  לא  מכן

מחשבת היתה  לא עוד  כל אלא  הראשונה, המחשבה  דעת

חשב לא אם וכן פיגול. הקרבן אין העבודה , חלקי  בכל פיגול

אומרים אין פיגול , מחשבת חשב  לבסוף ורק  בתחילה  כלום 

פיגול. במחשבת הכל נעשה  וכאילו  תחילתו  על הוכיח  שסופו

בגמרא  ב)מאידך, ב, ההקרבה(זבחים בתחילת  שאם  נאמר 

הקרבן - כלום  חשב  לא  מכן ולאחר הקרבן לשם  התכוון 
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אם וכן  עושה", הוא ראשונה דעת  על העושה  "כל כי  כשר,

זה הרי  הקרבן , לשם  במחשבה  וסיים  סתמי  באופן התחיל

לשם נעשה שמלכתחילה  תחילתו" על סופו  "הוכיח כי כשר,

כך.

במחשבה  כי הוא  החילוק  oaxwdוטעם  z` dxiykndגם ,

כולו, על משליכה  בלבד  בסופו  או המעשה בתחילת מחשבה 

במחשבה  זמנו)zlqetdאבל לאחר הקרבן את לאכול שחושב (כגון

יש כשרות , בחזקת  יהודי וכל מאחר איסור, מחשבת  שהיא 

יתר על מוכיחה ואינה  בלבד רגעית  מחשבה  זו כי להניח

קיא)הזמן ד, מהרש"ם .(שו"ת

המעשה בתחילת  מצוה  לשם  שכוונה בהלכה מצאנו  וכן

העורות עיבוד או הציצית  חוטי בטוויית כגון כולו, על פועלת

בתחילת בפירוש  שיכוון די – מצוה  לשם ותפילין  תורה  לספר 

ההתחלה  אחר נגרר  וההמשך תיב)העשייה עמ' כח אנצ"ת .(ראה

את מכר מהם שאחד  בשותפים דנו  הפוסקים  מאידך,

מכר השני השותף  הפסח ובתוך  הפסח , קודם  לגוי  החמץ 

ואין חלה כבר  הראשונה  המכירה  האם  – החמץ  מאותו

גילה זה  במעשה  שמא  או  הפסח  בתוך למעשיו משמעות 

נאסר החמץ  כן ואם  פסח שלפני למכירה  התכוון  לא  שמעולם

הפסח? עליו שעבר  חמץ כדין 

הרי לאיסור בנוגע  כי  להקל, שהעלו  יש  האמור  פי ועל 

בשעת כי להניח יש  ולכן  תחילתו על  סופו  הוכיח אומרים  אין 

אי ולפיכך בו חזר מכן  לאחר  ורק לה  הסכים  נההמכירה

למפרע  בסופו)מתבטלת  פז סי' או"ח אברהם מחזה .(שו"ת

â"ôùú'ä ïåùç å"è éòéáø íåé הנשחט'? ל'שעיר נעשה מה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰øLB÷å§¥
ì,çlzLnä øéòN Làøa íéòìñ ézL ì÷Lî úéøBäæ ìL ïBL ¨¤§¦¦§©§¥§¨¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©

.BúèéçL úéa ãâðk ,èçLpìå .BçelL úéa ãâðk Bãéîòîe©£¦§¤¤¥¦§©¦§¨§¤¤¥§¦¨
במשנה  ב)שנינו מא, קשר(יומא המשתלח השעיר  בראש  :

שיוציאו השער  בפתח והעמידו זהורית  של לשון  הגדול הכהן 

שלוחו")אותו  בית "ולנשחט("כנגד נאמר מכן ולאחר שעלה , (השעיר

לה') בפירושבגורל הגמרא ומסתפקת  שחיטתו". בית  כנגד -

זהורית של לשון קשר  הנשחט  לשעיר  גם  האם  הדברים :

שחיטתו')בצוארו כנגד ('בית הנשחט השעיר את  שהעמיד או 

שחיטתו מקום  העזרה)בית  ?(כנגד

לסימן שימשה  זהורית  של לשון  קשירת  הגמרא , ולמסקנת 

שכוונת ומכאן אחרים , בשעירים  השעירים  שני  יתערבו שלא

זהורית  של לשון קשר  ה 'נשחט' לשעיר  שגם  היא  (ולא המשנה 

שחיטתו) מקום כנגד הנשחט השעיר את .שהעמיד

הרמב "ם סתם  מדוע  והמהרי"ק : משנה ' ה 'כסף ותמהו 

פירש ולא שחיטתו " בית  כנגד "ולנשחט  המשנה  כלשון וכתב 

שחיטתו ' ב 'בית זהורית  של לשון קשר ?(הצואר)שלנשחט

שהכוונה פירש  לא  שהרמב "ם  מכך  חיים ': ה'מים  וכתב 

בגמרא , כמבואר  השעיר , בצוואר זהורית  של קשר לקשירת

מקום כנגד  הנשחט השעיר  את  שהעמיד  שנקט משמע

לצוארו)שחיטתו זהורית של לשון שקשר מהמשך (ולא עולה  כך כי ,

המצריכות ההלכות  את  פירטו יונתן ורבי  יוחנן שרבי  הסוגיה 

לשעיר גם נעשה שכך ציינו  ולא  זהורית  של לשון  קשירת 

מקום כנגד השעיר להעמדת  המשנה  שכוונת  משום  הנשחט,

שחיטתו.

הרא "ש שלש)והנה , ד"ה פ"ג ב 'סדר(יומא הנאמר על תמה 

כוננת ' ביוה"כ)אתה  העבודה לה '(סדר הגורל  עליו  שעלה  שהשעיר

הנשחט) למסקנת(השעיר הרי  שחיטתו , מקום  כנגד העמיד

זהורית . של  לשון עליו  שקשרו היא  המשנה  כוונת  הגמרא 

בשיטת כנתבאר  היא  ה 'סדר ' דעת  שאכן חיים ', ה 'מים  ומסיים 

המשנה  שכוונת  שחיטתו')הרמב "ם  בית כנגד היא('ולנשחט

שחיטתו מקום  כנגד שהעמידו האמוראים  דברי כמשמעות

זהורית . של  לשון לו  שקשרו ולא 

â"ôùú'ä ïåùç æ"è éùéîç íåé גדול  כהן של תפילתו נוסח

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äéä Cëå§¨¨¨
éðôlî ïBöø éäé' :ìltúî,äðeçL Bæ äðL äúéä íàL ,éäìà 'ä E ¦§©¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤¦¨§¨¨¨§¨

;'äîeLâ äéäz¦§¤§¨
הרמב "ם של ראשון רומי)בדפוס  "שאם(דפוס במקום  ,didz

"שאם הוא  הנוסח ," שחונה ... זו שחונהdziidשנה זו  שנה 

נוסחא לפי הבקשה  פשר  את להבין  וצריך גשומה". תהיה  –

על  ולא שמתחילה  השנה  על  מתפלל  גדול הכהן  והרי – זו

שהייתה ? זו

לאקלים בהתאם באה  לגשם  התפילה  כי שביאר  ויש 

מדאיששרר יותר  חם  היה  שעבר  הקיץ  ו"אם הקודמת  בשנה 

השנה אחרית  ועד השנה מראשית  תמיד  הארץ  את הדורש  וה'

והמעיינות שהנחלים  צפויה הסכנה  הגדול החום שמפני יודע

יותר הגשם לירידת  הצורך  על  מתפלל  גדול הכהן  אז ייבשו,

שנה הייתה  "שאם  הנוסח פשר  וזהו הבא ". בחורף הרגיל מן

גשומה" תהיה שחונה , – שעברה  בשנה הקיץ  – הדרום זו (קובץ

(8 עמ' מ .חוברת

זה : על  העיר  הרבי  אולם 

חלק אינן  שחונה " זו  שנה הייתה  "שאם  המילים כן , אם 

הקודם הקיץ שאם  – לתפילה  ותנאי הקדמה  אלא  הבקשה , מן

זה : ולפי גשומה . תהיה  שהשנה  מתפלל  הוא הרי  שחון, היה 

שלפני הדברים  בהצעת  להופיע  צריכות  היו  אלו מילים  א .

לא זו  שתפילה  נמצא  ב. התפילה . מנוסח כחלק  ולא  התפילה ,

ו"שונה שנה , בכל קבועה  כבקשה  גדול  הכהן  בתפילת  נכללה

אם כי  אומרה  היה  שלא  – התפילה  משאר  זו תפילה  חלק

שחון". היה  שלפניו כשהקיץ 

הוא : הפירוש  אלא

הן וכו '" זו שנה הייתה  "שאם  המילים  זה , נוסח לפי גם 

גדול  כהן  של תפילתו  נוסח  פי על וזאת , מהתפילה . חלק
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v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בירושלמי ה"ב)המופיעה פ"ה לא(יומא גלות  עלינו  תצא  "שלא

ואם  הזאת, בשנה  ולא  הזה  הזהd`viביום ביום  גלות עלינו

המלים וכוונת  תורה ", למקום גלותינו  תהא  הזאת  בשנה  או

ה '. מאת  עלינו נגזר  כך אם  – הוא  גלות " עלינו יצאה "ואם 

שתהא מלפניו  דין גזר יצא אם  הרמב"ם : בנוסח לפרש  יש  וכן 

גשומה . תהא – שחונה 

(190 'nr ,ai zegiy ihewl)

â"ôùú'ä ïåùç æ"é éùéù íåé הקדש  לצורך בהקדש שימוש

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰,íéLãwä ãìå Cëéôì§¦¨§©©¢¨¦
.ìç úøçà äîäaî àlà ,Bnàî ÷ðéé àì ¯ øNònä ãìå ïëå§¥§©©©£¥Ÿ¦©¥¦¤¨¦§¥¨©¤¤Ÿ

במשנה זו  הלכה  א)מקור  יג, הראשונים(מעילה ונחלקו ,

בפירושה :

ותוספות  רש "י  ולד)לדעת  ד"ה שנולד (שם בוולד מדובר  ,

iptlלינוק לו אסור ולכן חולין , הוא  והרי  אמו  את  שהקדישו 

הוולד  גם  אם  זו , שיטה ולפי  הקדש . בהמת  שהיא מאמו 

מהאם . שינק  איסור  אין קדוש ,

שהקדישו לאחר שנולד  בוולד שמדובר  אומרים  יש  אולם 

שינק אסור מקום  ומכל קדוש , הוא גם  וממילא  הבהמה  את 

פרץ)מאמו רבינו בשם אתיא ד"ה שם לשון(תוס' מפשטות  נראה  וכן ,

נבוא)הרמב "ם  ועתה ד"ה כאן עזרא תקנת .(ראה

להבין: ויש 

נרות את  להדליק  שמותר  ב) כב , (שבת  בגמרא  נאמר

של  בדבר  להשתמש  שמותר  הרי מזה, זה  המקדש  מנורת 

להשתמש אסור  כאן מדוע  כן, ואם  חברו , לצורך הקדש 

הקדש ? של  וולד  לצורך הקדש  של בבהמה 

לחלק : ויש 

נחסר אינו הראשון שהנר משום  מותרת  לנר  מנר  הדלקה 

זאת ואת מהאם , נחסר  החלב ביניקה אך זו, בהדלקה  מאומה 

הקדש . של היא  שגם אחרת  בהמה  לצורך אפילו  להתיר אין 

לבאר : יש  אחר  ובאופן 

אך  עומד הוא  הרי המקדש , לבית חפץ מקדישים  כאשר 

אחר  צורך  לכל  בו  להשתמש  ואין  לייעודו הקדש)ורק  של ,(כולל

ובחלבה בה להשתמש  אסור להקרבה  העומדת בהמה ולכן

מדליקים שממנו  השמן  ואילו הקדש . של  הוולד  לצורך גם

המקדש  בית מממון  נקנה  המנורה  הלשכה')את המיועד ('תרומת

dxepndמלכתחילה zexp lk zwlcdlלהדליק איסור אין ולכן  ,

עומד  מהנרות  אחד כל דולק  שממנו השמן שהרי לחברו מנר 

מלכתחילה  ה"א)לכך  פ"ח להלן עזרא .(תקנת

â"ôùú'ä ïåùç ç"é ùãå÷ úáù בהקפה? לולב לקנות אפשר האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìL ícø÷ ìéàLnä ïëå§¥©©§¦ª§Ÿ¤
Ba òwáì øzî Bøáçå ,BaL äéðä úáBè éôì ìòî àeä ¯ Lc÷ä¤§¥¨©§¦©£¨¨¤©£¥ª¨§©¥©

.älçzëì§©§¦¨
לולב  ה"י)בהלכות  אותו(פ"ח נותנין  "ואין הרמב "ם: כתב 

הלולב) התורה ,(את מן לאחרים מקנה  ואינו קונה שהקטן לקטן ,

חוזר". אינו  לו החזירו שאם  ונמצא

יוכל  לא  לקטן , הלולב  את יתן  שהגדול לאחר כלומר ,

בעצמו  בו  לצאת  כדי בחזרה  בו  ידי לזכות  יוצא אדם אין (שהרי

לו) השייך בלולב אלא מדאורייתא מקנהחובה "אינו שהקטן משום  ,

התורה". מן  לאחרים 

להקנות  יכול שהקטן אף כי מדבריו ,opaxcnומשמע 

בחזרה כשיקבלו מהתורה חובה  ידי בו לצאת  יוכל לא  הגדול 

תורה . לדין מועיל אינו מדרבנן  שקנין  משום מהקטן ,

לשלם מנת  על  המינים ארבעת  שהקונה  מכך  שלמדו  ויש 

מדין שהרי חובה  ידי בהם  לצאת  יוכל  לא החג , לאחר  עליהם

נקנים שיהיו  תיקנו  וחכמים  בכסף  נקנים  מטלטלין  תורה ,

לא ועדיין המינים  ארבעת את  שהמושך ונמצא  במשיכה,

מהתורה המצוה  חובת ידי ייצא  ולא  מדרבנן רק  קנה  שילם ,

ס"ד) תרנח סי' יוסף ברכי ב, משיכה אפרים מחנה .(ראה

כאן הרמב "ם  לדברי בסתירה  עומדים  הדברים  לכאורה  אך

בו לבקע לשואל מותר לחברו, הקדש  של קרדום  שהמשאיל 

ויצא בקרדום  השימוש  זכות  את  קנה  כבר  המשיכה  משעת  כי

רק הוא  משיכה  ידי  על השואל של  קניינו והרי  לחולין .

ה"ח)מדרבנן פ"ב שכירות לדין(הל' מועיל מדרבנן  קנין  כן  ואם ,

לחולין ! הקדש  של  חפץ  להוציא  - תורה 

אברהם ' ה'דבר  סקט"ז)ומבאר א סי' :(ח"א,

לגבי חכמים  תקנת  בין  להבדיל אוmc`dיש  הקונה 

בנוגע  לתקנה  oipwdהמקנה , ote`l על מדובר לולב בהלכות  :

חכמים שתיקנו לאחר וגם הקנאה, בר  איננו תורה  שמדין קטן

כאן אך התורה , דין  על השלכה  לכך אין להקנות , שיוכל 

על  oipwמדובר  zlert(משיכה)גם מועילה  והיא  חכמים שתקנו 

מנהג מחמת  שהתחדש  קנין  אפילו שהרי  תורה, לדין

מהתורה . תקף  הסוחרים 

חובה ידי בו ולצאת במשיכה לולב לקנות ניתן  זה , ולפי 

החג. לאחר  ולשלם מהתורה 

כאשר יהודי מקבל על עצמו דבר שלמעלה מכוחותיו ויכולתו )ברגע זה(, פותח לו הקדוש-ברוך-הוא "צינורות חדשים" שיוכל לקיים 
את החלטתו.

משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ
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פה oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn a"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 g"iÎa"i -

á"ôùú'ä ïåùçøî á"é ïåùàø íåé

zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר
הלבונה. לקט

.‡‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»
ÏÒt - ‰B·l‰ ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏeÒt Ì‰ È¯‰ -2, ¬≈≈¿¿≈ƒƒ≈«¿»»«

.ıÓ˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«

שעל 2) הלבונה כל את הכהן מלקט הקומץ הקטרת אחרי
ומקטירה. המנחה

.·Ô˙Â BÈÓÈa ıÓ˜ ,ÏeÒtÏ Ô˙Â ¯Lk‰ ıÓ»̃««»≈¿»««»»«ƒƒ¿»«
L„˜ ÈÏkÓ ıÓ˜ ;ÈÏkÏ B˙ Ck ¯Á‡Â ,BÏ‡ÓOÏƒ¿…¿««»¿»«¿ƒ»«ƒ¿ƒ…∆

.ÏÒt - ÏÁ ÈÏÎÏ Ô˙Â¿»«ƒ¿ƒ…»«

.‚Ë¯˜ B‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚ B‡ ¯B¯ˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt - ‰B·Ï3. ¿»»

חסר 3) וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ מפני
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4¯ÊÁÈ - ÌÈÙÏ ÒÎÂ »««∆«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬…
.¯LÎÂ ÌÈÙa ıÓ˜ÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈

לעזרה.4) חוץ

.‰epÙÒ‡ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ıÓw‰ ¯ft˙5. ƒ¿«≈«…∆««≈»ƒ¿»«¬…¿««¿∆

אם 5) אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
הרצפה  על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני נתפזר

בכלי. שנתקבל לפני

.ÂdˆÓ˜ ‰È‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL ‰Án‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ»≈∆»»À¿»
ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ

‰¯ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙¯L6,‰ÏeÒt - »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ.6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על ואף

.Ê,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙B¯Lk -8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ¯ÊBÁ - ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙B¯Lk - Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ - ıÓ˜Â Ô¯‰‡ Èa Ï‡ d‡È·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰¯LkL ‰ÏÈÏ·e ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.¯Êa¿»

"פתות 7) ו): ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה

המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה
ויש 8) והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש המנחות

תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
¯qÁ ;‰ÏeÒt - dÓL ¯qÁ .‰ÏÒÙ - ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»ƒ«

d˙B·Ï9,‰B·Ï ÈË¯˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk - ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈¿»
.d˙B·Ï Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - „Á‡ Ë¯˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ"
קומץ. שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק,
אם  בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו

כשרה. חיסר

.ËdÓL ‰a¯10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙B·Ïe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰¯Lk - ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈLe ÔB¯OÚ12ÈL ; ƒ»¿≈À¿≈¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿≈

.‰ÏeÒt - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÔÈˆÓ˜ ÈL B‡ ÔÈbÏÀƒ¿≈¿»ƒ≈«∆¿»

סולת.10) עשרון לכל שמן לוג כגון 11)מצוותה
של  שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש
פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין

ואילו 12) עשרון" לכל לוגין "שני רבינו כתב שמנה בריבה
בת  גדולה מנחה שאפילו ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן
אולם  בלבד, לבונה אחד קומץ טעונה עשרונות כמה
(כך  קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך

.È‡ËBÁ ˙ÁÓ13ıÓw‰ ÏÚ B‡ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙pL ƒ¿«≈∆»«»∆»∆∆««…∆
‰˙È‰ .‰pËwÏÈ - ‰B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ - dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,˜ÙqÓ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»ƒ»≈∆¬≈ƒ∆¿»
.ËwÏÏ¿«≈

יתן 13) ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה נאמר
לבונה". מעורבת 14)עליה אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי

בסולת.

.‡ÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙‰˜BÏ BÈ‡ - ıÓwL ¯Á‡ ‰È¯È15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.¯Lk ıÓw‰ È¯‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום

.·ÈÔÓL e‰MÓ Ô˙16- ‰Án‰ ÔÓ ˙ÈÊk Èab ÏÚ »««∆∆∆««≈¿«ƒƒ«ƒ¿»
˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .˜ÙqÓ dÏÒt¿»»ƒ»≈¬»ƒ»««∆∆«»ƒ¿«ƒ

dÏÒÙ ‡Ï -17‰B·l‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰B·Ï19. ¿»

אחרת.16) מנחה של או חולין שנאמר 17)של משום
חשוב. שיעור משמע ועליה עליה" ישים "לא (שם):

פוסלת.18) אינה הלבונה נאמר 19)פירוש, בלבונה
שנאמר  בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם):

ישים". "לא בו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendפו ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn a"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È- ‰Án‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk ÏÚ ‰B·l‰ Ô˙ elÙ‡¬ƒ»««¿»«»∆ƒ«ƒ¿»
ÏÒt20.ËwÏiL „Ú »««∆¿«≈

"עליה"20) פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,
אחר  ריבוי אין בידינו: וכלל חשוב, שיעור שמשמעותה

למעט. אלא ריבוי

.„È¯Ó‡ ‡Ï ;‰¯Lk - ıÓ˜Â ÌÈÓa dÏabƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈»…∆¡«
‰·¯Á21.ÔÓMÓ ‡l‡ ¬≈»∆»ƒ∆∆

וחריבה 21) ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
חוטא. מנחת היינו

.ÂËelÙ‡ .‰¯Lk - ÌÈÓÚt dˆÓwL ‰ÁÓƒ¿»∆¿»»«¬«ƒ¿≈»¬ƒ
,˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ¯ÈË˜iL ‡e‰Â .˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆«¿ƒ¿«ƒ¿«««

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»»¿»ƒ¿«ƒ

.ÊËÁÏn‰L ;‰ÏeÒt - ÁÏÓ ‡Ïa ıÓw‰ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿»∆«∆«
Ì„˜ ‰¯ÒÁL ‰ÁÓ .e¯‡aL BÓk ,‰ÁÓa ·kÚÓ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»∆»¿»…∆
‡È‰ ‰ˆÈÓw‰L ;‰p‡ÏÓÈÂ B˙Èa CBzÓ ‡È·È - ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙Ú·Bw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙¯L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות צריכה  הקמיצה לפני 23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰B·Ï ıÓ˜ ·c˙‰24Ïk ¯ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .ÏeÒt - ‡e‰L25, ∆»¿≈¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ«∆∆

ÔÈÏeÒt - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡26eÈ‰iL „Ú , ƒ»≈∆»≈∆»∆¿ƒ«∆ƒ¿
.ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ÔÈˆÓ˜ ÈL¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿«

סולת.24) מנחת עם בתורה 25)לא כתוב הפנים בלחם
- בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא

הלבונה. את בהם שנותנים שאינה 26)כלים פי על ואף
הלחם. עם אלא לבדה באה

.ÁÈÔÈˆÓ˜ ÈL LÈ¯Ù‰27„Á‡ „·‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï - ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28- ‰ˆÈÓ˜ ¯Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙B·Ï ‰a¯L ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa¯‡29ÌÈL e„·‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈ¯LÎe eÚa˜‰ ‡Ï - ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰ - ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ ¯Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈

Èea¯‰31. »ƒ

ולפיכך 28)לבונה.27) למנחה השתייכותם נקבעה לא
אחד. קומץ רק היה קביעתה שבשעת מצוותה 29)כשרה,

של  המערכות לשתי קמצים שני היינו מערכת, לכל  קומץ -
הפנים. על 30)לחם הלחם את מסדרים שבת בכל

הבאה  ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן
כן  ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים

לכהנים. הלחם את לבונתם.31)מחלקים שריבה

.ËÈ,‰v¯Ó ıÈv‰ - B¯ÈË˜‰Â ‡ÓËpL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆
ıÓw‰ ‡ˆÈ .Ô¯‰‡ ‡OÂ :¯Ó‡pL32‰¯ÊÚÏ ıeÁ ∆∆¡«¿»»«¬…»»«…∆»¬»»

‰v¯Ó ıÈv‰L .‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆
.‡ˆBi‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ««»≈¿≈¿«∆««≈

ביוצא.32) ונפסל

.ÎB‡ Ôlk ‰È¯ÈL e‡ÓË Ck ¯Á‡Â ‰Án‰ ˙‡ ıÓ»̃«∆«ƒ¿»¿««»ƒ¿¿¿»∆»À»
¯ÈË˜È ‡Ï - e„·‡ B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ e‡ˆÈ B‡ eÙ¯Oƒ¿¿»¿»¬»»»¿…«¿ƒ
ÔÓ ËÚÓ ¯‡L .‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,ıÓw‰«…∆¿ƒƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈ¯ÈM‰ Ô˙B‡Â ,ıÓw‰ ¯ÈË˜È - Ô˙e¯LÎa ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ«…∆¿»«ƒ«ƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ e¯‡LpL33. ∆ƒ¿¬¬ƒ«¬ƒ»

מן 33) "והנותרת ג) ב, (ויקרא מהכתוב זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה

.‡ÎÔB¯OÚ Ba LiL ÈÏÎa ‰hÓlÓ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»
‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓ ÏL∆ƒ¿»««ƒ∆¿…»ƒ¿«¿»…

.‰ÏeÒt - ıÓ˜ Ì‡Â ,ıÓ˜Èƒ¿…¿ƒ»«¿»

.·Î·¯ÚÓe ‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÈÁÓa ˜eÏÁ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿…»
epnÓ ıÓB˜ - ‰hÓlÓ34. ƒ¿«»≈ƒ∆

שעריבת 34) רבינו ומפרש אחד. ככלי דינה תרנגולים עריבת
מגיעה  אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים

הכלי. לשולי

.‚Î‰Ê ÔÈÚ‚B ÂÈ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
Û¯ˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .Û¯ˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙Î¯ÚÓ d·b35 …««¬∆∆∆∆«»ƒƒ¿«À¿»

ÏÒt‰Ï36„Ú ·¯˜ BÈ‡Â .·¯wÏ BLc˜Ó BÈ‡ Ï·‡ , ¿ƒ»≈¬»≈¿«¿ƒ»≈¿≈»≈«
ÈÏÎa Lc˜˙iL37.ıÓ˜Ï Èe‡¯‰ ˙¯L ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈»»¿…∆

הוא 35) כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
טפחים  עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ את מקדש

צו. שם יהודה בכלי 36)לר' קידושו לפני וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני 37)שרת בפירושו רש"י

אפילו  להקריבו ואין לגמרי נפסל שהקומץ מפרש, פז: שם
כפירושו  סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם
את  להקריב כדי מספיק אינו השולחן שקידוש הראשון,

שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ

.‰ÎıÓ˜Â ÈÏk‰ ÔÙ„Ï ıÓw‰ ˜Èa„‰38CÙ‰L B‡ , ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿ƒ¿»«∆»«
,¯ÈË˜È ‡Ï - ‰hÓÏ ÂÈÙe BÎBzÓ ıÓ˜Â B„È ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿»«ƒƒ¿«»…«¿ƒ

.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

רבינו 38) מפרש כך ממש, הכלי דופן יד שעל הסולת מן
שאחרי  שהמדובר מפרש שם רש"י אבל האיבעיא. את
ולא  לקדשו כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה

שוליו. על הכלי בתוך הניחו

.ÂÎLÈ¯Ù‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „·‡Â B˜lÁL ÔB¯OÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆»≈¬»»¿ƒ¿ƒ
ÔzLÏL È¯‰Â ,„e·‡‰ ‡ˆÓÂ ÂÈzÁz ¯Á‡ ˜ÏÁ≈∆«≈«¿»¿ƒ¿»»»«¬≈¿»¿»

‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÁpÓ39‰Ê ‡ÓË : À»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈¿ƒ∆»∆ƒ¿»∆
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פז oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn a"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÏÒÙÂ ÔBL‡¯ ˜ÏÁ ÌÚ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - „·‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿
Û¯ËˆÓ BÈ‡ LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔBL‡¯Â L¯ÙÓ - L¯Ùn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿
Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÂÈzÁz L¯Ùn‰Â „e·‡‰ È¯‰ - ÔBL‡¯‰45. »ƒ¬≈»»¿«À¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ

מה 39) מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו
בזה. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו"

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני שהרי
ולפיכך 41) יחד להצטרף מעולם עמדו לא אלה שני שהרי

להיפסל. מצרפם הכלי שחסרה 42)אין מנחה כדין
טז. שנמצא 43)בהלכה לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

האבוד. עם 44)החלק להצטרף עמד לא מעולם כי
לראשון.45)המופרש. מצורפים היו ששניהם מפני

.ÊÎÂÈ¯ÈL - ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ L¯Ùn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈ¯ÈL - L¯Ùn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯˙È ÌÈ¯ÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔB¯OÚ Ô‰ È¯‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔB¯OÚ ÂÈÙÏ È¯‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ·¯˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„·Ïa ÔB¯OÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Ú·e50, »≈∆≈≈«¿∆»«»ƒ»ƒ¿«
.‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰ È¯‰Â«¬≈«¬»ƒ≈»¿ƒ∆»∆

שיריים.46) אותו עשה הנמצא של שהקומץ כולו,
הראשון.47) החלק כל אבל 48)וכן והמופרש; האבוד

נאכלים. הראשון שלושת 49)שיירי לכל שייך הקומץ
עשרון  אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים,
הראשון. חלק של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד.

חצאי 50) משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו
- הצטרף איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים

אסורים. שניהם

.ÁÎ- ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ıÓ˜a ·¯Ú˙pL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿»«∆∆
Â .˙B¯Lk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜Ó·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k Èz·Áa52Ïk‰ ¯ÈË˜ÈÂ ˙B¯Lk el‡ È¯‰ - «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ

כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב גדול כהן
כליל. וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני 53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב:), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ e·¯Ú˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54- BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿

.˙BÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B¯Lk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח בקומץ יתערב ולא

.Ï‡Ï - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa ·¯Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
¯ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ - Ïk‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»

ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי

.‡Ï‰È¯ÈL e·¯Ú˙pL B‡ ,‰È¯ÈLa dˆÓ˜ ·¯Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - dz¯·Á È¯ÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) שהוסיף התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי יבאר

במדתם. חסר

.‡ÈzL2ÌÁl‰3ÌÈt‰ ÌÁÏÂ4‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ5 ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿…∆«¿»
.˙BÏeÒt - ‡e‰L Ïk ¯qÁ B‡ Ô˙cÓa ÛÈÒB‰L∆ƒ¿ƒ»»ƒ≈»∆¿

א.2) הלכה ח פרק מנחות בחג 3)תוספתא שמקריבים
לחם. לכל עשרון מצוותם בכל 4)השבועות, שמסדרים

לחם. לכל עשרונים שני מצוותם שמקריבים 5)שבת,
נזכר  לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה
דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל והוא התנופה, עומר

עו: מנחות ברייתא וראה

.·˙BlÁ6‰„Bz7¯ÈÊ È˜È˜¯e8ÁL‡lL „Ú :e¯Ò «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
- Á·f‰ Ìc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - Á·f‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי 8)תודה, מלאת אחרי נזיר

חלות  עשר עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב חייב נזרו
לרקיקים? חלות בין ומה עח.). שם (משנה רקיקים ועשרה
נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות
בשמן  אותם מושחים אפייתם ואחרי בלבד, פושרם במים

ח). הלכה יג פרק הקרבנות מעשה (הלכות

.‚ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ9ÏL ÔÓc ˜¯Ê ‡lL „Ú :e¯ÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈO·k10.ÌÈ¯Lk - ÔÓc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ

עו:9) שלמי 10)שם כבשים שני מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ¯„Ò ÈL12e¯Ë˜‰ ‡lL „Ú :e¯ÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈ¯Lk - e¯Ë˜‰MÓ ;ÔÈÏeÒt - «¿ƒƒ¿ƒƒ∆À¿¿¿≈ƒ

שם.11) הפנים.12)תוספתא לחם של מערכות שתי
יז.13) הלכה יא פרק למעלה ראה

.‰Ï·‡14ÌÈÎÒp‰15ÔÈa Á·f‰ ·¯wMÓ ÔÈa ,e¯ÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÒ ‡È·ÈÂ ,ÌÈ¯Lk - ·¯˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

.Ô˙‡lÓÏ¿«…»
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שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Á·f‰ ÏÒÙÂ ˙¯L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï - ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ -19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Á·f‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ ·¯wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a Áe·Ê ¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e·¯˜È - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ - ‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙ¯OÈÂ22ÈtÓ ,¯eaˆ Ôa¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa ·lL23- „ÈÁÈ Ôa¯˜a Ï·‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
¯Á‡ Á·Ê ÌÚ e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט. שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. כסף18ֿ)להיפסל פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב, הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב"ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי

בלי 20)כסףֿמשנה). המזבח על לנסכם איֿאפשר הלא
נסכים.21)קרבן? עמו כמו 22)ואין נעשו עט: שם

ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך ואעפ"כ בלינה. שנפסלו
אין  וגם כב), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני
זו  הלכה בסוף וראה אחר. דבר מחמת אלא בגופם פסולם

זבוח. זבח כשיש יחיד, קרבן דואג 23)בדין ביתֿהדין
הזבח, ייפסל שאם ּומתנה האפשריים, המכשולות ְֶַלכל
להקריבם  מותר הדין ומן אחר, זבח עם הנסכים יקרבו
גזרו  וחכמים שעה, באותה זבוח היה שלא זבח עם אפילו

(שם). ביתֿדין 24)ואסרו לב לומר אין יחיד שבקרבן
אפשר. ד"ה טו: שם תוספות ראה בלשון 25)מתנה. ְֶַ

ו  פרק פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
בגופו  פסול אירע הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה
לבית  ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד, יישרף
ולפיכך  הנסכים, בגוף הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה".

צורה. עיבור טעונים

.ÊÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ26e·¯˜È - ÔÓLÏ ‡lL eÁaÊpL ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿»ƒ¿¿
.Ì‰ÈkÒƒ¿≈∆

וכלל.26) ופרט מכלל זה דין למדו צא. שם

.Á‰„Bz „ÏÂ27‰„·‡Â B˙„Bz LÈ¯Ùn‰Â ,d˙¯eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»
¯tkL ¯Á‡Ï Ô‡È·‰ Ì‡ :‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â28 ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»ƒ¡ƒ»¿««∆ƒ≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡ - ‰BL‡¯ ‰„B˙a¿»ƒ»≈»¿ƒ∆∆¿ƒ¬«ƒ…
ÏÂe ‡È‰ B‡ d˙ÙÈÏÁÂ ‡È‰ È¯‰Â ,da ¯tk‡È‰ B‡ d„ ƒ≈»«¬≈ƒ«¬ƒ»»ƒ¿»»ƒ

ÌÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈL È¯‰ - ˙„ÓBÚ d˙¯eÓ˙e29‰na . ¿»»∆∆¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30‰„Bz ¯„Ba31‰·„ ˙„Bz Ï·‡ ;32 ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»«¿»»

ÌÁÏ ÔÈeÚË d˙¯eÓ˙e d˙ÙÈÏÁ -33BÈ‡ d„ÏÂe , ¬ƒ»»¿»»¿ƒ∆∆¿»»≈
‰¯tk ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯tk ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÁÏ ÔeÚË34. »∆∆≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»

עט:27) שם וגמרא שקרבה 28)משנה אחר כלומר,
והלחם 29)ראשונה. שירצה מהן איזו יקריב כלומר,

בפירוש  שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה,
שם. לחם.30)בברייתא טענים הרי 31)ששניהם שאמר

מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב תודה להביא עלי
בולד  גם חובתו ידי לצאת יכול ולפיכך אחרת), להביא חייב
(ר' הקדש" בשבח מתכפר "אדם שהרי שהפריש, הבהמה
כשהוא  הלחם, את עמו שמקריב ומובן פ.). שם יוחנן

ראשון. חייב 32)מקריבו ואינו תודה, זו הרי שאמר
לפני 33)באחריותה. בין – חליפתה כדינה: אחת כל

(לשון  בתודות" כ"מרבה שהוא מפני כפרה, לאחר בין כפרה
של  חליפתה כלל אינה השניה פירוש, שם) הגמרא
במקום  אחרת להביא חייבים אינם הבעלים שהרי הראשונה,
ולפיכך  חדשה, נדבה תודת זו הרי הביאו ואם האבודה,
אין  תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה
חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב, נודר בין לחלק טעם
נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה אינה

רבי  פסק שם.וכן ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש נו
בלבד.34) תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה פיסקה

כשהקריבו  לחם טעון אינו למה נתבאר פ.) (שם ובגמרא
אינו  תודה מותר וכל תודה, מותר הוא שהולד מפני ראשון,
הרש"ש  של תמיהתו מסלק זה פירושנו לחם. טעון
בהלכה  עצמו דברי שסותר רבינו, על שם למנחות בהגהותיו

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג,

.ËLÈ¯Ù‰35‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37¯tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«≈
‰BL‡¯ ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡ ‰iL - ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»
ÔÈ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ;ÌÁÏ ‰eÚË¿»∆∆ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆≈»

ÌÁÏ ˙BeÚË38. ¿∆∆

הראשונה.36)שם:35) של חליפתה היא שהרי
השניה 37) של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה מפני

הוקרבה. לא עם 38)והיא ישיר קשר שלשתיהן לפי
האמצעית.

.È˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰39˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡È·È ¯‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï·‡ ,41B˙„Bz LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
- ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»

ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡È·È42˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡È·È - ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ·¯˜z ‰B¯Á‡‰ ‰„Bz‰ BÊÂ¿«»»«¬»ƒ¿«¿…∆∆

יא.39) הלכה ח פרק שם כמותר 40)תוספתא שדינה
תודה.41)תודה. את 42)ככל יקריב בראשונה פירוש,

שקנה  השניה את לחם, בלי ואחריה הלחם, עם האבודה
שהפריש. את 43)במעות בתחילה מקריבים כלומר,

הבהמה  את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
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ח, בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה.
בהמות  בין לחלק יש כי שירצה, מהן איזו להקריב שיכול

למעות.

.‡È¯ÓB‡‰44„·‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È¯‰Â ‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡ - ‰„Bz‰ ‰„·‡ ,¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙¯Á‡ ‰„Bz ‡È·Ó≈ƒ»«∆∆ƒ¿≈∆«∆∆»ƒ¿«

‰„Bz‰45.ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‰‡a ‰„Bz‰ ÔÈ‡Â , «»¿≈«»»»ƒ¿««∆∆

רבא.44) של מימרא פ. שאמר 45)שם אע"פ ולפיכך,
קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב זו", "הרי

.·ÈLÈ¯Ù‰46Ô‰a ‡È·Ó - e¯˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡È·Ó BÈ‡ - ¯È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈ¯Ù‰ ;ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ≈≈ƒ»∆»

תודה,46) נקרא שלחם מפני והטעם, שם. רבא של מימרא
אבל  מצות", חלות התודה זבח על "והקריב (שם): שנאמר

לחם. קרויה אינה תודה

.‚È¯ÓB‡‰47,d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙Â ,‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»
BÊ È¯‰ - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe≈»««≈∆¿≈»«≈ƒ¬≈
- ÌÁÏ dnÚ ‡È·È Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙¯‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰¯eÓz‰ ‡nL48‡nL - ÌÁÏ ‡Ïa d‡È·‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Ú¯z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÊ ·¯˜z ‡Ï CÎÈÙÏ .‡È‰ ‰„Bz‰«»ƒ¿ƒ»…ƒ¿«¿»∆»ƒ¿∆

ÌeÓ da ÏtiL „Ú49. «∆ƒ…»

חייא.47) ר' תני לחם.48)שם. צריכה אינה ותמורה
כפרה  לפני שתמורה ח בהלכה למעלה שאמרנו ואע"פ
רבינו  דעת עומדים, אנו כפרה לפני וכאן לחם, טעונה
שאינו  מפני כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי שבאומר

במקומה. אחרת להביא מעות 49)חייב ויפריש ותימכר
לתודה  בהמה ואלה אלה מדמים ויקח אחרת, לתודה
צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה,
(ראה  עלי הרי באומר באבודה, י בהלכה שכתב כמו לחם,

כד). סי' חכםֿצבי ותשובות וכסףֿמשנה, הראב"ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk - ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰Ò¯ÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙B¯Lk ˙BlÁ‰ ¯‡L - ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ Ò¯Ùƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ ¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ‰„Bz‰52¯Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜¯fÈ Ìc‰ - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ Ò¯Ù ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È ¯Oa‰Â53‡Ï B¯„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó Ò¯Ù Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆
Ì¯Bz - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òe¯t‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ

.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב: שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
הטומאה. על מרצה שהציץ המדובר,52)מודים

או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני  יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני מפני מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע אחר", לחם "מביא כאן כתב שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס. לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק

וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ יצא, נדרו "וידי

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ"ט לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע יזֿיח). יב, הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï - ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa¯‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿

ÌÈÚa¯‡ CLBÓ - ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa¯‡58CBzÓ «¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ
Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡ Ì‰Ó ÌÈ¯Óe ÌÈBÓL59ÌÈÚa¯‡‰Â , ¿ƒ≈ƒ≈∆««ƒ»»¿»¿»«¿»ƒ

e„tÈ ˙BiM‰60ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ61. «¿ƒƒ»¿≈¿¿Àƒ

יוחנן.56) ור' חזקיה מחלוקת וע: מח. יוחנן 57)שם כר'
שקדשו 58)שם. מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

שמונים  כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים
כלום. אמר ולא התודה מיני 59)עם מארבעת מין מכל
הי"ד. למעלה ראה משמע )60הלחם. מח: שם בגמרא

שם  הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים הנשארים זה שבכגון
כאן  אבל הקדש, מכספי שבאים הלחם בשתי המדובר
צריכים  למה הנשארים הארבעים קדשו לא אם יחיד, בקרבן
הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ"ט כתב רבינו והרי פדיון?
יוצא  לעזרה". חוץ ותודה) (נזיר שניהם של הלחם "ומעשה
ואפשר  גמורים. חולין והם בכלי נתקדשו שלא מזה,
אלו  הרי שאמר בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר
יקדשו  אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי

השמונים). מתוך יעשה 61)ארבעים מה רבינו פירש לא
הי"ג). למעלה (ראה בדמים

.ÊËËÁBM‰62˙ÓBÁÏ ıeÁ dÓÁÏ ‰È‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ «≈∆«»¿»»«¿»¿«
È‚t ˙Èa63ıeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÁl‰ L„˜ ‡Ï - ≈«ƒ…»««∆∆¬»ƒ»»

ÌÈÙÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÁl‰ L„˜ - ‰¯ÊÚÏ64. »¬»»»««∆∆««ƒ∆≈ƒ¿ƒ

עח:62) שם וגמרא (רבינו 63)משנה הבית הר חומת
בבא  רש"י וראה שם. רש"י פירש וכן המשנה, על בפירושו

צ.). שם.64)מציעא יוחנן כר' בעזרה.

.ÊÈdËÁL65epza ÌÁl‰ Èt eÓ¯˜ ‡lL „Ú,¯ ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««
L„˜ ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡Ó ıeÁ Ôlk eÓ¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»≈««≈∆…»«

ÌÁl‰66. «∆∆

שם.65) נאפה 66)משנה לא שאם משמע, שם בגמרא
שאם  י"ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס, הוא הרי כראוי

פסולים. כולם אחד נפרס

.ÁÈdËÁL67ÔÓÊ ˙·LÁÓa d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙÂ68B‡ ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»¿«¬∆∆¿«
ÌB˜Ó ˙·LÁÓa69ÌÁl‰ L„˜ -70˙ÏÚa ˙‡ˆÓ . ¿«¬∆∆»»««∆∆ƒ¿≈«¬«

ÌeÓ71dÓLÏ ‡lL dËÁML B‡ ‰Ù¯Ë B‡72‡Ï - ¿≈»∆¿»»∆…ƒ¿»…
¯ÈÊ ÏÈ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌÁl‰ L„˜73.BlL ÌÁl‰ ÌÚ »««∆∆¿≈«ƒ¿≈»ƒƒ«∆∆∆
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שם.67) וגמרא ולילה.68)משנה יום אחרי לאכלה חשב
בחוץ 69) הדם את לזרוק או לעזרה חוץ המורם את לאכול

ה"א). פי"ג ולא 70)(ראה השחיטה עם בא שהפסול מפני
לפני 71)לפניה. פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

קדש  לא שחיטה, קודם שפיסולו כל הכלל, "זה השחיטה.
שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם.

לא 72) שחיטה, אחר שפיסולו ואע"פ אחר, קרבן לשם אלא
דרשו  יא) פרק צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש
הלחם  שאין מלמד התודה", זבח "על יב) ז, (ויקרא מהכתוב

תודה. לשם זביחתה שתהא עד שם.73)מתקדש משנה
שכל  מפני והטעם, עט. שם פפא רב של פירושו וכפי
שם  ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים
זה, דין השמיט כאן ורבינו וכו'. עצרת כבשי שני וכן כתוב:

למה. נתברר ולא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עבודה 1) זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר

פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Ba¯w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙B·LÁÓ LÏL»«¬»≈∆¿ƒ∆«»¿»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ :Ô‰2,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓe , ≈«¬∆∆ƒ«≈«¬∆∆«»

‰Ê ?„ˆÈk ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓe«¬∆∆«¿««¬∆∆ƒ«≈≈«∆
‰ÏBÚ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLÏ ‡lL Á·f‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«∆…ƒ¿¿∆»»»

ÌÈÓÏL ‡e‰L ·LÁÈÂ3‰ÏBÚ ÌLÏ epËÁLÈ B‡ , ¿«¿…∆¿»ƒƒ¿»∆¿≈»
ËÁML B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏe ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ,ÌÈÓÏLe¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»∆»«
ÈepL ˙·LÁÓ ‡È‰ BÊ - ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL Á·f‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ¯ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜¯ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰«∆«ƒ¿«¿»ƒ¿…»¿«¿ƒƒ∆
epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·„»»»»¿«¿»»»¬»»∆¡…ƒ∆
‡È‰ BÊ - B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·„»»»»«¬ƒ»ƒ¿¬ƒ»ƒ
- BÊ ‰·LÁÓ Ô‰a ·LÁL ÌÈÁ·Êe .ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙·LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰ ˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÓf‰«¿«≈«¿∆»«∆«∆«ƒ¿«¿»
ÔÓÊ BÈ‡L ,‰nÁ‰ Ú˜LzL ¯Á‡Ó BÓc ˜¯ÊÏƒ¿…»≈««∆ƒ¿«««»∆≈¿«
¯ÈË˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·„ epnÓ ¯ÈË˜‰Ï B‡ ,B˙˜È¯Ê¿ƒ»¿«¿ƒƒ∆»»»»¿«¿ƒ
ÔÓÊ BÈ‡L ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó ¯ÁÓÏ¿»»≈««∆«¬∆««««∆≈¿«
¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·„ epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,B˙¯Ë˜‰«¿»»∆¡…ƒ∆»»»»«¬ƒ»¿««
.ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‡È‰ BÊ - B˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ¿«»»«¬ƒ»ƒ«¬∆∆«¿«
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - BÊ ‰·LÁÓ Ô‰a ·LÁL ÌÈÁ·Êe¿»ƒ∆»«»∆«¬»»≈«ƒ¿»ƒ

eËÁLpL ÌÈÁ·ÊÏebt ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,ÔpÓÊÏ ıeÁ ¿»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿«»¿≈«ƒ¿»ƒƒ
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ïebt e‰ÊÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa4. ¿»»¿∆ƒ»»«»

לשמם 2) שלא שנזבחו הזבחים כל א. ב, זבחים משנה,
הפסח  מן חוץ חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,

ממש). פסולים (שהם שעולה 3)והחטאת ששנינו ואע"פ
כאן  רבינו אותה כולל כשרה, לשמה שלא שנשחטה
וחייב  חובה לשם עלתה שלא מפני הפוסלות, במחשבות

אחרת. ה"ב).4)להביא (ראה יהיה" "פיגול יח: ז, ויקרא

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5Ì‡Â : ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿ƒ
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ - ÂÈÓÏL Á·Ê ¯OaÓ ÏÎ‡È ÏÎ‡‰≈»…≈»≈ƒ¿«∆«¿»»≈¿«≈∆»

·MÁÓa6.ÈLÈÏMa epnÓ ÏÎ‡iL ‰·¯˜‰ ˙ÚLa ƒ¿«≈ƒ¿««¿»»∆…«ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈOÚÓ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ·LÁL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»»¿»∆»«»»ƒ¿««¬»
.Ôa¯˜ B˙B‡ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿««¿«»»«¬ƒ«»¿»
Èe‡¯‰ ¯·c ÁaÊna epnÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿«¿ƒƒ∆«ƒ¿≈«»»»»
e„ÓÏ Ck .[‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï] ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»¿««¿«»»¿«¿»»»»¿
˙ÏÈÎ‡ „Á‡Â Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ „Á‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆»¬ƒ«»»¿∆»¬ƒ«

ÁaÊÓ7Ôa¯w‰ È¯‰ - ÔpÓÊ ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ , ƒ¿≈«ƒƒ≈¬≈∆««¿«»¬≈«»¿»
.Ïebtƒ

כט.6)שם.5) "ואם 7)שם כתבה: התורה כח. שם
משמע. אכילות שתי יאכל", האכל

.‚BÓc ˜¯Ê ‡l‡ ,Bz·LÁÓ ‰„ÒÙ ‡lL Ôa¯˜ Ï·‡¬»»¿»∆…ƒ¿¿»«¬«¿∆»ƒ¿«»
B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï epnÓ ¯‡LÂ B˙ÎÏ‰k ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«¬ƒ»
Ôa¯w‰Â ,BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,¯˙B ‡¯˜ ¯‡Lp‰ B˙B‡ -«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»¿¿«»¿»
ÂÈz˙ È‡Â :Ìca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .¯tÎÂ ‰ˆ¯ ¯·k¿»ƒ¿»¿ƒ≈¬≈≈«»«¬ƒ¿«ƒ
ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk - ¯tÎÏ ÁaÊn‰ ÏÚ ÌÎÏ»∆««ƒ¿≈«¿«≈≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ôa¯w‰ ‰ˆ¯Â ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba ·LÁL Á·Ê „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
·LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙Úa¿≈¿ƒ»««ƒ¿≈«

א.8) מג, שם עיי"ש.9)משנה, ה"ז, פי"ח לקמן
דברים 10) בארבעה נפסל "שהזבח א. יג, זבחים משנה,

וכו'".

.„˙B„B·Ú Úa¯‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Á·f‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰·e ,‰Ïa˜·e ,‰ËÈÁLa :‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·eƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ¯·„ ÈLa - ÛBÚ‰Â11ÈevÓ·e ,‰˜ÈÏÓa : ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
Ìc‰12. «»

א.11) וס"ה, ב. סד, שם סובר 12)משנה, רבינו
ובין  העוף בעולת בין הדם במיצוי פוסלת שמחשבה
וזה  הזאה, טעונה העוף שחטאת ואע"פ העוף, בחטאת
שמיצוי  ה"ז, הקרבנות מעשה מהל' בפ"ז לדעתו בהתאם
במשנה  וכן ההזאה, גמר הוא ולפיכך מעכב, העוף בחטאת
פסול". – לשמה שלא דמה "מיצה העוף בחטאת שנינו שם

.Â‰Úa¯‡a - ˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰Â13‰ˆÈÓ˜a :14, ¿«¿»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»
˙¯L ÈÏÎa ıÓw‰ ˙È˙·e15ıÓw‰ ˙ÎÏB‰·e , ƒ¿ƒ««…∆ƒ¿ƒ»≈¿»««…∆

.L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·e ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«»≈

א.13) יב, מנחות בזבח,14)משנה, לשחיטה דומה
הקומץ  וגם לבשר, (הדם) מזבח חלק בין מפרידה השחיטה

יג:). זבחים (רש"י הדם.15)כן לקבלת דומה

.Êel‡Ó ıeÁ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ·LÁ Ì‡ Ï·‡16ÔB‚k , ¬»ƒ»«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿
˙ÚLa B‡ Áez ˙ÚLa B‡ ËLÙ‰ ˙ÚLa ·LÁL∆»«ƒ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰Án‰ ˙ÏÈÏa ˙ÚLa B‡ ,ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÓ‡ ˙ÎÏB‰17 »«≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צי oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d˙Lb‰ ˙ÚLa B‡18ÔÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿««»»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈
˙·LÁÓ ‰˙È‰L ÔÈa .ÌeÏk ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»∆∆¿≈∆»¿»«¬∆∆
.ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌM‰ ÈepLƒ«≈≈«¬∆∆«»≈«¬∆∆«¿«

שאין 16) למדו, - ה"ד פי"ב צו פרשת כהנים' ב'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני
(ראה  השחיטה לפני בזבח כמו קמיצה לפני פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡ - el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ‰·LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
·MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈
Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜È¯Êe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ ÂÈ¯eÓ‡ B‡ Á·f‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»
,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ
eÏÎ‡iL ·LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Á·f‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Ìe·È¯˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
¯aLÏ ·LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Á·f‰ Ìc ·¯ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
Û¯OÏ ·LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa - ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

¯Lk Á·f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B·LÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚL·e ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e B˙ÎÏB‰ ˙ÚL·eƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È¯‰ - ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ d˙B·Ï B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰¯Lk BÊ¿≈»

רבי 19) לדעת בניגוד - ב לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי  - א ולו, ב. לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני חוץ
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני מחלוקת.

.Ëe¯‡a ¯·k21dÈ‡ - Ï‚¯a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰·LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È¯‰ - CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿

ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa ·LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«
Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ;da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa ·LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ"א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי
המזבח 23) מן ריחוק אלא לעזרה מחוץ לא - ב טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י שם אלעזר ורבי תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי (כסףֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק א.

החזרתו  בשעת רק פוסלת שהמחשבה משמע - ב טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי למזבח
לעיני  היתה אחרת גירסה ואולי שם. רש"י דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.

â"ôùú'ä ïåùçøî â"é éðù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הבעל,1) אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר

הראוי  ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין
לה.

.‡Ï·‡ ,„·BÚ‰ ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡≈««¬»»∆∆∆»««»≈¬»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ dÈ‡ Ôa¯w‰ ÏÚa ˙·LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ

„·BÚ‰ ˙·LÁÓ ‰˙È‰Â ,eÏbtL ÌÈÏÚa‰ eÚÓL»«¿«¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»«¬∆∆»≈
.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ¿»¬≈∆»≈

פי 2) על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש
אלא  הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים

השוחט". אחר

.·Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ ‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈««¬»»∆∆∆»ƒƒ∆»
Èe‡¯ ÌB˜Ó·e ,‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„·e ,‰„B·ÚÏ»¬»¿»»»»»¬»¿»»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ?„ˆÈk Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ .‰„B·ÚÏ»¬»ƒƒ∆»≈«∆»ƒ«¿ƒ
˙ÚLa ·LÁÂ ,˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ìc‰ ÏawL ‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ≈«»ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ B‡ ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆∆»«¬∆∆«¿«…»«
Ìc‰ B˙B‡Â .‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿ƒ∆≈»»¬»¿«»

‰n‡Ï CÙMÈ - B˙ˆ˜Ó ˜¯fL B‡ ÏawL3¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ≈∆»«ƒ¿»ƒ»≈»«»¿ƒƒ¿«
‰·LÁÓa Ïa˜ÈÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯ÊÁÈ - LÙp‰ Ìc««∆∆«¬…»»»¬»ƒ«≈¿«¬»»
ÏÒt - ‰ËÈÁL ˙ÚLa ÏeÒt‰ ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .‰BÎ¿»¬»ƒ»««»ƒ¿«¿ƒ»»«
BÓk ,ÔÈÏeÒÙa ‰¯Lk ‰ËÈÁM‰L ;Bz·LÁÓa¿«¬«¿∆«¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ¿
- ÔÓLÏ ‡lL eOÚ Ì‡L ,˙Ba¯˜ LÈ .e¯‡aL∆≈«¿≈»¿»∆ƒ«¬∆…ƒ¿»
‰Ê Ô‰k Ìc‰ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒƒ≈«»…≈∆
ÏÒt - B˜¯Ê B‡ BÎÈÏB‰ B‡ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»»¬»ƒ¿»»«

f‰Èt ÏÚ Û‡Â .ÏeÒt ‡e‰L BÓLÏ e‰‡OÚ el‡k ,Á· «∆«¿ƒ¬»»ƒ¿∆»¿««ƒ
ÏÒÙ ¯·k - ˜¯ÊÂ Ïa˜Â ¯Lk‰ ¯ÊÁÂ ,LÙp‰ Ìc LiL∆≈««∆∆¿»««»≈¿ƒ≈¿»«¿»ƒ¿«

Á·f‰4,B˙B‡ ÏÒt ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ ÈtÓ ‡ÏÂ . «∆«¿…ƒ¿≈«¬∆∆ƒ«≈»«
.e¯‡aL BÓk ,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»»¬»¿∆≈«¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dcFarl iE`x `EdW iOn `N` zlrFn daWgOd oi`e. .la` §¥©©£¨¨¤¤¤¨¦¦¤¨¨£¨£¨
dhigXdW ;FYaWgnA lqR - dhigW zrWA lEqRd aWg m ¦̀¨©©¨¦§©§¦¨¨©§©£©§¤©§¦¨

oilEqtA dxWM."'Ek §¥¨¦§¦

כשרה  שחיטתן ששחטו הפסולין "כל זבחים בגמרא מקורו
מקום  ומכל כו'", בבשר נוגעין טמאים יהיו שלא ובלבד . .
היאך  הש"ס במפרשי והקשו כשר". הזבח ושחט, עבר "אם
על  ששחיטתו הזבח את שוחט טמא שיהיה בכלל יתכן
שמותר  שרץ בטמא שמדובר נאמר אם ואפילו המזבח, ירך
יתכן  ואיך אמה, קל"ה ארוכה נשים עזרת הרי בחיל, ליכנס
שנטמא  לומר שחייבים אלא כך. כל ארוכה הסכין שתהיה

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendצר ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומכיון  לשחוט, הספיק משם שהוציאוהו וקודם בעזרה,
לטמא  הטומאה אב נעשה שאינו שרץ בטמא שמדובר

הסכין. ידי על טומאה קבלת גם אין הרי כלים,
שיהיה, מצב שבאיזה יהודי, של מעלתו גודל רואים מכאן
לשחוט  יכול מהעזרה, להוציאו וצריכים נטמא אם אפילו
יום  של גדול כהן "פר כולל קדשים, קדשי אפילו
עבודה  אינה שהשחיטה מפני לא זה וכל הכיפורים",
שלפנ"ז  בהלכות שנתבאר כפי העיקר היא אדרבא חשובה,
הזבח", בשחיטת אלא ליקרב מתקדשים הנסכים "אין

השוחט. של מעלתו בגלל רק אלא
"שחיטה  ההלכה שאמר חנה בן שמואל של כוונתו גם זוהי
כהן, שאינו שאף יהודי, של מעלתו להדגיש בזר" כשרה

עיקרית. עבודה שהיא השחיטה בעבודת לעסוק יכול
.ep oniq dcear xtq zekln oii

לחוץ.3) יוצא והדם העזרה שברצפת יזרוק למרזב לא ולמה
אינו  פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר
בצוואר  שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים? עושה
שיריים  - במזרק שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה
שלא  שבזריקה כז, הלכה א פרק למעלה וראה הוא.
היא  הזריקה כאן ואולי כשר. שבמזרק הדם גם כהלכתה

מועילה. אינה שהמחשבה מפני הכוונה 4)כהלכתה,
הכשר  יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא

ויקבל.

.‚¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„a¿»»»»»¬»≈«ƒ¿«»…∆
dÓLÏ ˙ÈOÚpL ÈÓk BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL dˆÓwL∆¿»»∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆«¬≈ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡È‰L ÈtÓ ;ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe¿»∆»∆¡»ƒƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ¿≈

˙Ba¯˜ ¯‡LÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÌÈ¯BÚO‰5·MÁÓ‰ ÔÎÂ . «¿ƒ»»»»ƒ¿»»¿»¿≈«¿«≈
˙B‡˜ ˙ÁÓa6‰B·l‰ ËwÏiL Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‰B·l‰Â ¿ƒ¿«¿»¿«¿»»∆»…∆∆¿«≈«¿»

Èe‡¯‰ ¯·c dÈ‡ È¯‰L ,˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ ÔÈ‡ -≈«¬«¿∆∆∆¬≈≈»»»»»
‰„B·ÚÏ7‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .8. »¬»¿≈…«≈»∆

גורס 5) רבינו החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן  יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא
באה  סוטה שמנחת פי על ואף השעורים, מן שבאה הכלל,
גריסים  שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים, מן גם
גורס  והראב"ד (רש"י), קמח היא סוטה מנחת אבל גסים
שאר  אבל החדשה, התבואה מן באה פירוש היא" "דחדש
שתי  הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות

בשבועות. ואמרה 6)הלחם בעלה, לה שקינא סוטה מנחת
למדו  ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה
כחטאת. פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן

לבונה.7) עליה שיש ריבה 8)מפני שמנה, חיסר כגון
יא. בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה

.„ÌbÙpL ÁaÊÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa9 ¿»»»»¬»≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁÂ¿»««¬∆∆¿««¬∆∆»…»«
Èe‡¯ ‰zÚ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,BÊ ‰·LÁÓa Á·f‰«∆«¿«¬»»∆¬≈≈«»«»»

‰„B·ÚÏ10ıeÁa ‰Án‰ ˙‡ ıÓ˜ .11˙ÚLa ·LÁÂ »¬»»«∆«ƒ¿»«¿»«ƒ¿«

ÔÈ‡ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»«¬∆∆¿««¬∆∆»≈
.ÌeÏk BÊ ‰·LÁÓ«¬»»¿

עליו"9) "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו נט. בזבחים
הלכה  ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם כשהוא

אחרי 10)כ"ב). לעבודה ראוי שיהיה פי על ואף
לעזרה.11)שיתקנוהו. חוץ

.‰ÌÈ¯·„ el‡12˙Ba¯w‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ«»¿»
Ìc‰ :‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯e13,‰ÏBÚ‰ ¯O·e ÔÈ¯eÓ‡‰Â ¿ƒ¿«¿»»«»¿»≈ƒ¿«»»

.˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰ ÔÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â¿«…∆¿«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»

אחריהן.12) הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז הלכות
אותו,13) זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי על אף

אכילת  שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל
מזבח.

.Â:‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡Â¿≈¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÏÎ‡p‰ ¯Oa‰14 «»»«∆¡»ƒ»«¿»ƒ≈«∆¡»«…¬ƒ

ÌÁl‰ ÈzLe ,˙BÁn‰ È¯ÈLe ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa≈«∆¡»¿»»»¿»≈«¿»¿≈«∆∆
.ÌÈt‰ ÌÁÏÂ¿∆∆«»ƒ

קלים.14) קדשים של ושוק וחזה ואשמות חטאות בשר

.Ê‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ…«¬ƒ»¿…
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa :‰¯Ë˜‰Ï15‰Ó‰a ÏL ¯BÚ‰Â , ¿«¿»»¿««»«ƒ¿∆∆¿»∆¿≈»

‰ÈÏ‡‰ ¯BÚÓ ıeÁ ,Blk16.‰ÏÈÎ‡Ï [Èe‡¯] ‡e‰L À≈»«¿»∆»«¬ƒ»
ÏÈc·Óe ¯BÚa ˜·c‰ ˜c‰ Ìe¯w‰ ‡e‰Â ,‰‡¯n‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«¿«««»≈»«¿ƒ
˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«»»≈»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÛBÚ ÏL ‰ˆBp‰Â ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»∆
L‡¯Â ÌÈt‚‡ ÈL‡¯Â ,BlL ÌBË¯Á‰Â ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¿««¿∆¿»≈¬««ƒ¿…
ÌÈ˜e·c‰ el‡ ÏkÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜Ó elÙ‡ .·f‰«»»¬ƒ¿»«ƒƒ»≈«¿ƒ
,‡ˆÈÂ Ìc‰ ıaˆ·È ÈÁ‰ ÔÓ eÎzÁÈ el‡L ,¯Oaa«»»∆ƒ«¿¿ƒ««¿«¿≈«»¿≈≈
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ÌÈ‡¯˜ - ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ»»∆≈»

w‰ ÔÈÚÏ ‰ÏÈÎ‡Ï,ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰ ÔÎÂ .˙Ba¯ «¬ƒ»¿ƒ¿««»¿»¿≈«»»¿««¿ƒ
ÏÈÏM‰Â17‡ÈÏM‰Â18ezËÏBtL ¯Oa‰Â ,ÛBÚ‰ ˙ˆÈ·e ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»¿«»»∆««

‡e‰Â ,¯BÚa ˜a„Ó ¯‡MÈÂ ËLÙ‰ ˙ÚLa ÔÈkq‰««ƒƒ¿«∆¿≈¿ƒ»≈À¿»»¿
˙·LÁÓ ÔÈÚÏ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÏÏ‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬»»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿««¬∆∆

.‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ¯·„k Ô‰ È¯‰Â ,˙Ba¯w‰«»¿»«¬≈≈¿»»∆≈»«¬ƒ»

אימוריה 15) הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום כולה
האלייה".16)למזבח. שתחת "העור קכב. במשנה

האנשים 17) ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא עובר
אותו. אוכלים ויוצא 18)אינם בו מונח שהעובר העור

הלידה. אחר

.Á¯·c ÏÚ B‡ „ea‡Ï „ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚ ÔÈ·MÁÓe¿«¿ƒ«»»»≈¿ƒ«»»
‰Ù¯OÏ „ÓBÚ‰19Úa¯‡ Ô˙B‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰ . »≈ƒ¿≈»«¿«≈¿««≈»«¿«

·Ú‰‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ÏÎ‡Ï ÔlÎa B‡ ˙B„B »¬¿À»∆¡…»»∆≈«¿«¬ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,‰¯Ë˜‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ»»∆≈«¿¿«¿»»≈¿«¬∆∆
?„ˆÈk .¯Lk Á·f‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰«»≈¿«¬∆∆«¿««∆«»≈≈«
ÔÓ B‡ ÂÈ¯eÓ‡Ó ÏÎ‡Ï B‡ Á·f‰ ÌcÓ ˙BzLÏ ·MÁƒ≈ƒ¿ƒ««∆«∆¡…≈≈»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צג oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·MÁL B‡ ,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ‰B·l‰ ÔÓe ıÓw‰«…∆ƒ«¿»«¿»»∆ƒ≈
B‡ ıeÁa ‰Án‰ È¯ÈMÓ B‡ Á·f‰ ¯OaÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿««∆«ƒ¿»≈«ƒ¿»«
B‡ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…
B‡ ˜¯n‰Â ÔÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ¯BÚ‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ»ƒ»¬»¿«ƒƒ¿«»»
˙·LÁÓa ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÏ‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈ¯tÓ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈ¯Lk20.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿≈…«≈»∆

שסופו 19) לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף

כלום".20) ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב
שאינם  בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן
חישב  אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים
יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם,

.ËÈe‡¯‰ ¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÏÎ‡iL ·LÁ»«∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»»»
¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ e¯ÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»
Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰»»¿«¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»»«∆«

Ïebt21e¯‡aL BÓk ,22‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ . ƒ¿∆≈«¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -23.Ïebt BÈ‡Â ¬≈∆»¿≈ƒ

טמאים 21) שאכילת מפני והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים

פיגול.22) היא לזמנו חוץ שמחשבת א, ואין 23)בהלכה
אכילתו. על כרת חייבים

.È‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ‡ÏÂ ,˙ÈfkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ¿…«¿»»¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈfkÓƒ««ƒ¿ƒ»«¿«≈∆¡…ƒ»»»»«¬ƒ»
Èe‡¯‰ ¯·cÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁL B‡ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt»ƒ¿«ƒ∆»«¿«¿ƒƒ»»»»
ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»»ƒ¿«ƒ≈¿«¬∆∆¿«≈
˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ·MÁ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»«∆«»≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁL B‡ ,ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ıeÁa«¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«∆»«∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ««¿«¬ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ««

Ê‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;¯Lk Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:¯Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿¬ƒ»¿»«
el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁ L‡‰ ÏÎ‡˙Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡iL∆…««¬ƒ«ƒ¿…«»≈¬ƒ«ƒ¬≈≈
B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁ .‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏ ;ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ‰·LÁn‰ d˙B‡a¿»««¬»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
ÔÈa ,˙ÈÊ ÈˆÁk ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡zLÂ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ¿∆…«¿≈»«»«¬ƒ«ƒ≈
el‡ È¯‰ - ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»≈¿«¬∆∆¿«¬≈≈

‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÌML ;ÔÈÙ¯ËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ - ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈa ˙ÈÊk25.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜È¯Ê ˙ÚL·e ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï∆¡…«¬ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬∆∆
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰26 «»≈¿«¬∆∆«¿«¿≈ƒ»««¿«ƒ

Úa¯‡L ;‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ˙ÈÊk ÏÚÂ ‰Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»»¿«¿«ƒƒ¿«»»∆«¿«
·LÁ .˙Á‡ ‰„B·Úk Ô‰ È¯‰Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙B„B·Ú‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«

‰B·l‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰B·l‰L ;ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Á·fÏ ÔÈ¯eÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.¯‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - BpÓÊÏ ıeÁ ‰B·l‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈
,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Á·f‰ Ìc ˜¯ÊÏ ·MÁÓ‰ „Á‡∆»«¿«≈ƒ¿…««∆«À«¿»»
ÔÂÈk - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa BÓc ˙ˆ˜Ó ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…ƒ¿»»«¿»»≈»

ÏÒt Ìc‰ ÔÓ ‰Èf‰ È„k ÏÚ ·LÁL27. ∆»««¿≈«»»ƒ«»»«

(מלכי 24) שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת םֿב מפני
הכלבים. יאכלו איזבל ואת י): שלוש 25)ט, אכילת זמן

משנה).26)ביצים. (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
השם.1) שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eËÁLpL »«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈
¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ ˙Ba¯˜a3‡l‡ ,ÌÈ¯Lk - ¿»¿¿»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»

‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL4˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ; ∆…»«¿»ƒ¿≈»ƒ««»
ÈepL ˙·LÁÓa eOÚ Ì‡L ,ÁÒt‰ÂÔÈÏeÒt - ÌM‰5. ¿«∆«∆ƒ«¬¿«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ

˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL ˙ÚLa Á·f‰ ÌL ‰pLÓ‰ „Á‡Â¿∆»«¿«∆≈«∆«ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
‰˜È¯Êa B‡ ‰ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ‰Ïa˜6e¯‡aL BÓk ,7. «»»ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌLÏ ‰ÏBÚ ËÁML ÔB‚k ?‰·BÁ ÌLÏ eÏÚ ‡Ï „ˆÈk≈«…»¿≈»¿∆»«»¿≈
Ì‰L ‰ÏBÚ ÌeMÓ ‡Ï ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÌÈÓÏL¿»ƒ…»¿»«¿»ƒ…ƒ»∆≈
‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ ‡l‡ ,ÌÈÓÏL ÌeMÓ ‡ÏÂ da ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»«»ƒ¿»ƒ
ÔBÚÓL ÌLÏ Ô·e‡¯ ˙ÏBÚ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡ Á·Ê8 ∆««≈¿≈ƒ»««¿≈¿≈ƒ¿
ÌÈ¯·c ‰na .ÔBÚÓLÏ ‡ÏÂ Ô·e‡¯Ï ‡Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»…ƒ¿≈¿…¿ƒ¿«∆¿»ƒ
‰ÚË Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„Êa Á·f‰ ÌL ¯˜ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡9 ¬ƒ¿∆»«≈«∆«¿»¬»ƒ»»
‰È˙B„B·Ú Ïk ‰OÚÂ ,‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÏBÚ‰ BfL ‰n„Â¿ƒ»∆»»¿»ƒƒ¿»»»¬∆»
ÔÎÂ .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa Ô‡OÚL ÁÒt‰Â ˙‡hÁ‰««»¿«∆«∆¬»»¿«¬∆∆ƒ«≈
.‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa ‰¯È˜ÚL .ÌÈ¯Lk - ˙eÚËa¿»¿≈ƒ∆¬ƒ»¿»≈»¬ƒ»

ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ10˙·LÁÓa dÓ„ ‰vnL B‡ d˜ÏnL ¿≈«»∆¿»»∆ƒ»»»¿«¬∆∆
˙‡hÁÂ .ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,‰¯Lk - ÌM‰ ÈepLƒ«≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿««

‰ÏeÒt - ÛBÚ‰11. »¿»

ב.2) זבחים השם)3)משנה (שינוי קודש שינוי ד. שם
ששינוי  כתב, שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו
כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור בקרבנות השם
ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני

וצ"ע). שם. איגר מפרש.4)עקיבא שם.5)לקמן משנה
ג. הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא

יג.6) שם ד.7)משנה הלכה יג פרק זה 8)למעלה
והולכה  קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי נקרא
זריקה  בשעת בחישב או אחר לשם דמו לזרוק עלֿמנת
אחר  לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק
ראה  ס:), ופסחים ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים

כאן. (הכסף9ֿ)משנהֿלמלך כרבא פסק מט. מנחות
עומדת  עב: פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס משנה

זו. נעשית 10)בשיטה שהיא אע"פ סד: זבחים משנה
בהמה. כחטאת שם.11)למעלה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendצד ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÔÎÂ12ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eOÚpL ˙BÁn‰ Ïk ¿≈»«¿»∆«¬¿«¬∆∆ƒ«≈
‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ ;ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯Lk -¿≈¿…»«¿»ƒƒƒ¿«≈

˙B‡˜ ˙ÁÓe13˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·LÁ Ì‡L ,14 ƒ¿«¿»∆ƒ»«¿««≈«¿«¬
ÌM‰ ÈepL .˙BÏeÒt - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ Ô‰lL∆»∆«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ«≈
˙ÁÓ ÌLÏ ‰·„ ˙ÁÓ ıÓwL ÔB‚k ?„ˆÈk ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈«¿∆»«ƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿«

˙LÁ¯Ó B‡ ,‡ËBÁ15ÌLÏ ˙·ÁÓ B‡ ,˙·ÁÓ ÌLÏ ≈«¿∆∆¿≈«¬««¬«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙LÁ¯Ó«¿∆∆¿≈…«≈»∆

ב.12) כחטאת,13)מנחות דינן אלו שתי סוטה, מנחת
ההלכה. בסוף רבינו שמסיים בכלי 14)כמו נתינה קמיצה,

וראה  יב. שם (משנה המזבח על הקטרה הולכה, שרת,
ו). הלכה יג פרק ומחבת,15)למעלה מרחשת דיני פרטי

הקרבנות. מעשה מהלכות יג בפרק נתבארו

.‚,‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ÌÈL„˜a ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈¿»»ƒ«¬»»∆≈»¿»
¯‡a˙iL BÓk16BÓLÏ ‡lL BËÁML Á·Ê ,CÎÈÙÏ . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆«∆¿»∆…ƒ¿

ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,dÓLÏ ‡lL dˆÓwL ‰ÁÓ B‡ƒ¿»∆¿»»∆…ƒ¿»≈¿»≈
elÙ‡ .ÔÓLÏ ˙B„B·Ú ¯‡L ÌÈÏL‰Ï ·iÁ - ‰‚‚Laƒ¿»»«»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿»¬ƒ
˜¯ÊÏ ·iÁ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL»«¿ƒ≈¿ƒ¿«¬∆∆ƒ«≈«»ƒ¿…

‰BÎ ‰·LÁÓa17˙‡hÁ‰ ÔÈ„ ‰pzL ‰Ó ÈtÓe . ¿«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»ƒ««»
˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ÔÈ„Â ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÁÒt‰Â¿«∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«

·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚ ÔiÚL ÈtÓ ?˙BÁn‰ ÏkÓ ˙B‡˜18. ¿»ƒ»«¿»ƒ¿≈∆ƒ≈¬≈∆«»
- ˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ :˙‡hÁa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿«»¿»«…»¿«»
‰È˙B„B·Ú ¯‡L ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÈÁL ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈«»¿≈¿»¬∆»
B˙B‡ ÌLÏ ‰OÚzL - B˙‡hÁ ÏÚ :¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿∆¡«««»∆≈»∆¿≈
.‰ÈÏÚa ÌLÏ ‰È‰zL - ÂÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡Â .‡ËÁ‰«≈¿¿∆¡«¿ƒ∆»»∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»
Ïk ‰È‰zL - EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÒt ˙ÈOÚÂ :ÁÒÙa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆«¿»ƒ»∆««»¡…∆∆ƒ¿∆»
‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡Â .ÁÒt ÌLÏ B˙iOÚ¬ƒ»¿≈∆«¿∆¡««¬«¿∆∆«∆«
BÓL ‰pL Ì‡ ‡‰ .ÁÒt ÌLÏ B˙ÁÈ·Ê ‰È‰zL - ÈÈÏ«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈∆«»ƒƒ»¿
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‡ËBÁ ˙ÁÓ·e .ÏeÒt - ÂÈÏÚa ÌL B‡≈¿»»»¿ƒ¿«≈≈
˙‡˜ ˙ÁÓ Èk :¯Ó‡ ‰ËBÒ ˙ÁÓ·e ,‡È‰ ‰ÁÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»∆¡«ƒƒ¿«¿»…

ÔÓLÏ Ô‰ÈOÚÓ Ïk eÈ‰iL - ‡È‰19. ƒ∆ƒ¿»«¬≈∆ƒ¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dpFkp Dpi`W daWgn miWcwA aXgl xEq`. .gaf ,Kkitl ¨§©¥§¨¨¦©£¨¨¤¥¨§¨§¦¨¤©
FnWl `NW FhgXW. .milWdl aIg - dbbWA oiA oFcfA oiA ¤§¨¤Ÿ¦§¥§¨¥¦§¨¨©¨§©§¦

onWl zFcFar x`W." §¨£¦§¨

"חייב  הראשונה בעבודה כבר נפסל שהקרבן אע"פ כלומר,
שלוש  עשה אם ואפילו לשמן", העבודות שאר להשלים
במחשבה  לזרוק "חייב השם שינוי במחשבת עבודות
לשמה. שתהיה ועבודה עבודה כל על חיוב ישנו כי נכונה",
לעולה) (שקודמת בחטאת הדין יהיה מה בזה, לחקור ויש
כל  קודמין אז גם האם ונפסלה, לשמה שלא ששחטה
שאר  לאחר אפשר שנפסלה כיון או לעולה, עבודותיה
רק  שייכת זו שחקירה ולהעיר העולה. לאחרי עבודותיה
בקדימה  משא"כ נוסף, דין מצד לעולה שקדמה לחטאת
העומר  קדימת כמו הקרבן, חיוב עצם מצד המוכרחת
שאם  פשוט הכבשים, לשני הלחם שתי עמו, הבא לכבש

שכן  ומסתבר כדינו, ההקרבה סדר נשאר בשחיטה נפסל
בדבר. לעיין ויש לעולה, החטאת בקדימת הדין

זו  מהלכה וההוראה האדם, בנפש גם ישנו הקרבנות ענין
אלא  עוד ולא כדבעי, שלא היה מסויים פרט אם שגם היא
שלא  נעשו העבודות שרוב עד ענינים וכמה בכמה שנכשל
להיות  חייב - כך אחר שבא הענין מקום מכל כדבעי,

נכונה". "במחשבה
.fp oniq dcear xtq 'zekln oii

הערות.16) שם ראה א, הלכה יח פרק מימרא 17)לקמן
ז: שם רבא ביותר.18)של עליהם ז.19)הזהיר שם

ד. ומנחות

.„dËÁML ÔB‚k ,¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ dËÁML ˙‡hÁ«»∆¿»»¿≈∆««≈¿∆¿»»
- ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ÌL‡ ÌLÏ B‡ ‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿≈»»¿≈¿»ƒ
- ÔÈlÁ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰ÏeÒt¿»¿∆≈«¿¬»ƒ¿»»¿≈Àƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰20ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,21. ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ

מו:20) שם.21)זבחים אביי של כפירושו

.‰ÔÈÏlÁÓ ÌÈL„w‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«√»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈL„˜ ÔÈÏlÁÓ ÔÈlÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜22. »»ƒ¿≈«Àƒ¿«¿ƒ»»ƒ

הלכה 22) הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב. זה למדו שם
רבינו  הקדמת ראה הכתוב. על והסמיכוהו מסיני, למה

הדינים. מחלקי א חלק המשנה על לפירושו

.Â˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰‡aL ÔB‚k ,¯Á‡ ‡ËÁ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈≈¿«≈¿∆»»«¬ƒ«
‰ÏeÒt - Ìc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ dËÁLe ·ÏÁ23. ≈∆¿»»«¬ƒ«»¿»

ט:23) שם דרבא, בריה אחא כרב

.ÊelÙ‡ ,˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ¯Á‡ Ì„‡ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈»»«≈∆¿À»«»¬ƒ
‰Úe·˜ dÈ‡L ˙‡hÁ24‰ÏeÒt BÊ È¯‰ -25. «»∆≈»¿»¬≈¿»

ויורד.24) עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס אם כגון
מדוכא  ועני עופות, שני - ועני בהמה. מביא - עשיר היינו,

סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של בעיא

.Á- ‰ÏBÚ ·iÁÓ ‡e‰L „Á‡ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿≈∆»∆¿À»»
‰¯Lk BÊ È¯‰26ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,27- ÂÈÏÚ ¯tÎÂ . ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿ƒ∆»»

B˙BÓk ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L B¯·Á ÏÚ ‡ÏÂ28. ¿…«¬≈∆¿À»«»¿

"רב".26) גורסים ויש ג: שם רבא של רבינו 27)מימרא
שכל  רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין זה מדמה
שנשנו  דברים מהששה שינוי בהן שיש המחשבות אלו
לא  החטאת, את פוסלות שאינן אלו אפילו שם, במשנה
שם. אביי מדברי לדייק יש וכן חובה. לשם עלתה

ולא 28) עליו" "וכפר מהכתוב למדנו בעלים שינוי פירוש,
כמותו, חטאת מחוייב שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על
נפסלה. לא - חטאת מחוייב שאינו אדם לשם שחט אם אבל

.Ë‰¯Lk - ˙Ó ÌLÏ dËÁL29‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,30 ¿»»¿≈≈¿≈»¿…»¿»
ÈÓ ÌLÏ dËÁL .ÌÈ˙nÏ ‰¯tk ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆≈«»»«≈ƒ¿»»¿≈ƒ
‡ÏÂ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ‡Ï ,ÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L∆≈¿À»»¿»¿»…«»¿…»¿…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צה oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰ ·iÁÓ ‡nL ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ˙Ba¯˜ ¯‡L31 ¿»»¿»¬≈¿»∆»¿À»
.Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«

ט:29) וח'.30)שם ד' בהלכה של 31)כמו מימרא
עשה", מחוייב שאינו בישראל אדם לך "שאין שם רבא
עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת
מי  על כששחטה ואעפ"כ לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן
שהעולה  מפני הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב

שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש

.ÈdÓc ˜¯ÊÏ ‰ËÈÁM‰ ˙ÚLa ·MÁÂ dÓLÏ dËÁL¿»»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…»»
ÔÈ·MÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÚLa ·LÁL ‰·LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„B·ÚÏ ‰„B·ÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜È¯Ê ˙ÚLa d·LÁ el‡k - ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿ƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÏeÒt32. ¿»

יוחנן.32) כר' והלכה ט: שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
לקבל  עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק בעלֿמנת נאמר זה ודין
או  מפיגול למדנו זה דין שהרי כשר, – להוליך עלֿמנת או
מחשבת  או זריקה מחשבת רק ובשניהם בעלים, משינוי

מל"מ). (ראה פוסלות הקטרה

.‡È‰pML ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁML ÁÒt‰«∆«∆¿»¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ»
¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ BÓL33- ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙È¯ÁLa BËÁL elÙ‡ .ÔÒÈa ¯OÚ35ÈepL ˙·LÁÓa »»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¬∆∆ƒ
‰·LÁÓa BpÓÊa ‡lL BËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÏeÒt - ÌM‰«≈»¬»ƒ¿»∆…ƒ¿«¿«¬»»

ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL ;¯Lk - BÓLÏ ‡lL36‰OÚ - ∆…ƒ¿»≈∆…¿≈¿»»«¬»
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ÈÓk37.ÏeÒÙe BpÓÊa ¿ƒ∆≈¿»ƒƒ¿«»

יג:33) ואדרבה,34)שם זה. לדין מקור מצאתי לא
שווה. שדינם ומשמע יחד, ופסח חטאת כוללת המשנה
חולין  לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק ובחטאת
"לה'", בו שנאמר מפני זה דין מנמק (בכסףֿמשנה כשרה

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח שצריך פסק 35)משמע
יש  שבגמרא מפני יהושע, ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה

בתירה. בן בדברי בזמנו.36)שקלאֿוטריא שלא
שלא 37) כשחט והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בעלים לשם

.·È˙BˆÁ Ì„˜ ¯OÚ ‰Úa¯‡a BÓLÏ BËÁML ÁÒt∆«∆¿»ƒ¿¿«¿»»»»…∆¬
BpÓÊ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏeÒt -38B˙L ‰¯·Ú .39BËÁLe »¿ƒ∆≈¿«»¿»¿»¿»

ÌLÏ ÌÈÁ·Ê ¯‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ÔËÁL elÙ‡ ,ÁÒt40, ∆«¬ƒ¿»»««¬¬≈≈¿≈ƒ

.‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ¿…»«¿»ƒ¿≈»

בןֿבתירה.38) בדעת יב. שם יוחנן לקרבן 39)ר' ופסולה
יא.40)פסח. שם יהושע כר'

.‚È‰„Bz41;ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ dËÁML »∆¿»»¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ
eÏÚ ‡Ï - ‰„Bz ÌLÏ ÔËÁML ÌÈÓÏLe.ÌÈÏÚaÏ ¿»ƒ∆¿»»¿≈»…»«¿»ƒ

ÌÈÓÏL ˙‡¯˜ ‰„Bz‰L ÈÙÏ42e‡¯˜ ‡Ï ÌÈÓÏLe , ¿ƒ∆«»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿
.‰„Bz»

ד.41) תודת 42)זבחים "זבח טו): ז, (ויקרא שנאמר
שם. שלמים, היא שהתודה משמע שלמיו",

.„ÈÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ÏÚ dËÁML ‰ÏBÚ»∆¿»»«ƒ∆≈¿À»»¿»¿»
ÌLÏ ‡lL dËÁL È¯‰L ,ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»«¿»ƒ∆¬≈¿»»∆…¿≈
·iÁÓ BÈ‡ BÓLÏ dËÁML ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÈÏÚa¿»∆»¿««ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿≈¿À»
‰¯tk ·iÁ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ,BÈÚa ÌeÏk¿¿ƒ¿»ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆«»«»»
ÌÏBÚÓ ¯·Ú ‡lL Ï‡¯OÈa Ì„‡ EÏ ÔÈ‡L ;ÌÈÓMÏ«»«ƒ∆≈¿»»¿ƒ¿»≈∆…»«≈»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ43. «ƒ¿«¬≈

ל.43) הערה ט, הלכה ראה

.ÂË‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰‡a‰ ‰ÏBÚ44ÌLÏ ‡lL d‡OÚL »«»»¿««ƒ»∆¬»»∆…¿≈
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚa45‰·BÁ ÌLÏ46ÔÈ‡L , ¿»∆»»¿»«¿»ƒ¿≈»∆≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏÚa¿»ƒ¿««ƒ»

אותה.44) מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו שם
כשהמוריש 46) אפילו אחרת, להביא מחוייב היורש ואין

עולה". עלי "הרי אמר

.ÊË˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL47‡Ï - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»¿≈≈ƒ…
¯eavÏ eÏÚ48‰·BÁ ÌLÏ49ÌÈÏÈ‡ Ô‰L ‰nc Ì‡Â . »«ƒ¿≈»¿ƒƒ»∆≈≈ƒ

‰¯È˜Ú ‡È‰L ÈtÓ ,Ô‰Ï eÏÚ - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁLe¿»»¿≈≈ƒ»»∆ƒ¿≈∆ƒ¬ƒ»
˙eÚËa50. ¿»

מט.47) והכוונה 48)מנחות "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם שהם כדין 49)לציבור,

שני  להביא וחייבים נכונה. בלתי במחשבה שנשחט זבח כל
אחרים. א.50)כבשים הלכה ראה

.ÊÈÚ¯ˆÓ ÌL‡51Ô˙ ‡lL B‡ ,BÓLÏ ‡lL BËÁML ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ52ÌÈÎÒ ÔeÚË -53·¯˜È Ì‡L ; ƒ»««≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ¿«

‰·„ ·È¯˜Ók ‡ˆÓ - ÌÈÎÒ ‡Ïa54ÌL‡‰ ÔÈ‡Â , ¿…¿»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»»¿≈»»»
.‰·„ ‡a»¿»»

ברייתא.51) ה. אשם,52)שם מביא שנתרפא מצורע
הימנ  ידו בוהן על מדמו נותן רגלו והכהן בוהן ועל ית

יצא  לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני הימנית.
אחר. אשם להביא וצריך אשם 53)ידיֿחובתו ככל

טעון 54)מצורע. אשם ואין נדבה, אשם כמקריב כלומר,
בלבד. מצורע אשם אלא נסכים

.ÁÈ¯ÓÚ‰ ÌÚ ‡a‰ O·k55- BÓLÏ ‡lL BËÁML ∆∆«»ƒ»…∆∆¿»∆…ƒ¿
‡l‡ ,ÌÈB¯OÚ ÈL BlL ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‡È·È ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ∆»

˙B·„p‰ ¯‡Lk „Á‡ ÔB¯OÚ56ÌLÏ ‰ÏÚ ‡Ï È¯‰L ; ƒ»∆»ƒ¿»«¿»∆¬≈…»»¿≈
‰ÏÚÈ ‡Ï - BÓLÏ ‡lL BËÁML „ÈÓz ÔÎÂ .B˙·BÁ»¿≈»ƒ∆¿»∆…ƒ¿…«¬∆

ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL BnÚ57‡Ï È¯‰L ;ÌÈ„ÈÓz‰ ¯‡Lk ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆¬≈…
.˙B·„p‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,„ÈÓz‰ ˙·BÁÏ ‰ÏÚ»»¿««»ƒ∆»¬≈¿»«¿»

חוץ 55) הוא, אחד עשרון כבש נסכי כל בניסן, עשר בששה
עשרונים. שני טעונה שהיא העומר, זה 56)ממנחת ואין

הוא  זה שכבש מפני הקודמת, בהלכה מצורע לאשם דומה
כרבא  פסק אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה,
נגד  "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם תוספות (ראה פט: שם

על 57)אביי. עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע"פ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendצו ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עצים, גזרי שני התמיד קרבן עם ביחד מביאים המזבח,
ומוספין  תמידין מהלכות (פ"ב המערכה על אותם ומוסיפים

ה"ב).

.ËÈ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL58B‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»∆…ƒ¿»
˜¯fÈ Ìc‰ - ÔpÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈa ÔpÓÊ ÈÙÏ ÔÈa ÔËÁML59 ∆¿»»≈ƒ¿≈¿«»≈¿««¿«»«»ƒ»≈

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â60L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÏ ¯eavÏ eÏÚ ‡l ¿«»»≈»≈««ƒ∆…»«ƒ¿≈
˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙aL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰·BÁ61- ˜¯Ê Ì‡Â , »¿ƒ»¿»«»…ƒ¿…¿ƒ»«

.·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯‰À¿»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆

השבועות.58) בחג שמקריבים ציבור ברייתא 59)שלמי
מח. את 60)שם לאכול מותר אם דעתו גילה לא רבינו

האימורים, את עדיין הקטירו שלא ואע"פ ביום, הבשר
(ראה  נדבה קרבנות ככל ביוםֿטוב להקטירם אסור שהרי
ד"ה  כ: ביצה ובתוספות ח. הלכה חגיגה מהלכות א פרק
להקטיר  שאסור מפני ביום, אכילתם להתיר מצדדים מאי,
הבשר. את לאכול שמותר נאבדו כאילו זה הרי האימורים
שם  ביצה וצל"ח כבשי, ד"ה כח: נזיר תוספות וראה

בזה). זריקה 61)שהאריך שבות על גזרו לא חכמים
זו. שבות על גזרו בשבת אבל ביוםֿטוב,

.Î¯ÈÊ ÈÓÏL ÔÎÂ62ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈«¿≈»ƒ∆¿»»∆…ƒ¿»««
ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL Èt63ÌBÈÏ ƒ∆…»«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿

‰ÏÈÏÂ64ÌL‡Â ¯ÈÊ ÌL‡ ÔÎÂ .ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â , »«¿»¿≈»¿ƒ∆∆¿≈¬«»ƒ«¬«
eÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML Ú¯ˆÓ¿…»∆¿»»∆…ƒ¿»««ƒ∆…»

.ÌÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ

שלא 62) ששחטן נזיר שלמי שאר לוי, "תני כד: נזיר
ליום  ונאכלין חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרין כמצוותן,
"שלא  רבינו ומפרש זרוע". ולא לחם לא טעונין ואינן אחד,
ובמנחות  אחרת, פירש שם (רש"י לשמם שלא כמצוותן"

הפירושים). שני הביא אע"ג 63)מח: לוי. תני מח. מנחות
מפני כלוי, פסק פסולים, ד:) (שם רב רב שלדעת שדעת

ה). (שם כשלמים 64)הופרכה ולא נזיר שלמי כדין
שביניהם. ולילה ימים לשני שנאכלים אחרים,

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
וחישב 1) אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב אם יבאר

איפכא. או למעלה למטה הניתנים הדמים על

.‡e¯‡a ¯·k2˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰L , ¿»≈«¿∆«¿«≈¿««≈«¿«»¬
Ì‡Â ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»«»¿»»¿≈ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c ‰na .Ïebt Ôa¯w‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁƒ≈«¬∆∆«¿««»¿»ƒ«∆¿»ƒ
‰·LÁÓ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ ·¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈≈ƒ«¬∆∆«¿««¬»»

Ì‡ Ï·‡ ;˙¯Á‡3˙·LÁÓ B‡ ,ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ·¯Ú «∆∆¬»ƒ≈≈«¬∆∆»«¬∆∆
˙‡hÁ·e ÁÒÙa ÌM‰ ÈepL4- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ , ƒ«≈¿∆«¿«»ƒ«¬∆∆«¿«

CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL ?„ˆÈk .Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰«»¿»»¿≈ƒ≈«»«¿ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡a Bz·LÁÓe ,˜¯ÊÂ5˙·LÁÓ ¿»««¬«¿¿«¿«¬≈«¬∆∆

ÔzÚa¯‡Ó ˙Á‡a Bz·LÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ÔÓf‰«¿«∆»¿»«¬«¿¿««≈«¿«¿»
Bz·LÁÓ ‰˙È‰ ˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÔÓf‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«¿«ƒ¿»»¬»¿»«¬«¿
¯‡La ÏÏk ‰·LÁÓ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï B‡ ‰BÎ¿»…»¿»»«¬»»¿»ƒ¿»
˙·LÁÓa ËÁL Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ˙B„B·Ú‰»¬¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«¬∆∆

B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰«¿«¿ƒ≈ƒ»«¿«¬∆∆«»
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ËÁML∆»«¿«¬∆∆«»¿ƒ≈ƒ»«
ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈∆≈ƒ∆»»
ÈepL ˙·LÁÓa ÔËÁML ˙‡hÁ‰Â ÁÒt‰ ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈«∆«¿««»∆¿»»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰6B‡ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˜¯ÊÂ CÈÏB‰Â Ïa˜Â «≈¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿«¬∆∆«¿«
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔËÁML∆¿»»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ≈ƒ»«
.ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt ‰Ê ÔÈ‡ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ∆»»

˙BÙBÚa ÔÈc‰ ‡e‰Â7˙BÁn·e8‡l‡ Ïebt ÌL ÔÈ‡ . ¿«ƒ¿«¿»≈≈ƒ∆»
˙·LÁÓ dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙpL Ôa¯»̃¿»∆ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿…≈≈ƒ»«¬∆∆
dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ,ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ÌB˜n‰«»…«¿ƒ»¿…«¿…≈≈ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈÏÒÙpL ˙Ba¯wa ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ«¬∆∆ƒ«≈«»¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¬∆∆

ÌM‰ ÈepL9. ƒ«≈

הנזכרים 2) המונחים פירוש שם, ראה ה"א. פי"ג למעלה
ב.3)כאן. כט, זבחים פסול 4)משנה, השם ששינוי

ב.7)שם.6)בכולן.5)בהם. סד, משנה,8)שם
א. יב, פוסל 9)מנחות אינו השם ששינוי בקדשים אבל

ואע"פ  פיגול, מידי מוציאה השם שינוי מחשבת אין בהם,
ה"א. פט"ו למעלה ראה חובה. לשם עולים שאינם

.·ÏÎ‡Ï ÌlÎa B‡ ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰«¿«≈¿««≈«¿«»¬¿À»∆¡…
B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎe ıeÁa ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»»»»«¬ƒ»«¿«ƒ¿»»

ıeÁa ˙ÈÊÎe ¯ÁÓÏ ˙ÈÊk10ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ , ¿«ƒ¿»»¿«ƒ««¬ƒ«ƒ«
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ

Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ È¯‰ - ıeÁa11·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ . «¬≈«»¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ≈≈
‰¯Ë˜‰a ‰·LÁn‰12Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -13. ««¬»»««¿»»¬≈∆»¿≈ƒ

המקום,10) למחשבת הזמן מחשבת הקדים אם בין כלומר,
להיפך. לדעת 11)ובין בניגוד כחכמים, – ב כט, זבחים

למחשבת  הזמן מחשבת קדמה שאם האומר יהודה רבי
פיגול. זה הרי – כזית 12)המקום להקטיר עלֿמנת שחט

המקום. מחשבת הקדים או למקומו חוץ וכזית לזמנו חוץ
פירש 13) לא (רבינו אדם. אכילת כדין מזבח אכילת שדין

כזית  ולהקטיר לזמנו חוץ כזית לאכול חישב אם הדין מה
ש  שמפני ולומר לצדד אפשר למקומו. "שאין חוץ שנינו

אין  ה"י) פי"ד למעלה (ראה מצטרפים" והקטרה אכילה
ולפיכך  האכילה, במחשבת כלל פוגמת ההקטרה מחשבת
לפי  בפירוש נאמר ה"ב פ"ב זבחים בתוספתא פיגול. הקרבן

פיגול). שאינו הגר"א גירסת

.‚˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁƒ≈∆¡…¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆
- ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡ÏÂ ÌB˜n‰«»¿∆¡…¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¬∆∆«¿«
¯Á‡L ÔÈa ˙ÈÊk ˙·LÁÓ ÌÈc˜‰L ÔÈa .Ïebt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¬∆∆¿«ƒ≈∆ƒ≈

.˙ÈÊk Ïˆ‡ ·eLÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L .d˙B‡»∆≈¬ƒ«ƒ»≈∆¿«ƒ

.„·MÁ14˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ƒ≈«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿«¬ƒ«ƒ
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«»¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa15ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿≈ƒ»««
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ16 ¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿»«¿»««¿«ƒ

È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁ∆¿¿«¬∆∆«¿«¿∆¿¿«¬∆∆«»¬≈
.Ïebt ‰Ê∆ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צז oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הסמוכה.14) ההלכה האומר 15)ראה כרבא א. לא, שם
המקום  שמחשבת אע"פ כלומר, הפיגול". כישן "ויקץ
לפגל. מצטרפות הן – הזמן מחשבות שתי בין הפסיקה

עצמו.16) בפני זית חצי כל על כשיחשב מדבר הקודם הדין
את  אחד בדיבור כלל אם שאפילו רבותא, משמיענו וכאן
עם  הזמן של הזית כחצי מצטרף והמקום, הזמן מחשבת
רב  של מימרא נתפגל, והקרבן הראשון הזמן של זית כחצי

שם. אשי,

.‰Ì˙B‡ ÔzÏ ‰hÓÏ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÚ ·LÁ»«««»ƒ«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈»
,‰hÓÏ Ìz˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ÏÚ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»
BÓk ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L el‡ ˙B·LÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿

e¯‡aL17Ô‰nÚ ·¯ÚÂ ,18‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆
Ïebt19dc·Ï ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ Ô‰nÚ ·LÁ Ì‡Â .20- ƒ¿ƒ»«ƒ»∆«¬∆∆«»¿«»

.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

ה"ח.17) פי"ג חישב 18)למעלה אחרת בעבודה פירוש,
זמן. ברייתא.19)מחשבת - א כז, בלי 20)שם פירוש,

אפשר  בדוחק להשמיענו. בא מה להבין קשה הזמן. מחשבת
אלו  נכונות בלתי שמחשבות לחשוב, תטעה שלא לפרש,
מידי  מוציאות אבל החמור, פיגול מידי מוציאות אינן אמנם

"לבדה". המילה את למחוק ורצוי הקל. פסול

.Â·LÁ21,‰hÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰ÏÚÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ »«««»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»»¿«»
B‡ ,‰ÏÚÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰hÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ B‡««»«ƒ»¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»
¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL∆»«««»«ƒ»ƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿»»
ÁaÊna Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ∆»«««»«ƒ»«ƒ¿≈«
Û‡ .Ïebt BÈ‡ - ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÔBˆÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«≈»≈ƒ«
ÌB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL Èt ÏÚ«ƒ∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿ƒ»¿
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Bz·LÁÓa Ìc‰ ˙È˙¿ƒ««»¿«¬«¿¬≈∆»¿≈ƒ

el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ¯Á‡Óe22‡lL ÔzpL Ìc‰L , ≈««∆≈«¿«¬»≈∆«»∆ƒ«∆…
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ‰nÏ ,BÓB˜Óa Ôz el‡k - BÓB˜Ó·ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿»»…ƒ¿∆∆
BÓB˜Óa ‡lL Ìc‰ ÔzÏ ·LÁL BÊ ‰·LÁÓa Ïebtƒ¿«¬»»∆»«ƒ≈«»∆…ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,BÓB˜Óa ‡lL Ôzp‰ Ìc‰L ÈtÓ ?¯ÁÓÏ¿»»ƒ¿≈∆«»«ƒ»∆…ƒ¿««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡a ¯Oa‰ ¯ÈzÓ BÈ‡ ,¯Lk Á·f‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL23‰˜È¯Ê ÏÎÂ ;24¯Oa‰ ˙¯zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï - BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ ·LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰Ê Á·Êa ·LÁÂ ¯ÊÁ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«¿»«¿∆«∆«¬∆∆«¿«
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

שכאן 21) מפני הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה אין שם.
ולכן  אחרת, פסול מחשבת עם מעורבת עצמה הזמן מחשבת

כסףֿמשנה). (ראה פוסלת אלא מפלגת פ"ב 22)אינה
זוטרא.24)שם.23)ה"י. מר של מימרא - א כז, זבחים
שלמעלה:25) השאלה על רבינו תשובת סיום היא זו פיסקה

פיגול?". זה יהיה לא "למה

.Ê˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ»««¬∆∆¿«ƒ¿«¿ƒ»¬»…ƒ¿«
˙ÚLa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL B‡ ,‰B·l‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰B·l‰ ËewÏ26BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

¯Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«

˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰B·l‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«
Ô˙˜È¯Ê ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי 26) הקומץ את מניח הסולת, מן הכהן שקמץ אחרי
על  ומניחה המנחה, שעל הלבונה כל את ומלקט שרת
ה"ב), הקרבנות מעשה מהל' (פי"ג ביחד ומקטירם הקומץ
אחד. מתיר נקראים – והלבונה הקומץ – ושניהם

פיגול 27) אין האומרים א. טז, מנחות במשנה, כחכמים
מתיר. –28)בחצי הראשון המתיר בחצי שחישב ואע"פ

שליקט  אומרים אנו אין שתק, הלבונה ובילקוט – בקומץ
ואע"ג  החכמים. לדעת כשמואל הראשונה. מחשבת דעת על
משום  דעתו נגד רבינו פסק באיסורין, כרב שהלכה

משנהֿלמלך. ראה שם, וצ"ל 29)שהופרכה סופר, טעות
(כסףֿמשנה). "הקטרתם"

.Á‰B·l‰ ¯ÈË˜iL ıÓw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿««¿»««…∆∆«¿ƒ«¿»
˙ÏbÙÓ ‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡L ,Ïebt dÈ‡ - ¯ÁÓÏ¿»»≈»ƒ∆≈«¿»»¿«∆∆

‰¯Ë˜‰30ıÓw‰ B‡ dc·Ï ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»¿«»«…∆
BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â Bc·Ï¿«¿¿«≈∆¡…¿»ƒ¿»»¬≈

Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt31.¯ÈzÓ ÈˆÁa ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯ÈË˜iL ·LÁÂ Bc·Ï ıÓw‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ∆«…∆¿«¿»«∆«¿ƒ

B·Ï·LÁÂ ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â ,¯ÁÓÏ ‰ ¿»¿»»¿««»ƒ¿ƒ«¿»¿»«
‰ËLt È¯‰L ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÏÎ‡iL∆…««¿»ƒ¿»»¬≈∆ƒ∆¬≈»¿»

‰Án‰ ÏÎa ÔÓÊ ˙·LÁÓ32. «¬∆∆¿«¿»«ƒ¿»

כרב 30) לזמנו, חוץ להקטיר אחרת בעבודה חישב אם אלא
דפומבדיתא". "חריפי דעת נגד א. יז, שם רב, בשם חסדא

חנינא.31) רבי בשם המנונא רב שכל 32)שם, ואע"פ
היא  הראשונה שהרי מפלגת, אינה עצמה בפני מחשבה
ההלכה), בתחילת (ראה הקטרה מפלגת ואינה הקטרה,
מפלגות. יחד שתיהן – מתיר בחצי מחשבה היא  והשניה
כחצי  ולהקטיר זית כחצי לאכול לחישב זה דין בין מה (צ"ע
שאין  מפני כשר, שהזבח ה"י), (פי"ד למעלה שאמרנו זית,
שיעור  חצי בין הבדל יש ואולי, מצטרפים. והקטרה אכילה
ובחצי  כשר, הזבח שם שהרי לדבר, וראיה מתיר. לחצי

פסול). הזבח מתיר

.ËÌeLÓL È„k ¯ÈË˜‰33‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈À¿ƒ«…∆ƒ«¿»
ÌÈ¯ÈM‰ ÔÓ ÌeLÓL È„k ÏÎ‡iL ·MÁÓ ‡e‰Â¿¿«≈∆…«¿≈À¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÏL‰L „Ú ,¯ÁÓÏ34‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ Ïk ¿»»«∆ƒ¿ƒ»«…∆ƒ«¿»
Û‡L ;Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈¿»¿≈»ƒ∆«
C¯c ÔÈ‡ - ËÚÓ ËÚÓ CÎa ‰ÏÈÎ‡ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆¬ƒ»¿»¿«¿«≈∆∆

CÎa ‰¯Ë˜‰35¯Ë˜‰ ‡lL ‰ÁÓk BÊ È¯‰ ‡l‡ , «¿»»¿»∆»¬≈¿ƒ¿»∆…À¿«
.dˆÓÀ̃¿»

קטן.33) אחרי 34)גרעין שומשום כדי שהקטיר פירוש,
הקומץ  כל את שגמר עד המחשבה באותה שומשום כדי

אומר 35)והלבונה. אחד ב. טז, שם אמוראים מחלוקת
רבינו  ופסק פיגול. אומר ואחד פסול, אומר ואחד כשר,
דעת  מפני נדחתה פיגול האומר שדעת מפני "פסול",
השניים  דעת מפני נדחתה "כשר" האומר דעת וכן השניים,

(כסףֿמשנה). כשירה אינה שהמנחה שסוברים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendצח ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.È˙B‡˜ ˙ÁÓ B‡ ‡ËBÁ ˙ÁÓ36‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆»»»∆»
‰B·Ï37ËwÏiL Ì„˜ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ da ·LÁÂ ¿»¿»«»«¬∆∆«¿«…∆∆¿«≈

¯Á‡ Ì‡Â .Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰B·l‰«¿»¬≈¿»¿≈»ƒ¿ƒ««
‰B·l‰ ËwlL38È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰ÈÏÚ ·LÁ ∆ƒ≈«¿»»«»∆»«¬∆∆«¿«¬≈

Ïebt ‰Ê39. ∆ƒ

והערות 36) ה"ג, פי"ד למעלה (ראה לבונה טעונות שאינן
(ראה ופסולות 37)שם). הלבונה את מסלק שאינו זמן כל

ה"י). פי"א (שם).38)למעלה להכשירה וחזרה
כמצוותו.39) המתיר קרב שהרי

.‡Èe¯ÒÁL ÌÈ¯ÈL40¯ÈË˜‰Â ,‰¯Ë˜‰Ï ‰ˆÈÓ˜ ÔÈa ¿»ƒ∆»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ
eÚa˜ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ıÓw‰«…∆¿«¬∆∆«¿«¬≈∆»≈ƒƒ¿¿
.Ïebt BÈ‡Â eÚa˜ ‡Ï B‡ ,Ïebt Ô‰ È¯‰Â ÏebÙÏ¿ƒ«¬≈≈ƒ…ƒ¿¿¿≈ƒ

חזר 40) ע"ב שם (אמנם יב.). (מנחות נפשטה שלא בעיא
לרבי  שאפילו לומר, רצה כאילו ונראה מדבריו, רבא בו
רבינו  אבל בפיגול. לקובעו מועילה ההקטרה אין עקיבא
עקיבא  שלרבי לפניֿזה שפשט ממה רק בו שחזר סובר,
רבי  מדברי לזה ראיה שאין ואמר לפיגול, ההקטרה קובעת

המוריה'). 'הר בתיקו, הבעיה נשארה ובכן עקיבא,

â"ôùú'ä ïåùçøî ã"é éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מהם 1) שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים יבאר

בלתי  במחשבה והשנית נכונה, במחשבה ראשונה מתנה
נכונה.

.‡Ì‰Ó Ô˙pL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ∆»«≈∆
‰iL ‰znÓ Ô˙Â ,‰BÎ ‰·LÁÓa ‰BL‡¯ ‰zÓ«»»ƒ»¿«¬»»¿»¿»«ƒƒ»»¿ƒ»
B‡ ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÏÈ‡Â¿≈«¿«¬∆∆ƒ«≈¿«¬∆∆«»

Ôa¯w‰ ‰ˆ¯‰Â ¯tk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ2Ì‡Â . «¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ≈¿À¿»«»¿»¿ƒ
˙Bzn‰ ÌÈÏL‰Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ô˙»«∆»ƒ»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ¿ƒ««»

Ïebt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa3‰BL‡¯ ‰znL ; ¿«¬∆∆«»¬≈∆ƒ∆«»»ƒ»
¯wÚ‰ ‡È‰4ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk Ï·‡ . ƒ»ƒ»¬»»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈«

,e¯‡aL BÓk ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿À»¿«¿ƒ∆∆∆¿∆≈«¿
da „ÈÒÙ‰ ‡l‡ d˜˙k ‡lL Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«««≈∆∆…¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
Á·f‰ - Ô˜˙k ¯‡M‰ Ïk Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰·LÁÓ‰««¬»»««ƒ∆»«»«¿»¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒt5. »

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dpFW`x dpYn mdn ozPW oFvigd gAfn lr oipYPd minCd lM̈©¨¦©¦¨¦©¦§¥©©¦¤¨©¥¤©¨¨¦¨
,dpFkp daWgnA. .xRM df ixd. .lr oipYPd minCd lM la` §©£¨¨§¨£¥¤¦¥£¨¨©¨¦©¦¨¦©

inipRd gAfn" . .df z` df oiaMrn oNke. .odn zg` ozp m` ¦§¥©©§¦¦§ª¨§©§¦¤¤¤¦¨©©©¥¤
DpwzM `NW. .lEqR gaGd." ¤Ÿ§¦§¨©¤©¨

והפנימי  החיצון המזבח זו: מהלכה ה' בעבודת ההוראה
היינו  והפנימיים, החיצוניים הענינים הם האדם בעבודת
עם  קשור המצוות קיום התורה. ולימוד המצוות קיום
שעם  צדקה מצות למשל כמו שבעוה"ז, גשמיים דברים
על  מדובר מקום מכל העני", נפש ל"החיות קשורה היותה

גשמי. ממון
חיות  ענינו (שדם דמים, מתן של ענין ישנו המזבחות בשני
וגם  הלב פנימיות של ענינים גם כי שבלב), והתלהבות
בחיות  להעשות צריכים הלב לחיצוניות הקשורים ענינים
קיום  היינו החיצוניים, שבענינים אלא ובהתלהבות.
הגישה  כלומר העיקר", היא ראשונה "מתנה המצוות
שזהו  ה', רצון לקיום נכונה מחשבה להיות צריכה הכללית
ובזה  וצוונו", במצותיו קדשנו "אשר - מצוות של תוכנן
בזה, אחר ענין יתערב שלא יתירה זהירות להיות צריכה
יתערב  אם גם הראשונה במחשבה זאת שפעל אחר אבל
הענין  כי העבודה, את לפסול ביכולתו אין רצוי, בלתי ענין
חיצוני  מדבר אלא יהודי של מפנימיותו אינו רצוי הלא

בקרבך". אשר מ"הגוי או בו, קשור שאינו
יתירה, זהירות להיות צריכה הלב פנימיות בעניני אבל
הלב  פנימיות של בעבודה כי זה", את זה מעכבין ש"כולן
נעלה  שהענין וככל ופרט, פרט כל על זהירות להיות צריכה
חכם  תלמיד דרך על יותר, פעוט ענין בו פוגם כך יותר
חכם  תלמיד אינו מי אצל משא"כ בגדו. על רבב שנמצא

כלום. שאינו
שלא  יתירה זהירות להיות צריכה התורה בלימוד גם כך
מצב  לידי ח"ו יבוא שלא רצוי, בלתי ענין בו יתערב

בתורה  פנים "תורת ש"מגלה של בענינים כי כהלכה", שלא
אחת  נתן "אפילו הקב"ה של ורצונו חכמתו שהיא אמת"

פסול". הזבח כתיקנה, שלא מהן
.gp oniq dcear xtq 'zekln oii

אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים פי 3)ואין על ואף
מחשבת  עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו

פיגול. ואינו פסול הזמן מחשבת עם ולפיכך 4)המקום
הפיגול  את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת

כמצוותו. המתיר קרב המדובר 5)שהרי אין כאן
הסמוכה. בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת

.·¯‡Ma ˜˙LÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰BL‡¯a ·LÁ6B‡ , »«»ƒ»«¬∆∆«¿«¿»««¿»
˙·LÁÓa Ô˙pL ‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ Ô˜˙k Ôlk Ô˙pL∆»«À»¿ƒ¿»ƒ»«¬»∆»«¿«¬∆∆

ÔÓf‰7‰fiL „Ú ,Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -8 «¿«¬≈∆»¿≈ƒ«∆«∆
Ô‰ ˙Á‡ ‰zÓa Ôlk È¯‰L ;ÔÓf‰ ˙·LÁÓa9. ¿«¬∆∆«¿«∆¬≈À»¿«»»««≈

מחשבה 6) דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא שהמתנה 7)הראשונה אומרים אנו אין
הקובעת. היא בחצי 9)כולן.8)האחרונה מפגלים ואין

מתיר.

.‚˙BiÓÈt‰ ˙B‡hÁ‰ Ì„a Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë10.˙ÏbÙÓ ¿ƒ«∆¿«¿«««»«¿ƒƒ¿«∆∆
˙·LÁÓ Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë ˙ÚLa ·LÁ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«¿ƒ«∆¿««»«¬∆∆

.‰Èf‰ ˙ÚLa ·MÁÓk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰«¿«¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿««»»

מזבח 10) על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
שבמזרק  בדם הזייה כל לפני אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי

אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא בתורה ככתוב
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צט oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„˙B‡hÁa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁÂ ‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰»»≈»¬»»¿»««¬∆∆«¿«««»
.Ïebt BÈ‡ - ÌÈÙa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙa ˙BOÚp‰««¬ƒ¿ƒ¿»»««¬∆ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ïebt ‰Ê È¯‰ - ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ·LÁ»«¿»»««¬∆«¬≈∆ƒ

.‰‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk11ËÁBL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ≈«»»≈»¬»»¿»«¬≈ƒ≈
ÌÈÙÏ ‰Èf‰‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ BÓc ˙Bf‰Ï¿«»¿»»≈ƒ∆««»»ƒ¿ƒ

.ÏÎÈ‰a«≈»

היא.11) חוץ היכל לגבי

.Â‰fÓ È‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ÏÎÈ‰a „ÓBÚ ‰È‰»»≈«≈»¿»«¬≈¬ƒ«∆
ÌÈ¯ÈL CtLÏ12·LÁ È¯‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈ƒ∆¬≈»«

„ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»»««¬∆«¬»ƒ»»≈
¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL CtLÏ ·MÁÓ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰¯ÊÚa»¬»»¿»«¿¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»»

ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï B‡13;Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆ƒ
.ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ıeÁa ·LÁ È¯‰L∆¬≈»««¿»»««¬∆«

מזבח 12) יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי
מפגלים  - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון,

מזבח. אכילת שהיא מפני גם 13)בה מקטירים אימוריהן
החיצון. מזבח על כן

.Ê˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â ,ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰«»¿«∆∆∆«∆∆¿«∆∆≈¿«≈∆
·MÁÓ ‡e‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk .‰„Bz‰«»≈««≈∆«»¿¿«≈
‰È¯eÓ‡ ¯ÈË˜iL B‡ dÓc ˜¯ÊÈ B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ¿»»ƒ¿…»»∆«¿ƒ≈∆»
ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ÌÁl‰ ÌÚ Á·f‰ - ¯ÁÓÏ¿»»«∆«ƒ«∆∆ƒ¬»ƒ»«∆¡…
‰„Bz‰ Á·ÊÂ ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ ÔÓƒ«∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿∆««»

Ïebt BÈ‡14. ≈ƒ

תודה 14) ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם
נתפגלה  אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה

.Á˙B‡a‰ ÌÁÏ ÈzL ÌÚ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈLa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¬∆∆ƒ¿≈∆∆«»
eÏbt˙ - ÌÈO·ka ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ Ì‡L :Ô‰nÚƒ»∆∆ƒ»««¬∆∆¿««¿»ƒƒ¿«¿
- ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓ ÏÎ‡iL ·LÁ ;ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆»«∆…«ƒ¿≈«∆∆¿»»
˙Á‡a ·LÁ .Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰Â ,Ïebt ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»«¿««
ÌÚ Á·f‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó≈«¿«»¬∆¡…¿«ƒƒ¿««∆«ƒ

ÌÁl‰15B‡ ‰„Bz‰Â ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ «∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿«»
.Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰«¿»ƒ≈»ƒ

משנה).15) (כסף לחם זית וכחצי בשר זית כחצי פירוש,

.ËÌÈt‰ ÌÁÏ ÌÚL ‰B·Ï ÈÎÈÊ· ÈL ¯ÈË˜n‰««¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ∆∆«»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏÎ‡iL Ô˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁÂ¿»«ƒ¿««¿»»»∆…«∆∆«»ƒ

Ïebt ÌÁl‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ16. ¿»»¬≈«∆∆ƒ

הלחם 16) את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, זה
לאכילה.

.ÈÈ˙MÓ ˙Á‡ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL ËÁBM‰«≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆¿»«∆¡…««ƒ¿≈
.Ïebt Ì‰ÈzL - ¯ÁÓÏ ˙BlÁ‰««¿»»¿≈∆ƒ

.‡È„Á‡ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â ÌÈÎÈÊa‰ ÈL ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿¿«≈∆¡…∆»
ÌÈ¯„q‰ ÈMÓ17.Ïebt ÌÈ¯„q‰ ÈL - ¯ÁÓÏ ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»¿≈«¿»ƒƒ

שני 17) או מערכות בשתי השולחן על נערך הפנים לחם
על  חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים,

פיגול. הסדרים שני אחד, לחם

.·È˙BlÁÓ ˙Á‡a ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ≈«¬∆∆«¿«¿««≈«
¯epz‰ ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ˙BlÁÓ ˙Á‡a B‡ ‰„Bz‰«»¿««≈«ƒ¿««¬≈««

.Ïebt ˙BlÁ‰ Ïk È¯‰ -¬≈»««ƒ

.‚È„Á‡ B‡ ˙BlÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»««ƒ¿≈««∆»
ÈÙÏ ÔÈa ,‰„Bz‰ ˙BlÁÓ ˙Á‡ B‡ ÌÈ¯„q‰ ÈMÓƒ¿≈«¿»ƒ««≈««»≈ƒ¿≈

¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê¯„q‰ B˙B‡Â ‰lÁ‰ d˙B‡ - ‰˜È ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»»««»¿«≈∆
.ÏÎ‡È B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â ,¯eÒ‡»¿«»¿»√»≈»≈

.„È˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡ ˙„B·Úa ·LÁ»««¬«∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆…«¿«ƒ
„Á‡ ˙¯Ë˜‰a ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ ,¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓƒ¿≈«∆∆¿»»¿≈ƒ»«¿«¿»«∆»
- ¯ÁÓÏ ÌÈt‰ ÌÁlÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÔÈÎÈÊa‰ ÈMÓƒ¿≈«¿ƒƒ∆…«¿«ƒƒ∆∆«»ƒ¿»»
ÏÎa ·LÁiL „Ú ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ÌÁl‰ È¯‰¬≈«∆∆»¿≈ƒ«∆«¿…¿»

ÌÈO·k‰ ÈL ˙„B·Ú ‡e‰L ,¯Èzn‰18ÈL ˙¯Ë˜‰Â ««ƒ∆¬«¿≈«¿»ƒ¿«¿»«¿≈
ÔÈÎÈÊa‰19. «¿ƒƒ

שניהם.18) בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין לפי
הפנים.19) לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני

.ÂËBÊ ‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ „Á‡ ËÁL»«∆»¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»
‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ÈM‰ ËÁLÂ ,¯ÁÓÏ¿»»¿»««≈ƒ¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»

ÏebÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ‰iL20‡e‰Â . ¿ƒ»¿»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿
.ÌÈ¯„q‰ ÈL ÌÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa ÔÈc‰«ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿≈«¿»ƒ

להקטיר 20) דומה זה ואין המתיר. בכל חשב שהרי
פיגול  שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום
הקטרה  דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, אלא

שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך,

.ÊË,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡a ·LÁ»«¿∆»ƒ¿≈«¿»ƒ«¬∆∆«¿«
e‰‡OÚL ‰Ê - ‰BÎ ‰·LÁÓa ÈM‰ ‰OÚÂ¿»»«≈ƒ¿«¬»»¿»∆∆¬»»

Ïebt ÔÓf‰ ˙·LÁÓa21¯Lk ÈM‰Â ,22. ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«≈ƒ»≈

שחיטת 21) ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש הלחם
עצמו  הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש

שלו. מתיר אינו השני הכבש שהרי זה 22)מתפגל, ואין
קרבן  הוא כבש שכל מפני יאֿיב, שבהלכות לדינים דומה

שלו. מתיר אינו והשני עצמו בפני

.ÊÈÏÎ‡iL B˙ËÈÁL ˙ÚLa ·LÁÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL»«∆»≈∆¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆…«
ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ¯ÁÓÏ ÈM‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ÏÚ ‰fÓ23. ƒ∆«∆

יג:).23) (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

.ÁÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL‡l‡ ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ ¿≈ƒ¿≈¬∆∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆∆»
‰ËÈÁM·24ÈepL ˙·LÁÓa ÌÓc ˜¯ÊÂ ÌËÁL ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«¿»»¿»«»»¿«¬∆∆ƒ

ÌÓc ˜¯ÊÂ ÔÓLÏ ÔËÁL .ÌÁl‰ Lc˜ ‡Ï - ÌM‰«≈…ƒ≈«∆∆¿»»ƒ¿»¿»«»»
LB„˜ BÈ‡Â LB„˜ ÌÁl‰ - ÔÓLÏ ‡lL25ÔËÁL . ∆…ƒ¿»«∆∆»¿≈»¿»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendק ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L„˜ ‡Ï - ÔÓLÏ ˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿»…»«
.ÌÁl‰«∆∆

בידינו:24) הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי
מחבירו". כרבי פירש 25)"הלכה ולא שם הברייתא לשון

בזה  חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו
ניתר  "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא אביי

באכילה. אסור פירוש, לכהנים",

.ËÈ˜¯ÊÂ ,‰˜È¯ÊÏ ‰ËÈÁL ÔÈa e‡ˆiL ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆∆»¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«
ÌÁl‰ ÈzL eÏbt˙ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÌÈO·k‰ Ìc««¿»ƒ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«¿¿≈«∆∆

‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L ;ıeÁa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡26Û‡ ««ƒ∆≈«∆«¿ƒ»∆∆«≈«
.ıeÁa ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ«

בפיגול 26) קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'
לחומרא  ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם
ולפיכך  לא, לקולא אבל הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק
שבשר  פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק

באכילה. מותר הכבש

.ÎÌ‡ :ÌÁl‰ „·‡Â ÔÓLÏ ÔËÁML ˙¯ˆÚ ÈO·kƒ¿≈¬∆∆∆¿»»ƒ¿»¿»««∆∆ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ ÔÓc ˜¯Ê27ÔÓc ˜¯Ê ; »«»»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ»«»»

˜ÙÒ el‡ È¯‰ - ÌÁl‰ „·‡L ¯Á‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«««∆»««∆∆¬≈≈»≈
e¯z‰ Ì‡28‰ÏÈÎ‡a29e¯z‰ ‡Ï B‡30. ƒÀ¿«¬ƒ»…À¿

הכבשים.27) את מעכב הכבשים.28)שהלחם
אינה 29) הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים

לחם. הטעונים עצרת ככבשי דינם שאין מפני אותם, אוסרת
אבידת 30) ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא מחשבת ואין הלחם,

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האוכל 1) בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר

קדשים  או פיגול או פסול שהוא עליו שנאמר מקרבן
מום. בהם שהוטל

.‡- ÌÈL„˜a ‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ·MÁÓ‰ Ïk»«¿«≈«¬»»∆≈»¿»¿»»ƒ
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿…«¬∆∆¬≈≈…

·LÁÈ2. ≈»≈

כט:2) זבחים ינאי, כרבי

.·„ÈÒÙÈ ‡lL ‰Ê ÔÈc ÏÏÎaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«ƒ∆∆…«¿ƒ
ÌeÓ ÏÈhÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,‰·LÁÓa ÌÈL„w‰«√»ƒ¿«¬»»∆¬≈∆∆¿«ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈL„˜a3ÔÈ‡L , ¿»»ƒ¿««ƒ≈≈∆∆≈
‰OÚÓ ‰·LÁn‰4. ««¬»»«¬∆

מהלכות 3) א (פרק לוקה – בקדשים מום שהמטיל אע"פ
ז). הלכה מזבח אין 4)איסורי מעשה, בו שאין לאו וכל

ה"ב). סנהדרין מה' (פי"ח עליו לוקין

.‚ÏÒÙpL ÔÈa ,ÏeÒt ‡e‰L ¯Ó‡pL Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆∆¡«∆»≈∆ƒ¿«
,BÏÒtL ¯·„ Ba Ú¯‡L ÔÈa ‰OÚÓa ÔÈa ‰·LÁÓa¿«¬»»≈¿«¬∆≈∆≈«»»∆¿»
‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆¡«…

‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙5; …«»≈»

ראה 5) צט. פיסקה ראה פרשת בספרי אחרים כדעת
דֿה. בהלכות בהערות

.„e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ6‡l‡ ¯È‰ÊÓ ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,7 ƒƒ«¿»»¿∆≈«»«¿ƒ∆»
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÚ«¿≈«À¿»ƒ

כל 6) מגדיר ורבינו מגזירהֿשוה, זאת למדו שם, בספרי
גזירהֿשוה  דן אדם שאין מפני השמועה", "מפי גזירהֿשוה

רבו. מפי למדה אם אינו 7)אלא זה שכתוב מדגיש, רבינו
כדי  בלבד, המוקדשים פסולי אלא אחרים איסורים כולל
(הל' שבכללות לאו על לוקין אין הלא לך יוקשה שלא
ולכן  הם, אחד ענין המוקדשים פסולי וכל שם). סנהדרין
קוק, הרב מוסד הוצאת החינוך ראה שבכללות. לאו זה אין

תעח. מצוה

.‰ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L ÌÈL„˜ ÔÎÂ8Ì‰Ó ÏÎB‡‰ , ¿≈»»ƒ∆«»∆»≈≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk9‰·ÚBz Ïk ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ .10„Ú , ¿«ƒ∆¬≈≈ƒ¿«»≈»«

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ¯Á‡ ÌeÓ Ì‰Ï „ÏeiL11BÓk , ∆ƒ»≈»∆«≈¿≈»¿¿»¿
e¯‡aL12.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ . ∆≈«¿¿»∆ƒƒ»≈≈ƒ»»

מישראל.8) אדם (ראה 9)בידי פדיונם לפני  אכל אם
הבאה). בהערה אליעזר 10)לקמן "ר' שנינו: שם בספרי

בלאֿ שעובר ממנו, ואוכל בכור אוזן לצורם מנין אומר,
אחרים  תועבה. כל תאכל לא ג): יד, (דברים ת"ל תעשה?
כאן  נאמר מדבר, הכתוב המוקדשים בפסולי אומרים:
בו  יהיה אשר תזבח... לא א) יז, (שם להלן ונאמר תועבה,
בפסולי  להלן האמורה תועבה מה וגו', תועבת כי מום
בפסולי  כאן האמורה תועבה אף מדבר, הכתוב המוקדשים
"אחרים" שלדעת רבינו, וסובר מדבר". הכתוב המוקדשים
כולל  אינו אבל אחרים, בקדשים מום מטיל זה בלאו נכלל
משום  אלא התורה מן באכילה אסור ואינו בכור, אוזן צורם
מפני  בכור, בדין "אחרים" דעת רבינו וקיבל מדרבנן. קנס
פסק  ולפיכך זו, בשיטה עומדת לד: בבכורות הסוגיא שכל
בבכור  מום שהמטיל ז, הלכה בכורות מהלכות ב בפרק
מדרבנן, כלומר קנס, משום זה מום על לאוכלו אסור
בכור  בין ומה לוקה. – כאן פסק המוקדשים ובפסולי
ופקעה  פדיון צריך אינו מום בעל בכור המוקדשים? לפסולי
מן  מותר ולפיכך תועבה, המום אין בחולין והרי קדושתו,
לא  שהוממו אחרים קדשים אבל קנסוהו, וחכמים התורה
אחרי  גם ולפיכך פדיון, וצריכים לגמרי קדושתם פקעה
ויצאו  שייפדו, עד תועבה להיות ממשיכים המום הטלת
מאליו  ומובן התורה, מן מותרים פדיונם ולאחר לחולין.
אוזן  בצורם כמו רבנן, קנסוהו המוקדשים בפסולי שגם
כמו  שנית, מאליהם שיוממו עד זה במום ייפדו שלא בכור,
נכונות  מוכיחים אלה רבינו (ודברי כאן רבינו שמסיים
אחרי  באכילה מותרים למה כן לא שאם שלנו, ההסבר
תועבה" כל תאכל "לא איסור וכי אחר, מום בהם שנפל
אליהו  ור' זה, פסוק התורה על רש"י ראה הלך?). להיכן
ד"ה  ה"א בכורות מהלכות פ"ד ומשנהֿלמלך שם, מזרחי
סימן  שמעוני ילקוט על רענן זית וראה הכלל. וד"ה ודע,
ונראה  פדיונם. לפני שהמדובר אחרים בדעת שכתב תתצא
וכפי  כאן רבינו כדעת בקדשים, מום למטיל שהתכוון

הקדשים 11)שביארנו. ושאר פדיון, בלי כדינו בכור
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קי oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  אפילו לפדותם מותר התורה מן שייפדו. אחר כדינם
על  מדבר שכאן ומפני אסור. קנס משום אבל שהטיל, המום
ושאר  בכור כאן וכולל אחר. מום מצריך אכילה, היתר

שווה. דינם שבזה ב 12)קדשים, פרק בכורות בהלכות
כתבו  אחרי זו הלכה כתב שרבינו להניח, (יש ז הלכה

בכורות). הלכות

.Â¯‡aL BÓk ÔÓf‰ ˙·LÁÓa Ïbt˙pL Ôa¯˜ Ïk,e »»¿»∆ƒ¿«≈¿«¬∆∆«¿«¿∆≈«¿
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk13:¯Ó‡pL ; »»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«

‡Oz dBÚ epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â14epnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆¬»ƒ»¿ƒ»«ƒ∆
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰‚‚La15. ƒ¿»»≈ƒ«»¿»

ב.13) כריתות יג,14)משנה פרק צו פרשת כהנים בתורת
"ואוכליו  ח): י, (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו

ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", עני 15)עוונו בין
בהמה. קרבן מביא עשיר ובין

.ÊÔÈ·iÁ ÔÈ‡16ÌÈ¯·c ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ«¿»ƒ
e¯z‰L17ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÁaÊnÏ ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa , ∆À¿≈»»»≈«ƒ¿≈«¬»ƒ»«ƒ

BÓˆÚ ¯Èzn‰18ÏÎB‡k ‰˜BÏ ‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ«¿≈«»»≈∆»∆¿≈
‰ÁÓ ?„ˆÈk .Ïebt Ì‰a ÔÈ‡L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ∆≈»∆ƒ≈«ƒ¿»
;˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ‰È¯ÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,‰Ïbt˙pL∆ƒ¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿»∆»¿≈ƒ«»»≈
BÈ‡ - ‰B·l‰ ÔÓ B‡ dlL ıÓw‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ«…∆∆»ƒ«¿»≈
.Ì„‡Ï ÌÈ¯ÈM‰ ˙‡ ÌÈ¯Èzn‰ Ô‰ Ô‰L ÈÙÏ ,˙¯k ·iÁ«»»≈¿ƒ∆≈≈««ƒƒ∆«¿»ƒ»»»
ÂÈ¯eÓ‡Ó B‡ B¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,Ïbt˙pL Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆ƒ¿«≈»≈¿«ƒƒ¿»≈≈»
˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯k ·iÁ - ‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ B‡ƒ¿«»»«»»≈¬»ƒ»«¿«ƒ
¯ÈzÓ Ìc‰L .Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - Ìc‰ ÔÓƒ«»≈«»»»ƒƒ∆«»«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ·¯wÏ ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡∆»≈ƒƒ»≈«ƒ¿≈«¿»≈ƒ«ƒƒ∆
Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ‰ÏBÚ‰ Ì„Â .Ì„‡Ï ¯Oa‰«»»»»»¿«»»«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿«
ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ì„Â .ÌÈ‰kÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿««»
¯ÈzÓ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿««»«ƒ¿»«ƒ
ÌeMÓ Ô‰È¯eÓ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ ,ÁaÊnÏ Ì‰È¯eÓ‡≈≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ«≈≈∆ƒ
ÈL .ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰ .Ïebtƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ«¿»ƒ«…¬ƒ¿≈

ÌÁl‰ ÈzL ÔÈ¯ÈzÓ ˙¯ˆÚ ÈO·k19ÈL ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ƒ¿≈¬∆∆«ƒƒ¿≈«∆∆«…¬ƒ¿≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈ‰kÏ ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·Ï ÈÎÈÊ·¿ƒ≈¿»«ƒƒ∆∆«»ƒ«…¬ƒ¬»
˙B‡hÁ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ¿¿««»

˙BÙ¯Op‰20ÔÈÏbt˙Ó ÔÈ‡ - ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe «ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÏBÚÏ¿»

ומג.16) מב: זבחים אחר.17)משנה בגוף עבודה עלֿידי
בהם 18) יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע"י הותר שלא

הבשר  את מתירים שהם אע"פ לה:), שם (ראה פיגול משום
האימורים  את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני לאכילה,
ד"ה  שם תוספות (ראה כאן רבינו שכתב כמו להקטרה,
מפני  כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה,
מלשונו  אבל באכילה, מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם
ד"ה  מב: שם רש"י ראה כדבריהם, משמע לא כאן רבינו של

הכבשים 19)הקומץ). גם אבל מתפגל, הלחם ולפיכך
דמו  שהרי טז, הלכה יז בפרק למעלה שכתב כמו מתפגלים,
בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר

ח.20)לאכילה. בהלכה מבואר

.ÁÏebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ
ÔÈa ,ÔÈi‰Â Ìc‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â ıÓw‰ :ÌÏBÚÏ¿»«…∆¿«¿»¿«¿…∆¿«»¿««ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÌÚ ‡a‰ ÔÈÈ21BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈ ÔÈa22. «ƒ«»ƒ«¿»ƒ≈«ƒ«»ƒ¿≈«¿
ıÓ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôlk ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe¿»«ƒ¿»À»∆¬≈≈»∆…∆
¯O·e .ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈ‰k ˙ÁÓ ÔB‚k ,Ô¯Èz‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
Ì‡Â .Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚ÏÂ .˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»¿…∆∆∆¿…»¿ƒ
,Ba ÈeÏz BÈ‡ ?B¯ÈzÓ ÌL‡‰ Ì„ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬«»»»«ƒ≈»
‰nk ¯Á‡ ‚ÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L∆¬≈»»≈ƒ¬»«¿…«««»

˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈÓÈBÓB23. »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

כחכמים 21) נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם
מפני  מתפגל. אינו מתירו שהקרבן ואע"פ שם. במשנה
בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול

קד:22) מנחות משנה יין, מהלכות 23)מתנדבים ד פרק
נסכים. למנחת דומה זה והרי ב. הלכה כפרה מחוסרי

.ËÔÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ¯È˙B‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿««√»ƒ¿««¿«
„Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :‰„Bz Ôa¯˜a ¯Ó‡pL ,Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆∆¡«¿»¿«»…ƒƒ∆«

Ìlk ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,¯˜a24¯È˙Bn‰Â . …∆¿«ƒƒ¿»«√»ƒÀ»¿«ƒ
‰OÚÏ ·e˙k‰ B˜z È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡25:¯Ó‡pL , ≈∆∆¬≈ƒ¿«»«¬≈∆∆¡«

.eÙ¯Oz L‡a ¯˜a „Ú epnÓ ¯˙p‰Â¿«…»ƒ∆«…∆»≈ƒ¿…

אמנם 24) הקרבנות, כל מרבה פי"ב צו פרשת כהנים בתורת
מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ

פרשה. באותה נכתב איסורו טעמו 25)שהרי פד. פסחים
מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של
לוקין  אין לדעתו הלא זה, לנימוק רבינו הוצרך למה ותמוה

(כסףֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על

.È·iÁ - „ÈÊÓa :¯˙BpL ÌÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»»ƒ∆«¿≈ƒ«»
:¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa ,˙¯k»≈¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«
.‰˙¯ÎÂ ÏlÁ '‰ L„˜ ˙‡ Èk ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â¿…¿»¬ƒ»ƒ∆…∆ƒ≈¿ƒ¿¿»
ÈL„˜ Ì‡ ?¯˙Bp‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙¯k ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿«≈»≈«¬ƒ««»ƒ»¿≈

Ì‰ ÌÈL„˜26„enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - »»ƒ≈«»¬≈∆≈««∆«¬∆«
¯ÁM‰27Ì‰ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ì‡Â ;28Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - «««¿ƒ»»ƒ«ƒ≈«»¬≈∆

ÈL ÌBÈ ÏL ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜MÓ29‰ÏÈl‰ ˙lÁz ‡e‰L , ƒ¿ƒ«««»∆≈ƒ∆¿ƒ«««¿»
ÏÚÂ Ïebt‰ ÏÚ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÈLÈÏL ÌBÈ ÏL∆¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒ«»««ƒ¿«

ÌÈ‡elna ?¯˙Bp‰30Èk ÏÎ‡È ‡Ï :ÌL ¯Ó‡ È¯‰L . «»«ƒƒ∆¬≈∆¡«»……«ƒ
Ì‰ L„˜31L„wa BÏeÒtL Ïk ÏÚ ¯È‰Ê‰Ï -32‡e‰L …∆≈¿«¿ƒ«…∆¿«…∆∆

.B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆«¬ƒ»

ולילה.26) ליום עד 27)שנאכלים רק שנאכלים אע"פ
השחר, עמוד שיעלה עד נותר נעשים אינם הלילה, חצות

ז. הלכה ו פרק זבחים ימים 28)תוספתא לשני הנאכלים
ליום  שנאכלים נזיר ואיל מתודה חוץ שביניהם, ולילה

קדשים. כקדשי זה לענין ודינם שם 29)ולילה, תוספתא
נו: זבחים יוחנן אהרן 30)ור' כשנכנסו שקרבו קרבנות

במשכן. לעבודה השני 31)ובניו לּכתּוב הכוונה ַָכנראה
בפסולי  ולא בזר, נאמר "הם" הוא". קודש כי יאכל "לא

כד.32)קודש. פסחים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendקר ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÔÈÙ¯ËˆÓ ¯˙Bp‰Â Ïebt‰Â33.˙ÈÊÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯˙Bp‰Â ÌÈÏebt‰ ÏÎÂ34. ¿»«ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ

מצטרפים 33) אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
שהמשנה  שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני שהן מפני
מצטרפים. אכילה לאיסור אבל ידים, בטומאת מדברת
חייב  בשוגג מזה זית וכחצי מזה זית כחצי אכל אם פירוש,

מלקות. חייב בו והתרו ובמזיד טו:34)חטאת, שם משנה
עם  זה מצטרפים הנותרים וכל הפיגולים "כל הגירסא: ושם
בפני  ונותרות עצמם בפני שפיגולים לפרש ואפשר זה",
וכן  ושלמים, מעולה או וממנחה מזבח פיגול כגון עצמם,
אין  מינים משני שהם ונותר פיגול אבל מינים. משני נותרות
האיסור. בשם וגם במין גם חלוקים שהם מפני מצטרפים,
מצטרפים" והנותרים הפיגולים "וכל וכתב: רבינו דייק ולכן
(ראה  מצטרפים אלה שגם להשמיע השני, ה"וכל" והשמיט

זה). לשון בשינוי הרגיש לא כנראה המוריה, הר

.·È,‰‡ÓË Ì‰Ï ·aÒÏ B‡ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡»¿«≈∆«√»ƒ¿«≈»∆À¿»
‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÓ‰Â .ÔÏÒBt È¯‰L35. ∆¬≈¿»¿«¿«≈∆«√»ƒ≈∆

- e‡ÓËpL ÌÈL„wÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ì„‡ Ï·‡¬»»»»∆»«¿«ƒƒ»»ƒ∆ƒ¿¿
‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…

‡L ,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÏÎ‡È˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì ≈»≈¿«ƒƒ¿»«»¿»∆ƒ»«¿«ƒ
- ÈÏk· ‰Lc˜˙pL ¯Á‡ ‰‡ÓËpL ‰Án‰ ˙B·lÓƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿«¿»«¿ƒ

‰˜BÏ36‰¯tk ÈÙÏ e‡ÓËpL ÌÈL„˜ „Á‡ .37B‡ ∆∆»»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈«»»
‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓËpL ÔÈa .‰¯tk ¯Á‡Ï38„ÏÂa B‡ ¿«««»»≈∆ƒ¿¿¿««À¿»ƒ¿«

˙B‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz È¯·c ÏL ‰‡Óh‰«À¿»∆ƒ¿≈»¬»ƒƒ¿¿¿À¿
ÔÈkÓ Ï·‡ ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL∆ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡39¯Á‡ ÏÎB‡‰ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â . «««¿¿≈∆∆»»≈««
BÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¬»ƒ»«…∆¿ƒ»≈

‰˜BÏ40‡ÓË L„˜ ÏÎB‡ ÌeMÓ41B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆ƒ≈…∆»≈¬»«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

לג:35) זבחים יוחנן לד.36)כר' זריקה,37)שם לפני
גמרא  הבשר. את הטהור אכל ואחרֿכך הדם את וזרקו
לאחר  ואכלו דמים זריקת לפני שנטמא בשר כה: במנחות
מרצה. שהציץ מפני עליו? חייבים מה מפני דמים, זריקת

רבינו 38) מונה לטהרות, בהקדמתו במת. שנגע אדם כגון
ובין  וכלים אדם בין הטומאה, באב והנוגע אבות. עשר אחד
ואוכל  לטומאה, ראשון או הטומאה ולד נעשה אוכלין,

שני. נעשה בראשון דרבנן 39)הנוגע איסורי על כעובר
מגזירהֿשוה.40)אחרים. זה דין ולמד לד. שם יוחנן כר'

איסור 41) שעל להשמיענו אלו, מלים ארבע רבינו הוסיף
לפני  קודש אוכל משום לוקה אבל לוקה, אינו טמא קודש
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפי"א שכתב כמו זריקה,
שנאמר  משום לוקה, זריקה לפני קדשים בשר שהאוכל ד,

כאן). (משנהֿלמלך בשעריך לאכול תוכל לא

.‚ÈÏÚ ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‡ÓË ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk»»»∆ƒ¿»À¿»∆«»ƒ»∆»»≈«
Lc˜n‰ ˙‡Èa42L„˜a ÔÈa ,ÌÈL„w‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ƒ««ƒ¿»¿»«¿«ƒƒ«√»ƒ≈¿…∆

‡ÓË L„˜a ÔÈa ¯B‰Ë43·iÁ˙ ‰Ê È¯‰ - „ÈÊÓa : »≈¿…∆»≈¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓÏM‰ Á·fÓ ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ,˙¯k»≈∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«ƒ∆««¿»ƒ
‰‚‚La ÏÎ‡ Ì‡Â ;‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ÈÈÏ ¯L‡¬∆«»¿À¿»»»¿ƒ¿¿»¿ƒ»«ƒ¿»»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -44‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ≈ƒ»¿»∆¿≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
?Ûeb‰ ˙‡ÓËa45‡ÓË ÏÎa Úb˙ Èk LÙÂ :¯Ó‡pL ¿À¿««∆∆¡«¿∆∆ƒƒ«¿»»≈

‡ÓË ı˜L ÏÎa B‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰·a B‡ Ì„‡ ˙‡ÓËa¿À¿«»»ƒ¿≈»¿≈»¿»∆∆»≈
‡e‰Â .‰˙¯ÎÂ ÈÈÏ ¯L‡ ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ¯OaÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ¿«∆««¿»ƒ¬∆«»¿ƒ¿¿»¿
?‰Ê ÔBÚ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÁaÊÓ ÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿ƒ«»∆

Úb˙ ‡Ï L„˜ ÏÎa :da ¯Ó‡ È¯‰L .˙„ÏBÈa46. ¿∆∆∆¬≈∆¡«»¿»…∆…ƒ»

בגזירה42ֿ) בטומאה קודש לאוכל אזהרה למדו לג: שם
בדין  שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת שוה

(כסףֿמשנה). מקדש ופסק 43)ביאת קו. שם משנה
עשיר 44)כתנאֿקמא. ה), (ויקרא בתורה מפורש דין

מדוכא  ועני יונה, בני שני או תורים שני – עני בהמה, מביא
סולת. בשר 45)– בטומאת ולא נטמא האדם שגוף

אל  נמשכת "עליו" שהמלה לפרש אפשר שהרי הקודש,
הבאה.46)"מזבח". ההלכה בתחילת הלימוד המשך ִֶַ

דעתו  נגד לג: שם לקיש ריש של לימודו כאן מקבל רבינו
ששנינו  מפני והטעם, בגזירהֿשוה. זה שלמד יוחנן ר' של

לקיש. כריש בברייתא

.„È‡lL ‡ÓËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿»≈∆…
Ï·hL ¯Á‡ L„˜ ÏÎB‡‰Â .ÏaËiL Ì„˜ L„˜ ÏÎ‡È…«…∆…∆∆ƒ¿…¿»≈…∆««∆»«

BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜47B˙¯tk ‡È·iL Ì„˜48‰˜BÏ - …∆∆«¬ƒƒ¿…∆∆»ƒ«»»∆
˙¯k ·iÁ BÈ‡Â49„Ú - ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»»≈∆∆¡«¿À¿»»»«

.ÂÈÏÚ B˙‡ÓË Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»À¿»»»

הכוכבים.47) צאת אחרי כלומר, לגמרי, החמה שתשקע
ואסור  הכוכבים, צאת עד יום" "טבול נקרא שטבל טמא

וקדשים. תרומה ולאכול למקדש וזבה,48)להכנס זב
הקרבת  ולפני קרבנות, להביא חייבים ומצורע יולדת
הם  שטבלו ואע"פ כיפורים, מחוסרי נקראים קרבנותיהם

קודש. ואכילת למקדש כניסה על ולמעלה 49)מוזהרים
על  שגם רבינו פסק ט, הלכה מקדש ביאת מהלכות ג בפרק
שגם  ונראה כרת, חייב כיפורים מחוסר אין מקדש ביאת
מפורשת  מברייתא עליו ותמהו כך. דעתו יום' ב'טבול
חייב  בשוגג לעזרה, שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
לא  עליו" טומאתו "כל והדרשה כרת". ענוש במזיד חטאת,
אלה. רבינו דברי ביישוב שם כסףֿמשנה ראה מקורה, נמצא

.ÂËÌ‰È¯·c ÏL ˙B‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰50,‰˜BÏ BÈ‡ - »»»≈¿À¿∆ƒ¿≈∆≈∆
B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈«»»≈¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ51. «««¿

יב.50) בהלכה למעלה בשר, בטומאת נמשך 51)כמו זה
בטמא  המדברת הקודמת, הלכה של הראשונה הבבא אל
במסכת  שנינו שטבל, אחרי אבל טבילה. לפני קודש שאכל
טבילה) (כלומר, מים ביאת הטעון "כל ה משנה פי"א, פרה
פירוש  ראה בכולם", מותר ביאתו לאחר וכו' סופרים מדברי
א  הלכה הטומאות אבות מהלכות ט בפרק (וראה שם רבינו
טומאות  ובין סופרים, מדברי שעיקרן טומאות בין שמחלק

התורה). מן שעיקרן

.ÊË·iÁ BÈ‡52„Ú ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL L„˜ ÏÚ ˙¯k ≈«»»≈«…∆∆≈«ƒƒ«
Ó ÏÎ‡iLÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL ¯Á‡ epn ∆…«ƒ∆««∆»¿«ƒ»¬»ƒ»«
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‰˜BÏ BÈ‡ - Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡53ÌeMÓ ∆«»»…∆¿ƒ««»≈∆ƒ
ÏÏk‰ ‰Ê .L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ‡ÓË54BÏ LiL Ïk : »≈∆»«∆«…∆∆«¿»…∆≈

¯˙B ÌeMÓ B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ≈«»ƒ»»ƒƒƒ»
ÏÎÂ ;Ô˙ÎÏ‰k ÂÈ¯ÈzÓ e·¯˜iL „Ú ‡ÓË ÌeMÓ B‡ƒ»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿»»¿…
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÈÏÎa L„wL ÔÂÈk - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈»∆»«ƒ¿ƒ«»ƒ»»
‡ÓhiL Ì„˜ ¯Oa‰ ‡ÓË elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓƒÀ¿»¬ƒƒ¿»«»»…∆∆ƒ»≈

ÏÎB‡‰55- ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â ÔÈ¯Èzn‰ e·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , »≈ƒ¿»¿««ƒƒ¿««»»«
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ56 «»»≈¿≈ƒ»«ƒ¿««»«ƒ¿»
.˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÓc ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË ‡e‰Â¿»≈««∆ƒ¿«»»¬≈∆«»»≈

י.52) מעילה (ראה 53)משנה לד. זבחים יוחנן כר'
הי"ב). י.54)למעלה מעילה בהלכה 55)משנה למעלה

וכאן  כרת, חייב טמא קודש בשר שאכל שטמא למדנו, יג
נטמא  ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו
כאן  איסור, על חל איסור שאין ואע"פ כרת, חייב האדם
מפני  בשר, טומאת איסור על חל הגוף טומאת איסור
על  כן לפני נאמרו שלא דברים כולל הגוף טומאת שאיסור

קח. זבחים זה, ט.56)אדם מעילה משנה

.ÊÈEÏ ¯‡a˙ ¯·k57ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Û‡L , ¿»ƒ¿»≈¿∆«¿»ƒ∆≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ?„ˆÈk .‡ÓËÂ¿»≈≈«¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ ,Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈ¯Èzn‰ ÔÎÂ .‡ÓËÂ¿»≈¿≈««ƒƒ«¿»««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - e¯‡aL BÓk ,Ïebt ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿∆≈«¿«»ƒ¬≈∆

¯˙B ÌeMÓ58Ìc‰ ÔÓ ıeÁ .‡ÓËÂ59ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ»¿»≈ƒ«»∆≈«»ƒ
.„·Ïa „Á‡ ¯·c ÌeMÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ»»¿»∆»ƒ»»∆»ƒ¿«

פיגול 57) על חייבים שאין רבינו, כתב ז בהלכה למעלה
"וכל  כתב: הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
משום  עליו חייבים בכלי שקדש כיון מתירין, לו שאין
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, והואֿהדין טומאה".

פסק 58) - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה
שפטורים. הפרק מה:59)בסוף שם במשנה

.ÁÈ˙¯k ·iÁ - ÔÈ¯eÓ‡ ÏÎ‡L ‡ÓË60. »≈∆»«≈ƒ«»»≈

לו:60) שם ברייתא

.ËÈÏÎ‡61‡lL ‰„Bz ÈÓÁÏÂ ,‰Ïˆ ‡lL ÁÒt »«∆«∆…ƒ¿»¿«¿≈»∆…
Ô˙lÁ ‰Ó¯e‰62˙‡ÓË ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿»«»»¬≈∆«»»≈ƒÀ¿«

Ô‰M ‰ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ûeb‰63È‡ . «««ƒ∆≈»¿ƒ¿«∆≈ƒ
Ïebt ÌeMÓ ˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì„‡ ·iÁ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»»«¬ƒ»««ƒƒ

¯˙B ÌeMÓe64ÏÒÙpL Ôa¯w‰ ‡e‰ Ïebt‰L ; ƒ»∆«ƒ«»¿»∆ƒ¿«
‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ôa¯˜ ÌLÏ ‰ÏBÚ BÈ‡Â ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿≈∆¿≈»¿»¿…ƒ¿»

ˆÓk ·¯wL Ôa¯wÓ ¯‡Lp‰ ‡e‰ ¯˙Bp‰Â ,ÏÏkB˙Â ¿»¿«»«ƒ¿»ƒ»¿»∆»«¿ƒ¿»
.B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¬ƒ»

שגרס 61) ללמוד יש כאן הכסףֿמשנה (מדברי טמא אדם
וגירסתנו  דחוק. פירוש לפרש טרח כך ומתוך "אבל",

לחם,62)נכונה). מיני ארבעה עמה מביא תודה המקריב
לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מין. מכל עשר
אסורים  כולם ההרמה ולפני לבעלים. נאכלים והשאר

צדדי 63)באכילה. מעשה ורק המתירין, שקרבו מכיון
שם. ורבא חיננא בר דימי רב אכילה, היתר על מעכב אחר

כסףֿמשנה. לא 64)ראה בהמה בחדא ונותר, "פיגול
בכזית  שרק אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת
אפשרות, ישנה כזיתים בשני אבל הדבר, איֿאפשר אחד

אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב ולכן

.Î- ÔÏÎ‡Â ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ‡Óh‰Â ¯˙Bp‰Â Ïebt‰«ƒ¿«»¿«»≈∆¿»»∆»∆«¬»»
,BÏh·Ó BÈ‡ - B¯·Á ÏÚ ÔÈÓ ‰a¯L Èt ÏÚ Û‡ .·iÁ«»««ƒ∆ƒ»ƒ«¬≈≈¿«¿

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L65. ∆≈»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆∆

שר'65) מפני לקיש, ריש דעת נגד עט.) (זבחים אלעזר כר'
– אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק חלה (ירושלמי יוחנן

באיסורין.

.‡ÎÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L ‡ÓË B‡ ¯˙B B‡ ÏebÙeƒ»»≈∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«
Ô‰Ó Ô¯eq‡ Ú˜t Ôa¯a ¯e‡‰ ‰ÏLnMÓ -66. ƒ∆»¿»»¿À»»«ƒ»≈∆

‰ÏBÚa ÔÈa ,˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â¿»≈ƒƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ≈¿»
ÌÈL„˜ ¯‡La ÔÈa67B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁÏ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿«≈»»ƒƒ

.‡ÓË B‡ ¯˙B»»≈

מג:66) שם יוחנן יא 67)ר' הלכה למעלה ראה קט. שם
בהערות.

.·ÎÏbt˙pL Á·Ê68ÏÎ‡Â ,BpÓÊ ¯Á‡Ï ¯˙BpL B‡ ∆«∆ƒ¿«≈∆«¿««¿«¿»«
ÔÓ B‡ ÔÈÏ·z‰ ÔÓ B‡ ˜¯n‰ ÔÓ B‡ ¯BÚ‰ ÔÓ epnÓƒ∆ƒ»ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ

ÏÏ‡‰69‰‡¯n‰ ÔÓ B‡70ÌÈ¯w‰ ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ , »¬»ƒ«À¿»ƒ«ƒƒƒ««¿«ƒ
‰ˆBp‰ ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈ¯tv‰ ÔÓ ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓeƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿ƒ«»
Ûeb‰ ‡ÓË ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÛBÚ‰ ÈˆÈaÓeƒ≈≈»≈«»»≈¿≈¿≈«
.˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ¯Lk Ôa¯wÓ el‡ ÌÈ¯·c ÏÎ‡L∆»«¿»ƒ≈ƒ»¿»»≈≈«»»≈

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡¬»«ƒ«««¿

לה.משנ 68) שם ה"ז.69)ה פי"ד למעלה ראה
פסק 70) ושליה בשליל אבל בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו

.‚Î‡ÈÏM‰ ÔÓ B‡ ÏÈÏM‰ ÔÓ ÏÎ‡71·iÁ -72ÌeMÓ »«ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»«»ƒ
.Á·f‰ ¯Oa ¯‡MÓ ÏÎB‡k ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebtƒ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»¿««∆«

שם.71) למעלה נתפגל 72)ראה בבשר פיגל אם כלומר,
(למעלה  רבינו פסק עצמו, בשליל פיגל אם אבל השליל. גם

כאן. ראב"ד ראה נתפגל. שלא שם)

.„ÎÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„»̃¿≈¿≈»ƒ≈«»ƒ¬≈∆ƒ
‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt73.e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„w‰ Ìc ÔÎÂ . ƒ¿»¿»≈¿≈««√»ƒ¿∆≈«¿

ÔÎÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰ ¿≈«¿»¿«¿…∆¿»≈ƒ≈«»ƒ¬≈∆
¯˙B ÌÂMÓ ‡ÏÂ Ïebt ÌeMÓ ‡Ï ˙¯k74ÌeMÓ ‡ÏÂ »≈…ƒƒ¿…ƒ»¿…ƒ

Ûeb‰ ˙‡ÓË75. À¿««

משום 73) עליהם חייבים אין גויים קדשי מה.) (שם שנינו
שמעון, ר' דברי פטור, – בחוץ והשוחטם וטמא, נותר פיגול
א. בבות: לשתי המשנה את מחלק ורבינו מחייב. יוסי ור'
חייבים  שאין שמעון כר' רבי סתם וטמא, נותר פיגול
יוסי  ר' מחלוקת רבי מביא כאן בחוץ, השוחטם ב. עליהם.
שבכל  אע"פ משנה, כסתם כאן רבינו ופסק שמעון. ור'
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendקד ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פ"ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי כר' הלכה מקום
מפני  וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי ר' חולק
פסק  בחוץ ובשחטם (כסףֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם
(ראה  יוסי כר' טז) הלכה יט פרק הקרבנות מעשה (בהלכות
המשנה  על בפירושו רבינו וראה שם. טוב' יום 'תוספות
בחוץ  לשחטם התכוון ואולי יוסי". כר' "והלכה שכתב

כאן). בו שחזר או שם,74)בלבד, בתוספתא שמעון כר'
כחכמים. ולא שמעון כר' פסק למה נתבאר לא ה"ב.

ר"ש 75) בטמא. וחכמים שמעון ר' נחלקו מה: שם במשנה
שלוש  נאמרו שם ובגמרא מחייבים. וחכמים פטור אומר
אבל  עצמם, בטומאת מחלוקת א. המחלוקת: באותה שיטות
בטומאת  מחלוקת ב, לוקה. אינו הכל דברי הגוף בטומאת
בשתיהן  ג, לוקה. הכל דברי עצמם בטומאת אבל הגוף,
מפני  לוקה, אינו הגוף בטומאת רבינו ופסק מחלוקת.
ר' דעת וג' ב' שיטה לפי וגם הכל, דברי זה זו שלשיטה
למעלה  (ראה שלוקה פסק עצמם ובטומאת כן. שמעון
חכמים  דעת היא כן השיטות שלוש שלכל מפני הי"ב),

זה). לביאורנו התכוון ואולי כסףֿמשנה, (ראה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) והנותר שנטמאו קדשים לשרוף שמצותֿעשה יבאר

מספק. שפיסולו

.‡,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ Ïk Û¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…»«√»ƒ∆ƒ¿¿
L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pLL‡a ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯ ∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈»≈

:¯Ó‡pL ,BÙ¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯˙Bp‰ ÔÎÂ .Û¯OÈƒ»≈¿≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿∆∆¡«
.Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia Á·f‰ ¯OaÓ ¯˙Bp‰Â¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
Ïk‰ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎÂ Ïebt‰ ¯˙Bp‰ ÏÏÎ·eƒ¿««»«ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ«…

ÔÈÙ¯O2. ƒ¿»ƒ

א.2) כד, פסחים גמרא ה"ד, פ"ד תמורה תוספתא

.·„iÓ Lc˜na Û¯OÈ - ÏÒÙ B‡ Ïbt˙pL Ôa¯˜3. »¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»
˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ4B˙¯eˆ ¯aÚz -5Û¯OÈ Ck ¯Á‡Â ¿…∆ƒƒ»≈¿À«»¿««»ƒ»≈

Lc˜na6. «ƒ¿»

מיד,3) יישרף בגופו פסול אירע ה"ו: פ"ו פסחים תוספתא
השריפה, לבית ויצא צורתו תעובר – בבעלים או בדם

ב. לד, אם 4)פסחים אבל הקרבן. שבגוף בפסול מדובר
צורה. עיבוד טעון ודאי, פסול אפילו בבעלים, הוא הפסול

ודאי.5) פסול שייפסל כדי אותו, בשלושה 6)ילינו
הדשן  בבית הבית, בהר בעזרה, נשרפים: קדשים מקומות,
ה"גֿד), הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז לירושלים שמחוץ

בעזרה. היינו "במקדש" וכתב רבינו דייק לפיכך

.‚ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t7Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - »ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆»≈ƒ
˙‡ˆÏ ÌpÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ ‰‡ÈˆÈ‰Â ‰Èl‰8˙ÏÒBt «ƒ»¿«¿ƒ»…∆∆«ƒ«¿«»»≈∆∆

Ô‰È¯eÓ‡k Ì¯Oa9CÎÈÙÏ .Ô¯Oa ˙ÏÒBt dÈ‡ B‡ , ¿»»¿≈≈∆≈»∆∆¿»»¿ƒ»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÏÒBt10‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ»»

‰Ó‰a‰ ÈˆÁ11¯·‡‰ ·¯a12Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ì‡ - ¬ƒ«¿≈»¿…»≈∆ƒ«¬ƒƒ»
,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ÔÈ„Ú B‡ ;¯·‡‰ ·¯ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ˆBÈk¿≈ƒ¿»»…»≈∆¬«ƒ≈»¿ƒ
˜ÙqÓ eÏÒÙ CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ·¯ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»…«¿≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈

‰MÓÁ Ìe‡O Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ13,Ô‡ÈˆB‰Ï ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»

ÈˆÁ ‰LÏM‰ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈL e¯‡LÂ ‰LÏL e‡ˆÈÂ¿»¿¿»¿ƒ¿¬¿«ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
.‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ˜ÙqÓ eÏÒÙ el‡ È¯‰ - ‰Ó‰a‰«¿≈»¬≈≈ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»¿»¬»»
¯aÚzL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆¿À«

Ô˙¯eˆ14‰Ù¯OÏ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,15elÙ‡ ÌÏBÚÏ »»ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»¿»¬ƒ
.eÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿¿

הדשן 7) בבית בשריפה מצוותו והבשר נקטרים, שאימוריהם
מחוץ  שהוציאוהו לפני פסול בו נפל ואם לירושלים, מחוץ

בעזרה. אותו שורפים הדם.8)לעזרה זריקת אין 9)לפני
כאימורי  ובלינה ביוצא נפסלים שהאימורים בדבר ספק כל
קד:) (זבחים ירמיה רבי שאל בבשרם אבל אחרים, קרבנות
(שם, בעזרה ונשרף המוקדשים כפסולי ודינו נפסל, הוא אם
כמצוות  לירושלים חוץ הדשן בבית יישרף או לוי) תני

נפשטה. לא והאיבעיא משמע 10)הכשרים. שם, (בגמרא
הפוסל  בלבד, פט:) (שם לקיש ריש דעת לפי היא שהאיבעיא

שי  קלים קדשים אבל בשר הדם, זריקת לפני לעזרה חוץ צא
(בשר  לצאת הבשר של שסופו מפני שמכשיר יוחנן לרבי
ברור  – הדם) זריקת אחר ירושלים בכל נאכל קלים קדשים
לצאת. סופו שהרי נפסל, אינו הנשרפים קרבנות בשר שגם
שפסק  רבינו, על משנה' וה'כסף קורקוס הר"י תמהו ולפיכך
להחמיר  כאן פסק ולמה יוחנן, כרבי הל"ב) פ"א (למעלה
מעשה  מהל' פ"ז ולחםֿמשנה כאן, כסףֿמשנה (ראה מספק?
קלים  בקדשים שגם קורקוס, הר"י ותירץ ה"ג). הקרבנות
הל"ב)). פ"א למעלה הערות (ראה באכילה אסור הבשר

שם.11) נפשטה, שלא שיצא 12)בעיא הבהמה בחצי
שנשאר  מיעוטו את לו תצרף ואם אחד, מאבר רוב נמצא

בחוץ. הבהמה של רובה יהיה זו 13)בפנים גם כהנים,
א. קה, שם נפשטה, שלא פסול.14)בעיא ספק כשאר

בזה 15) אין לפיכך שריפתה, למקום רק נוגעת הבעיה וכל
קדשים  פסולי בספק מהֿשאיןֿכן קדשים, ביזוי משום

שריפה. טעונים הם אם הוא שהספק אחרים,

.„‰¯ÊÚa ‡ˆÓp‰ ¯Oa16ÌÈ¯·È‡ :17,˙BÏBÚ - »»«ƒ¿»»¬»»≈»ƒ
˙B‡hÁ - ˙BÎÈ˙ÁÂ18.ÌÈÓÏL - ÌÈÏLe¯Èa ‡ˆÓp‰Â . «¬ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ

¯˙B ‡nL ,‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈÂ Ô˙¯eˆ ¯aÚz Ïk‰Â¿«…¿À«»»¿≈¿¿≈«¿≈»∆»»
B‡ ‰ÏBÚ B˙˜ÊÁ ‰È‰zL ÏÈÚB‰ ‰Ó ,Ôk Ì‡ .‡e‰ƒ≈«ƒ∆ƒ¿∆∆¿»»

ÏÎ‡Â ¯·ÚL ÈÓÏ ?ÌÈÓÏL B‡ ˙‡hÁ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ . «»¿»ƒ¿ƒ∆»«¿»«≈¿ƒ
L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,ÌBia ‡l‡ ¯˙Bp‰ ˙‡∆«»∆»«∆∆¡«««¿ƒƒ»≈

.Û¯OÈƒ»≈

פ"ז.16) שקלים צרויה).17)משנה, (ל' אין 18)שלמים
עולת  איברי לחתוך שמותר ואע"פ עולות, הן שמא לחשוש
הכהנים  נהגו לא הי"ט) פ"ו הקרבנות מעשה הל' (ראה יחיד
שם). המשנה, בפירוש (רבינו כליל שכולם מפני לחתכם,

בשר 19) האוכל אבל מעילה, קרבן חייב – היא עולה אם
באכילה  מותר שהוא מפני מעילה קרבן מביא אינו חטאת

ה"ה). פ"א מעילה (הל' לכהנים

.‰˙lÁzÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓÏM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
ÌBia ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ÈLÈÏL ÏÈÏ20ÔÈa . ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»«≈

BpÓÊa21BpÓÊa ‡lL ÔÈa22Û¯O BÈ‡ Ïebt‰ ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆…ƒ¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌBia ‡l‡23‰ÁBc ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË ˙Ù¯O ÔÈ‡Â . ∆»«¿≈¿≈«»≈¿»ƒ∆
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·BË ÌBÈ ˙‡24¯zÓe .˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆¿≈»ƒ«∆««»À»
„Á‡k ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË Û¯OÏ25. ƒ¿…»≈¿»ƒ¿∆»

ב.20) נו, בבוקר.21)זבחים השלישי לא 22)ביום אם
נשרף  שפסח שונים, אנו פ"ו בא פ' (במכילתא בזמנו שרפו
חל  ואם – יוםֿטוב במוצאי היינו – עשר ששה ליום אור
כד, שבת שלנו בגמרא אבל עשר, לשבעה אור נשרף בשבת
תשרופו"... באש בוקר עד ממנו "והנותר חזקיה דבי תני - ב
בליל  אותו שורפים אין פירוש, לשריפתו. שני בוקר לו ליתן

ביומו). אלא עשר לכל 23)ששה אב בנה ישרף, "באש
פ' כהנים' 'תורת ביום", אלא נשרפים יהיו שלא הנשרפים

פי"ב. ב.24)צו כג, כבית 25)שבת - ב טו, פסחים
והטעם, בידיים, קדשים לטמא שאסור ואףֿעלֿפי הלל,
את  ומטמאים עצמם טומאת בהם יש ופיגול שנותר מפני

מדרבנן. הידים

.ÂB˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ÌÈÙa ‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈa .ıeÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ıeÁa ‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÙaƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈

‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL26‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ÔÈa27. ∆ƒ¿»¿««À¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»
ÌÈ‰k ÏL Ì‰ÈÓÈÓe28¯Oa‰ ˙‡ Û¯OlÓ eÚÓ ‡Ï ƒ≈∆∆…¬ƒ…ƒ¿¿ƒƒ¿…∆«»»

,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰L ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««À¿»∆¬≈ƒ¿À¿»
‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ¯Oa‰ ÌÚ29‡e‰ È¯‰L , ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»∆¬≈

ÈLÈÏL30ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÔÈÙÈÒBnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒÀ¿»«
BÓk ,ÈL ¯ÊÁÈ - ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L ,B˙‡ÓËÀ¿»∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬…≈ƒ¿

„BÚ ‡ÏÂ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL31ÔÓL elÙ‡ ‡l‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿…∆»¬ƒ∆∆
ÌBÈ Ïe·Ëa ÏÒÙpL32B˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ - ÈLÈÏL ‡e‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒÀ»¿«¿ƒ

·‡ ¯p‰L ,˙Ó ‡ÓË da Ú‚pL ˙ÎzÓ ÏL ¯a¿≈∆«∆∆∆»«»¿≈≈∆«≈«
‰‡Óh‰33ÔBL‡¯ ‰OÚ ÔÓM‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ .34 «À¿»««ƒ∆∆«∆∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌeL ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,¯pa ÚbiLk¿∆ƒ««≈ƒ¿≈»À¿»≈
¯B‰h‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â .dzÙÒBz ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«»

.ÏÒtÈ ‡lL∆…ƒ»≈

הי"ב.26) פי"ח למעלה פ"ח 27)ראה שקלים במס'
עקיבא. כרבי פוסק ורבינו בזה, דעות ארבע נאמרו מ"וֿז,

א.28) יד, פסחים שם 29)משנה, ובגמרא המשנה, לשון
ולד. בולד שמדובר בולד 30)אמרו שנטמא בשר

באב  שנטמא בבשר יגע ואם שלישי, ולא שני הוא הטומאה
תיקן  ולפיכך טומאה. לו תתווסף לא ראשון שהוא הטומאה
נפלה  הוצאות (בכמה ולד" "בולד וגורס משנה' ה'כסף

שכתבנו). כמו וצ"ל משנה', ב'כסף במשנה 31)טעות
עקיבא. רבי הוסיף - ב החשיך 32)שם, וטרם שטבל טמא

התרומה  את פוסל יום שטבול למדו - א עה, ביבמות היום.
אחרים  ומטמא שנטמא אוכל התורה. מן בנגיעתו והקודש
הנמוך  בשלב נטמא עצמו שהוא אוכל אולם טמא, נקרא
נקרא  – ומשקין אוכלין אפילו בנגיעתו מטמא ואינו ביותר

יט,33)פסול. (במדבר מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
מקבלת  פירוש עצמו, בחלל הוא שחרב חרב" "בחלל טז)
אלא  חרב דוקא ולאו בו, שנגעה הדבר של טומאה דרגת

כך. דינו מתכת כלי דרגות,34)כל שתי תוספת כאן ויש
אחת. דרגה בתוספת המדברת ראשונה בבבא מהֿשאיןֿכן

.ÊÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏL ¯˙B35ÂÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - »∆»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
Ô‰Èz·a36. ¿»≈∆

ירושלים.35) בכל ב.36)שנאכלים פא, שם משנה,

.Á¯Oa B„Èa LiL ¯kÊÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«∆≈¿»¿«
L„˜37ÔÈÙBv‰ ¯·Ú Ì‡ :38BÓB˜Óa BÙ¯BO -39Ì‡Â ; …∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ - Â‡Ï40BÙ¯BOÂ ¯ÊBÁ ,¯˙È B‡ »ƒ≈¿«ƒ»≈≈¿¿
˙Èa BÏ ÔÈ‡L Á¯B‡ ‡e‰ Ì‡Â .ÌÈÏLe¯Èa41BÙ¯BO - ƒ»«ƒ¿ƒ≈«∆≈«ƒ¿

‰¯Èa‰ ÈÙÏ42‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ43. ƒ¿≈«ƒ»≈¬≈««¬»»

א.37) מט, שם אפשר 38)משנה, שממנו מקום, שם
אותו. רואים אין והלאה וממנו המקדש, בית את עוד לראות

לחזור.39) הטריחוהו שם.40)לא כרבנן,
הבית 42)בירושלים.41) הר כולל כולו המקדש בית

"בירה". המזבח,43)נקרא על להבעירם המוכנים עצים
לא  הבירה, אל משלו עצים להביא לאורח לו שקשה מפני
הקדשת  בשעת כך על מתנה וביתֿדין חכמים, חייבוהו
(ראה  שנפסל קודש בשר בהם לשרוף יהיה שמותר העצים,

נטמא). ד"ה פא: שם 'תוספות'

.ËÌÈL„w‰ ˙BÓˆÚ Ïk44ÁÓ Ô‰a ÔÈ‡L45ÔÈ‡ - »«¿«√»ƒ∆≈»∆…«≈»
‰Ù¯O ÔÈeÚË46ÁÒt‰ ˙BÓˆÚÓ ıeÁ ,47¯·k . ¿ƒ¿≈»≈«¿«∆«¿»

e¯‡a48¯BÚ‰ - ËLÙ‰L ¯Á‡ ÏÒÙpL Ôa¯w‰L , ≈«¿∆«»¿»∆ƒ¿«««∆À¿«»
ÌÈ‰kÏ49ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÂÈÏÚ·Ï B‡ ,50Ì‡ Ï·‡ ; «…¬ƒƒ¿»»¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ

Ïk‰ Û¯OÈÂ ¯Oak ¯BÚ‰ È¯‰ - ËLÙ‰ Ì„˜ ÏÒÙ51. ƒ¿«…∆∆¿≈¬≈»«»»¿ƒ»≈«…
ÏÒÙpL B‡ ,‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËLÙ‰L Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆À¿«¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»ƒ¿…

¯BÚ‰ Û¯OÈ - Á·f‰ ‰ˆ¯52ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜a ÔÈa . ƒ¿»«∆«ƒ»≈»≈¿»¿≈»»ƒ≈
ÈepL ˙·LÁÓa ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈl˜ ÌÈL„˜a¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ«¬»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰53‰ˆ¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏÚaÏ ‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆…»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÂÈÏÚ·Ï B‡ ÌÈ‰kÏ ¯BÚ‰ È¯‰ -54. ¬≈»«…¬ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

‰˜È¯Ê Ì„˜ ËLÙ‰L Á·ÊÂ55ÏÒBt BÈ‡ -56. ¿∆«∆À¿«…∆¿ƒ»≈≈

א.44) פג, שם מוח 45)ברייתא, בהן שהיה פירוש,
בהן  היה לא שאם המוח, את וחילצו העצמות את ושברו
(גמרא, שריפה טעונות אינן הפסח עצמות גם מעולם מוח

טעונות 46)שם). הנותר את ששימשו שעצמות ואע"פ
העצמות  את שברו שהבעלים אומרים, אנו כאן שריפה,

נותר. שנעשה לפני המוח, את בתורה 47)וחילצו שנאמר
שעברו  להניח אין בו", תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות
נעשה  שהמוח לפני העצמות את ושברו תורה איסור על
שם  שמעון כרבי נשברו, שנפסל אחרי ודאי אלא נותר,
(כלומר, בפסול ולא בכשר – בו תשברו לא ועצם שדורש:
שהרי  שריפה טעונות העצמות ולפיכך לשבור), מותר בפסול
הברייתא  את יצחק בר נחמן רב שם מפרש כך נותר. שימשו
פסק  שהרי רבינו, על חמורה קושיא למלך' ב'משנה (ראה
פסול. פסח עצמות לשבור שאסור ה"ו פסח קרבן מהל' בפ"י
ובזה  הדם, זריקת לפני נפסל שהפסח מניחים, שאנו ותירץ
העצמות). את לשבור שמותר יעקב כרבי שם רבינו סובר

ה"ה.48) פ"ה הקרבנות מעשה קדשים.49)בהל' בקדשי
הי"ט).50) (שם, כשרים קרבנות עורות משנה,51)כמו
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בהל' ולחםֿמשנה כסףֿמשנה (ראה כחכמים - ב קג, זבחים
ה"י). פ"ג המזבח 52)בכורות זכה שלא "כל שם: משנה,

מחשבת  טריפה, – אלה וכל בעזרה" כהנים זכו לא בבשרה,
על  אימוריהם מקטירים אין – המקום ומחשבת הזמן

שם.53)המזבח. זו.54)במשנה, בהלכה למעלה
הזבח.55) נפסל הדם 56)ואחרֿכך נזרק ואם העור, את

ואע"פ  א. קד, שם כרבי לבעלים, או לכהנים העור הותר
פ"ה  הקרבנות מעשה (הל' הדם זריקת לפני מפשיטין שאין

והפשיט. כשעבר כאן מדובר הי"ח),

.È‡ÓËpL L„˜ ¯Oa :ÌÈÙ¯Op‰ Ô‰ el‡57¯˙B B‡ ≈≈«ƒ¿»ƒ¿«…∆∆ƒ¿»«
˙‡ÓËpL ‰Án‰ ÔÎÂ ,ÏÒÙ B‡58B‡ ‰ÏÒÙ B‡ ƒ¿«¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿¿»

ÈeÏz ÌL‡Â .‰¯˙B59Ì„˜ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BpL ¿»¿»»»∆«∆…»»…∆
BÓc ˜¯ÊpL60ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ .˜Ùq‰61. ∆ƒ¿«»¿««»«»»««»≈
¯ÈÊ ¯ÚOe62¯B‰Ë63¯·„Â .Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰Â . ¿«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»

ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,Û¯O‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L∆≈«¿¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»¿»¿∆
e¯·wÈ el‡ È¯‰ - Ì¯k‰ È‡Ïk64. ƒ¿≈«∆∆¬≈≈ƒ»≈

ב.57) לג, תמורה -58)משנה, ב כב, סוטה משנה,
המנחות. בשאר הדין והוא סוטה, על 59)במנחת הבא

שם. חטא, ואם 60)ספק הדם, בזריקת היא הכפרה עיקר
כלל, כפרה צריך אינו הרי חטא, שלא הזריקה לפני לו נודע
הרי  לו, שנודע לפני הדם נזרק אם אבל האשם, נפסל ולכן

כמצוותו. הספק על וטעונה 61)כיפר לאכלה אסור שם,
הל'62)שריפה. הפלאה, בספר מפורשים נזיר דיני
המקדש 63)נזירות. בבית מגלח נזרו ימי מלאת אחרי

איל  מתבשל שבה האש על נותנים השער ואת נשים, בעזרת
יח). ו, (במדבר שלו שם.64)השלמים

.‡Èe˙nL ÌÈL„˜ :ÌÈ¯a˜p‰ Ì‰ el‡Â65ÈL„˜ ÔÈa , ¿≈≈«ƒ¿»ƒ»»ƒ∆≈≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ66eÏÈt‰L ÌÈL„˜Â . ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ¿»»ƒ∆ƒƒ

ÏÙ67‡ÈÏL eÏÈt‰ .68‰Ï‚ÚÂ .Ï˜Òp‰ ¯BLÂ .¯·wz - ≈∆ƒƒƒ¿»ƒ»≈¿«ƒ¿»¿∆¿»
‡ÓË ¯ÈÊ ¯ÚOe .Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ .‰Ùe¯Ú69¯ËÙe . ¬»¿ƒ√≈¿…»¿«»ƒ»≈∆∆

¯BÓÁ70.‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁÂ .·ÏÁa ¯O·e . ¬»»¿»»¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

א.65) לב, שם לצרכי 66)משנה, שהוקדשו חיים בעלי
המזבח. על להקרבה לא אבל המקדש, לג,67)בית שם

נזירותו,69)שם.68)ב. תקופת בתוך במת שנטמא נזיר
ימי  את מחדש למנות ומתחיל ומגלח קרבנות מביא

השער. את לשרוף התורה ציוותה ולא בכור 70)הנזירות,
ונערף. בשה נפדה שלא חמור

.·È‚¯B‡‰71ËÈq‰ ‡ÏÓ72¯BÓÁ ¯ËtÓe ¯ÈÊ ¯ÚOÓ »≈¿…«ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¬
˜ÏcÈ - ˜Oa73. ¿«ƒ»≈

פ"ג.71) ערלה וכן 72)משנה, שם, המשנה על בפירושו
חצי  = (זרת הזרת חצי הוא שהסיט רבינו, כותב פי"ג בשבת
הוא  שהסיט כתב, ה"ז שבת מהל' בפ"ט אולם אמה),
פירש  וכן הזרת, שלישי כשני לאצבע אגודל שבין המרחק
ששיעורו  רש"י כותב - ב קה, ובשבת א. לד, בתמורה רש"י

וצ"ע. מאמה, אצבע חמור 73)כמרחק שפטר ואע"פ
בשק  ארגו אבל שהוא, כמו השיער היינו הי"א), (ראה ייקבר
אסור  שהוא ידע ולא אדם אותו ימצא שמא לקברו, אין

'כסף  ראה שם. בגמרא פירשו כך בו. וישתמש בהנאה
הי"ג. בכורות מהל' פ"ג משנה'

.‚ÈÔÈ¯a˜p‰ Ïk74ÔÈÙ¯Op‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ì¯Ù‡ -75ÏL »«ƒ¿»ƒ∆¿»»¿»«ƒ¿»ƒ∆
ÁaÊn‰ ÔLcÓ ıeÁ ,¯zÓ Ô¯Ù‡ - Lc˜‰76ÔBˆÈÁ‰ ∆¿≈∆¿»À»ƒ∆∆«ƒ¿≈««ƒ

.‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿»

א.74) לד, שם.75)שם את 76)בגמרא, דרשו שם
בנחת, - ושמו המזבח", אצל "ושמו ג): כה, (ויקרא הכתוב
בהנאה. שאסור משמע יפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו
מזבח  דישון לומדים וממנו החיצון, במזבח נאמר זה פסוק
התכוון  שרבינו ונראה (כסףֿמשנה). והמנורה הפנימי
במחתה  בוקר בכל הכהן שמרים מה היינו הדשן, לתרומת
אסור  אינו הדשן שאר אבל העזרה, רצפת על ונותן כסף של
דעת  וכן הדשן, בתרומת כתוב "ושמו" שהרי בהנאה,
דבריו. לפרש אלא רבינו על לחלוק בא ולא כאן. הראב"ד

.„ÈÔÈÙ¯Op‰ Ïk77e¯·wÈ ‡Ï78‡Ï ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ÔÎÂ , »«ƒ¿»ƒ…ƒ»¿¿≈»«ƒ¿»ƒ…
È¯‰ - Ô˙Ù¯Oa ¯ÈÓÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;eÙ¯OÈƒ»¿∆««ƒ∆«¿ƒƒ¿≈»»¬≈

.¯eÒ‡ ÌÈ¯a˜p‰ ¯Ù‡L ,Ô¯Ù‡a Ï˜‰≈≈¿∆¿»∆≈∆«ƒ¿»ƒ»

שם.77) בשריפה.78)משנה, שמצוותם

.ÂË·È¯˜Ó ‰È‰79eÏbt˙ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÁ·Êa BnÚ80, »»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿«¿
ÔÓ‡ - e‡ÓË :BÏ ¯Ó‡Â ˙B¯‰Ëa BnÚ ‰OBÚ81‡Ï . ∆ƒƒ¿»¿»«ƒ¿¿∆¡»…

Ck ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ82ÌÈÁ·Ê :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ»«¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a EÏ Èz·¯˜‰L83˙B¯‰h‰ Ô˙B‡Â ,eÏbt˙ ∆ƒ¿«¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿¿»«¿»

Ì‡Â ;ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ - BÏ ÔÓ‡ ‰È‰ Ì‡ ,e‡ÓËƒ¿¿ƒ»»∆¡»≈«¿»»¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰ ˙¯eL - Â‡Ï84¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â , »««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¿ƒ

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ85. ««¿¬≈∆¿À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFxdhA FOr dVFr ,ElBRzp :Fl xn`e migafA FOr aixwn did̈¨©§¦¦¦§¨¦§¨©¦§©§¤¦¦§¨
'Ek . .eixaC lr KnFq'Ek . .ixd - Fnvr lr xingdl dvFxde ¥©§¨¨§¨¤§©§¦©©§£¥

gAWn df." ¤§ª¨

על  שמאמינו בזה החומרא מהי לכאורה להבין צריך
קדשים, לשריפת גורם בזה הרי הזבחים, התפגלות

חומרא. אלא קולא זו אין ולכאורה
על  להחמיר "הרוצה הרמב"ם שמדייק שזהו לומר ויש
כי  להחמיר", "הרוצה לכתוב מספיק שהיה אף עצמו",
שנפסלים  כיון חומרא זו אין עצמם לקדשים בנוגע

דווקא. עצמו" "על היא והחומרא שריפה, וטעונים
האדם, בעבודת וההוראה הלימוד ולבאר להוסיף ויש
עצמו". "על בעיקר זאת יעשה להחמיר" ש"הרוצה
העולם  כלפי חסידות" ב"מדת ינהג שלא יותר, ובפרטיות
רק  תורה ילמד היינו לעצמו, בנוגע הדין וכפי שמסביבו,
רק  צדקה ויתן ומצבו, למעמדו בשו"ע המתחייב פי על
מדברי  ההוראה זוהי זאת. יאפשרו הכנסותיו כאשר
תהיה  שההחמרה עצמו" על להחמיר "הרוצה הרמב"ם
שלו  ושתיה באכילה למותרות ובנוגע שלו, לצרכים בנוגע
הנהגה  כי משובח", זה "הרי נעשה זה ידי על ודווקא וכו',
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קז k"dei zcear zekld - dcear xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעיני  גם עניניו בכל ומכובד "משובח" אותו עושה זו
העולם. אומות

.hp oniq dcear xtq 'zekln oii

ב.79) נד, מדובר 80)גיטין "נטמאו" וכן בידו. ועודם
בידו. שם.81)בעודן הברייתא, של שישקר 82)רישא

אחרות. ולתקלות קדשים לשריפת מסוים 83)ויגרום ביום
בידו. עכשיו ואינם עבר דעת 84)שכבר נגד שם כאביי

מעיר, (בכסףֿמשנה כאביי סובר שם אמי שרבי מפני רבא,
כרבא. רבינו פסק ה"ח ומושב משכב מטמאי מהל' שבפי"ג

עיי"ש). בדוחק, אמי,85)ותירץ רבי של מלשונו יוצא זה
לעשות  שרצוי משמע נאמן", אינו הדין "שורת שאמר:

הדין. משורת לפנים

‡zÚiÒa ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

â"ôùú'ä ïåùçøî å"è éòéáø íåé

mixERMd mFi zcFar zFkld
ספרעבודה-הלכותעבודתיוה"כ

¦§£©©¦¦
ÌBÈ ‰OÚÓ ‰OÚiL :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆«¬∆«¬≈
È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk ¯„q‰ ÏÚ Blk ÌÈ¯etk‰«ƒƒÀ««≈∆¿∆»¿»»««¬≈
¯‡Le ,¯ÈÚO‰ ÁelLÂ ,ÔÈÈece‰Â ,˙Ba¯w‰ :˙BÓ«»¿»¿«ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿»

.˙B„B·Ú‰»¬

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mixERMd mFi zcFar zFkld." ¦§£©©¦¦

יום  עבודת "הלכות שהם כתב אלו, להלכות בכותרת
הלשון  נקט ההלכות, את לבאר כשמתחיל אבל הכיפורים",

הצום". "יום
הוא  החזקה' ש'היד בהקדמתו שכתב מה פי על לומר ויש
את  לבאר מתחיל כאשר וממילא הלכות, הלכות ספר
בו  שיש בלשון לנקוט מעדיף זה, יום של ההלכות פרטי
מודגש  שזבה הצום" "יום כתב ולכן הלכה, של ענין גם
יום  משא"כ הצום. - הכיפורים יום של ההלכתי החיוב
בו  אין אבל הכפרה שם על הוא בכותרת, שנקט הכיפורים

הלכתי. ענין
.q oniq dcear xtq 'zekln oii

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עבודתן 1) ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר יבאר

גדול. בכהן אלא

.‡ÔÈ·È¯˜Ó ÌBv‰ ÌBÈa2ÔÈa „ÈÓ˙Â ¯ÁMa „ÈÓz ¿««¿ƒƒ»ƒ«««¿»ƒ≈
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe .ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ¯„Òk ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿≈∆»»«¿ƒƒ««
˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ìlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ¯t«»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»

ıeÁ· ‰OÚ3¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ .·¯ÚÏ ÏÎ‡ ‡e‰Â , «¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«¿ƒƒ»≈
,˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa ¯t ‰Ê ÛÒeÓ ÏÚÏÈ‡Â ,Û¯O ‡e‰Â «»∆«∆»»¿«»¿ƒ¿»¿«ƒ

ÏMÓ ‡a‰ ÏÈ‡Â .ÏB„b Ô‰k ÏMÓ Ì‰ÈLe .‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆ƒ∆…≈»¿«ƒ«»ƒ∆
‡ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ¯eaˆ¯eÓ‡‰ ÏÈ‡‰ ‡e‰Â ,˙BÓ È¯Á ƒ»»¿»»««¬≈¿»«ƒ»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa4ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÛÒen‰ ÏÏÎa ¿««¿ƒƒ¿««»¿«ƒ¿»≈
:ÌÈfÚ È¯ÈÚO ÈL ¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌÚ‰»»¿¿ƒƒƒ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ
¯ÈÚO ÈM‰Â ,Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁ ·¯˜ „Á‡∆»»≈«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ»ƒ
‰Ê ÌBÈa ÌÈ·¯w‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk e‡ˆÓ .ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«ƒ¿¿»«¿≈«¿≈ƒ¿∆
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ,¯Ùe ,ÔÈ„ÈÓz ÈL :‰¯OÚ LÓÁ5, ¬≈∆¿≈¿≈¿ƒƒ«¿≈≈ƒ

:˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ÈLe ;˙BÏBÚ Ìlk - ÌÈO·k ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿≈¿ƒƒ«»
ÌÈÙa ‰OÚ ÈM‰Â ,·¯ÚÏ ÏÎ‡Â ıeÁa ‰OÚ „Á‡∆»«¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ

.Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ÏB„b Ô‰k ¯Ùe ;Û¯OÂ¿ƒ¿»«…≈»¿«»¿ƒ¿»

(ויקרא 2) בתורה מפורשים כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר שבעזרה,3)טז: המזבח על נזרק דמו

- ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר
חומש 4)ונשרף. נקרא במדבר ספר שם. במדבר

ישראל. בני מפקד שתחילתו מפני אחד 5)הפקודים,
גדול. כהן של ואחד ציבור של

.·ÌBÈa ÔÈ·¯w‰ el‡ ˙BÓ‰a ‰¯OÚ LÓÁ Ïk ˙„B·Ú¬«»¬≈∆¿≈¿≈≈«¿≈ƒ¿
„·Ïa ÏB„b Ô‰Îa ‡l‡ dÈ‡ ‰Ê6ÁÈLn‰ Ô‰k „Á‡ , ∆≈»∆»¿…≈»ƒ¿«∆»…≈«»ƒ«

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa7‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆«ƒ¿»«¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
Ô‰k ‡l‡ B˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙aL ÛÒeÓ Û‡ - ˙aL«»«««»≈«¿ƒ∆»…≈
˙¯Ë˜‰ ÔB‚k ,‰Ê ÌBÈ ÏL ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÏB„b»¿≈¿»»¬∆∆¿«¿»«
Ô‰Îa ÈeOÚ Ïk‰ - ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ÌBÈ Ïk ÏL ˙¯Ëw‰«¿…∆∆»«¬»««≈«…»¿…≈
'B˙Èa' ;B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :¯Ó‡pL .ÈeO ÏB„b»»∆∆¡«¿ƒ∆«¬¿«≈≈

.BzL‡ BÊ -ƒ¿

בין 6) הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו
יום, כל של עבודות ובין ממש היום עבודת שהם קרבנות
מן  וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון
הכסף  (מביאו הריטב"א אולם גדול. לכהן זקוקות התורה
עבודות  רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה
לא  אבל גדול, בכהן חובתן הכיפורים ליום המיוחדות
בתחילת  ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות
העבודה  ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת
פייסות  שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום
שכשרות  מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות)

הדיוט. המפורשים 7)בכהן כהונה, בגדי שמונה שלובש
נמשח  לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות
ראשון  בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן
(הוריות  המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי

יב.).

.‚Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿«ƒƒ«¿ƒƒ…≈
‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .Lc˜naL B˙kLÏÏ B˙ÈaÓ ÏB„b»ƒ≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»∆«»»
˙Ú·L Ïk BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe .ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈«¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰c BzL‡ ‡ˆnz ‡nL ,el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»≈
Ô‰k BÏ ÔÈÈ˜˙Óe .„·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿≈»«¬…«¿ƒƒ…≈
¯Á‡‰ „·ÚÈ - Ïeqt ‰Êa Ú¯‡È Ì‡L ,¯Á‡ ÏB„b»«≈∆ƒ∆¡«»∆ƒ«¬…»«≈

¯ÁL ÏL „ÈÓz Ì„˜ Ïeqt Ba Ú¯‡L ÔÈa .ÂÈzÁz8ÔÈa «¿»≈∆≈«ƒ…∆»ƒ∆««≈
ÒÎpL ‰Ê - Ba¯˜ ·È¯˜‰L ¯Á‡ Ïeqt Ba Ú¯‡L∆≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿«
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k"deiקח zcear zekld - dcear xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

CepÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÂÈzÁz9ezÎpÁÓ B˙„B·Ú ‡l‡ ,10, «¿»≈»ƒƒ∆»¬»¿«¿«
ÌBÈ ¯·Ú .ÔBL‡¯‰ da ˜ÒtL ‰„B·ÚÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈¬»∆»«»»ƒ»«
ÈM‰Â ,B˙„B·ÚÏ ¯ÊBÁ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¬≈»ƒ≈«¬»¿«≈ƒ

¯·BÚ11ÂÈÏÚ ‰ÏB„‚ ‰p‰k ˙BˆÓ ÏÎÂ .12BÈ‡L ‡l‡ , ≈¿»ƒ¿¿À»¿»»»∆»∆≈
„·Ú Ì‡Â .ÏB„b Ô‰Îk „·BÚ13‰¯Lk B˙„B·Ú -14. ≈¿…≈»¿ƒ»«¬»¿≈»

.ÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó ÈM‰ ‰Ê - ÔBL‡¯‰ ˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ∆«≈ƒƒ¿«∆«¿»

לעבוד.8) שהתחיל שם 9)לפני אמוראים בין מחלוקת
ככהן  בתפקידו להתחנך מחוייב חדש גדול כהן אם יב.
פסול  אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא לפני גדול
שהוא  ברור שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן
כהן  בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך

אם גד  רק איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י ול
היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול על 10)אירע אף

כרב  פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי
שם: ונקרא 11)פפא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

גורסים  ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול "כהן
משנה. ולחם משנה כסף ראה המצוות 12)"עובד", כל

כגון  שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב הגדול שהכהן
(שם  וכדומה באלמנה אסור מת, על ופרימה פריעה איסור

בגדים.13)עג.). ככהן 14)בשמונה דינו התורה מן כי
תתעורר  שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול
בגדים  בארבעה עבד ואם הגדולים. הכהנים שני בין איבה

שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן

.„‰¯t‰ ¯Ù‡Ó ÂÈÏÚ ÔÈfÓ el‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ≈«ƒ»»≈≈∆«»»
ÈÚÈ·M·e B˙L¯Ù‰Ï ÈLÈÏMa15ÌBÈ ·¯Ú ‡e‰L «¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒ∆∆∆

ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .Ú„È ‡ÏÂ ˙Óa ‡ÓË ‡nL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»ƒ¿»¿≈¿…»«¿ƒ»
‰Èf‰‰ ˙‡ ÔÈÁBc - BlL ÈÚÈ·Ma B‡ ÈLÈÏMa ˙aL16. «»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ∆««»»

(15... "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף
נטמא  שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום
שבעת  כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני
הזאה  יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר הימים,
ימים  ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה
הראשונה  ההזאה את לדחות מותר אבל להזאה, הזאה בין

מרובה. שבות 16)לזמן היא בשבת שהזייה פי על ואף
לא  במקדש", שבות "אין בידינו וכלל חכמים) (=גזירת

של  מפני כאן, הגדול התירו הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת
שבעת  אלא באותם עזרה, בקדושת נתקדשה לא הימים,

שער  (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת
רבינו, כתב ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך
בשבת  שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים

יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים,

.‰˜¯BÊ .˙B„B·Úa B˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ»¬≈
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ,Ìc‰ ˙‡17, ∆«»«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒ∆«≈

ÏÈ‚¯ ‰È‰iL È„k ,ÁaÊn‰ ÏÚ „ÈÓz È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ
È˜fÓ ÌÈ˜Ê BÏ ÔÈ¯ÒBÓe .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰„B·Úa»¬»¿«ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
ÌBi‰ ˙„B·Ú B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe ÂÈÙÏ ÌÈ‡¯B˜Â ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¬««
‰z‡ ‡¯˜ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .d¯ecÒÂ¿ƒ»¿¿ƒƒƒ…≈»¿»«»
.‰Ê ¯·„ z„ÓÏ ‡Ï ‡nL B‡ zÁÎL ‡nL ,EÈÙa¿ƒ∆»»«¿»∆»…»«¿»»»∆

B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÂ¿∆∆«ƒƒ¿«¬ƒ»«¬ƒƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÂÈÙÏ ÔÈ¯È·ÚÓe Á¯Ên‰ È¯ÚLa¿«¬≈«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

Ó ‰È‰iL È„k ,ÌÈO·Îe.‰„B·Úa ÏÈ‚¯Â ¯Èk ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ»¬»

ונותן 17) המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את מסיר
ומדליקן. חדשות פתילות

.ÂÏÎ‡Ó epnÓ ÔÈÚBÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ…»¿ƒƒ∆«¬»
eÈ‰ ‡Ï ‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú .‰˜LÓe«¿∆∆∆«ƒƒƒ¬≈»…»
˙‡ ‡È·Ó ÏÎ‡n‰L ,‰a¯‰ ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ∆¡…«¿≈∆««¬»≈ƒ∆
.È¯˜ ‰‡¯È ‡nL ,ÔLÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,‰M‰«≈»¿…»«ƒƒƒ…∆»ƒ¿∆∆ƒ
˙·ÎLÏ ÔÈÏÈb¯n‰ ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿«

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÁ ·ÏÁÂ ÌÈˆÈa ÔB‚k ,Ú¯Ê∆«¿≈ƒ¿»»«¿«≈»∆

.Êıˆ ÈL ˙Èa ÈÓÈa18e‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈa ˙eÈn‰ ƒ≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿
‰¯Bza ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L ,e„·‡È ‰¯‰Ó ,ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿≈»…≈∆≈»«¬ƒƒ«»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙¯ËwL ,ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,‰t ÏÚaL∆¿«∆¿»¿ƒ∆¿…∆∆«ƒƒ
‰ÏÚiLÎe ,˙Î¯tÏ ıeÁ ÏÎÈ‰a L‡‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»«»≈«≈»«»…∆¿∆«¬∆

ÌÚh‰ .ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÈÙÏ d˙B‡ ÒÈÎÓ dLÚ19: ¬»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒ«««
e¯Ó‡ ,˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa Èk :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê∆∆»«»ƒ∆»»≈»∆«««…∆»¿
,ÌÈÓÎÁ e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .˙¯Ëw‰ ÔÚ ‡e‰ Èkƒ¬««¿…∆ƒƒ«¿»»¿¬»ƒ
,ÔB¯‡‰ ÈÙÏ ÌÈL„w‰ L„˜a ‡l‡ ˙¯Ëw‰ Ô˙B ÔÈ‡L∆≈≈«¿…∆∆»¿…∆«√»ƒƒ¿≈»»
eÈ‰L ÈÙÏe .'‰ ÈÙÏ L‡‰ ÏÚ ˙¯Ëw‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««¿…∆«»≈ƒ¿≈¿ƒ∆»
„ˆÏ ‰ËB ‰Ê ÏB„b Ô‰k ‡nL ÈL ˙È·a ÔÈLLBÁ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ∆»…≈»∆∆¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ eÈ‰ ,˙eÈÓƒ»«¿ƒƒ∆∆«ƒƒ

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â20,ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL e‡ ,ÏB„b Ô‰k ¿¿ƒƒƒ…≈»»¿≈≈ƒ
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe eÁeÏL ‰z‡Â21EÈÏÚ e‡ ÔÈÚÈaLÓ . ¿«»¿≈¿ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ»»∆

¯·„ ‰pLz ‡lL ‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓa¿ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆∆…¿«∆»»
e‰e„LÁL ÏÚ ,‰ÎB·e L¯Bt ‡e‰Â .EÏ e¯Ó‡L∆»«¿¿¿≈∆«∆¬»
ÈÓÏ e„LÁL ÈÙÏ ,ÔÈÎB·e ÔÈL¯Bt Ô‰Â ;˙eÈÓa¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»¿¿ƒ

.ÌeÏk BaÏa ÔÈ‡ ‡nL ,ÔÈÓe˙Ò ÂÈOÚnL∆«¬»¿ƒ∆»≈¿ƒ¿

הצדוקים.19)צמחה.18) של אדוני.20)נימוקם
דין 21) בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

השבועה, לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש,
לומר  נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא
בהלכות  פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא
הקדושֿ שלוחי שכהנים ח והלכה ה הלכה ו פרק נדרים

הם. ברוךֿהוא

.Á,L¯B„Â ·LBÈ ÏB„b Ô‰k ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏ Ïk»≈≈«ƒƒ…≈»≈¿≈
‡Ì‡ .ÂÈÙÏ ÌÈL¯Bc - „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .ÌÎÁ ‰È‰ Ìƒ»»»»¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ

,ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡¯B˜ - ‡¯˜Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰»»»ƒƒ¿…≈¿ƒ»ƒ¿»»
L„w‰ È·˙Îa ?ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ ‰n·e .ÔLÈÈ ‡lL È„k22. ¿≈∆…ƒ««∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈«…∆

‰iÂÏ ÈÁ¯t - ÌÓ˙‰Ï Lwa23Úaˆ‡a ÂÈÙÏ ÔÈkÓ ƒ≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿»»¿∆¿«
‰„¯ˆ24„ÓÚ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ¿»»¿¿ƒƒƒ…≈»¬…

ÔpËˆ‰Â25.ÔLÈz ‡lL È„k ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ËÚÓ ¿ƒ¿«≈¿««»ƒ¿»¿≈∆…ƒ«
BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe26eÈ‰ ‡ÏÂ .‰ËÈÁL ÔÓÊ ÚÈbnL „Ú ƒ¿«¿ƒƒ«∆«ƒ«¿«¿ƒ»¿…»

È‡cÂa ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ÔÈ¯ÈknL „Ú ÔÈËÁBL27, ¬ƒ«∆«ƒƒ∆»»««««¿««
.‰ÏÈla eËÁLÈ ‡nL∆»ƒ¿¬««¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קט k"dei zcear zekld - dcear xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הימים.22) ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה
ומשלי. תהלים מוסיף, צעירים.23)ובירושלמי לויים

כהונה". "פרחי הגירסה שלפנינו בגמרא 24)במשנה
בכוח  אותה ושומטים לאצבע אגודל מקרבים אגודל. מפרש
ליווי  שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה

פה. שבעל רגליו 25)לזמר עליה והעומד צוננת הרצפה
התרדמה. את מפיג וזה "ומעסיקים 26)מצטננות במשנה

לפניו. מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו ונזהרו 27)אותו"
וחשבו  הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה

ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טבילות 1) וכמה זה, ביום משמש שהיה הבגדים סדר יבאר

טובל. היה

.‡‰OÚÓ Ïk2Ô‰k ‰Ê ÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰Â ÔÈ„ÈÓz‰ »«¬≈«¿ƒƒ¿«»ƒ∆∆…≈
˙B„B·ÚÂ ,·‰Ê È„‚·a Le·Ï ‡e‰Â Ô˙B‡ ‰OBÚ ÏB„b»∆»¿»¿ƒ¿≈»»«¬
˙„ÁÈÓ‰ ‰„B·ÚÂ .Ô·Ï È„‚·a - ‰Ê ÌBÈÏ ˙B„ÁÈÓ‰«¿À»¿∆¿ƒ¿≈»»«¬»«¿À∆∆
ÈLe ,ÏB„b Ô‰k ÏL ¯t‰ ‰OÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÌBÈÏ¿∆ƒ«¬≈«»∆…≈»¿≈

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO Ô‰Ó „Á‡L ÌÈ¯ÈÚO‰3˙¯Ë˜‰Â , «¿ƒƒ∆∆»≈∆»ƒ«ƒ¿«≈«¿«¿»«
ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰4Ì‰ Ô·Ï È„‚·a el‡ Ïk . «¿…∆¿…∆«√»ƒ»≈¿ƒ¿≈»»≈

.ÌÈOÚ«¬ƒ

ולד.2) לב. לא: השני 3)יומא החטאת שעיר אבל
זהב. בבגדי בהיכל 4)מעשהו הקטורת הקטרת אבל

זהב. בבגדי נעשית

.·ÌÈ„‚a‰ ‰pLiL ˙Ú Ïk5L·BÏÂ ÌÈ„‚a ËLÙÈÂ »≈∆¿«∆«¿»ƒ¿ƒ¿…¿»ƒ¿≈
‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a6˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL , ¿»ƒ¬≈ƒ»¿ƒ»∆∆¡«»«∆

L·ÏÂ LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â „a‰ È„‚aƒ¿≈«»¿»«∆¿»««ƒ¿»»¿»«
˙BÏÈ·Ë LÓÁÂ .ÂÈ„‚a ˙‡7ÔÈLec˜ ‰¯OÚÂ8Ï·BË ∆¿»»¿»≈¿ƒ«¬»»ƒƒ≈

ËLBt ‰lÁza ?„ˆÈk .ÌBia Ba Lc˜Óe ÏB„b Ô‰k…≈»¿«≈«≈««¿ƒ»≈
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,ÂÈÏÚL ÏÁ È„‚aƒ¿≈…∆»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈∆«»ƒ
˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ¿…∆∆««∆»≈ƒ∆
ÔÈz·Á‰ ÌÚ „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe ,˙B¯p‰9 «≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒƒ«¬ƒƒ
ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Óe ,ÌÈÎÒp‰Â¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¿»¿»ƒ∆«
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌBi‰«¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈

‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,·‰f‰10,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ , «»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»
„·BÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ÓeÏk :ÌBi‰ ˙„B·Ú ¿«≈»»¿«¿»¿≈¬««»

‰Ï¯‚‰‰ ÌÚ ÌÈÈece‰11ÌÈÙa ÌÈÓc‰ ˙˜È¯Êe ,12, «ƒƒƒ««¿»»¿ƒ««»ƒƒ¿ƒ
¯ÈÚO‰ ¯ÒBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰Â¿«¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ
¯ÈÚO‰Â ¯t‰ È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe ,ÏÊ‡ÊÚÏ BÁlLÓÏƒ¿«¿«¬»≈ƒ≈≈«»¿«»ƒ
Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰Ù¯OÏ Ô¯‡L ¯ÒBÓe ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒ≈¿≈»ƒ¿≈»¿««»¿«≈
‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆
.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓeƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»
ÏÈ‡Â BÏÈ‡Â ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ˙‡hÁ ¯ÈÚO ·È¯˜Óe«¿ƒ¿ƒ«»∆««¿≈¿≈
¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe ,˙BÏBÚ Ì‰Â ,ÌÚ‰»»¿≈«¿ƒ≈≈«¿»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ·È¯˜Óe ,ÔÈÙ¯Op‰13¯Á‡Â . «ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««
Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈

ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒƒ»∆
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰ ˙‡Â Ûk‰««¿∆««¿»¿««»¿«≈»»¿«¿»
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»«¿ƒ¿…∆∆
ÔÈa ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ∆»≈ƒ∆«≈≈
,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe .ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»

.‡ˆBÈÂ ÏÁ È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈…¿≈

להיפך.5) או לבן לבגדי זהב בה 6)מבגדי שיש במקוה
סמך  על הסאה. שיעור בדיוק נתברר לא מים. סאה ארבעים
ליטר. 12 עד 10 מכיל שהסאה להניח יש שבידינו, הנתונים

ל.7) שם או 8)משנה הכיור מן ורגלים ידים רחיצת
ה). הלכה לקמן (ראה זהב של שהכהן 9)מקיתון מנחה

קרבנות  מעשה מהלכות יג פרק (ראה יום בכל מקריב גדול
ב). משני 11)מתנגב.10)הלכה איזה הגורל, הטלת

לקמן  (ראה לעזאזל ישתלח ואיזה חטאת יקרב השעירים
ג). המדויק,12)פרק הסדר על רבינו הקפיד לא כאן

הלכה  ד בפרק לקמן אבל הקטורת. לפני הדם הזאת והקדים
ונג: מז. שם במשנה הקבוע הסדר לפי הקטורת, הקדים א

ומחתה 13) כף שהוצאת כתב, ה"ג ד"ה סז: שם רש"י
משמע  וכדבריו הערבים, בין של תמיד להקרבת קודמת
על  מסתמך רבינו אולם ו. פרק אחרי פרשת כהנים' ב'תורת
מודים  "הכל ב: הלכה ז פרק יומא בירושלמי יוחנן ר' דעת
הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, כף בהוצאת

אחרי). פרשת התורה על רמב"ן (ראה

.‚˙BÏÈ·h‰ Ïk14,Lc˜na Ôlk - ÔÈLecw‰Â el‡‰ »«¿ƒ»≈¿«ƒƒÀ»«ƒ¿»
ıeÁ .LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆¿»««ƒ¿»»
,ÏÁa d˙B‡ ÏaËÏ È‡M¯ ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»ƒ»∆««ƒ¿…»«…

È‡LB˙ek ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ d15‰‡ÓË ¯kÊÈ Ì‡L ; ∆≈»∆»¿ƒ«»»∆ƒƒ¿…À¿»
ÏÎÂ .dÓLÏ BÊ ‰ÏÈ·Ëa ‰pnÓ L¯ÙÈ - B„ÈaL ‰LÈ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿»
Lc˜ ‡lL B‡ ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a ÔÈa Ï·Ë ‡lL Ô‰k…≈∆…»«≈¿»ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ≈
B˙„B·Ú - „·ÚÂ ‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈ·e „‚·Ï „‚a ÔÈa≈∆∆¿∆∆≈¬»«¬»¿»«¬»

‰¯Lk16. ¿≈»

ל.14) שם יהודה 15)משנה כר' להזכר, שישתדל
פ"א. שם ל:16)בתוספתא שם גמרא

.„‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÏB„b Ô‰k ‰È‰17ÔÈaÏÓ -18 »»…≈»»≈∆¿«¿ƒ
˙BiLLÚ19ÔÈÏÈËÓ ¯ÁÓÏe ,·¯ÚaÓ L‡a ÏÊ¯a ÏL ¬»ƒ∆«¿∆¿≈ƒ»∆∆¿»»¿ƒƒ

ÌÈna Ô˙B‡20˙e·L ÔÈ‡L ;Ô˙pˆ ‚ÈÙ‰Ï È„k »««ƒ¿≈¿»ƒƒ»»∆≈¿
Lc˜na21„Ú ‰Â˜n‰ ÈÓa ÔÈnÁ ÌÈÓ ÔÈ·¯ÚÓ B‡ . «ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿∆«

.Ô˙pˆ ‚ÈÙzL∆»ƒƒ»»

קרים.17) במים לטבול לו בברייתא 18)וקשה יהודה ר'
לד: ברזל 20)גושים.19)שם הטלת שאיסור אמרו שם

ומקשה), (מחזק "מצרף" משום הוא קרים למים מלובן
בלשון  ("שבות" חכמים גזירת אלא תורה איסור אינו וצירוף

[נימוק 21)התלמוד). שבמקדש. בעבודות גזרו לא חכמים
הלא  שואלים, הרמב"ם מפרשי וכל שם. בגמרא אמרו זה
"המכבה  ב: הלכה פי"ב שבת בהלכות אומר עצמו רבינו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

k"deiקי zcear zekld - dcear xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משמע  חייב". – לצרף נתכוון ואם פטור, מתכת של גחלת
בשם  מבאר שם ובמגידֿמשנה תורה. איסור הוא שמצרף
של  צירוף אבל תורה, איסור הוא ממש שצירוף הרמב"ן,
צירוף  אינו המים, את לחמם כדי למקווה שהטילו עששיות
ראה  הברזל. את מחזקים שמתחממים שהמים מפני ממש,

זו]. סתירה ביישוב נפלא תירוץ שם בלחםֿמשנה

.‰ÔÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ÏB„b Ô‰k ÌBÈ ÏÎa¿»…≈»¿«≈»»¿«¿»ƒ
ÏL ÔB˙ÈwÓ Lc˜Ó ÌBi‰Â ,ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ¯Bik‰«ƒƒ¿»«…¬ƒ¿«¿«≈ƒƒ∆

·‰Ê22ÌÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ÌBÈ ÏÎa .B„B·k ÌeMÓ , »»ƒ¿¿»«…¬ƒƒ
L·k ÏL BÁ¯ÊÓa23B·¯ÚÓa ÔÈ„¯BÈÂ24ÌBi‰Â , ¿ƒ¿»∆∆∆¿¿ƒ¿«¬»¿«

ÚˆÓ‡a ÌÈÏBÚ25,ÏB„b Ô‰k ÈÙÏ ÚˆÓ‡a ÔÈ„¯BÈÂ ƒ»∆¿«¿¿ƒ»∆¿«ƒ¿≈…≈»
B¯c‰Ï È„k26‰zÁna ‰ÎfL ÈÓ ÌBÈ ÏÎa .27‰˙BÁ ¿≈¿«¿¿»ƒ∆»»««¿»∆

ÛÒk ÏL ‰zÁÓa28‰¯ÚÓe29ÏL ‰zÁÓÏ L‡‰ ¿«¿»∆∆∆¿»∆»≈¿«¿»∆
·‰Ê30·‰Ê ÏL ‰zÁÓa ÏB„b Ô‰Î ‰˙BÁ ÌBi‰Â , »»¿«∆…≈»¿«¿»∆»»

.‰„B·Ú ˙ÙÒB˙a BÚbÈÏ ‡lL ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎ d·e»ƒ¿»«≈»∆…¿«¿¿∆∆¬»
,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙˜ÊÁÓ ÌBÈ Ïk ÏL ‰zÁÓ ÔÎÂ¿≈«¿»∆»«¬∆∆«¿»»«ƒ
,‰„·k ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎ·e ;ÔÈa˜ ‰LÏL ÌBi‰ ÏLÂ¿∆«¿»«ƒ¿»»¿»¿≈»

‰l˜ ÌBi‰Â31ÌBi‰Â ,‰¯ˆ˜ d„È ÌBÈ ÏÎ·e ; ¿««»¿»»»¿»»¿«
‰k¯‡32.Ú‚ÈÈ ‡lL ÏB„b Ô‰k ÏÚ Ï˜‰Ï È„k ; ¬À»¿≈¿»≈«…≈»∆…ƒ«

˙BÎ¯ÚÓ LÏL ÁaÊn‰ ÏÚ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa33 ¿»»»««ƒ¿≈«»«¬»
Úa¯‡ ÌL eÈ‰ ÌBi‰Â ,L‡ ÏL34ÔÈÙÈÒBÓ . ∆≈¿«»»«¿«ƒƒ

B¯hÚÏe ÁaÊn‰ ¯c‰Ï È„k ,‰Î¯ÚÓ35. «¬»»¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿«¿

ד 22) פרק יומא בירושלמי כתנאֿקמא. מג: שם משנה
כן  גם ראשון קידוש אם יוסה ור' יונה ר' חולקים ה, הלכה
של  בקיתון והיום סתם: כתב רבינו זהב. של מקיתון היה

כך. ראשון קידוש שגם ומשמע שש 23)זהב, רחב קרש
עולים. הכהנים ובו המזבח של דרום בצד מונח אמה, עשרה
לפנות  שעליהם מפני המזרח בשפת עולים היו יום בכל
יהיו  לא פונה שאתה (פניות) פינות "כל אמרו: שהרי לימין,
את  לקצר כדי מזרח, בשפת עולים ולפיכך לימין" אלא
כל  את לעבור יצטרכו המערבית בשפתו יעלו אם כי הדרך,

מ.). וגמרא שם (משנה הכבש של אחרי 24)רחבו
של  המערבית לשפתו מגיעים המזבח, כל את שהקיפו

יורדים. ושם "כהן 25)הכבש הגירסא: שלפנינו במשנה
לעולם  אומר יהודה ר' באמצע, ויורד באמצע עולה גדול
כמו  רבינו וגירסת באמצע", ויורד באמצע עולה גדול כהן
ראה  רבינו, כגירסת משמע מה. שם ובגמרא כאן. שכתב

עם 26)לחםֿמשנה. ברוב שילך הגדול הכהן את לכבד
אותו. שעל 27)מלווים מהמערכה גחלים בה לחתות

הקטורת. את עליה להקטיר כדי "התורה 28)המזבח,
מתקלקלת  המחתה כי (שם), ישראל" של ממונם על חסה

באש.ק  תדיר בה כשחותים הגחלים.29)צת את שופך
המקדש.30) כבוד משום מקטיר, היה בגמרא 31)ובה

ושל  עבים, דפנותיה היומיומית שהמחתה מפרשים, מד: שם
דקים. גדול.32)היום כהן של זרועו את שתתמוך כדי

יהודה 33) ור' יוסי ור' מאיר ר' נחלקו מג: שם במשנה
מחבריו" כמותו "שהלכה יוסי כר' ופסק המערכות, במנין

מו.). א.34)(עירובין הן: יום שבכל מערכות שלוש
מערכה  ב. הקרבנות: את מקטירים שעליה גדולה מערכה

להקטרת  הגחלים את לוקחים שממנה קטורת, של שניה
אש  הספיקה לא אם האש, לקיום ג. בהיכל: הקטורת
אש  עליה מוסיפים הבשר רוב על להתגבר הגדולה המערכה

זו. להקטיר 35)ממערכה גחלים נוטלים זו וממערכה
הקדשים. לקודש שמכניסים הקטורת

.ÂB˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ∆«¬¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk „Ú·e36,e„ÓÏ ¿«»¿«ƒ¿»≈ƒƒ«¿»»¿

ÌÈ¯·c ÈecÂ ‰fL37‰cÂ˙Ó ‡e‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»≈∆ƒ¿«∆
BÓˆÚ È„È ÏÚ - „Á‡ :ÌÈÈecÂ ‰LÏL ‰Ê ÌBÈa¿∆¿»ƒƒ∆»«¿≈«¿
¯‡L ÌÚ BÓˆÚ È„È ÏÚ - ÈL ÈecÂ .‰lÁz¿ƒ»ƒ≈ƒ«¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ‰k‰38.BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t ÏÚ Ì‰ÈLe . «…¬ƒ¿≈∆««««»¬∆
¯ÈÚO ÏÚ Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ - ÈLÈÏL Èece‰Â¿«ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ¿»≈«»ƒ

Îa ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊÓe .ÁlzLn‰LÏL Ô‰Ó ÈecÂ Ï «ƒ¿«≈««¿ƒ∆«≈¿»ƒ≈∆»
„ˆÈk .ÌÈÓÚt39È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ ?¯ÓB‡ ‡e‰ ¿»ƒ≈«≈»»«≈»»ƒ

‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆»»«≈«∆»
È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÂÚÏÂ ÌÈ‡ËÁÏ«¬»ƒ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ
¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk :¯Ó‡pL .'eÎÂ ÈzÚLtLÂ¿∆»«¿ƒ¿∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
'‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…«…≈∆ƒ¿≈
ÔÎÂ .ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊ‰ ÌÈÓÚt LÏL È¯‰ .e¯‰Ëzƒ¿»¬≈»¿»ƒƒ¿ƒ∆«≈¿≈
¯ÈÚO ÏÚ Ï¯Bb‰ ˙‡ Ô˙B ‡e‰LÎe .Ô‰Ó ÈecÂ ÏÎa¿»ƒ≈∆¿∆≈∆«»«¿ƒ
˙‡ ¯ÈkÊÓ ‡ˆÓ .˙‡hÁ ÌM‰Ï :¯ÓB‡ ,˙‡hÁ‰««»≈¿«≈«»ƒ¿»«¿ƒ∆

ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰Ê ÌBÈa ÌM‰40¯ÈkÊÓ ‡e‰ ÌlÎ·e . «≈¿∆∆∆¿»ƒ¿À»«¿ƒ
B·˙Îk41‰È‰ ‰BL‡¯a .L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰L , ƒ¿»∆«≈«¿…»»ƒ»»»

ÌMa BÏB˜ ˙‡ dÈa‚Ó42ÔÈˆe¯t ea¯L ÔÂÈk .43- «¿ƒ«∆«≈≈»∆«¿ƒ
˙eÓÈÚpa BÚÈÏ·Óe .CeÓ ÏB˜a B¯Ó‡Ï e¯ÊÁ44„Ú , »¿¿»¿¿»«¿ƒ«¿ƒ«
.ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯·Á elÙ‡ Ba e¯ÈkÈ ‡lL∆…«ƒ¬ƒ¬≈»«…¬ƒ

מסיני.36) למשה הקרבן,37)הלכה על ידיו סומך
מא: לא: שם המתכפרים, עבירות על משנה 38)ומתודה

ואל  החייב, על ויכפר זכאי "יבוא מג: שם ובגמרא מא: שם
החייב". על ויכפר חייב על 39)יבוא הן הנוסחאות כל

אנא  וכו' חטאתי השם "אנא גורס רבינו שם. המשניות פי
חננאל  ורבינו שלפנינו. במשנה הגירסא וכן כפר", השם
ז) הלכה ג (פרק בירושלמי חגי ר' דעת מביא לה:) (שם
ודחה  בשם", אנא ובשניה השם, אנא אומר היה "בראשונה
"אתה  העבודה בסדר אולם המשנה. נוסחת מפני דבריו
הוא  וכן חגי, ר' כדעת כתוב ספרד" "נוסח הנקרא כוננת"

לט:40)בתוספתא. בכינוי 41)שם שקוראים כמו ולא
רב  בשם מביא יט סימן ח פרק יומא ברא"ש "אֿדֿנֿי".

אותיות. מ"ב בן שם מזכיר שהיה גאון, כשהזכיר 42)האי
השם. כהן 43)את כמו ככתבו, השם את לקרוא שהתחילו

את 44)גדול. ומבליע בזמרה ומסלסל מאריך היה בזמרה.
בנעימת  אותו "מבליעים אמרו: עא. קידושין בגמרא השם.
עשרה  שתים בן בשם שם והמדובר הכהנים". אחיהם
בנשיאת  הזכירוהו והם צנועים, לכהנים רק שנמסר אותיות

בהבלעה. כפים

.ÊÌÈ‰k‰ Ïk45Ì‰Lk ,‰¯ÊÚa ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÚ‰Â »«…¬ƒ¿»»»¿ƒ»¬»»¿∆≈
ÏB„b Ô‰k ÈtÓ ‡ˆBÈ L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ÌÈÚÓBL¿ƒ∆«≈«¿…»≈ƒƒ…≈»
ÌÈÏÙBÂ ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚ¯Bk eÈ‰ ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיי k"dei zcear zekld - dcear xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆¿¿ƒ»≈¿«¿
Ï„‚ e·‰ ,‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk :¯Ó‡pL .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆∆¡«ƒ≈∆¿»»…∆
˙‡ ¯Ó‚Ï Ôek˙Ó ‰È‰ ÌÈÈece‰ ˙LÏL·e .eÈ‰Ï‡Ï≈…≈ƒ¿∆«ƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿…∆

ÌM‰46ÏÎÂ .e¯‰Ëz Ô‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÔÈÎ¯·Ó‰ „‚k «≈¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿»¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈecÂÏ ¯Lk ÌBi‰47ÌÈ¯t‰ ÈecÂÏe «»≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»ƒ

ÌÈÙ¯Op‰48. «ƒ¿»ƒ

"והם 45) רק גורס ח פרק יומא והמרדכי סו. יומא משנה
גירסת  גם וכן ועד", לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונים

שם. בפיוטים.46)הגר"א אלא בתלמוד נמצא לא
כ:47) מגילה ופר 48)משנה ציבור של דבר העלם פר

ה"א. ופט"ו ה"א, פי"ב שגגות הלכות ראה משיח. כהן

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר

וכיצד. מגריל והיכן

.‡˙BÏ¯Bb‰ ÈL2„Á‡Â ,ÌM‰Ï ÂÈÏÚ ·e˙k „Á‡ - ¿≈«»∆»»»»¿«≈¿∆»
¯·c ÏkÓ ÌÈ¯Lk Ì‰Â .ÏÊ‡ÊÚÏ ÂÈÏÚ ·e˙k3ÔÓ ÔÈa : »»»«¬»≈¿≈¿≈ƒƒ»»»≈ƒ

‰È‰È ‡Ï Ï·‡ .˙Îzn‰ ÔÓ ÔÈa ,Ô·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ıÚ‰»≈≈ƒ»∆∆≈ƒ««∆∆¬»…ƒ¿∆
‡l‡ ,·‰Ê „Á‡Â ÛÒk „Á‡ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»∆»∆∆¿∆»»»∆»

ÔÈÂL Ì‰ÈL4.eÈ‰ ıÚ ÏLÂ .Ì˙B‡ eOÚ ÈL ˙È··e ¿≈∆»ƒ¿∆≈»¿«ƒ≈ƒ»»
·‰Ê ÏL5˜ÈÊÁn‰ „Á‡ ÈÏÎa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ÔÈÁÈpÓe . ∆»»«ƒƒ¿≈«»ƒ¿ƒ∆»««¬ƒ

ÌÈ„i‰ ÈzL6Ôek˙È ‡ÏÂ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎiL È„k ,7. ¿≈«»«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»»¿…ƒ¿«≈
ÏÁ ‰Ê ÈÏÎe8.BÓL ÈtÏ˜Â ,‰È‰ ıÚ ÏLÂ ,‡e‰ ¿ƒ∆…¿∆≈»»¿«¿≈¿

השעירים 2) שני על אהרן ונתן ח): טז, (ויקרא בתורה כתוב
דיניהם  פרטי לעזאזל. אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות,
הבאות. בהלכות מבוארים הללו השעירים שני של

א.3) לז, יומא "של 5)שם.4)ברייתא, שם: משנה,
פירוש, זהב", של גמלא בן ועשאן היו, עץ) (מין אשכרוע

גדול. כהן כשנתמנה נדב ידים 6)מכספו שתי רק כלומר,
יותר. גורל 7)ולא איזה ולהכיר בידיו למשמש יוכל שלא

גורל  כשיצא היה טוב (סימן הימנית בידו ויוציאו לה' הוא
שם. רש"י וראה א. לט, שם רבא בימין). לא 8)זה

עושים  ואין עץ, של שהיה מפני שרת כלי בקדושת קידשוהו
(שם). עץ של שרת כלי

.·?ÏÈ¯‚Ó ÔÎÈ‰9ÁaÊn‰ ÔBÙˆa ‰¯ÊÚ‰ Á¯ÊÓa10. ≈»«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»ƒ¿«ƒ¿≈«
Ô‰Èt ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÈtÏw‰ ÌL ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»««¿≈«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆
,ÌLÏ ‡a ÏB„b Ô‰ÎÂ .Á¯ÊÓÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ·¯ÚÓÏ¿«¬»«¬≈∆¿ƒ¿»¿…≈»»¿»

·‡ ˙Èa L‡¯Â BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â11ÈLe .BÏ‡ÓOÓ ¿«¿»ƒƒ¿…≈»ƒ¿…¿≈
.BÏ‡ÓOÏ „Á‡Â BÈÓÈÏ „Á‡ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿»»∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

א.9) לז, שם למזבח,10)משנה, מזרחית צפונית כלומר,
בשיטתו  עומד רבינו המזבח. של המזרח קיר מול ולא
שהמזבח  שאע"פ הט"וֿטז, הבחירה בית מהל' שבפ"ה
נקרא  לא העזרה, של הצפונית למחיצתה אמות שבע משוך
ששים  היינו המזבח, מקיר צפוני שהוא המקום אלא צפון
עד  האולם מכותל העזרה אורך לכל ברוחב וחצי אמות
ראה  אמות. ושש שבעים היינו העזרה, של המזרחי כותל
פ"ג  יומא יוםֿטוב' ו'תוספות כאן, ולחםֿמשנה כסףֿמשנה

עבד 11)מ"ט. משמר וכל משמרות, ל24ֿ חולקו הכהנים

אבות, לבתי משמרו את מחלק משמר כל וראש אחד, שבוע
ה"ג  המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה ליום, אב בית

והי"א.

.‚Û¯Ë12ÂÈ„È ÈzLa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ‰ÏÚ‰Â ÈtÏwa13 »«««¿≈¿∆¡»¿≈«»ƒ¿≈»»
‰ÏÚ ÌL ÏL Ì‡ .ÂÈ„È Á˙BÙe ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÌLÏ¿≈¿≈«¿ƒƒ≈«»»ƒ∆≈»»

ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :¯ÓB‡ Ô‚q‰ - BÈÓÈa14da‚‰ , ƒƒ«¿»≈ƒƒ…≈»«¿«
:BÏ ¯ÓB‡ ·‡ ˙Èa L‡¯ - ‰ÏÚ Ï‡ÓOa Ì‡Â .EÈÓÈ¿ƒ∆¿ƒƒ¿…»»…≈»≈
˙BÏ¯Bb‰ ÈL Ô˙BÂ .EÏ‡ÓO da‚‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ƒƒ…≈»«¿«¿…∆¿≈¿≈«»
ÏL ÏÚ Ï‡ÓO ÏLÂ ,ÔÈÓÈ ÏÚ ÔÈÓÈ ÏL :Ì‰ÈL ÏÚ«¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆¿…«∆

·kÚ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ï‡ÓO15¯qÁL ‡l‡ , ¿…¿ƒ…»«…ƒ≈∆»∆ƒ≈
‰Ï¯‚‰‰Â .˙·kÚÓ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰Áp‰‰L ;‰ÂˆÓƒ¿»∆««»»ƒ¿»∆≈»¿«∆∆¿««¿»»

‰„B·Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙·kÚÓ16‰Áp‰‰ ,CÎÈÙÏ . ¿«∆∆««ƒ∆≈»¬»¿ƒ»««»»
‰ÏeÒt ÈtÏw‰ ÔÓ ˙BÏ¯Bb‰ ˙ÈÏÚ‰Â ,¯Êa ‰¯Lk¿≈»¿»¿«¬»««»ƒ««¿≈¿»

¯Êa17. ¿»

למשמש 12) יוכל שלא כדי פתאומית, לקיחה חטף,
(ראה  בשמאל ואיזה בימין לקחת איזה ולבחור בגורלות

א. לט, שם משנה, ו). הערה ואחד 13)למעלה בימין אחד
שם.14)בשמאל. את 15)משנה, להניח צריך לכתחילה

את  ושחט הניח לא אם ובדיעבד, השעירים. על הגורלות
שהגרלה  הגמרא מסקנות - ב מ, שם כשר, – החטאת שעיר

מעכבת. אינה והנחה שהרי 16)מעכבת - ב לט, שם

שם). (רש"י בסגן גם פסק 17)כשרה שרבינו ואע"פ
כהן  של פרו ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א
עבודה  שאינה אלא מעכבת שחיטה והרי כשרה, בזר גדול
שחיטה  כי לשחיטה, הגרלה לדמות אין מב.) יומא (ראה
(לחםֿ הגרלה מהֿשאיןֿכן לקרבנות, מיוחדת מצוה אינה

משנה).

.„ÔBLÏ ¯LB˜Â18˙È¯B‰Ê ÏL19ÌÈÚÏÒ ÈzL Ï˜LÓ20 ¿≈»∆¿ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ
BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe ÁlzLn‰ ¯ÈÚO L‡¯a21, ¿…»ƒ«ƒ¿«≈««¬ƒ¿∆∆≈ƒ

B˙ËÈÁL ˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ22¯t ˙‡ ËÁBLÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆≈¿ƒ»¿≈∆«
¯ÈÚO‰ ˙‡Â BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰23Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ««»¬∆¿∆«»ƒ∆»»»»«»
.ÌMÏ«≈

ב.18) מב, שם היו 19)משנה, רגילים אדום. צבוע צמר
לשון. בתבנית הצמר חוטי את בשם 20)לקפל אבין כרבי

א. מג, שם יונתן, יוציאוהו.21)רבי שדרכו השער מול
לקשירת 22) הכוונה אם שאלו ובגמרא שם. המשנה, לשון

בית  כנגד השעיר את שמעמידים הכוונה או בצוארו זהורית
כלשון  סתם ורבינו בקשירה. שמדובר והמסקנה שחיטתו,
"אף  כתוב: כוננת", "אתה העבודה סדר ובפיוט המשנה.
הרא"ש  ותמה שחיטתו". בית נגד יעמידנו שם של שעיר
מהגמרא  - הפייטן על הכיפורים יום עבודת סדר בהל'

עיי"ש. רציפות 23)שהבאנו, על כאן מקפיד אינו רבינו
הקטיר  השעיר, לשחיטת הפר שחיטת בין שהרי הסדר,
דיני  להשמיענו שרצה ומפני בפנים, הפר דם והזה קטורת
לשחיטת  השעיר שחיטת כאן הסמיך ובשעיר, בפר ההזיות

הבא. בפרק המבואר הסדר על וסמך הפר,

.‰ÏÎÈ‰Ï ÔÓc ÒÈÎÓe24ÌBia Ô‰ÈL ÌcÓ ‰fÓe , «¿ƒ»»«≈»«∆ƒ«¿≈∆«
˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰f‰25‰lÁz ‰fÓ :Ô‰ el‡Â . «∆«¿»ƒ¿»«»¿≈≈«∆¿ƒ»
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k"deiקיר zcear zekld - dcear xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èca ÔÈa ÌÈL„w‰ L„˜a ˙BÈf‰ ‰BÓL ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿∆«»¿…∆«√»ƒ≈«≈
˙¯tkÏ ·B¯˜ ÔB¯‡‰26ÁÙËa27ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL , »»»««…∆¿∆«∆∆¡«¿ƒ¿≈

˙¯tk‰28.¯ÓB‚Â ‰fÈÚ·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌL ‰fÓe ««…∆«∆¿≈«∆»««¿«¿»¿∆«
‰hÓÏ29‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .30Ú·L :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«∆«

‰BL‡¯ ‰Èf‰ ÏÚ ¯˙È ‰fÈ - ÌÈÓÚt31‰È‰ CÎÂ . ¿»ƒ«∆»≈««»»ƒ»¿»»»
.LÏLÂ ˙Á‡ .ÌÈzLe ˙Á‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ .˙Á‡ :‰BÓ∆««««¿««««¿«ƒ««¿»
.Ú·LÂ ˙Á‡ .LLÂ ˙Á‡ .LÓÁÂ ˙Á‡ .Úa¯‡Â ˙Á‡««¿«¿«««¿»≈««»≈««»∆«

ÁkLÈ ‡nL ?‰Îk ‰BÓ ‰nÏÂ32‰Èf‰ ‰ÓÈÂ ¿»»∆»»∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆«»»
¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÓ Ck ¯Á‡Â .Ú·M‰ ÏÏkÓ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿««∆«¿««»«∆ƒ««»ƒ
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa≈«≈»»¿∆««¿«¿»¿∆«¿«»
ÏÎÈ‰a ‰fÓe ¯ÊBÁÂ .¯t‰ Ì„a ‰BnL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆∆¿««»¿≈«∆«≈»

˙Î¯t‰ ÏÚ33Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ¯t‰ ÌcÓ ««»…∆ƒ««»¿∆««¿«¿»¿∆«
ÈÙÏÂ ˙¯tk‰ ÏÚ :¯t‰ Ì„a ¯Ó‡ CkL ,‰hÓÏ¿«»∆»∆¡«¿««»«««…∆¿ƒ¿≈

˙¯tk‰34‰fÓe ¯ÊBÁÂ .ÌÈÙa ‰BnL C¯„k ‰BÓe , ««…∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈«∆
˙Á‡ ,˙BÈf‰ ‰BÓL ˙Î¯t‰ ÏÚ Ôk ¯ÈÚO‰ ÌcÓƒ««»ƒ≈««»…∆¿∆«»««
‰OÚÂ :¯ÈÚO‰ Ì„a ¯Ó‡pL ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆«¿«»∆∆¡«¿««»ƒ¿»»
‰BnL C¯„k ‰BÓe ,¯t‰ Ì„Ï ‰OÚ ¯L‡k BÓc ˙‡∆»«¬∆»»¿««»∆¿∆∆∆∆
‡Ï ˙Bf‰Ï Ô‰a Ôek˙Ó BÈ‡ ˙BÈf‰‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»≈««»≈ƒ¿«≈»∆¿«…

ÛÈÏˆÓk ‡l‡ ,‰hÓÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ35·¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿»¿…¿«»∆»¿«¿ƒ¿««»¿»≈
Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰ Ì„Â ¯t‰ Ìc ,ÌÈÓc‰ ÈL¿≈«»ƒ««»¿««»ƒ«∆ƒ¿≈∆

˙BÈf‰ Úa¯‡36˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ37·‰f‰ ÁaÊÓ «¿««»««¿««¿ƒ¿««»»
BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL38.‰Ê ÁaÊÓ ÏL ∆«≈»¿∆««»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"adGd gAfn zFpxw rAx` lr zFiGd rAx` mdipXn dGnE©¤¦§¥¤©§©©¨©©§©©§¦§©©¨¨
lkidAW."'Ek ¤©¥¨

"סדר  (וכנוסח כפשטות התערובת" מדם "מזה אומר ואינו
ארבע". משניהם "ומזה אם כי כפור"), ליום העבודה

שעל  ההזאה שגם ובנגלה בהלכה לומר בזה שכוונתו וי"ל
מספר  עם קשורה הקדשים) בקדש (ולא הפנימי המזבח
ארבע  פעמים שתי הזאות", ארבע משניהם "מזה - שמונה

(שמונה).
ועל  הבדים שבין בהזיות 'שמונה' המספר דיוק לבאר ויש
עילאה  תשובה היא יוה"כ של התשובה עבודת הפרוכת.
היא  בכללותה עילאה תשובה השלימות. תכלית עד
"שבת  הוא יוה"כ שהרי באגה"ת כמבואר רבה" "בשמחה
תשובה  מחמת שק "הלובש בשו"ע אדה"ז וכפס"ד שבתון"
בכסות  לכבדו וצריך יו"ט שהוא מפני ביוה"כ לפשטו צריך
של  הנהגה עם קשור אינו יוה"כ שצום כיון היינו, נקיה"
שמחה  מתוך להיות צריך אלא שק, ולבוש בגדיכם" "קרעו
ה' "לקדוש כי נקי'" בכסות "לכבדו שצריך זאת, ועוד

יוה"כ". זה מכובד
בו  שניתנו "יום הוא שיוה"כ תורה, למתן קשור זה ענין
נאמר  שעלי' תורה ענינה עילאה ותשובה אחרונות" לוחות
זהו  שמחה. של ענין לב" משמחי ישרים ה' "פקודי

המספר  כי יוה"כ, של בהזאות 'שמונה' במספר שמדייק
הבינה, בספירת שהיא עילאה תשובה על מורה שמונה
השמחה  ענין - שמחה" הבנים "אם ענינה הבינה וספירת
הגילוי  המשכת הנהר" "רחובות ענינה בינה ובנוסף,

הרחבה. של באופן למטה קדישא' ד'עתיקא
.fl oniq dcear xtq zekln oii .315 cenr h"kg zegiy ihewl

ב.24) נג, שם המשנה, ע"פ הוא ההזיות סדר כל
א.25) מב, זבחים על 26)ברייתא, מונחת היתה הכפורת

טפח. ועוביה הברית לוחות שני מונחים שבו הארון
נה,27) שם בגמרא הכפרת. עובי של הטפח מול באויר מזה

אלא  הכפורת על נפל לא והדם כפורת". של עוביה "נגד א:
שיזה  רבינו כוונת לפרש גם (אפשר לארון סמוך הקרקע על

הכפורת). מן מטפח יותר רחוק לא "לפני"28)במקום
ממש. הכפורת על לא ב.29)משמע נג, שם משנה,

מצדד  למעלה מזה "כשהוא פירשו: א נה, שם ובברייתא
פירש  למעלה". ידו מצדד למטה מזה וכשהוא למטה, ידו
ידו  כף הכוונה למטה" ידו ש"מצדד שם חננאל' 'רבינו
הכוונה  למעלה" ידו "מצדד וכן למעלה, ואצבעותיו למטה
שם  רש"י פירש וכן למטה. ואצבעותיו למעלה ידו כף
בפירוש, כותב ליומא, בחידושיו הישר, בספר ('רבינוֿתם'

המשנה, את מפרשת זו 'רבינו שברייתא דברי נוטים ושכן
אחד, במקום נעשו ההזיות שכל ואומר, ומוסיף חננאל'.
לשיטתו  הולך ורבינו שם). רש"י לשיטת מנוגדת זו והוספה

לד. הערה להלן ראה חננאל', 'רבינו תורה 30)של
שמונה.31)שבעלֿפה. הן שם,32)וביחד אלעזר כרבי

משנה'. 'לחם הקדשים 33)ראה קודש בין המבדיל המסך
פני 34)להיכל. "על יד): טז, (ויקרא כתוב הפר בדם

נה.) (שם למדו זה מפסוק הכפורת", ולפני קדמה הכפורת
(שם  ולמטה הקדשים. בקודש למטה ושבע למעלה אחת
(שם  חכמים ופירשו מועד", לאוהל יעשה "וכן כתוב: טז)

כך. יזה בהיכל שגם ורבינו 35)נו:) המשנה. לשון
לפרש  שכוונתו ונראה בשוט, כמלקה אומר: שם בפירושו
מטה  כלפי ולא מעלה כלפי בידו תנועה עשה לא שהכהן
מצדד  היה היד את ורק בשוט, כמלקה אופקית תנועה אלא
'רבינו  דעת ע"פ למעלה שביארנו כמו למעלה או למטה
הכתפים  בין שמתחיל ברצועה "כמכה פירש (רש"י חננאל'
בביתֿדין). למלקות שהכוונה ברור למטה", והולך ומכה

ב.36) נח, שם כז.37)משנה, הערה ה"ב פ"ד לקמן ראה
הקרנות.38) מן מקום בריחוק המזבח, גג על פירוש,

.ÂBÚaˆ‡ Ï·BË ˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈»«¿»ƒ¿»«»≈∆¿»
‰Èf‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÈ·Ë Ìca39˙BÈf‰ ÈzL ‰fiL ‡Ï , «»¿ƒ»«»«»»…∆«∆¿≈«»

È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ CÙBL Ìc‰ È¯ÈLe .˙Á‡ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»««¿»≈«»≈«¿«¬»ƒ
.ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ

טבילה.39) הזייה כל על ה"ב: פ"ג, יומא תוספתא

.ÊCk ¯Á‡Â40LÈ‡ „Èa ÈÁ‰ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ ¿««»¿«≈«∆«»ƒ««¿«ƒ
ÔÎen‰41BÎÈÏB‰Ï ÌÈ¯Lk Ïk‰Â .¯a„nÏ BÎÈÏB‰Ï42, «»¿ƒ«ƒ¿»¿«…¿≈ƒ¿ƒ

Ó eÈ‰ ‡ÏÂ Ú·˜ ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eOÚL ‡l‡˙‡ ÌÈÁÈp ∆»∆»…¬ƒ¿ƒ∆«¿…»«ƒƒ∆
˙BkÒÂ .BÎÈÏB‰Ï Ï‡¯OÈ43„Ú ÌÈÏLe¯ÈÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ƒ¿»≈¿ƒ¿À»ƒƒ»«ƒ«
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‰a¯‰ ÌÈL‡ B‡ „Á‡ LÈ‡ ˙·BLÂ ,¯a„n‰ ˙lÁz¿ƒ««ƒ¿»¿≈ƒ∆»¬»ƒ«¿≈
‰kqÓ B˙B‡ ÔÈeÏÓ eÈ‰iL È„k ,Ô‰Ó ‰kÒÂ ‰kÒ ÏÎa¿»À»¿À»≈∆¿≈∆ƒ¿¿«ƒƒÀ»
È¯‰Â ÔBÊÓ È¯‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰kÒÂ ‰kÒ Ïk ÏÚ .‰kÒÏ¿À»«»À»¿À»¿ƒ¬≈»«¬≈
ÌÏBÚÓe .ÏÎB‡ - ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆÂ BÁk ÏLk Ì‡ .ÌÈÓ«ƒƒ»«…¿»ƒ∆¡…≈≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰B¯Á‡‰ ‰kq‰ ÈL‡Â .CÎÏ Ì„‡ C¯ˆ‰ ‡Ï…À¿«»»¿»¿«¿≈«À»»«¬»¿ƒ

ÌeÁz‰ ÛBÒa44‰È‰ „ˆÈk .˜BÁ¯Ó ÂÈOÚÓ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ¿«¿¿ƒ∆«¬»≈»≈«»»
ÂÈ¯˜aL ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ˜ÏBÁ ?‰OBÚ45BÈˆÁ , ∆≈»∆¿ƒ∆¿«¿»∆¿

BÙÁB„Â .ÂÈ¯˜ ÈzL ÔÈa ¯LB˜ BÈˆÁÂ ÚÏqa ¯LB˜≈«∆«¿∆¿≈≈¿≈«¿»¿¬
ÈˆÁÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï .„¯BÈÂ ÏbÏb˙Ó ‡e‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿ƒ¿«¿≈¿≈…»»«ƒ««¬ƒ
·LBÈÂ ‡·e .ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ ‰OÚ ‡e‰L „Ú ¯‰‰»»«∆«¬∆≈»ƒ≈»ƒ»¿≈

‰B¯Á‡‰ ‰kÒ ˙Áz BÏ46˙Bik¯„Â .CLÁzL „Ú47 ««À»»«¬»«∆∆¿«¿«¿ƒ
ÚÈb‰L eÚ„iL È„k ,ÔÈ¯„eÒa ÔÈÙÈÓe ,ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿∆ƒƒ«

¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLnL ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO48„Èa »ƒ«ƒ¿»¿««∆¿«≈«∆«»ƒ¿«
,ÌÈÙÏ ÔÓ„ ‰f‰L ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ïˆ‡ ¯ÊBÁ ,BÎÈÏBÓƒ≈≈∆«»¿«»ƒ∆ƒ»»»ƒ¿ƒ
Ô¯ÈË˜Óe ÈÏka Ì˙BÂ Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÔÚ¯B˜Â¿¿»ƒ∆≈≈∆¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»
˙BÏB„b ˙BÎÈ˙Á Ô¯Oa ¯‡L CzÁÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿«≈¿»¿»»¬ƒ¿

BÊa BÊ ˙B¯ÚÓ49,Ô˙B‡ ˜¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰ÚÈÏ˜ ÔÈÓk ¿…»¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»≈»
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï ÌÈ¯Á‡ „Èa ÔÁlLÓe50, ¿«¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»¿≈«¿≈»

e¯‡aL BÓk ,Ô¯BÚa ÌL Ô˙B‡ ÔÈÁzÓe51. ¿«¿ƒ»»¿»¿∆≈«¿

א.40) סו, שם מי 41)משנה, הכיפורים יום ערב קובעים
"ושלח  כא): טז, (ויקרא בתורה שנאמר השעיר, את יוליך

עתי". איש נאמר 42)ביד ולא "איש" (שם) שנאמר
המשנה,43)"כהן". על מפירושו ב. סו, שם משנה,

היו  סוכות שעשר שם, במשנה מאיר כרבי שדעתו  משמע
ובין  בשבת), ללכת שמותר (מרחק מיל וסוכה סוכה ובין
מילים. שני - השעיר דחיפת למקום האחרונה הסוכה

בשבת 44) ההליכה היתר גבול שהוא הראשון, המיל בסוף
יוסי  ורבי יהודה רבי נגד מאיר כרבי פסק הכיפורים. ויום

שם. במשנה, כמותו רבי שסתם מפני אותה 45)בברייתא,
לא  כאן במשנה ה"ד. למעלה שנזכרה זהורית של לשון
"קושר  נאמר - ב מא, במשנה למעלה וגם "בקרניו", נאמר
קרניים. נזכרו ולא המשתלח" שעיר בראש זהורית של לשון

יישאר 46) שלא כדי שבת, מתחום יותר ללכת לו התירו
הלילה. עד במדבר כל 47)לבדו על שעומדים אנשים

מניף  למדבר השעיר וכשהגיע מזה, זה מסוים במרחק הדרך
גם  ומניף רואה שלפניו וזה סודרים, למדבר הקרוב האחרון
שראו  עד השאר וכן ומניף רואה והשלישי סודרים, הוא

הסימן. את האמור 48)בירושלים כל ב. סז, שם משנה,
הקריאה  אבל למדבר, השעיר שהגיע לפני לעשות מותר כאן
מצוותו. ונגמרה למדבר השעיר שהגיע אחר מצוותה בתורה

ששי. פרק סוף - ב סח, שם ב.49)ראה סז, שם ברייתא,
מעשה 50) מהל' פ"ז (ראה הדשן בית ונקרא לירושלים חוץ

ה"ד). הי"ח.51)הקרבנות הקרבנות מעשה מהל' פ"ה

.ÁÚÈb‰L ÔÂÈk52ÏB„b Ô‰k ‡ˆÈ ¯a„nÏ ¯ÈÚO ≈»∆ƒƒ«»ƒ«ƒ¿»»»…≈»
ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ53B˙‡È¯˜ ÔÓÊ·e .‰¯Bza ˙B¯˜Ï54 ¿∆¿««»ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»

‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÔLc‰ ˙È·a ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»¿«»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ»»∆
¯ÈÚOÂ ¯t ‰‡B¯ BÈ‡ - ‡¯B˜ ‡e‰Lk ÏB„b Ô‰k…≈»¿∆≈≈∆«¿»ƒ

¯Ê· ‰¯Lk Ô˙Ù¯Oe .ÔÈÙ¯Op‰55e¯‡aL BÓk ,56. «ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈»¿»¿∆≈«¿

ב.52) סח, שם רב 53)משנה, של מימרא ב. סט, שם
במשנה.54)חסדא. ב סח, פ"ו 55)שם יומא 'ירושלמי'

שם). קרבן' 'שירי (ראה ה"ו מעשה 56)סוף מהל' פ"ז
ה"ה. הקרבנות

.ËBÊ ‰‡È¯˜57‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰„B·Ú dÈ‡ ¿ƒ»≈»¬»¿ƒ»ƒ»»
‰ˆ¯ Ì‡Â .‡¯B˜ - BlMÓ ÌÈ·Ï ÏÁ È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈…¿»ƒƒ∆≈¿ƒ»»
˙B‰Ï ez ‰p‰k È„‚aL ;‡¯B˜ - Ô·Ï È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈»

Ô‰a58e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL59. »∆∆…ƒ¿«¬»¿∆≈«¿

ב.57) סח, שם -58)משנה, א סט, יומא 'תוספות' ראה
בגדי. מגביל 59)ד"ה שם הי"א. המקדש כלי מהל' פ"ח

מותר  עובד שהוא ביום שרק ואומר, ההיתר את רבינו
עבודה. בשעת שלא גם ללבוש

.È?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk60·LBÈ61ÏÎÂ ,ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ≈«≈≈¿∆¿««»ƒ¿»
ÔfÁÂ .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÚ‰62˙Òk‰63‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB »»¿ƒ¿»»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ64,Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â , ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
.Ïa˜Óe „ÓBÚ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ B˙B Ô‚q‰Â¿«¿»¿¿…≈»¿…≈»≈¿«≈
˙L¯ÙaL ¯BOÚa C‡Â ˙BÓ È¯Á‡ ‡¯B˜Â „ÓBÚ≈¿≈«¬≈¿«∆»∆¿»»«

˙B„ÚBÓ65ÔÈÚ‰ ÛBÒ „Ú66‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÏB‚Â , ¬«»ƒ¿»¿≈∆«»
ÌÎÈÙÏ È˙‡¯wM ‰nÓ ¯˙BÈ :¯ÓB‡Â B˜ÈÁa dÁÈpÓe«ƒ»¿≈¿≈≈ƒ«∆»»ƒƒ¿≈∆

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁaL ¯BOÚ·e .Ô‡k ·e˙k67ÛBÒ „Ú »»∆»∆¿««¿ƒ«
ÈÙÏ ?‰t ÏÚ ‡¯B˜ ‰nÏÂ .‰t ÏÚ B˙B‡ ‡¯B˜ ÔÈÚ‰»ƒ¿»≈«∆¿»»≈«∆¿ƒ

¯eaˆa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡L68‡¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . ∆≈¿ƒ≈∆»¿ƒ¿»»…ƒ¿»
,ÌÈ¯ÙÒ ÈL· ‡¯B˜ „Á‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?¯Á‡ ¯ÙÒa¿≈∆«≈¿ƒ∆≈∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÔBL‡¯ Ì‚t ÌeMÓ69. ƒ¿»ƒ

שם.60) למטה 61)משנה, שנאמר ממה זה, למדו בגמרא
ישב. כן שלפני משמע ומקבל", עומד גדול "וכהן במשנה:

א. סט, כך 62)שם חזן, – לשמש קראו המשנה, בזמן
(יא.) שבת המשנה על בפירושו אולם כאן, רש"י פירש
"מלמד  רבינו כותב קוראים", תינוקות היכן רואה "החזן
לשבעת  בתורה המקריא שם, פירש ורש"י תינוקות".
אדם  על מוטלים היו התפקידים ששני ונראה הקרואים.

לתפילה 63)אחד. מיוחד מקום היה המקדש בבית
בתוספתא  ביתֿכנסת. או כנסת ונקרא בתורה, ולקריאה
נכנסים  וימיםֿטובים "ובשבתות כתוב: ה"ד פ"ב חגיגה
מקום  גם היה שכאן נראה הבית", שבהר המדרש לבית

שני. בבית וכל 64)התפילה הכנסת, עניני על הממונה
שם). (רש"י פיו על נחתכים אמור 65)צרכיה פרשת

כו). כג, שבתכם.66)(ויקרא תשבתו בפרשת 67)עד
חומש  נקרא במדבר ספר זֿיא), כט, (במדבר פינחס
למעלה  ראה ישראל. בני במפקד שמתחיל מפני הפקודים,

ה"א. עד 68)פ"א לחכות הציבור את להטריח שלא
שקרא 69)שיגללו. בספר (פסול) פגם נמצא יאמרו שלא

תחילה. בו

.‡È‡¯BwL ˙Úa70C¯„k ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ¿≈∆≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿∆∆
Ú·L ‰È¯Á‡Ï ÛÈÒBÓe ,˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nL71 ∆¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿«¬∆»∆«

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿ƒ
,'eÎÂ e‡ËÁ Èk eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ .'eÎÂ CÏ eÁ‡¬«¿»¿¿«»»ƒƒ»»¿
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Ï‡¯OÈ BnÚ ˙BBÚ ÏÁBÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»≈¬«ƒ¿»≈
Ô˜˙k ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .ÌÈÓÁ¯a72ÏÚ C¯·Óe . ¿«¬ƒ¬≈»¿»¿ƒ¿»¿»≈«

„ÓÚiL ,dÈÚ ‰È‰È .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆ƒ¿»»∆«¬…
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ .BÎB˙a ‰ÈÎLe Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¿¿≈»»«»¿»
.dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Ï‡¯OÈ ÏÚ C¯·Óe .ÔBiˆa ÔÎBL≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿≈«¿»
.CÏÓ Ô‰Ó ¯eÒÈ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ '‰ ÚÈLBiL ,dÈÚƒ¿»»∆ƒ«∆ƒ¿»≈¿…»≈∆∆∆
C¯·Óe .Ï‡¯OÈa ¯ÁBa‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»«≈¿ƒ¿»≈¿»≈
‰ˆ¯iL ,dÈÚ .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ÌÈ‰k‰ ÏÚ««…¬ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
:da Ì˙BÁÂ .ÌÎ¯·ÈÂ Ì˙„B·ÚÂ Ì‰ÈOÚÓ ÌB˜n‰«»«¬≈∆«¬»»ƒ»¿≈¿≈»
‰lÙz ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¿«≈«…¬ƒ¿««»≈¿ƒ»
:Ì˙BÁÂ ,ÏÈ‚¯ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‰Lw·e ‰p¯Â ‰pÁ˙e¿ƒ»¿ƒ»«»»¿ƒ«∆»ƒ¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ '‰ ÚLB‰««¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ

‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï73. ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

א.70) ע, וגמרא ב. סח, שם כתוב 71)משנה, במשנה
הברכה  וגם עליה" "ומברך אמרו: שם אבל "שמונה",
"לאחריה", ומוסיף כותב כאן ורבינו בכלל, הקריאה שלפני
נמנות  מברך אדם שכל הברכות ושתי "שבע". כתב ולפיכך
על  (בפירושו ברכות. תשע הרי כן לא שאם אחת, כברכה
ראה  אחר. ברכות סדר רבינו כותב - ב מ, סוטה המשנה,

כאן). ישראל' ו'תפארת יוםֿטוב' שהן 72)'תוספות כפי
שמונהֿעשרה. בתפילת "שומע 73)סדורות מונה רבינו

מכניסה  אינו במשנה ורש"י הברכות, שבע במנין תפלה"
במנין  והגירסאות השיטות (רבו הברכות שמונה לחשבון
זו). בהלכה שלפנינו הגירסה לפי הוא כאן ופירושנו הברכות,

â"ôùú'ä ïåùçøî æ"è éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

.‡˙BˆÁk :‡e‰ Ck ‰Ê ÌBÈaL ÌÈOÚn‰ Ïk ¯„Ò≈∆»««¬ƒ∆¿∆»«¬
ÔÈÒÈÙÓ ‰ÏÈl‰2ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï3˙‡ ÔÈ¯cÒÓe . ««¿»¿ƒƒƒ¿««∆∆¿«¿ƒ∆

ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈM„Óe ,‰Î¯Ún‰««¬»»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»
.„ÈÓz‰ ˙ËÈÁLÏ eÚÈbiL „Ú ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ ÌBÈ««≈∆∆≈«¿«∆«ƒƒ¿ƒ««»ƒ
ıea ÏL ÔÈ„Ò ÔÈÒ¯Bt ,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁLÏ eÚÈbiLk4 ¿∆«ƒƒ¿…∆«»ƒ¿ƒ»ƒ∆
¯ÈkiL È„k ?ıea ÏL ‰nÏÂ .ÌÚ‰ ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈa≈…≈»≈»»¿»»∆¿≈∆«ƒ
,Ï·BËÂ ,ÏÁ È„‚a ËLBÙe .ıea È„‚·a ÌBi‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈…¿≈
ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈
,‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÁÈpÓe ,ÌÈL ·¯ „ÈÓza«»ƒ…¿«ƒ«ƒ««≈ƒ¿…«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â .B˙ÂˆÓk ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯BÊÂ Ìc‰ Ïa˜Óe¿«≈«»¿¿««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿««»
˙‡ ·ÈËÓe ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe ÏÎÈ‰Ï ÒÎƒ¿»«≈»«¿ƒ¿…∆∆««≈ƒ∆
,ÌÈÎÒp‰Â ÔÈz·Á‰Â „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe .˙B¯p‰«≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒ¿«¬ƒƒ¿«¿»ƒ
„ÈÓz‰ ¯Á‡Â .e¯‡aL ÌBÈ Ïk ÏL „ÈÓz‰ ¯„Ò ÏÎk¿»≈∆«»ƒ∆»∆≈«¿¿«««»ƒ
¯Á‡Â .ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Ó«¿ƒ«»¿ƒ¿««¿»ƒ∆««¿««
,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
Ïˆ‡ BÏ ‡·e .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»»≈∆
BL‡¯ ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa „ÓBÚ ‰È‰ B¯Ùe .B¯t»»»»≈≈»»¿«ƒ¿≈«…

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ÌB¯„ÏÂÈÙe ¿»»»¿«¬»¿«…≈≈¿ƒ¿»»»

.‰cÂ˙Óe ¯t‰ L‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ .·¯ÚÓÏ¿«¬»¿≈¿≈»»«…«»ƒ¿«∆
ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
:¯Ó‡Ï Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ«»¿«∆«¿¿≈…
ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èkƒ««∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…
ÈL ÏÚ ÏÈ¯‚Ó Ck ¯Á‡Â .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»¿««»«¿ƒ«¿≈
ÁlzLn‰ L‡¯a ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ¯LB˜Â ,ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿≈»∆¿ƒ¿…«ƒ¿«≈«
˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ ,BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆≈
ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ,‰iL B¯t Ïˆ‡ BÏ ‡·e .B˙ËÈÁL¿ƒ»»≈∆»¿ƒ»¿≈¿≈»»
‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ CÎÂ .ÈL ÈecÂ ‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ«…ƒ¿«∆ƒ≈ƒ¿»≈»»
È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡«¬…«¿∆»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
·e˙kk .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡ È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈«¬…«¿∆«»
Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ‰f‰ ÌBi· Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a¿«∆«¿∆ƒ««∆¿≈¿««»
‡e‰L ÈÓÏ B˙BÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁBL≈∆«»¿«≈∆»¿¿¿ƒ∆

L¯˜È ‡lL B„„Ó5„·¯‰ ÏÚ [dÁÈpÓe] ,6ÈÚÈ·¯‰ ¿«¿¿∆…ƒ¿««ƒ»«»…∆»¿ƒƒ
ıeÁaÓ ÏÎÈ‰ ÏL7da ‰˙BÁÂ ‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . ∆≈»ƒ«¿≈∆««¿»¿∆»

ÏÚÓ :¯Ó‡pL ,·¯ÚÓÏ CeÓq‰ ÔÓ ÁaÊn‰ ÏÚÓ L‡≈≈««ƒ¿≈«ƒ«»¿«¬»∆∆¡«≈«
.‰¯ÊÚaL „·¯‰ ÏÚ dÁÈpÓe „¯BÈÂ ,'‰ ÈÙlÓ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«ƒƒ¿≈¿≈«ƒ»«»…∆∆»¬»»
ÔÓ ‰wc ˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏÎe Ûk‰ ˙‡ BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒ∆««¿ƒ»≈¿…∆«»ƒ

‰wc‰8˙B˜eÁÓ ‡Ï ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓ ÔÙBÁÂ ,9‡ÏÂ ««»¿≈ƒ∆»¿…»¿»…¿¿…
˙BLe„‚10˙BÙeÙË ‡l‡ ,11ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰ , ¿∆»¿«»¿ƒ»¿¿«»»

‰ÎÏB‰L ,e¯‡a ¯·k .Ûk‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ,BË˜ ÈÙÏ¿ƒ»¿¿≈¿««¿»≈«¿∆»»
,˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÌÈL„w‰ Ì„a ˙ÏÒBt Ï‡ÓOaƒ¿…∆∆¿««√»ƒƒ¿»»¬
ÛÎÂ BÏ‡ÓOa ‰zÁn‰ CÈÏBiL ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ CÎÈÙÏe¿ƒ»»»ƒ«ƒ∆ƒ««¿»ƒ¿…¿«
„BÚÂ ,‰zÁn‰ „·k ÈtÓ Ï·‡ ;BÈÓÈa ˙¯Ëw‰«¿…∆ƒƒ¬»ƒ¿≈…∆««¿»»
,ÔB¯‡‰ „Ú BÏ‡ÓOa dÏ·ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ,‰nÁ ‡È‰L∆ƒ«»≈»¿»¿»ƒ¿…«»»

BÏ‡ÓOa ˙¯Ëw‰ ÛÎÂ BÈÓÈa ‰zÁn‰ ÏËB CÎÈÙÏ12, ¿ƒ»≈««¿»ƒƒ¿««¿…∆ƒ¿…
.ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÏÎÈ‰a Cl‰Óe¿«≈«≈»«∆«ƒ«¿…∆«√»ƒ

‰Ùe¯t ˙Î¯t‰ ‡ˆÓ13„Ú ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ . »»«»…∆¿»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ«
ÔÈa ‰zÁn‰ Ô˙B ,ÔB¯‡Ï ÚÈb‰ .ÔB¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L∆«ƒ«»»ƒƒ«»»≈««¿»≈
‰È‰ ,ÔB¯‡ ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È··e .ÌÈca‰ ÈL¿≈««ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»»»

‰i˙M‰ Ô·‡ ÏÚ dÁÈpÓ14ÈL‡¯a Ûk‰ ˙ÙO ÊÁB‡Â . «ƒ»«∆∆«¿ƒ»¿≈¿«««¿»≈
CB˙Ï BÏ„e‚a ˙¯Ëw‰ ‰¯ÚÓe ,ÂÈpLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿ƒ»¿»∆«¿…∆¿»¿
BÊÂ .‰˙È‰Lk ÂÈÙÁ ‡BÏÓÏ d¯ÈÊÁnL „Ú ÂÈÙÁ»¿»«∆«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿∆»¿»¿

¯·BˆÂ .Lc˜naL ‰L˜ ‰„B·Ú ‡È‰15ÏÚ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ƒ¬»»»∆«ƒ¿»¿≈∆«¿…∆«
‰È‰zL È„k ,‰zÁna ÌÈÙÏ B„Èa ÌÈÏÁb‰ Èab«≈«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»¿≈∆ƒ¿∆
.‰ÂkÈ ‡lL ,ÂÈtÓ ‰˜BÁ¯e ÔB¯‡Ï ‰·B¯˜ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»»»¿»ƒ»»∆…ƒ»∆
‡e‰Â .‡ˆBÈÂ ÔLÚ ˙Èa‰ ‡lÓ˙iL „Ú ÌL ÔÈzÓÓe«¿ƒ»«∆ƒ¿«≈««ƒ»»¿≈¿
ÂÈ¯BÁ‡Â L„wÏ ÂÈt ,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó¿«≈¬«ƒ¿«¿«»»«…∆«¬»
ÏÎÈ‰a ÌL Ïlt˙Óe .˙Î¯t‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú ,ÏÎÈ‰Ï«≈»«∆≈≈ƒ«»…∆ƒ¿«≈»«≈»
,ÌÚ‰ ˙‡ ˙ÈÚ·‰Ï ‡lL ,‰¯ˆ˜ ‰lÙz ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»¿ƒ»¿»»∆…¿«¿ƒ∆»»
ÔBˆ¯ È‰È :Ïlt˙Ó ‰È‰ CÎÂ .ÏÎÈ‰a ˙Ó e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈«≈»¿»»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰eÁL BÊ ‰L ‰È‰z Ì‡L ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒƒ¿∆»»¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קטו k"dei zcear zekld - dcear xtq - oeygxn f"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÏÂ .‰„e‰È ˙ÈaÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡ÏÂ .‰ÓeL‚ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿…»≈∆ƒ≈¿»¿…
Òkz Ï‡Â .‰Ò¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈

.ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ˙lÙz EÈÙÏ¿»∆¿ƒ«¿≈¿»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"`Ed KM df mFiAW miVrOd lM xcq. .z` hgWl EriBIWM ¥¤¨©©£¦¤§¤¨§¤©¦¦§Ÿ¤
uEA lW oicq oiqxFR ,cinYd."'Ek ©¨¦§¦¨¦¤

סידור  הדשן, תרומת עבודות נשתנו מה להבין, וצריך
ידי  על להיעשות צריכות שאינן המזבח ודישון המערכה

יום". בכל שעושין כדרך "מפיסין אלא הגדול הכהן
שיצטרכו  כך כל חשובות אינן אלו שעבודות לומר ואין
וחומר: קל דברים הלא גדול, כהן ידי על להיעשות
ולא  קדשים", קדשי אפילו בזרים כשרה קדשים "שחיטת
אע"פ  הכיפורים יום של גדול כהן "פר שאפילו אלא עוד
זאת, ולעומת כשר". זר שחטו אם אהרן, ושחט בו שנאמר
המערכה  את שסידר זר וכן כהן, צריכה הדשן הרמת
ביוהכ"פ  התמיד שחיטת אם זה, פי על פסול". "סידורה
כמה  אחת על המערכה וסידור הדשן תרומת כהן, צריכה

וכמה!
מדוע  דווקא, כה"ג מוכרחות אינן אלו עבודות אם ולאידך,

גדול? כהן בידי להיעשות התמיד שחיטת צריכה
.bq oniq dcear xtq 'zekln oii

גורל.2) מן 3)מטילים קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
נקרא  וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן
ביום  הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת
שכתב  ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים
זה  גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק למעלה
הנעשית  הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת
בעל  ראה יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה

שם). בוץ?4)המאור של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת שיכיר , כדי

שהרי 5) הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן
דמו. הזיית ובין הפר שחיטת בין מקומה זו הקטרה

(בלטות).6) מרצפות מקטיר 7)שורת גדול שכהן בזמן
להיכל. להכנס אדם לכל אסור יום 8)הקטורת בערב

העומדת  הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים
ו:). (כריתות למחרת היד 9)להקטרה אצבעות ראשי

היד. בכף מפסיקה 10)נוגעות היד וכף האצבעות בין
קטרת. של ניכרת מכף 11)כמות קצת מרוחקות האצבעות

מידה  פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו היד,
"בביסה  שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה

כרש"י. לפרש קשה ושם שהולכת 12)טפופה" פי על ואף
איברים  בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם
מן  פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי אמר לכבש
וביום  מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה),
(כסף  גדול כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים

מחוברים מ 13)משנה). והקיפולים הצד מן קצת קופלת
פרוכות, שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים,

ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן
בין  הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר שם אולם
הפתח  ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל
מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) (שם אחת פרוכת הייתה
היה  לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי

(בקדש 14)ארון. שם הייתה "אבן נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים)

עבה 15) שכבה צובר אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,
לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא

.·˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa16ÌÚ‰ Ïk ÌÈL„w‰ L„˜a ƒ¿««¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ»»»
ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÈL¯Bt¿ƒƒ«≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ≈

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰17ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡L ; »»¿«ƒ¿≈«∆≈¿ƒƒ≈»»
˙ÚL·e ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ‰¯Ë˜‰ ˙ÚLa ‡l‡ ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«∆»ƒ¿««¿»»«≈»¿»ƒ¿«
.ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÏÎÈ‰a ÌÈÓc ÔzÓ««»ƒ«≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÒÎÂ ,B„„Ó ‡e‰L ‰fÓ ¯t‰ Ìc ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈««»ƒ∆∆¿«¿¿¿ƒ¿»

Ó ‰fÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epn ¿…∆«√»ƒ«∆ƒ∆»¿∆«»
Ôk ÏÚ ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa18·‰f‰ ≈«≈»»¿≈«ƒ«≈»«««»»

˙‡ ËÁBLÂ ,ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â .ÌL ‰È‰L∆»»»¿««»≈ƒ«≈»¿≈∆
,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba ÒÎÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯ÈÚO‰«»ƒ¿«≈∆»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒ
‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa ˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epnÓ ‰fÓe«∆ƒ∆»¿∆«»≈«≈»»¿≈
ÏËB Ck ¯Á‡Â .ÏÎÈ‰aL ÈL ·‰f‰ Ôk ÏÚ BÁÈpÓe«ƒ«««»»≈ƒ∆«≈»¿««»≈
„‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe Ôk‰ ÏÚÓ ¯t‰ Ìc««»≈««««∆ƒ∆««»…∆¿∆∆
Ìc ÏËBÂ ,¯t‰ Ìc ÁÈpÓe .˙BÈf‰ ‰BÓL ÔB¯‡‰»»¿∆«»«ƒ«««»¿≈«
‰BÓL ÔB¯‡‰ „‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe ¯ÈÚO‰«»ƒ«∆ƒ∆««»…∆¿∆∆»»¿∆
,¯ÈÚO‰ Ìc CB˙Ï ¯t‰ Ì„ ‰¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â .˙BÈf‰«»¿««»¿»∆««»¿««»ƒ
È„k ,¯t‰ Ì„ Ba ‰È‰L ˜¯ÊnÏ Ïk‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«…«ƒ¿»∆»»««»¿≈
ÔÈa ·‰f‰ ÁaÊnÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ e·¯Ú˙iL∆ƒ¿»¿»∆»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿««»»≈

˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙Óe ,‰¯Bn‰Â ÁaÊn‰19˙·¯Úz‰ ÌcÓ «ƒ¿≈«¿«¿»«¿ƒ¿«ƒ«««¬…∆
ÏÚ ‰fÓe CÏB‰Â ·aÒÓ ‡e‰Â ,·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ ÏÚ««¿ƒ¿««»»¿¿«≈¿≈«∆«
,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ÏÈÁ˙Óe .ıeÁaÓ ˙B¯w‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÔÏÚÓÏ ÔhÓlÓ Ô˙B ‡e‰ Ôlk ÏÚÂ .˙ÈÁ¯ÊÓ20ıeÁ , ƒ¿»ƒ¿«À»≈ƒ¿«»¿«¿»
ÔÏÚÓÏÓ Ô˙B ‡e‰L ÂÈÙÏ ‰˙È‰L ‰B¯Á‡‰ ÔÓƒ»«¬»∆»¿»¿»»∆≈ƒ¿«¿»

ÂÈÏk eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ,ÔhÓÏ21ÌÈÏÁb‰ ‰˙BÁÂ . ¿«»¿≈∆…ƒ¿«¿¿≈»¿∆«∆»ƒ
‰l‚nL „Ú CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ·‰f‰ ÁaÊÓaL ¯Ù‡‰Â¿»≈∆∆¿ƒ¿««»»≈«¿≈««∆¿«∆
Ú·L ÁaÊÓ ÏL B¯‰Ë ÏÚ ˙·¯Úz‰ ÌcÓ ‰fÓe ,B·‰Ê¿»«∆ƒ«««¬…∆«»√∆ƒ¿≈«∆«
˙BzÓ eÓÏML ÌB˜na ,ÌB¯c‰ „ˆa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿««»«»∆»¿«¿
È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ Ìc‰ È¯ÈL CÙBLÂ ‡ˆBÈÂ .ÂÈ˙B¯«̃¿»¿≈¿≈¿»≈«»«¿«¬»ƒ
¯ÈÚO Ïˆ‡ ‡a Ck ¯Á‡Â .ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ¿««»»≈∆»ƒ
CÎÂ .‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«¿≈¿≈»»«…ƒ¿«∆¿»
EÈÙÏ eÚLÙe eÂÚ e‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»»«≈»¿»»¿¿»∆
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈»»«≈«∆»«¬»ƒ
EÈÙÏ eÚLtLÂ eÂÚLÂ e‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿¿»∆
Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈«»¿«∆«¿∆ƒ
˙‡ ÁlLÓ Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi·««∆¿«≈¬≈∆¿≈¿««»¿«≈«∆
ÒÈÎ‰L ¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰«»ƒ«ƒ¿»ƒ≈≈«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ï ÔÓcÔLc‰ ˙È·Ï ¯‡M‰ ÁlLÓe ,ÈÏka Ô˙BÂ ÌÈÙ »»ƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ¿«≈««¿»¿≈«∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

k"deiקטז zcear zekld - dcear xtq - oeygxn f"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Á‡ ÌL ‡¯B˜Â ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ ‡ˆBÈÂ .‰Ù¯OÏƒ¿≈»¿≈¿∆¿««»ƒ¿≈»««
ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»ƒ«ƒ¿»¿««»¿«≈≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
ÏÏkÓ ‡e‰L ,ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO‰ ‰OBÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿∆«»ƒ««¬∆«∆ƒ¿«
;ÌÚ‰ ÏÈ‡Â BÏÈ‡ ·È¯˜Óe ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ˙Ba¯»̃¿¿«««¿ƒ≈¿≈»»
.ÌÚ‰ ˙ÏÚ ˙‡Â B˙ÏÚ ˙‡ ‰OÚÂ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»∆…»¿∆…«»»
·È¯˜Óe .ÔÈÙ¯Op‰ ¯ÈÚOÂ ¯t ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ»≈ƒ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»
.Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈
˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒ∆««¿∆
,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰««¿»¿««»¿«≈≈ƒ¿≈»»¿≈
ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈«¿ƒ¿…∆∆≈
¯‡Lk ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ≈ƒ∆«≈∆≈»«¿«ƒƒ¿»
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈÓi‰«»ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈
ÌÚ‰ ÏÎÂ .B˙È·Ï ‡ˆBÈÂ ,BÓˆÚ È„‚a L·BÏÂ ·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈«¿¿≈¿≈¿»»»
‡ˆiL ÏÚ ‰OBÚ ‰È‰ ·BË ÌBÈÂ .B˙Èa „Ú B˙B‡ ÔÈeÏÓ¿«ƒ«≈¿»»∆«∆»»

.L„w‰ ÔÓ ÌBÏLa¿»ƒ«…∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"WcTd on mFlWA `vIW lr dVFr did aFh mFie." §¨¨¤©¤¨¨§¨¦©Ÿ¤

שסיבת  בזה ופירשו מ"ד), (פ"ז יומא במשנה מקורו
"בשעה  במשנה אחרת כגירסא ולא שיצא" "על הגירסא
כי  שיוצא בשעה יו"ט לעשות יכול שאין כיון היא, שיצא"
כך, על הקשו כבר אבל למחרת. רק אלא יוהכ"פ, עדין אז
כו' הנרות הטבת אחר הערב עד נמשך שהיה שאפשר
לגרוס  אפשר וא"כ לילה, היה כבר לביתו שכשהגיע באופן

שיצא". "בשעה
הטעמים  בשני תלויות הגירסאות ששתי לומר, ונראה
בתור  הוא האם הגדול. הכהן עושה שהיה היו"ט לסיבת
שצריכים  "ארבעה דרך על סכנה, ממקום שיצא על הודאה
בחיים, יוצא היה לא ראוי היה לא אם שהרי כו'", להודות
ישראל. את להבעית שלא כדי בתפילתו האריך לא ולכן
ויצא  הוא ברוך ה' לפני מעשיו שנתרצו מצד שהוא או

בשלום.
בשעה  או שיצא" "על הגירסאות שתי הן לזה, ובהתאם
שנתרצתה  על כטעם הוא שיצא" "בשעה הגורסים שיצא";
עוונותיהם  שמכפר ליוהכ"פ בהמשך הוא והיו"ט עבודתו,
שטעם  סוברים שיצא", "על הגורסים אבל ישראל. של

לכה"ג. מוות אירע שלא על הוא היו"ט
.cq oniq dcear xtq zkln oii

באוהל 16) יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב
יהיה  שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן בשעה אדם שם

שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית בין 17)והיכל
שהוא  עצמו, והאולם אמות. ושתיים עשרים למזבח האולם

עשרה  אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין
א  פרק כלים במסכת ששנינו שמה רבינו ומשמיענו אמה.
הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה
אבל  בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת בשעת הכוונה
ולא  בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש בהקטרה

למזבח. האולם לתת 19)בסיס.18)מבין  לומר רצונו
"ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה ולא באצבע הדם

למעלה.20)לקמן. ועולה וממשיך למטה להזות מתחיל
לצדד 21) יכול אינו ממש לפניו היא שהקרן מכיוון

כלפי  ואוחזן המרוחקות בהזיות כמו מטה כלפי אצבעותיו
זה, במצב למטה מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה

כותנתו. לשרוול הדם יזוב

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים אם יבאר

הפר. לדם השעיר דם הקדים

.‡˙B„B·Ú Ïk2ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ô·Ï È„‚·a „·BÚL3 »¬∆≈¿ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ«≈»
Ô‰a ÌÈc˜‰ Ì‡Â ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ Ô˙BOÚÏ CÈ¯ˆ4 »ƒ«¬»««≈∆∆≈«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

.ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B¯·ÁÏ ‰OÚÓ«¬∆«¬≈…»»¿

שם.2) בברייתא יהודה ר' של וכפירושו ס. יומא משנה
לבן 3) בבגדי הנעשים "בדברים נאמר: שם בברייתא

אבל  הקדשים, לקודש שהכוונה רש"י, ופירש מבפנים".
מדברי  אולם פוסל. סדר שינוי אין בהיכל הנעשים בדברים
היכל. היינו "מבפנים" מפרש שהוא יוצא כאן רבינו
יהודה  שלר' אמרו מ. בזבחים הרי הקשה, ובלחםֿמשנה
(וביומא  בעזרה? הזאות אין והרי מעכב, אינו הזאות סדר
לדם  במזבח הפר דם הקדים אם יהודה שלר' אמרו, מ.
ואומר  זו, לקושיא יישוב מצא ולא כשר). – בהיכל השעיר
ההיכל", מן "לפנים וצ"ל רבינו, בדברי סופר שטעות

הקדשים. בקודש להיכל,4)כלומר, שמחוץ עבודות אבל
הדם, שירי ושפיכת וידוי הגרלה, כגון הקדשים, לקודש או
הסדר  אין בגדים) (בארבעה לבן בבגדי נעשים שהם אע"פ

מעכב.

.·dÙÁL ˙¯Ë˜5‰OÚ ‡Ï - ¯t‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ¿…∆∆¬»»…∆¿ƒ««»…»»
ÌÈt C¯ˆ ,‰¯ÊÚa ‰ÈÙÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌeÏk¿««ƒ∆«¬ƒ»»¬»»…∆¿ƒ

ÌÈt ˙„B·Úa6BËÁML ¯ÈÚO ÔÎÂ .‡È‰7ÔzÓ Ì„˜ «¬«¿ƒƒ¿≈»ƒ∆¿»…∆««
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯t ÏL BÓc8Èt ÏÚ Û‡ . »∆«…»»¿««ƒ

ÌÈÙÏ ÒÎ BÓ„ È¯‰ ,‰¯ÊÚa ‰ËÈÁM‰L9. ∆«¿ƒ»»¬»»¬≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

שם.5) חנינא רב של לפי 6)מימרא שם אמרו זה נימוק
רבינו  שדעת מכאן כמותו. פוסק שרבינו יהודה, ר' דעת
גם  אלא פנים עבודות יאחר שלא רק לא הקפידה שהתורה
היא  שהשחיטה לנמק עליו היה כן לא שאם יקדימן, שלא
כתבו, אבל, ד"ה ס. שם ישנים בתוספות אבל פנים. צורך
מפני  הוא כאן הפסול שיטתם, ולפי כשר. – הקדימן שאם

פנים. צורך היא סא.7)שהשחיטה שם עולא, של מימרא
אחר.8) שעיר וישחוט הפר דם יזה כלומר,9)כלומר,

נמצא  לא שם בגמרא פנים. צורך היא השחיטה ולפיכך
אם  אפילו שהרי כאן, לו צריכים אנו ואין זה נימוק
שאיחר  מפני כלום, עשה לא חוץ כעבודת דינה השחיטה
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שאם  ביומא, שאמרו כמו הקדשים, בקודש הפר דם מתן
בקודש  השעיר דם למתנות שבהיכל הפר דם מתנות הקדים
הנעשים  דברים הם הפר שמתנות ואע"פ פסול, – הקדשים
וראה  הלחםֿמשנה, גירסת ב הערה למעלה (ראה מחוץ

נהי). ד"ה מ. שם ישנים תוספות

.‚˙„B·Ú Ì„˜ Ô˙B‡ ‰OÚL ÔÈÙÒen‰ ¯ÈÚOÂ ÏÈ‡«ƒ¿»ƒ«»ƒ∆»»»…∆¬«
ÌBi‰10ÌeÏk ÔÈ‡ -11. «≈»¿

ההזאה 10) אחר וזמנם והשעיר, הפר דם הזאת לפני פירוש,
פ"ד). סוף למעלה (ראה אימוריהם הקטרת ולפני

אחרים.11) מוסף ושעיר איל וישחוט היום, עבודות יעשה
דם  שהזאת מפני נפסלו בחוץ, הנעשים דברים שהם ואע"פ
ההערה  (ראה הם בפנים הנעשים דברים והשעיר הפר
כהן  של אילו את כאן השמיט שרבינו לפלא, הקודמת).
וצ"ע. היום. עבודות אחר שזמנו פסק פ"ד בסוף והרי גדול,

.„¯ÈÚO‰ Ìc ÌÈc˜‰12ÌÈL„w‰ L„˜a ¯t‰ Ì„Ï ƒ¿ƒ««»ƒ¿««»¿…∆«√»ƒ
¯Ó‚iL Ì„˜13B˙ÂˆÓk ¯t‰ ÌcÓ ‰fÈ - B˙„B·Ú14, …∆∆ƒ¿…¬»«∆ƒ««»¿ƒ¿»

BÓcÓ ‰fÈÂ B˙B‡ ËÁLÈÂ ¯Á‡ ¯ÈÚO ‡È·È Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ»
Ìc ÌÈc˜‰ .ÔBL‡¯‰ ÏÒtÈÂ ,B˙ÂˆÓk ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ«
- ˙Î¯t‰ ÏÚ ÏÎÈ‰aL ˙Bzna ¯t‰ Ì„Ï ¯ÈÚO‰«»ƒ¿««»««»∆«≈»««»…∆

¯t‰ Ìc ¯Á‡Ï ‰iL ÌÚt ¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÈÂ ¯ÊÁÈ15. «¬…¿«∆ƒ««»ƒ««¿ƒ»¿««««»

ס.12) שם דם 13)משנה להזות שהתחיל אע"פ כלומר,
דם  והזה והפסיק ההזאות, כל את גמר שלא אלא הפר

פסול. – ואינה 14)השעיר מדעתו, רבינו הוסיף זו תיבה
אלא  שפסק ממקום מתחיל שאינו לומר והתכוון במשנה.
משנה, כסתם פסק כלום. נתן לא כאילו ההזאות  כל נותן
שדין  וסובר סא. שם בברייתא שמעון ור' אלעזר כר' ולא
הסמוכה). בהלכה לקמן (ראה נשפך כדין הקדים

למעלה 15) (ראה בהיכל פוסל אינו הסדר ששינוי ואע"פ
חזר  לא אם בדיעבד ורק לכתחילה, להזות צריך ב), הערה
בדין  כך אינו ולמה א). בהלכה (לחםֿמשנה כשר – והזה
דם  מתן לפני השעיר שחיטת הקדים ששם מפני הקודם?
נפסל  ולפיכך לתקן, אפשר אי וזה הקדשים, בקודש הפר

במקומו. אחר ומביאים הראשון השעיר

.‰Ìc‰ CtL16L„˜aL ˙BzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú ƒ¿««»«∆…»««»∆¿…∆
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ÌÈL„w‰17‰lÁza ‰fÈÂ ¯ÊÁÈÂ «√»ƒ»ƒ»«≈¿«¬…¿«∆«¿ƒ»

.ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ

ס.16) שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט פירוש,

.Â¯Ób18˙Bzna ÏÈÁ˙‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BzÓ »««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿ƒ««»
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ÏÎÈ‰aL∆«≈»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈

ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙ÈÂ19. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««»∆«≈»

בקודש 19)שם.18) ולהזות לחזור צריך אינו אבל
כמצוותה  ונעשתה עצמה בפני כפרה שהן מפני הקדשים,

הסמוכה). בהלכה (ראה

.Ê¯Ób20ÁaÊÓ ÏÚ ÔzÏ ÏÈÁ˙‰Â ÏÎÈ‰aL ˙BzÓ »««»∆«≈»¿ƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿«
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ·‰f‰«»»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈
ÈÙa ‰¯tk ÔlkL .ÁaÊn‰ ˙BzÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ««¿«ƒ¿≈«∆À»«»»ƒ¿≈

Ô‰ ÔÓˆÚ21. «¿»≈

השני.21)שם.20) את מעכב אחד אין ולפיכך

.ÁBÈ‡ - Ìc‰ CtL Ck ¯Á‡Â ÁaÊn‰ ˙BzÓ ¯Ób»««¿«ƒ¿≈«¿««»ƒ¿««»≈
ÁaÊÓ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˙ÎÈÙML ;¯Á‡ Ì„ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«≈∆¿ƒ««¿»ƒ«ƒ¿≈«

˙·kÚÓ dÈ‡ ÔBˆÈÁ‰22CtLpL ‡e‰ ¯t‰ Ìc Ì‡Â . «ƒ≈»¿«∆∆¿ƒ««»∆ƒ¿«
˙Bzn‰ Ïk ¯Ó‚iL Ì„˜23,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - …∆∆ƒ¿…»««»¬≈∆≈ƒ««≈

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙¯Ë˜ ÔtÁÈÂ24¯ÈË˜ÈÂ ,¯t‰ ˙ËÈÁL ¿«¿…¿…∆««¿ƒ»…∆¿ƒ««»¿«¿ƒ
epnÓ ‰fÈÂ BÓ„ ‡È·È Ck ¯Á‡Â ,˙¯Ëw‰25. «¿…∆¿««»»ƒ»¿«∆ƒ∆

מז.22) זבחים ומשנה ברייתא סא. נתן 23)שם אם אפילו
כל  נתן ולא הפרוכת, ועל הקדשים בקודש המתנות כבר

הזהב. מזבח על "אחר",24)המתנות מגיה הכסףֿמשנה
שחיטת  קודם שחפנה קטורת כתב: ב בהלכה למעלה שהרי

כלום. עשה לא הראשון,25)הפר הפר של הסדר לפי
בדם  המדובר ז ו, ה, ובהלכות להזאות. קודמת שהקטורת

השעיר.

.ËÔÈ‡Â26ÌÈ„‚a ‡nËÓ27ÔLc‰ ˙È·a Û¯O ÔÈ‡Â28 ¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«∆∆
.‰¯tk‰ ‰¯Ó‚ BaL ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ¯t‰ ‡l‡∆»«»«∆»«¬∆ƒ¿¿»««»»

כרבנן.26) ופסק ורבנן, שמעון ר' מחלוקת סא: שם
את 27) ורחץ בגדיו יכבס אותם "והשורף בתורה: כתוב

כח). טז, (ויקרא במים" ה"ז 28)בשרו ג פ, למעלה ראה
פ"ז  (ראה בעזרה נשרף נשפך שדמו והפר מח. הערה

ה"ד). הקרבנות מעשה מהלכות

.ÈBÏ ·¯Ú˙29¯Ó‚iL Ì„˜ ¯ÈÚO‰ Ì„a ¯t‰ Ì„ ƒ¿»≈««»¿««»ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙B - ˙BÈf‰‰««»≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈

¯t30ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ , «¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈
‰B¯Á‡ ‰zÓa e·¯Ú˙ .¯ÈÚO31˙Á‡ Ô˙B - »ƒƒ¿»¿¿«»»«¬»≈««

‰hÓÏ32Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,¯t ÌLÏ ¿«»¿≈«¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«
.¯ÈÚO ÌLÏ ‰hÓÏ¿«»¿≈»ƒ

נז.29) שם ירמיה, ר' של כשנתערבו 30)מימרא המדובר
אחת  שאמר ומה הקדשים. בקודש הפר דם שנתן אחר
אבל  הפרוכת. שעל להזאות הכוונה למטה, ושבע למעלה
הפר  דם מתן לפני השעיר את שחט הרי כן, לפני כשנתערבו
דייק  ולפיכך ב), הלכה למעלה (ראה ופסול הקדשים בקודש
בשם  (כסףֿמשנה ההזאות" שיגמור "קודם וכתב: רבינו,
כלום. בפנים שנתן קודם פירש: שם ורש"י קורקוס). הר"י

זה. פירושו על תמהו שם על 31)ובתוספות שנתן פירוש,
גורס  (רש"י למטה ושש למעלה אחת הפר, מדם הפרוכת
למעלה  אחת הפר מדם שנתן ופירש האחרונות", "במתנות

הדמים). נז:32)ונתערבו שם בגמרא גירסתו היא כך
למטה). שבע גורס: (ורש"י

.‡ÈeÙlÁ˙33Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ˙BÒBk‰ ƒ¿«¿«¿…»«≈∆«
Ô‰Ó „Á‡Ó Ô˙B - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡Â ¯t‰«»¿≈∆««»ƒ≈≈∆»≈∆
˙Á‡ ÈM‰ ÔÓ Ô˙BÂ ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈ƒ«≈ƒ««
ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ) ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ34 ¿«¿»¿∆«¿«»¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ô˙pL ÌB˜Ó ÏkÓ ‡ˆÓ .(‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»ƒ¿»ƒ»»∆»«
.¯ÈÚO‰ ÌcÓ ÂÈ¯Á‡Â ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿«¬»ƒ««»ƒ

השעיר,34)שם.33) מדם היא הראשונה הכוס שמא
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פעם  עוד ממנו ומזה חוזר ולכן הפר, דם לפני אותו והזה
הסוגריים  את (למחוק ה"ד למעלה ראה הפר, דם הזאת אחר
היתה  כסףֿמשנה בעל לעיני בטעות. זו בבא הסובבים
אחת  השני, מן ונותן "וחוזר מוטעית: תוספת עם גירסא
למוחקה, וצריך אמר: זו תוספת ועל למטה". ושבע למעלה
שרשם  ומי נשארת. הראשון" מן ונותן "וחוזר הבבא אבל

הכסףֿמשנה). בדברי טעה הסוגריים, את

.·È¯ÈÚO‰ Ìc Ïa˜Â ,˙BÒBk ÈzLa ¯t‰ Ìc Ïaƒ̃≈««»ƒ¿≈¿ƒ≈««»ƒ
e·¯Ú˙Â ,˙BÒBk ÈzLa35˙BÒBk‰ ˙ˆ˜Ó36Ú„B ‡ÏÂ ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿…«

Ïk ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBkÓ ¯t‰ Ìc ÒBk««»ƒ««»ƒ¬≈∆«∆»
CÙBLÂ ,e·¯Ú˙ ‡lL ˙BÒBk‰ ÔÓ Ô˙ÂˆÓk ˙BÈf‰‰««»¿ƒ¿»»ƒ«∆…ƒ¿»¿¿≈
Ô˙B‡Â ,‰Âˆnk „BÒÈ‰ ÏÚ Ô‰Ó ‰f‰L el‡ È¯ÈL¿»≈≈∆ƒ»≈∆««¿«ƒ¿»¿»

‰n‡Ï eÎÙMÈ e·¯Ú˙pL ˙BÒBk‰37. «∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»

הפר 36)שם.35) דם איזו מכיר הוא כוסות שתי כלומר,
יודע  ואינו לו, נתחלפו האחרות ושתים השעיר, דם ואיזו
שהדמים  פירש (ורש"י השעיר דם ואיזוהי הפר דם איזוהי
שאמרו: כפירושו, מוכיחה הגמרא ולשון נתערבו, מעצמם
וכנראה  כוסות". "מקצת אמרו ולא נתערבו, דמים" "מקצת

רבינו). לפני היתה אחרת היה 37)גירסא מרזב כעין
שנפסלו, הדמים את שופכים שלתוכה העזרה, רצפת באמצע
פפא, כרב העזרה. שבכותל חור דרך לחוץ יוצאים והם
על  הנשפכים שיריים דין עליהם אין שנתערבו שהכוסות

למזבח. ראויות שאינן מפני היסוד,

.‚È¯t38‰B˜ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ««ƒƒ««ƒ∆…≈»∆
‰ - BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t :¯Ó‡pL ,BlMÓÌB˜n ƒ∆∆∆¡««««»¬∆«»

‰È‰ ‡Ï el‡L ;ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ Ba BBÓÓ ¯È˜Ù‰ƒ¿ƒ»¿»∆»«…¬ƒ∆ƒ…»»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba ÔÈ¯tk˙Ó eÈ‰ ‡Ï - ˙eÙzL Ba Ô‰Ï»∆À»…»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
„ÓBÚL Ô‰k‰ - ¯t‰ ËÁMiL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»…∆∆ƒ»≈«»«…≈∆≈
ÏL ˙‡ ËÁBL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó BÈ‡ ÂÈzÁz«¿»≈≈ƒ««≈∆»≈∆∆

˙eÓzL ‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁ BÈ‡Â .ÔBL‡¯39ÔÈ‡L , ƒ¿≈«»∆≈¿»∆»∆»∆≈
¯tÎiL Ì„˜ ˙Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁL .‰˙Ó ÌÈa¯‰ ˙‡hÁ««»«ƒ≈»»«∆«»≈…∆∆¿«≈

Ba ¯tÎÓe ‰Ê Ì„a ÒÎ ¯Á‡‰ Ô‰k‰ - BÓ„a40. ¿»«…≈»«≈ƒ¿»¿«∆¿«≈

נא:38) המוקדשים 39)שם פסולי מהלכות ד פרק ראה
א. בדין 40)הלכה לקיש וריש חנינא ר' נחלקו מט: שם

סובר  נ.) (שם אשי שרב מפני לקיש, כריש רבינו ופסק זה,
כמותו.

.„ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL41ÔÈÂL eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ¿≈¿ƒ≈«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ
‰‡¯Óa42‰ÓB˜·e43ÌÈÓ„·e44Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe , ¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿«««

ÔÈ¯Lk - ÔÈÂL ÔÈ‡L Èt ÏÚ45ÌBi‰ Ô‰Ó „Á‡ Á˜Ï . «ƒ∆≈»»ƒ¿≈ƒ»«∆»≈∆«
.ÌÈ¯Lk - ¯ÁÓÏ „Á‡Â¿∆»¿»»¿≈ƒ

סב.41) שם לבן.42)משנה והשני שחור אחד יהיה שלא
מהשני.43) גבוה אחד יהיה מחירם 44)שלא שיהיה

מהכתוב. זה דין דרשו שם: בגמרא שם.45)שוה.

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ ˙Ó46ÁwÈ - ˙Ó ÏÈ¯‚‰ ‡lL „Ú Ì‡ : ≈∆»≈∆ƒ«∆…ƒ¿ƒ≈ƒ«
ÏÈ¯‚ÈÂ ÌÈL ‡È·È - ˙Ó ÏÈ¯‚‰MÓ Ì‡Â ;ÈMÏ ‚eÊ«≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

‰lÁza Ô‰ÈÏÚ47ÏL ‰È‰ Ì‡ :˙nL e‰Ê È‡ ‰‡B¯Â . ¬≈∆«¿ƒ»¿∆≈∆∆≈ƒ»»∆
Ìi˜˙È ÌMÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê :¯ÓB‡ - ÌL≈≈∆∆»»»»«»«≈ƒ¿«≈

‰Ê :¯Ó‡È - ÏÊ‡ÊÚ ÏL ˙n‰ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈzÁz«¿»¿ƒ»»«≈∆¬»≈…«∆
ÈM‰Â .ÂÈzÁz Ìi˜˙È - ÏÊ‡ÊÚÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL∆»»»»«»«¬»≈ƒ¿«≈«¿»¿«≈ƒ

ÛBÒa Ô‰ÈÏÚ ÏÈ¯‚‰L ÌÈM‰ ÔÓ48ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ƒ«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¿∆«∆ƒ…
‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba49˙‡hÁ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆≈««

.‰˙Ó ¯eav‰«ƒ≈»

שם.46) ראשונה.47)משנה בהגרלה במשנה 48)כמו
שהגריל  השנים "מן הוסיף: ורבינו ירעה", "והשני כתוב:
איזה  בדבר יוחנן ור' רב נחלקו שם, בגמרא בסוף". עליהם
יקרב, ראשון שבזוג השני אומר: רב רועה. ואיזה קרב מהם
רבינו  ופסק להיפך, אומר יוחנן ור' ירעה. שני שבזוג והשני
(ביצה  יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב למקובל, בניגוד כרב
כג, הלכה המוקדשים פסולי מהלכות בפ"ג פסק וכן ד.).

לחםֿמשנה). (ראה שם הערה ד 49)ראה פרק שם ראה
שם. והערה א, הלכה

.ÊË¯ÈÚOÂ ¯t50LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
eÚ¯È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ,e·¯˜Â Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«¿≈∆¿»¿¿ƒ¿¿»ƒƒƒ¿
Ì‡ ÔÎÂ .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,e·‡zÒiL „Ú«∆ƒ¿»¬¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ
e·¯˜È - el‡ e·¯˜iL Ì„˜ ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓƒ¿¿»ƒƒ…∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿

ÌÈBL‡¯‰51,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ÌÈiM‰ eÚ¯ÈÂ , »ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«∆ƒ…»∆
.‰˙Ó ¯eav‰ ˙‡hÁ ÔÈ‡L .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈«««ƒ≈»

ר'50) דעת נגד שמעון, ור' אליעזר כר' נ: שם ברייתא
ימותו. האומר: והערה 51)יהודה טו, הלכה ראה כרב,

מז.

.ÊÈÏÒBt Ìen‰52ÌeÓ elÙ‡ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOa «≈«»ƒ«ƒ¿«≈«¬ƒ
¯·BÚ53ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .54ÏÒÙ -55ÔB‚k . ≈¿≈ƒ«¬»¿À«¿«ƒ¿«¿

B˙iÁcL .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰ÏBÁÏ Bn‡ ‰ËÁLpL∆ƒ¿¬»ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿ƒ»
L ‡È‰ ÏÊ‡ÊÚÏB˙ËÈÁ56. «¬»≈ƒ¿ƒ»

סג:52) זמן.53)שם אחר אינו 54)שיתרפא עכשיו
ראוי. יהיה מסויים זמן וכשיעבור שם.55)ראוי,

לא 56) בנו ואת "אותו כח): כא, (ויקרא אמרה והתורה
שם  רבא דברי זמן, מחוסר הוא ולפיכך אחד", ביום תשחטו
אם  כי ההגרלה, אחרי אמו כשנשחטה [והמדובר סד.
לשעיר  מיוחד לריבוי צריכים אנו אין כן לפני נשחטה
ששני  מפני פסול הוא שהרי לה', קרבן מהכתוב המשתלח
חטאת, לקרבן היינו לה', ראויים להיות צריכים השעירים

סג:]. בגמרא שם ראה

.ÁÈÈÁ „ÓÚÈ :¯Ó‡pL ;ÏeÒt - ‰Ù¯Ë ‰È‰57. »»¿≈»»∆∆¡«»√««

ושם 57) יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לה', הראוי את אלא לעזאזל קובע הגורל שאין מפני נימקו:
שהטעם  מפני נימוקו, הוסיף ורבינו לקרבן. פסולה וטריפה
ומן  בלבד, ההגרלה לפני בנטרף יפה כוחו בגמרא, שאמרו
– ההגרלה אחרי נטרף אם שאפילו לומדים אנו הכתוב
מקור  מצאו לא הרמב"ם מפרשי (משנהֿלמלך). נפסל.
המובא. מהכתוב זאת למד עצמו שמדעת ונראה זו, לדרשה

.ËÈ‰ÏÁ58ÏÚ B·Èk¯Ó - Cl‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ¯ÈÚO‰ »»«»ƒ¿≈»¿«≈«¿ƒ«
.˙aLa elÙ‡Â ,BÙ˙k¿≈«¬ƒ¿«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סו:58) שם

.ÎÁlLÓ‰ ‰ÏÁ59¯Á‡ „Èa BÁlLÓ ‰Ê È¯‰ -60. »»«¿«≈«¬≈∆¿«¿¿««≈

פ"ג 60)שם.59) ראה מאתמול. לכך הוזמן שלא אע"פ
ז. הלכה

.‡Î‡ÓË61Lc˜nÏ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰62 ƒ¿»«¿«≈«¬≈∆ƒ¿»«ƒ¿»
- ‰¯a„n‰ ÈzÚ LÈ‡ „Èa :¯Ó‡pL ;‡ˆBÈÂ BÏËBÂ¿¿¿≈∆∆¡«¿«ƒƒƒ«ƒ¿»»

.‡ÓË elÙ‡ ,ÔÎe‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆«¬ƒƒ¿»

אין 62)שם.61) כרת, חייב למקדש הנכנס שטמא ואע"פ
זה  דין דרשו שם טהור. אחר בידי השעיר את שולחים

מהכתוב.

.·ÎÂÈ¯Á‡ „¯È - ˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈÚO‰ ÏÙÂ BÙÁc¿»¿»««»ƒ¿…≈≈≈«¬»
ep˙ÈÓÈÂ63‰Ê ¯ÈÚO È¯·È‡Â .B˙ÈÓnL ¯·c ÏÎa ƒƒ∆¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈»ƒ∆

‰È‰a ÔÈ¯zÓ64. À»ƒ«¬»»

ורבא 64)שם.63) ושמואל, רב בין מחלוקת סז. שם
שלח  תורה אמרה "שלא שמותרים סז:) (שם מכריע
אפשר  בהנאה, אסורים שהם תאמר שאם פירוש לתקלה",
שעיר  שאיברי ידעו ולא שימצאום אדם בני בהם שייכשלו

מהם. וייהנו הם המשתלח

.‚Î;‰fÓ ‰È‰ ‡Ï - ÏÎÈ‰ ÏL ‰¯˜z ‰˙ÁÙƒ¿¬»ƒ¿»∆≈»…»»«∆
„ÚBÓ Ï‰‡a :¯Ó‡pL65. ∆∆¡«¿…∆≈

מ.65) זבחים שלמעלה. הכיסוי בלי אוהל ואין

.„ÎÁaÊÓ66;ÂÈÏÚ ‰fÈ ‡Ï - ˙¯Ëwa CpÁ˙ ‡lL ƒ¿≈«∆…ƒ¿«≈«¿…∆…«∆»»
.ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ ÁaÊÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿…∆««ƒ

אלא 66) המזבח את מחנכים שאין מט. מנחות משנה
בין  "של במשנה שגרסו משמע נ. ובגמרא הסמים. בקטורת
ורבינו  שחר. של בקטורת נאמר: שם ובברייתא הרבים",
תמידין  מה' בפ"ג למעלה שכתב מה על והסתמך סתם כאן
של  כהכרעתו הערבים", בין של "בקטורת ה"א ומוספין

אביי.

.‰Î¯ÒÁ67‰ÈnqÓ „Á‡ ˙¯Ëw‰ ÔÓ68‰ÏÚÓ B‡ »«ƒ«¿…∆∆»ƒ«»∆»«¬∆
ÔLÚ69-¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ70Èk ˙eÓÈ ‡ÏÂ : »»«»ƒ»»∆»∆∆¡«¿…»ƒ

B˙‡Èa ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ÔÎÂ .˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa∆»»≈»∆«««…∆¿≈«»ƒ»«ƒ»
‰ÂˆÓ ‡Ïa71‰‡È·a ‚‚L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .72„ÈÊ‰Â ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ

˙¯Ë˜a73‰¯ÒÁ‰ ÌÚ ‰ÓÏL ˙¯Ë˜a ÒÎpL B‡ ,74- ƒ¿…∆∆ƒ¿«ƒ¿…∆¿≈»ƒ«¬≈»
.‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»

נג.67) שם היו 68)בברייתא סממנים מיני  עשר אחד
כריתות  בגמרא ה"ב). המקדש כלי מהלכות (פ"ב בקטורת
את  והסמיכו מסיני, למשה הלכה זה שדבר הונא רב אמר ו:

סמים. לך קח ל): (שמות הכתוב על צמח 69)ההלכה מין
עשר  אחד במנין ואינו אותו, כשמבעירים רב עשן שמעלה
עשן, מעלה גם שמוסיפים הכתובים מן למדו שם הסממנים.

בושם. צמחי ממיני בגמרא 70)שאינו עשן. למעלה נימוק
חד  אשי: רב ואמר הקטורת, ענן וכסה הפסוק גם מובא שם
את  רק רבינו הביא למה לתמוה ויש לעכב. וחד למצוה

בלבד. הראשון הקטרה.71)הכתוב מצוות קיים לא שהרי

מצוה.72) בלי הקדשים לקודש להכנס שאסור ידע שלא
חסרה.73) קטורת להקטיר שאסור ביאתו 74)ידע וא"כ

חסירה. קטורת והקטיר עבר אבל מצוה, עם היתה

.ÂÎ˙ÈÊk ÌÈL„w‰ L„˜ ÏL ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒƒ«¿…∆∆…∆«√»ƒ¿«ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÏÎÈ‰a75. «≈»«»ƒ»

ר'75) על החולקים חכמים שלדעת משמע קט: בזבחים
ששיעור  ואע"פ כזית, הקטרת על חייב שם, במשנה אליעזר
מפני  והטעם חפניו. מלא הוא הקדשים בקודש הקטרה

היא. הקטרה כזית שבהיכל

.ÊÎ˙¯Ëw‰ ˙ÈÙÁ76‰·LÁn‰Â ,‰„B·Ú -77˙ÏÒBt ¬ƒ««¿…∆¬»¿««¬»»∆∆
ÌÈÏÁb‰ ˙i˙Á ÔÎÂ .da78,‰·LÁÓa ˙ÏÒÙ ˙¯ËwÏ »¿≈¬ƒ««∆»ƒ«¿…∆ƒ¿∆∆¿«¬»»

.Ôa¯˜k Ôa¯˜ È¯ÈLÎnL∆«¿ƒ≈»¿»¿»¿»

מח.76) ביומא שנפשטה פסולי 77)בעיא בהלכות
הפוסלות. המחשבות הן מה מבואר ה"א פי"ג המוקדשים

ופלא 78) לחומרא. ופסק מח: שם בתיקו. שנשארה בעיא
שבהלכה  בדינים שכתב כמו ספק, שזה כתב לא למה הדבר,

(כסףֿמשנה). כח

.ÁÎB‡ ,ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ÔÙÁ»«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ79·¯˜Â BÊ B„È·e BÊ B„Èa ÔÙÁL B‡ , ƒ«»¿«¿»∆»«¿»¿»¿≈«

BÊÏ BÊ80ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ˙¯Ë˜ ‰¯ft˙pL B‡ , »∆ƒ¿«¿»¿…∆ƒ»«»»∆
dÙÒ‡Â81ÂÈÙÁÏ Ô˙Â B¯·Á ÔÙÁL B‡ ,82ÔÙÁL B‡ , «¬»»∆»«¬≈¿»«¿»¿»∆»«

ÔBL‡¯ ÔÙÁL ‰Óa ÈL ÒÎÂ ˙ÓÂ83,˜ÙÒ el‡ Ïk - »≈¿ƒ¿«≈ƒ¿«∆»«ƒ»≈»≈
.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

הקטורת,79) על הכהן יד כשגב היא הנכונה החפינה
נכנסת  והקטורת פשוקות, כשאצבעותיו בלחיצה ומוליכה
לכף  והעלה הקטורת לתוך אצבעותיו תחב ואם ידו. לכף

פסולה. – שלא 80)ידו בעיות הן אלה דינים שלשה
מז:). (שם מח.81)נפשטו שם – נפשטה שלא בעיא

מט.82) רק 83)שם היא שהבעיא אמרו בגמרא שם.
הקטורת  את שנית חופן אינו הגדול שהכהן הסוברים לדעת
ה"א) פ"ד (למעלה פסק שרבינו ומכיון הקדשים, בקודש
ורב  פפא רב מחלוקת אלא כלל, בעיא שם אין וחופן שחוזר
כמי, הלכה כאן הכריע לא ורבינו יהושע. דרב בריה הונא

לחםֿמשנה. ראה ספק. שהוא אמר ולכן

‡zÚiÒa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«≈
.ÏÚBn‰ ÔÈ„ e‰ÊÂ .Ôa¯˜Â LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡¬∆»»¿∆∆…∆¿»¿»¿∆ƒ«≈
.ÌÈL„˜ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈL„˜a „·ÚÏ ‡lL (·∆…«¬…¿»»ƒ∆…ƒ¿…»»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מעל,1) מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור יבאר

בשוגג. או במזיד מעל ואם
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.‡ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡2ÌM‰ ÈL„wÓ ˙B‰Ï3ÔÈa , »¿∆¿≈»ƒ»¿≈«≈≈
·cÓ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯ ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆
˙Èa‰4‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰ ÏÎÂ .5- ÌM‰ ÈL„wÓ ««ƒ¿»«∆¡∆¿»∆¿»ƒ»¿≈«≈

ÏÚÓ6. »«

ה'2) לגבי כי מישראל. אדם כל כאן כולל "הדיוט" המונח
הדיוטות. ידֿטז).3)כולם ה, (ויקרא בתורה מבואר זה

ועומדים 4) הקדש רכוש שהם דברים א. טו, מעילה משנה,
המקדש  בבנין שיפורים או תיקונים לצרכי בהם להשתמש

הבית. בדק קדשי נקראים א.5)וכדומה, יח, שם משנה,
התלמוד, חכמי בזמן ביותר הקטנה המטבע היא הפרוטה
ה"ח  פ"ז לקמן ערך. כחסר נידון פרוטה משווה ופחות
אבל  חומש, ומהוספת מקרבן רק שפטור רבינו, כותב וה"ט,

הקרן. את להחזיר ומחויב תורה איסור על מלשון 6)עבר
מעל". בו "ומעלה יד): (שם, הכתוב

.·‰ÏÈÎ‡a e¯z‰L ÌÈ¯·c7¯Oa ÔB‚k ,˙Ba¯w‰ ÔÓ ¿»ƒ∆À¿«¬ƒ»ƒ«»¿»¿¿«
¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL B‡ ÔÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»««¿ƒ«»»¿≈«∆∆««

‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÌÈO·k‰ ÈL Ìc ˙˜È¯Ê8elÙ‡ . ¿ƒ««¿≈«¿»ƒ≈»∆¿ƒ»¬ƒ
ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ¯f‰ ÏÎ‡»««»≈≈¿«≈»∆ƒ¿≈À»ƒ
‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰ Ïk - Ô‰a ˙B‰Ï Ì„‡ Èa ˙ˆ˜ÓÏ¿ƒ¿»¿≈»»≈»»∆»«∆¡∆≈∆…

‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ elÙ‡Â .ÏÚÓ9‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ , »««¬ƒƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»
.‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï»∆¿«∆≈≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»

א.7) ב, מעילה ולפיכך 8)משנה, לכהנים, נאכלים כולם
וחטאה  (שם): אמרה והתורה ה'. קדשי נקראים אינם

ה'. מקדשי רבי 9)בשגגה אמר "כלל שם: במשנה,
בה, מועלים אין - לכהנים היתר שעת לה שהיה כל יהושע,
איזו  בה. מועלים - לכהנים היתר שעת לה היה שלא וכל
ושנטמאה  שלנה לכהנים? היתר שעת לה שהיה היא
והותרו  הדם זריקת אחר כשנפסלו שמדובר מובן, ושיצאה".

באכילה.

.‚‰˜BÏ - ÔB„Êa ÏÚBn‰ Ïk10ÌlLÓe ,11Ì‚tM ‰Ó12 »«≈¿»∆¿«≈«∆»«
BL‡¯a L„w‰ ÔÓ13‰¯‰Ê‡Â .14‰fÓ ‰ÏÈÚÓ ÏL ƒ«…∆¿…¿«¿»»∆¿ƒ»ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯„e ¯ÓB‚Â¿≈¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»

‰ÏBÚ ¯OaÓ ÏÎB‡Ï15ÌMÏ BlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,16‡e‰Â . ¿≈ƒ¿«»ƒ¿À«≈¿
L„˜ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰17ÔÈa ,Bc·Ï ÌM‰Ï ‡e‰L «ƒƒ¿»»…∆∆¿«≈¿«≈

‰‰ Ì‡ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ ÈL„wÓƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆««ƒƒ∆¡»
‰‚‚La ÏÚÓ .‰˜BÏ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a18ÌlLÓ - »∆»∆¿»∆»«ƒ¿»»¿«≈

LÓÁ ˙ÙÒB˙Â ‰‰pM ‰Ó19ÈLa ÏÈ‡ ‡È·Óe , «∆∆¡»¿∆∆…∆≈ƒ«ƒƒ¿≈
ÌÈÚÏÒ20‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .BÏ ¯tk˙Óe ÌL‡ B·È¯˜Óe ¿»ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿»

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ :¯Ó‡pL .˙BÏÈÚÓ ÌL‡¬«¿ƒ∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â .¯ÓB‚Â BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â¿≈ƒ∆¬»¿≈¿≈¬∆»»ƒ«…∆
˙ÙÒB˙a Ô¯w‰ ÌelLÂ .¯ÓB‚Â B˙LÈÓÁ ˙‡Â ÌlLÈ¿«≈¿∆¬ƒƒ¿≈¿ƒ«∆∆¿∆∆

.‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ôa¯w‰ ˙‡·‰ ÌÚ LÓÁ…∆ƒ¬»««»¿»ƒ¿«¬≈

בברייתא,10) כחכמים פסק שמים. בידי מיתה חייב ואינו
א. לג, על 11)פסחים המלקות, על שנוסף משמע לכאורה

רבינו  שהרי כך, לפרש אפשר אי אבל לשלם. גם המועל

חובל  מהל בפ"ד וכן הי"א, בתולה נערה מהל' בפ"א פסק
המוריה' 'הר ובספר ומשלם. לוקה אדם שאין ה"ט ומזיק
למלקות  בו והתרו במזיד פירוש, משלם. או לוקה מפרש:
נגד  - ב לב, בכתובות יוחנן כרבי משלם, אינו אבל לוקה –
משלם  בו התרו וכשלא ומשלם. לוקה הסובר עולא, דעת
ריש  לדעת בניגוד - ב לד, שם יוחנן כרבי לוקה, ואינו

והקדש 12)לקיש. נהנה אם אבל להקדש, שהפסיד מה
מלשלם. פטור – הפסיד בלי 13)לא בלבד הקרן פירוש,

בראשו, אותו ושלם כד): (ה, שם המקרא לשון תוספת. כל
חומש. מוסיף בשוגג עונשים 14)אבל שאין בידינו, כלל

ובפרשתנו  לעשותו, שלא הזהירה שהתורה דבר על אלא
אזהרה. כל אין למעלה ואפילו 15)המובאת א. ז, מכות

הדם. זריקת המזבח.16)לאחר על אותה מקטירים
לב,17) תמורה במסכת אמנם (כסףֿמשנה). מעולה לומדים

(ויקרא  מהכתוב ואשם, בחטאת מעילה דין רבי לומד - ב
לחייבו  בשוגג המדובר שם אבל לה'", חלב "כל טז): ג,

במזיד. מלקות לא אבל ואשם, וחומש דינו 18)קרן
ידֿטז). ה, (שם במקרא ה"ה.19)מפורש לקמן ראה

וגו'20) איל לה' אשמו את "והביא כתוב: (שם) בתורה
פ"כ, ויקרא פרשת כהנים' וב'תורת שקלים". כסף בערכך
דינרים? לפרש) שהוא מי יכול (כלומר, יכול דרשו:
תלמודֿלומר  נחושת? שקלי יכול "שקלים": תלמודֿלומר
יביא  - א כב, כריתות במשנה וכן הגר"א). (גירסת כסף"
שקל  הוא בתלמוד האמור סלע סתם סלעים. בשני אשם

רומאיים. כסף דינרי ארבעה וערכו בתורה, הכתוב

.„Ô¯w‰ ÌeÏLz21ÌL‡‰ ˙‡·‰Â22,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ «¿«∆∆«¬»«»»»¿«¿ƒ««»»
ÏÈ‡ - ÌL‡‰ ÏÈ‡a :¯Ó‡pL ;·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈«…∆¿«≈∆∆¡«¿≈»»»«ƒ

ÌL‡Â23.·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·kÚÓ ¿»»¿«¿ƒ¿≈«…∆¿«≈

א.21) קיא, בבאֿקמא בגמרא 23)הקרבן.22)ברייתא,
הקרן. – פירושו כאן הנאמר שאשם מהמקרא, למדו שם

.‰B˙ÏÈÚÓ ‡È·‰24BÓL‡ ‡È·‰ ‡lL „Ú25‡Ï - ≈ƒ¿ƒ»«∆…≈ƒ¬»…
‡ˆÈ26BÏ ˜tzÒ .27ÔÓ ¯eËt - ÏÚÓ ‡Ï B‡ ÏÚÓ Ì‡ »»ƒ¿«≈ƒ»«…»«»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓe ÔÈÓeÏLz‰28˙lÁ˙k ‡e‰ È¯‰ LÓÁ‰Â . ««¿ƒƒ«»¿»¿«…∆¬≈ƒ¿ƒ«
LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ - Ba ‰‰ Ì‡Â ,Lc˜‰‰29. «∆¿≈¿ƒ∆¡»ƒ…∆««…∆

e¯‡a ¯·Îe30„Á‡ LÓÁ‰L ,ÌÈÓÚt ‰nk ¿»≈«¿«»¿»ƒ∆«…∆∆»
‰Úa¯‡Ó31BLÓÁÂ ‡e‰ ‰È‰iL „Ú ,Ô¯w‰ ÔÓ ≈«¿»»ƒ«∆∆«∆ƒ¿∆¿À¿

.‰MÓÁ¬ƒ»

מעילה.24) קרבן הקודמת).25)פירוש, הלכה (ראה קרן
שאם 26) "מנין להיפך: היא שם, בברייתא שלפנינו הגירסה

על  והעיר יצא?" שלא מעילתו הביא שלא עד אשמו הביא
הראב"ד  בדין זאת רבינו על חולק אינו אולם בהשגותיו,

ומעילתו  האשם, קרבן פירושו בברייתא אשם כי עצמו,
כבר  לנו הודיע ורבינו שם), רש"י פירוש (ראה קרן היינו
הכוונה  זה במקום בתורה האמור שאשם הקודמת בהלכה
בשם  כסףֿמשנה (ראה המתאים הסגנון נקט ולכן לקרן,
בסופה, מפרשת עצמה הברייתא וגם קורקוס). הר"י

קרן. היינו מחייב 27)שהאשם - א כב, כריתות במשנה
חייבי  בספק כמו מעילה, ספק על תלוי אשם עקיבא רבי

כחכמים. ופסק עליו. חולקים וחכמים לפי 28)כריתות.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכי dlirn zekld - dcear xtq - oeygxn f"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ה. כאן מסתיימת אמרו 29)הענין, ב. נד, בבאֿמציעא
ומשם  שהקדיש, שדהו ובגואל תרומה האוכל בזר זה דין

מעילה. של לחומש ה"כ,30)למדנו פ"י תרומות הל'
ה"א. פ"ה שני ובלשון 31)ומעשר א. נד, שם גמרא,

מלבר. חומשא התלמוד:

.ÂÈ¯·cÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»ƒƒ¿≈
‰¯Bz32.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ , »¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯˜ ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‰p‰Â¿«∆¡∆≈∆¿«≈∆∆ƒ¿«¿≈ƒ
LÓÁ33.ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â …∆¿≈≈ƒ»»

מהם 32) ליהנות שאסור דברים שיש שנינו פ"ג במעילה
רבינו  ומפרש מועלין", ולא נהנין "לא מעילה, דין בהם ואין
- א ג, תמורה בגמרא פירשו וכן מדרבנן, היינו נהנין לא
מועלין". ולא נהנין לא גויים "קדשי הברייתא את

לא.33) דרבנן חומש, משלמים דאורייתא ב. ב, מעילה

.ÊÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ïk»»¿≈ƒ¿≈«≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
„·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈl«̃ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»∆∆¡«…«¬…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·aƒ¿…∆¿…»…¿…∆¿«ƒƒ¿»

ÌÈL„˜34- Ô‡va „·BÚ‰ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ÊÊBb‰Â . »»ƒ¿«≈∆«»≈«…
‰˜BÏ35ÊÊB‚k BÈ‡ LÏB˙Â .‰¯Bz‰ ÔÓ36,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ«»¿≈≈¿≈¿≈»∆ƒ

ËÈq‰ ·Á¯ È„k ÊÊ‚iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡L37‡Ï .ÏeÙk ∆≈∆«∆ƒ¿…¿≈…««ƒ»…
˙aMÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È38. ƒ¿∆∆»ƒ«»

בגיזה 34) אסורים הבית בדק קדשי אבל מזבח, קדשי
הי"ב). (לקמן מדרבנן כה,35)ועבודה בכורות ברייתא,

בזה? זה ושל בזה, זה של האמור את ליתן "מנין א:
וא"ו  רש"י: ופירש תגוז". ולא תעבוד לא תלמודֿלומר

מזה. זה שניהם וילמדו ראשון, ענין על שם.36)מוסיף
ב. כד, שם משנה, רבינו 37)וראה פירש כך הזרת. שתות

שבת  מהל' בפ"ט אולם פי"ג, שבת ובהל' פ"ג, ערלה בהל'
פסולי  בהל' הערה ראה זרת. שלישי כשני שהסיט כתב ה"ז,

הי"ב. פי"ט כשיעור 38)המוקדשין שיגזוז עד חייב שאינו
הקודמת. בהערה ראה זה.

.ÁÌÈL„˜ ˜ÙÒ39¯BÎa ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔB‚k , ¿≈»»ƒ¿¿≈»∆ƒ¿≈¿
ÊÊBb‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»«¬»¿«≈

‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡40. »≈»∆≈∆

(בכסףֿמשנה 39) ב. ו, ובבאֿמציעא א. יט, נדרים ברייתא,
דיוק  על שהסתמך ולפלא יח, בבכורות הדין מקור ציין

מפורשת). ברייתא על ודילג על 40)מגמרא, לוקים אין
עבירה. ספק

.ËLc˜‰ ˙Ó‰a41BÓk ˙cÙÂ ÌeÓ da ÏÙpL ∆¡«∆¿≈∆»«»¿ƒ¿»¿
e¯‡aL42‡È‰ È¯‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ˙¯zÓ dÈ‡ - ∆≈«¿≈»À∆∆¿ƒ»«¬»«¬≈ƒ
d¯eq‡a43- dBÈ„t ¯Á‡ ‰ËÁL .ËÁMzL „Ú ¿ƒ»«∆ƒ»≈ƒ¿¬»««ƒ¿»

‰ÏÈÎ‡a ‰¯z‰44Ì„wLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À¿»«¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÔÓeÓ ˙‡ ÔLc˜‰45¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ B‡46;ÔLc˜‰Ï ∆¿≈»∆»»«≈¿∆¿≈»

dÈ‡ - ÁaÊnÏ Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ«¬«»««ƒ¿≈«≈»
¯eÒ‡Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ‰47È¯‰ - ˙cÙ ; ¬»¿ƒ»«¬»∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»¬≈

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk BÊ48. ¿Àƒ¿»»»¿≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈

¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ49¯OÚn‰Â50ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰L , ƒ«¿¿««¬≈∆«¿À»»»«
,Ô˙lÁzÓ ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÙeb»««ƒ∆≈«¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»

ÌÏBÚÏ „·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â51¯eÒ‡Â . ¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿»¿»
¯BÎ·a ÚÈa¯‰Ï52ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa B‡53. ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

א.41) יד, בכורות מזבח 42)משנה, איסורי מהל' פ"א
מהמקרא.43)ה"י. זה דין למדו - א טו, שם בגמרא
"עד 44) למעלה שכתב ממה משתמע כך בגיזה. והואֿהדין

- א כה, בבכורות בפירוש ה'תוספות' כתבו וכך שתשחט",
שער. חמורה.45)ד"ה הגוף קדושת עליהם וירדה

מסוים.46) זמן אחר שיתרפא חכמים.47)מום מגזירת
א. יד, קדושה 48)שם מעולם עליה חלה שלא מפני

ראויה  היתה לא שהרי בלבד, דמים קדושת אלא חמורה
לה 49)למזבח. שאין קדושה גופו על חלה לידתו עם

לעולם. לחולין יוצא ואינו לעשר 50)פדיון, מצותֿעשה
מהל' (פ"ו שנה באותה שנולדו והצאן הבקר את שנה כל
יגאל", "לא לב): כז, (ויקרא תורה ואמרה ה "א), בכורות
כבכור  במומו נאכל אלא פדיון עלֿידי לחולין יוצא שאינו

מום. הערה 51)בעל למעלה ראה שיישחטו. עד כלומר,
"תנו 52)מג. א: יב, קטן מועד בברייתא זו הלכה מקור

בו  כיוצא מועד, של בחולו בהמה מרביעים אין רבנן,
המוקדשין". בפסולי ולא בבכור מרביעים אין לכך) (בדומה
בקדשים. עבודה איסור משום שהטעם שם, רש"י ופירש
אינו  אבל בזה, יש איסור שרק כאן רבינו מדברי ומשמע
הוא  רק עבודה עושה אינו שהאדם מפני והטעם, לוקה.
השגותיו  ראה (משנהֿלמלך, תעבוד שהבהמה גורם
אחר). מקור שהביא הכסףֿמשנה על החמורות

שנפל53) כנאמר קדשים ועבודה, בגיזה ואסורים מום בהם
עבודה  ואיסורי מעילה בדיני כאן עוסק רבינו ה"ט. למעלה
בהערה  שכתוב כמו לוקה, אינו זה איסור ועל בקדשים
שכתב  כמו כלאים מרביע משום הוא לוקה אבל הקודמת,

דבר. של טעמו שם ראה הי"א. כלאים מהל' בפ"ט

.ÈLÏ˙Ï ¯zÓ54ÌÈL„w‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ ¯ÚO‰ ˙‡ À»ƒ¿∆«≈»¿«¿ƒ»ƒ«√»ƒ
LÏzL ¯ÚO‰ B˙B‡Â .‰ÁÓÓÏ Ìen‰ ˙B‡¯‰Ï È„k¿≈¿«¿«¿À¿∆¿«≈»∆»«

‰Ó‰a‰ ÔÓ ¯LpL B‡55È¯‰ - ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ÔÓ B‡ ∆»«ƒ«¿≈»ƒ«¿¿««¬≈¬≈
;ÔÓeÓ ÈtÓ eËÁMiL ¯Á‡Ï elÙ‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê∆»«¬»»¬ƒ¿««∆ƒ»¬ƒ¿≈»

Ô˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb56ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆»«¿∆»ƒ¿≈»»ƒ
‰¯tÎÏ57- ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯LBp‰ ¯Óˆ Ï·‡ . ¿«»»¬»∆∆«≈ƒ««»¿»»»

‰È‰a ¯zÓ58ÏÈ‡B‰ ;ÔÓeÓ ÈtÓ Ô˙ËÈÁL ¯Á‡Ï À»«¬»»¿««¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ‰‰LÓ BÈ‡ ,ÔÈ‡a Ô‰ ‰¯tÎÏe59LÏ˙ Ì‡Â . ¿«»»≈»ƒ≈«¿∆»¿ƒƒ¿«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ‰ ÔÓ60ÏkÓ LÏziL ÏÎÂ . ƒ»»¬≈∆»≈¿…∆ƒ»≈ƒ»
ÌÈL„w‰61¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯Á‡ «√»ƒ««∆»«»∆¬≈À»

¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ;B„Èa LÏz ‡Ï È¯‰L ,‰È‰a«¬»»∆¬≈…»«¿»ƒ«¿
¯OÚn‰Â62ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ LÏ˙p‰ Û‡L , ¿««¬≈∆««ƒ¿»ƒ∆««∆»«

.‰È‰a ¯eÒ‡»«¬»»

ב.54) כד, בכורות או 55)משנה, לשלמים שהקדישה
כשנשר  אבל מום, בה שנפל לפני כשנשר ומדובר לתודה,
שבכל  ההלכה בסוף רבינו כותב מום, בה שנפל לאחר
שם. בהערה ראה ומעשר. מבכור חוץ מותר הקדשים
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כחכמים 56) פסק מהם. שינשור בצמר להשתמש כדי
ב. כה, שם בחיים 57)במשנה, יישארו אם לו איכפת ולא

רב. למד 58)זמן זה דין מום, בה שנפל לפני נשר ואפילו
שנתלש  תמימה בעולה שם ינאי רבי של מהאיבעיא רבינו
שהצמר  ספק כל אין ואשם שבחטאת שם ואמרו צמר, ממנה
מותר  שהוממו לפני נתלש שאפילו יוצא ומזה מותר,
אם  אבל הנושר, ודוקא קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה
איכא  מי "תולש שם: בגמרא מבואר זה אסור. בידים תלש

תולש?). שיתיר מי אין (הלא דשרי?" מעוניין 59)מאן כי
ולהתכפר. למהר לא 60)הוא עיקרה עולה שם. איבעיא,

ולפיכך  מצוותֿעשה, על עבירות מכפרת היא אבל לכפרה,
נפשטה. לא והאיבעיא ולכאן. לכאן פנים אפילו 61)יש

הצמר  דין מהו שאל שם ינאי רבי ושלמים, ותודה עולה
מום, מבעלת נתלש שאם ומשמע תמימה. מעולה שנתלש

נז. הערה למעלה ראה שמותר. לו היה משנה,62)ידוע
מבכור  שנתלש הצמר את בפירוש חכמים אסרו א. כה, שם
עליו  חלה הגוף קדושת שהרי למעשר, והואֿהדין מום, בעל
בהלכה  ראה בבכור, כמו מום בעלת היא כשהבהמה אפילו
לקבוע, יש זו, בהלכה שנאמרו הדינים ובסיכום הקודמת.

ק  בהמות של לצמר הקרבנות שבנוגע את רבינו מחלק דשים
ג. ותודה. שלמים ב. ומעשר: בכור א. סוגים: לשלשה
ב' סוג ספק אלא עצמו בפני סוג אינה עולה ואשם. חטאת
אסור  בידים שנתלש צמר הם: דיניהם ופרטי ג'. סוג ספק
סוג  – תמימה כשהבהמה מאליו נשר הסוגים. שלושת בכל
מום  בה שנפל אחרי מאליו נשר מותר. ג' וסוג אסור, וב' א'
ג', או ב' ספק כאמור היא עולה אסור. א' מותר, וג' ב' –
של  תמיהתם את מסלק זה פירושנו לחומרא. והולכים
שאמר  למה סותרים כאן רבינו דברי שכאילו האחרונים
והציעו  הבהמה", מן שנשר "או עצמה: זו בהלכה למעלה
כל  אין פירושנו ולפי הבהמה", "מן התיבות את למחוק

סתירה.

.‡ÈËÁBM‰63˙‡ LÏBz - ÔÈLc˜Ó ¯‡L B‡ ¯BÎa «≈¿¿»À¿»ƒ≈∆
„·Ï·e ,ÔÈkqÏ ÌB˜Ó ˙BOÚÏ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ÚO‰«≈»ƒ»ƒ»«¬»««ƒƒ¿«

epÊÈÊÈ ‡lL64.BÓB˜nÓ ∆…¿ƒ∆ƒ¿

ב.63) כד, שם את 64)משנה, ממקומו יזיז שלא פירוש,
הקבוע  בצמר מסובך שהוא כך יניחו אלא שתלש הצמר

בעור.

.·È˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜65È¯·cÓ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ »¿≈∆∆««ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ66,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ , ¿ƒ¬»ƒ«»≈»¬ƒ¿ƒ»

ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡ Ô˙B‡ ÊÊBb‰«≈»»≈»∆≈∆¬»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡67. «««¿

א.65) כה, שם אלעזר, רבי של שם 66)מימרא פירשו כך
אלעזר. רבי דברי דעת 67)את שיקול כפי מדרבנן מלקות

הדין. בית

.‚ÈLÈc˜n‰68ÁaÊnÏ ¯aÚ69‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ Bn‡ - ««¿ƒÀ»«ƒ¿≈«ƒ¬»«¬»
,¯aÚ‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ d˙„B·ÚL ÈtÓ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆¬»»«¿∆∆∆»À»

‚a ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â .da e¯Êb„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,‰f »¿»«¬≈ƒÀ∆∆¿ƒ»∆≈»∆∆¿≈
„Á‡ ¯·‡ LÈc˜‰ .„ÏeÏ70˜„·Ï ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ «»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ«¿≈»≈¿∆∆

˙Èa‰71‰¯eÒ‡ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÁaÊnÏ ÔÈa ««ƒ≈«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ¬»

‰f‚a dlk72‰„B·ÚÂ73ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÒ‡ dÈ‡ B‡ À»¿ƒ»«¬»≈»¬»¿ƒ»≈
.‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏƒ»∆»

ב.68) יא, לבדק 69)תמורה העובר הקדיש שאם משמע
הקודמת, בהלכה שאמר ואע"פ בעבודה, מותרת אמו הבית,
שבנידון  מפני והטעם, בעבודה. אסורים הבית בדק שקדשי
בדק  קדשי על גזרו לא מדרבנן, הוא העבודה איסור דלפנינו
מדרבנן. רק הוא בהם העבודה איסור שכל הבית,

נפשטה.70) שלא (שם) אם 71)בעיא היא שם הבעיא
גם  אסרה שהתורה נאמר ואם התורה, מן אסורה היא
מדרבנן  שאסור הבית בדק בקדשי גם אחר, אבר בהקדיש
('הר  תיקנו דאורייתא כעין - חכמים שתיקנו שכל כך, הדין

בגיזה.72)המוריה'). שאסור פשוט שהקדיש, האבר אבל
אבר. אותו על היא שהאיבעיא פירש שם מקובצת' וב'שיטה

ומשמע 73) בלבד, בגיזה היא הבעיא שלפנינו בגמרא
אותו  גם שהרי כלל, מסופק השואל היה לא שבעבודה
ואולי  שם. רש"י פירש וכן העבודה, ע"י יכחיש האבר

"ועבודה". המילה את למחוק ויש כאן, טעותֿסופר

â"ôùú'ä ïåùçøî æ"é éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) זריקה קודם בהם מועל אם קלים קדשים יבאר

בהם  מועלים מאימתי הקדשים כל ודין .אחריה,

.‡˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
Ìc‰2e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê . «»ƒ¿««»¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿

ÌÈM‡Ï Ô‰ È¯‰L ,ÔLc‰ ˙È·Ï3¯·„a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈«∆∆∆¬≈≈»ƒƒ¿≈¬ƒ¿»»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰ÏÚ‰ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰«∆¡»¿∆≈«¿¬ƒ∆¡»»≈ƒ∆»∆
˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«…∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ıeÁÏ Ô‰È¯eÓ‡ ‡ÈˆB‰ .Ìc‰«»ƒ≈≈∆«…∆¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»««ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ô¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ıeÁa Ô‰ ÔÈ„ÚL4. ∆¬«ƒ≈«¿…∆¡ƒ»¬ƒ»∆

Ï˜‰Ï ÔÈa ‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L5¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa6. ∆«¿ƒ»∆∆«≈≈¿»≈≈¿«¿ƒ

למלך).2) (משנה התורה מן אסור עומדים 3)אבל
המזבח. על פירשו 4)להקטרה שם בגמרא עקיבא. כר'

לידי  מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת
עד 5)מעילה. בו שמועלים קדשים, קדשי בבשר כגון

ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל  הדם, שייזרק
זריקה  בשעת בחוץ הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא
רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה

משנה).6) (כסף למעלה כאמור קלים קדשים באימורי

.·„Ú eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ïk»»¿≈»»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿«
BlkL ¯·„a Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê .Ìc‰ ˜¯fiL∆ƒ»≈«»ƒ¿««»¬ƒ»∆¿»»∆À

ÔLc‰ ˙È·Ï ‡ˆÈÂ Û¯OiL „Ú ÌÈM‡Ï7ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , »ƒƒ«∆ƒ»≈¿≈≈¿≈«∆∆¿≈¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰ ¯·„a¿»»«∆¡»¿∆≈«¿

יוחנן 7) כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל אבל
ט. שם

.‚˙ÏBÚ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ „Á‡ ,‰ÏBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«»¿∆»«
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ıÓw‰Â ,‰Ó‰a8‰B·l‰Â9ÌÈ‰k ˙ÁÓe ,10 ¿≈»¿«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ
ÔÈz·Á‰Â11ÌÈÎÒ ˙ÁÓe12˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ¿«¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ¿«

˙È·Ï ÁaÊn‰ ÏÚ Ô˙Ù¯O ¯Á‡ e‡ˆiL „Ú ÔLc˜‰∆¿≈»«∆≈¿««¿≈»»««ƒ¿≈«¿≈
.ÔLc‰«∆∆

קומצו 8) מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת המביא
לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח על מין 9)ומקטיר

במקום  מביא עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם.
למזבח. וכולה לבונה טעונה המביא 10)בהמה, כהן

"וכל  טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה
תאכל". לא תהיה כליל כהן מקטיר 11)מנחת גדול כהן

ומחציתה  בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה רוב 12)בערב,

מביאים  ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות
שהביאו  מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה סולת עימהם

המזבח. על לנסך יין עימה

.„ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÔÎÂ13- ¿≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
¯Ób˙Â eÙ¯OiL „Ú ÔLc˜‰ ˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆ƒ¿«∆¿≈»«∆ƒ»¿¿ƒ»≈

ÔLc‰ ˙È·a Ô˙Ù¯O14CzÈÂ15CziL Ì„˜ Ï·‡ ;¯Oa‰ ¿≈»»¿≈«∆∆¿ƒ««»»¬»…∆∆ƒ«
.ÔLc‰ ˙È·a ‡e‰Â Ba ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿¿≈«∆∆

דין 13) בית שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
על  ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו
וכל  ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם,
בבית  שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם מקטירים אלה

קדשים.14)הדשן. קדשי יתפרק.15)כאימורי ימס,

.‰„Ú ‰Lc˜‰MÓ da ÔÈÏÚBÓ - ‰n„‡ ‰¯t ÔÎÂ¿≈»»¬À»¬ƒ»ƒ∆À¿¿»«
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL16, ∆≈»∆≈∆««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

,‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e .‡È‰ ˙‡hÁ :da ¯Ó‡ È¯‰¬≈∆¡«»«»ƒ¿«≈ƒ
‰¯t‰ ¯Ù‡a Ì„‡ ÏÚÓÈ ‡lL17. ∆…ƒ¿«»»¿≈∆«»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"s` .xt` dVrYW cr dWCwdXn DA oilrFn - dOc` dxR̈¨£ª¨£¦¨¦¤ª§§¨©¤¥¨¤¥¤©
ziAd wcA iWcwM `idW iR lr." ©¦¤¦§¨§¥¤¤©©¦

הרמב"ם: מפרשי כקושיית להבין וצריך
אין  וכי הבית", בדק כקדשי שהיא "אע"פ הלשון מהו א.

הבית? בדק בקדשי מעילה
באפר  אדם ימעול שלא הוא, דין בית "תנאי מהמילים ב.
שנעשתה  אחר בה מועלים כן תורה שמדין משמע הפרה",
היא" "חטאת שנאמר ממה לומדים שהרי היא, ולא  אפר

באפרה. גם מעילה שיש מלמד
כוונתו  הבית", בדק כקדשי "שהיא שכתב שמה ותירצו,
היה  לא ממש קדשים שאינה וכיון כמותם, ממש שאינה
ובנוגע  חטאת". רחמנא דקריי' "אלא בה שימעלו הדין מן
באפר  אדם ימעול שלא הוא דין בית "תנאי שכתב למה
בה  דאורייתא הוו, תקנות ש"שתי בגמ' איתא הפרה",
שמזלזלים  חכמים שראו וכיון מועלין", אין באפרה מועלין,
הזאות  מספק שנמנעים שראו וכיון מעילה , בה גזרו בה

דאורייתא. על העמידוה מעילה חשש מפני
קשים: אלו תירוצים גם אמנם

ובלשון  בפירוש לכתוב לו היה הרמב"ם, כוונת זו אם א:
בלשון  לכתוב ולא הבית", בדק קדשי שאינה "אע"פ ברורה

הבית". בדק כקדשי שהיא "אע"פ להיפך המשתמעת
אדם  ימעול שלא הוא דין בית "תנאי הלשון פשטות ב:
אבל  באפרה, מועלין אין שמדרבנן הוא הפרה" באפר
כלל  הזכיר לא הרמב"ם שהרי באפרה גם מועלין מהתורה
חזרו  ואח"כ באפרה, גם שימעלו חכמים תיקנו שבתחילה
לחכם  ותן זה בכל להאריך ויש תורה. דין על והעמידו

עוד". ויחכם
.dq oniq dcear xtq zekln oii

קדשי 16) כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה כלומר,
מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, משנה 17)בדק

תקנות  ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק שקלים
ומכיוון  באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו,
התקינו  חול לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו
לקבל  מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים
התקנה  ביטלו מעילה, חשש מפני פרה אפר הזאות

תורה. דין על והעמידוהו

.Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·ÊÂ ÌL‡Â ‰Ó‰a ˙‡hÁ18- ««¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ
Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú eLc˜‰MÓ ÔlÎa ÌÈÏÚBÓ¬ƒ¿À»ƒ∆À¿¿«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»
ÔÈ‡Â ,ÔLc‰ ˙È·Ï e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿¿≈«∆∆¿≈
da ÔÈÏÚBÓ - ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .¯Oaa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«»»¿≈««»¬ƒ»
da ÔÈ‡ - dÓ„ ‰f‰ ;dÓ„ ‰fiL „Ú ‰Lc˜‰MÓƒ∆À¿¿»«∆«∆»»À»»»≈»

d˙‡¯Óa ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ .‰ÏÈÚÓ19d˙ˆBÂ20, ¿ƒ»¬»»≈»¿À¿»»¿»»
.ÏÚÓ ‡Ï - ‰Èf‰ ¯Á‡ Ô‰a ‰‰p‰Â¿«∆¡∆»∆«««»»…»«

והם 18) לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל קדשים בתורה 20)הזפק.19)קדשי כתוב

בנוצתה  מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי
מעילה  מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך
לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי
אחרי  נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין שמעילה
אין  העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה
ממנה  מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את כלל מסירים
כדין  המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום

לאכילה. ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה,

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ˙BÁn‰«¿»¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿««ƒ
.ıÓw‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆«¿ƒ«…∆
eÏÒÙ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ıÓw‰ ·¯»̃««…∆À¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ¿¿
ÏÈ‡B‰ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â e¯ÒÁ B‡ ÌÈ¯ÈM‰«¿»ƒ»¿¿««»ƒ¿ƒ«…∆ƒ
È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ ˙¯zÓ dÈ‡ BÊ ‰¯Ë˜‰Â¿«¿»»≈»«∆∆«¿»ƒ«¬ƒ»¬≈

.e‡ˆÈ ‡Ï B‡ ‰ÏÈÚÓ È„È e‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰«»»»≈ƒ»¿¿≈¿ƒ»…»¿

.ÁÌÈt‰ ÌÁÏ21Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - ∆∆«»ƒ¬ƒƒ∆À¿«««ƒ
¯ÈË˜‰ .ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,‰Ù‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…∆¡»«∆«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ
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ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ¯z‰ - ÔÈÎÈÊa‰22ÔÈÏÚBÓ - «¿ƒƒÀ««¬ƒ»¿≈¿≈«∆∆¬ƒ
.ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ,eÙ‡iL Ì„˜ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a»∆ƒ∆À¿¿…∆∆≈»«∆ƒ»≈««¿»ƒ

.‰ÏÈÎ‡a e¯z‰ - ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««¿»ƒÀ¿«¬ƒ»

שולחן 21) על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
מיוחד  (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב
הלבונה  את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך)

הלחם. את אוכלים מביאים 22)והכהנים השבועות בחג
אחר  לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם

הכבשים. דם זריקת

.Ëe„¯È .eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿»¿
ÔÈ˙ÈMÏ23‚Áa ÌÈÎqnL ÌÈÓ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «ƒƒ≈¬ƒ»∆«ƒ∆¿«¿ƒ¿«

„ka Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,˙Bkq‰24ÔÈ‰ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÏL25 «À»¿«∆≈««∆»»≈∆¡ƒ
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰a26- ˙ÈÁBÏva Ô˙B‡ e˙ ; »∆¿«∆¡∆…»«»¿»«¿ƒ

ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ27.ÌÈÎÒp‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰L , ¬ƒ¿À»∆¬≈≈ƒ¿««¿»ƒ

שמנסכים 23) והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת חלל
מט.). סוכה (רש"י המזבח היו 24)על לניסוך המים

מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שואבים
בצלוחית  ישאבו ואם השילוח מן להביא אסור ובשבת
דבר  ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי שהיא
או  בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש
המים  את מקדשת ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית
וממנה  לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל

הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו מפני 26)מפני
שרת. בכלי נתקדשו לוגין 27)שלא שלושה לנסך מצוה

יוחנן  רבי נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם
לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק

.ÈÔÓL ‚Ï28ÈÏÎa Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - Ú¯ˆÓ ÏL …∆∆∆¿…»¬ƒƒ∆À¿«ƒ¿ƒ
ÌL‡‰ Ìc ˜¯fiL „Ú29ÔÈ‰ ‡Ï - ÌL‡‰ Ìc ˜¯Ê . «∆ƒ»≈«»»»ƒ¿««»»»…∆¡ƒ

epnÓ e˙ .ÂÈ˙BzÓ epnÓ eziL „Ú ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆ƒ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ∆
ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ˙Bzn‰30‰ÏÈÎ‡a31˙‡hÁ ¯O·k ««»À¿«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿««»

.ÌL‡Â¿»»

ועולה 28) חטאת מביא שנתרפא מצורע מד. זבחים ברייתא
האשם  דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם
הזאות  שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן מזה ומתנותיו,
ועל  המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר
כף  על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן דעת 29)הכהן נגד כחכמים
שאמרנו. המתנות אחרי עד שמועלים האומר, רבי

בלוג.30) שנשאר לכהנים.31)השמן

.‡ÈÌÈL„w‰ ˙ËÈÁL ÈÓc Ïk32,Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - »¿≈¿ƒ««√»ƒ≈¬ƒ
ÏÁÏ ‡ˆiL „Ú ,‰¯tk ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯tk ÈÙÏ ÔÈa≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»«∆≈≈¿««

ÔB¯„˜33Ba ÔÈÏÚBÓ - ÔB¯„˜ ÏÁÏ ‡ˆÈ .34ÈtÓ , ƒ¿»»¿««ƒ¿¬ƒƒ¿≈
Ìc ÊÈwn‰ Ï·‡ .Lc˜‰ ÂÈÓ„Â ˙Bp‚Ï ¯kÓ ‰È‰L∆»»ƒ¿»¿«¿»»∆¿≈¬»««ƒ»
ÔÈÏÚBÓe ‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL„˜ ˙Ó‰·Ï¿∆¡«»»ƒ¬≈»«¬»»¬ƒ

Ba35‡e‰ È¯‰ ,Ì„ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿≈»¿»ƒ¿¿…»¬≈
dÙe‚k36. ¿»

שנשחטה.32) אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל
נזרקו  או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק
חור  דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח על

מעילה 34)שבכותל. "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד
כך  שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה
אין  התורה שמן מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו

רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו הלכה מועלים. שאין
לנחל  שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי

כאן. בו שחזר ונראה משנה)35)קדרון. (כסף התורה מן
אבל  מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי והמדובר

התורה. מן מועלים 36)אסור לזריקה ראוי שאינו מפני
מדברים  מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו,

לזריקה. הראוי בדם

.·ÈeL¯tL ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈¿
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÌÈL„˜ ÈL„wÓ37; ƒ»¿≈»»ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬ƒ»∆
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï eL¯t38. ≈¿¿««¿ƒ«»ƒ≈¬ƒ»∆

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê ÈÙÏ eL¯tL ‰ÏBÚ‰ ˙BÓˆÚ«¿»»∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»≈¬ƒ
‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï Ô‰a39Ì˙B‡ ˙¯zÓ ‰˜È¯f‰L ,40Ì‡Â ; »∆¿««¿ƒ»∆«¿ƒ»«∆∆»¿ƒ

ÌÏBÚÏ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ eL¯t41˙BÓˆÚ . ≈¿««¿ƒ»¬ƒ»∆¿»«¿
eÚ˜tL ‰ÏBÚ‰42- ‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Ì„˜ ÁaÊn‰ ÏÚÓ »»∆»¿≈««ƒ¿≈«…∆¬««¿»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ43Û‡ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï ; ¬ƒ»∆¿««¬≈¬ƒ»∆«
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜tL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿…∆¬≈»∆ƒƒ«¬««¿»

.¯Ù‡ eOÚÂ eÏk‡˙pL ÈÓk ÌÈ¯·È‡‰ Ïk eOÚ«¬»»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿«¬≈∆

כל 37) הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק עד
משנה). (כסף המזבח על להקטרה עומדים שאינם החלקים

לאכילה.38) ראויים שאינם פי על לפני 39)אף אבל
אחרים. קדשים בקדשי כמו בהן מועלים הזריקה

ראויות 40) אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מפני
העולה 41)להקטרה. כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי

שיוציא  מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על
זריקה  לפני בפירשו כן שאין מה מעילה, מידי אותן

למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן קפצו 42)שהתירה
הרצפה. על גבי 43)ונפלו שם במשנה נאמר זה דין

עצמות  משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים
לאיברים.

.‚ÈÔÈa ˙BˆÁ ÈÙÏ ÔÈa ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL ˙ÏÁb«∆∆∆»¿»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈¬≈
˙ÏÁb Ï·‡ .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï¿««¬…∆¡ƒ¿…¬ƒ¬»«∆∆
‡Ï - ˙·‰ÏM‰Â .da ÔÈÏÚBÓ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÏL∆»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ»¿««¿∆∆…

.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ

.„ÈÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔLc44ÔLc‰ ˙Ó¯‰ Ì„˜ ÔÈa , ∆∆«ƒ¿≈««ƒ≈…∆¬»««∆∆
‰Ó¯‰ ¯Á‡ ÔÈa45.Ba ÔÈÏÚBÓ - ≈««¬»»¬ƒ

המזבח.44) על מועלים 45)כשעודנו שאין פי על ואף
תרומת  עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר
ככתוב  למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא

.ÂË‡Ï - ‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMcƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ«¿»…
ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰46. ∆¡ƒ¿…¬ƒ
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הדשן 46) את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
מזבח  של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל

בו. מועלים - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון,

.ÊËÔÈa ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙Ó‰a Ïk»∆¡«»¿≈»»ƒ∆ƒ«¬«≈
dLc˜‰ Ì„wL ÔÈa dLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL∆»«»«¿∆¿≈»≈∆»«∆¿≈»

ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,Úe·˜ ÌeÓÏ47ÔÈÏÚBÓ - ¿»««¬ƒ»¿»¿À«¿«¬ƒ
ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯Bz Ï·‡ .e„tiL „Ú eLc˜‰MÓ Ì‰a»∆ƒ∆À¿¿«∆ƒ»¬»ƒ∆…ƒƒ«

ÔpÓÊ48Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ô‰Â ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ¿«»¿≈»∆»«¿«»¿≈»¿≈ƒ¿≈««
ÏÚÓ ‡Ï ‰‰p‰ - Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Èt ÏÚ49. «ƒ∆»≈»»∆«∆¡∆…»«

˙B‡hÁk Ì‰ È¯‰ - ÔBÈ„ÙÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿¬≈≈««»
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙B˙n‰«≈¿ƒ»≈¬ƒ»∆

מסויים 47) זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה עכשיו
בתוך  עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר
כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים שמונה
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה
בין  ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה בהמה וכן וגו'".
מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי

רק 48) יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים כשרים תורים
כשרים. ובגמרא 49)קטנים שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

מפני  העוף, מדין הבהמה דין הבדל את מנמקים יב. שם
ראוייה  שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה
אבל  כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה
אין  שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא

לעוף. פדיון

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח קדשי יבאר

אחת. שעה הותרו

.‡ÈL„˜2ÁaÊÓ3¯·c ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ e‡ˆÈ - e˙nL »¿≈ƒ¿≈«∆≈»¿ƒ≈¿ƒ»¿«
Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ Ï·‡ ,‰¯Bz»¬»¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ
¯·kL ,˙Ba¯w‰ Ô‰a eÏÒtiL ÌÈ¯·„a eÏÒÙƒ¿¿ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿»∆«»¿»∆¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìe¯‡a≈«¿¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆¿»ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…»»»∆¿«∆≈«¬ƒ«
˙ÚL ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ‰k…¬ƒ¬»ƒ»»¿»¿≈»»ƒ«∆¡»ƒ¿«
e¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ Ck ¯Á‡Â ¯z‰∆≈¿««»ƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿À¿
Èe‡¯ ‰È‰L ¯·„ B˙B‡a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL»»««≈¬ƒ¿»»∆»»»

‰ÏÈÎ‡Ï4ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk , «¬ƒ»¿∆≈«¿≈«»¿≈»»ƒ
ÔB‚k ,Ô˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ eÏÒÙpL∆ƒ¿¿…∆∆«ƒ««»«ƒ¿≈«¿ƒ¿»»¿

ÌB¯ca ÔËÁML5B‡ ,ÔBÙva ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ∆¿»»«»««ƒ∆ƒ≈«»
˜¯ÊÂ ÌBia ËÁML B‡ ,ÌB¯ca Ïa˜Â ÔBÙva ÔËÁML∆¿»»«»¿ƒ≈«»∆»««¿»«
Ô‡OÚL B‡ ,ÌBia ˜¯ÊÂ ‰ÏÈla ËÁML B‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»«««¿»¿»««∆¬»»
eÏawL B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»∆ƒ¿

ÔÈÏeÒt‰6B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰e˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ÔÓc ˙‡ «¿ƒ∆»»««ƒ∆¿»¿≈ƒ
B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰eÏawL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÏeÒt e‰e˜¯fL∆¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ

Blk ¯Oa‰Â Ìc‰ ‡ˆiL7ÔlL B‡ ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ∆»»«»¿«»»À…∆¿ƒ««»∆»
ÔÈÏÚBÓ el‡ ÏÎa - Ìc‰8ÌÏBÚÏ ÔlÎa9‡Ï È¯‰L , «»¿»≈¬ƒ¿À»¿»∆¬≈…

ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰»»»∆¿«∆≈¬»ƒƒƒ««»«ƒ¿≈«
‡ÓËpL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ÔÏ Ck ¯Á‡Â B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»¿««»»«»»»≈ƒ∆ƒ¿»

ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ‡ˆiL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰10 «»»»≈ƒ∆»»«»»»≈ƒ
- ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆiL B‡ ,ıeÁÏ«∆»»ƒ¿»«»»…∆¿ƒ«»ƒ

Ô¯Oa ¯‡La ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa11, ¿»≈¿«≈»∆≈¬ƒƒ¿»¿»»
e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL BÏ ‰È‰ È¯‰L12. ∆¬≈»»¿«∆≈«¬ƒ»¿∆≈«¿

יב.2) מעילה יוחנן, ר' של סתם 3)מימרא אמר יוחנן ר'
ראיה  ומכאן "מזבח" הוסיף ורבינו שמתו", "קדשים
אמרו  וכן מעילה, בהם יש שמתו הבית בדק קדשי שלדעתו,
שאם  יוחנן ר' אמר קדשים איזה (על "במאי? טו.): (שם
בדק  בקדשי תאמר) (שמא אילימא מעילה), מידי יצאו מתו
כמו  זה (יהיה אשפה דאקדיש אלא יהא לא וכו' הבית
נאמר  יוחנן ר' של ונימוקו הבית)?" לבדק אשפה שהקדיש
אי  לפדותם לכלום, ראויים שאינם מפני לב: בתמורה
הכהן  לפני העמדה בלי נפדית אינה הקדש בהמת כי אפשר,
את  "והעמיד יבֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה,
אפשר  אי המתה ואת אותה", והעריך הכהן לפני הבהמה
פודים  שאין מפני שני, נימוק אמרו כט. ובפסחים להעמיד.
לאדם  ראויה אינה ונבילה לכלבים, להאכילם הקדשים את
שפסק  כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל
מהלכות  ה ובפרק בהם, מועלים שמתו הבית בדק שקדשי
טעונים  הבית בדק קדשי שגם בפירוש כתב יב הלכה ערכין
הבהמה  מתה אם ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה
ראה  תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם
למעט  כאן התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב"ז כסףֿמשנה
משמע  מזבח" "קדשי – מום בעלת בהמה כשהקדיש
לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח הראויים קדשים
ולא  "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה שאינה
משמע  וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם
מום. בהם נפל אם שכתב: שם, ערכין בהלכות מלשונו
להאכילם  הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם
תוספות  וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה אבל לכלבים,
הבית  בדק שקדשי שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים
שקדשי  כתבו, ואפילו, ד"ה שם ובמעילה התורה, מן פודים
לאכילת  חוץ אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק

לה 4)כלבים]. שהיה "כל סתם: כתוב ב. מעילה במשנה
נחלקו  ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת
זריקה  היתר אומר חזקיה המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה
כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו,
יוחנן  ור' בבשר. מועלים אין – הדם את לזרוק היה ומותר
הבשר  והותר הדם כשנזרק כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר
– הדם נזרק שלא זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה
של  תלמידו שהוא ואע"פ יוחנן, כר' רבינו ופסק מועלים.
וגם  לשיטתו, ראיות כמה הביאו שם שבגמרא מפני חזקיה,
(כסףֿמשנה). שיטתו לפי נאמרה הסוגיא כל קב. במנחות

בצפונו 5) דמם וקבלת שחיטה וטעונים מזבח, של בדרומו
של  ארוכה שורה כאן מפרט רבינו מז.). זבחים (משנה
התורה  מן מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים,

מדבר  שם אלא [אמנם ב: במעילה הדין מקור סופרים. י
אימורי  העלה שאם רבה, דעת לפי רק המשנה את כך פירשו
שגם  רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח על הפסולים
פסק  ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים
לדעתו  ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין כאן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dlirnקכו zekld - dcear xtq - oeygxn f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ראה  (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ"ג המוקדשים (פסולי
מזרע 6)כסףֿמשנה). שאינו מי כגון הקרבנות, לעבודת

מום. בעל או ו:7)אהרן שם במשנה הבשר. או כלומר,
מעילה, מידי להוציאו ליוצא מועלת שזריקה עקיבא ר' אמר
ביצא  אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם ובגמרא
ז.) (שם פפא ורב בו, מועלים כולו ביצא אבל מקצתו,
אין  דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר:
אין  שיצא הדם אותו זרק אם פירוש, ליוצא. מועלת זריקה
שם). (רש"י בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת  הזריקה

(למעלה 8) כלל מעילה אין עצמו בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב הדם.9)פרק שנזרק לאחר לא 10)אפילו

מועלים  באימורים הלא לכאן? אימורים ענין מה נתפרש
פ"ב  (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה
לאחריה. או הדם זריקת לפני נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב),

חזוןֿאיש. הגהות את 11)ראה למחוק ויש סופר, טעות
(חזוןֿאיש), בבשרם מועלים אין ולגרוס "שאר", המלה
שם  רש"י (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי

איתמר). זו.12)ד"ה בהלכה למעלה

.·eÏa˜13Ìc‰ ˙‡ ÔÈÏeÒt‰14e¯ÊÁÂ ,e‰e˜¯Êe ƒ¿«¿ƒ∆«»¿»¿»¿
LÙp‰ Ìc ¯‡L eÏa˜Â ‰„B·ÚÏ ÌÈ¯Lk‰15e‰e˜¯Êe «¿≈ƒ»¬»¿ƒ¿¿»««∆∆¿»

¯‡L ÔÈOBÚ ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ;Ô¯O·a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -≈¬ƒƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ¿»
‰ ÌcÌÈ¯ÈL LÙp16Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ . ««∆∆ƒ«ƒƒ«»≈ƒ¿»

¯eaˆ ˙„B·ÚÏ17ÌÈ¯ÈL Ìc ¯‡L ‰OBÚ ,18. «¬«ƒ∆¿»»ƒ«ƒ

ה:13) הדם.14)שם מקצת העור 15)פירוש, דם ולא
הבשר. אחר 16)או הבהמה בצואר או בכלי הנשאר הדם

לשפכו  ומצוותו שיריים נקרא בכלי, שנתקבל הדם זריקת
זרקו  שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח יסוד על
שיריים  הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת לעבודה פסולים
ובהערות  כח הלכה המוקדשים פסולי מהלכות א פרק (ראה
מעילה. מידי ומוציאה כשירה השניה הזריקה ולפיכך שם),

מהלכות 17) ד (פרק הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
ט). הלכה מקדש שאינם 18)ביאת יחיד, בקרבנות אפילו

הטומאה. את דוחים

.‚¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯ÊÂ ‡Óh‰ Ïa˜ ?„ˆÈk≈«ƒ≈«»≈¿»«««ƒ∆»«
¯Lk‰19‡Ï el‡ È¯‰ - B˜¯Êe LÙp‰ Ìc ¯‡L Ïa˜Â «»≈¿ƒ≈¿»««∆∆¿»¬≈≈…
‰˙È‰20Ìc‰ ‰fL ;ÔlÎa ÔÈÏÚBÓe ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï »¿»»∆¿«∆≈¬ƒ¿À»∆∆«»

¯·k .˙ÏÚBÓ ÌÈ¯ÈM‰ ˙˜È¯Ê ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿ƒ««ƒ«ƒ∆∆¿»
e¯‡a21ıeÁ ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÚÓ ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈¿»»ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

‡e‰Â .Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡ Ô‰È¯eÓ‡Ó22‰˜È¯Ê ‰È‰zL ≈≈≈∆««¿ƒ««»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»
eÏbt˙pL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ï·‡ ;˙ÏÚBn‰23Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¬»»»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿««ƒ

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - Ìc‰ ˜¯ÊpL24‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰È¯eÓ‡a ∆ƒ¿««»≈¬ƒ¿≈≈∆¿≈ƒ»»
B˜¯Êe B¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰25ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «»««ƒ∆∆¡ƒ¿»≈¬ƒ

.Ô‰È¯eÓ‡a¿≈≈∆

טהור.19) כהן מפני 20)כלומר, באכילה, הותר לא הבשר
פסולות. הזריקות א.21)ששתי הלכה ב פרק למעלה

לזרוק 23)בתנאי.22) העבודות מארבע באחת שחישב
והואֿהדין  למחר, האימורים את להקטיר או הדם את
המוקדשים  פסולי הלכות (ראה במקומם שלא במחשבת

א). הלכה יג רב,24)פרק אמר גידל רב אמר ג: שם
קלים. בקדשים מעילה לידי מביאה ואינה וכו' פיגול זריקת
כסףֿמשנה). מביאו קורקוס, (הר"י שם הופרך לא זה ודין

ז.25) שם ברייתא

.„˙B˙n‰ ˙B‡hÁ Ïk26d˙¯eÓ˙e ˙‡hÁ „ÏÂ ÔB‚k ,27 »«»«≈¿¿««»¿»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ28‡Ï - ‰‰ Ì‡Â ,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿«≈»∆»≈»»∆¿ƒ∆¡»…

ÏÚÓ29. »«

בהלכות 26) דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן שאסור
א. הלכה ד פרק המוקדשים בהמת 27)פסולי לפניו היו

החולין  בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה חולין
לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי
קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם

באחרת.28) בעליה ושכיפרו בעליה, שמתו חטאת
י:29) שם משנה

.‰˙‡hÁ ÏÎÂ30‰Ú¯zL31- ÌeÓ da ÏtiL „Ú ¿»«»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»
.‰„tzL „Ú da ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»«∆ƒ»∆

יא:30) הבעלים 31)שם שכיפרו לפני שנתה שעברה כגון
באחרת.

.ÂLÈ¯Ùn‰32,‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ‰„·‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
,˙B„ÓBÚ Ô‰ÈzL È¯‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙Á‡k Ô‰ÈzL ËÁLÂ33ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ìc ˜¯ÊÂ ¿»«¿≈∆¿««¿»««««≈∆≈
¯O·a ‡ÏÂ dÓc ˜¯ÊpL BÊ ¯O·a ‡Ï ÔÈÏÚBÓ¬ƒ…ƒ¿«∆ƒ¿«»»¿…ƒ¿«

BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,dz¯·Á34ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ¬∆¿»¿««ƒ∆≈»«¬ƒ»ƒ
Ì‡ Ï·‡ .˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â ˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ∆≈¬»ƒ

dÓc ÔÈ‡ - BÊ ¯Á‡ BÊ ËÁL35¯O·Ï ÏÈÚBÓ »«««≈»»ƒƒ¿«
dz¯·Á36dÏ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ¬∆¿»«¬ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈…»¿»»

d¯Oa ¯Èz‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÚL37. »»»¿»¿«ƒ¿»»

ז:32) ז. שם).33)שם (רש"י כהנים שני ששחטון כגון
קודם.35)השני.34) ששחט אותה להוציאו 36)של

מעילה. החטאת 37)מידי דם לזרוק שאסור מפני
באחרונה. שנשחטה

.ÊÛBÚ ˙‡hÁ Ïk38ÈepLa ‰ÏÒÙpL ÛBÚ ˙ÏBÚ B‡ »«««∆ƒ¿¿»¿ƒ
d˙iOÚ39d˙iOÚ ÌB˜Ó ÈepLa B‡40;da ÔÈÏÚBÓ - ¬ƒ»»¿ƒ¿¬ƒ»»¬ƒ»

˙‡hÁ ˙˜ÈÏÓk ‰hÓÏ ˜ÏÓpL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÓ ıeÁ≈«»∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ««»
Ï ‰˙ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ,˙‡hÁ ÌLÏÌLÏ ÌÈÏÚa ¿≈«»∆««ƒ∆…»¿»«¿»ƒ¿≈

‰·BÁ41da ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -42dÓL ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ , »≈¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰ÈOÚÓ ‰pLÂ d˙ÈOÚ ÌB˜Óe¿¬ƒ»»¿ƒ»«¬∆»¿≈»»∆≈

‰ÏÈÚÓ43. ¿ƒ»

סו:38) סו. זבחים הגוף 39)משנה מן הראש הבדיל
מעשה  הלכות (ראה בעולה הבדיל לא אם וכן בחטאת,

ו). הלכה ז ופרק כ, הלכה ו פרק עולת 40)הקרבנות
חטאת  ושל המזבח, של העליונה במחיצתו דמה מזים העוף
מלק  אם וכן פסול. – שינה ואם התחתונה, במחיצתו העוף
מליקתה  העוף חטאת אבל פסולה, – למטה העוף עולת

ט). הלכה שם (רבינו מקום בכל הבעלים 41)כשרה על
המוקדשים  פסולי מהלכות טו (פרק אחרת עולה להביא
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סו:42)ה"א). שם יהושע העוף 43)כר' חטאת
גם  ולפיכך מעילה, בה אין חטאת לשם למטה שעשאה

בה. מועלים אין כך שנעשתה העוף עולת

.Á‰ÁÓ44‰Ïbt˙pL45˙·LÁÓa ˙ÈOÚpL B‡ ƒ¿»∆ƒ¿«¿»∆«¬≈¿«¬∆∆
ÌB˜n‰46B‡ eÏbt˙pL ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ , «»¿≈¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ∆ƒ¿«¿

‡Ï È¯‰L ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa eÏÒÙpL∆ƒ¿¿¿«¬∆∆«»¬ƒ»∆∆¬≈…
¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰˙È‰47. »¿»»∆¿«∆≈

קמח.44) ג.45)קרבן הלכה הדם 46)ראה את לזרוק
שתי  בדין ההבדל במקומם. שלא אימורים להקטיר או
בשר  האוכל הזמן, מחשבת הוא: אלו פסולות מחשבות
באכילתו. כרת אין המקום, ומחשבת כרת. חייב הקרבן
"פיגול", הזמן במחשבת שנפסל לקרבן קוראים כלל בדרך
הבדל  כשאין ולפעמים "פסול", – המקום במחשבת ולנפסל
"פסול". או "פיגול" במונח שניהם נכללים בדינם,

א.47) בהלכה כלמעלה

.ËÔÎÂ48- B¯ÈË˜‰Â ¯ÊÁÂ ÔÏ B‡ ıeÁÏ ‡ˆiL ıÓ˜ ¿≈…∆∆»»«»¿»«¿ƒ¿ƒ
Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«¿»ƒ∆¬≈…»»»¿«∆≈¬»

ıÓw‰ ‡ÓË Ì‡49;ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
ıÈv‰L50‰v¯Ó51ÏÚ ‡Ï ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ ∆«ƒ¿«∆««»≈¿≈¿«∆…«

Ôl‰52ÌÈ¯ÈM‰ e‡ˆÈ .‡ˆBi‰ ÏÚ ‡ÏÂ53e‡ÓË B‡ «»¿…««≈»¿«¿»ƒƒ¿¿
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ«…∆««ƒ∆≈¬ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈÎ‡a54ıÓw‰ ·¯˜ È¯‰L , «¬ƒ»≈¬ƒ»∆∆¬≈»««…∆
.B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»

כה.48) מנחות חיים.49)משנה בעלי בקרבנות כדם דינו
הדם. דין א הלכה למעלה שהכהן 50)ראה הזהב ציץ

מצחו. על נושא קרבן 51)הגדול הקריבו אם בדיעבד,
עוון  את אהרן ונשא לח): כח, (ויקרא שנאמר שנטמא, יחיד

בתוספתא 52)הקדשים. אבל היוצא", "על שנינו במשנה
הלן  על מרצה הציץ שאין נאמר: ח, הלכה ד פרק מנחות

היוצא. יצאו 53)ועל אם אבל השיריים, מקצת פירוש,
(למעלה  כולו שיצא בבשר כמו בהם, מועלים – כולם
בשר  כדין במנחה שיריים דין מקום בכל שהרי א). בהלכה
א  פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה חיים בעלי בקרבנות
קורקוס. הר"י בשם כסףֿמשנה כ). הלכה יא ופרק ל, הלכה

מועלת 54) הקומץ שהקטרת בתוספתא, שם עקיבא כר'
פסולי  בהלכות מעילה. מידי השיריים את להוציא ליוצא
נפסלו  "ואם רבינו: כתב ז, הלכה ב פרק המוקדשים
יצאו  אם ספק הדבר הרי וכו' השיריים חסרו או השיריים
רואה  בכסףֿמשנה) כאן (מובא קורקוס והר"י מעילה". מידי
שם  התכוון שרבינו ונראה שם. לדבריו גלויה סתירה כאן

המוריה). (הר התליעו כגון אחר, לפסול

.ÈB‡ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ìlk ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ‰‰p‰«∆¡∆ƒ»¿≈»»ƒÀ»ƒ¿≈¿ƒ«»ƒ
ÔÓ ‰‰pL B‡ ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó≈≈≈»»ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆∆¡»ƒ
ÌÈ‰k ˙ÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÓ B‡ dlk ‰ÏBÚ‰»»À»ƒ«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ÔÈz·Á‰Â55‰·„Ï56ÏÚÓ . ¿«¬ƒƒƒ…«∆∆¡»ƒ¿»»»«
‰kLlÏ ‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜a57. ¿»¿¿«ƒƒ…«∆∆¡»«ƒ¿»

ג.55) הלכה א פרק ראה והחומש. לקרבנות 56)הקרן

ציבור. הרא"ש).57)נדבת בשם (כסףֿמשנה הבית לבדק
ציבור  קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף בתוספתא
היתה  אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה

רבינו. לעיני

.‡È‰‰58‰˜È¯Ê Ì„˜59ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ∆¡»…∆¿ƒ»ƒ¿«»¿≈»»ƒ
ÏÚ Û‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó ‰‰pL B‡ ,‡ÓËpL∆ƒ¿»∆∆¡»≈≈≈»»ƒ«ƒ««

ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L Èt60¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ƒ∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«¬≈∆»

י.58) מעילה רבא של זריקה 59)מימרא אחר וכלֿשכן
שם). שאמרנו 60)(רש"י ואע"פ הדם, זריקת לפני

לחמו  שנעשו יב) הלכה ג פרק המוקדשים פסולי (בהלכות
מבררת  שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח של
אורֿ (ראה מעילה לידי ומביאה ה'" "אשי שהוא החלק
כאן  ואולי ה"א. בפ"ב למעלה כבר נאמר זה [דין שמח).

זריקה?]. ולאחר שנטמאו באימורים הטעם 61)המדובר
שהרי  לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני שם, בגמרא אמרו
של  [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם לכלום, ראויים אינם
מדברי  אפילו מעילה בהם ואין לגמרי, שפטור משמע רבינו
שאם  א בהלכה למעלה שכתב למה מנוגד וזה סופרים,
ומכאן  בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי בשר נטמא
הכל, ד"ה שם תוספות וראה מועלים. זריקה לפני שנטמא
בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני שבנפסל שהוכיחו,
מהבשר  זריקה אחרי כשנהנה שהמדובר פירשו ולפיכך
בגירסא  מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני שנטמא
שנטמא  קדשים קדשי מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו
המלים  את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני
ובהתאם  "שנטמא", המלה אחרי ולהעמידן זריקה", "קודם
וכשם  זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה

.·ÈÁaÊn‰ ÈL„˜62Ï ¯eÒ‡ Ô‰ÈˆÈ·e Ô·ÏÁ -˙B‰ »¿≈«ƒ¿≈«¬»»≈≈∆»≈»
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰Ó63ÌÈL„w‰ „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .64 ≈∆¿«∆¡∆…»«¿ƒ»¿««√»ƒ

˙¯Á‡ ‰Ó‰aÓ ‡l‡ ,Bn‡Ó ˜ÈÈ ‡Ï ¯OÚn‰ „ÏÂ ÔÎÂ¿≈¿«««¬≈…ƒ«≈ƒ∆»ƒ¿≈»«∆∆
BÊ ‰Ó‰a ·ÏÁ :¯ÓBÏÂ ·c˙‰Ï Ì„‡Ï LÈÂ .ÔÈlÁÀƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈¿≈»

Lc˜‰ ‰È‰È ÔÈlÁ‰65È„k e‰e˜ÈiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂÏ «Àƒƒ¿∆∆¿≈¿«¿«√»ƒ∆ƒ¿¿≈
.e˙eÓÈ ‡lL∆…»

יב.62) מעילה למזבח 63)משנה ראויים שאינם מפני
יג). הלכה פירשו,64)(ראה בתוספות יג. שם משנה

את  הקדישו שהבעלים לפני שנולד בוולד שהמדובר
שעישרה. לפני שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה,
שנולד  לוולד גם שהכוונה לפרש מקום ויש סתם, ורבינו
כעבודה  שזה מפני מאמו לינק לו ואסור ההקדש, לאחר
זה. נימוק אומר המשנה על בפירושו רבינו בקדשים.

וכסףֿמשנה).65) ראב"ד (ראה מזומן יהיה פירוש,

.‚ÈLÈc˜‰66ÔB‚k ,ÌÈÓc ˙M„˜ ÁaÊnÏ ÛBÚÂ ‰Ó‰a ƒ¿ƒ¿≈»»«ƒ¿≈«¿À«»ƒ¿
ÌÈÎÒÏ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯Ó‡L67‰Ê ‰BÈ Ôa ÈÓ„e , ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆

ÌÈÓÏLÏ68ÔÈÏÚBÓe ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¬≈≈¿»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ
.¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰ÈˆÈ··e Ô·ÏÁa«¬»»¿≈≈∆¿∆ƒ¿»≈

יב:66) או 67)שם לעולה זו בהמה דמי אמר אם אבל
(רבא,לשל  תוקרב עצמה והיא הגוף קדושת עליה חלה מים,
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טו  פרק הקרבנות מעשה בהלכות רבינו פסק וכן ה. כריתות
ה). כקדשי 68)הלכה דינה ולפיכך שלמים, קרב עוף אין

הקודמת. בהערה ראה הבית. בדק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר

בהן. מועלים

.‡LÈ¯Ùn‰2BÓL‡ÏÂ B˙ÏBÚÏ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ ««¿ƒ»¿«»¿»¿«¬»
.LÈ¯Ù‰L ‰ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Ïe¿ƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ»»∆ƒ¿ƒ

Ì‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓÏLÏ LÈ¯Ù‰3. ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈¬ƒ»∆

ובדמי 2) חטאת בדמי מועלים ה"ד: פ"א מעילה תוספתא,
שלמים. בדמי מועלים ואין עדיפים 3)עולה, אינם

עליהם. הגוף שקדושת עצמם משלמים

.·LÈc˜‰4ÂÈÓ„Ï „Á‡ ¯·‡5˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ƒ¿ƒ≈∆∆»¿»»«ƒ¿≈«¬≈∆»≈
·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰ËLt ‡Ï B‡ ÔlÎa ‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»¿À»¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰„tÈ ‡ÏÂ6ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰cÙ Ì‡Â .7.BBÈ„Ùa ¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ¿

יא:).4) (תמורה נפשטה שלא הקדישו 5)בעיא אם
היה  אם בכולה פשטה הגוף שקדושת ספק כל אין למזבח,
(ראה  וכדומה ראש או לב כגון בו, תלויה שהנשמה אבר זה
האבר  את בהקדיש אבל ה"ב), פט"ו הקרבנות מעשה הל'
מהו  שם רבא שאל לו, ראויה זו שבהמה קרבן לצורך לדמיו
הבהמה  כל הקדיש שאם ברור, הם: הבעיה וצדדי הדין,
לרבא  לו היה וברור הגוף, קדושת עליה חלה – לדמיה
הקדושה  פשטה הגוף קדושת האבר את הקדיש שאם גםֿכן
אומרים  אנו אם לדמיו, אחד באבר היה ומסופק בכולה.
קדושת  עליו חלה דמים קדושת האבר על שחלה מתוך
אומרים  אין או כולה, קדשה אחד אבר שקדש ומתוך הגוף,
מיגו  תרי אמר, - מיגו "חד התלמוד: בלשון "מתוך". שני
שהנשמה  באבר כאן שמדובר מזה, ויוצא אמר". לא -
רבינו  פסק בו תלויה הנשמה שאין אבר שאילו בו, תלויה
קדושת  בהקדישו שאפילו הקרבנות, מעשה מהל' פט"ו
מהל' בפ"ה אולם הבהמה. בכל הקדושה פשטה לא הגוף
פרה  של רגלה "דמי באומר זה דין רבינו כותב הי"ב ערכין
שם. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה ראה למזבח". הקדש זו

תמימים.6) לקדשים פדיון ראוי 7)שאין שאינו משום
הקדושה  אין לפיכך בכולה, קדושה פשטה שמא לפדיון,
הר"י  בשם וכסףֿמשנה ראב"ד (ראה הדמים על עוברת

קורקוס).

.‚LÈ¯Ùn‰8B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ9,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈»»∆
Ìlk ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»…»«ƒ¿≈∆≈¿ƒ»À»

ÌÈÓÏL10Ô‰È¯eÓ‡a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏLa ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»¿≈≈∆
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡11˙Ó .12‰·„Ï eÏtÈ -13eÈ‰ . ««¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»»

ÌÈL¯ÙÓ14ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙‡hÁ ÈÓc :15‡ÏÂ , ¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«¿…
,‰ÏBÚ e‡È·È - ‰ÏBÚ ÈÓc ;ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ¿≈»»ƒ»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓe16¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯Ó‡ .17 ¬ƒ»∆»«≈¿«»ƒ¿«¿»
¯‡M‰ ÏÎa ‰‰ Ì‡ ,È˙e¯ÈÊÏ18ÏÚÓ -19‰‰ ; ƒ¿ƒƒƒ∆¡»¿»«¿»»«∆¡»

ÏÚÓ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa20È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»…»«¿≈ƒ»«≈¿»ƒ
ÏÚÓ - ÔlÎa ‰‰Â ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â21‰‰ ; ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¡»¿À»»«∆¡»

‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏL ÈÓ„a ÔÈ‡L .ÏÚÓ ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa22. ¿ƒ¿»»…»«∆≈ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»
Ó LÈ¯Ù‰È˙‡hÁÏ el‡Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚ ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - e·¯Ú˙Â ,ÌÈÓÏLÏ el‡Â¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬ƒ¿À»¬ƒ
Ô˙ˆ˜Óa23?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .24,˙BÓ‰a LÏL ÁwÈ ¿ƒ¿»»¿≈««¬∆ƒ«»¿≈

,˙‡hÁ‰ ÏÚ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe¿«≈¿≈«»¿»»∆«««»
.ÌÈÓÏL ÏÚ ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»«»»¿≈¿»ƒ«¿»ƒ

א.8) יא, מעילה מביא 9)משנה, נזרו, ימי שמלאו אחר
ושלמים. עולה חטאת, קרבנות: שלושה מפני 10)הנזיר

שלמים  בכולם לקנות יכול "לנזירותי" סתם שאמר
הפריש). ד"ה שם למעלה 11)('תוספות' שנתבאר כמו

ה"א. וגם 12)פ"ב אלה, בדמים בהמות שקנה לפני הנזיר
ולשלמים. לעולה ואיזה לחטאת הוא כסף איזה קבע לא

חטאת 13) דמי בהם שמעורבים ואע"פ ציבור, נדבת לעולות
בנזיר  מסיני למשה היא הלכה המלח, לים השלכה שדינם

כה.). בנזיר יוחנן, דמי 14)(רבי אלו פירש שמת, לפני
שלמים. דמי ואלו עולה דמי אלו דמי 15)חטאת, כדין

ה"א), המוקדשין פסולי מהל' (פ"ה בעליה שמתו חטאת
במעות  היינו בנזיר", היא "הלכה יוחנן: רבי שאמר ומה

(למעלה 16)סתומות. מועלים אין שלמים שבדמי ומובן
ב.17)ה"א). כו, שנשארו.18)נזיר הדמים בכל

העולה.19) בדמי שנהנה בדמי 20)מפני נהנה אולי
נזירות, "לשאר" והשאר הגירסא: שם (בגמרא בלבד שלמים
הקרבנות  שאר לכל כלומר, פ"א. מעילה בתוספתא גם וכן
אמר  שאם ומכאן ושלמים, עולה היינו להביא, שעליו
כמו  המעות, בכל בנהנה אפילו מעילה אין לנזירות, והשאר
ויש  לנזירות. מעות בהפריש זו הלכה בתחילת שאמרנו
ונראה  "לשאר". המילה את השמיט למה רבינו, על לתמוה

המעתיקים). עלֿידי בטעות שנהנה 21)שהושמטה מפני
לא  אם – חטאת ובדמי מת, לא בין מת בין עולה, בדמי

זו. בהלכה למעלה שנתבאר כמו נהנה 22)מת, ושמא
בלבד. שלמים העולים 23)בדמי בדמים נהנה אם פירוש,

אם  אבל קורקוס), הר"י בשם (כסףֿמשנה השלמים דמי על
נהנה  שמא מעל, לא השלמים מדמי פחות בסכום נהנה

בלבד. השלמים ה"ה.24)מדמי פ"א מעילה תוספתא,

.„ÔÈp˜ È·iÁnÓ „Á‡25el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆»ƒ¿À¿≈ƒƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«≈
Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - È˙·BÁÏ26Ì‡Â . ¿»ƒ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

‰·„Ï eÏtÈ - e˙Ó27˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,28, ≈ƒ¿ƒ¿»»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓe¬ƒ»∆

עופות,25) שני להביא שמחויבים ויולדת, וזבה זב כגון
לעולה. ואחד לחטאת יש 26)אחד הקרבנות ששני מפני

מעילה. למשה 27)בהם שההלכה אמרו - א כו, בנזיר
גם  נאמרה הקודמת, בהלכה למעלה שהובאה מסיני

קינים. ה"ג.28)במחוייבי למעלה נזירות, בדין

.‰LÈ¯Ùn‰29ÏÚ d‡È·‰Â ·ÏÁ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙‡hÁ ««¿ƒ«»«¬ƒ«≈∆∆¡ƒ»«
¯tk ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ìc ˙ÏÈÎ‡30ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ ,31. ¬ƒ«»¬≈∆…ƒ≈¿ƒ»…»«

˙BÚÓ LÈ¯Ù‰32:Ìc ˙‡hÁ Ô‰a ‰˜Â ·ÏÁ ˙‡hÁÏ ƒ¿ƒ»¿««≈∆¿»»»∆««»
¯tk - ‚‚BLa33,¯tk ‡Ï - „ÈÊÓa ;ÏÚÓ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ≈¿ƒ»»«¿≈ƒ…ƒ≈

ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ34. ¿ƒ»…»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכט dlirn zekld - dcear xtq - oeygxn f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.29) כז, כח):30)כריתות ד, (ויקרא בתורה כתוב
צריך  שהקרבן שם, במשנה ודרשו חטאתו", על "קרבנו...
לחטא  זה מחטא יעבירנו ולא החטא, אותו לשם להיות

כלום.31)אחר. נהנה לא שהרי השינוי, במעשה
היא 32) שבהמה הוא, לבהמה מעות בין ההבדל שם.

אין  ולפיכך לעולם, לחולין יוצאה ואינה הגוף קדושת
דמים  מהֿשאיןֿכן כלום, בה לשנות יכולים הבעלים
בהמה  בהם כשקונה או בהם מועל אם לחולין שיוצאים

אבל 33)לקרבן. וכיפר". "מעל סתם נאמר שלנו, בגמרא
רבינו. כדברי שונים אנו ה"ו, פ"ד כריתות בתוספתא

(34– שמעל מפני במעילה, הכפרה את תולים שם בגמרא
(כסףֿמשנה). להיפך אומר ורבינו כיפר.

.ÂLÈ¯Ùn‰35ÈL Ô‰a Á˜ÏÂ ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ««¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
.ÏÚÓ - ÌL‡ ÈÓ„a ÔÈlÁ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈlÁÏ ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿Àƒƒ¿»»Àƒƒ¿≈»»»«

ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ ÌlLÏ ·iÁÂ36ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô‰L , ¿«»¿«≈¬»»ƒ»ƒ∆≈¿≈¿»ƒ
LÓÁÂ37ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ,ÌL‡ Ô‰a ‡È·ÈÂ , »…∆¿»ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«»»«

‰wL ÌÈÏÈ‡‰ ÈMÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙ÏÈÚÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»∆»ƒ¿≈»≈ƒ∆»»
‡È·È - ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÙÈ ÈM‰Â ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ»∆¿≈¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¬»»ƒ»ƒ»ƒ

LÓÁ‰ ÌÚ ‰ÏÈÚn‰ ˙Áz ÌL‡ ‰¯OÚ ‰ÂM‰38, «»∆¬»»»»«««¿ƒ»ƒ«…∆
Á˜Ï .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÂM‰ ‡È·ÈÂ¿»ƒ«»∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ»»«

ÔÈlÁÏ „Á‡Â ÌL‡Ï „Á‡39‰ÙÈ ÌL‡ ÏL ‰È‰ Ì‡ , ∆»¿»»¿∆»¿Àƒƒ»»∆»»»∆
ÌÈÚÏÒ ÈzL40ÔBL‡¯‰ BÓL‡Ï B˙B‡ ‡È·È -41ÔÎÂ , ¿≈¿»ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿≈

ÌL‡ B˙B‡ ‡È·È - ÌÈzL ‰ÙÈ ÔÈlÁ‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆«Àƒ»∆¿«ƒ»ƒ¬«
B˙ÏÈÚÓ42ÌL‡‰ ÈÓcÓ ˙Á‡ ÚÏÒa ÏÚÓ È¯‰L ,; ¿ƒ»∆¬≈»«¿∆«««ƒ¿≈»»»

ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÌlLÈÂ43‰·„Ï eÏtÈÂ44. ƒ«≈¬ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

שם.35) בגמרא שנתפרשה כפי ב. כו, שם משנה,
דינרים.36) ארבעה הוא ה"ג.37)סלע פ"א למעלה ראה
ואע"פ 38) חומש, ותוספת שגזל מה את להקדש השיב ובזה

הוא  שהרווח מפני והטעם אחד, בסלע רק לו עלה שהאיל
חולין. הם האילים שהרי באחד.39)שלו, רק ומעל

להביא 40) שאין מזה ולמדו שקלים", "כסף נאמר באשם
סלע  הוא שבתורה שקל שקלים. משני בפחות אשם

הכ"ב. פ"ד המוקדשין פסולי הל' ראה כאן 41)שבמשנה.
זה. אשם בדמי מעל לא שהרי להקדש, ואע"פ 42)הרווח

בהערה  כלמעלה ונתייקר, אחד סלע אלא עליו הוציא שלא
מביתו.43)לז. יביא זה וכסף וחומשו. שמעל, הסלע
פסולי 44) הל' ראה לנדבה. שנופלים אשם מותר הם שהרי

הי"ד. פ"ד המוקדשין

.Ê‰‰p‰45- B˙‡hÁ ‰·¯˜ ‡lL „Ú ˙‡hÁ ÈÓcÓ «∆¡∆ƒ¿≈«»«∆…»¿»«»
ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ‰‰pM ‰Ó ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÈ46B˙‡hÁ47, ƒ…∆««∆∆¡»¿»ƒ¿»»«»

ÈÓcÓ ‰‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿«»»«¿ƒ»¿≈ƒ∆¡»ƒ¿≈
‡È·ÈÂ LÓÁ ÛÈÒBÈ - BÓL‡ ·¯˜ ‡lL „Ú ÌL‡»»«∆…»«¬»ƒ…∆¿»ƒ
˙Ba¯wL .B˙ÏÈÚÓÏ ¯Á‡ ÌL‡ ‡È·ÈÂ ,BÓL‡ ÂÈÓ„a¿»»¬»¿»ƒ»»«≈ƒ¿ƒ»∆»¿¿

ÁaÊn‰48˜„· ÈL„˜Â ,ÁaÊn‰ ˙Ba¯˜Ï Ô˙ÏÈÚÓ - «ƒ¿≈«¿ƒ»»¿»¿¿«ƒ¿≈«¿»¿≈∆∆
ÏÚnL BÏ Ú„B .˙Èa‰ ˜„·Ï Ô˙ÏÈÚÓ - ˙Èa‰49¯Á‡Â ««ƒ¿ƒ»»¿∆∆««ƒ«∆»«¿««

B˙‡hÁ ‰·¯˜ Ck50B˙ÏÈÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ51B‡ , »»¿»«»«¬«ƒ…ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙‡hÁ ÈÓ„a dÏÏk ‡ÏÂ dLÈ¯Ù‰L52CÈÏBÈ - ∆ƒ¿ƒ»¿…¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰53¯Á‡ ÏÚnL BÏ Ú„B . «¿ƒ»¿À¿»¿»«∆««∆»«««

dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰ ˙BÚÓ eÏtÈ - B˙‡hÁ ‰·¯wL∆»¿»«»ƒ¿¿«¿ƒ»¿À¿»
„ea‡Ï ‰lÁza ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰·„Ï54Ck ÔÈ·e . ƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ≈»

BÏ Ú„BpL ÔÈa ,ÌL‡·e .B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·È Ck ÔÈ·e≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿»»≈∆«
Ïtz - ·¯wL ¯Á‡ B‡ BÓL‡ ·¯wL Ì„˜ ÏÚnL∆»«…∆∆»«¬»««∆»«ƒ…

ÌL‡ ¯˙BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,‰·„Ï dLÓÁÂ B˙ÏÈÚÓ55. ¿ƒ»¿À¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«»»
.B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·ÈÂ¿»ƒ¬«¿ƒ»

ב.45) ט, מעילה החומש.46)ברייתא, עם הקרן דמי
יפה.47) יותר למזבח.48)בהמה הם והחומש הקרן

בו. שמעל כזה קרבן בהם לקנות מן 49)כלומר, בחלק
שנשארו.50)הדמים. בדמים שנהנה 51)שנקנתה מה

בלבד.52)וחומשו. שנשארו בדמים קנה כדין 53)אלא
רבי  דעת לפי הוא זה שדין אביי, אמר יא. (שם חטאת מותר
לרבנן  אבל תמות, בעליה שכיפרו חטאת שכל שמעון
באחרת  בעליה וכיפרו אבדה אם אלא מתה שאינה הסוברים
פסק  שרבינו ומכיון לנדבה. יפלו המעות נמצאה, ואח"כ
כאן: כותב למה כרבנן, ה"א פ"ד המוקדשין פסולי בהל'
בכסףֿ ה"ז כאן (מובא קורקוס והר"י המלח? לים ילכו
מה  להפריש עליו יהיה שמעל שידע שמכיון מתרץ משנה)
אלא  כך עשה ולא החטאת, דמי על ולהוסיף וחומשו שנהנה
כמו  בידים כדחייה זה הרי שנשארו, מהדמים חטאתו הקריב
הראשונה  ונמצאת אחרת והפריש ואבדה, חטאת שהפריש
שם  שאמרנו מהן, אחת ושחט בביתֿדין להמלך בא ולא
בידים). אותה שדחה מפני תמות, שהשניה ה"ג פ"ד

עליו 54) היה חטאתו, שקרבה לפני שמעל לו כשנודע
היו  ולא החטאת דמי על ולהוסיפה מעילתו להפריש
כדמי  זה הרי כך עשה כשלא ולפיכך לאיבוד, הולכים
הרי  כפרה, אחרי לו נודע אם אבל בעליה, שכיפרו חטאת
לאיבוד. מראש גורלם נקבע עכשיו שיפריש והחומש הקרן

ובהערות.55) ה"ו למעלה ראה

.Á¯ÎBn‰56ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈÓÏLe B˙ÏBÚ57ÔÈ„Â . «≈»¿»»…»»¿¿ƒ
eÈ‰L BÓk ÔÈlÁ ˙BÚn‰ e¯ÊÁiL ,‰¯Bz58eÒ˜Â ; »∆«¿¿«»Àƒ¿∆»¿»¿

B˙B‡59‰˙È‰ elÙ‡ .‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtiL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ»¿»
‰MÓÁ‰ - ‰MÓÁa d¯ÎÓe ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ó‰a‰«¿≈»»»«¿»»¿»»«¬ƒ»«¬ƒ»

Ôlk60‰·„Ï eÏtÈ61È¯·cÓ ‡Ï ‰ÏÈÚÓ Ô‡k ÔÈ‡Â . À»ƒ¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒ»…ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

וברייתא 56) הגר"א) גירסת (לפי ה"ז פ"ז פסחים תוספתא,
ב. פט, הראשונים 57)שם בעליו לשם הקרבן ומקריבים

משנהֿלמלך. ראה שם). לקונה.58)(רש"י יחזירן והמוכר
החרמת 59) כעין אחרים, של קרבן שקנה מפני הקונה, את

הקרבן  את אבל הוגן, בלתי ומתן משא בו שנעשה הכסף
פירש, ורש"י עליו. הגוף קדושת שהרי להחרים, איֿאפשר
גנב, עכברא "לא העממי: לפתגם בהתאם הקונה את שקנסו
נמלט  שהוא החור אלא הגנב, העכבר (לא גנב" חורא אלא

היא 60)שם). מתנה החמישי שהדינר אומרים אנו ואין
שם). (רש"י ציבור.61)למוכר לנדבת

.ËÌÈ¯„a ‰ÏÈÚÓ LÈ62BÊ ¯kk :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈«»≈ƒ»
Lc˜‰ B‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ63ÏÚÓ - dÏÎ‡Â ,64Èt ÏÚ Û‡ , »«»¿»∆¿≈«¬»»»«««ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰L65È¯‰L ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ∆ƒÀ∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿∆¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dlirnקל zekld - dcear xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L„˜ BÊ ¯kk :¯Ó‡ .„·Ïa ‰ÊÏ ‡l‡ L„˜ dÈ‡66B‡ ≈»…∆∆»»∆ƒ¿«»«ƒ»…∆
CÎÈÙÏ .ÏÚÓ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,dÏÎ‡Â ,Ôa¯˜67 »¿»«¬»»≈≈«≈»«¿ƒ»

ÔBÈ„t dÏ LÈ68ÂÈÙÏ ‰˙È‰ .69¯˜Ù‰ ÏL ¯kk70 ≈»ƒ¿»¿»¿»»ƒ»∆∆¿≈
ÏÚÓ - dÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dÏË ,Lc˜‰ BÊ ¯kk :¯Ó‡Â¿»«ƒ»∆¿≈¿»»«¿»¿»¿»»«

lk ÈÙÏ˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ - dLÈ¯B‰Ï ˙Ó ÏÚ ;d ¿ƒÀ»«¿»¿ƒ»»«¿ƒ«
‰È‰71.daL ¬»»∆»

כרבי 62) ופסק ורבנן, מאיר רבי מחלוקת א. לה, נדרים
כב, שבשבועות ועוד, כן. סובר שם נחמן שרב מפני מאיר
אומרים  חכמים היינו השיטות, את להפוך שיש אמרו - ב
שם). נדרים, (ר"ן מעל לא אומר מאיר ורבי מעל,

הקדש.63) "עלי" שאמר קרן 64)פירוש, להקדש ומשלם
שם). (נדרים, לאחרים,65)וחומש מותרת שהיא מפני

הקדש. של ממון זו 66)ואינה ככר אמר: אם והואֿהדין
רכושו 67)הקדש. ונעשית אדם לכל אסורה שהיא מפני

הקדש. הבית.68)של בדק קדשי של 69)ככל מימרא
ב. לד, שם ארבע 70)רבא, בתוך מונחת כשהכיכר מדובר

לו  קונות אדם של אמות וארבע המקדיש, של אמותיו
כדין  להקדש, בה לזכות יכול ולפיכך י:), (בבאֿמציעא
חבירו. קנה - חבירו) (בשביל לחבירו מציאה המגביה

לו 71) שיוריש כדי לו, לתת מוכן שבנו ההנאה ערך שמין
להקדש. ישלם וחומש, הזה הסכום ואת הכיכר, את

.ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰72d˙e ¯ÊÁÂ ,Lc˜‰ EÈÏÚ È¯kk : »≈«¬≈ƒ»ƒ»∆∆¿≈¿»«¿»»
ÏÚÓ BÊ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ - BÏ73‡ÈˆBiLÎÏ74È¯‰L , «¿«≈«»»»«ƒ¿∆ƒ∆¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ô˙Bp‰75‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈≈»¬»»»¿≈…«≈»∆
˙BÓBw‰ ¯‡MÓ76ÏÎÂ .Ô‰a ¯Ò‡pÏ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a LÈ ƒ¿»«»≈»∆¿ƒ»«∆¡»»∆¿»

Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰Êk ¯„pÓ ÂÈÏÚ ÔÈ¯Ò‡p‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«∆¡»ƒ»»ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÌlkÓ ‰‰77.ÏÚÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂLa ∆¡»ƒÀ»¿»∆¿»»«

שנפשטה.72) בעיא שמכיון 73)שם, אומרים, אנו ואין
שאינה  מפני איסורה, פקע הנותן מרשות יצאה שהכיכר

בה.74)כיכרו. עליו,75)כשיהנה גם אסורה היתה לו
בה. מועל הוא או 76)היה "הקדש" אמר לא אם פירוש,

י, שם במשנה שנמנו הכינויים ושאר "קונם" אלא "קרבן"
הדברים 77)א. בכל אבל פרוטה, שוה היה לא אחד בכל

פרוטה. שוה היה יחד

.‡È¯ÓB‡‰78ÔÈ‡ Ì‡ Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ : »≈«¿ƒ»≈»¿»ƒ≈»
,ÌBi‰ Û¯Oz ‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰Ê ˙ÈlËÂ ,ÌBi‰ ˙Bˆˆ˜ƒ¿»«¿«ƒ∆»¿»ƒ…ƒ»≈«
È¯‰ - ˙Èlh‰ ‰Ù¯O ‡ÏÂ eˆˆ˜ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ¿»««¿…ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»««ƒ¬≈
‰‰È Ck ¯Á‡Â ˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk e„tÈÂ ,Lc˜‰ Ì‰≈∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»«∆¿≈¿««»≈»∆
„Ú Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»ƒ»«¬≈«¿ƒ»≈»¿»«
e„tiL ˙Ú ÏÎaL ;Ô˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - eˆˆwiL∆ƒ»¿≈»ƒ¿»∆¿»≈∆ƒ»

Lc˜‰ e¯ÊÁÈ79ÔÈ‡ eˆˆ˜pL ÔÂÈÎÂ ,eˆˆwiL „Ú «¿¿∆¿≈«∆ƒ»¿¿≈»∆ƒ¿¿≈»
ÔBÈ„t ÔÈÎÈ¯ˆ80ÌÈ¯·c ‰na .„iÓ Ô‰a ÔÈ‰ ‡l‡ , ¿ƒƒƒ¿∆»∆¡ƒ»∆ƒ»«∆¿»ƒ

- ¯Á‡ Ô‡„t Ì‡ Ï·‡ ;LÈc˜n‰ Ô‡„tLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿»»««¿ƒ¬»ƒ¿»»«≈
ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰81‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ¬≈≈¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆¬«ƒ…

.LÈc˜nÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,eˆˆ˜ƒ¿¿¿ƒ¿À»ƒ«««¿ƒ

ב.78) וכח, א. כח, שם וגמרא, שם.79)משנה פדא כרב 
הבאה). הערה (ראה פדא לבר עולה מודה שבזה סובר רבינו

יצאו 80) ולפיכך שיקצצו, עד אלא אותן הקדיש לא שהרי
פדא. בר דעת נגד שם כעולא הקציצה, אחרי לחולין

הקדיש 81) לא והוא הפודה, של רכושו הן הנטיעות שהרי
א. ל, שם יוחנן, רבי של מימרא אותן.

â"ôùú'ä ïåùçøî ç"é ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא,1) או למזבח הראוי דבר הבית לבדק המקדיש יבאר

למעילה. מצטרפים אם מזבח וקדשי הבית בדק קדשי ודין

.‡˜fÁÏ Èe‡¯‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„·Ï LÈc˜n‰ „Á‡∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ»»»»¿«≈
˙Èa‰ ˜„·Ï LÈc˜n‰ B‡ ,‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÔB‚k ,˜„a‰«∆∆¿∆∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ

Â ÌÈO·k ÔB‚k ,ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·cB‡ ,ÌÈ¯B˙ »»»»«ƒ¿≈«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô·‡ ÔB‚k ,˙Èa‰ ˜„·Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÁaÊnÏ LÈc˜n‰««¿ƒ«ƒ¿≈«»»»»¿∆∆««ƒ¿∆∆
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ LÈc˜n‰ B‡ ,‰¯B˜Â¿»««¿ƒ»∆¿»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ

‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï2ıÓÁÂ ÔÈÏB‚¯z LÈc˜n‰ ÔB‚k , …»∆¿…»∆¿««¿ƒ«¿¿ƒ¿…∆
B‡ Ï·Ê ‰‡ÏÓ ‰tL‡ LÈc˜‰ elÙ‡ ,Ú˜¯˜ B‡ ¯ÈˆÂ¿ƒ«¿«¬ƒƒ¿ƒ«¿»¿≈»∆∆
„Ú eLc˜‰L ‰ÚMÓ ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - ¯Ù‡ B‡ ¯ÙÚ»»≈∆¬ƒ¿À»ƒ»»∆À¿¿«

˙B„t‰Ï ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ e„tiL3. ∆ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ»

הראויים.2) דברים בדמיהם ולקנות למוכרם אלא
להם 3) שאין למזבח, הראויים תמימים חיים בעלי להוציא

פדיון.

.·Ô‰a ÔÈÏÚBnL ÌÈ¯·c ÌÚ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ Ïk»»¿≈∆∆««ƒƒ¿»ƒ∆¬ƒ»∆
Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÁaÊÓ ÈL„wÓƒ»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÏÚÓ - ÌlkÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰∆¡»¿»∆¿»ƒÀ»»«

.‚,B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰ B‡ B¯·Á ˙‡ ÏÈÎ‡‰Â ÏÎ‡»«¿∆¡ƒ∆¬≈∆¡»¿«∆¬≈
Ôlk - B˙È‰Â B¯·Á ˙ÏÈÎ‡ B‡ B¯·Á ˙È‰Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«¬≈¬ƒ«¬≈«¬»»À»
‰È‰ Ïk‰ ÔÓ ‰OÚ Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»ƒ«…¬»»

.ÏÚÓ - ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«

.„‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓ ‰ÏÈÚn‰4‰‰ ?„ˆÈk . «¿ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆≈«∆¡»
ÌÏÚ‰a ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔÓ ÌBi‰«ƒ«∆¿≈¿∆¡»¿«««»»ƒ¿∆¿≈

„Á‡5.ÏÚÓe ‰Ëe¯ÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ∆»¬≈≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»«

כזית 4) אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי אין באיסורים
למדו  במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס אכילת בכדי שלם
מרובה. לזמן אפילו שמצטרפות מהכתוב (יח:) שם

אבל 5) שנית, שנהנה לפני ראשונה הנאה לו נודעה שלא
מצטרפות. ההנאות אין בינתיים לו נודע

.‰LeÏ˙a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡6Ï·‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈¿ƒ»∆»¿»ƒ««¿«¬»
,ÏÚÓ ‡Ï - dÏ ¯aÁÓa B‡ dÓˆÚ Ú˜¯wa ‰‰p‰«∆¡∆««¿««¿»ƒ¿À»»…»«
Ú¯Bf‰ B‡ Lc˜‰ ‰„O L¯BÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‚Ù elÙ‡¬ƒ««≈««≈¿≈∆¿≈«≈«

d˜·‡Ó ÏË .¯eËt - da7dÓ‚Ùe da ‰‰Â8.ÏÚÓ - »»»«≈¬»»¿∆¡»»¿»»»«
ÏÈÚBÓ dlL ˜·‡‰L ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ‰„Oa Lc‰«»ƒ¿≈∆¿≈»«∆»»»∆»ƒ
L¯Á Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ì‚Ùe ˜·‡· ‰‰ È¯‰Â ,‰„OÏ«»∆«¬≈∆¡»»»»»««»∆¿≈ƒ»«
,da Ô˙pL ·OÚÏ ˜·‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Lc˜‰ ‰„O¿≈∆¿≈¿≈¿«¬»»»≈∆∆»«»

ÏÚÓ - ·OÚ‰ ÏËÂ9¯c‰ .Ïˆa B‡ Lc˜‰ ˙¯ÚÓa ¿»«»≈∆»««»ƒ¿»«∆¿≈¿≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלי dlirn zekld - dcear xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡Ï - ‰‰pL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL C·BL B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»∆∆¿≈««ƒ∆∆¡»…
ÏÚÓ10ÏÚÓ ‡Ï - Ba ¯c‰ ,Èea ˙Èa LÈc˜n‰ ÔÎÂ .11. »«¿≈««¿ƒ«ƒ»«»…»«

ÌL ¯c‰ ,˙Èa Ô‰a ‰·e ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ≈ƒ«¬»ƒ»»»∆«ƒ«»»
.¯‡a˙iL BÓk ,ÏÚÓ -»«¿∆ƒ¿»≈

אף 6) בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה בגזירה למדו
בתלוש. השדה.7)מעילה מן נתלש שנטל האבק

מעל.8) לא - פגם ולא נהנה הוא.9)ואם תלוש שהאבק
בדישה. כלמעלה בפגם, שהמדובר שנהנה 10)מובן מפני

המחובר. עכו"ם 11)מן (בהלכות פסק שרבינו פי על ואף
זרה  עבודה לשם בנוי לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח פרק

משנה). (כסף זרה בעבודה היא יתירה חומרא אסרו,

.ÂÔ‰a ÔÈÏÚBÓ - Lc˜‰ ÈÏecb12LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿≈¬ƒ»∆≈«ƒ¿ƒ
ÔÈÏÚBÓ - ˙B¯Ù ‰OÚÂ ÔÏÈ‡ ,ÌÈ·OÚ ‰‡ÈˆB‰Â ‰„O»∆¿ƒ»¬»ƒƒ»¿»»≈¬ƒ
‡lÓ˙ Ck ¯Á‡Â Ô˜È¯ ¯Ba‰ ˙‡ LÈc˜n‰ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»««¿ƒ∆«≈»¿««»ƒ¿«≈
C·BL ,Ï·Ê ˙‡lÓ˙ Ck ¯Á‡Â ‰tL‡ LÈc˜‰ ,ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ«¿»¿««»ƒ¿«»∆∆»
ÔÈ‡ - Lc˜‰ ÈÏecb ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÈ ‡lÓ˙Â¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈»ƒ≈∆¿≈≈

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13Lc˜‰ ¯ˆÁaL L¯t‰Â Ï·f‰ ÔÎÂ .14- ¬ƒ»∆¿≈«∆∆¿«∆∆∆«¬«∆¿≈
Ô‰a eOÚi ‰Óe .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï15e¯ÎnÈ ? …∆¡ƒ¿…¬ƒ««¬»∆ƒ»¿

‰kLlÏ Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ16CBzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ÔÈÚÓ . ¿ƒ¿¿≈∆«ƒ¿»«¿»∆≈ƒ
Lc˜‰ ‰„O17epnÓ ÔÈ‡ˆBiL ÌÈna ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿≈∆¿≈»≈»««ƒ∆¿ƒƒ∆

ıeÁ ÌÈn‰ e‡ˆÈ .ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,‰„O‰ CB˙a¿«»∆¿«∆¡∆…»«»¿««ƒ
‰„Oa ‰Ï„b‰ ‰·¯Ú .Ô‰a ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰„OÏ«»∆À»≈»»∆¬»»«¿≈»ƒ¿≈

ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰18ËBÈ„‰ ÏL ÔÏÈ‡ .19 ∆¿≈…∆¡ƒ¿…¬ƒƒ»∆∆¿
CB˙a ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈL¯LÂ Lc˜‰ ‰„OÏ CeÓq‰«»ƒ¿≈∆¿≈¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰20LL „Ú Lc˜‰ ÏL ‰„O‰ ÔÈ·Ï BÈa Ì‡ : «»∆ƒ≈¿≈«»∆∆∆¿≈«≈
M‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ‰„O‰ CB˙aL ÔÈL¯ ∆¿≈«»¬≈»«»»ƒ∆¿«»∆

˜BÁ¯ ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ ;ÏÚÓ ‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰Â ,ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿«∆¡∆≈∆…»«»»»ƒ»»
ÏL ÔÏÈ‡ .ÏÚÓ Ô‰a ‰‰p‰ - ‰¯OÚ LL ÏÚ ¯˙È»≈«≈∆¿≈«∆¡∆»∆»«ƒ»∆
CB˙a ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈL¯LÂ ËBÈ„‰ ‰„OÏ CeÓq‰ Lc˜‰∆¿≈«»ƒ¿≈∆¿¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰21ÔÈÏÚBÓ - ‰n‡ ‰¯OÚ LL CB˙a ‰È‰ Ì‡ : «»∆ƒ»»¿≈∆¿≈«»¬ƒ
Ô˙B‡ - ‰n‡ ‰¯OÚ LL ÏÚ ¯˙È ˜BÁ¯ ‰È‰ ;Ô‰a»∆»»»»≈«≈∆¿≈«»»
.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï ËBÈ„‰ ‰„O CB˙aL ÔÈL¯M‰«»»ƒ∆¿¿≈∆¿…∆¡ƒ¿…¬ƒ

קמא 12) תנא של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי
נאמר  ט הלכה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם,
יוסי  כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא קמא שהתנא

מאיר. רבי רואה 13)נגד יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא
ריק  ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש (פירוש, בכולן אני
מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים ונתמלא
ובתוספות  להתמלאות. שדרכם והאילן השדה מן חוץ
ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל דיבור שם מעילה
שאין  הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים
מגוף  המתמלאים ואילן שדה אבל להקדש, חצר קניין

הקדש. ממון הם מבהמות 14)ההקדש ופרש זבל כלומר,
זה.15)הקדש. ופרש (כסף 16)בזבל לשכה לשיירי

לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה).
קופות  שלוש וממלאים המקדש מלשכות לאחת הוכנסו
ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות

ומה  ומועדים, בשבת ומוספים יום בכל תמידים שני כגון
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר

הנובע 17) במעיין שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו
בשדה  נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה

הקדש. של לשדה באו והמים שאינה 18)חולין מפני
דבר. לשום אילן 19)ראוייה שרשי שנינו: שם במשנה

בשל  שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של
כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט
מן  אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו,
השרשים  אותם דרך יונק שהוא מפני כאילן דינם  האילן,
ולפיכך  האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל
זו. להלכה המקור ומכאן שם. עיין לקרקע. שייכים הם

הקדש.20) הדיוט.21)של של

.ÊÛBÚ‰ B˙B‡ ‰aL ,Lc˜‰ ÏL ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL Ô≈̃∆¿…»ƒ»∆∆¿≈∆»»»
ÌÈˆÚÓ22ÌÚ Ôw‰ Ïk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·OÚÂ ≈≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ
ÌÈˆÈa‰23ÔÈ‡ Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯v‰ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÌÚ BaL «≈ƒ∆ƒ»∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»≈

ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰a ÔÈ‰24. ∆¡ƒ»∆¿«∆¡∆…»«

אחר.22) ממקום צריכים 23)שהביאם שהביצים מפני
אבל  לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן לאילן
ולמצוא  לפרוח שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים

מותרים. - אין 24)מזונותיהם עצמו בקן שגם מפני
שהם  מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה,

לקן. זקוקים

.ÁLÈc˜n‰25ÔÈa ,BlÎa ÔÈÏÚBÓ - ¯Úi‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«««¬ƒ¿À≈
.Ô‰ÈÈaL B‡ ˙BÏÈ‡‰ L‡¯aL Ô˜ ÏÎa ÔÈa ˙BÏÈ‡a»ƒ»≈¿»≈∆¿…»ƒ»∆≈≈∆

בכולו".25) מועלים החורש את "המקדיש שם: משנה
היער  שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש
שבתוכו  מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה

הקדיש.

.ËetML ÌÈ¯aÊb26Lc˜‰ ÈˆÚ27- Ô˙B‡ eˆv˜Â ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ¿»
˙ÚÓ eÎ˙ÁL ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰ Ô˙B‡a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ¿»»≈ƒ«¿«ƒ∆»¿≈≈

eˆˆwL28ÈetMa ‡Ï ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;29‡ÏÂ ∆»¿¬»≈¬ƒ…«ƒ¿…
˙¯Òpa30‰Lw‰ Ûeb‰ ‡e‰Â ,ÌÈˆÚ ÏL ‰i·pa ‡ÏÂ «¿…∆¿…«¿ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

ıÚ‰ CB˙aL Ï‚Ú‰31ÁÏˆÈ ‡lL ,˙ÏaÈÏ ‰ÓBc‰ ∆»…∆¿»≈«∆¿«∆∆∆…ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

במעצד.26) חולין.27)החליקו של ביער אותם שקנאו
מהם 28) חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי

לבניין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות במגירה
את 29) ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים השבבים

מפילה.30)העצים. שהמגירה עץ במקום 31)פירורי
הנובלים  עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש ענף שיוצא

מאליהם). ונופלים

.ÈBa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - Bc·Ú LÈc˜n‰32,B¯ÚOa ‡ÏÂ ««¿ƒ«¿≈¬ƒ¿…ƒ¿»
¯aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÊÊb‰Ï „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿À»

.ÁÈaLÓe CÏB‰ ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ ,BÏ¿»¿«∆¿À»≈«¿ƒ«

כקרקעות.32) דינם עבדים
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dlirnקלר zekld - dcear xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.‡ÈÔÚ¯Ê ˙ÚLa Ô˙B‡ ‰„Bt - Lc˜‰ ˙B¯t Ú¯Bf‰33. «≈«≈∆¿≈∆»ƒ¿««¿»
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ‰„t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â34ÔÈ‡Â , ¿««ƒ∆…»»¬≈«ƒƒÀƒ¿≈

LÓÁÂ Ô¯˜ Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ35, ¬ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ≈∆∆∆»…∆
.‰lÁa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿«»

לפדות 33) צריך הפירות את זורע שהוא בשעה פירוש,
מפני  לפדותם אפשר אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם,

חולין. של 34)שהם באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
האילן  כי בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש,
פירות  אבל האילן, על תוספת הם והפירות שהיה כמו קיים
לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו
אם  כלה, זרעם שאין בפירות רבינו של דעתו נתבררה ולא

כזרעים. או האילן כפירות מעל 35)דינם אם פירוש,
מגידולים  והחומש הקרן את לשלם רשאי אינו אחר בהקדש
שמותר  שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה.
וגדלו  הקדש סאה זרע אם כלומר, חשבון לפי לשלם
שתי  לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים
קרן  אלה בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות
"ואין  ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על נוסף וחומש

דבריו. את בירר ולא משלמים"

.·ÈÌÈ¯ÓL36ÔBL‡¯ :ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL Lc˜‰ ÏL ¿»ƒ∆∆¿≈∆»«¬≈∆«ƒƒ
ÈLÈÏLe ÈLÂ37‡Ï ‰‰p‰Â ,Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿≈ƒ¿ƒƒ»≈»¿«∆¡∆…

ÏÚÓ38ÈL„˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÈÚÈ·¯ ; »«¿ƒƒÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈
- CÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a∆∆««ƒ¬»»¿≈ƒ¿≈««≈¿ƒƒ¿≈«

¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ39. ¿»»

המים 36) ימים כמה ואחרי מים עליהם ונותנים יין שמרי
"תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים

התלמוד. על 37)בלשון נותנים התמד את שהסירו אחרי
של  טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש שאיסורו 38)יין,
מדרבנן. לעולם.39)רק אסרו החמורה הגוף בקדושת

.‚Èda ÔÈÏÚBÓ - ÁaÊnÏ ˙Ï‚¯z LÈc˜n‰««¿ƒ«¿¿…∆«ƒ¿≈«¬ƒ»
da ÔÈÏÚBÓ - ÁaÊnÏ ¯BÓÁ LÈc˜‰ .d˙ˆÈ··e¿≈»»ƒ¿ƒ¬«ƒ¿≈«¬ƒ»

d·ÏÁ·e40˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Bz LÈc˜‰ .41ÔÈÏÚBÓ - «¬»»ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ô˙ˆÈ··e Ô‰a»∆¿≈»»¿∆≈«¿

למזבח 40) ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,
דברים  בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו
לכך. ראויים והחלב הביצים וגם למזבח הראויים

ואין 41) לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח הקדישם אם אבל
בה. מועלים

.„ÈeÏaL ‰p‰k ˙B˙k42¯‡Lk Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - »¿¿À»∆»¬ƒ»∆ƒ¿»
Ï ezÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL„Á‰Â .ÌÈL„˜Ô‰a ˙B‰43ÔÈ‡ - »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿≈»»∆≈
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆

העבודה.42) בשעת ללבשן ראויות אפשר 43)ואינן שאי
גמר  עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם
בשעה  עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים

.ÂËÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„˜44˙Èa‰ ˜„·Ï Ì‡ : »¿≈¿≈»ƒƒ¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ ÁaÊÓ ÈL„˜ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - eLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬ƒ»∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«≈≈
Ï‡ ¯ac :˙Ba¯wa ¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a»∆¿ƒ»ƒ«»∆∆¡««»¿»«≈∆
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

לגבוה.44) הקדישם שהגוי

.ÊËÏB˜45‰‡¯Óe46ÁÈ¯Â47ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL «¿∆¿≈«∆∆¿≈…∆¡ƒ
˙¯Ëwa ÁÈ¯‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ««¿…∆

˙¯ÓÈz‰ ‰˙ÏÚL ¯Á‡48˙¯Ëwa ÁÈ¯‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««∆»¿»«ƒ…∆¬»ƒ≈ƒ««¿…∆
ÏÚÓ - d˙¯ÓÈz ‰ÏÚzLk49. ¿∆«¬∆ƒ¿»»»«

שבמקדש.45) הנגינה כלי מקול נהנה נהנה 46)אם אם
השרת. כלי או המקדש בניין הקטורת.47)מיופי ריח

כעץ 48) ישר בקו עולה הקטורת שעמוד מפני הקטורת, עשן
נגמרה  כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר
ומועלים  מצוותו שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו

ומראה 49)בו. ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם שהרי
ממש. בהם שאין מפני לעולם מועלים אין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קדשים 1) קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה יבאר

נפגם. שלא אע"פ מצמרו שתלש

.‡ÌÈ¯·c LÈ2ÔB‚k ,eÓ‚tÈ ‡ÏÂ Ô‰a ‰‰ Ì„‡‰L ≈¿»ƒ∆»»»∆¡∆»∆¿…ƒ»¿¿
,eÓ‚tiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,¯B‰Ë ·‰Ê ÈÏÎa LnzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»¿≈¿»ƒ∆ƒ»¿
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯·e ˙LÁe ÛÒÎ ÈÏÎe ÌÈ„‚a ÔB‚k¿¿»ƒ¿≈∆∆¿∆«¿∆¿«≈»∆
¯aÁÓ BÈ‡L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰Â¿«∆¡∆¿»∆¿»ƒ«∆¿≈∆≈¿À»
ÔB‚k ,Ì‚t Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‰‰ Ì‡ :Ú˜¯wa««¿«ƒ∆¡»¿»»∆≈¿»¿
¯·„a ‰‰ ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ÏL ·‰Ê ÈÏÎa LnzLpL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈»«∆¡»¿»»
- Ìc¯˜a Ú˜a B‡ Lc˜‰ È„‚a L·lL ÔB‚k ,ÌbÙpL∆ƒ¿»¿∆»«ƒ¿≈∆¿≈»«¿À¿…

ÌbÙiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï3B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Lc˜‰a …»««∆ƒ¿…«∆¿≈¿»∆¿»¿
BÓˆÚ ¯·„4‰‰ÈÂ ÌbÙÈÂ ,˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ,Ba ‰‰pL »»«¿∆∆¡»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ¿…¿≈»∆

˙Á‡k5,‰Ëe¯t ÈˆÁÎa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ÈˆÁÎa ‰‰ . ¿««∆¡»¿«¬ƒ¿»»«¿«¬ƒ¿»
¯·„a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰pL B‡∆∆¡»¿»∆¿»»«¿»∆¿»¿»»

t ‡ÏÂ Ì‚tL ‰na ‰‰ ‡ÏÂ ¯Á‡‰‰pL ‰na Ì‚ «≈¿…∆¡»«∆∆»«¿…»««∆∆∆¡»
ÌbÙÈÂ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰iL „Ú ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -¬≈∆…»««∆≈»∆¿»∆¿»¿ƒ¿…
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚ ¯·ca ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰È‰ d˙B‡a¿»¬»»¿»∆¿»«»»«¿≈«¬≈
dL·Ïe B„‚·a d¯Ù˙e Lc˜‰ „‚aÓ ˙ÈÏËÓ ¯Èz‰L∆ƒƒ«¿ƒƒ∆∆∆¿≈¿»»¿ƒ¿¿≈»
d¯Èz‰L „‚aa „ÈÒÙ‰Â ,‰Ëe¯t ‰ÂLa da ‰‰Â¿∆¡»»¿»∆¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒƒ»
- ÌeÏk ˙ÈÏËna „ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰pnÓƒ∆»¿»∆¿»¿…ƒ¿ƒ««¿ƒ¿
Ì‚Ùe „Á‡ ¯·„a ‰‰pL ÈtÓ ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…»«ƒ¿≈∆∆¡»¿»»∆»»«

e¯‡a ¯·Îe .¯Á‡ ¯·„a6- B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰p‰L , ¿»»«≈¿»≈«¿∆«∆¡∆¿«∆¬≈
.‰a¯Ó ÔÓÊÏ elÙ‡Â ,Û¯ËˆÓƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿À∆

המתכות,2) בתכונות חז"ל היו בקיאים יח. מעילה משנה
קל. בשימוש נפגם ואינו קשה שהזהב כחכמים 3)וידעו

יח.4)שם. שם כאן 5)גמרא הכתובים התנאים כל
שם. בגמרא ד.6)נאמרו הלכה ה פרק למעלה

.·ÌÈL„˜ ÈL„˜7ÔÂÈk - Ô¯ÓvÓ LÏzL ÌÈÓÈÓz‰ »¿≈»»ƒ«¿ƒƒ∆»«ƒ«¿»≈»
È¯‰L ;Ì‚t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ ‰Ëe¯Ùa ‰‰pL∆∆¡»ƒ¿»»«««ƒ∆…»«∆¬≈
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˙LÈÏz ÔÈ‡L ,ÌbÙ BÈ‡L ·‰Ê ÏL ÒBÎÏ ÌÈÓBc Ô‰≈ƒ¿∆»»∆≈ƒ¿»∆≈¿ƒ«
,ÌeÓ Ô‰a ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .·¯wlÓ Ô˙B‡ ˙ÏÒBt ¯Óv‰«∆∆∆∆»ƒƒ»≈¬»ƒ»«»∆

Ô‰ÈÓc ˙Ó‚Bt ‰fb‰Â ÌÈ„ÓBÚ ‰¯ÈÎÓÏÂ ÏÈ‡B‰8‡Ï - ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»∆∆¿≈∆…
ÌbÙÈÂ ‰‰iL „Ú ÏÚÓ9¯Á‡ Ô‰Ó LÏz .‰Ëe¯Ùa »««∆≈»∆¿ƒ¿…ƒ¿»»«≈∆««

‰˙ÓÏ Ì‚t ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‰‰pL ÔÂÈk - e˙nL10. ∆≈≈»∆∆¡»»«∆≈¿»¿≈»
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰ÏÈÚÓe11. ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם.7) מחירם.8)משנה יעלה צמר יותר יש שאם
וכסףֿמשנה.9) ראב"ד ראה יט. שם פפא משמע 10)כרב

מה  וראה שם. רש"י פירש וכן מום. בעלת ובין תמימה בין
א. הלכה ג בפרק למעלה שם.11)שכתבנו

.‚- ‰‚‚La ÏÚnL ÔÂÈk ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a ÏÚBn‰«≈¿»¿≈∆∆««ƒ≈»∆»«ƒ¿»»
ÏlÁ˙12Lc˜‰13¯eËt ÂÈ¯Á‡ ‰‰pL ‰ÊÂ ,14ÏÚÓ . ƒ¿«≈∆¿≈¿∆∆∆¡»«¬»»»«

ÏlÁ˙ ‡Ï - ‰ÏÈÚÓ Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔB„Êa¿»ƒ¿≈«»¿»¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
B˙ÈÂ‰a ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Lc˜‰15‰‰Â ¯Á‡ ‡a Ì‡Â , ∆¿≈∆»¬≈«¬»»¿ƒ»«≈¿∆¡»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÚÓ - ‰‚‚La Ba16ÏÚnLk ƒ¿»»»««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï e‰˜‰Â ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Â L„wa«…∆¿ƒ¿«Àƒ¿ƒ¿»¿«≈¬»ƒ

BÓ‚Ùe Ba ‰‰17ÏÚBÓ Ba LÈ - ¯Á‡Ï e‰˜‰ ‡ÏÂ ∆¡»¿»¿…ƒ¿»¿«≈≈≈
ÏÚBÓ ¯Á‡18. ««≈

קדושתו.12) יהודה 13)פקעה ור' מאיר ר' מחלוקת
כר' שהלכה אמרו נד: שם ובגמרא נב:, קידושין במשנה
מתחלל. אינו במזיד מתחלל, בשוגג האומר: בהקדש, יהודה

בחולין.14) נהנה המעילה.15)שהרי לפני שהיה כמו
מועל.16) אחר מועל אין פגמו,17)שבשוגג אפילו

פגם. ולא נהנה אם וה.18)ומכלֿשכן ד פרק ראה

.„‡l‡ ÌÈLc˜Óa ÏÚBÓ ¯Á‡ ÏÚBÓ ÔÈ‡Â¿≈≈««≈¿À¿»ƒ∆»
‰Ó‰·a19Ìc¯˜a Ú˜a ?„ˆÈk .„·Ïa LÈÓLz ÈÏÎe ƒ¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿«≈«»«¿À¿…

Ú˜·e B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùa ‰‰Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿∆¡»ƒ¿»»«»¬≈»«
B˙e Ìc¯w‰ ÏË .eÏÚÓ Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â Ba¿∆¡»»«À»»¬»««À¿…¿»
‰˙L .ÏÚÓ ‡Ï B¯·Á Ï·‡ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»«¬»¬≈…»«»»
‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰Ëe¯Ùa ‰‰Â ·‰Ê ÏL ÒBÎa¿∆»»¿∆¡»ƒ¿»»¬≈¿»»
ÏË .eÏÚÓ Ìlk - ‰‰Â ‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰‰Â¿∆¡»»¬≈¿»»¿∆¡»À»»¬»«
,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ B˙e ÒBk‰«¿»«¬≈«»»¿»»«
‰‰Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ·Î¯ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ«¬≈…»«»«««≈«¬¿∆¡»
‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«»¬≈¿»«»»¿∆¡»

Ì‚Ùe20Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e , »«»¬≈¿»«»»¿∆¡»»«À»
B‡ B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ ¯BÓÁ‰ Ô˙ .eÏÚÓ»¬»««¬«¬≈«»»¿»

B¯ÈkO‰21ÔÎÂ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - ƒ¿ƒ»««¬≈…»«¿≈
ÏÈ‡Ln‰22˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ ‡e‰ - Lc˜‰ ÏL Ìc¯˜ ««¿ƒ«¿…∆∆¿≈»«¿ƒ«

‰‡‰23‰lÁzÎÏ Ba Úw·Ï ¯zÓ B¯·ÁÂ ,BaL24. ¬»»∆«¬≈À»¿«≈«¿«¿ƒ»
‰Ó‰·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒƒ¿≈»

בבהמה 19) והמדובר הקודמת, להלכה המשך היא זו הלכה
הדינים  כל "החמור". בפירוש רבינו כותב ולמטה טמאה,
התוספתא  לפי הם וה, ד ג, בהלכות זה בפרק האמורים
יט: מעילה המשנה ע"פ ולא ט, הלכה ב פרק מעילה
ולפיכך  שבמשנה, שרת כלי כמו הגוף בקדושת העוסקת
אינה  שהתוספתא ודעתו תשמיש", "כלי וכתב: רבינו שינה

את  ומפרש וכסףֿמשנה), ראב"ד (ראה למשנה מנוגדת
חבירו  ובא הקדש, של בקורדום "בקע האומרת: התוספתא
הוא  שהקורדום וחשב ששגג כגון מעלו" כולם בו, ובקע
השני  גם ולכן לרשות, מרשות להוציא כלל נתכוון ולא שלו
לגזול, והתכוון שלא שאינו כשידע מדברת, ומשנתינו מעל.
הקדש, של שהוא ידע (אם הקדש של שהוא ידע לא אבל
ולפיכך  מתחלל), אינו דמים קדושת ואפילו מזיד הוא הרי
הלכה  (ראה הגוף בקדושת אלא מועל אחר מועל אין אמרו:
יודע  שאינו אע"פ לגזול במתכוון דמים בקדושת אבל ה),
מרשות  להוציאה שהתכוון מכיון הקדש, הוא שהחפץ
התוספות  פירשו וכן מעל. לא וחבירו מעל הוא לרשות
לפי  וגם שם. הב"ח גירסת (ראה אין ד"ה נה. קידושין

רבינו). דברי ליישב אפשר לזמן 21)נחלש.20)גירסתו
כמכר. דינה שכירות אמי,22)מסוים. רב של מימרא

צט. מציעא בזה 23)בבבא המשאיל הנאת של שוויה
לשואל. טובה כולו 24)שעשה יצא שהקורדום מפני

השואל. לרשות מסירתו ע"י בהמה 25)לחולין המשאיל
עליה. דמים שקדושת

.‰ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a26ÏÚBÓ da LÈ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ∆¡«»¿≈ƒ¿≈«≈»≈∆»≈»≈
ÔÓ LÏz ?„ˆÈk .ÌÈÓÚt ‰nk „Ú ÏÚBÓ ¯Á‡««≈««»¿»ƒ≈«»«ƒ

˙‡hÁ‰27Ôlk - LÏ˙Â B¯·Á ‡·e ,LÏ˙Â B¯·Á ‡·e , ««»»¬≈¿»«»¬≈¿»«À»
eÏÚÓ28Ôlk - B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ d˙ Ì‡ ÔÎÂ . »¬¿≈ƒ¿»»«¬≈«¬≈«¬≈À»

ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .eÏÚÓ29ÌÈÎÒp‰Â ˙BÙBÚ‰Â ˙BÁn‰ ÔÈcL , »¬¿≈»∆ƒ∆ƒ«¿»¿»¿«¿»ƒ
.Ô‰ Ûeb‰ ˙M„˜ ÔlkL ,‰Ó‰a‰ ÔÈ„k ˙¯L ÈÏÎe¿≈»≈¿ƒ«¿≈»∆À»¿À««≈

בהם 26) אין קלים קדשים שהרי קדשים, לקדשי הכוונה
ה"א). פ"ב (למעלה הדם זריקת לפני לשון 27)מעילה

הקודמת. בהלכה הערה ראה יט: מעילה המשנה
א.28) הלכה ב פרק שם אמרו:29)תוספתא בתוספתא

לומד  ורבינו מעלו, כולם וכו' לחבירו נתנו וכו' ובעולה
"יראה  אמר ולפיכך הגוף, קדושת שהם הדברים לכל מעולה

לי".

.ÂÏÈ‡B‰ ,ÌeÓ da ÏÙpL ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Ó‰a∆¡«»¿≈«√»ƒ∆»«»ƒ
ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰Â30˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ d˙ Ì‡Â ;ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L∆ƒ¿À«»ƒ¿ƒ¿»»«¬≈«¬≈
.ÏÚÓ „·Ïa ÔBL‡¯‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»ƒƒ¿«»«

הכהן 30) לפני להעמידה ואפשר חיה, כשהבהמה המדובר
פדיון  לה אין שחטה, אפילו או מתה אם אבל להערכה.
הערה  פ"ג למעלה ראה והערכה. העמדה טעונה שהיא מפני

א.

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡31Lc˜‰ ÏL ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏËBp‰L , »¿¬»ƒ∆«≈∆∆»∆∆¿≈
¯aÊb‰ ‰ÊÏ d˙ Ì‡Â .eÏÚÓ Ì‰ÈL - B¯·ÁÏ d˙e¿»»«¬≈¿≈∆»¬¿ƒ¿»»»∆«ƒ¿»
.ÏÚÓ ‡Ï ¯aÊb‰Â ,ÏÚÓ ‡e‰ - B„È ˙Áz ‰˙È‰L∆»¿»««»»«¿«ƒ¿»…»«
ÏÚBÓa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿≈

ÔB„Êa32ËBp‰ .Lc˜‰ ÏlÁ˙ ‡Ï È¯‰L ,ÏL ‰Ëe¯t Ï ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈∆¿≈«≈¿»∆
BlL ‡È‰L ˙Úc ÏÚ Lc˜‰33‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï - ∆¿≈«««∆ƒ∆…»««∆ƒ

d˙ .‰zÓa d˙B‡ ÔziL „Ú B‡ ÂÈˆÙÁa d˙B‡»«¬»»«∆ƒ≈»¿«»»¿»»
ÏÚBÓ ÔÈ‡L ;ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»««¬≈…»«∆≈≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dlirnקלד zekld - dcear xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e¯‡aL BÓk ,˙BLc˜‰ ¯‡La ÏÚBÓ ¯Á‡34ÏÎÂ . ««≈ƒ¿»∆¿≈¿∆≈«¿¿…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

זה 31) הרי הקדש, של קורה או אבן "נטל (יט:): שם שנינו
מעל". לא וחבירו מעל, הוא – לחבירו נתנה מעל. לא
ומאי  הוא, ההבדל) (מהו שנא "מאי שאלו: שם ובגמרא
ומפרש  לו. המסורות בגזבר שמואל: ומתרץ חבירו?" שנא
והקורה, האבן נתחללו ולא בזדון במועל שהמדובר רבינו,
למדנו  בזדון במועל הרי חבירו, מעל לא למה שאל, ולפיכך
כשהמועל  שהמדובר שמואל ומתרץ מעלו? שכולם בה"ג
שניהם. מעלו לאחר נתנה אם אבל לגזבר, נתנה הראשון
אחרת  פירשו וראב"ד רש"י אבל זו, שבהלכה דבריו ומכאן

כסףֿמשנה). הכוונה 32)(ראה "מעל", שאמרו: ומה
אשם  מביא אינו אבל בקדשים, מעילה איסור על שעבר
ומה  ג). הלכה א פרק למעלה (ראה חומש מוסיף ואינו
בדק  שקדשי מפני בזדון? במעילה זה דין להעמיד הכריחו
מועל, השני ואין הראשון של מעילתו אחרי מתחללים הבית

פעמים. כמה שנתבאר לגוזלה 33)כמו התכוון אם אבל
חבירו. מעל – הקדש של שהוא ידע ולא ששגג אע"פ –

זה.34) בפרק פעמים כמה

.ÁÔ·‡ ÏË35È¯‰L ,ÏÚÓ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL ‰¯B˜ B‡ »«∆∆»∆∆¿≈…»«∆¬≈
ÏÚÓ - B˙Èa CB˙a d˙B‡ ‰a .ÔÈ„Ú ‰‰ ‡Ï36d˙ . …∆¡»¬«ƒ»»»¿≈»«¿»»

„Ú ÏÚÓ ‡Ï - d¯aÁ ‡ÏÂ ‰¯˜zaL ÔBlÁ Èab ÏÚ««≈«∆«ƒ¿»¿…ƒ¿»…»««
‰È‰ BÊ ÔÈ‡L ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰ÈzÁz ¯e„iL∆»«¿∆»¿»∆¿»∆≈¬»»

˙¯kp‰37. «ƒ∆∆

שם.35) והטעם,36)משנה תחתיה. דר שלא אףֿעלֿפי
ניכרת. הנאה ממנה נהנה וגם הקורה את ששינה מפני

אפשר 37) שהרי ניכרת, הנאה אינה חיבור בלי הקורה הנחת
שם. גמרא הניחה, עצמו לצרכי שלא לומר

.ËÏË38Èt ÏÚ Û‡ ,ÔlaÏ d˙e Lc˜‰ ÏL ‰Ëe¯t »«¿»∆∆¿≈¿»»««»««ƒ
ÏÎa ıÁB¯ B˙BÈ‰a ‰‰ È¯‰L ,ÏÚÓ - ıÁ¯ ‡lL∆…»«»«∆¬≈∆¡»ƒ¿≈¿»
- ˙Bin‡ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï d˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL ˙Ú≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»¿∆»ƒ«¬≈À»À

.BzÎ‡ÏÓ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ»«««ƒ∆¬«ƒ…»¿«¿

שם.38) משנה

.ÈıÙÁ da ‰˜39ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ì‡ :CLÓ ‡ÏÂ »»»≈∆¿…»«ƒƒ»≈»ƒ
ÏÚÓ -40ÏÚÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ÔÓ Ì‡Â ,41. »«¿ƒƒƒ¿»≈…»«

למוכר.39) מחירה קונות 40)ושילם מעות הגוי, מן בקנה
הכל. משך 41)לדברי שלא זמן כל החפץ את קנה שלא

כיון  קונות, מעות התורה שמן שאע"פ רבינו, וסובר אותו.
הכסף  יצא לא הרי משיכה, בלי יקנה שלא חכמים שתיקנו
בזה, האחרונים ופלפלו כסףֿמשנה. (ראה המוכר מרשות
וצריך  זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם

עיון).

.‡ÈÔ‰L ˙Úc ÏÚ ÂÈÎ¯ˆa Lc˜‰ ˙BÚÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»«««∆≈
ÔÈlÁ42.ÏÚÓ - ÏÁ È¯·„a Ô‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , Àƒ««ƒ∆…ƒ»¿ƒ¿≈…»«

,Lc˜‰‰ ÔÓ BÁÒÙe BÓL‡Â B˙‡hÁ ‡È·n‰ ?„ˆÈk≈««≈ƒ«»«¬»ƒ¿ƒ«∆¿≈
‰¯tk ¯qÁÓ ÔÎÂ43- Lc˜‰‰ ÔÓ B˙¯tk ‡È·‰L ¿≈¿À««»»∆≈ƒ«»»ƒ«∆¿≈

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌlÎÂ .ÏÚÓ44,CÎÈÙÏ . »«¿À»≈¬ƒ«∆ƒ»≈«»¿ƒ»
˙BÁÓ ‡È·n‰45,Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bz ÌÁÏÂ ÌÈÎÒe «≈ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

˙˜È¯Ê Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈»…»«∆≈»¿ƒ«
.ÂÈÏÚ ¯tÎÏ Ìc»¿«≈»»

חולין.42) שהמעות היה ויולדת 43)סבור וזבה זב כגון
טהרתם. אחר קרבנות להביא נהנה,44)שמחוייבים ואז

במעילה  שמעון ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי
יהודה. כר' ופסק שהרי 45)יט. חוטא, למנחת חוץ
מכפרת. הקומץ הקטרת

.·ÈÔ˙46BÏ˜L47eÓ¯˙iLk - Lc˜‰ ˙BÚnÓ48 »«ƒ¿ƒ¿∆¿≈¿∆ƒ¿¿
dÓc ˜¯fÈÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a elÙ‡ ‰pnÓ e˜ÈÂ ‰Óe¯z‰«¿»¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈»««¿ƒ»≈»»
˜¯ÊpL ‰Ó‰a‰ d˙B‡a B˜ÏÁ È¯‰L ,Ï˜BM‰ ÏÚÓÈƒ¿««≈∆¬≈∆¿¿»«¿≈»∆ƒ¿«

dÓc49. »»

ב.46) ב, פרק שקלים שכל 47)משנה השקל, מחצית
לקנות  כדי בשנה, אחת המקדש לבית לתת מחויב אדם

ציבור. חובת היו 48)קרבנות בשנה פעמים שלוש
בלשכה, שנצטברו מהשקלים גדולות קופות שלוש ממלאים
קונים  ומהן הלשכה", "תרומת נקרא לקופות שהכניסו ומה
לשכה". "שירי נקרא בלשכה שנשאר ומה קרבנות,

נהנה,49) לא הזריקה לפני בהלכה אבל שאמרנו כמו
הקודמת.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰50ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Â BÏ˜L51ÔÈa , ««¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿»»≈
ÏÚÓ - B¯·Á ÔÈa ‡e‰52B¯·ÁÏ B˙ .53ÏÚ BÏ˜LÏ ≈¬≈»«¿»«¬≈¿»¿«

B„È54BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le CÏ‰ ,55‰Ó¯˙ ¯·k Ì‡ :56 »»«¿»«¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿¿»
Ï˜BM‰ ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰57ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ; «¿»»««≈∆«≈≈«

˙B·b‰Ï „È˙Ú‰58ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,59el‡Îe , ∆»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÓ CÎÈÙÏe ,‰kLlÏ ‰Ê Ï˜L ÚÈb‰60ÔÈ„Ú Ì‡Â . ƒƒ«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬«ƒ

ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z ‰Ó¯˙ ‡Ï61ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . …ƒ¿¿»¿»…»«¿»≈¬ƒ
‰kLl‰ È¯ÈLa62. ƒ¿»≈«ƒ¿»

יג.50) הלכה א פרק מעילה חולין.51)תוספתא צרכי
נתנו 52) שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסףֿמשנה ראב"ד

מקור  מוסר והכסףֿמשנה מעלו. שניהם בו נהנה וזה לחבירו
גירסא  שלפנינו בתוספתא שם. מעילה בתוספתא הדין

מעל. זה הרי לחבירו שקלו המפריש משנה 53)אחרת,
ב. ב, פרק המשלח.54)שקלים בשביל 55)בשביל

ששקל.56)עצמו. בשביל 57)בשעה ששקל השליח

שתרמ 58)עצמו. בשעה זה בשקל הקדש זכה ו ולפיכך
ה"ט.59)הראשון. שקל,60)פ"ב לא שאם היא ההנאה

מתן  מצוות וקיום ממנו. וגובים אותו ממשכנים ביתֿדין
ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות מפני מעילה, אינה השקל
עליו  שהטילה חוב מילוי אלא הנאה, אינה מצוה (קיום
שם). הירושלמי לפי המשנה על בפירושו רבינו התורה.

בשעה 61) הקדש, ברשות היה לא עדיין שהשקל מפני
עצמו. בשביל מאיר 62)ששקלו ור' יהודה ר' מחלוקת

ר' שמשנתנו אמרו שם (בירושלמי כר"י ופסק נד. בקידושין
על  לתמוה ויש בשיריים. מועלים שסובר שנאה, מאיר
בשיריים, מועלים שאין ומסיים כמשנתנו, שפסק רבינו,

עיון). וצריך
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלה dlirn zekld - dcear xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חולין 1) בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר

עצמו. מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי

.‡‚‚ML ÈÓ2B˙e Lc˜‰ ˙BÚÓ B‡ Lc˜‰ Á˜ÏÂ ƒ∆»«¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿»
ÁÈÏM‰ ‰OÚ Ì‡ :ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Ï ÁÈÏLÏ¿»ƒ«¿ƒ¿«Àƒƒ»»«»ƒ«

- B˙eÁÈÏL‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÚnL ‡e‰ ÁlLÓ‰ ¿ƒ«¿«≈«∆»«¿ƒ…»»
BÓˆÚ ˙ÚcÓ ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡l‡ ,B˙eÁÈÏL3ÁÈÏM‰ - ¿ƒ∆»»»«»ƒ«ƒ«««¿«»ƒ«

ÏÚnL ‡e‰4Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ?„ˆÈk . ∆»«≈«««««ƒ∆»«ƒ¿≈
B‡ ;¯kk Ô‰Ï Ô˙Â CÏ‰ ,ÔÈÁ¯B‡Ï ¯Oa B˙B‡Ó (ÈÏ)ƒ≈»»»¿ƒ»«¿»«»∆ƒ»
¯Ó‡ ;¯Oa Ô‰Ï Ô˙Â ,¯kk Ô‰Ï Ôz :BÏ ¯Ó‡L∆»«≈»∆ƒ»¿»«»∆»»»«
B‡ ;Ïc‚n‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ ÈÏ ‡·‰ :BÁeÏLÏƒ¿»≈ƒƒ««¿≈ƒƒ«ƒ¿»

Ïc‚n‰ ÔÓ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡L5- ÔBlÁ‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â , ∆»«»≈ƒ«ƒ¿»¿≈ƒƒ««
‡È·‰Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÚÓ ÁÈÏM‰«»ƒ«»«¿≈…«≈»∆»««»ƒ«¿≈ƒ
:ÁÏBM‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ¯Ó‡L BÓk ÔBlÁ‰ ÔÓƒ««¿∆»«««ƒ∆»««≈«
˙Èa‰ ÏÚa - Ïc‚n‰ ÔÓ ‡l‡ ‡È·iL ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿»««««ƒ
·laL ÌÈ¯·„e ,B¯Ó‡Ó ˙eÁÈÏL ‰OÚ È¯‰L ;ÏÚÓ»«∆¬≈»»¿ƒ«¬»¿»ƒ∆«≈
B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ÁÈÏM‰ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ«¬ƒ»»«»ƒ«≈≈∆

˙eÁÈÏL Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔË˜6ÏÚa - B¯Ó‡Ók ‰OÚ Ì‡ , »»∆≈»∆¿ƒƒ»»¿«¬»««
ÏÚÓ ˙Èa‰7˙Èa‰ ÏÚa - B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»«¿ƒ…»»¿ƒ««««ƒ

‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈ˙Á ÔÈÁ¯B‡Ï Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡ .¯eËt8ÏL »»«ƒ¿≈»¿ƒ¬ƒ»¬ƒ»∆
eÏË :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ ,¯Oa9- ÌÈzL ÌÈzL »»»««»ƒ«¿»«»∆¿¿«ƒ¿«ƒ

ÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa,¯eËt ÁÈÏM‰Â ,B¯·„ ‰OÚ È¯‰L ,Ï ««««ƒ»«∆¬≈«¬»¿»¿«»ƒ«»
¯˜Ú ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa ˙eÁÈÏL ÏÚ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ««««ƒ¿…»«

˙eÁÈÏM‰10ÌÈzL eÏË :ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¬»ƒ»«»∆«»ƒ«¿¿«ƒ
eÏÚÓ Ô‰ÈL - ÈzÚcÓ ÌÈzL11LÏL ÌÈÁ¯B‡‰ eÏË . ¿«ƒƒ«¿ƒ¿≈∆»¬»¿»¿ƒ»

‰OÚ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ ,eÏÚÓ ÔÈÁ¯B‡‰ Û‡ - LÏL»«»¿ƒ»¬ƒ¿≈∆»∆»≈∆»»
ÈÙÏ ,·iÁ B¯·Á ‡ˆÓ .BzÚcÓ ÛÈÒB‰Â B¯·Á ˙eÁÈÏL¿ƒ¬≈¿ƒƒ«¿ƒ¿»¬≈«»¿ƒ
‰Ê ÏÚ ·iÁ ‡e‰Â ,˙eÁÈÏM‰ ‰¯˜Ú ‡ÏÂ ÂÈ¯·„ eOÚpL∆«¬¿»»¿…∆∆¿»«¿ƒ¿«»«∆

.BzÚcÓ ÛÈÒB‰L∆ƒƒ«¿

א.2) כ, מעילה המשלח.3)משנה, שאמר ממה ושינה
אבל 4) זה, במעשה המשלח של שליחו אינו ששינה, מכיון

בהלכה  למטה דינו רבינו מבאר הוסיף, אלא שינה לא אם
ואין  עבירה, לדבר שליח שאין בידינו, כלל אמנם זו.
הזה. הכלל מן יוצאה מעילה אבל המשלח, את מחייבים
לדבר  שליח יש מעילה שבאיסור למדו - ב מב, בקידושין

אלא 5)עבירה. מזה בלבו היה "לא הגירסא: במשנה,
חלונות, כמה שם שהיו כגון ב'תוספות', ופירשו מזה",
אלא  ממנו שהבאת זה לחלון נתכוונתי לא הבית בעל ואומר
מתקבל  ופירושם כך, מפרש רש"י שגם ונראה אחר, לחלון
רבינו. לפני היתה אחרת גירסא ואולי הדעת. על

כיד 6) שידו אומרים אנו אין עבירה, בדבר שלא ואפילו
בזה.7)משלחו. ונהנה רצונו שנעשה חתיכה 8)מפני

אחד. ב.10)קחו.9)לכל כ, שם ששת, רב של כפירוש
מפני 11) מעל, והשליח רצונו. שנעשה מפי מעל, הבית בעל

על  לא שזה בפירוש והדגיש ממש, עצמו דעת על שעשה
עצמו, דעת על שעושה פירש לא אם אבל הבית, בעל דעת
ומה  ההוספה, על מקפיד אינו הבית שבעל שחשב  אפשר

בשם  (כסףֿמשנה יפחות שלא התכוון "חתיכה", שאמר
קורקוס). הר"י

.·ÈL„wÓ ˙BÎÈ˙Á‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ»¿≈
‰ÏBÚ ¯Oa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a12Ba ‡ˆBiÎÂ13 ∆∆««ƒ¬»ƒ»¿«»¿«≈

ÏÎB‡‰ ‡l‡ ÏÚÓ ‡Ï -14·iÁ ‡e‰ È¯‰L .„·Ïa …»«∆»»≈ƒ¿«∆¬≈«»
‰ÏÈÚn‰ ÏÚ ¯˙È ¯Á‡ ¯eq‡a15dlk ‰¯Bz‰ ÏÎ·e , ¿ƒ«≈»≈««¿ƒ»¿»«»À»

‰¯·Ú ¯·„Ï ÁÈÏL ÔÈ‡16‡lL dc·Ï ‰ÏÈÚÓa ‡l‡ , ≈»ƒ«ƒ¿«¬≈»∆»ƒ¿ƒ»¿«»∆…
¯Á‡ ¯eq‡ dnÚ ·¯Ú˙È17. ƒ¿»≈ƒ»ƒ«≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFrn F` WCwd gwle bbXW in. .lrOW `Ed gNWnd. .oi` ¦¤¨©§¨©¤§¥§©§©¥©¤¨©¥
DCal dlirnA `N` ,dxar xacl gilW." ¨¦©¦§©£¥¨¤¨¦§¦¨§©¨

שליח  מצינו בהם מקומות עוד ישנם הרי הקושיא ידועה
ומכירה, ובטביחה בפיקדון, יד בשליחות עבירה, לדבר
ותירצו, עבירה. לדבר שליח יש במעילה שרק כתב ומדוע
בשליחות  אבל שליחות, מדין הוא במעילה המשלח שחיוב
היינו  פושע, מתורת הוא החיוב ומכירה וטביחה יד
וכן  יד, לשלוח שאמר עצמו בדיבור היא שהפשיעה
כמותו  אדם של שלוחו מצד החיוב אין ומכירה בטביחה

מהדמים. או מהבשר שנהנה ההנאה על אלא
דין  מצינו במעילה שרק הסיבה העניינים, ובפנימיות
הקב"ה  של שלוחו הוא יהודי שכל מכיון היא, שליחות
לקב"ה, ודירה קדושה של ענין שבעולם דבר מכל לעשות
להיות  חייבת ומרצונו, בכוחו זאת יעשה שיהודי כדי אבל
תקוה  מתוך מעילה, של אפשרות - החופשית הבחירה
אומרים  כך משום נידח. ממנו ידח לא סוף שסוף ובטחון
במעילה  אלא עבירה לדבר שליח אין כולה התורה ש"בכל
שלוחו  להיות יהודי של תפקידו מתבטא בזה כי לבדה",
בעולם, שעשה הקדושה ענייני על לשמור הקב"ה, של

ח"ו. בזה יפגום לא אחד שאף ולהזהר
.eq oniq dcear xtq zekln oii

ה"ב.12) פ"ב מעילה העומדים 13)תוספתא, דברים
נהנה.14)להקטרה. מעל 15)שהרי לא למה נימוק
לדבר 16)המשלח. שליח יש וטבח בגנב גם הלא פלא,

למלך' וב'משנה ה"ו, ואבידה גניבה מהל' פ"ג ראה עבירה.
הל'17)שם. ראה בו. וכיוצא עולה בשר לאכול שאסור

שם). משנהֿלמלך (ראה פי"א הקרבנות מעשה

.‚Ô˙Bp‰18‡·‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÁeÏLÏ Lc˜‰ ˙Ëe¯t «≈¿«∆¿≈ƒ¿¿»«»≈
BÏ ‡È·‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙B¯ dÈˆÁa ÈÏƒ¿∆¿»≈¿∆¿»¿ƒ»«¿≈ƒ
‡·‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ;˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B¯ dlÎa¿À»≈¿À»¿ƒ∆»«»≈
dÈˆÁa ‡È·‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B¯ dlÎa ÈÏƒ¿À»≈¿À»¿ƒ»«¿≈ƒ¿∆¿»
˙Èa‰ ÏÚa .ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙B¯≈¿∆¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««««ƒ

‰Ëe¯Ùa B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï È¯‰L - ÏÚÓ ‡Ï19; …»«∆¬≈…«¬»¿ƒƒ¿»
B˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L - ÏÚÓ ‡Ï ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«…»«∆¬≈…»«¿ƒ
˙B¯ dÈˆÁa ÈÏ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯Ùaƒ¿»¬»ƒ»«»≈ƒ¿∆¿»≈
CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ÈBÏt ÌB˜nÓƒ¿¿ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dlirnקלו zekld - dcear xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯ ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙Ùe ˙BÏÈ˙t ÌB˜nÓ ˙B¯ ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈
ÏÚÓ ÁÈÏM‰ -20. «»ƒ«»«

א.18) כא, שם מפרוטה.19)משנה, בפחות מעילה ואין
הפרוטה.20) בכל ששינה מפני

.„Ô˙21,‚B¯˙‡ ÈÏ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙BËe¯t ÈzL BÏ »«¿≈¿¿»«»≈ƒ∆¿
- ÔBn¯ ‰Ëe¯Ù·e ‚B¯˙‡ ‰Ëe¯Ùa BÏ ‡È·‰Â CÏ‰Â¿»«¿≈ƒƒ¿»∆¿ƒ¿»ƒ

ÁÈÏM‰˙B˜Ï BÁÏL È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÏÚÓ «»ƒ«»«««««ƒ»∆¬≈¿»ƒ¿
‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BËe¯t ÈzL ‰ÂML ‚B¯˙‡ BÏ∆¿∆»∆¿≈¿¿ƒ»ƒ»»
˙BËe¯t ÈzL ‰ÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯Ùa BÏ ‡È·‰L ‚B¯˙‡‰»∆¿∆≈ƒƒ¿»««»∆¿≈¿

eÏÚÓ Ì‰ÈL -22. ¿≈∆»¬

יהודה.21) כרבי ופסק תנאים, מחלוקת שם. משנה,
א.22) כא, שם גמרא,

.‰ÁÏBM‰23,ıÙÁ da BÏ ˙B˜Ï BÁeÏL „Èa ‰Ëe¯t «≈«¿»¿«¿ƒ¿»≈∆
„ÈÏ ÚÈbzL Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L ˙Èa‰ ÏÚa ¯kÊÂ¿ƒ¿«««««ƒ∆ƒ∆¿≈…∆∆«ƒ«¿«

‚‚BL ‡e‰L ,ÏÚÓ ÁÈÏM‰ - ÈÂÁ‰24˙Èa‰ ÏÚ·e , «∆¿»ƒ«»ƒ«»«∆≈««««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÚÓ Ôa¯˜a ·iÁ „ÈÊn‰ ÔÈ‡Â ,¯kÊ ¯·k¿»ƒ¿«¿≈«≈ƒ«»¿»¿«¿ƒ»¿

e¯‡aL25Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L Ú„ÈÂ ÁÈÏM‰ Û‡ ¯kÊ . ∆≈«¿ƒ¿«««»ƒ«¿»«∆ƒ∆¿≈…∆
ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÈÂÁÏ ÚÈbzL26,‰ÏÈÚÓ Ôa¯wÓ ∆«ƒ««∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ»

‰·¯Ú˙pL ‰Ëe¯t d˙B‡ ‡ÈˆBiLk ·iÁ ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«»¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»¿»
‰Ëe¯tL ÈÂÁÏ eÚÈ„B‰ .‚‚BL ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈ˙BÚÓ·¿»»∆¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ∆¿»
Áwn‰ Òt˙Â ,ÔÈ¯eËt ÔzLÏL - Lc˜‰ BÏ e˙pL∆»¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»

Lc˜‰Ï27. ¿∆¿≈

ה"ג.23) פ"ב מעילה -24)תוספתא, א כא, שם במשנה,
חנווני, אצל הגיע שלא עד ונזכר פיקח ביד שלח נאמר:
על  ובפירושו מעל", "שליח כותב כאן ורבינו מעל. חנווני
שניהם, לנזכרו מתכוונת שהמשנה מפרש שם, המשנה
אחרת. שפירש שם, רש"י ראה והשליח. המשלח

מעילה,25) בקרבן נתחייב שלא ומפני ה"ג. פ"א למעלה
הפרוטה. נתחללה מזידים.26)לא כולם שהרי

פלא 27) זה שדין כתב, ובמשנהֿלמלך שם. תוספתא,
בעיניו.

.Â„ˆÈÎÂ28‰OÚÈ29„Ú ‡ËÁ‰ ÔÓ ÈÂÁ‰ ÏÈv‰Ï È„k ¿≈««¬∆¿≈¿«ƒ«∆¿»ƒƒ«≈¿«
‰Ëe¯t ÏËB ?˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¯zÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿«≈¿»«»≈¿»
ÏL ‰Ëe¯t :¯ÓB‡Â ‡e‰L Ïk ÈÏk B‡ ÔÈlÁ ÏL∆Àƒ¿ƒ»∆¿≈¿»∆
‰OÚ˙Â ;‰Ê ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰∆¿≈¿»»∆ƒ¿À∆∆«∆¿≈»∆
ÈÂÁ‰ ¯zÈÂ ,Lc˜‰ ÈÏk‰ B‡ ‰Ëe¯t d˙B‡»¿»«¿ƒ∆¿≈¿À««∆¿»ƒ

‰Ëe¯t ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï30Lc˜‰ ÏL ¿ƒ¿«≈¿»«»¿≈¿»∆∆¿≈
‰Ê ÒÈÎa ‰Ëe¯t :¯Ó‡L B‡ ,ÒÈk‰ ÏÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿»«ƒ∆»«¿»¿ƒ∆

d˙B‡ ÏlÁÓ - Lc˜‰31Ì‡Â .ÒÈka LnzLÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿≈¿«≈»¿««»ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï - ÏlÁ ‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ƒ¿…ƒ≈…»««∆ƒ∆»

ÒÈk‰32. «ƒ

שם.28) כשהחנווני 29)משנה, מדובר שנזכר. הבית בעל
ב.30)שוגג. כא, שם ברוב,31)משנה, בטלה ואינה

באלף  אפילו בטל אינו חשוב ודבר חשוב, שמטבע מפני
משנהֿלמלך). וראה פרוטה. ד"ה שם כל 32)('תוספות'

של  שהפרוטה אפשר שבכיס, הפרוטות כל הוציא שלא זמן
שם. כחכמים, פסק בו. נשארה הקדש

.ÊÈÒÈkÓ ÒÈk :¯Ó‡33- Lc˜‰ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ,Lc˜‰ »«ƒƒƒ«∆¿≈¿ƒ¿»«∆¿≈
ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ34Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe35?‰OBÚ „ˆÈk . ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»≈«∆

- ‡e‰ Lc˜‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â Ì‰aL ÏB„b‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«»∆»∆¿≈ƒ∆¿≈
ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰¬≈∆¿≈¿ƒ»«∆¿≈¿»»

.ÔËwa ‰‰ÈÂ ;‰Ê ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰L∆¿À»«∆¿≈»∆«»»

ה"ז.33) פ"א מעילה כולם.34)תוספתא, את הוציא אם
שהרי 35) מתפלא, משנה' ה'כסף מקצתם. רק הוציא אפילו

ויש  ה"ח. הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז עצמו דברי סותר זה
שלא  הקודמת שבהלכה לדין זה בין מה ולשאול, להוסיף

וצ"ע. הכיס? כל את שיוציא עד מעל

.ÁÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ÏÚBn‰«≈¿»ƒ»∆¿»≈¿»≈
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‰‚‚La36‡ÏÂ LÓÁ ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»»¿«≈∆«∆∆¿≈«»…∆¿…

‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ôa¯˜37‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ »¿»¿≈»∆ƒ∆≈∆«»ƒ»∆
.„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ëe¯t¿»ƒ»»≈ƒ

מן 36) חטא אשר "ואת ב: נה, בבאֿמציעא ברייתא,
להישבון. פרוטה משווה פחות לרבות ז) ה, (ויקרא הקודש"

(ראה 37) מלקות בו שאין אלא התורה, מן שאסור משמע,
הט"ז). פ"ב למעלה כסףֿמשנה

.Ë„È˜Ùn‰38˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ˙BÚÓ39Ô‰a LnzLÂ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ¿ƒ¿«≈»∆
˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÏÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ««««ƒ»«∆¬≈≈¿

.e‰L¯‰ ‡Ï ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,Ô‰a LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»∆«««ƒ»…ƒ¿»

א.38) כא, מעילה קשורות 39)משנה, המעות אם בין
קשורות. אינן ובין

.ÈÈÂÁ B‡ ÈÁÏL Ïˆ‡ Ô„È˜Ù‰40ÔÈÓe˙Á eÈ‰ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈∆À¿»ƒ∆¿»ƒ¿…»¬ƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ ‡ÏÂ41ÔÓ ˙eL¯ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¿…¿ƒ∆∆¿À∆ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - B‡ÈˆB‰ Ì‡ ,Ô‰a LnzL‰Ï ÔÈc‰42; «ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ
LnzL‰ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L - ¯eËt ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»»∆¬≈…»«ƒ¿«≈
¯L˜ ÔÈ¯eL˜ ÔÈ‡L ÈtÓ - ¯eËt ÈÂÁ‰Â ,Ô‰a»∆¿«∆¿»ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆

.˙eL¯a LnzL‰ el‡Îe ,ÔÈÓe˙Á ‡ÏÂ ‰pLÓ¿À∆¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿

עלֿמנת 40) דעתו שולחני, או חנווני אצל מעות שמפקיד מי
בהן. (בלתי 41)שישתמשו משונה קשר קשורים היו אם

בהם  שישתמש רוצה שאינו דעתו, המפקיד גילה רגיל)
כאן)42)השולחני. בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י

ששנינו: - ב מג, בבאֿמציעא מברייתא רבינו על מקשה
משנתנו  על מסתמך שרבינו ונראה (המפקיד). הגזבר" "מעל
ומשמע  מעל. המפקיד אמרו: ולא מעל, לא סתם בה שנאמר

כלל. מעילה כאן שאין

.‡È‰M‡‰43Lc˜‰ ÏL ˙BÚÓ ‰ÒÈÎ‰L44,dÏÚ·Ï »ƒ»∆ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈¿«¿»
˙BLc˜‰ dÏ eÏÙÂ ˙ÓÂ dLÈ¯BÓ LÈc˜‰L B‡∆ƒ¿ƒƒ»»≈¿»¿»∆¿≈

‰M¯Èa45ÂÈˆÙÁa ˙BÚn‰ ÏÚa‰ ‡ÈˆBiLÎÏ - ƒÀ»ƒ¿∆ƒ««««»«¬»»
ÏÚÓÈ46. ƒ¿«

ב.43) צו, בבאֿמציעא רבא, של בידה 44)מימרא שהיו
שנישאת. שנישאת.45)לפני שהן 46)אחר ידע לא אם

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלז oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn a"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לרשות  שנכנסו אע"פ מועל אינו כן לפני אבל הקדש, נכסי
לאכול  אשתו בנכסי זוכה שהבעל חכמים, תקנת ע"פ
הקדש, בנכסי לזכות רוצה שאינו מפני והטעם, פירותיהם.

את  לבעלה מקנה שאינה מפני מועלת אינה כן גם והאשה
לו. הקנו חכמים אלא מרצונה הנכסים



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn g"iÎa"i -

á"ôùú'ä ïåùçøî á"é ïåùàø íåé

oitYWe oigElW zFkld
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

¦§§¦§ª¨¦
ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦

ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני המשך

.‡Ô˙Bp‰2·ÈLB‰Ï ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚ·Ï ÌÈˆÈa «≈≈ƒ¿««««¿¿ƒ¿ƒ
Ïc‚ÈÂ ,ÌÈÁB¯Ù‡‰ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¬≈∆«∆≈¿»∆¿ƒƒ«≈

Ì‰ÈÈa ÁÂ¯‰ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚa Ô˙B‡3CÈ¯ˆ - »««««¿¿ƒ¿ƒ¿∆»∆«≈≈∆»ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï4ÔÎÂ .5ÌM‰6ÌÈÏ‚Ú ¿«¬¿«¬»¿¿≈«»¬»ƒ

,eÏÈc‚iL Ô‰a ˜qÚ˙Ó ˙BÈ‰Ï ‰ÚB¯‰ ÏÚ ÌÈÁÈÒe¿»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆«¿ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â¿«»»»∆¿««»¿«¬¿«¬»¿

ÌBÈ ÏÎa7Ïc‚Óe .ÏËa ÏÚBÙk8eÈ‰iL „Ú Ô˙B‡ ¿»¿≈»≈¿«≈»«∆ƒ¿
ÌÈL LÏL Èa ÌÈÏ‚Ú‰9‡‰zL „Ú ¯BÓÁ‰Â , »¬»ƒ¿≈»»ƒ¿«¬«∆¿≈

˙ÚBË10CB˙a B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â . ∆∆¿≈»ƒ¿…∆…ƒ««¬≈¿
‰Ê ÔÓÊ11ÔÎÂ .12˙BÈ‰Ï ÌhÙÓ‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌM‰ ¿«∆¿≈«»¿≈»««¿«≈ƒ¿

d˙B‡ ÌhÙÓ13ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â ,14ˆ -BÏÓÚ ÔzÏ CÈ¯ ¿«≈»¿«»»»∆¿«»ƒƒ≈¬»
Ì‡Â .ÏËa ÏÚBÙk15‰ÈÏ‡‰Â L‡¯‰ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡16 ¿≈»≈¿ƒ»«¬≈»…¿»«¿»

¯zÓ - ¯ÎO‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ¯˙È EÏÓÚa ElL17eÈ‰ . ∆¿«¬»¿»≈««¬ƒ«»»À»»
BÊ ÌÚ Ì˙B‡ ÌhÙnL ˙B¯Á‡ ˙BÓ‰a ÌhÙÓÏ«¿«≈¿≈¬≈∆¿«≈»ƒ

ÔÎÂ ,BÏˆ‡ ‰ÓeM‰18ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú BÏ eÈ‰ Ì‡ «»∆¿¿≈ƒ»¬»ƒ¿»ƒ
˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa B‡ ÌÈ¯Á‡19‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¬≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿

‡l‡ BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï elÙ‡ ,B¯·Á ÏL·e BlLa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿∆¿∆¬≈¬ƒ…∆¡»∆»
ËÚeÓ ¯·„20˙eÙzM‰ ÈÓÈ ÏÎa21˜ÏBÁÂ ,Bic - ˙‡f‰ »»»¿»¿≈«À»«…«¿≈

Ì‡Â .‰ÂLa ¯ÎOa22‰È‰23‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÒÈ¯‡ «»»¿»∆¿ƒ»»¬ƒƒ¿
BlLa ÏtËÓ24CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙B„O‰ ÏÚa ÏL·e ¿«≈¿∆¿∆«««»≈»ƒ

ÌeÏk BÏ ˙BÏÚ‰Ï25. ¿«¬¿

ãycew zegiyn zecewpã

יהודי  כל על מלמד העניינים בפנימיות ושותפין' 'שלוחין
בתחתונים, דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שלוחו שהוא
במעשה  לקב"ה שותף נעשה שליחותו שממלא ידי ועל

בראשית.
מציאותו  להיות חייבת כמותו", אדם של ש"שלוחו ומכיון
אף  ברית, בני אתם "מה - למשלח דומה השליח של
רק  להעשות זו שליחות יכולה ולכן ברית". בני שלוחכם
ממש". ממעל אלקה "חלק היא שנשמתו יהודי ידי על
ועל־ידי  יהודי, של מציאותו עצם מצד הוא השליחות ועניין

לקב"ה. שותף גם נעשה העבודה
.. ושקטה יראה "ארץ הפסוק על המדרש ידוע שהרי
עם  הקב"ה שהתנה מלמד .. שקטה ואח"כ יראה בתחילה
התורה  מקבלין ישראל אם להם: ואמר בראשית מעשה
לתוהו  העולם את מחזיר אני לאו ואם מתקיימין אתם
נעשה  יהודי של שבעבודתו בפשטות מובן וא"כ ובוהו"
הקב"ה  אין ובזכותו בראשית, במעשה לקב"ה שותף הוא
עילוי  שפועל אלא עוד ולא ובוהו, לתוהו העולם את מחזיר
ערעור  עליו שיצא שטר על־דרך בעולם, יותר גדול
שלא  משטר יותר גדול תוקף לו שיש בבית־דין ונתקיים
שישראל  אחר הזה העולם גם כך מעולם, ערעור עליו יצא

בזכותם. ומתקיים ומצוות תורה בו מקיימים
לקב"ה  שותף נעשה שיהודי רק שלא זו שבהלכה והחידוש
והשכר  הרווח מתחלק לעתיד־לבוא - העבודה וגמר ובסיום
נותן  העבודה בתחילת שכבר אלא ישראל ובני הקב"ה בין
כדי  מישראל ואחד אחד לכל ומזונו עמלו שכר הקב"ה
שכר  לו שנותן רק ולא השליחות. מילוי את לו לאפשר
יוכל  לא זה לולי כי הבית לבעל גם תועלת יש שבזה מזונו
עמלו" "שכר ומיד תיכף לו נותן גם אלא ולעבוד, להמשיך

העבודה. וגמר בסיום מיד כשותף שיקבל השכר מלבד
יותר  לו ליתן צריך מזונו אם וקל־וחומר ובמכל־שכן

בשעתו המלך שלמה ז.)מסעודת פרק ריש מציעא בבא (משנה

רק  יכולים ומזה על־אחת־כמה־וכמה, עמלו ששכר הרי
יהודי  כל יקבל שלעתיד־לבוא והריוח השכר מהו לשער

עבו  דתו.על
חיים' ב'עץ המבואר פי על להוסיף שסיבת (בתחילתו)ויש

כוחותיו  שלימות שיתגלו בכדי הוא העולמות בריאת
והבאתם  העולם בריאת קודם שגם והגם כו' ופעולותיו
כח  אין למעלה שהרי בשלימות, כוחותיו היו פועל לידי
גם  כוחותיו שיבואו הקב"ה של רצונו זאת בכל פועל, חסר
כי  הנ"ל בהלכה משתקף זה ועניין הזה. בעולם פועל, לידי
האפרוחים  את פועל לידי להוציא התרנגולים תפקיד
המובא  חמור וכן וסייחים עגלים גם ועל־דרך־זה שבביצים.
"חמור  - הבהמית נפש עם העבודה שהם ההלכה בהמשך

שונאך".
קצת: אחר ובאופן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקלח oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn a"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שנמצא  האלוקי האור את לגלות היא ישראל של עבודתם
התרנגולים  לבעל ניתנה זו ועבודה בהעלם, בעולם
ויצאו  שיתבקעו עד הביצים את לחמם היא שפעולתם
והקדושה  החום ידי שעל בעבודה ועניינו אפרוחים, מהם
עד  העולם. בענייני שבהעלם האלוקי הניצוץ את מגלים
היינו  תרנגולים, בעצמם ונעשים האפרוחים את שמגדלין
שתפקידו  בזה ומרומז קדושה. של חום מפיץ עצמו שהוא

קונו. את לשרת משנתו לקום יהודי לעורר התרנגול של
סמוך  להיות יכול שיהודי זו מהלכה הנלמדת ההוראה
ביניהם" "הריוח יהיה שלעתיד־לבוא בלבד זו שלא ובטוח
"צריך  העבודה בתחילת שכבר אלא העבודה בסיום
את  לעבוד שיוכל כדי ועמלו" מזונו שכר להעלות (הקב"ה)
בכל  שמדובר ובפרט לבב. וטוב שמחה מתוך במנוחה ה'
או  התרנגולים כבעל שבפשוטים בפשוט אפילו יהודי
הקב"ה  מספק להם שגם וסייחים עגלים שמגדל רועה

כדבעי. ה' את לעבוד שיוכל כדי ועמלו מזונו שכר
(k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

במשנה.2) סח. מציעא  דיבור 3)בבא שם רש"י  ראה
כנ"ל  ריבית, אבק של חשש כאן ויש מושיבין אין המתחיל

ב. הלכה ו עמלו 4)פרק "שכר במקום תימן בכתבֿיד
ובכ"י  רומי. בדפוס וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו"
שם  התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל:
המשנה  שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור
לו  לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:
מזמנו  קטן חלק אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל

זו. שם.5)לעבודה המשנה את 6)המשך  ששמים
אחרי  לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים

גידול. של ב.7)תקופתֿמה הלכה ו פרק למעלה ראה
שם.8) המשנה שנאמר 9)סוף מה רבינו מפרש כך

המשניות  פירוש וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה
אחר. באופן פירש שם ורש"י שתוכל 10)שם. "והוא

שם). המשניות (פירוש משא" ["מפני 11)לשאת
הלכה  ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם" שנשתתפו
[המשותפת  סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד:
שתימכר  עד יחלקו שלא לעכב מהם אחד לכל יש - ביניהם]

למכירתה"]. הידוע בזמן הדין12ֿ)הסחורה מתוך יוצא
אלעזר  רבי של העובדא ומתוך ושמואל. רב של ודברים

סט.). מציעא (בבא של 13)מהגרוניא תפקידו שזהו
לאמצע,14)המפטם. שניהם וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה רב 15)היינו של מימרא
(שם). אלעזר רבי של "או 16)והעובדא תימן: בכתבֿיד

ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן האלייה".
(17- חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק משום כאן על 18)אין הגמרא מסקנת לפי
מסוף  קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה
מיימוני. הגהות וראה אלעזר, רבי של העובדא

לביצים.19) רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא
למעלה  רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע

טירחה  לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק
שיש  עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה,

"מותר 20)לו. שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו והיינו,
בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש",

שם:21) למעלה רבינו קוראו וכן שביניהם. העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום שם 22)"שבכל

מהגרוניא. אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף
בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש בחלק
למעלה25) השדה" לבעל הוא משועבד שם,"שהאריס

שם. מהגמרא

.·B‡ ÌÈÏB‚¯z ·ÈLB‰ B‡ ÔÈÁÈÒ B‡ ÌÈÏ‚Ú ÌM‰«»¬»ƒ¿»ƒƒ«¿¿ƒ
BÏ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ Ìht‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌL»¿≈»«««»¿«¬ƒ»»¿…∆¡»
‰nÎa ÔÈ‡B¯ :˙BÚÓ ÏL ˜ÒÚ‰ ÔÈ„k BÈ„ È¯‰ - ¯ÎO»»¬≈ƒ¿ƒ»≈∆∆»ƒ¿«»
ÏËBÂ ,eÁÈÂ¯‰ ‰nÎÂ ,ÌÈˆÈa‰ B‡ ˙BÓ‰a‰ ÔÈÓL»ƒ«¿≈«≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈
ÌlLÓ - e„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;¯ÎO‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈«»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

„ÒÙ‰‰ LÈÏL26. ¿ƒ«∆¿≈

ג.26) הלכה שם למעלה כמבואר

.‚ÔÈÓL27˙BOÚÏ Bk¯cL ¯·c ÏÎÂ ¯BÓÁÂ ‰¯t28 »ƒ»»«¬¿»»»∆«¿«¬
ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,ÏÎ‡ÏÂ29‰fL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¡…¿ƒ¿∆«»»»∆¿«««ƒ∆∆

˜qÚ˙Ó30˙„B·Úa BÓˆÚÏ ¯Á‡ ÁÂ¯ BÏ LÈ È¯‰ , ƒ¿«≈¬≈≈∆««≈¿«¿«¬«
¯ÎBO È¯‰L ,˙BÓ‰a‰31‰‰Â da „·BÚ B‡ d˙B‡ «¿≈∆¬≈≈»≈»¿∆¡∆

ÎOaÔÈ‡Â .d˙„B·Ú·e d¯32ÔÈÓL33Bn‡ ÌÚ Ï‚Ú34, ƒ¿»»«¬»»¿≈»ƒ≈∆ƒƒ
,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ ÁÈq‰Â Ï‚Ú‰L ;Bn‡ ÌÚ ÁÈÒ ‡ÏÂ¿…¿»ƒƒ∆»≈∆¿«¿»≈∆¿

.˜ÒÚ Ba LÈÂ¿≈≈∆

במשנה.27) סט: כפועל 29)מלאכה.28)שם שכר ללא
חבירו.30)בטל. בחלק מטפל גם והוא לבדו, הוא

לאחרים.31) נשך 32)משכיר איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא
של  למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני
כתבו  וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה",
משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות

שכר.33) תוספת בלי נגרר 34)היינו, שהוא אמו סמך על
אחריה.

.„ÌM‰35?da ÏtËÏ ·iÁ È˙Ó „Ú ,B¯·ÁÏ ‰Ó‰a «»¿≈»«¬≈«»««»¿«≈»
Ô‡v‰ Ô‰Â ,˙B¯„Bb·e ;L„Á ¯OÚ ‰BÓL - ˙BB˙‡a«¬¿»»»…∆«¿¿≈«…

‡a Ì‡Â .L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ - ¯˜a‰Â36˜ÏÁÏ ¿«»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»«¬…
B¯·Á - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a37eÙzzLpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¿¿«∆¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÈÙÏ .Ì˙Ò38,‰BL‡¯ ‰L ÏL ‰ÏÈÙË ‰ÓB„ BÈ‡L ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒ»∆»»ƒ»
˙nzLÓ dÈ‡L ,ËÚeÓ ÁÂ¯‰Â ,‰a¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À»¿»∆«»∆≈»ƒ¿«∆∆
,˙¯Á‡‰ ‰L ÏL ‰ÏÈÙËÏ ,ÈL˜a ‡l‡ ‰lÁza«¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿ƒ»∆»»»«∆∆
˙nzLÓ ‡È‰ È¯‰L ,‰a¯Ó ÁÂ¯‰Â ,ËÚeÓ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«¿À∆∆¬≈ƒƒ¿«∆∆
ÛBÒ „Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ CÎÈÙÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙ÙÒBÓe ‰a¯‰«¿≈∆∆¿»¿ƒ»¿«≈»»«

‰„ÏÈ .‰iL ‰L39‰ÓeM‰ ‰Ó‰a‰40È¯‰ - BÏˆ‡ »»¿ƒ»»¿»«¿≈»«»∆¿¬≈
ÌB˜Ó .ÚˆÓ‡Ï ÁÂ¯‰ ÏÏkÓ „Ïe‰41Ïc‚Ï e‚‰pL «»»ƒ¿«»∆«»∆¿«»∆»¬¿«≈

eÏc‚È - Ì˙B„ÏÂ42e‚‰pL ÌB˜Ó .e¯ÎnÈ Ck ¯Á‡Â ¿»»ƒ¿¿¿««»ƒ»¿»∆»¬
‰w„a ,˙B„Ïea Ïth‰Ï ˜qÚ˙n‰ ·iÁ - Ïc‚Ï ‡lL∆…¿«≈«»«ƒ¿«≈¿ƒ«≈«¿»¿«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלט oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn a"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰q‚·e ÌBÈ ÌÈLÏL43‰ˆ¯ .ÔÈ˜ÏBÁÂ ,44 ¿ƒ¿«»¬ƒƒ¿¿ƒ»»
ÈÙa Ô˙B‡ ÌL - ‰Ê ÔÓÊ ÏÚ ¯˙È Ô‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈»∆»≈«¿«∆»»ƒ¿≈

‰LÏL45aÏÎÂ ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBi·e ÌÈLÏL ÌBÈ ¿»¿¿ƒ««¬ƒƒ¿…
,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - Ck ¯Á‡ eÁÈÂ¯iL∆«¿ƒ««»ƒ…«ƒ¿«≈¿»¬»ƒ
ÈtÓe ,„Ïe‰ ÈˆÁ BÏ LÈ È¯‰L ;ÁÂ¯‰ ÚÈ·¯ B¯·ÁÂ«¬≈¿ƒ«»∆«∆¬≈≈¬ƒ«»»ƒ¿≈

ÈˆÁ‰ B˙B‡ ÈˆÁ ÏËB B¯·Á ÏL ÈˆÁa ˜qÚ˙pL46, ∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆¬≈≈¬ƒ«¬ƒ
ÌÈÚ·¯ ‰LÏL È¯‰47‰LÏL ÈÙa Ôk ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»

‰ÂLa Ô‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â ,ÏÁÓ È¯‰ -48.Ô‰L ˙BÓk ¬≈»«¿«¿»≈≈∆¿»∆¿∆≈
ÌB˜Ó49˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL50Ûzk ¯ÎO51˙BÚÓÏ »∆»¬¿«¬¿««»ƒ¿
˜ÒÚ‰52˜qÚ˙n‰ ÏËBpL ¯ÎO‰ Ïk ‰È‰ÈÂ ,ÔÈÏÚÓ - »≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆»«»»∆≈«ƒ¿«≈

‡OBpL ¯ÎOa53BÙ˙k ÏÚ54˙BÚn‰ ¯ÎO ÏÏÎa55. ¿»»∆≈«¿≈ƒ¿«¿««»
ÔÎÂ56‰Ó‰a ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï Ôk¯c Ì‡57.BÏ ÔÈÏÚÓ - ¿≈ƒ«¿»¿«¬¿«¿≈»«¬ƒ

ÌB˜Ó58BÏÓÚ ¯ÎOa ˙B„ÏÂ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL59 »∆»¬¿«¬¿«¿»ƒ¿«¬»
˜qÚ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈÏÚÓ -60‡Ï - Ì˙Ò ÛzzLn‰ B‡ «¬ƒ¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿»…

.‰È„n‰ ‚‰nÓ ‰pLÈ¿«∆ƒƒ¿««¿ƒ»

סומכוס.35) כדברי בברייתא, סט. מציעא בעל 36)בבא
דיבור  שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל בברייתא.38)המטפל שם
שבעל  אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש
יורה  ערוך שולחן ראה מעכב. והמטפל לחלק רוצה הבהמה
שם  ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה

ל. קטן במשנה.39)סעיף סט: ששמו 40)שם הבהמה
שם.41)אותה. בהם 42)במשנה לטפל המתעסק חייב

גדולים.עד כרבי 43)שיהיו ולא קמא כתנא שם ברייתא
א  ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי,
(רש"י  הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות

כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא סיום 44)בבא
שם. אבל 45)הברייתא ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם

אביי  דברי סט. שם הוא וכן אסור, שלושה בפני שלא
גדא. בר מנשה רבי של הוא 46)בעובדא השני שהחצי

מקבל  שהמתעסק פיקדון", ומחצה מלוה "מחצה בבחינת
אף  לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על
מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי

שבין 47) אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו
ממש  שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך
האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם משנה (כסף
הפעוטה  הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי
מיוחד  שכר לקבל צריך אינו חבירו של ברביע לו שיש

משנה). והם 48)(לחם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי
וכן  לאמצע, הוא שהריווח הוולדות, בכל עדיין שותפים
שחילק  גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא
בשל  נוטל אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו
לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו
בתרא  (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן
אם  לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:
- ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו
מפרשים). קצת בשם משנה (כסף לעצמן" השביחו

שם 49) בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: שם
מקום. המתחיל שנושא 51)להוסיף.50)דיבור סבל

הכתף. על הנ"ל 52)הסחורה השכר מוסיפין כלומר,
שניהם. על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון

אם 53) שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו והיינו,
אחר. לכתף שילם אם 54)לא שאפילו אומרים ויש

החשבון  על ההוצאה חלה - הכתף היה בעצמו המתעסק
כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי

אותה 55) לסבול צריכים ששניהם הקרן, בכל כלומר,
שם  וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה,

רמ"א. בברייתא.56)בהגהת שם זה היינו,57)אף
שכר  יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
גדול  יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל
ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף משנה), (לחם
לבהמה  מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום
שווה, פירושן אין - שם) בתוספות ר"ח (גירסת מעלין"
מפרש  והראב"ד כנ"ל. אלא כתף, שכר אינו בהמה  ששכר
לפעמים  שצריכים לעמלים כתף שכר - בהמה" "שכר גם
כמו  הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי הכתף על להוליכם
למעות  כתף שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא
בדברי  מפרשים ויש שם. ברש"י וראה מעלין", לבהמה
הסחורה  עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו
מא  סימן ה פרק מציעא בבא חריפתא (פלפולא העיסקא של

ל). "ולהעלות 58)אות שם: בתוספות ר"ח כגירסת זה אף
מעלין". ומזונו עמלו בשכר שנותנים 59)וולדות היינו,

הכוונה  ואולי שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות
עמלם. בשכר וולדות אף להם המשך 60)שמוסיפים

שם. הברייתא

.‰dÎB˙Ï ÔBÚÓL „È¯B‰Â ,‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»¿»»∆¿ƒƒ¿¿»
¯kÓÏÂ ,˙B‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ïe ,dÚËÏ B‡ dÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»∆»»¿ƒ¿…

‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,˙B¯t‰61ÔÈa ,Ì‰ÈÈa ‰È‰È «≈¿»«»≈««»»ƒ¿∆≈≈∆≈
‰ÂLa e˜ÏÁiL e˙‰L62Ô·e‡¯ ÏhiL e˙‰L ÔÈa , ∆ƒ¿∆«¿¿¿»∆≈∆ƒ¿∆ƒ…¿≈

¯˙È63ÔÈa ,Ô·e‡¯ ÏMÓ dlk ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰L ÔÈa , »≈≈∆»¿»«»»À»ƒ∆¿≈≈
¯zÓ ‰Ê ÏÎa - ÔBÚÓL ÏMÓ ‰˙È‰L64Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿»∆À»¿≈»

ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÏtËÓ‰ ÔBÚÓLÂ .˙Èa¯ ˜·‡¬«ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈«¬«»»∆
ÒÈ¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ·e ‰‡ˆB‰·e65. «»»ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿»»ƒ

¯ÓB‡ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Èz„¯È ‰ˆÁÓÏ :¯ÓB‡ ÒÈ¯‡»ƒ≈¿∆¡»»«¿ƒ«««»∆≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈz„¯B‰ LÈÏLÏ66, ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿««¿ƒ»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ‚‰nk ‡lL ÔÚhL ‰ÊÂ67. ¿∆∆»«∆…«ƒ¿»»»¿»ƒ¿»»

השבח.61) למחצה".62)כלומר: "אריס הנקרא וזהו
לרביע".63) או לשליש, "אריס הנקרא שבקרקע 64)וזהו

בעל  של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי לריבית, מקום אין
הגמרא  חכמי מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע

משנה). (כסף אריסים" להם נחמן 65)שהיו וכרב קי. שם
יהודה. כרב רביע.66)ולא ואם שליש אם מחצה, אם

בשטר.67) או בעדים

.ÂÏÚa68Ì‡ :dL¯‚Â BzL‡ ÈÒÎa ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ‰È‰69e˜lzÒ ÏÚa ˜lzÒÂ ÏÈ‡B‰ - »»«««»ƒƒ¿ƒ¿«≈««ƒ¿«¿

Ì‰70,Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿≈»∆ƒ«»»∆»ƒ«∆«
‰Úe·L·e71Ì‡Â .72˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ƒ¿»¿ƒ≈«««»ƒ«««
‚‰Ó]73ÒÈ¯‡k Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,e„¯È ı¯‡‰ [74. ƒ¿«»»∆»¿¿»ƒ»∆¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקמ oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דרב 68) בריה הונא רב ידי על שנפתרה בעייה פ. כתובות
ירדו 69)יהושע. לא שאם אריסות, בטיב "יודע כלומר:

שם). (רש"י עובדה" עצמו הוא היה ירדו 70)אלו, "שלא
ואבידה  גזילה מהלכות י (פרק הבעל" דעת על אלא לה

שם). הסוגייה מן יב שהוציא 71)הלכה עצמו הבעל כדין
במשנה  עט: (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי על הוצאות
גזילה  בהלכות ושם ט) הלכה אישות מהלכות כ"ג ופרק
אם  כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש:
ואם  בשבועה, השבח את נוטל השבח על יתירה ההוצאה
בעל  כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח
הפסדתוני  להם: אומרת שהיא שם). אישות (הלכות עצמו
ולפיכך, יורד, בעלי היה יורדים הייתם לא שאם בירידתכם,
אם  אלו אריסים של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם
שבאופן  עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו
אכל" שאכל ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה
שם  רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה
הגמרא  בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם
קטן  סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם,
כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב

פ.72) "על 73)שם כתב: שם ואבידה גזילה  בהלכות
הקרקע". הייתה 74)דעת אם העליונה: על [וידם

נו  השבח, על יתירה השבח ההוצאה ואם ההוצאה, את טלים
(כן  ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר
בסוגיית  שם שנראה ומה שם). ואבידה גזילה בהלכות נראה
הבעל  אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא
קיימא" לאריסי "ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו
בתוספות  וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון

הסוגייה]. בסוף שם רי"ד

.ÊÔÈÁ‡‰75˙M¯È e˜ÏÁ ‡lL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡ »«ƒ¿»«¿ƒ∆…»¿¿À«
Ô‰ È¯‰ - „ÁÈa da ÔÈLnzLÓ Ôlk ‡l‡ ,ÔLÈ¯BÓƒ»∆»À»ƒ¿«¿ƒ»¿««¬≈≈

¯·c ÏÎÏ ÔÈÙzLk76ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ . ¿À»ƒ¿»»»∆»ƒ»«ƒƒ
ÔÈÙzM‰77CÏn‰ ˙en‡Ï ÏÙpL78ÁÂ¯‰ -79 «À»ƒ∆»«¿À»«∆∆»∆«
ÚˆÓ‡Ï80‰ÏÁ .81Ô‰Ó „Á‡82ÔÓ ‡t¯˙ - ‡t¯˙Â »∆¿«»»∆»≈∆¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ

Ì‡Â .ÚˆÓ‡‰83ÔB‚k ,‰ÚÈLÙa ‰ÏÁ84‚ÏMa CÏ‰L »∆¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿∆»««∆∆
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÁL „Ú ÌÁ‰ ÈÓÈa ‰nÁa B‡85È¯‰ - ««»ƒ≈«…«∆»»¿«≈»∆¬≈

.BÓˆÚ ÏMÓ ‡t¯˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«≈ƒ∆«¿

מהלכות 75) ט פרק להלן וראה במשנה, קמד: בתרא בבא
א. הלכה וראה 76)נחלות ההיא. המשותפת בירושה

ומפרשה 77)בראב"ד. השותפין" "אחין שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין או 78)רבינו: "גבאי

שם  נחלות (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר
ו). בהלכות 79)הלכה משנה (מגיד ההפסד הדין והוא

הירושלמי). בשם שם אביהם 80)נחלות מחמת "אם
נעמיד  ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה כגון מינוהו,
היה  ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו
הרי  - מינוהו עצמו מחמת ואם למנותו, וראוי ביותר חכם
שם  בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה

כאן). משנה וכסף בראב"ד שם.81)וראה משנה
שם.83)באונס.82) זה המימרא 84)אף לפי שם,

מצינים  חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת

שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם כגון,85)ופחים",
המשניות  (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל

שם). לרבינו

â"ôùú'ä ïåùçøî â"é éðù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והאריסין 1) השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר

והאפוטרופסין.

.‡ÔÈÙzM‰2Ôlk3ÔÈtB¯ËBt‡‰Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ,4epnL «À»ƒÀ»¿»¬ƒƒ¿»«¿ƒ∆ƒ
ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡5˙‡OB ‡È‰L ‰M‡‰Â ,ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ »≈ƒ««¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ≈

B‡ ˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ6Ô·e ,˙ÈÂÁ dÏÚa d·ÈLB‰L ¿∆∆¿««ƒ∆ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆
˙Èa‰7ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk -8Ì‰È¯·cÓ9˙ÚËa ««ƒ»∆»≈≈ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿«¬«
˜ÙÒ10‡Ï ‡nL B‡ ÔzÓe ‡OÓa B¯·Á ÏÊ‚ ‡nL , »≈∆»»«¬≈¿«»«»∆»…

‰nÏÂ .Ì‰ÈÈaL ÔBaLÁa ˜c˜„11ÌÈÓÎÁ ewz ƒ¿≈«∆¿∆≈≈∆¿»»ƒ¿¬»ƒ
‰Ó ÏkL ,ÔÓˆÚÏ ÔÈ¯BÓ el‡L ÈtÓ ?BÊ ‰Úe·L¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿»∆»«
ÈtÓ ,Ì‰Ï ‡e‰ Èe‡¯ - ˙BÚn‰ ÏÚa ÈÒÎpÓ eÁ˜iM∆ƒ¿ƒƒ¿≈«««»»»∆ƒ¿≈

CÎÈÙÏ .ÔÈÁ¯BËÂ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL12Ì‰Ï ewz ∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆
Ïk eOÚiL È„k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ‰Úe·L ÔÈ·iÁL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆«»ƒ¿»¿«¬«»≈¿≈∆«¬»

.‰eÓ‡Â ˜„ˆa Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆¿∆∆∆¡»

במשנה.2) מה: גם 3)שבועות לכלול כן כתב
שנוטלים  שאע"פ להשבע, חייבים שכולם המתעסקים,
נוטלים  שאינם מאחר לעצמם, היתר הם מורים - שכרם
הלכה  פ"ו (למעלה בלבד בטל כפועל אלא משלם, שכרם
ד"ה  מח: שבועות ב'תוספות' רבינוֿתם לדעת בניגוד ב)
ברמ"א  וראה (רדב"ז, שבועה צריכים אינם שהם בה, דמורו
ט). ס"ק שם ובש"ך ד, סעיף צג סימן חושןֿמשפט

פטר 4) לטיניות: מלים משתי מורכבת "אפוטרופוס" המילה
(=בן). פוס בגלל 5)(=אב) זה מינוי מקבלת ימנע שלא

כעל  עליו המצביע המינוי שעצם אחרי עליו, שבועה הטלת
אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל רב, סיפוק לו גורם נאמן, אדם
המינוי. מקבלת ימנע פן אותו, משביעין אין היתומים,
ד. הלכה להלן וראה ונב: נב. בגיטין שאול אבא וכדעת

במשנה.6) פו: א 7)כתובות סעיף צג סימן חו"מ בשו"ע
היינו  הבית", בעל בעניני ונותן "שנושא המחבר: הוסיף
פירש  הבית, בן ד"ה מח: בשבועות ורש"י הבית. מנהל
שכל  ה, הלכה להלן רבינו דעת אבל האחין". מן "אחד

ד. ס"ק שם סמ"ע וראה זה, בכלל חפץ 8)שליח בנקיטת
ד). הלכה שבועה 9)(להלן אלא התורה מן מצינו שלא

(הגהות  בספק ולא ודאי, בטענת זו ואף במקצת, מודה של
(שבועות 10)מיימוניות). בגמרא זו משנה פירשו כן

מח:).11)מח:). (שם בגמרא והתשובה השאלה
מהלכות 12) (פ"א ספק על משביעין אין כלל שבדרך אף

ז). הלכה ונטען טוען

.·ÔÈ‡Â13„Ú ˜ÙÒ ˙ÚËa ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk ¿≈»∆»≈≈ƒ¿»¿«¬«»≈«
ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÛÒk ÈzLa Ô˙B‡ ÚÈaLn‰ „LÁiL14 ∆«¿…««¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆∆≈¿≈»ƒ

ÛÒk ÏL15¯‡a˙iL BÓk ,16˙BÁÙa ÔÈ„LBÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆¿∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»
.ÔÈÚaL ÌÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

נחמן.13) רב בשם מניומי בר יוסף רב מימרת מח: שבועות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמי oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פרוטות.14) ושתים שלשים ובה מדינר, ששית היא מעה כל
בן 15) ר"י רבו כדעת סובר שהוא נראה רבינו מלשון

הר"ן  כתבו וכן במקצת, בהודאה כאן צורך שאין מיגאש,
[ואע"פ  רבינו. בדברי כאן והכסףֿמשנה שם, בשבועות
"כמאן  שאמרו שם בשבועות הסוגיא תחילת שלפי
טענת  על התורה מן שבועה שחייבים (שאמר כשמואל"
על  - במקצת) וכופר במקצת מודה הנתבע אם כסף, שתי
שאם  במקצת, בהודאה אלא זו שבועה חייבים שאין כרחינו
צריכה  אינה הכפירה הלא כסף, שתי צריך למה כן לא
למסקנה  הנה, - לט:) שבועות (עיין מפרוטה יותר להיות
שאין  (שסובר כרב" טענה, כפירת "אימא שאמרו: שם
ופרוטה, כסף שתי בתובעו אלא התורה מן בשבועה חייבים
כרחינו  על לט:), (שם בפרוטה ומודה כסף בשתי כופר והוא
הצריכו  לא למה כן, לא שאם בהודאה, צורך אין שכאן
צורך  אין המסקנה שלפי ע"כ אלא ופרוטה, כסף שתי טענת

בהודאה]. ולא בכפירה טוען 16)אלא מהלכות פ"ג להלן
ז. הלכה שם ועיין א, הלכה ונטען

.‚ÔÈ‡ - „Á‡‰ ÛzM‰ ˙Ó Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰ Ô‡kÓƒ»««∆ƒ≈«À»»∆»≈
;‡nL ˙ÚËa ÂÈ·‡ ÏL BÙzL ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ L¯Bi‰«≈»¿«¿ƒ«À»∆»ƒ¿«¬«∆»
È„k ,È‡cÂa ÂÈ·‡ Ba B„LÁL ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈««»»∆¬»»ƒ¿««¿≈
ÈÓ LÈÂ .ÛÒk ÈzLa L¯Bi‰ ‰Ê B˙B‡ „LÁiL∆«¿…∆«≈ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
‰ÊÎÂ .‡nL ˙ÚËa L¯Bi‰ B˙B‡ ÚÈaLnL ,‰¯B‰L17 ∆»∆«¿ƒ««≈¿«¬«∆»¿»∆

‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰L ,Ôe„Ï Èe‡»̄»∆¬≈«¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»
dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚpL18. ∆«¬≈«¿»¿«≈«¿»

ליתומים.17) טוענים סז.18)שאנו פו. בכתובות נראה כן
משביעין  אפוטרופסות, משבועת הבעל אותה פטר לא שאם
אביהם  אותה חשד אם יודעים שאינם אף היורשים אותה

יודעים. אינם יורשים סתם שהרי מעות, בשתי

.„,BÙzL B‡ BÒÈ¯‡ ‰fL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»≈ƒ∆∆¬ƒÀ»
BÒÈ¯‡ B‡ BÙzL :¯Ó‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ‰„BÓ ‡e‰ ‡l‡∆»∆ƒƒ«¿¿»«À»¬ƒ

ÌeÏk ÈzÏÊ‚ ‡Ï Ï·‡ ,È‡ B˙Èa Ôa B‡19‰Ê È¯‰ - ∆≈¬ƒ¬»…»«¿ƒ¿¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL20B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ; ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿ƒƒ¿»¿

ÔBÓÓ B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·L21e‰ÊÈ‡ .22LiL ˙Èa‰ Ôa ¿»∆»¿»¿»≈∆∆««ƒ∆≈
ÌÈÏÚBt ÒÈÎnL ‰Ê ?˜ÙÒ ˙ÚËa ÚÈaL‰Ï BÏ¿«¿ƒ«¿«¬«»≈∆∆«¿ƒ¬ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓe ˙B¯t BÏ ÒÈÎÓe ,ÌÈÏÚBt ‡ÈˆBÓeƒ¬ƒ«¿ƒ≈ƒ

˙B¯t23ÒÎ ‡l‡ ,Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L ˙Èa‰ Ôa Ï·‡ : ≈¬»∆««ƒ∆≈≈¿≈∆»ƒ¿»
ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - „·Ïa ‡ˆBÈÂ BÏ‚¯a¿«¿¿≈ƒ¿«≈»¿«¿ƒ«ƒ»≈¿≈
ÌÈÓB˙È‰ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

˜ÙÒ ˙ÚËa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ24‰M‡‰ ÔÎÂ .25‡lL «¿ƒƒ¿«¬«»≈¿≈»ƒ»∆…
‰˙ ‡ÏÂ ‰‡O ‡ÏÂ ,dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚ«¬≈«¿»¿«≈«¿»¿…»¿»¿…»¿»
.˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙¯e·˜ ¯Á‡Ï¿««¿««¿»≈«¿ƒƒ»ƒ»≈

‰‡O Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡ - ‰¯e·˜e ‰˙ÈÓ ÔÈa ‰˙Â ¿≈ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ»¿»≈
;‰¯e·˜Ï ‰˙ÈÓ ÔÈa LnzLpL ‰Ê ÏÚ ÌÈÚÈaLÓ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«≈≈ƒ»ƒ¿»
¯kÓz ‡Ï - ‰Ê ÏÚ Ú·MzL ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈∆ƒ»««∆…ƒ¿…

.Ïe˙Ó ˙n‰ ‡ˆÓÂ ,‰¯e·˜Ïƒ¿»¿ƒ¿»«≈ƒ¿«≈

אריס 19) שאינו ולטעון לכפור היה שיכול מיגו, לו ויש
וכו'. שותף ספר 20)ואינו כגון קדושה, של חפץ באחיזת

במשנה  המנויות השבועות כל כדין תפילין, או תורה
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א להלן וראה שם, שבועות

כל 21)ב. פרק ברא"ש, (הובא מיגאש בן ר"י רבו כדעת
ח, הלכה שכירות מהלכות בפ"ב וראה ד) סימן הנשבעין
הט"ז  כתב בזה והטעם ג. הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ג
אין  שב"חזקה" שכשם רצו) סימן ריש (חושןֿמשפט
כן  כמו ד.) (פסחים לברר שאפשר במקום עליה סומכים
ומכיון  לברר, איֿאפשר אלאֿאםֿכן סומכין אין ב"מיגו"

לברר. צריך - השבועה עלֿידי לברר שבועות 22)שאפשר
לעצמו.23)מח: היתר מורה הוא נב.24)שאז גיטין

ד. והערה א הל' לעיל וראה שאול, כאבא ונב:
בברייתא.25) פז. כרב 26)כתובות ולא מתנא כרב שם,

שם. הרי"ף פסק וכן רב, בשם יהודה

.‰ÁlLÓ‰27ÁÏML B‡ ,B¯ÎÓÏ ıÙÁ B¯·Á „Èa «¿«≈«¿«¬≈≈∆¿»¿∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯BÁÒ B‡ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B„Èa ˙BÚÓ»¿»ƒ¿≈¿»««ƒ

¯ÎO BÏ Ô˙ ‡lL28‰‡‰ ‡ÏÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÏÚ ∆…»«»»«∆¿≈≈∆¿…¬»»
È¯‰ - B¯·Á ÔBÓÓa Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,BÊ ˙eÁÈÏLaƒ¿ƒƒ¿»»¿»«¿»¬≈¬≈

˙Èa Ô·k ‰Ê29BÏ ÏÊ‚ ‡lL ,˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï BÏ LÈÂ , ∆¿∆«ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ»≈∆…»«
Áq‰ BÏ ‡È·‰L ˙Úa ÌeÏkB‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰wL ‰¯B ¿¿≈∆≈ƒ«¿»∆»»ƒ¿»»

.Ô‰Ó BÏ ¯ÎnL ˙BÚn‰«»∆»«≈∆

וכסףֿמשנה).27) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,28)תשובת
(ראה  להשביעו שיש ובוודאי בוודאי שכר, מקבל אם
מלעשות  שימנע חשש אין שאז ב) והערה א הלכה למעלה
אלא  בשכר, זאת עושה הוא שהרי חבירו, של שליחותו
ימנע  שמא חשש שיש זה, על שכר מקבל אינו אם אפילו
- ד הערה שם למעלה (ראה לחבירו חסד גמילות מלעשות
עושה  בוודאי בחינם כשעשה ועוד: י). ס"ק צג סימן סמ"ע
משביעין  זאת ובכל שם), (ט"ז לחשדו ואין מצוה לשם כן

כן 29)אותו. אמרו שלא וסובר רבינו, על חולק הרשב"א
(כסףֿמשנה). בית" "בן אלא

.ÂÔÈÙzM‰30‰È‰L B‡ ,„ÁÈa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL «À»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««∆»»
B‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰¯BÁq‰ „È˜ÙÓe Ô˙BÂ ‡OB „Á‡‰»∆»≈¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»»

ÌÚ ˙BÚn‰31ÔÈÓ ‡ÏÂ ‰cÓ ‡ÏÂ Ï˜LÓ ‡Ïa ÈM‰ «»ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»¿…ƒ»¿…ƒ¿»
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,˜ÙÒÏ ÔÈÒÎ Ì‰ÈL È¯‰ -¬≈¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈¿»∆»≈∆
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L B¯·Á ˙‡ ÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ«∆¬≈¿««À»ƒ¬»ƒ»»
BnÚ ˜qÚ˙ ‡Ï ÈM‰Â ,Ô˙BÂ ‡OBpL ‡e‰ „Á‡‰»∆»∆≈¿≈¿«≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ

.Ô˙Â ‡OpL ‰Ê ‡l‡ ÚaL ÔÈ‡ - ÏÏk¿»≈ƒ¿»∆»∆∆»»¿»«

שאמרו 30) ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). בטעמו פשוט דבר
עוסקים  כששניהם רבים, בלשון "השותפין" שם: במשנה
העוסק  הוא שרק יחיד, בלשון הבית" ו"בן נשבעים, שניהם

יד). ס"ק צד סימן (הגר"א הנשבע ובשו"ע 31)והוא אצל,
"ביד". ה): סעיף צג סימן (חו"מ

.Êe˜ÏÁ32‰L¯b˙Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ÔÈÙzM‰33,‰M‡‰ »¿«À»ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ»
ÁÈÏM‰ BÏ ‡È·‰Â ,˙Èa‰ Ôa ÂÈÏÚÓ „¯ÙÂ34‰¯BÁÒ ¿ƒ¿«≈»»∆««ƒ¿≈ƒ«»ƒ«¿»

Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,˜˙LÂ ,Ô‰a BÏ ¯ÎnL ˙BÚÓ B‡ BÏ ‰wL∆»»»∆»«»∆¿»«¿»¿»∆
˙ÚËa BÚÈaL‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - „iÓ ÌÚ·z ‡ÏÂ¿…¿»»ƒ»≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¬«

˜ÙÒ35Ï·‡ .36È‡cÂ ˙ÚË BÏ ‰˙È‰ Ì‡37BÚÈaLÓ - »≈¬»ƒ»¿»«¬««««¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקמר oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn c"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈÏÚ38da ÏbÏ‚Óe ,39‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk40ÔÎÂ .41Ì‡ »∆»¿«¿≈»»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ‰Úe·L BÏ ·iÁ˙ƒ¿«≈¿»««¿«≈∆»≈∆

Ì‰È¯·c42‰OÚpL ÔB‚k ,43ÌÚt ˙Èa Ôa B‡ ÛzL BÏ ƒ¿≈∆¿∆«¬»À»∆«ƒ««
ÈzÏÊ‚ ‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡«∆∆¬≈∆»¿«¿≈»»∆…¿«¿«ƒ
B‡ ÈÒÈ¯‡ B‡ ÈÙzL ˙ÈÈ‰Lk ‡ÏÂ eÈÈaL BÊ ˙eÙzLa¿À»∆≈≈¿…¿∆»ƒ»À»ƒ¬ƒƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰BL‡¯a ÈtB¯ËBt‡ B‡ È˙Èa Ôa∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈»∆

במשנה.32) מה. אלא 33)שבועות הזכירה לא המשנה
בשם  (כסףֿמשנה לכולם הואֿהדין אבל ואריסין, שותפין

שהם 34)הרי"ף). למעלה, הרשומים מאלו אחד כלומר,
המעות. בעל של תבע 35)כשלוחים שלא זה שמתוך

חשד. שום כאן שאין נראה חלוקה, משנה,36)בשעת
וכו'.37)שם. והאריס השותף שטוען 38)על שכיון

שירצה. זמן בכל להשביעו יכול שם 39)ודאי, משנה,
הכל", את עליו מגלגלין - אחר ממקום שבועה לו "נתגלגל
בה  שגם דרבנן בשבועה גם בה המדובר שם המסקנא ולפי

בסמוך. וראה שותפות.40)מגלגלין, של ספק טענות אף
הנ"ל.41) מהמשנה נלמדת זו בבא שנפתרה 42)אף בעיא

'שמא',43)(שם). רק היא האחרת השבועה שגם אף
על  'שמא' משבועת אף שבועה לגלגל שאפשר ומכאן

(כסףֿמשנה). 'שמא' שבועת

.ÁÔÈÙzM‰44Ïˆ‡ ˙B·BÁ Ì‰Ï ¯‡LÂ ,e˜ÏÁL «À»ƒ∆»¿¿ƒ¿«»∆≈∆
;˜ÙqÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÚÈaL‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈»¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ»≈
ÏÎa ,‡e‰ Úe„È ¯·c - ¯‡LpL ·BÁ‰Â ,e˜ÏÁ È¯‰L∆¬≈»¿¿«∆ƒ¿«»»»«¿»
ÔÓ B˜ÏÁ ‰ÊÂ ·BÁ‰ ÔÓ B˜ÏÁ ‰Ê ÁwÈ eÚ¯tiM ‰Ó«∆ƒ»¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿∆∆¿ƒ
eÚ„È ¯·Îe ,ÒÈka ˙BÚÓ Ì‰Ï ¯‡L Ì‡ ÔÎÂ .·BÁ‰«¿≈ƒƒ¿«»∆»«ƒ¿»»¿

Ô˙B‡45ÔÈ‡ - B˜ÏÁ „Á‡ Ïk eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »«¬«ƒ…»¿»∆»∆¿≈
Ì‰ ÔÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰L ;‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÚÈaLÓ46ÔÎÂ . «¿ƒƒ∆∆∆∆«»«¬ƒ≈¿≈

ÔÈÙzM‰ Ïk ÔBaLÁ eOÚ Ì‡47Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡LÂ , ƒ»∆¿»«À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»≈∆
È„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„ÈÂ ·eˆ˜ ¯·c B¯·Á Ïˆ‡‡Ï Ô ≈∆¬≈»»»¿»«««ƒ∆¬«ƒ…

‡e‰L Ïk Ì‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .e˜ÏÁ È¯‰ - BÏË¿»¬≈»¿¬»ƒƒ¿«≈≈∆»∆
eÚ„È ‡ÏÂ Ô˙B‡ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¬«ƒ…»¿»¿…»¿

ÌÏ˜LÓ48‡lL ˙eÙzM‰ ÔÓ „ˆ Ì‰ÈÈa ¯‡LpL B‡ , ƒ¿»»∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ«À»∆…
B˜ÏÁ ‰nk Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú„È ‡ÏÂ ,ÔBaLÁ Ba eOÚ»∆¿¿…»«»∆»≈∆«»∆¿
‰Ê ÔÈÚÈaLÓe ,ÔÈ„Ú ˙Ói˜ ˙eÙzM‰ È¯‰ - BÚÈbn‰««ƒ¬≈«À»«∆∆¬«ƒ«¿ƒƒ∆

.‰Ê ˙‡∆∆

וכסףֿמשנה).44) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,45)תשובת
שבמעות  כיון הסכום, ידעו שלא אף בכיס, כסף שיש ידעו
למעלה  כמבואר חבירו, מדעת שלא לחלוק אחד כל יכול

(אורֿשמח). ט הלכה שם.46)פ"ב פ"ה למעלה
השותפות.47) כל תימן: לא 48)בכ"י ולפיכך [כלומר:

חלקו  לא אם משקלם, ידעו אם אפילו אבל אותם. חלקו
לחלוק  אין בפירות שהרי חלקו, כאילו דינו אין - אותם

שם]. בפ"ה למעלה כמבואר חבירו, מדעת שלא

.ËÈÓ49ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰wÏÁ ¯Á‡ B¯·Á ˙‡ Ú·zL ƒ∆»«∆¬≈««¬À»≈»
e¯‡aL BÓk ,ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡ BÚÈaL‰Ï50Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿¿∆≈«¿¬»

LÈÌÈ¯Á‰Ï BÏ51‰È‰Lk ÌeÏk BÏÊbL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ≈¿«¬ƒ¿»«ƒ∆¿»¿¿∆»»
.ÏÊbL ‰na ‰„BÈ ‡ÏÂ B˙Èa Ôa B‡ BÒÈ¯‡ B‡ BÙzLÀ»¬ƒ∆≈¿…∆«∆∆»«

שם.49) ז.50)רי"ף הלכה הגאונים 51)למעלה תקנת
גם  וראה להשביע, שאין במקום אף להחרים, שיש היא

יא. הלכה פ"ג למעלה

â"ôùú'ä ïåùçøî ã"é éùéìù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השותפין.1) שבועת דין המשך

.‡ÛzL2,Ì‰ÈÈa È‡z ‰È‰ CkL B¯·Á ÏÚ ÔÚhL À»∆»««¬≈∆»»»¿«≈≈∆
ÔÚhL B‡ ;ÌÏBÚÓ ‰Ê È‡z ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»»¿«∆≈»∆»«
‡l‡ BÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÎÂ Ck ‰È‰ ÈlL Ô¯w‰L∆«∆∆∆ƒ»»»¿»¿«»≈≈∆»

˙BÁt3,˙eÙzM‰ EÏ Èz˙ ¯·kL ÔÚhL B‡ ;‰fÓ »ƒ∆∆»«∆¿»»«ƒ¿«À»
ÈlMÓ BÊ ‰¯BÁqL B‡ ;ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿ƒ∆¿»ƒ∆ƒ
˙BÚËa ‡ˆBik ÏÎÂ ;ÚˆÓ‡ ÏMÓ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,‰È‰»»¿«»≈ƒ∆∆¿«¿…«≈ƒ¿»

el‡4‰Úe·La Ú·Bz‰ „Èa ˙eL¯‰ -5Ì‡ ?„ˆÈk . ≈»¿¿««≈ƒ¿»≈«ƒ
,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÛzM‰ Ú·MÈ ‡lL Ú·Bz‰ ‰ˆ»̄»«≈«∆…ƒ»««À»¿««À»ƒ

˙q‰ BÚÈaLÈÂ6‡Ï :¯ÓB‡Â da ¯ÙBkL ‰Úh‰ ÏÚ ¿«¿ƒ∆≈«««¬»∆≈»¿≈…
- ‰ˆ¯ Ì‡Â ;BÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¬≈∆«¿ƒ¿ƒ»»

ÏbÏ‚Ó7ÔÈÙzM‰ ˙Úe·La ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÂÈÏÚ8, ¿«¿≈»»»≈«¿»ƒƒ¿««À»ƒ
ÈÓÈ Ïk ÌeÏk zÏÊ‚ ‡lL :˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaLÓe«¿ƒ¿«¬«»≈∆…»«¿»¿»¿≈
‰¯BÁq‰ BfLÂ ,Ck È‡z eÈÈa ‰È‰LÂ ,˙eÙzM‰«À»¿∆»»≈≈¿«»¿∆«¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CÎÂ Ck ÈÏ z˙pLÂ ,ElL∆¿¿∆»«»ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).2) הגאונים יהיה 3)תשובת שלא ובאופן
קיבל  כבר הוודאי חלקו שאת כגון במקצת, מודה הנתבע
הוא  ובו הנתבע, בידי הנשאר החלק על הוא והדיון התובע,

כא. ס"ק צג, סימן סמ"ע וראה הכל, טענות 4)כופר שהן
שבועת  חלה שעליהן החששות מסוג ואינן ודאיות,

מדרבנן. היסת שבועת עליהן וחייבים ראה 5)השותפין,
חבירו  שהטוען יד, הלכה ונטען טוען מהלכות פ"א להלן
ואחת  קלה אחת שבועות, שתי לו ונתחייב טענות שתי
על  אותו משביעין אלא שתיהן, אותו משביעין אין חמורה,
על  שיש וכאן השנייה. את עלֿידה ומגלגלים החמורה
ושבועת  המשנה, שבועת שהיא השותפין שבועת התובע
שבועת  שישבע בדין היה מדרבנן, אלא שאינה היסת

(אורֿשמח). היסת שבועת עליו ויגלגל כדין 6)השותפין
יהיה  השבועה שעיקר לתובע, לו נוח [שכך בכל. כופר כל
מאחר  משבועה, הנתבע יפרוש אולי הוודאית, הטענה על
הוא  מוכרח זה ובאופן לשקר, נשבע הוא כי יודע שהתובע
ראה  כסף, שתי ממנו גזל כי בשותף חושד שאינו לומר
אורֿשמח]. ועיין כאן. ורדב"ז ב הלכה פ"ט למעלה

שבועת 7) גלגול דרך האמורות הטענות על משביעו
למעלה 8)השותפין. וראה היסת, משבועת חמורה שהיא
ג. הערה

.·Ú·Bz‰9BÙzL,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï «≈«À»¿«¿ƒ¿««À»ƒ
ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ Úa˙p‰«ƒ¿»≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÌeÏk10eÈOÚ ‡ÏÂ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â , ¿¿«≈«≈¬«ƒ…»«¿¿…»ƒ
ÔBaLÁ11˙Ó ÏÚ e˜ÏÁ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡L B‡ , ∆¿∆»««≈«»«¿«¿»

,‰ˆ¯‡L ˙Ú ÏÎa ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L E˙B‡ ÚÈaL‡L∆«¿ƒ«¿¿««À»ƒ¿»≈∆∆¿∆
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- ÌBÈÏ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â ,zÚaL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿»¿«»«¿∆ƒƒ¿
˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡12¯Ó‡ elÙ‡ . ≈»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¬ƒ»«

¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ,ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡LÂ ,e˜ÏÁ Ôk :Úa˙p‰«ƒ¿»≈»«¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿∆«ƒ¿»
zÁp‰ ÔB„wt B‡ ,ÈÏÚ BzÙ˜fL ·BÁ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆¿«¿»«ƒ»ƒ«¿»

ÈÏˆ‡13BÈ‡ - BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««ƒ∆≈≈ƒ∆»»À»≈
ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¿≈»¿«¿ƒ«
elÙ‡Â ,ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡lL B‡ e˜ÏÁ ¯·kL ˙q‰∆≈∆¿»»¿∆…ƒ¿«¿≈»«¬ƒ
ÔÈ‡Â ˙q‰ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÏebÏ‚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒ∆≈«¿ƒƒ∆≈¿≈
·iÁ ‰È‰È Ba ‰„BÈ Ì‡L ¯·„ BÚË Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏbÏ‚Ó¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»»»∆ƒ∆ƒ¿∆«»

ÔBÓÓ ÌlLÏ14·iÁ BÈ‡ Ba ‰„B‰ elÙ‡L ¯·c Ï·‡ ; ¿«≈»¬»»»∆¬ƒ»≈«»
È„È ÏÚ elÙ‡Â ÂÈÏÚ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ‡l‡∆»¿»≈ƒ¿»»»«¬ƒ«¿≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .ÏebÏ‚ƒ¿¿»∆«¿ƒ«¬≈»»

הנשבעין.9) כל פרק עוד 10)רי"ף אין - שחלקו ולאחר
ז. הלכה פ"ט למעלה השותפין, תובע 11)שבועת ואינו

בלבד. השותפין שבועת אלא ספק 12)ממנו כאן שיש
חדש  ספק וכאן ספק, היא גופה השותפין ששבועת ספקא,

זו. שותפין לשבועת עוד מקום יש והשותפות 13)אם
עוד. קיימת (שמות 14)איננה נאמר דאורייתא [ובשבועה

לשבועה  והואֿהדין ישלם", ולא בעליו "ולקח י) כב,
דרבנן].

.‚ÔÚË15Ck EÏˆ‡ ÈÏ ¯‡LÂ ‰z‡ ÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»
CÎÂ16ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ¿»¿∆≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÈÙzL ˙ÈÈ‰ ‡Ï B‡ ,ÌeÏk¿…»ƒ»À»ƒ≈»¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
˙q‰17‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Óe ,ÌeÏk B„Èa BÏ ÔÈ‡L ∆≈∆≈¿»¿¿«¿≈»»∆…

ÌÏBÚÓ ÌeÏk ÈzÏÊ‚18‰È‰ ‡lL ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡Â ; ¿«¿«ƒ¿≈»¿≈¿«¿≈»»∆…»»
e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,e˜ÏÁ ¯·kL B‡ BÙzL19. À»∆¿»»«¿ƒ«««∆≈«¿

(מגדלֿעוז).15) הגאונים בתשובות וכ"ה שם, רי"ף
ודאית.16) טענה טענה 17)והיא על בכל, כופר כדין

הלכה 18)ודאית. פ"ט למעלה וראה ממון. תביעת שזוהי
אחר. ממקום שבועה עליו מגלגלים שחלקו, שאע"פ ז

ב.19) הלכה למעלה

.„ÔÚË20EÚÈaL‰Ï ÈÏ LÈÂ eÁ‡ ÔÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ¬«¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¬
ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,˜ÙÒ ˙ÚËa21, ¿«¬«»≈¿«»≈…ƒ¿««¿≈»

¯Á‡ Úa˙p‰ ¯ÊÁÂ ,BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰Â¿≈ƒ«≈«≈ƒ∆»»À»¿»««ƒ¿»««
˜ÊÁ‰ È¯‰L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - e˜ÏÁ :¯Ó‡Â Ck»¿»«»«¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«

Ô¯Ùk22Ú·MÈÂ ,BÊ ‰Úe·LÏ23ÔÎÂ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L «¿»ƒ¿»¿ƒ»«¿««À»ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם.20) היה 21)רי"ף וחלקנו, נשתתפנו טוען: היה שאם
(רדב"ז). בֿג הלכה למעלה כמבואר משבועה, פטור

ועל 22) חלקתי, לא כאומר - השתתפתי לא שהאומר
הם  שעדיין עדים יש וכאילו עדים, יש הרי עצמה השותפות

כ). ס"ק צג סימן (סמ"ע חשוד 23)שותפים שהוא ואע"פ
ממון, גזילת על חשוד זה אין - לשותפות ביחס לשקר

שם). (סמ"ע כלום בידו נשאר ולא שותף והיה שיתכן

.‰Ô·e‡¯24ÒÈkÏ ÏÈh‰L25,ÌÈ¯Èc ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿≈∆ƒƒ«ƒ«¿«≈ƒ»ƒ
eÙzzLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓL ÏÈh‰Â26e˙Â e‡OÂ , ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿»¿

Ô·e‡¯ ÔÚËÂ ,Ô·e‡¯ „Èa Blk ÔBÓn‰ È¯‰Â ,„ÁÈa¿«««¬≈«»À¿«¿≈¿»«¿≈
ÔÈ¯Èc ˙B‡Ó LÓÁ Ô¯w‰ ÔÓ ˙ÁtL27:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ∆»«ƒ«∆∆¬≈≈ƒ»ƒ≈¿ƒ

ÌlLÈÂ ,Ck B˙ÁtL ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈƒ»«¿≈¿««À»ƒ∆¿»»ƒ«≈
B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ ÔBÚÓL28˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈ ‡l‡ ; ƒ¿¬ƒƒƒ≈∆»ƒ»«¿≈¿«

B˙ÁtL ÔÈÙzL‰29‡ÏÂ ,„·Ïa B„ÈaL ‰na CÏÈÂ , «À»ƒ∆¿»¿≈≈«»∆∆¿»ƒ¿«¿…
Ú„BÈ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯ ÔÚË .ÌeÏk ÔBÚÓL ÌlLÈ¿«≈ƒ¿¿»«¿≈∆ƒ¿≈«

È‡cÂa30BÊ ˙ÁÙa31B˙ÁtL32ÔBÚÓL ÏÚ ÏbÏ‚È -33 ¿««ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«ƒ¿
˜qÚ˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ ˙Át‰ ÌeÎÒ È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿««¿«¿»«∆¿ƒ…ƒ¿«≈

ÏÏk BÊ ˙eÙzLa ÔBÚÓL34˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈ -35 ƒ¿¿À»¿»ƒ»«ƒ¿∆≈
„BÚ ‡ÏÂ .¯ËtÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ‰Êa È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L36, ∆≈≈«¿««¿∆«∆¿≈¿ƒ»≈¿…

‰n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ‡l‡37- ÔBÚÓL „Èa ¯‡Lp‰ ∆»ƒ»»∆«»∆«ƒ¿»¿«ƒ¿
‰ÂLa B˙B‡ ÌÈ˜ÏBÁ38ÔÈ‡L .39ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ÛzM‰ ¿ƒ¿»∆∆≈«À»ƒ«ƒ¿»ƒ

‡l‡ ;B¯·Á „ÈaM ‰Ó ÏhÈÂ Ú·MiL È„k ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆ƒ»«¿ƒ…«∆¿«¬≈∆»
¯‰f‰Â .B„È ˙Áz ‡e‰L ¯·cÓ ÏËB B‡ ,¯ËÙÂ ÚaLƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»∆««»¿ƒ»≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa Ba eÚË ¯·kL ,‰Ê ÔÈ„a¿ƒ∆∆¿»»«¬≈»»

(מגדלֿעוז).24) שותפות.25)גאונים ולדעת 26)של
שוה, השקעתם שאין אע"פ - ג) הלכה (פ"ד למעלה רבינו
בשכר  מודה והראב"ד בשוה, ביניהם הפחת או השבר

בפחת. להפסיד 27)וחולק צריך מהם אחד שכל שנמצא
דינרים. וחמשים לשלם 28)מאתיים צריך ששמעון שאף

שכר  במחצה שמשתתף שותף כדין ההפסד מן מחצית
כדי  ונוטלין הנשבעין מן השותף "אין הפסד, ומחצה
להלן  רבינו שכתב כמו חבירו" שביד מה ויטול שישבע

ההלכה. שאינו 29)בסוף "כך", רבינו הוסיף לא כאן
כאילו  ונראה כולו, מקבלו שאינו אחרי הסכום, כל על נשבע
וכו' בטלית" אוחזים "שנים בדין מצאתי וכן שקר. על נשבע
ס"ק  צג סימן בסמ"ע וראה (כסףֿמשנה, ה: בבאֿמציעא

ששמעון 30)כד). לו, שברור כן, טוען ראובן אין שאם
לא  שהרי יודע, אינו ששמעון הדבר ברור הפחת, על יודע
מודה  עצמו שהוא ומכיון שנתעסק, בשעה שמעון היה
טו). ס"ק שם (ש"ך להשביעו צורך אין יודע אינו ששמעון

זה".31) "בפחת תימן: החמישים 32)בכ"י את ותובע
ראה 33)הנותרים. חמורה, שהיא השותפין שבועת מתוך

ג. הערה השותפין.34)למעלה לשבועת מקום אין שאז
איני 35) אומר: והנתבע 'ברי', טענת חבירו התובע כל כדין

ח). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א לך חייב אני אם יודע
מכיסו 36) השותפין בשבועת מוציאין שאין רק לא כלומר,

כגון  השותפים מממון זה מעכב שלפעמים אלא השותף, של
השותף  שאין שנאמר, מה בכלל זה ואף בידו, שהוא

כח). ס"ק שם (סמ"ע ונוטלין מאה 37)מהנשבעין הוא
הרי 38)דינרים. מהם, אחד ביד שהוא אף שנשאר, שמה

ויש  שניהם, ברשות מונח כאילו והוא מהשותפות, הוא
שם). (סמ"ע שוה חלק למה 39)לשניהם גם טעם הוא

ההלכה. בתחילת שנאמר

.ÂÔÚË40ÂÈÏÚ ÈÂÏÏ LiL ,ÔBÚÓL41BÊa ·BÁ »«ƒ¿∆≈¿≈ƒ»»¿
ÏBÎÈ ‰È‰Â ·BÁ‰ È„k B„Èa ‰È‰ Ì‡ :‰Ó ˙eÙzM‰«À»»∆ƒ»»¿»¿≈«¿»»»

ÔÓ‡ - ÈÂÏÏ BzÏ42Ck ¯Á‡Â ·BÁ‰ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿¿≈ƒ∆¡»¿¿ƒ«¿««»
ÔÈ·MÁÓ43ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔzÏ B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â ;44 ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈≈∆¡»
‡ÈˆB‰Ï45Ô·e‡¯ „iÓ46‰Úe„È‰ ‰¯BÁq‰ ÔÓ B‡ ¿ƒƒ«¿≈ƒ«¿»«¿»
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micarקמד zekld - oipw xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÚ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL ,˙eÙzMÏ«À»∆»¿¿»≈ƒƒ¿¿≈ƒ«
¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .Ô·e‡¯ ÈÒÎ47ÔÈ‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ¿»≈

Ô·e‡¯48ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ‰pnÓ ÌlLÏ ·iÁ ¿≈«»¿«≈ƒ∆»¿¬»ƒ»«
È‡cÂa Ú„BÈ Ô·e‡¯L ,ÔBÚÓL49ÈÏÚL ·BÁ‰ ‰fL ƒ¿∆¿≈≈«¿««∆∆«∆»«

Ú·MÈ - ‡e‰ eÏˆ‡ ·BÁ‰Â ,‡e‰ ˙eÙzM‰ ˙ÓÁÓ≈¬««À»¿«∆¿≈ƒ»«
‰Ê ·BÁL Ú„BÈ BÈ‡L ÏebÏ‚ È„È ÏÚ B‡ ˙q‰ Ô·e‡¿̄≈∆≈«¿≈ƒ¿∆≈≈«∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .BlMÓ ·BÁ‰ ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,eÏˆ‡∆¿≈ƒ«≈ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ»»
ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÔBÚÓL ÌLa ÈÂÏ ÏÚ ·BÁ ¯ËL¿««≈ƒ¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ

ÔBÓnÓ50Èz¯ÊÁ‰Â ÈzÚ¯Ù :ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,˙eÙzM‰ ƒ»«À»¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
ÒÈkÏ51B‡ ‰LÏ ÔÓÊ BÏ ÈzÚ·˜ :ÔBÚÓL ¯Ó‡L B‡ , «ƒ∆»«ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»»

ÏÚ ‰OBÚ ‡e‰ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzLÏƒ¿«ƒ≈∆¡»∆»¿¿»∆«
¯ËÙ ¯·k ÈÂÏ ?‰Ê ÔÈ„a ÔÈc „ˆÈÎÂ .Ô·e‡¯ ÈÒÎƒ¿≈¿≈¿≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBÚÓL ˙‡„B‰a52- ‰È‡¯ ¿»«ƒ¿¿ƒ…≈ƒƒ¿¿»»
B˙ÈaÓ ÌlLÈ53¯Ó‡L ÔÓÊ ÛBÒa ÈÂÏ ˙‡ Úa˙ÈÂ ,54. ¿«≈ƒ≈¿ƒ¿«∆≈ƒ¿¿«∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).40) הגאונים ואין 41)תשובת שמעון, על
ומן  השותפים. על הוא והחוב חוב, כאן שיש ראיה לשמעון
שמו  על עליו, שטרֿחוב שיוצא שאף נראה "עליו", הביטוי
על  אלא עליו, אינו שהחוב ראיה לו אין שמעון, של

כאילו 42)השותפות. הרי החוב, כדי בידו שיש אחרי
לתת  היה שבידו מפני או עליו. בעלים והוא ברשותו הכסף

עליו. שסיפר טרם ללוי, החוב את סילוק 43)מקודם אחרי
השותפות. לחלוקת הנשאר ההון של חשבון עושים החוב,

ראיה.44) בידו שאין מוציא 45)אחרי כל כדין ודינו
מחלקו 46)מחבירו. שאילו ראובן. של מחלקו היינו,

שהשותף  רבינו, לשיטת בהתאם וזה נאמן. בוודאי הוא,
בהפסד. חלקו את לכסות מכיסו כתובה 47)חייב והיא

השותפות. על ולא שמעון חייב 48)על שמעון אבל

שהודה. אחרי חלקו, את הערה 49)לשלם למעלה ראה
הש"ך. בשם של 50)כח שמו על הוא שהשטר שאף

מממון  ניתנה שההלוואה מפורש בו כתוב הרי שמעון,
להלן. וראה ראובן, בידי כשהשטר והמדובר השותפים.

השותפות.51) ראובן,52)לאוצר בידי כשהשטר המדובר
שאין  שמעון, של מחלקו אלא נפטר אינו ולפיכך כנ"ל,
לשלם, לשמעון לו אין אם אלא תחילה ממנו גובה ראובן
ראובן, של מחלקו גם לוי נפטר - שמעון בידי השטר ואם
השטר  את להעלים יכול שהיה "מיגו" לשמעון יש שהרי

(כסףֿמשנה).53)(כסףֿמשנה). מלוי יתבע - לו אין ואם
אבל 54) לשתים", או לשנה זמן לו "קבעתי כשטוען: היינו

(סמ"ע  כלל לוי את לתבוע יכול אינו - "נפרעתי" טען אם
לא). ס"ק צג סימן

ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿À»ƒ

â"ôùú'ä ïåùçøî å"è éòéáø íåé

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ :˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
ÔÈ˜ ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒƒ¿«

È¯·Ú „·Ú1„·Ú ˙¯kÓÓ ¯ÎnÈ ‡lL (· .2‡lL (‚ . ∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿∆∆»∆∆…

C¯Ùa ep„·ÚÈ3„·Ú ˙„B·Ú Ba „·Ú ‡lL („ .4(‰ . ««¿∆¿»∆∆…«¬…¬«»∆
‡lL5ÁÈp6·LBz ¯b7Ba ˙Bc¯Ï8˜ÈÚ‰Ï (Â .C¯Ùa9 ∆…«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆¿«¬ƒ

‡lL (Ê .ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ10˙BcÙÏ (Á .Ì˜È¯ ‡ˆÈ11 ¿≈»¿ƒ∆…≈≈≈»ƒ¿
d„ÚÈÏ (Ë .‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡12‡lL (È .13(‡È .¯Înz »»»ƒ¿ƒ»¿«¬»∆…ƒ»≈

„·ÚÏ14‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa15BÏ ÏÈt‰ Ôk Ì‡ «¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆»ƒ≈ƒƒ
‡lL (·È .ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡16„·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ¬»∆»≈»≈≈»»∆…¿«¿ƒ∆∆

È ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL‡lL (‚È .Ï‡¯O17 ∆»«ƒ»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆…
.eÈÏ‡ Ïvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï¿∆∆∆«ƒ»≈≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

"ואלה  משפטים פרשת בתחילת נכתבו עבדים דיני
עברי.." עבד תקנה כי לפניהם, תשים אשר המשפטים
שתחילת  אור" ב"תורה הזקן האדמו"ר כך על והעיר

רבים בלשון מדבר יחיד (לפניהם)הפסוק בלשון ובהמשכו
תקנה) שהוא (כי רבינו משה על מוסב תקנה" ש"כי כיון

שהן  נמוכות היותר בי"ע בנשמות הדעת בחינת הממשיך
עבד "בנים")בבחינת נקראו דאצילות זו (ונשמות והמשכה .

חדש  דבר התהוות אין הנקנה שבדבר כמו כי קניין נקראת
בעבד  גם כך הקונה, לרשות המוכר מרשות שיוצא אלא
שנהר  אבותיכם" ישבו הנהר "בעבר שם על שהוא עברי
שלמעלה  מה הוא הנהר ועבר דאצילות, בינה בחינת הוא
הנהר  "בעבר שאומר וזהו המושג. והשכל הבינה מבחינת
הוא  מישראל ואחד אחד כל ששורש אבותיכם" ישבו
לעולמות  וירדו הבנים שהושפלו אחר גם ולכן זו, בדרגה
ב"עבר  הוא שורשם הרי גלות, של במצב להיותם בי"ע
את  מגלה רק הדעת בחינת להם שממשיך ומה הנהר"

חדש. ועניין דבר מהווה ואינו האמיתי שורשם
עברי, עבד כנעני, עבד דרגות: שלוש ישנן עבד בעבודת
צדיק  וכנגד בי"ע עולמות שלושת שהם עבריה, ואמה
עולם  בדוגמת צדיק כנגד עבריה אמה ורשע. בינוני
היצירה  עולם בדוגמת עברי עבד טוב, שרובו הבריאה
רשע  דרגת כנגד כנעני ועבד מחצה, על מחצה - ובינוני

רע. שרובו העשיה עולם וכנגד
במניין  גם הרמב"ם הקדים מדוע להבין, צריך זה ולפי
דיני  החזקה' שב'יד בהלכות וגם ההלכות שלפני המצוות
והרי  כנעני, עבד דיני כך אחר ורק עבריה לאמה עברי עבד
למטה  מלמעלה או להיות הסדר צריך לעיל המבואר לפי
למעלה  מלמטה או כנעני, ועבד עברי עבד עבריה אמה
בעבד  מתחיל ומדוע עבריה, ואמה עברי עבד כנעני, עבד

דווקא. עברי
אדם  כל מדת היא הבינוני שמידת בתניא שמבואר אלא
ישראל  של בזכותן ממשיך ואח"כ , ימשוך אדם כל ואחריה
יותר  נעלית לדרגה להגיע יהודי כל של ובכחו שביכולתו
- רצוי לא מצב גם שיתכן מסיים ואח"כ הצדיק. ולמעלת

כנעני. עבד בחינת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמה micar zekld - oipw xtq - oeygxn e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ש"חייב  הרמב"ם פסק עבריה, ואמה עברי לעבד בנוגע
להשוותן  כו'"האדון ובמדור בכסות ובמשתה במאכל לו

לעשות, לישראל מצווה הוא עושה שהקב"ה שמה ומכיון
כל  את ישראל עם - לעבדיו נותן הקב"ה שגם הרי
תענוג  עניני גם אלא ושעורין בחיטין רק לא להם המצטרך

חי. כל נפש בהם להחיות
ושמן  יין בחינת גם ה' משפיע התורה בלימוד ועל־דרך־זה

דאורייתא. דרזין ורזין רזין בחינת היינו שבתורה,
(`k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

רלב.1) עשה המצוות, ספר לאֿתעשה 2)ראה שם, ראה
רנט.3)רנח. מל"ת שם, לט:4)ראה כה, ויקרא ראה

רנז. מל"ת שם המצוות ספר עבד", עבודת בו תעבוד "לא
רס.5) מ"לת שם המצוות ספר לאחרים,6)ראה ניתן שלא

כך. לעשות מאחרים (ויקרא 7)שנמנע הכתוב לשון נקט
בפרך  ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה,
בספר  הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך".
עד  בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. המצוות

תושב. גר להיות עליו עברי.8)שיקבל ראה 9)בעבד
קצו. עשה המצוות, רלג.10)ספר לאֿתעשה שם ראה

רלד.11) עשה שם, רלג.12)ראה עשה שם,13)שם,
י. הלכה ד פרק ולקמן רסא עשה 14)לאֿתעשה שם,

לח: בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה,
כאן 15) ומונה רבינו על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, ספר 16)שתי
וכפירושו  י. הלכה ח פרק ולקמן רנד לאֿתעשה המצוות,

מה. בגיטין חיסדא רב לא17ֿ)של שם המצוות, ספר
יא. הלכה ח פרק ולקמן רנה, תעשה

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לעבוד 1) ושאסור עברייה, ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

לפרנסת  בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד
עצמו.

.‡ÈÏ‡¯OÈ ‰Ê ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ È¯·Ú „·Ú2e¯ÎnL ∆∆ƒ¿ƒ»»«»∆ƒ¿¿≈ƒ∆»¿
.BBˆ¯Ï BÓˆÚ ¯ÎBn‰ B‡ ,BÁ¯k ÏÚ ÔÈc ˙Èa B˙B‡≈ƒ«»¿«≈«¿ƒ¿

Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÏ BÏ ÔÈ‡Â ·b ?„ˆÈk3ÔÈc ˙Èa - ≈«»«¿≈¿«≈∆«∆∆≈ƒ
‰·b ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L BÓk ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ4EÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿∆»«¿¿ƒ¿¿≈»¿≈¿

·pb‰ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ¯ÎBnL Ï‡¯OÈa LÈ‡ƒ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ≈ƒ∆»««»
Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÏÚÂ .„·Ïaƒ¿«¿«∆∆¿»≈ƒ≈ƒ

È¯·Ú „·Ú ‰˜˙5Èk :‰¯B˙ ‰LÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ
È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ6‰Ê ?„ˆÈk BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈«¿≈«∆

˙‡ ¯kÓÏ ˙eL¯ ‰¯Bz BÏ ‰˙ ,¯˙BÈa ÈÚ‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ¿≈»¿»»¿ƒ¿…∆
BÓˆÚ7.CÏ ¯kÓÂ CnÚ EÈÁ‡ CeÓÈ Èk :¯Ó‡pL ; «¿∆∆¡«ƒ»»ƒƒ»¿ƒ¿«»
BÈ‡Â8B‡ ,ÂÈÓc ˙‡ ÚÈˆ‰Ïe BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ¿≈««ƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ«∆»»

·BÁ ÏÚ·Ï ÌzÏ B‡ ,ÌÈÏk B‡ ‰¯BÁÒ Ì‰a ˙B˜Ï9, ƒ¿»∆¿»≈ƒƒ¿»¿««
„·Ïa ÔÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ Ôk Ì‡ ‡l‡10È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â . ∆»ƒ≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈»»««

elÙ‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏƒ¿…∆«¿«∆…ƒ»≈¿«¬ƒ
˙eÒk11¯‡Mz ‡Ï.BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÈ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ¿…ƒ»≈¿««»ƒ¿…∆«¿

משפטים.2) פרשת בתחילת במכילתא הוא הקרן 3)כן

גניבה  מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא,
יב). יא.4)הלכה הלכה שם.5)שם שם.6)מכילתא

אמרה 7) שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי
הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה
כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי -

קלים.8) בשינויים כסף 9)ספרא ועיין שם. בספרא זה אין
שכיוון  עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר משנה.
לו  ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין
חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן אם כדלהלן, כסות
מזון  לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי
מהלכות  א (פרק חודש עשר לשנים וכסות יום לשלושים
מה  לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה
שאין  ועוד לתובעו. רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול,
דין  בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב
למכרו  יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים
לו  שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב -

הנגנב]. כלפי כזה אלא 10)חיוב נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן לאמה,11)אם בתו במכירת גם רבינו כתב [כן

ב]. הלכה ד פרק להלן

.·e¯‡a ¯·k12ÔÎÂ ,d˙·‚a ˙¯kÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿≈»»¿≈
dÓˆÚ ˙‡ ˙¯ÎBÓ dÈ‡13dÈ‡Â .14„·Ú ‡Ï ‰B˜ ≈»∆∆∆«¿»¿≈»»…∆∆

È¯·Ú15ÈÚk „·Ú ‡ÏÂ16ÔÈ‡Â .„LÁ‰ ÈtÓ ,17¯b‰ ƒ¿ƒ¿…∆∆¿«¬ƒƒ¿≈«¬»¿≈«≈
ÈÓ - BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯Ó‡pL ;È¯·Ú „·Úa ‰˜ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»∆ƒ¿«¿ƒ

BÏ LiL18.‰ÁtLÓ ∆≈ƒ¿»»

יב.12) הלכה גניבה מהלכות ג סוף 13)בפרק תוספתא
ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק
וכו' עצמה את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש
עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת
אל  עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני שכתב בבא 14)מה
וויכוח  ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא

גמליאל. בן שמעון ורבן חכמים בברייתא 15)בין כן
וטרייא  מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה,

וכחכמים.16)שם. השנייה, בברייתא ברייתא 17)כן

הוא.18)שם. שנולד כקטן שנתגייר גר שהרי

.‚B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ≈¿ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‡l‡19˜„ˆ ¯‚Ï B‡20BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .21 ∆»¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¿≈«≈«¿
È‡M¯ BÈ‡ -elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ ≈««ƒ¿…«¿¿≈»ƒ«¬ƒ

BÓˆÚ ¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡Â .·LBz ¯‚Ï22„·BÚÏ elÙ‡ ¿≈»¿ƒ»«»««¿¬ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk23‰Ê È¯‰ - dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ elÙ‡Â , »ƒ«¬ƒ«¬«»ƒ«¿»¬≈∆

‰Ê - ¯˜ÚÏ .¯b ˙ÁtLÓ ¯˜ÚÏ B‡ :¯Ó‡pL ;¯eÎÓ»∆∆¡«¿≈∆ƒ¿««≈¿≈∆∆
.dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯kÓp‰«ƒ¿»«¬«»ƒ«¿»

שמעוני 19) ילקוט נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
לא  אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם
וכן  אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו בדברי היא 20)הוא כך
[וכן  תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה
למכור  רשאי אינו עצמו המוכר "וכן שכתב: להלן נראה
אבל  צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו
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לזה  מקור שאין פי על ואף צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס
לא  צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי
פרק  להלן וראה משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו
הוא  שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב
עברי  עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו:

שם). מציעא שמעוני 21)(בבא ילקוט (לפי שם בספרא כן
תלמוד  לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם)

לך". ונמכר אמרו 22)לומר עצמו במוכר שדווקא [נראה
דין  בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם
לגר  "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם מכור. אינו לגוי
ואילו  עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב
לא  יב) טו, (דברים לך" יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו
ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו

הלכה 23) ב פרק להלן וראה שם. מציעא בבבא נראה כן
יב.

.„‡a24ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÈÓˆÚ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰ :EÏ ¯Ó‡Â »¿»«¿¬≈ƒ≈«¿ƒ¿≈»ƒ
˜e˜Ê ‰z‡ ÔÈ‡ -25Ï·‡ .¯ÎniL „Ú ,BÏ26¯Á‡Ï ≈«»»«∆ƒ»≈¬»¿««

‰OÚÂ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿≈»ƒ««ƒ∆»«¿»»
B˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - Ô‚‰k ‡lL27ÚÓhÈ ‡ÏÂ ,28;Ì‰a ∆…«…∆ƒ¿»ƒ¿¿…ƒ»«»∆

.Bl ‰È‰z ‰l‡b ¯kÓ È¯Á‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈ƒ¿«¿À»ƒ¿∆

א.24) הלכה ח פרק שם לו 25)ספרא לתת בו, לטפל
לגוי. עצמו את ימכור שלא בספרא 27)שם.26)ממון

"מייד". נוסף: יתבולל.28)שם

.‰„Á‡29ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÎBn‰30 ∆»«≈∆«¿∆¿»≈ƒ
‡ÈÒ‰¯Ùa ¯kÓ BÈ‡ -31Á˜n‰ Ô·‡ ÏÚ32‡ÏÂ , ≈ƒ¿»¿«¿∆¿»«∆∆«∆»¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯kÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k ,‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿∆∆∆»¬»ƒƒ¿»ƒ∆∆¡«…
C¯„Â ‰Úˆa ‡l‡ ¯kÓ BÈ‡ - „·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈƒ»¿ƒ¿∆∆»∆≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿∆∆

.„B·k»

א.29) הלכה ו פרשה שם שהפסוק 30)ספרא עיון [צריך
קידושין  ועיין עצמו, במוכר מדבר עבד" ממכרת ימכרו "לא

דראב"י]. בברייתא  גבוהה 32)בפומבי.31)טו. אבן
למכירה. העבדים מעמידים שעליה

.Â„·Ú Ïk33‡È‰ BÊÈ‡Â .C¯Ùa Ba „·ÚÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»«¬…¿∆∆¿≈ƒ
‰aˆ˜ dÏ ÔÈ‡L ‰„B·Ú BÊ ?C¯t ˙„B·Ú34‰„B·ÚÂ , ¬«∆∆¬»∆≈»ƒ¿»«¬»

B„È·Ú‰Ï Bz·LÁÓ ‰È‰z ‡l‡ ,dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ»∆»ƒ¿∆«¬«¿¿«¬ƒ
Ô‡kÓ .ÏËaÈ ‡lL ,„·Ïa35‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»»¿¬»ƒ∆…

¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È36‡B·‡L „Ú ÌÈÙb‰ ˙Áz37È¯‰L ; …«¬…«««¿»ƒ«∆»∆¬≈
‰ÚL „Ú ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ .‰aˆ˜ BÏ Ô˙ ‡Ï…»«ƒ¿»∆»…«¬…«»»
¯ÙÁ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ«¿¿ƒ¿≈……«¬…
ÒBk BÏ ÌÁ‰Ï elÙ‡Â .BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿≈»ƒ«¬ƒ¿»≈
¯·BÚÂ ,¯eÒ‡ - BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ôˆ‰Ï B‡ ÔÈnÁ ÏL∆«ƒ¿»≈¿≈»ƒ»¿≈
‡‰ .C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ»»¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆»
ÔÎÂ .BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ·eˆ˜ ¯·„ ‡l‡ BÏ ‰OBÚ BÈ‡≈∆∆»»»»∆»ƒ¿≈
È¯‰ - C¯Ùa Ba ‰„¯ Ì‡ ,BÏ ¯kÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ»»¿∆∆¬≈
‡Ïa ÌÈ¯·BÚ - e‰eÁÈp‰ Ì‡Â .BÚÓÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿Àƒ¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ÔÈ‡Â .EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È38e‡ «¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆¿≈»
˜c·ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙eL¯Ï ÒkÈÏ ÔÈ˜˜Êƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿…

ÔÓÊa - EÈÈÚÏ :¯Ó‡pL ;C¯Ùa ep„È·ÚÈ ‡lL ÂÈ¯Á‡«¬»∆…«¬ƒ∆¿∆∆∆∆¡«¿≈∆ƒ¿«
.‰‡B¯ ‰z‡L∆«»∆

ב.33) הלכה שם קבוע.34)ספרא מה 35)זמן כל
שם. בספרא הוא כאן רבינו ויש 37)חפור.36)שכתב

קץ  יבוא מתי יודע אינו שהעובד גדול, נפשי עינוי כאן
ח.38)לעמלו. הלכה ח פרק שם ספרא

.Ê„·Ú Ïk39B„È·Ú‰Ï e‰wL Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»»¿«¬ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BOÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ Ì‰L ,ÌÈÊBa ÌÈ¯·„a40, ƒ¿»ƒƒ∆≈¿À»ƒ«¬»¬»ƒ

BÏ ıÏÁÈ B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï ÂÈÏk ÂÈ¯Á‡ CÈÏBiL ÔB‚k¿∆ƒ«¬»≈»¿≈«∆¿»«¬…
ÂÈÏÚÓ41BÈ‡ .„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆∆¡«…«¬…¬…«»∆≈

‰È‰È ·LB˙k ¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;¯ÈÎOk ‡l‡ Ba ‚‰B≈∆»¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»ƒ¿∆
¯zÓe .CnÚ42,B˙eÒk BÏ ÒaÎÏe ,B¯ÚO BÏ ¯tÒÏ ƒ»À»¿«≈¿»¿«≈¿

Ï·‡ ;B˙qÚ BÏ ˙BÙ‡ÏÂ43Ôla B˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ¿∆¡ƒ»¬»…«¬∆«»
ÌÈa¯Ï44Ì‡Â .ÌÈa¯Ï ÌBzÁ B‡ ,ÌÈa¯Ï ¯tÒ B‡ ,45 »«ƒ«»»«ƒ«¿»«ƒ¿ƒ

.‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎniL Ì„˜ ˙‡Ê B˙en‡ ‰˙È‰»¿»À»……∆∆ƒ»≈¬≈∆«¬∆»
Ï·‡46ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰lÁza ep„nÏÈ ‡Ï47‡l‡ , ¬»…¿«¿∆«¿ƒ»¿»»¿»∆»

dOBÚ ‰È‰Lk dOBÚL ‡È‰ - da ‰È‰L ˙en‡À»∆»»»ƒ∆»¿∆»»»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì„wÓ48ÈtÓ ,È¯·Ú „·Úa ? ƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈

- ¯kÓ ‡lL Ï‡¯OÈ Ï·‡ ;‰¯ÈÎna ‰ÏÙL BLÙpL∆«¿¿»»«¿ƒ»¬»ƒ¿»≈∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ BÈ‡ È¯‰L ,„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿∆∆∆¬≈≈∆¿»»

.BÓˆÚ ˙ÚcÓe BBˆ¯a ‡l‡ BÊ∆»ƒ¿ƒ«««¿

ב.39) הלכה ז פרק זה 41)הכנענים.40)שם אין
כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא

לרב]. העבד ג.42)במעשה הלכה שם סיום 43)ספרא
יוסי. רבי יכול 44)דברי שאינו "לרבים", על הוא הדגש

זאת  שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו
אומנותו  תמסר "שלא - עימך" "יעבוד - "עימך" מהמלה:

דרשב"י 45)לרבים". המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי
קמא. תנא לדעת גם זהו ב) כא, שם.46)(שמות

לרבים.47) מלאכה ב.48)שום הלכה שם ספרא

.ÁÌÈL‡49Ô˙Bc¯Ï ¯zÓ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L50 ¬»ƒ∆≈»¬ƒ«»À»ƒ¿»
„aÚzL‰Ïe ‰˜ÊÁa51CÏÓ .Ô‰a52ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆∆∆∆»«∆»ƒ

„aÚzLÈ ,LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈«««»«»ƒ»ƒƒ¿«¿≈
Ba LnzL‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B„È ÏÚ Òn‰ Ô˙pL ‰ÊÏ¿∆∆»««««»¬≈∆À»¿ƒ¿«≈

ÈcÓ ¯˙BÈ53Ï·‡ ,54„·Úk ‡Ï55Ì‡Â .56‚‰B BÈ‡ ≈ƒ«¬»…¿∆∆¿ƒ≈≈
„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓ - ‰¯eMk57. «»À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

רבא 49) אחי סעורם ברב ועובדא ברייתא עג: מציעא בבא
רבא. לו והסכים כן, סעורם 50)שעשה שרב שם עיין

רבא. של למרכבתו ממה 51)רתמם זאת למדו שם בגמרא
לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם מו): כה, (ויקרא שנאמר
גם  השתעבדות של אפשרות שישנה הרי - "ובאחיכם"

השקלא 52)באחיכם. רקע על ששת רב של מימרא שם,
ורבא. פפא רב בין "דיהבי 53)וטריא בגמרא: שם הוא כן

בתוספות  (וראה טפי" בהו ומשתעבדי דאינשי אכרגא זוזי
"טפי") גורסים שאינם שיש משתעבדי, המתחיל דיבור שם
טז) הלכה גזילה מהלכות ה פרק (למעלה גזל משום כאן ואין
ה  (פרק ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמז micar zekld - oipw xtq - oeygxn f"h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גופו  קניין אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה מהלכת
כאן). (ראב"ד בו וראה 54)להשתעבד ההמשך, מתוך יוצא

שמכיוון 55)בסמוך. ביזיון, בדרך עבד עבודת היינו כנעני,
העובד  לפועל ולא לעבד הוא דומה המלך ידי על שנמכר
שם). גזילה מהלכות ה בפרק למעלה משנה (כסף מרצונו
הפסוק  הביאו שלא שם, מציעא בבבא הסוגייה מן נראה [וכן
הנוהגים  אלה לגבי אלא ובאחיכם", - תעבודו בהם "לעולם

המס). לגבי ולא כשורה, שם.56)שלא ברייתא
שאינו 57) עברי עבד גם כי ייתכן זה [ולפי שם). (גמרא כנעני

וצריךֿעיון]. עבד, עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג

.ËÏk58„·Ú59ÔB„‡‰ ·iÁ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ B‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ»«»»»
˙eÒÎa ,‰˜LÓ·e ÏÎ‡Óa BÏ Ô˙BÂL‰Ï60.¯B„Ó·e ¿«¿»¿«¬»¿«¿∆ƒ¿¿»

CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL61ÏÎB‡ ‰z‡ ‡‰z ‡lL - ∆∆¡«ƒƒ»∆…¿≈«»≈
¯a˜ ˙t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,È˜ ˙t62,ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BL ‰z‡ ; «»ƒ¿≈«ƒ»«»∆«ƒ»»

‡e‰Â ,ÔÈÎBÓ Èab ÏÚ ÔLÈ ‰z‡ ;L„Á ÔÈÈ ‰˙BL ‡e‰Â¿∆«ƒ»»«»»≈««≈ƒ¿
¯„ ‰z‡ ;Ô·z‰ Èab ÏÚ ÔLÈ63¯„ ‡e‰Â C¯Îa »≈««≈«∆∆«»»ƒ¿»¿»

¯ÙÎa64C¯Îa ·LBÈ ‡e‰Â ¯ÙÎa ¯„ ‰z‡ B‡ ,65; ƒ¿»«»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»
Ô‡kÓ .CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL66„·Ú ‰Bw‰ Ïk :e¯Ó‡ ∆∆¡«¿»»≈ƒ»ƒ»»¿»«∆∆∆
BÓˆÚÏ ÔB„‡ ‰B˜k - È¯·Ú67Â .·iÁ68‚‰Ó Ba ‚‰Ï ƒ¿ƒ¿∆»¿«¿¿«»ƒ¿…ƒ¿«

Ï‡¯OÈ Èa ÌÎÈÁ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ÂÁ‡69Èt ÏÚ Û‡Â . «¬»∆∆¡«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿««ƒ
˙e„·Ú ‚‰Ó BÓˆÚa ‚‰Ï „·Ú‰ CÈ¯ˆ ,ÔÎ70Ô˙B‡a ≈»ƒ»∆∆ƒ¿…¿«¿ƒ¿««¿¿»

.BÏ ‰OBÚ ‡e‰L ˙B„B·Ú‰»¬∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

במאכל  עבריים ואמה עבד לו להשוות האדון חיוב גדר
אם  לעבוד חייב שאינו לפועל שכר כתשלום אינו ומשתה,
לשרתו  וחייבים לאדון קנויים שהם אלא שכר לו שישלם לא
מצות  מצד אביו את לשרת המחויב בן על־דרך רגע, בכל

עבודתו. על שהוא כל תשלום מצד ולא אב כיבוד וחיוב
ואיני  עמי "עשה האדון לו לומר יכול כנעני בעבד שהרי
במאכל  לו להשוותו האדון שחייב עברי בעבד וגם זנך"
"כקונה  שהוא לעבד האדון חיובי בגדר זה הרי כו' ובמשקה

פעולה. שכר בתור ולא לעצמו" אדון
(53 'rd 394 'r f"ig y"ewl)

ג.58) הלכה ז פרק בהר ובספרא כ. בקידושין ברייתא
טוב 59) "כי הפסוק שהרי (רדב"ז) בגניבתו הנמכר אפילו

דין. בית במכרוהו מדבר עימך" הוא 60)לו כן נקייה.
ליכא. שם ובקידושין שם. דרשו 61)בספרא שם בספרא

עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן
שכתבו  טוב, כי המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה
לו  טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם, הרב בשם

בלבד. דברים סיפור אלא ציווי אינו פת 62)עימך"
בסובין. על 63)מעורבת שם בספרא אלא בבבלי, זה אין

מא). שם, (שם השני במקום 64)הפסוק דר הוא [הרי
להשיג  שאין במקום דר העבד ואילו הכול להשיג שיש

קי]. כתובות ראה -65)הכול, קשה כרכים [וישיבת
שם]. בברייתא.66)כתובות כ. שלפעמים 67)קידושין

אינו  בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין

למסרו  צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב כי מקיים
דיבור  שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו לעבד,

הירושלמי). בשם כל, ז 68)המתחיל פרק שם ספרא
א. אחיך 69)הלכה לך יימכר כי מהפסוק דרשו שם

משנה. לחם ועיין יב), טו, שם.70)(דברים ספרא

.ÈÔÈ‡71‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡72‚‰B È¯·Ú „·Ú ‡ÏÂ ˙‚‰B ≈»»»ƒ¿ƒ»∆∆¿…∆∆ƒ¿ƒ≈
‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡73¯ÎBnL È¯·Ú „·Ú ÔÈa , ∆»ƒ¿«∆«≈≈≈∆∆ƒ¿ƒ∆≈

BÓˆÚ74ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÔÈa75e¯‡a ¯·Îe .76 «¿≈∆∆¿»≈ƒ¿»≈«¿
.˙BÏ·Bi‰ eÏËa È˙Ó»«»¿«¿

בברייתא.71) כט. סה.72)ערכין בגיטין מפורש כן
עברי  עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה

נוהג". שהיובל בזמן אלא (ויקרא 73)נוהג נאמר שהרי
עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ) הפסוק 74)כה, שהרי

עצמו. במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד כן 75)הנ"ל
במכרוהו  גם שהרי סט. בקידושין הגמרא בסוגיית מבואר
אל  "ושב מא) שם, (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית
קידושין  (ראה מדבר הכתוב דין בית ובמכרוהו משפחתו"
שם  גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו.

בזמן. אלא המתחיל שמיטה 76)דיבור מהלכות י פרק
ג. הלכה ויובל

â"ôùú'ä ïåùçøî æ"è éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דין 1) בבית שמכרוהו עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם ודיני לגוי, נמכר או עצמו מכר או

.‡„·Ú2ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú3[BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â]4 ∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿«≈«¿
ÛÒk ‰ÂL·e ÛÒÎa ‰˜5¯ËL·e6„ˆÈk .7?¯ËLa ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿»

Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk8CÏ ¯eÎÓ ÈÈ¯‰ :9, ≈««¿»««∆∆¬≈ƒ»»
.¯ËM‰ BÏ Ô˙BÂ ;CÏ Èe˜ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»»¿≈«¿»

במשנה.2) יד: כסף 3)קידושין קנין למדו וטז. יד: שם
"כי  הכתוב הקישם שהרי העבריה, מאמה עברי בעבד ושטר
ופסוק  יב) טו, (דברים העבריה" או העברי אחיך לך ימכר

ביתֿדין. במכרוהו מדבר ליתא,4)זה עתיקים בדפוסים
למדו  שהרי הכסףֿמשנה, שהביא מוגה ספר עלֿפי ונוסף
ממכרוהו  עצמו מוכר שכיר" "שכיר גזירהֿשוה יד:) (שם
וכן  שטר. קנין לגבי לומר צריך וכן כסף, קנין לגבי ביתֿדין
שמכרוהו  עברי "עבד תימן: [ובכ"י טז.) (שם הרמב"ן כתב
בכסף  נקנה עצמו, והמוכר כסף. ובשוה בכסף נקנה ב"ד,
ב"ד  במכרוהו שטר קנין אין ולפי"ז ובשטר". כסף ובשוה
ובמדרש  למעלה. שכתבנו ממה היפך וזה עצמו, במוכר אלא
בכסף  נקנה עצמו מוכר לך, "ונמכר לט) כה, (ויקרא הגדול
נראה  בלבד", בכסף נקנה ב"ד מכרוהו ובשטר, כסף ובשוה
וראה  וצ"ע. רבינו, בדברי הנ"ל הנוסחא היתה לפניו שאף

עה]. והערה יב הלכה למדו 5)להלן טז. שם בגמרא
שנאמר  ממה בכסף, כמו כסף בשוה עצמו את קונה שהעבד
ככסף" כסף שוה "לרבות - גאולתו" "ישיב נא) כה, (ויקרא
ככסף, כסף בשוה נקנה שהוא שהואֿהדין רבינו [וסובר
גאולתו  ("ישיב פסוק באותו שנאמר מקנתו" מ"כסף שהרי
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וכן  בכסף, נקנה שהוא יד:) (שם למדו מקנתו") מכסף
נ]. והערה ח הלכה להלן ועיין ח. שם טז.6)מפורש שם

למעלה. ראה עבריה, מאמה כן ט.7)למדו שם בברייתא
קידושין. שטר שוה 8)לגבי בו שאין "אע"פ נוסף: שם

עבריה 9)פרוטה". אמה שטר שאמר: חסדא כרב טז. שם
שהוא  עצמו המוכר עברי לעבד והואֿהדין כותבו. אב -

ש  נוסח רבינו והשמיט כותבו. ביתֿדין.עצמו של טר
ביתֿדין, "ובמכרוהו כתב: (96 (עמ' יד: קידושין ובמאירי
ג. הערה למעלה וראה לך". קנוי זה הרי ביתֿדין לו כותבין

.·e‰e¯ÎÓ10ÔÈc ˙Èa11ÌBiÓ ÌÈL LL „·BÚ - ¿»≈ƒ≈≈»ƒƒ
BlL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M‰ ˙lÁ˙·e ,B˙¯ÈÎÓ12Ôa ‡ˆÈ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»«¿ƒƒ∆≈≈∆

- LM‰ ÏÏÎa ‰hÓM‰ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ»¿»¿««¿ƒ»ƒ¿««≈
da „·BÚ ‰Ê È¯‰13,Ï·BÈ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆≈»¬»ƒ»¿»¿«≈

‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¯kÓ elÙ‡¬ƒƒ¿«»»««ƒ¿≈«≈¬≈∆»»
CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ14˙La ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»ƒ¿«

¯ÓB‚Â ˙‡f‰ Ï·Bi‰15. «≈«…¿≈

במשנה.10) יד: להלן 11)קידושין - עצמו מוכר ודין
ג. שלימות 12)הלכה שנים שש לעבוד שצריך היינו,

לפני  יום נמכר ואם לחירות, צאתו יום עד מכירתו מיום
עובד  ואינו שנה חשוב זה שיום אמרו לא - ראשֿהשנה
שנים  שש עובד אלא הזה, היום על נוסף  שנים חמש אלא
משנהֿלמלך. ועיין יח: ערכין ושלימות, מלאות

זו 13) הזאת, היובל "בשנת ו הלכה ג פרק בהר ספרא
מוציאה  השמיטה) (=שנת השביעית ואין עבדים, מוציאה
דבר  "וזה הפסוק על ראה פ' ב'ספרי' הוא וכן עבדים",

ב). טו, (דברים מדבר 14)השמיטה" זה פסוק שהרי צ"ע,
תימן  ובכ"י ג. בהלכה להלן רבינו הביאו וכן עצמו, במוכר

לחםֿמשנה. ועיין זה. פסוק טו.15)נשמט בקידושין
אל  "ושב הפסוק הובא יעקב, בן אליעזר דר' בברייתא
ביתֿדין  מכרוהו על ללמד מא) כה, (ויקרא משפחתו"
מדבר  אינו וגו'" הזאת היובל "בשנת והפסוק ביובל, שיוצא

לחםֿמשנה. ועיין בשדות. אלא הנמכר, בעבד כלל

.‚¯ÎBn‰16ÏÚ ¯˙ÈÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ BÏ LÈ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿…«¿¿»≈«
L È¯‰ .LLÌÈ¯OÚÏ B‡ ÌÈL ¯OÚÏ BÓˆÚ ¯În ≈¬≈∆»««¿¿∆∆»ƒ¿∆¿ƒ

‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ‰L ¯Á‡ elÙ‡ ,Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe ,‰L»»»«≈¬ƒ««»»¬≈∆≈
Ï·Bia17.CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»

אליעזר.16) כרבי ולא חכמים וכדברי יד: בקידושין ברייתא
מב),17) מצוה חינוך' ב'מנחת (וראה מפורש מקור לזה [אין

אמרו  שלא יד: בקידושין הברייתא מן זאת ללמוד יש אבל
ב"ד  מכרוהו שש, על ויתר לשש נמכר עצמו "המוכר אלא
נמכר  עצמו המוכר גם: אמרו ולא לשש", אלא נמכר אינו
עד  אלא נמכר אינו ב"ד מכרוהו היובל, ולאחר היובל עד
אלא  עצמו למכור יכול אינו עצמו מוכר שגם מכאן - היובל
שאם  עט) (בבאֿמציעא אמרו שדה לענין ורק היובל, עד
שמפורש  משום ביובל, חוזרת שאינה שנה, לששים מכרה
"מי  - (שם) למדו ומזה לצמיתות", תמכר לא "והארץ בה:
יובל  שם שאין שאע"פ זו יצתה נצמתת, – יובל שם שאין

נצמתת"]. אינה -

.„„Á‡18Á¯·e ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿∆¿»≈ƒ»«

LL ÌÈÏL‰Ï ·iÁ -19Ì‡Â .20‡ˆBÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t «»¿«¿ƒ≈¿ƒ»«≈≈
.˙e¯ÁÏ«≈

שנים 18) "שש שנאמר ממה כן למדו ושם ויז. טז: קידושין
וא"כ  עבודה. שנות שש עליו לעבור צריכות כלומר יעבוד",
מדבר  הנ"ל הפסוק אבל להשלים. הוא חייב ברח אם
ביתֿדין  ממכרוהו נלמד עצמו ומוכר ביתֿדין, במכרוהו

"שכיר". "שכיר", מה 19)בגזירהֿשוה כל כלומר,
הבריחה. בימי על 20)שהחסיר שם, ששת רב אמר כן

הברייתות. שתי שבין הסתירה

.‰‰ÏÁ21‰ÏÁL B‡ ‰L ¯Á‡ ‰L ‰ÏÁL ÔÈa , »»≈∆»»»»««»»∆»»
ÌÈÚh˜Ó ÌÈ‡ÏÁ22ÌÈL Úa¯‡Ó ˙BÁt Ïk‰ Ì‡ :23 √»ƒ¿À»ƒƒ«…»≈«¿«»ƒ

ÌÈL Úa¯‡ ‰ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;LL ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚ -24- ƒ¿ƒ¿«≈¬»ƒ»»«¿«»ƒ
¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;ÈÏÁ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÏL‰Ï ·iÁ25 «»¿«¿ƒ»¿≈«…ƒ∆∆¡«¿»ƒ

‡ˆÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t Ì‡Â .·LB˙k26ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿ƒ»«≈≈≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡27,„·k BÈÏÁ ‰È‰Lk ?ÈÏÁ‰ ÈÓÈ ÔÈ·MÁnL ¬ƒ∆¿«¿ƒ¿≈«…ƒ¿∆»»»¿»≈

BÈÏÁ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬¿»»¬»ƒ…»»»¿
ËÁÓ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ‡l‡ ,„·k28‰ÏÁ elÙ‡ , »≈∆»»«¬«¬≈««¬ƒ»»
.BÏ ÔÈÏBÚ - LL Ïk»≈ƒ

ברייתא.21) יז. שהביא 22)שם שם, בסוגיא נראה כן
לחולה  חולה בין חלקו ולא זו, את זו סותרות ברייתות שתי

חייב 23)(כסףֿמשנה). ארבע "חלה אמרו שם בגמרא גם
שאינו  חלה, ד"ה שם ה'תוספות' כתבו ואעפ"כ להשלים",
שכיר, כשני שנים שלש עבד אם אלא שלש למנין עולה
הפסוק  הביא להלן שהרי רבינו, כוונת גם כן כי ויתכן
פחות  שכתב ומה כד), בהערה (ראה כתושב" "כשכיר
הרביעית  השנה נכנסה לא שעוד לומר רוצה שנים, מארבע
וכן  במשנהֿלמלך. ראה בלבד, שנים שלש אלא חלה ולא

.(106 (עמ' שם קידושין המאירי כלומר,24)הבין
משנהֿלמלך. – הרביעית השנה זמנו 25)שנכנסה ושכיר,

כשני  שנים "שלש יד) (טז, בישעיה נאמר שהרי שנים, שלש
יח) טו, (דברים שכיר" שכר "משנה עובד ועבד שכיר,
בהערה  וראה חלה), ד"ה שם ('תוספות' שנים שש כלומר

(כסףֿמשנה).26)כב. שלמעלה מברח בקלֿוחומר נלמד
ששת.27) רב בשם קל.28)שם, מעשה שהוא

.Â¯ÎBn‰29- ‰cÙ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ «≈«¿¿≈»ƒƒ…ƒ¿»
Ï·Bia ‡l‡ ‡ˆBÈ BÈ‡30Ï‡bÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ≈≈∆»«≈∆∆¡«¿ƒ…ƒ»≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ ,‰l‡a¿≈∆¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ

בשם 29) שם קראו אבא בר חייא שרבי כרבי, טו: קידושין
(כסףֿמשנה). במיתת 30)"חכמים" אלא בשש, ולא

רדב"ז). ועיין יב. הלכה (להלן יוצא - האדון

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓp‰31B„È ‰‚ÈO‰ ‡Ï Ì‡ , «ƒ¿»¿≈»ƒƒ…ƒƒ»»
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÂÈ·B¯˜ - Ï‡‚Ï32Ì„B˜ ·B¯˜ ·B¯˜Â .33; ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈

epÏ‡‚È B„c Ô· B‡ B„„ B‡ :¯Ó‡pL34ÔÈÙBk ÔÈc ˙È·e . ∆∆¡«…∆…ƒ¿»∆≈ƒƒ
ÂÈ·B¯˜ ˙‡35.ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ÚÓhÈ ‡lL ,B˙BcÙÏ ∆¿»ƒ¿∆…ƒ»«¿¿≈»ƒ

‰ÂˆÓ - ˙‚OÓ Ì„È ÔÈ‡L B‡ ,ÂÈ·B¯˜ e‰e‡„t ‡Ï…¿»¿»∆≈»»«∆∆ƒ¿»
B˙BcÙÏ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ÏÚ36e‰e‡„tL ÔÈ·e . «»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ì„‡ ¯‡L e‰‡„tL ÔÈa ÌÈ·B¯˜37LÈÂ . ¿ƒ≈∆¿»»¿»»»»»«≈¿≈
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˙BÂÏÏ BÏ38·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ï‡‚ÏÂ.ÌÈ ƒ¿¿ƒ¿…∆«¿ƒ»≈»ƒ
ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡B‚Â39ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈÏ ¯kÓp‰ Ï·‡ . ¿≈«¬»ƒ¬»«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

B˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰40Ï‡B‚ BÈ‡Â ,Ï‡B‚Â ‰ÂÏ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈…∆¿≈¿≈≈
ÔÈ‡ˆÁÏ41ÈÙk ÔzÏ B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡ ?BÈc „ˆÈk ‡l‡ . «¬»ƒ∆»≈«ƒƒƒƒ»»ƒ≈¿ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ Ô˙B - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»≈¿≈¿ƒ»…≈≈

"לגר".31) רומי: כה,32)בדפוס (ויקרא נאמר [שהרי
ונגאל", ידו השיגה או וגו' יגאלנו דודו בן או דודו "או מט)
לפדותו, קרוביו את כופים אין - ידו השיגה שאם מכאן

לז]. הערה להלן רב 33)וראה של מימרא כא. קידושין
יצחק. בר קודם 34)נחמן אביו, אחי שהוא שדודו הרי

ח  פרק בהר בספרא וראה אביו. אחי בן שהוא דודו לבן
ב. והרי 35)הלכה חובה, שהיא אמרו כא: בקידושין

(רדב"ז). פו. בכתובות כמפורש מצוה, כל על כופין ביתֿדין
יג,36) הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ח גם רבינו כתב כן

בפעם  לפדותם מצוה - לגויים ובניו עצמו שמכר שמי
דבר  ומקור כאן. כסףֿמשנה ועיין שנייה, ובפעם ראשונה
זה  - יגאלנו דודו בן או דודו "או טו: בקידושין הוא זה
שלענין  ואע"פ אחרים". גאולת זו - ונגאל קרובים, גאולת
לקבעה  הכתוב עליה ששנה כא:) (שם אמרו קרובים, גאולת
לא  אחרים בגאולת למעלה, כמבואר עליה, וכופין חובה
"מצוה". אלא ואינה עליה, ושיכפו חובה שתהא מצאנו

כחכמים 37) טו: קידושין שפדאוהו. לאלה משועבד ואינו
וראה  עקיבא, ורבי הגלילי יוסי כרבי ולא רבי) הוא =)

ו. הלכה שעבד 38)למעלה רבינא אמר כא. [בקידושין
משום  שם ופירש"י להלן), (ראה וכו' לווה אינו לגוי הנמכר
שגאולת  המסקנא שלפי רבינו ודעת ידו. והשיגה שנאמר
השיגה  לא אם אלא זה ואין למעלה) (ראה חובה קרובים
ידו". "והשיגה הפסוק מתפרש לא), הערה למעלה (ראה ידו
ללמד  בא ולא הקרובים. לחייב אין ידו, השיגה אם כלומר:
אבל  עצמו, את ולגאול ללוות יכול אינו ידו השיגה לא שאם
מהלכות  (פי"א חובה קרובים גאולת שאין אחוזה בשדה
שם  שנאמר שמה כרחינו על יח) הלכה ויובל שמיטה
יכול  אינו ידו השיגה לא שאם ללמד בא ידו", "והשיגה
אין  חובה, אינה קרובים שגאולת שכיון ולגאול, ללוות
לומר  מסתבר ולא ידו. השיגה ללא ידו השיגה בין הבדל
לגאול]. יכולים הקרובים אין ידו השיגה שאם ללמד שבא

גואל 39) שאין לשלילה, פתרה ששת שרב בעיא כ: שם
סמך  רבינו אבל כא. שם רבינא, בדברי מפורש וכן לחצאין,
(120 עמוד שם במאירי הנוסחא (כן אשי רב שאמר מה על

שם). (מאיר לחצאין נגאל לומר תמצי [כלומר,40)אם
(שם  שאמר רבי, וכדעת (כסףֿמשנה). לפדותו חייבים אין
לישראל, (=נמכר באלה" נגאל שאינו מי "ומה וכא.) טו:
אבל  חיוב, לענין אלא אינו זה וכל בקרובים). נגאל אינו
"ונמכר  כ.) (שם אמר עצמו רבי שהרי לפדותו, הם יכולים
דודו  "או מפורש ושם הוא, צדק גר - זה שגר תושב" לגר
הנמכר  בעבד קרובים גאולת שיש הרי יגאלנו" דודו בן או
לענין  והואֿהדין דבריו, לכל גמור כישראל שהוא צדק לגר
קונה  שאינו (אלא יטמע" "שלא הטעם בו אין שהרי זה,
ועיין  שם, עיין עא. בבאֿמציעא עבד, הקונה כישראל העבד
צדק  גר שלענין כרחינו ועל יב) הלכה להלן כסףֿמשנה

וגו'" דודו "או הכתוב מתפרש ישראל) לענין (והואֿהדין
להלן]. וראה לגאול, רשות "או 41)לענין נאמר [שהרי

כישראל), (שדינו צדק לגר נמכר ולענין ונגאל", ידו השיגה
לפרש  איֿאפשר כנ"ל, לפדותו, הקרובים מחייבים שאין
(ראה  לגוי נמכר לענין שפירשנו כמו וגו'" ידו השיגה "או
שדה  מוכר לענין שפירשנו כמו אלא לא) הערה למעלה
גואל  ואינו וגואל לווה שאינו שם) למעלה (ראה אחוזה

לחצאין].

.Á„Á‡42„·BÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ ÔÈa ,BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿≈¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL „Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk43Ú¯‚Ó ‰Ê È¯‰ -44 »ƒ¿∆»∆¿»≈ƒ¬≈∆¿»≈«

ÌÈMLa e‰e¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .‡ˆBÈÂ BBÈ„tÓ45 ƒƒ¿¿≈≈«¬≈∆¿»¿ƒƒ
‰Ê È¯‰ - B„È ‰‡ˆÓe ,ÌÈL Úa¯‡ „·ÚÂ ,ÌÈ¯Ècƒ»ƒ¿»««¿«»ƒ»¿»»¬≈∆

ÌÈ¯OÚ Ô˙B46ÌÈ¯Èc47¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈÂ ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«
ÌÈL ¯OÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈÚa¯‡a BÓˆÚ48‰Ê È¯‰ - «¿¿«¿»ƒƒ»ƒ¿∆∆»ƒ¬≈∆

¯‡Lp‰ Ô˙BÂ ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ Ú¯‚Ó¿»≈««¿»»ƒ»ƒ¿»»»∆»«¿≈«ƒ¿»
ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk49„·BÚÏ ¯kÓp‰ ÔÎÂ .‡ˆBÈÂ , ∆∆¿≈∆∆¿≈¿≈«ƒ¿»¿≈

„Ú ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰ ·MÁÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«
Ï·Bi‰ ˙L50˙MÓ e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ; ¿««≈∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈ƒ¿«

,‰‡Óa BÓˆÚ ¯ÎÓ ?„ˆÈk .Ï·i‰ ˙L „Ú BÏ B¯În‰ƒ»¿«¿««…≈≈«»««¿¿≈»
·MÁÓ - ÌÈL ¯OÚ ‰¯ÈÎÓ ˙MÓ Ï·BiÏ ¯‡LÂ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆»ƒ¿«≈
¯‡M‰ ·ÈLÓe ÌÈÓc‰ Ú¯B‚Â ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ‰¯OÚ¬»»¿»»»∆»«¿≈««»ƒ≈ƒ«¿»
B¯kÓÓ ÛÒk :¯Ó‡pL ;ÌÈÏk ‡ÏÂ ‰‡e·z ‡Ï ,ÛÒk∆∆…¿»¿…≈ƒ∆∆¡«∆∆ƒ¿»
Ï‡‚ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ Ï‡‚ ‡e‰ ÛÒÎa -¿∆∆ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿≈ƒ¿»

ÛÒk ‰ÂLa51. ¿¿≈∆∆

בצורה 42) הדברים נאמרו ושם במשנה, יד: קידושין
(כסףֿמשנה). עבדים מיני כל כולל שזה משמע סתמית,

ז. הלכה למעלה לישראל 43)וראה "בין כתב לא [כאן
לח]. והערה ג הלכה א פרק למעלה וראה לגוי", בין

כבר.44) שעשה השנים את דינרים 45)מנכה עשרה הרי
שנים. לשש אלא נמכר אינו שהרי שנה, בעד 46)כל

לשנה. דינרים עשרה של החשבון לפי הנותרות, השנתיים
כסף.47) שוה גם לתת שיכול כתב בסמוך להלן
משש 48) ליותר עצמו את למכור יכול עצמו מוכר שהרי

ג). הלכה להלן 49)(למעלה וראה בברייתא. טז. קידושין
נ. ו).50)הערה הלכה (למעלה בשש יוצא אינו שהרי

פרק 51) קידושין וירושלמי ד, הלכה ח פרק בהר פ' ספרא
"ישיב  אמרו: וטז. ח. קדושין בבבלי אבל ב. הלכה א
זה  וממקור ככסף". כסף שוה לרבות - רחמנא אמר גאולתו
כסף  ששוה לישראל בנמכר למעלה שכתב מה רבינו שאב
ועיין  זה, את זה סותרים רבינו דברי ואםֿכן ככסף,

לחםֿמשנה.

.Ë„·Ú Ïk52È¯·Ú53‡ˆiL ‰i¯·Ú B‡54ÔBÚ¯‚a »∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»»¿≈¿
ÛÁL B‡ ,ÂÈÓ„ eÙÈÒB‰Â ‡È¯·‰Â ,ÛÒk55e˙ÁÙe ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¬

¯kÓpL È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï BÏ ÔÈ·MÁÓ - ÂÈÓ„»»¿«¿ƒ¿»≈»»≈«¬≈∆ƒ¿«
·MÁÓ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,‰‡Óa¿≈»«¬≈«»»∆»«ƒ≈¿«≈

‰‡Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÂÈB„‡ ÌÚ56È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ¯kÓ ; ƒ¬»∆»¿ƒ≈»ƒ¿«¿»«ƒ«¬≈
˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Èt ÏÚ BnÚ ·MÁÓ - ‰‡Ó ‰ÂL ‡e‰»∆≈»¿«≈ƒ«ƒ«»ƒ«»

‰‡Ó ÈÙÏ57. ¿ƒ≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

micarקנ zekld - oipw xtq - oeygxn f"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בברייתא.52) כ. לישראל 53)קידושין ובין לגוי נמכר בין
שם). "שיוצא"].54)(גמרא לקרוא שצריך [נראה

השחפת.55) במחלת בעת 56)חלה שוה שהיה מה כפי
שם). (גמרא מקנתו" מכסף "שנאמר כפי 57)הקנין,

(שם). שניו" כפי "שנאמר עכשיו, שוה שהוא

.È¯kÓp‰58BÓˆÚ Ï‡‚Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿≈ƒ¿…«¿
e¯‡aL BÓk ÔÈ‡ˆÁÏ59ÌÈÓÚÙe Ï˜‰Ï ‰È‰È ÌÈÓÚt , «¬»ƒ¿∆≈«¿¿»ƒƒ¿∆¿»≈¿»ƒ

‰ÏÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?Ï˜‰Ï „ˆÈk .¯ÈÓÁ60, ¿«¿ƒ≈«¿»≈»»¿»«ƒ
,ÌÈMÓÁ BÏ Ô˙Â ,‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,ÛÁLÂ¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»¿»«¬ƒƒ
Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ,‡È¯·‰Â ,ÂÈÓ„ ÈˆÁ¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ«¬≈»∆»«ƒ≈

‡ˆBÈÂ ,¯‡Lp‰ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Ô‰L ,‰‡Ó BÏ61„ˆÈk . ≈»∆≈¬ƒ»»«ƒ¿»¿≈≈«
ÂÈÓ„ ÈˆÁ BÏ Ô˙Â ,ÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ»»¿»«ƒ¿»«¬ƒ»»
BÏ Ô˙B - ‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ È¯‰Â ,ÛÁLÂ ,‰‡Ó Ô‰L∆≈≈»¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»≈
‰‡Ó Ô˙pL ‡ˆÓÂ .¯‡Lp‰ BÈˆÁ ÈÓc Ô‰L ,ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆≈¿≈∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆»«≈»

.‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ««ƒ∆«»»∆≈»

המאירי 58) נוסחת כפי אשי רב או אביי מימרת כ: קידושין
לח. הערה למעלה ראה ז.59)שם, הלכה למעלה

בהלכה 60) נאמר כבר הרי הקנין, בשעת כן היה לא שאם
ועיין  הקנין, בשעת שהיה כפי להקל שמחשבין הקודמת,

בגמרא. -61)שם הראשון החצי על חמשים שנתן ומה
לחצאין. גואל שהרי נתן,

.‡È·¯‰62„·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÛÒk‰ ÏÚ „·ÚÏ ÏÁnL »«∆»«»∆∆««∆∆∆ƒ¿««¬…
BÏ ÏeÁÓ BÈ‡ - Bc‚k63¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú , ¿∆¿≈»«∆ƒ¿…¿«

B‡ ‰L „·ÚÂ ,ÌÈMLa e‰wL È¯‰ ?„ˆÈk .¯e¯ÁLƒ¿≈«¬≈∆»»¿ƒƒ¿»«»»
CÏ ,CÏ ÔÈÏeÁÓ ÌÈÓc‰ ¯‡L :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ˙L¿»«ƒ¿»«¿»«»ƒ¿ƒ»≈
.¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú B„eaÚMÓ ¯ËÙ ‡Ï - !Ek¯„Ï¿«¿¿…ƒ¿«ƒƒ¿«∆ƒ¿…¿»

רבא.62) עלֿידי והסברתה טז. עברי 63)קידושין שעבד
ולא  חוב, שעבוד על אלא מחילה ואין לאדונו, קנוי גופו

הגוף. קנין על

.·ÈÔB„‡64È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :˙nL65„·Ú‰66 »∆≈ƒƒƒ«≈»»¬≈»∆∆
Ôa‰ „·BÚ67LM‰ ÛBÒ „Ú68ÌÈM‰ ÛBÒ „Ú B‡ , ≈«≈««≈««»ƒ

Ô‰Ï BÓˆÚ ¯ÎnL69„Ú B‡ ,Ï·BÈ Ba ÚbÙiL „Ú B‡ , ∆»««¿»∆«∆ƒ¿«≈«
Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯‡M‰ ÔzÈÂ BBÈ„t Ú¯‚iL∆¿»«ƒ¿¿ƒ≈«¿»¬»ƒ…ƒƒ«≈
˙a‰ ˙‡ ‡Ï „·BÚ BÈ‡Â ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ»»¬≈∆»»«≈¿≈≈…∆««
¯‡L „·BÚ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Á‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆»»¿≈»ƒ«∆≈≈¿»

ÔÈL¯Bi‰70˜„ˆ ¯‚Ï ¯kÓp‰Â .71ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡72 «¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿≈»ƒ
Ôa‰ elÙ‡ -73ÔB„‡‰ ˙nL ÔÂÈk ‡l‡ ,„·BÚ BÈ‡ ¬ƒ«≈≈≈∆»≈»∆≈»»

‰˜ È¯·Ú „·ÚL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ74 »»¿≈ƒ¿≈»≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆
¯ËLa B‡ ÛÒÎa75:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Â , ¿∆∆ƒ¿»¿∆∆«¿«¬ƒ»¿»ƒ

ÌÈLa76¯ËLa B‡ ,ÛÒk ÔBÚ¯‚a B‡ ,Ï·BÈa B‡ , ¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«
¯e¯ÁL77Ôa ‡Ïa ÔB„‡ ˙˙ÈÓa B‡ ,78„·BÚ·e ; ƒ¿¿ƒ«»¿…≈¿≈

Ôa ÁÈp‰ elÙ‡ - ¯‚a B‡ ÌÈ·ÎBk79BÏ ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓ . »ƒ¿≈¬ƒƒƒ«≈ƒ¿»«
B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa '‡ˆ'80Û‡ .- BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ ≈ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆…»«

‰ÏÁ elÙ‡ .¯ËL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌpÁa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ»¿≈»ƒ¿»¬ƒ»»
BÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ Ba¯ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«»»»«¿≈≈«»

ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ :¯Ó‡pL ;ÌeÏk81. ¿∆∆¡«≈≈«»¿ƒƒ»

הכתובים.64) מן זאת למדו ובגמרא בברייתא, יז: שם
בברייתא.65) הלכה 66)שם פ"ד להלן ראה האמה, ולא

שם).67)ד. (גמרא לבן אפילו יעבוד, שנים שש שנאמר
לשש.68) אלא נמכר שאינו ביתֿדין, והוא 69)במכרוהו

(למעלה  משש ליותר אפילו עצמו את למכרו יכול הרי
ג). ולא 70)הלכה לך שנים, שש "ועבדך בברייתא: שם

עא.71)ליורש". בבבאֿמציעא תושב. גר וכלֿשכן
כאן, כסףֿמשנה וראה הגוי, כדין צדק גר דין השווה

לט. והערה ז הלכה שם.72)ולמעלה קידושין בברייתא,
(כסףֿמשנה). צדק מגר הוא וכלֿשכן תושב, לגר והואֿהדין

ולידתו 73) שהורתו בבן אפילו המדובר צדק, [בגר
כלל, הגר אביו את יורש הגר אין הרי כן לא שאם בקדושה,
ופ"ו  שם, (קידושין סופרים מדברי ולא תורה מדברי לא

כסףֿמשנה]. ועיין י), הלכה נחלות קידושין 74)מהלכות
במשנה. עצמו 75)יד: מוכר בין רבינו חילק לא כאן

וראה  ובשטר, בכסף נקנים ששניהם הרי ביתֿדין, למכרוהו
ג. הערה לפי 76)למעלה או ביתֿדין, במכרוהו שנים שש

עצמו. במוכר שם 77)התנאי כמבואר 78)טז.ברייתא,
זו. בהלכה למעלה.79)למעלה כשהוא 80)כמבואר

(דברים  וגו' מעמך חפשי תשלחנו וכי "שנאמר בשנים. יוצא
שמות  דרשב"י (מכילתא צא" לו לומר שמצוה מלמד יג) טו,

ב). שם.81)כא, במכילתא הנ"ל כל

â"ôùú'ä ïåùçøî æ"é éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוסר 1) ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל

הענקה. דין כן וכמו כנענית, שפחה לו

.‡È¯·Ú „·Ú Ïk2·iÁ ÔB„‡‰ È¯‰ -3BzL‡ ˙BBÊÓa »∆∆ƒ¿ƒ¬≈»»«»ƒ¿ƒ¿
‰Òe¯‡ ‡ÏÂ ,BÏ ‰‡eOp‰4Ì·È ˙¯ÓBLÂ5‡e‰Â . «¿»¿…¬»¿∆∆»»¿

,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈»ƒ
‰iL elÙ‡6BzL‡ :¯Ó‡pL .‰È˙BBÊÓa ·iÁ BÈ‡ - ¬ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¿∆»∆∆¡«ƒ¿

BnÚ „ÓÚÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - BnÚ7˙BBÊÓa ·iÁ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»«¬…ƒ¿≈«»ƒ¿
ÂÈ˙B·e ÂÈa8ÏÚa Ì‡ :¯Ó‡ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓa . »»¿»ƒ¿»≈ƒ∆¡«ƒ««

,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ ,‡e‰ ‰M‡ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆««¿¿
‡a ‡Ï Ï·‡ !?BzL‡ ‰„aÚzL ‰Ê ‰˜pL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿¬»…»

‰È˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L ‡l‡ „nÏÏ9BÓˆÚ ¯ÎBÓ·e . ¿«≈∆»∆»»«»ƒ¿∆»¿≈«¿
BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡10„·BÚÏ ¯kÓ·e . ∆¡«¿»»≈ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»¿≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¡«¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ
„Á‡11‰M‡ B‡ ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa BÏ eÈ‰L ÌÈ·e ‰M‡ ∆»ƒ»»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»

‡e‰Â .B˙¯ÈÎÓ ¯Á‡ BÏ eÈ‰L ÌÈ·e12˙ÚcÓ ‰pÁwiL »ƒ∆»««¿ƒ»¿∆ƒ»∆»ƒ««
·iÁ BÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL dÁ˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„‡‰»»¬»ƒ¿»»∆…ƒ«««≈«»

.‰È˙BBÊÓaƒ¿∆

לישראל 2) נמכר בין ביתֿדין, מכרוהו ובין עצמו מוכר בין
בסמוך. רבינו שמפרש כמו לגוי, נמכר קידושין 3)ובין

ובמכילתא  במכילתא הוא וכן שמעון, דרבי ברייתא כב.
ג. הלכה ז פרק בהר וב'ספרא' ג, כא, שמות דרשב"י

(מכילתות 4) "עמו" אינה וזו עמו", אשתו "ויצאה שנאמר
-5)שם). אותה שייבם לו מחכה והיא שמת, אחיו אשת
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שתי  נתמעטו ואלמלא שם). (מכילתא "אשתו" שאינה מפני
עצמו  שהעבד ואע"פ אותן, לזון שחייב אומרים היינו אלה,
לה  לתת הוא שנוהג כיון - ארוסתו במזונות חייב אינו
ועיין  (אורֿשמח, האדון את לחייב אפשר היה - מזונות

ג). כא, שמות התורה על שם 6)רמב"ן דרשב"י במכילתא
אינה  חלוצה והרי הדיוט", לכהן וחלוצה "גרושה מפורש:

(משנהֿלמלך). מדרבנן אלא דרשב"י 7)אסורה מכילתא
זו  ואף להוציאה. הוא חייב עליו, אסורה היא שאם שם.
חייב  סוףֿסוף שהרי "עמו", בכלל אינה מדרבנן, שאיסורה

להוציאה. ציין 8)הוא ולא שם. ומכילתות שם, קידושין
בכסףֿמשנה. וראה במזונותם. חייב גיל איזה עד רבינו
הוא  והחיוב גבול, כאן שאין משמע רבינו לשון ומסתימות
גדולים  הם ואפילו עצמם, משל להתפרנס להם שאן זמן כל
חיוב  אין עצמו העבד על שגם [ואע"פ (משנהֿלמלך). ממש
בפי"ב  (ראה שנים שש עד אלא בניו לפרנס התורה מן
שהעבד  כיון - נג) נוספת והערה יד, הלכה אישות מהלכות
ד]. הערה למעלה ראה האדון. על החיוב חל לפרנסם, נוהג

שם.9) ומכילתות שם, ומכילתא 10)קידושין קידושין
הזה  הפסוק הובא לא ושם ג. הלכה ז פרק בהר וספרא שם,
כה, (ויקרא שם התורה על רש"י ועיין לגוי, בנמכר הנאמר
ולא  "אשתו" רק נאמר ביתֿדין שבמכרוהו [ואע"פ נד).
ולא  "בניו" רק נאמר לגוי ובנמכר עצמו ובמוכר "בניו",
ד"שכיר  בגזירהֿשוה מזה זה שלמדו לומר צריך - "אשתו"
במזונות  וגם אשתו במזונות גם חייב שבכולם שכיר", -

שנאמר 11)בניו]. ממה כן ולמדו שם. דרשב"י מכילתא
כאן  נשים "שתי - עמו" אשתו ויצאה הוא אשה בעל "אם
ואחת  רבו, לקחו שלא עד אחת - ו"אשתו") ("אשה"

(שם). רבו" שם.12)משלקחו וספרא דרשב"י מכילתא

.·- ÂÈ·e BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»«»ƒ¿ƒ¿»»
ÌeÏk Ì‰È„È ‰OÚÓa BÏ ÔÈ‡13‰OÚÓ È¯‰ ‡l‡ , ≈¿«¬≈¿≈∆¿∆»¬≈«¬≈

ÏÚa‰ ‰ÎBfL ÏÎÂ .dÏÚ·Ï d˙‡ÈˆÓe ‰M‡‰»ƒ»¿ƒ»»¿«¿»¿…∆∆«««
BzL‡a14È¯·Ú „·Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰ÎBÊ -15. ¿ƒ¿∆∆««ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

שם.13) התורה על הרמב"ן (הביאו שם דרשב"י מכילתא
להלן). ראה אחר, באופן המכילתא שפירש בדבריו ועיין

פי"ב 14) ראה שלה. מלוג נכסי ופירות ירושה לרבות
ג. הלכה אישות אשה 15)מהלכות בעל "אם שנאמר:

זכאי  הבעל מה כבעל, (=העבד) הוא "הרי - הוא"
זכאי  (העבד) זה אף אשתו, של ובירושתה במציאתה

שם). דרשב"י (מכילתא אשתו" של וירושתה במציאתה

.‚ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ÈÓ16LÈ -17BÏ ÔzÏ Ba¯Ï ƒ∆¿»≈ƒ≈¿«ƒ≈
Ba ÔÈa ÔB„‡‰ ÔÈa .˙ÈÚk ‰ÁÙL18Ì‡ ,ÔB„‡ ÏL ƒ¿»¿«¬ƒ≈»»≈¿∆»ƒ

e‰ÙBÎÂ .‰ÁÙL BÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó19,‰Ê ÏÚ ≈»ƒ¬≈∆≈ƒ¿»¿≈«∆
‰pnÓ „ÈÏBiL È„k20ÌÈ„·Ú21BÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â . ¿≈∆ƒƒ∆»¬»ƒ«¬≈ƒÀ∆∆

B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk22‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ; »¿≈«¿∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»
¯ÓB‚Â23¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â .24k ‰ÁÙLa˙ÈÚ ¿≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡Lk25. ƒ¿»»ƒ¿»≈

וכתנאֿקמא 16) ההלכה. בסוף כדלהלן עצמו, מוכר ולא
שם. אליעזר כרבי ולא יד: קידושין כלומר,17)בברייתא

דרשב"י). ומכילתא (מכילתא חובה ולא בידו, הרשות

שם.18) דרשב"י, להלן.19)מכילתא וראה טו. קידושין
עברי 20) עבד - עבדך שכיר שכר משנה "כי שם: [קידושין

שפחה  לו מוסר שרבו מכאן - בלילה ובין ביום בין עובד
עברי, לעבד כנענית שפחה מסירת עיקר שכל הרי - כנענית"

ולדות]. להוליד כדי וילדיה 21)הוא "האשה נאמר שהרי
סו: (קידושין כמותה שפחה שוולד ומכאן לאדוניה" תהיה

כן,22)וסח.). לא שאם פרוטה, שוה בו כשנשאר [כלומר
כוונת  וזוהי י. הלכה להלן כמפורש - עבד אינו שוב
אדא, בר חייא "א"ר ב): הלכה (פ"א קידושין הירושלמי
וראה  פרוטה". שוה שם שיהא עד עברי בעבד מודים הכל

כנענית.23)באורֿשמח]. שפחה לו מוסר שרבו מכאן
אליעזר.24) כרבי ולא כרבנן שם, [שאסורים 25)קידושין

ביאה  איסורי מהלכות (פי"ב סופרים מדברי כנענית בשפחה
למוכר  ולא "לו שם): (קידושין שאמרו ומה יא). הלכה
כנענית  שפחה לתת יכול אינו עצמו שלמוכר היינו - עצמו"
אלא  התורה מן בה מותר - רצה אם אבל כרחו, בעל
בתורה  שמפורש ביתֿדין ובמכרוהו עליה, גזרו שחכמים
(ועיין  חכמים אסרו לא - כנענית שפחה לו מוסר שרבו

בהל  רבינו כוונת וזוהי יט.) לסנהדרין וחיי כות בחמרא
זה". בדבר חכמים גזרו ולא שכתב: יב, הלכה ביאה איסורי

הריטב"א]. בשם שכתב ובמה במשנהֿלמלך, וראה

.„ÔÈ‡26‰È‰zL „Ú ˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ È¯·Ú „·Ú ≈∆∆ƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆
ÌÈ·e ˙ÈÏ‡¯OÈ ‰M‡ BÏ27‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ≈ƒ»

˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ ÔÈ‡ - ÌÈ·e28‰Ê ¯·„Â . »ƒ≈«≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿»»∆
‰Ïa˜29Ô‰k ¯kÓp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‡e‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «»»¬ƒ»»«ƒ¿»…≈¬≈∆À»

B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk ˙ÈÚk ‰ÁÙLa31. ¿ƒ¿»¿«¬ƒ»¿≈«¿

אליעזר.26) דרבי ברייתא כ. שתהיה 27)קידושין כלומר,
אחרֿכך, ומתה מקודם אשה לו היתה אם אבל עכשיו, לו
משנהֿלמלך). ועיין (אורֿשמח, כנענית בשפחה הוא אסור

אסור 28) אינו אבל לכופו, יכול רבו שאין הכוונה כאן אף
סופרים. מדברי אלא התורה, מן שקיבלו 29)בה דברים

הוא  מלא מקרא הרי וצריךֿעיון משה, עד איש מפי איש
יבוא, בגפו "אם שם) (קידושין יעקב בן אליעזר רבי בפי
רדב"ז. ועיין יצא". יחידי נכנס, יחידי "אם - יצא" בגפו

נגד 30) כרב יתירות. חובות התורה הטילה שעליו אף
איסור. בעניני כמותו שהלכה כא:) (שם ראה 31)שמואל

כא. והערה ג. הלכה למעלה

.‰Ì‡32BÏ ¯ÒBnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰ ƒ»ƒ»»ƒ««ƒ∆≈
BzL‡Ó BLÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba«̄ƒ¿»¿«¬ƒ≈»¿«¿ƒ≈ƒ¿

BnÚ BzL‡ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·e33BÈ‡Â .34BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ »»∆∆¡«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈
‡ÏÂ ,˙BÁÙL ÈzL35ÂÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL ÔzÏ ¿≈¿»¿…ƒ≈ƒ¿»««ƒ¿≈¬»»

ÌÈiÚkÏ Ô˙BpL C¯„k ÌÈ¯·Ú‰36BÏ ÔzÈ :¯Ó‡pL ; »ƒ¿ƒ¿∆∆∆≈«¿«¬ƒƒ∆∆¡«ƒ∆
‰M‡37ÚÈb‰Â ,˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba¯ BÏ ¯ÒnL Úˆ¯ . ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒƒ«

,˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,˙‡ˆÏ Ba ·¯ÒÓ Ba¯ ‰È‰Â ,Ï·BÈ≈¿»»«¿»≈»≈¿≈∆»≈
‰ÁÙLa ¯Ò‡ È¯‰L ,¯eËt - Ba Ï·ÁÂ38. ¿»«»∆¬≈∆¡«¿ƒ¿»

שם.32) הרמב"ן הביאו ג) כא, (משפטים דרשב"י מכילתא
ויצא 33) אומר הוא "ולהלן נוסף: שם דרשב"י במכילתא

מבניו". תפרישנו אל מא) כה, (ויקרא עמו ובניו הוא מעמך
מאשתו  להפרישו יכול "אינו דבריו בתחילת כתב ורבינו
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הנ"ל. המכילתא דברי סוף והשמיט מכילתא 34)ובניו",
שם. בפי"ד 36)שם.35)דרשב"י רבינו שכתב [כמו

יט]. הלכה ביאה איסורי ולא 37)מהלכות אחת אשה
הפקר. כשפחת תהא שלא לו, המיוחדת אשה ועוד: שתים.
במשנהֿ וראה שם. ישמעאל דרבי במכילתא שאמרו וכמו

כן 38)למלך. מאיסור. להפרישו כדי חבירו להכות ורשאי
בר  נחמן רב ע"י וכפירושה בברייתא, כח. בבבאֿקמא הוא
"לא  שסובר למי אלא נאמר לא זה שפירוש ואע"פ יצחק.
מהלכות  בפ"ב פוסק ורבינו לנפשיה", דינא איניש עביד
אע"פ  - לעצמו דין לעשות לאדם "שיש יב הלכה סנהדרין
אלא  הותר שלא רבינו סובר - בנכסיו" הפסד שם היה שלא
כן  ואם בחבירו, לחבול לא אבל מחבירו, שלו את לקחת
עלמא  דכולא אליבא הוא יצחק בר נחמן רב של פירושו

(משנהֿלמלך).

.Â¯ÎBn‰39˙Èa e‰e¯ÎÓ Ï·‡ .Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿»¬»¿»≈
,Úˆ¯ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ˆÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ LL „·ÚÂ ,ÔÈcƒ¿»«≈¿…»»»≈¬≈∆ƒ¿»

„·BÚÂ40.ÔB„‡‰ ˙eÓiL „Ú B‡ ,Ï·Bi‰ ˙L „Ú ¿≈«¿««≈«∆»»»

אליעזר,39) כרבי ולא וכתנאֿקמא בברייתא, יד: קידושין
ג. הלכה למעלה יד:40)ראה שם משנה,

.Ê˙‡ „·BÚ Úˆ¯p‰ ÔÈ‡ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒƒ«≈≈«ƒ¿»≈∆
Ôa‰41‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .42e„ÓÏ43‡ÏÂ BÏ - B„·ÚÂ : «≈ƒƒ«¿»»¿«¬»¿…

Ï·BÈ ÏL BÓÏBÚÏ - ÌÏÚÏ ;B·Ï44,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ƒ¿¿…»¿»∆≈ƒ¿≈»»≈
˙˙ÈÓ·e Ï·Bia ‡l‡ BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ BÈ‡ Úˆ¯p‰L∆«ƒ¿»≈∆∆«¿∆»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰45. »»

וכא:41) יז: כא:43)המסורת.42)קידושין שם
עולמית.44) או "נצח" של במובנו לא לא 45)אבל אבל

(משנהֿלמלך). שחרור בשטר ולא כסף בגרעון

.Á„·Ú46ÏÚa ‰OÚpL ÈtÓ ,Úˆ¯ BÈ‡ Ô‰k È¯·Ú ∆∆ƒ¿ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ¿≈∆«¬∆««
ÌeÓ47.BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â48- «¬≈≈¿»∆ƒ¿«¿

‰¯¯OÏ ·L BÈ‡Â ,da ‰È‰L ‰˜ÊÁÏ49.da ‰È‰L «¬»»∆»»»¿≈»«¿»»∆»»»

אליעזר 46) כרבי ולא וכחכמים בברייתא, כא: קידושין
ברבי. יודן רבי אוזן 47)בשם של בגופו נרצע הוא שהרי

יודן  רבי בשם אליעזר כרבי ולא וכחכמים ט, הלכה (להלן
(בכורות  מום בעל הוא הרי האוזן סחוס שניקב וכיון ברבי).
ובירושלמי  ג). הלכה המקדש ביאת מהלכות ופ"ז לז.
מן  פחות הסחוס "וירצע הקשו: ה"ב) פ"א (קידושין
ניקב  אלאֿאםֿכן מום בעל נעשה (=שאינו הכרשינה"
שם) מקדש ביאת והלכות שם בכורות כרשינה. כשיעורי
משנהֿלמלך. ועיין כרשינה", לידי יבוא "שמא ומתרץ:
שאין  נראה מום", בעל "שנעשה סתם שכתב רבינו [ומדברי
מום  בעל נעשה הוא אלא כרשינה, לידי יבוא שמא חשש זה
הבבלי  לשון מסתימת נראה וכן שהיא, רציעה בכל
שכיון  לומר וצריך הירושלמי, סברת הביאו שלא בקידושין
נקב  דהוי מיגו - אזנו לנקב כלומר לרצוע, היא שמצוה
בו  שאין אע"פ מום לענין חשוב נקב הוי רציעה. לענין
לענין  דופן דהויא "מיגו (ז.) בסוכה זה וכעין ככרשינה,
בישועותֿיעקב  כתב וכן שבת". לענין דופן הויא סוכה,
קשר  לענין ז) ס"ק כה וסימן א, ס"ק יג סימן (אורחֿחיים

שבת. לענין תפילין של וקשר כלאים, לענין ציצית של
לענין  אסורים - קיימא של שאינם קשרים שהם שאע"פ
ותפילין, ציצית לענין קשר דהוי מיגו שבת, ולענין כלאים
הירושלמי  כי ויתכן שבת. ולענין כלאים לענין קשר הוי

שם  בסוכה אביי כשיטת סבר כן, תירץ שלא החולק הנ"ל ,
זה]. 'מיגו' והעיר 48)על שילא. בר רב בשם שם קידושין

ולמה  בנרצע, מדבר אינו הנ"ל הפסוק הרי המשנהֿלמלך:
כה, (ויקרא תשובו" משפחתו אל "ואיש הפסוק הביא לא

טו.). (קידושין לנרצע נדרש שהוא כרבי 49)י) יג. מכות
יד. הלכה רוצח מהלכות בפ"ז וראה מאיר. כרבי ולא יהודה

.Ë‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B‡È·Ó ?ÔÈÚˆB¯ „ˆÈk50, ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆¿»
ÂÈ¯·c ¯ÓB‡Â51LL ÛBÒÏ BLÈbÓe .Ì‰ÈÙÏ52Ï‡ ¿≈¿»»ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆

ÔÈaa ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰53ÔÈa . «∆∆∆«¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ¿»≈
Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa ÔB„‡ ÏL ‰ÊeÊÓe ˙Ïc54˙‡ ·˜BÂ . ∆∆¿»∆»≈∆»»»¿≈∆

˙ÈÓÈ‰ BÊ‡55ÔÊ‡ ÏL dÙe‚a ,56ÏL Úˆ¯Óa , »¿«¿»ƒ¿»∆…∆¿«¿≈«∆
˙ÎzÓ57˙ÏcÏ ÚÈbiL „Ú ,58BÊ‡· z˙Â :¯Ó‡pL ; «∆∆«∆«ƒ««∆∆∆∆¡«¿»«»¿»¿

‰ÊeÊÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙Ïc·e59‡l‡ ,60„ÓBÚ ‰È‰iL61 «∆∆¿…∆¡«¿»∆»∆ƒ¿∆≈
‰Óe ;‰ÊeÊÓ Ïˆ‡ ÔÈa ˙Ïc Ïˆ‡ ÔÈa62‰ÊeÊn63 ≈≈∆∆∆≈≈∆¿»«¿»

˙„ÓBÚ ‡È‰Lk64˙„ÓBÚ ‡È‰Lk ˙Ïc Û‡ ,65Ï·‡ ; ¿∆ƒ∆∆«∆∆¿∆ƒ∆∆¬»
‰ÊeÊÓ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ïca - ‰ÚÈˆ¯‰66. »¿ƒ»«∆∆««ƒ∆≈»¿»

ÔB„‡‰67ÂÈ„‡ Úˆ¯Â :¯Ó‡pL ;BÓˆÚa ÚˆB¯L ‡e‰ »»∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«¬…»
ÔÈ‡Â .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ BÁeÏL ‡ÏÂ Ba ‡Ï -68 …¿¿…¿¿…¿ƒ«≈ƒ¿≈

ÔÈ‡L ,„Á‡k ÌÈ„·Ú ÈL ÔÈÚˆB¯69˙BˆÓ ÔÈOBÚ ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿∆»∆≈ƒƒ¿
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á70. ¬ƒ¬ƒ

ה).50) כא, (שמות דרשב"י את 51)מכילתא אהבתי
(רדב"ז). וגו' י.52)אדוני הלכה להלן קבועים 53)ראה

ומונחים  הבנין מן ותלושים עקורים כשהם ולא הבנין, בתוך
זה. לנו מנין בסמוך, וראה הצד. המקור 54)מן צויין לא

ו)55)לכך. כא, (שמות דרשב"י ומכילתא מכילתא
טו. וכן 56)וקידושין (אליה). הרך בעור ולא בתנוך היינו,

שאין  הקודמת, מההלכה כא: בקידושין החכמים מסקנת
אין  הרי באליה שאם מום, בעל ייעשה שלא נרצע כהן עבד

עלֿידיֿזה. מום בעל נעשה שם 57)הכהן קידושין
אף  מכתת, של מיוחד מרצע "מה שאמר: וכרבי בברייתא,
של  שהוא דבר בכל אלא דוקא לאו ומרצע מתכת", של כל

(כסףֿ שם).מתכת בגמרא וכן יגע 58)משנה, לא אך
בברייתא). כב: (קידושין שכתוב 59)בדלת שמה היינו,

לענין  נפרדים דברים שני ללמוד הוא "מזוזה", בתורה:
המזוזה, אצל או הדלת אצל להגישו שיכול א' ההגשה:
צריכה  שהדלת ב' המזוזה. אצל תהיה שהרציעה לא אבל

המזוזה. כדוגמת עומדת הראשון.60)להיות הדבר וזה
השני.62)העבד.61) הדבר ומכילתא 63)וזהו מכילתא

בברייתא. שם וקידושין ו), כא, (שמות דרשב"י
שם).64) (רש"י כלל מזוזה אינה קבועה 65)שאחרת

הבנין. מן ותלושה מקרקע מונחת ולא מכילתא 66)בבנין,
שם. שם.67)דרשב"י דרשב"י ומכילתא מכילתא

בברייתא.68) ח. שם.69)סוטה בברייתא כן
כמשא,70) הם כאילו שנראה ביחד, כמה אגודות, אגודות

מהר. מהם להפטר ורוצה

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
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.È‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰ ¯Ó‡È ¯Ó‡ Ì‡Â71. ¿ƒ»……«»∆∆«∆…«¿ƒ¿∆
¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ú ‡e‰Lk ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰»∆∆«∆…«¿∆∆∆¬»ƒ»«
ÛBÒa ‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú ,Úˆ¯ BÈ‡ - LL ¯Á‡««≈≈ƒ¿»«∆…«¿ƒ¿∆¿

LL72‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t ˙lÁ˙a73ÔB‚k ?„ˆÈk . ≈ƒ¿ƒ«¿»«¬»≈«¿
¯˙È B‡ B˙¯ÈÎÓ ÈÓcÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡LpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»≈

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .ËÚÓ74È¯‰ - ¿«¬»ƒƒ¿«»ƒ»∆¿»¬≈
.LL ¯Á‡ ¯ÓB‡k ‰Ê∆¿≈««≈

דרשב"י,71) ומכילתא במכילתא וכן בברייתא, כב. קידושין
יז). טו, (לדברים ראה פ' מינכן 72)ו'ספרי' [בכתבֿיד

שיאמר  עד יאמר", אמור "אם רבנן: "תנו שם: בקידושין
שש  בתחילת אמר עבד. כשהוא שיאמר עד "העבד" וישנה.
יאמר  אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בסוף ולא
אינו  - [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף אמר העבד".
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי", אצא "לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
כא  פרק משפטים פ' שלמה (תורה עבד" כשהוא שיאמר עד
רבנן: "תנו כדלהלן: היתה רבינו שנוסחת ונראה קו). אות
שיאמר  עד "העבד" וישנה, שיאמר עד יאמר" אמור "אם
אינו  - שש בסוף אמר ולא שש בתחילת אמר עבד. כשהוא
וכן  למחוק, יש "העבד" (ותיבת יאמר "אם שנאמר נרצע,
יש  כן וכמו השניה, הגירסא לפי ה"ג ד"ה שם בכ"י אינה
אינו  [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף "אמר תיבות למחוק
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי"). אצא לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
"אמר  הדברים: פירוש וזהו עבד". כשהוא שיאמר עד
פרוטה  בתחילת היינו הסוגיא, מסקנת כפי שש, בתחילת
מסקנת  כפי שש, בסוף אמר ולא אחת, פעם אחרונה,
שנאמר  נרצע, אינו - אחרונה פרוטה בסוף היינו הסוגיא,
בסוף  אמר וישנה. שיאמר עד כלומר יאמר", אמור "אם
פעמיים  אז אמר ואפילו אחרונה, פרוטה בסוף היינו שש,

בתחי  אמר ולא שם) רש"י פרוטה (ועיין בתחילת שש לת
שיאמר  עד "העבד" וכו' שנאמר נרצע, אינו - אחרונה
אחרונה, פרוטה בתחילת גם אמר אם אבל עבד". כשהוא
פרוטה  בסוף שניה פעם לומר המשיך וגם עבד עודנו שאז
הכל  זו, אחרי זו ביחד, היו האמירות ששתי כיון אחרונה,
האחרונה  פרוטה בתחילת הכל אמר וכאילו ביחד, מצטרף

עבד]. בתחילת 73)בעודנו ראשונה אמירה [כלומר,
האחרונה, הפרוטה בתוך אחריה שניה ואמירה הפרוטה,
בתחילת  הכל היה וכאילו ראשונה, לאמירה מצטרף והכל
רבינו  שכתב ומכיון למעלה]. כמבואר עבד, בעודנו הפרוטה
מזה  מוכח מעומד, אותו שרוצעים ט הלכה למעלה
טו, (לדברים ראה פ' ה'ספרי' כדברי ושלא בלילה, שרוצעים

בכסףֿמשנה]. וראה ראשונה,74)טו). אמירה [בעת
נתברר, לא העבדות שנות באמצע אמירה של ודינה כנ"ל.
מהפסוק  הדרשה כלל נזכרה לא בגמרא הנ"ל לנוסחא כי
שלנו, הנוסחא לפי למדו, פיה שעל חפשי", אצא "לא
קודם  ולא לחרות יציאתו בזמן אלא מועילה אינה שאמירה
אם  מועילה, זו אמירה גם הנ"ל הנוסחא לפי כי ויתכן לכן,
עיקר  וכל האחרונה. הפרוטה בתחילת נוספת אמירה תבוא
אלא  נאמר לא העבדות, בסוף האמירות שתי של הדין

גם  מועילה רצופות אמירות שתי של במקרה כי להשמיענו
כנ"ל]. האחרונה, הפרוטה בסוף שנאמרה זו

.‡È‰˙È‰75,ÌÈa ‰pnÓ BÏÂ ˙ÈÚk ‰ÁÙL „·ÚÏ »¿»»∆∆ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈ·e ‰M‡ ÔÈ‡ Ba¯Ïe76Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ¿«≈ƒ»»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

E˙Èa ˙‡Â E·‰‡77‰M‡ ÔÈ‡ BÏÂ ,ÌÈ·e ‰M‡ Ba¯Ï . ¬≈¿¿∆≈∆¿«ƒ»»ƒ¿≈ƒ»
˙‡ È„‡ ˙‡ Èz·‰‡ :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ÌÈ·e»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«»«¿ƒ∆¬…ƒ∆
B·‰B‡ BÈ‡ Ba¯Â ,Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ .Èa ˙‡Â ÈzL‡ƒ¿ƒ¿∆»»≈∆«¿«≈¬
,B·‰B‡ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ»«¬
Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈≈∆«≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

,‰ÏBÁ ‡e‰ .E·‰‡;Úˆ¯ BÈ‡ - ‰ÏBÁ BÈ‡ Ba¯Â ¬≈¿∆¿«≈∆≈ƒ¿»
BÈ‡ ‡e‰Â ,‰ÏBÁ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆¿≈

ÌÈÏBÁ Ì‰ÈL eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ78;Úˆ¯ BÈ‡ - ∆∆»¿≈∆ƒ≈ƒ¿»
Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú - CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆ƒ¿¿≈∆

.‰·BËa¿»

בברייתא.75) שם "בנים"76)קידושין כי אומרים יש
"ביתך", אלא בו נאמר לא שהרי דוקא, לאו אדון אצל
בזה  נכללו לא בנים אבל ב.) (יומא אשתו" זו ו"ביתו

שם). ומהרי"ט הרא"ש, זאת 77)(תוספות ללמוד [אין
בדברים  אלא עוסק שאינו אדוני", את "אהבתי מהפסוק
עדות  זוהי כאן אבל עמו. בל לבו כי ויתכן אומר, שהעבד
את  אדוני את ש"אהבתי ומכיון אהבך". "כי האומרת התורה
שצריך  מקור אין העבד, דברי אלא אינם בני" ואת אשתי
"כי  מהפסוק למדו ולא עצמו). (של ובניו אשתו לאהוב
שהרי  רבו, אשת את שיאהב שצריך ביתך" ואת אהבך
את  "אהבתי רק ואמר "ביתו", השמיט הראשון הפסוק

משנהֿלמלך]. וראה שם,78)אדוני", בגמרא בעיא היא זו
שניהם  וכאן "עמך", על היא ההדגשה אם הם: הספק וצדדי
פסק  - נפתרה לא שהבעיא [ואע"פ לו". טוב "כי או שווים,
אסור  ומספק היא, חבלה רציעה שהרי נרצע, שאינו רבינו
לאדם  אסור שהרי העבד, של ברשותו אף בו לחבול
מהלכות  ופ"ה צא: בבבאֿקמא כמפורש בעצמו, שיחבול
תפארת']. וב'יקר בכסףֿמשנה וראה א, הלכה ומזיק חובל

.·È‰Ó79¯ÎBÓ ?ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓÏ BÓˆÚ ¯ÎBÓ ÔÈa «≈≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈
- ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚÚˆ¯80. «¿≈ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿»

¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ81˙Èa e‰e¯ÎÓe ,˙ÈÚk ‰ÁÙLa ≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿»≈
- BÓˆÚ ¯ÎBÓ .˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ - ÔÈcƒ«≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈«¿
¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓƒ¿»¿≈»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»

Ï‡¯OÈÏ ‡l‡82ÔÈ‡ - EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ≈
EÏ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa83¯kÓ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ≈ƒ¿ƒ∆»¿≈«¿ƒ¿»

¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ ,LL ÏÚ ¯˙ÈÂ LLÏ¿≈¿»≈«≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»
LLÏ ‡l‡84BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ .85, ∆»¿≈≈«¿≈«¬ƒƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ86. ¿»≈ƒ«¬ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."el oiwiprn oi` envr xken"

בסופה) תפ"ב (מצוה החינוך כתב הענקה, למצות בנוגע
עבד  דיני נוהגים ואין נוהג היובל שאין הזה בזמן שגם
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ישראל  מבני שכר שאם לקח, ויוסיף חכם "ישמע עברי
יתברך". ה' ברכו מאשר מעמו בצאתו לו שיעניק .. ועבדו
כי  הרמב"ם דעת נגד שהוא חינוך' ב'מנחת עליו והקשה
הענקה  שמצות להדעה רק להתקיים יכולים אלו דבריו
לדעה  אבל בית־דין. במכרוהו וגם עצמו את במוכר גם היא
שנוהגת  לומר אין בית־דין, במכרוהו רק היא הענקה שחיוב
עצמו  מוכר בין לחלק אין אז כי המוסר מצד הזה בזמן גם
והלא  לשניהם ליתן מחייב המוסר שהרי בית־דין, ומכרוהו
במכרוהו  רק הוא הענקה שחיוב הזו כדעה פסק הרמב"ם

המחבר "שהרב שכיח ולא החינוך)בית־דין, נוטה (דעת יהיה
הרמב" להדיא".מדעת שפירש לא אם ם

במכרוהו  רק נוהגת שהענקה זה ובהקדים: לתרץ ויש
אופנים: בשני לפרש אפשר בית־דין,

הוא  תורה שחידשה מה וכל חידושו" אלא בו לך ש"אין א)
הענקה  אין ובמילא בית־דין, במכרוהו ההענקה חיוב

עצמו". את ב"מוכר
בא  עצמו" את למוכר ולא "לו תורה שחידשה החידוש ב)

עצמו. את למוכר הענקה למעט
הענקה  תורה מיעטה לא הרי השני, האופן כפי נלמד ואם
אפשר  ממילא עצמו" את "מוכר בגדר אינו שהרי לשכיר
שמכרוהו  למי הענקה מדין המוסר מצד הענקה דין ללמוד
ועבדו  ישראל מבני שכר שאם הזה בזמן גם בית־דין
ה'חינוך' יקשה ולא ה', ברכו מאשר לו להעניק שצריך

כאן. מהרמב"ם
הענקה  במצות הנ"ל ההסברה אופני ששני לומר יש ועוד

הענקה. מצות שבכללות ההסברה אופני בשני תלויים
במי  תורה שחידשה ומה פעולה, שכר של בגדר שהיא א)
פעולתו. משכר חלק היא הענקה שגם הוא ב"ד שמכרוהו
עבודתו  על כהכרה האדון שנותן צדקה של בגדר שהיא ב)

העבד. של
מיד  הענקה מצות הרמב"ם סידר המצות', ב'מניין והנה
מצות  גדר שלדעתו משמע ומזה צדקה, מצות לאחר
הכרח  אין זה פי ועל צדקה. היינו השני, כאופן הוא הענקה
שהתורה  הגם כי הרמב"ם" מדעת "נוטה שה'חינוך' לומר
ממכרוהו  ללמוד אפשר מהענקה, עצמו את מוכר מיעטה
לשכיר  הענקה גם צדקה) מצד היא לו (שההענקה בית־דין

והטוב. המוסר מצד הזה בזמן
(153 'r h"ig y"ewl it lr)

רבינו.79) של סיכום ו.80)דברי הלכה למעלה
ג.81) הלכה ג.82)למעלה הלכה פ"א למעלה ראה
לא 83) שם בפ"א ולמעלה א. הלכה ז פרק בהר 'ספרא'

הביאו, הסיכום בדברי כאן ורק הזה, המקור את רבינו הביא
בֿג.84)וצ"ע. הלכה פ"ב תנאֿקמא 85)למעלה כדעת

ממה  כן ודרשו אליעזר, כרבי ולא יד: קידושין בברייתא
(שם  עצמו" למוכר ולא "לו - לו" תעניק "הענק שנאמר

רבינו. בדברי הסתירה על שהעיר במשנהֿלמלך וראה טו.)
הוא,86) ביתֿדין למכרוהו עצמו מוכר בין ההבדל וטעם

שמכרוה  כלום,מפני בידו אין כשיוצא בגניבתו, ביתֿדין ו
עצמו, מוכר אבל לו. להעניק וציוותה עליו התורה וחסה
אינו  שיוצא בזמן מרובות, לשנים עצמו למכור שיכול  כיון

להרדב"ז). תפארת' ('יקר ריקניות בידיים יוצא

.‚ÈÔÎÂ .˙Úˆ¯ ‰M‡‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆≈»ƒ»ƒ¿««¿≈
˙‡ Èz·‰‡ :Úˆ¯a ¯ÓB‡ È¯‰L ,·e˙k‰ ÔÈÚÓ ‰‡¯È≈»∆≈ƒ¿««»∆¬≈≈¿ƒ¿»»«¿ƒ∆

Èa ˙‡Â ÈzL‡ ˙‡ È„‡87e‰Óe .88Û‡Â :¯Ó‡pL ¬…ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»»«∆∆¡«¿«
?Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï89˜ÈÚ‰Ï90˙ÂˆnL ÌLkL . «¬»¿«¬∆≈¿«¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿«

.‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ˜ÈÚÓ Ck ,È¯·Ú „·Ú ˜ÈÚ‰Ï ‰OÚ¬≈¿«¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»»»ƒ¿ƒ»

אמור 87) "ואם מהפסוק זאת למדו שם, ובגמרא ב'ספרי'
מבורר  וטו. יד: שם אבל אמה". ולא "עבד - העבד" יאמר
דרשו  כמותו, שהלכה אליעזר, רבי של תנאֿקמא שלדעת
להביא  לרבינו לו נוח ולכן דרשות, שתי מ"העבד"

וגו'". אשתי את ב'ספרי'88)מ"אהבתי השקלאֿוטריא כל
יז: נרצעת,89)ובקידושין האמה שגם נראה שלכאורה

רציעה. על מדובר הנ"ל הפסוק בתחילת ואם 90)שהרי
מה  על אלא הנ"ל, הפסוק על מוסב אינו זה "אף" כן
(שם  לו" תעניק "הענק הנ"ל בפרשה קודם בפסוק שנאמר

יד). פסוק

.„È‡Ïa ¯·BÚ - Ì˜È¯ B˙Ó‡Â Bc·Ú ÁlLÓ‰ Ïk»«¿«≈««¿«¬»≈»≈¿…
·e˙k‰ È¯‰Â .Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…¿«¿∆≈»«¬≈«»

‰OÚÏ B˜z91„Á‡ .BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ,92 ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬≈«¬ƒ∆»
LL ÛBÒa ‡ˆBi‰93˙˙ÈÓa B‡ ,Ï·Bia ‡ˆiL B‡ , «≈¿≈∆»»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰94ÏkÓ „Á‡a ˙‡ˆiL ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÎÂ , »»¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆»»¿∆»ƒ»
ÔÈÓÈÒa B‡ el‡95Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ el‡ È¯‰ -96Ï·‡ .97 ≈¿ƒ»ƒ¬≈≈«¬ƒƒ»∆¬»

:¯Ó‡pL .Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÛÒk ÔBÚ¯‚a ‡ˆBi‰«≈¿≈¿∆∆≈«¬ƒƒ»∆∆∆¡«
,ÈLÙÁ BÁlL ‡Ï ‰ÊÂ ;CnÚÓ ÈLÙÁ epÁlL˙ ÈÎÂ¿ƒ¿«¿∆»¿ƒ≈ƒ»¿∆…ƒ¿»¿ƒ

˙ „·Ú‰ ‡l‡Ô‰a „·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÌÈÓc‰ ¯‡L Ô ∆»»∆∆»«¿»«»ƒ∆ƒ¿««¬…»∆
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â98E¯bÓ E‡vÓ BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ . ¿««»»»«¬≈«¬ƒƒ…¿ƒ»¿¿

ÔÈÚa - E·˜iÓe99Ì‰a LiL ÌÈ¯·c ,·˜ÈÂ Ô¯b Ô‡ˆ ƒƒ¿∆¿ƒ¿«……∆»∆∆¿»ƒ∆≈»∆
‰Î¯a100ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ101BÏ ˜ÈÚ‰Ï ·iÁL ‡e‰ , ¿»»≈¬««¿»∆«»¿«¬ƒ

ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÙÒk‰ Ï·‡ ;Ì‰Ó102BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ≈∆¬»«¿»ƒ¿«¿»ƒ≈«»ƒ≈
Ì‰Ó103‰nÎÂ .104ÌÈLÏL ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?BÏ Ô˙B ≈∆¿«»≈≈»ƒ¿≈¿ƒ
ÚÏÒ105‰a¯‰ ÔÈÈnÓ ÔÈa „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈa ,106; ∆«≈ƒƒ∆»≈ƒƒƒ«¿≈

ÌÈLÏLk107ÔzÈ :Ba ¯Ó‡pL ,„·Ú‰ Ò˜ ÏL ƒ¿ƒ∆¿«»∆∆∆∆¡«ƒ≈
ÂÈ„‡Ï108ÔÈa .109‡lL ÔÈa BÏÏ‚a ˙Èa‰ C¯a˙pL «…»≈∆ƒ¿»≈««ƒƒ¿»≈∆…

Ì‡ .ÌB˜Ó ÏkÓ - BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ;C¯a˙ƒ¿»≈∆∆¡««¬≈«¬ƒƒ»»ƒ
Ôk110Ôz ‰Î¯a‰ ÈÙÏ Ïk‰ ?EÎ¯a ¯L‡ :¯Ó‡ ‰nÏ , ≈»»∆¡«¬∆≈«¿«…¿ƒ«¿»»≈

BÏ111.

הענקה 91) בלי ושלחו שעבר שלאחר נאמר שלא כן כתב
שילוח  במצות יהודה רבי כדעת להעניק, חייב אינו שוב -
(חולין  לשלחה מצווה אינו שוב - שלקחה שלאחר הקן,
לו. להעניק הוא חייב מכן לאחר גם אלא במשנה), קמא.
אינו  ולפי"ז שם). (חולין הקן שילוח בענין חכמים וכדעת
לוקין  אין - לעשה הניתק לאו שהרי הלאו, על מלקות חייב
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנה micar zekld - oipw xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בקידושין 92)עליו. הובא יג) טו, (לדברים ראה פ' 'ספרי'
שש,93)טז: באמצע כסף, בגרעון היוצא את למעט

נרצע 94)כבסמוך. או יב), הלכה פ"ב (למעלה בן בלא
ז). הלכה (למעלה הבן את גם עובד סימני 95)שאינו

אלא 96)נערות. הענקה לענין מפורש לא שבפסוק אע"פ
שנאמר  ממה שם ובגמרא ב'ספרי' כן למדו בשש, היוצא
שילוח. מיני כל לרבות "תשלחנו", פעמיים הנ"ל בפסוק

מאיר.97) כרבי ולא שם, עבדו 98)כתנאֿקמא שחרר ואם
מרצון  ששחרור גם [ויתכן להעניקו. שחייב יתכן מרצונו,
לאדון  שעשה העבד, של התעוררות עלֿידי בא הוא אף
מעמך"]. "שילוחו זה ואין בזה, וכיוצא נחתֿרוח איזה

כעין.99) כלומר: "כענין" רומי: ובדפוס תימן, בכ"י
יד),100) טו, (דברים אלקיך" ה' ברכך "אשר שנאמר ריבוי.

ויקב  גורן צאן שאינו אע"פ ברכה, בו שיש לכל למדו ומכאן
בברייתא). יז. כגון 101)(קידושין מתרבים, בעצמם שהם

שגופם  פרדות, אפילו או בוולדות, שמתרבים חיים בעלי
בן  אליעזר כרבי ולא שמעון רבי וכדעת ומשתבח, הולך

שם). (קידושין שם,102)יעקב בברייתא נזכרו "כספים"
אינם  שניהם שהרי מדעתו רבינו הוסיף "בגדים" ואילו
לעיסקא  שעומדים כספים נתמעטו ואם מעצמם, מתברכים
לרווח  עומדים שאינם בגדים שנתמעטו כלֿשכן ולרווח,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר לו 103)כלל אין אם כלומר,
במשנהֿ וראה כלל. בהענקה חייב אינו ובגדים, כספים אלא

בברייתא.104)למלך. יז. ולא 105)שם יהודה כרבי
מאיר  שרבי לכלל בהתאם (שם), שמעון ורבי מאיר כרבי
- יהודה ורבי שמעון רבי יהודה, כרבי הלכה - יהודה ורבי

משנהֿלמלך). - מו: (עירובין יהודה כרבי כן 106)הלכה
זה  על חולק יהודה שרבי מצאנו ולא שם, מאיר רבי בדברי

שם.107)(משנהֿלמלך). בגמרא וכאן 108)ההשוואה
נתינה" - "נתינה גזירהֿשוה ולמדו לו", "תתן נאמר

שם). בקידושין 109)(קידושין הובא שם. ראה פ' 'ספרי'
עזריה. בן אלעזר כרבי ולא וכתנאֿקמא 'ספרי'110)יז:

שם. תוסיף 111)וגמרא הרבה, בשבילו הבית נתברך אם
שם). (רש"י הכתוב מן תפחות אל - לאו ואם הענקתו, על

.ÂËÌ‡112Á¯a113,Á¯Ba ‡e‰Lk Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe , ƒ»«»«≈¿∆≈«
ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B˜ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»«≈≈«»¿«¬ƒ∆∆¡«¿ƒ

¯ÓB‚Â epÁlL˙114˜Ú .115ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ - È¯·Ú „·Ú ¿«¿∆¿≈¬»∆∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa116˜ÚÂ .117ÔÎÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ««∆≈∆«¬»»»»ƒ¿ƒ»¿≈

d˙‡ÈˆÓ118‰È·‡Ï -119‡B·iL Ì„˜ ‰È·‡ ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»ƒ»…∆∆»
B„ÈÏ120Ì‰a ‰ÈÁ‡Ï ÔÈ‡Â ,dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¿»¬≈≈∆«¿»¿≈¿«∆»»∆
ÌeÏk121Ì„‡ ÔÈ‡L ;122Bz·a BÏ LiL ˙eÎÊ LÈ¯BÓ ¿∆≈»»ƒ¿∆≈¿ƒ

.B·Ïƒ¿

(שם 112) ששת רב ע"י וכפירושה בברייתא, טז: קידושין
וכ"ה 113)יז.). שם, (גמרא עבודתו שנות להשלים שחייב

ד). הלכה פ"ב שיציאתו 114)למעלה אע"פ כלומר,
תשלחנו" "וכי בכלל אינו שברח, כיון - היובל עלֿידי

בברייתא.115)(שם). טז: "העניק 116)שם שנאמר:
ומשמע  וטז:). טו. (שם חובו" לבעל ולא "לו - לו" תעניק
גובה  בעלֿחוב אין העבד, ליד הענקה שבאה לאחר שאף
שאין  חובו) לבעל ולא ד"ה (שם רש"י כדברי לא הימנו,

שמשמע  לבעלֿחוב, ההענקה את להגבות חייב האדון
וכן  הימנו. גובה בעלֿחובו – לידו שבא שלאחר מדבריו
(הוצאת  פ"ד פאה בתוספתא אמרו שעליו שני, מעשר לענין

ל  גובין הגר"ש אין [עני] שני "מעשר :(61 ,59 (עמ' יברמן
הלכות  (באורֿזרוע ראבי"ה דעת לפי וחוב", מלוה ממנו
שלצורך  העני, שביד עני למעשר הכוונה יא) סימן צדקה
והואֿ שם, כפשוטה (תוספתא חוב לפריעת לא ניתן העני

במשנהֿלמלך). וראה להענקה, שניה,117)הדין ברייתא
יג),118)שם. הלכה אבידה מהלכות (פט"ז אמה [בעודה

שם]. מהברייתא הדברים הוא 119)ומקור בענק [זכותו
מו:), (כתובות ידיה במעשה כזכותו ולא במציאתה, כזכותו
שהרי  - טו.) (קידושין פעולה כשכר הוא שענק ואע"פ
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר ממה למדו ידיה מעשי
אף  לרבה, ידיעה מעשה אמה "מה - לאמה" בתו את איש
בענק, שייך לא וזה מז.), (שם, לאביה" ידיה מעשה בת
ולא  ממש ידיה במעשה אלא חלק אין לרבה גם שהרי
אביה  של שהיא כמציאה דינן שוודאי אלה, מעין בהענקות
מציאה, כדין ענק דין ודאי אלא כנ"ל. אמה, בעודה אף
תתן  לא שאם שם), (כתובות איבה משום לאב לו שתיקנו
והואֿהדין  שם), (רש"י מזונות לה יתן לא מציאותיה, לו

להלן]. וראה כבא 120)לענק, לידה ובא לרשותו. כלומר,
להלן. וראה (כסףֿמשנה) מעשה 121)לידו שלענין [אף

גבתה, שלא "אףֿעלֿפי במשנה): מב. (כתובות אמרו ידיה,
שהם  ידיה, במעשה אלא זה אין - אחין" של הן הרי מת
מתקנת  אלא שלו שאינו ענק אבל מז.), (שם התורה מן שלו
משעה  אלא האב בו זכה לא - כנ"ל איבה, משום חכמים

משנהֿלמלך]. ועיין מג.122)שגבתה, שם

â"ôùú'ä ïåùçøî ç"é ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יציאתה,1) ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו נתבארו

ולבנו. לו ייעוד, מצוות ודיני

.‡‰Ó‡2‰pËw‰ ‡È‰ ‰i¯·Ú‰3‰È·‡ d¯ÎnL4. »»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«»∆¿»»»ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·zMÓe5 ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿≈∆¿≈»»

‰¯Ú ‰OÚ˙Â6d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -7Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆«¬»≈»¿»¿»««ƒ
ÈÓ ÏÎÏ dLc˜Ï BÏ LÈÂ ,da ˙eL¯ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈¿»¿≈¿«¿»¿»ƒ

‰ˆ¯iL8Û‡ .9˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L ‰pËw‰10‰ÈÓÈÒa11 ∆ƒ¿∆««¿«»∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆»
˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡Â12‰È·‡Ï LÈ - ¿≈»¿»«¬»«¿≈¿»≈¿»ƒ»

d¯ÎÓÏ13‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk14Ï·‡ .15ÌeËÓh‰16 ¿»¿»»¿«∆ƒ¿«»¬»«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â17„·Úk ‡Ï ¯kÓ BÈ‡ -18‡ÏÂ È¯·Ú ¿»«¿¿ƒ≈ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿ƒ¿…

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÈ„k19. ¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ»

במשנה.2) מ: ויום 3)כתובות שנה עשרה שתים גיל עד
ב  (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד,

א). הלכה אישות אינה 4)מהלכות עצמה היא שאילו
נערה  כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ואמה  ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה

ו). כא, לשמות (מכילתא למכרה יכולה אחד 5)אינה ויום
ג). הלכה שם אישות הנמשכת 6)(הלכות תקופה והיא
ב). הלכה (שם חדשים וחומר 7)שישה וקל שם. משנה
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הלכה  ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא:
כט:). (ערכין תימכר שלא דין אינו מכורה אינה - ה)

יא.8) הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: כתובות
שם.9) בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון 10)קידושין

אישות  מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש איל,
ג. בהלכות 11)הלכה (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). הלכה שם ויש 12)אישות עשרה שש בת שהיא כגון
כקטנה  שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה
וראה  ג), הלכה שם אישות (הלכות עשרים בת שתהא עד

ה. הלכה בה 13)להלן שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם). (גמרא מכירה דין בה אין גיל 14)נערות, עד היינו,

שלושים  גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים,
אישות בהלכות ראה בה, אין אם ד.וחמש הלכה שם

נזירות 15) מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים תוספתא
יא. (פרק 16)הלכה נקבות ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות וגם 17)ב זכרות גם לו שיש
כד). הלכה (שם האשה 18)נקבות ואין הן נקבות שמא

א  פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן בגניבתה נמכרת
למלך. משנה וראה ב), ואין 19)הלכה הם, זכרים שמא

למוכרו. בבנו זכות לאב

.·ÔÈ‡20Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Bza ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ·‡‰ ≈»»««ƒ¿…∆ƒ∆»ƒ≈
‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï ,ÌeÏk BÏ ¯‡L ‡ÏÂ ÈÚ‰∆¡ƒ¿…ƒ¿«¿…«¿«¿…

ÔÈÏËÏhÓ21˙eÒk elÙ‡Â ,22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚL23 ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿∆»»¿««ƒ≈
d˙BcÙÏ ·‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk24Ì‚t ÌeMÓ ,d¯ÎnL ¯Á‡ ƒ∆»»ƒ¿»««∆¿»»ƒ¿«

‰ÁtLÓ25˙nL B‡ ·‡‰ Á¯a .26BÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ƒ¿»»»«»»∆≈∆…»»
‡ˆzL „Ú ˙„·BÚ BÊ È¯‰ - d˙BcÙÏ27. ƒ¿»¬≈∆∆«∆≈≈

חנינא 20) בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
אדם  "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין

העני"]. כן אם אלא וכו' בתו את למכור כן 21)רשאי
שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא

בתו. כך אחר ורק ביתו, כך פרק 22)ואחר למעלה ראה
א. הלכה עוני,23)א מחמת שמכרה פי על אף כלומר,

כנ"ל. כלום, לו נשאר (יקר 24)שלא ידו מצאה אם
הדבר  ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת,
מה  כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא
לדעת  זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן שאין
אחר  לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי
שיכול  בעברי, ולא העברייה, באמה כופין ולפיכך שפחות,
שמוכר  לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור
שהרי  זו, בכפייה תועלת שאין שפחות אחר לשפחות אותה
רבינו  והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור
בין  חילקה שלא זו סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק
זה  ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה
עוד  עצמו למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו
שמעון  רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם,
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה -

לישראל הנמכר עברי כלומר,שעבד בקרובים, נגאל אינו
פרק  למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין
שרק  בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי ז, הלכה ב
כופין  אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה

רבי  של חכמים לדעת אפילו זה ולפי לפדותו, קרוביו את
שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון
זה  אין עברי בעבד כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין
כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני

למלך. במשנה הגמרא.25)וראה בסוגיית בקידושין שם
לחירות 26) יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שדבריו  טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב, במיתת
שמח. באור וראה טו: שם בתיובתא בדרכים 27)נשארו

הקרובים  את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות,
ז. הלכה ב פרק למעלה וראה משנה). (כסף לפדותה

.‚‰Ó‡28ÛÒÎa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰29ÛÒk ‰ÂLa B‡30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿∆∆¿¿≈∆∆
¯ËL·e31‰Ëe¯Ùa ˙È˜ dÈ‡Â ,32CÈ¯vL ÈtÓ , ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

Ú¯‚zL È„k ,ÔBÚ¯‚Ï ÔÈÈe‡¯L ÌÈÓ„a d˙B˜Ïƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»¿≈∆¿»«
‡ˆ˙Â dBÈ„t33ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk . ƒ¿»¿≈≈≈«ƒ¿»≈««¿»«

„Èa Ô˙BÂ ;CÏ ‰Èe˜ Èza ,CÏ ‰¯eÎÓ Èza :Ò¯Á‰«∆∆ƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿≈¿«
B·˙Bk ·‡‰ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯ËLe .ÔB„‡‰34. »»¿«»»»ƒ¿ƒ»»»¿

במשנה.28) יד: למדו 29)קידושין שם, וטריא בשקלא
שמגרעת  "והפדה", בה שנאמר ממה באמה כסף קניין

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת טז.30)פדיונה שם
א. הלכה ב פרק למעלה וראה שם 31)בברייתא. משנה

יב.32)יד: יא: לגירעון,33)שם ראוייה אינה ופרוטה
ערך  כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי
ב  פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם). (קידושין
עברי  עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה
מקנתו", "מכסף נאמר שבו לגוי, הנמכר מעבד נלמד בכסף

משנה). (כסף קונה שכסף וכרב 34)מלמד טז. קידושין
באמה  שטר שקניין משום וטעמו הונא. כרב ולא חסדא
כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה
"ואקח  יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם
המקנה  ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את

להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי

.„e‰e¯ÎnL „·Úk ,ÌÈL LL ˙„·BÚ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡»»»ƒ¿ƒ»∆∆≈»ƒ¿∆∆∆¿»
ÔÈc ˙Èa35B‡ È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ
‰i¯·Ú‰36Ï·BÈ da Ú‚t Ì‡Â .Ú·L ˙lÁ˙a ˙‡ˆBÈÂ . »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ»«»≈

„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - LL CB˙a37Û‡ ,ÔB„‡‰ ˙Ó . ¿≈¿»ƒ»¿∆∆≈»»«
:¯Ó‡pL ;Úˆ¯k ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«
dBÈ„tÓ ˙Ú¯‚Ó ÔÎÂ .Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â38 ¿««¬»¿«¬∆≈¿≈¿»««ƒƒ¿»

Ì‡Â .‰‡ˆBÈÂ39ÏÚ ÏÁÓe ¯e¯ÁL ¯ËL dÏ ·˙k ¿¿»¿ƒ»«»¿«ƒ¿»««
¯‡M‰40„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ -41. «¿»¿»ƒ»¿∆∆

גם 35) נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא נמכר שאינו
יב). הלכה ג פרק (למעלה משש וגומר:36)ליותר

מעימך". חפשי תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש "ועבדך
ובין 37) עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

הלכות  ב פרק (למעלה ביובל שיוצאים דין) בית מכרוהו
יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור ככתוב 38)בֿג).

למ  ומזה "והפדה". ח): כא, (קידושין (שמות לעבד אף דו
האמה  וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.)

כסף. בגירעון בברייתא.39)יוצאים טז. שם
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פרק 40) למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר בלי ובמחילה
יא. הלכה עצמו 41)ב קונה שעבד אמרו שם בברייתא

יציאה  עיקר כל שהרי לאמה, הדין שהוא וברור בשטר.
ניתן  לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר
בה  שנאמר אשה מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה"
לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב

.‰.ÔÈÓÈÒa ‰‡ˆBÈ ‡È‰L ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ‰¯˙È¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰‡ˆBÈ - ‰¯Ú ˙ÈOÚÂ ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆≈ƒ»ƒ»ƒ¿«¬≈«¬»¿»
ÌBÈ ¯Á‡Ó ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰ elÙ‡ .ÛÒÎ ‡Ïa ˙e¯ÁÏ«≈¿…∆∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ≈««
‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - dÁ˜lL∆¿»»¬≈≈«≈∆∆¡«¿»¿»

ÌpÁ42ÏÚ ¯˙È ÌpÁa ˙¯Á‡ ‰‡ÈˆÈ ·e˙k‰ dÏ ‰a¯ - ƒ»ƒ»»«»¿ƒ»«∆∆¿ƒ»»≈«
ÈÓÈÒ ˙‡·‰ ‡È‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .„·Ú‰»∆∆ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¬»«ƒ»≈
‡ˆ˙Â ¯b·zL „Ú ,‰È·‡ ˙eL¯Ï ¯ÊÁ˙Â .˙e¯Ú«¬¿«¬…ƒ¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿≈≈

‰È·‡ ˙eL¯Ó43ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰ . ≈¿»ƒ»»¿»«««¿ƒ∆≈»¿≈
‰¯‚aL ÔÂÈk - ¯‚·Ï d˙eËwÓ ˙‡ˆBÈ ‡l‡ ,˙e¯Ú«¬∆»≈ƒ«¿»ƒ¿»≈»∆»¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆz44. ≈≈«≈

אלו42) חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין ימי בברייתא
כאן  משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות,
ימי  על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י
שאמרו  שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י נערות
"אין  נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה
שוב  נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב עכשיו אבל כסף",
כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו

פט. אות שם תמימה בתורה נערה.43)וראה ככל
קל 44) שהרי מיוחד, לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. שם

- האב מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר
- האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים
(ויצאה  הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו
איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף) אין חינם
סימנים  מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי
[והמדובר  א. הלכה למעלה וראה כלל. למכרה יכול אינו
איילונית  סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה
עשרים  בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות שתי לה היו ולא
בתור  יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק
ולא  למפרע איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת.
הלכה  למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה
נעשה  שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א),
מדבריו  נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס
הנודעֿביהודה  בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות

ו]. סימן העזר אבן קמא מהדורא

.Â;ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‰‡ˆBÈ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈≈»ƒ
,È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈≈¿≈»¬»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ„k BÏ ÌlLÓ - BÈÚ BÏ ‡nÒ B‡ BpL BÏ ÏÈt‰ Ì‡ƒƒƒƒƒ≈≈¿«≈¿ƒ

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,B¯·Áa Ï·BÁ‰45. «≈«¬≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈
:ÌÈ¯·„ ÈLa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÈ¯·„ ‰MLa dÓˆÚ ‰B˜Â ;¯ËLa B‡ ÛÒÎa46: ¿∆∆ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»¿»ƒ
,¯e¯ÁL ¯ËL·e ,ÛÒk ÔBÚ¯‚·e ,Ï·BÈ·e ,ÌÈLa¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿

.ÔÈÓÈÒ·e ,ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓ·e¿ƒ«»»¿ƒ»ƒ

עברי 45) שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק
ג  בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה
כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה הדברים), נתקצרו

דברים 46) בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
הלכה  ב פרק למעלה ראה בסימנים. יוצא שאינו לפי בלבד,

יב.

.Ê„ÚÈ47‡È‰ È¯‰ - B·Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔB„‡‰ d˙B‡ ƒ≈»»»¿«¿ƒ¿¬≈ƒ
˙BÒe¯‡ ¯‡Lk48,el‡ ÏkÓ „Á‡a ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â , ƒ¿»¬¿≈»¿»¿∆»ƒ»≈

˙ÂˆÓe .Ë‚a B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓa ‡l‡49˙Ó„B˜ „eÚÈ ∆»¿ƒ««««¿≈ƒ¿«ƒ∆∆
‰i„t ˙ÂˆÓÏ50„ˆÈk .51ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ?„eÚÈ ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈

È¯‰ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈
‰M‡Ï ÈÏ z‡52elÙ‡ ;53˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ LL ÛBÒa «¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

‰nÁ‰54˙BÚnL ,ÌeÏk dÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ««»¿≈»ƒƒ≈»¿∆»
ez ÔÈLec˜Ï ˙BBL‡¯‰55‚‰BÂ .56‚‰Ó da »ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈»ƒ¿«

BÈ‡Â ,˙eLÈ‡57„ÚÈÓ BÈ‡Â .˙eÁÙL ‚‰Ó da ‚‰B ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿¿≈¿»≈
?B·Ï d„ÚÈÓ „ˆÈÎÂ .d„ÚÈ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÈzL¿«ƒ¿««∆∆¡«¿»»¿≈«¿«¬»ƒ¿

‰È‰ Ì‡58ÏB„‚ Ba59BÏ d„ÚÈÏ ÂÈ·‡Ï ˙eL¯ Ô˙Â , ƒ»»¿»¿»«¿¿»ƒ¿«¬»
·‡‰ È¯‰ -60˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ¬≈»»≈»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆

.È·Ïƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"dict zevnl zncew ceri zevne"

לה  שיש למי אלא נמכרת עבריה אמה ש"אין הוא והדין
ליעוד" ראויה שתהיה כדי קידושין, לבנו או .(הי"א)עליו

שבכדי  ישראל. בת של והעילוי הכבוד גודל נראה מכאן
בגניבתו", ונמכר לו ו"אין גנב שאם מספיק עבד למכור
שאינה  האחד תנאים: וכמה כמה נאמרו עבריה באמה אבל
ולא  יאכל מה מצא ולא עני אביה אם ורק בגנבתה, נמכרת
כסות  ואפילו מטלטלין ולא קרקע לא כלום לו נשאר
קצר  לזמן לאמה בתו את למכור לו מותר אז רק שעליו,
ובנוסף, בסימנים. יוצאת אח"כ וגם בפרנסה שתסייע כדי
לשאתה  יכול ואינו עליה יעוד לו שאין למי  למכרה אין
החתונה  עניין תכליתה, בגלוי נראית ישראל בבת כי לאשה

בישראל. בית והקמת
(372 'r e"k wlg y"ewl it lr)

ששת.47) רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. קידושין
כנישואין.48) ואינו כאירוסין שהייעוד ט, הלכה לקמן ראה
לא 49) אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

התקיים  שלא אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה
המצוות,50)הייעוד. בספר ראה מצוה, היא הפדייה שאף

רלד. כלשונה.51)עשה ברייתא יט: לשון 52)קידושין
לעניין  בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא אינה זו

אשה. ולא 53)קידושי קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
יהודה. בר יוסי עבודה,54)כרבי שיעור עוד נשאר שלא

פרוטה. מעכשיו 55)שתמורתה למקדש דומה זה והרי
למפרע. יום שלושים לסוף שמקודשת יום, שלושים ולאחר

כלשונה.56) שם, הלכה 57)ברייתא א פרק עבדים מסכת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

micarקנח zekld - oipw xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ג. פרשה משפטים במכילתא וראה ואת 58)ז. אותה ולא
לקיש,59)חברתה. ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא

ינאי. רבי בשם אייבו רבי ידי על בשמות 60)שנפתרה
לי  מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא,
שדין  נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף
ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי על הייעוד

.ÁÔÈ‡61‡ÏÂ BÏ ‡Ï ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ „ÚÈÓ ÔB„‡‰ ≈»»¿«≈»»»ƒ¿ƒ»…¿…
dzÚcÓ ‡l‡ B·Ï62‰È·‡ Ïa˜ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿∆»ƒ«¿»««ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ»

‰È˙BÚÓ63È¯‰L ;64dzÚcÓ - d„ÚÈ :¯ÓB‡ ‡e‰65. ¿∆»∆¬≈≈¿»»ƒ«¿»
Ì‡Â66È¯‰L ,BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ Ba ÔÈ‡ - ÔB„‡‰ ˙Ó ¿ƒ≈»»≈¿»¿«¬»∆¬≈

ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓa ˙e¯ÁÏ ‰‡ˆBÈ67. ¿»«≈¿ƒ«»»

רבי 61) של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. רבי בשם משנה 62)אייבו (כסף מרצונה אומרים יש

המתחיל  דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן
יב. הלכה להלן וראה יצחק 63)שכן) בר נחמן רב כדברי

שם.64)שם. יצחק בר נחמן רב מדברי זה יעדה 65)גם
ויש  הכא). שאני המתחיל דיבור שם (רש"י דיעה לשון
כבש  כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים

שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, דבר 66)- הוא
משנה). (כסף יכול 67)פשוט היה זה שלולא משמע

האב  ידי על הוא ייעוד שדין ז, הלכה למעלה וראה לייעדה,
דווקא.

.Ë„eÚi‰68ÔÈÒe¯‡k -69CÎÈÙÏ .ÔÈ‡eOk BÈ‡Â ,70, «ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡71‰pL¯ÈÈ ‡ÏÂ72¯ÙÓ ‡ÏÂ73‰È¯„ ≈ƒ«≈»¿…ƒ»∆»¿…≈≈¿»∆»

‰l‡ LÏL Ì‡Â .‰tÁÏ ÒkzL „Ú74dÏ ‰OÚÈ ‡Ï «∆ƒ»≈¿À»¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»
d„ÚÈ ‡Ï -75ÔBÚ¯‚a ˙È„Ù ‡ÏÂ ,B·Ï d„ÚÈ ‡ÏÂ ,BÏ …¿»»¿…¿»»ƒ¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÓÈÒ ˙‡·‰a - ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ ;ÛÒk76, ∆∆¿»¿»ƒ»«¬»«ƒ»ƒ¿∆≈«¿
„·Úk dÓˆÚ Ô‰a ‰BwL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ ¯˙È»≈«»«¿»ƒ∆»»∆«¿»¿∆∆

È¯·Ú77. ƒ¿ƒ

שנפתרה.68) אבוה בר רבה של בעייה יח: קידושין
לנישואין 70)כקידושין.69) אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. בגמרא מתטמא 71)הובאו אינו שכהן הוא, כהן אם
אבל  מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא

ז). ארוסה 72)הלכה ולא נשואה אשתו יורש שהבעל
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב לבדו 73)(פרק היינו,

ט. הלכה נדרים מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי
יא.74) כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון מכילתא
ה.76) הלכה ד.77)למעלה הלכה למעלה

.ÈÔB„‡‰ ÔÈ‡78dzÏ ‡ÏÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ ≈»»»ƒ¿…»»»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï·B¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯79Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â . ¿ƒ«≈≈»≈»¿ƒ»«»«

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -80ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡pL . …»»¿∆∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…
È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .d· B„‚·a d¯ÎÓÏ81B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ‡Ï ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ…»¿»¿

·e˙k‰ C¯ˆ‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .BzÏ ‡ÏÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿…ƒ¿¿≈»∆ƒ∆…À¿««»
d„ÚÈÏ BÏ LiL ÈtÓ ‡l‡ ,[‰Ó‡a] ‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï∆¡…»»∆¿»»∆»ƒ¿≈∆≈¿«¬»
.d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡ CÎÏ ,B·Ïƒ¿¿»∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

בתו  את איש ימכור "כי - עבריה אמה ענין ורוחניות שורש

למכור  שאין וכשם בגוף, הנשמה ירידת הוא - כו'" לאמה
בגוף  יורדת הנשמה אין כך יעוד, עליה לו שאין למי אמה
שהיא  התכלית הירידה בתחילת מיד שנראית לא אם
עניין  שלימות - ישראל וכנסת הקב"ה יחוד עליה, לצורך

בתחתונים. ית' לעצמותו הדירה
עבודתה  כי יעוד, של התנאי ישנו עבריה באמה דווקא ולכן
דירה  יתברך לו לעשות העבודה שלימות היא האשה של
לעשות  ופשתן חיטים המביאה היא ודווקא בתחתונים,
והכח  החיות מקבל שמהם לאדם ומאכלים לבושים מהם
על  ובנות בנים הולדת השלימות לתכלית ועד ה', לעבודת
דירה  ית' לו לעשות השלימות תכלית ואישה איש יחוד ידי

בתחתונים.
(372 'r e"kg y"ewl it lr)

כא,78) שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו דברי כל
יחרים  "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח.
תלמוד  מקנתו ושדה העבריים ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם
שיש  כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר
עבדו  למכור רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו
הלכה  ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב במכילתא 79)יב
ימשול  לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י
"ולנכרי  לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'"

לרחוקים. - למכרה" ימשול במכילתא 80)לא הוא כן
קפד). סימן שם שלמה (תורה במכילתא 81)דרשב"י

אמה  "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י
למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה
וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד

משנה. בכסף וראה

.‡ÈÔÈ‡82dÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ ˙¯kÓ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ≈»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»¿ƒ∆≈»
B·Ï B‡ ÂÈÏÚ83.„eÚÈÏ ‰Èe‡¯ ‡‰zL È„k ,ÔÈLec˜ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ
¯ÎBÓ ?„ˆÈk84ÂÈ·‡Ï Bza ˙‡ Ì„‡85Èt ÏÚ Û‡L ; ≈«≈»»∆ƒ¿»ƒ∆««ƒ

BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ÔÈ‡L86¯ -,B·Ï ‡È‰ ‰Èe‡ ∆≈»»»¿«¬»¿»ƒƒ¿
˙‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÂÈÁ‡ ˙a ‰Ó‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»«»ƒ¬»≈»ƒ¿…∆
‡È‰ È¯‰L ,ÔB„‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ ;B·Ï Bzaƒƒ¿ƒ¿≈∆≈»¿»»»∆¬≈ƒ

.ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,B·Ï ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ

אליעזר.82) כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין
שמספיק 83) - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על אף

כ.). (שם ייעוד של שהיא כל ברייתא 84)אפשרות כ. שם
בגמרא. וכפירושה כדלהלן.85)ראשונה, בן, לו ויש

י).86) יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה שהרי

.·ÈLÈ87‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÔÈÏeÒÙÏ Bza ¯kÓÏ Ì„‡Ï88 ≈¿»»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Û‡L ;ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿∆««

Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ,Â‡Ïa Ô‰L Èt89. ƒ∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆

בברייתא.87) יח: מן 88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
מהלכות  ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין
מן  הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב). הלכה אישות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנט oeygxn a"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין,
והמדובר 89) יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק כמבואר

ראוייה  היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין
תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן,

.‚ÈLc˜Ó‰90B‡ ‰ÏÓ¯‡˙Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza ˙‡ «¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿¿»
¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈»¿»¿»∆≈»»»ƒ¿…
‰ÁÙLÏ d¯ÎBÓ Ï·‡ .˙eLÈ‡ ¯Á‡ ˙eÁÙLÏ Bza ˙‡∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¬»¿»¿ƒ¿»
„ÚÈÂ ,‰lÁz ˙eÁÙLÏ d¯ÎÓ ?„ˆÈk .˙eÁÙL ¯Á‡91 ««ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ≈

˙eL¯Ï ‰¯ÊÁÂ ,dL¯‚ B‡ ÔB„‡‰ ˙Óe ,ÔB„‡‰ d˙B‡»»»≈»»≈¿»¿»¿»ƒ¿
‰iL ÌÚt d¯ÎBÓ ·‡‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰Lk ·‡‰92, »»¿∆ƒ¿«»¬≈»»¿»««¿ƒ»

Ô‰ÎÏ elÙ‡93,„eÚi‰ ÔÓ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ¿…≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ
dÏ ıÏÁÂ94ÈtÓ ‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«»««ƒ∆ƒ¬ƒ»¿»ƒ¿≈

‰pË˜ ‡È‰L95‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ È¯‰ -96BÏ LÈÂ ; ∆ƒ¿«»¬≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿≈
Ô‰ÎÏ d¯ÎÓÏ97BÓk ,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿»¿»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿

¯‡a˙pL98. ∆ƒ¿»≈

הדורש 90) עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין
טליתו  שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא
יצחק  בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה
הדורש  אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם),
לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו

ואינה 91) ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד שהרי
אב. של מרשותו יב,92)יוצאת הלכה למעלה [ראה

אינו  שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו
בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה

גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי מת 94)בדפוס ושוב
נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם

בה]. רשות לאביה אין ד 95)ושוב בפרק כמפורש

טז. הלכה וחליצה ייבום הלכה 96)מהלכות שם כמפורש
לומר:97)כו. רבינו וכוונת (רדב"ז), גדול לכהן אפילו

מן  נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף
יש  שהרי לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה
יש  זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה

גדול. לכהן יב.98)למכרה הלכה למעלה

.„ÈB‡ Ï·Bia B‡ ÌÈMa ‰‡ˆÈÂ ,Bza ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¿»¿»«»ƒ«≈
Â ,ÛÒÎ ÔBÚ¯‚a¯ÊÁÏ BÏ LÈ - ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„Ú ¿≈¿∆∆«¬«ƒƒ¿«»≈«¬…

e¯‡aL BÓk ,‰iL ÌÚt d¯ÎÓÏe99. ¿»¿»««¿ƒ»¿∆≈«¿

שפחות.99) אחר שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה

.ÂË¯ÎBn‰100dLc˜Â CÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ¿««»»«¿ƒ¿»
„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :¯Á‡Ï101‡Ï Ì‡Â ; ¿«≈ƒ»»»»¿»≈¿»≈¿ƒ…

˙eL¯Ó ‡ˆzLk - B·Ï ‡ÏÂ BÏ ‡Ï ÔB„‡‰ „ÚÈƒ≈»»…¿…ƒ¿¿∆≈≈≈¿
.LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â ‰ÈLec˜ e¯ÓbÈ ÔB„‡‰»»ƒ»¿ƒ∆»¿≈»∆≈∆ƒ

בר 100) יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: קידושין
יהודה. לקידושין 101)רבי שלו, הראשונות המעות שהרי

מעכשיו  אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר

שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת

.ÊË¯ÎBn‰102˙Ó ÏÚ ÔB„‡‰ ÏÚ ˜ÒÙe ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ»««»»«¿»
;„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,d˙B‡ „ÚÈÏ ‡lL∆…¿»≈»ƒ»»»»¿»≈¿»≈

.ÏËa B‡zL ,‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»««∆»«»∆¿»»≈

מאיר.102) כרבי ולא קמא וכתנא שם ברייתא



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn g"iÎa"i -

á"ôùú'ä ïåùçøî á"é ïåùàø íåé
.èë÷ .ì÷ äùòú àì úåöî

― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו

יאכל" לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,
ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק אתֿהארּבעים. (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ
הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,

הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם "לאֿתּגע" ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו
ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר "ּבכלֿקדׁשּבבאּור יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
אׁשרּֿתאכל "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאתֿהּקדׁש,
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."לאֿתּגע מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ּומןֿהּלׁשֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnקס g"iÎb"i ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

â"ôùú'ä ïåùçøî â"é éðù íåé
.àö äùò úåöî

― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfdמּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַָָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום fi)הּזבח ,f `xwie)ּובפרּוׁש . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאמרּו
ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו והּנֹותר עדּֿבקר (zenyמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(i ,aiֿלא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: אמרּו ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
ּבפסחים רּבים ּובמקֹומֹות fhe.)ּובמּכֹות(ct.)תעׂשה". :v) ְְְֲִִִִֶַַַָ

mitqep)וזּולתם miax zenewn)ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְֵֶָָָָָ
הּוא לעׂשה ׁשּנּתק "y`aלאו :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲִֵֶַַָ

(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz.עליו לֹוקין אין ּולפיכ ,ְִִֵָָָ
עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהעׂשה

הּפּגּול ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש aygּבקר aixwnd odkdy) ְְִִִֵֶַָֹֹ
(jxevd itk `ly ,zenieqn zeaygnּכמֹו ׁשוה, ְְֶַָָוהּנֹותר

לאֿתעׂשה ּבמצות alw)ׁשאבאר dyrz `l)הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאתֿהּפּגּול

ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

â"ôùú'ä ïåùçøî ã"é éùéìù íåé
.ö äùò úåöî

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
"והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלׂשרֹוף

יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע hi)אׁשר ,f `xwie), ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּבת להדליק(ck:)ּובגמרא אסּור מהּֿטעם ּבאּוֿלבאר, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא ּתרּומה dziaydׁשמן zevn) ְְְְִֶֶֶַָָָָ
(aehÎmeia dk`lnnעׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְֲֲֵֵֵָעׂשה

עׂשה ואין e`nhpy)ולאֿתעׂשה, miycw ztixy ly)ּדֹוחה ְְֲֲֵֵֶֶַֹ
הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשעׂשּית
ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָמצות

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה ck)טֹוב: ,bk my)מצות על ועֹובר ; ְְְִִֵֶֶַַַָָ
"ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא לאו, על ׁשעבר לפי ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלאֿתעׂשה,

בהם" fh)לאֿיעׂשה ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: , ְְֲֵֶֶַָָָֹ
ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים קדׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׂשרפת
"אין ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָאסּור

ׁשם ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה dk.)עׂשה zay) ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
קדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְְִִִֵֶָָָָָעֹוד

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ wec`)ׁשּנטמאּו, e`l)ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (at.)ׁשּנטמא". ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ

ּתמּורה .(bl:)ּובסֹוף ְְָ

â"ôùú'ä ïåùçøî å"è éòéáø íåé
.èî äùò úåöî
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכלֿמעׂשה
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

â"ôùú'ä ïåùçøî æ"è éùéîç íåé
.çé÷ .èî äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð è"îä äåönäÇÄÀÈÇ
― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמןֿההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף fh)ואתֿחמיׁשתֹו ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ּכיֿיאכל ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
f)ּתרּומֹות wxt). ְ

â"ôùú'ä ïåùçøî æ"é éùéù íåé
.âé÷ äùòú àì úåöî

― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ

"ׁשֹור ּבבכר תעבד hi)"לא ,eh mixac)ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ
ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים

מּכֹות מּסכת ּבסֹוף מןֿ(k`:)נתּבאר ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים

â"ôùú'ä ïåùçøî ç"é ÷"ù íåé
.ãé÷ äùòú àì úåöî
ïåùçøîç"é-â"éùãå÷-úáù-éðùíåé

― 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 ֳִִֶַָָָ
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i"yx
(ÂË).êãé:מקומך.íéðáäå ïù úåðø÷ יעלים קרני

בלע"ז: פאו"ן ששמן עופות וטווסים, פיל ועצמות
.êøëùà åáéùä:תשורה לך êúøçåñ.(ÊË)הביאו íøà

ובוץ: ורקמה וארגמן במקרא האמורות טובות באבנים
.êéùòî áåøî ושריך בנשיאיך יודעים שהיו מתוך

לתכשיט: ותפארת נוי מעשה להם êôåðá.שמראין
בלעז: úéðî.(ÊÈ)איקרבונקל"א éèçá מקום שם

מנית בואך עד כמו יפות יח )שחיטיה ומדרש (שופטים 
תרגם  ויונתן במניין הנמכרים וגסין יפין חטין אגדה
טרוקא"ס  הרבה מניינים קבוצת לשון ריחוש בחטי
לאה  אף בעלין רחוש הדם מה בפסיקתא וחבירו בלע"ז
מצאתי  שמעון רבי מפי מהו ידעתי ולא בבנים רחושה
ופנג  מנית בחיטי ירושלמי תרגום במקרא שמצא
שונים  אנו שבגמרא דחושלא שערי וקלמא דחושלא
מאכל  מנות לשון מנית אני ואומר קלופים שעורים
לתרגם  יונתן של דרכו דגש נקוד לפי ואף מזומן

שם  וגם תרגם כן מדרשה פעם משמעה פעם התיבה
ה"א  מפיק לא והמונה שם נוקדים אנו המונה העיר
דסגיאין  קרתא קטולי יתרמון לתמן אף ותרגם

עץ âðôå.איתרגושתהא: הכהן יוסף בספר ראיתי
ריח  שם ועל ביריחו מצויין והיו פנג הוא אפרסמון

בלע"ז: באלסמ"א יריחו נקראת ïåáìç.(ÁÈ)הטוב ïééá
חטים חלב עם חברו ומנחם מבושל לבן (תהליםיין

טוב:קמו) øçö.ל' øîöå שנולד ביום כבינא מלת ועמר
ומכבנין  כסות עושין בלחיכתה אמו וטהרתו הטלה

נקי: צמרו שיהא כדי בקרסים סביבו לבן øçö.אותו
צחורות אתונות ה)כמו ïåéå.(ËÈ):(שופטים ïãå מדינות

שיראין:ìæåàî.הם: של úåùò.מטוה ìæøá עשוי
הנדואה: פרזלא והוא בלעז מש"ש כעששיות

(Î).äáëøì ùôåç éãâáá:לרתיכין דיקר בלבוש
(‡Î).íéøëá תרגם וכן בתורין תרגם ויונתן כבשים

מואב מלך דמישע כרים אלף ג)מאה ב :(מלכים 

cec zcevn
(ÂË).ÍÈÏÎÂ¯: עמך Í„È.סחרו ˙¯ÂÁÒהובא מקומך סחורת 

רבים: ‡˘Í¯Î.מאיים  Â·È˘‰ לך והביאו וחזרו הביאו ר"ל
המלאכות‡¯Ì.(ÊË)לתשורה: מרוב מעמך סחרו ארם  אנשי

שמה: הנעשים Â‚Â'.היקרות  ÍÙÂ·וארגמן נופך  במחיר ר "ל 
המלאכות מעשה בתמורת כי בסחורתיך  נתנו אשר וכו'

אלה: כל  נתנו בך  הנעשים ¯ÍÈÏÎÂ.(ÊÈ)היקרות ‰Ó‰המה
שחטיה ממנית  הבאים חטים שעם ומפרש  וחזור עמך  סחרו

סחורתך : נתנו  וכו' פנג ועם  ÍÈ˘ÚÓ.(ÁÈ)יפות  ·Â¯·ברוב
ממרבית עשירה  ממלאכה בצור הנעשים היקרות המלאכות 

ÔÂ·ÏÁ.הון: ÔÈÈ·מקום שם והוא  מחלבון הבא יין במחיר  ר "ל 
תמורת נתנו אלה כי  לבן  צמר ובמחיר חשוב  שיינה בדמשק

ממך : סחרו  אשר המלאכות  ההולך ÏÊÂ‡Ó.(ËÈ)מעשה ר"ל
להסתחר : למקום ממקום Â˙.בתמידות  ÍÈÂ·ÊÚ·גם ר "ל 

סחורה: לך  והביאו סוחריך  בין היו Â˘Ú˙.הם ÏÊ¯· ברזל
באלה גם כי בסחורתך היו מהם כ "א וקנה  וקדה  המצהיר טוב

ÙÂÁ˘.(Î)סחרת: È„‚··לבני הראוים  יקרים בבגדים  ר"ל 
המרכבה: את בהם  להציע חורין  ובני חפשים  אדם

(‡Î).Í„È È¯ÁÂÒכרים שעם  ומפרש  וחוזר מקומך  סוחרי הם 
ושמנים: מובחרים  היו במקומם  כי עמך  סחרו בהם  וכו'

(·Î).ÍÈÏÎÂ¯ ‰Ó‰יקרה אבן  ובכל  שבכולם והחשובים  הראשים בשמים  ר "ל  בושם  כל שבראש  ומפרש וחוזר  עמך סחרו המה
סחורתך : נתנו בהם זהב ועפרות 

oeiv zcevn
(ÂË).Í„Èחזית יד כמו נז)מקומך ˘Ô.:(ישעיה ˙Â¯˜ הפיל שן

כקרן: יפותÌÈ·‰Â.גדול  ונוצותיה טווס הנקרא עוף שם
ת"י : וכן אמר‰˘Â·È.למראה  לכן פעמים רבות  שהביאו לפי

יקריבו‡˘Í¯Î.השיבו: אשכר כמו ומנחה מתנה (תהלים ענין 

יקר :·ÍÙÂ.(ÊË):עב) אבן ארגמן‡¯‚ÔÓ.שם צבועים בגדים
חשוב: צבע שם בחלוףÓ˜¯Â‰.והוא רוקם  מעשה בגדים

הטוב :ıÂ·Â.הגוונים : הפשתן ÂÎ„ÎÂ„.הוא  ˙ÂÓ‡¯Âשמות
יקר: מניתÈÓ˙.(ÊÈ)אבני בואך  ועד וכן מקום (שופטים שם 

אפרסמון :ÙÂ‚.:יא) בסממניÈ¯ˆÂ.הוא  המוזכר נטף הוא 
בגלעד  אין הצרי וכן אילן שרף  והוא ח)הקטורת  :(ירמיה

(ÁÈ).ÔÂ·ÏÁ: מקום צחורותˆÁ¯.שם אתונות כמו לובן ענין
ה) לוÏÊÂ‡Ó.(ËÈ):(שופטים ואתל  כמו הליכה  כ)ענין  :(משלי

.˙Â˘Úעשתו שמנו כמו ומזהיר ה)מצהיר ˜Â‰.:(ירמי' ‰„˜
בושם : מיני ישלחנוÙÂÁ˘.(Î)שמות לחפשי כמו חורין בן

כא) הÚ¯·.(Î‡)למרכבה :Î¯Ï·‰.:(שמות ערביםהם 
במדבר: שמנים:·ÌÈ¯Î.מקומך:Í„È.השוכנים  כבשים

.ÌÈ„Â˙Ú:העזים מן הזכרים כמו·¯‡˘.(Î·)הם מיטב ענין 
גבורתם מט)ראשית :(ירמיה
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éøçñ ía:Cáëéìëø änä äîòøå àáL éìëøéðBáæò eðúð áäæå äø÷é ïáà-ìëáe íNa-ìk Làøa C:C −̈Ÿ£¨«¦Ÿ§¥³§¨Æ§©§½̈¥−¨Ÿ§¨®¦§¸Ÿ¨¹Ÿ¤§¨¤³¤§¨¨Æ§¨½̈¨§−¦§¨«¦

i"yx
(ÂË).êãé:מקומך.íéðáäå ïù úåðø÷ יעלים קרני

בלע"ז: פאו"ן ששמן עופות וטווסים, פיל ועצמות
.êøëùà åáéùä:תשורה לך êúøçåñ.(ÊË)הביאו íøà

ובוץ: ורקמה וארגמן במקרא האמורות טובות באבנים
.êéùòî áåøî ושריך בנשיאיך יודעים שהיו מתוך

לתכשיט: ותפארת נוי מעשה להם êôåðá.שמראין
בלעז: úéðî.(ÊÈ)איקרבונקל"א éèçá מקום שם

מנית בואך עד כמו יפות יח )שחיטיה ומדרש (שופטים 
תרגם  ויונתן במניין הנמכרים וגסין יפין חטין אגדה
טרוקא"ס  הרבה מניינים קבוצת לשון ריחוש בחטי
לאה  אף בעלין רחוש הדם מה בפסיקתא וחבירו בלע"ז
מצאתי  שמעון רבי מפי מהו ידעתי ולא בבנים רחושה
ופנג  מנית בחיטי ירושלמי תרגום במקרא שמצא
שונים  אנו שבגמרא דחושלא שערי וקלמא דחושלא
מאכל  מנות לשון מנית אני ואומר קלופים שעורים
לתרגם  יונתן של דרכו דגש נקוד לפי ואף מזומן

שם  וגם תרגם כן מדרשה פעם משמעה פעם התיבה
ה"א  מפיק לא והמונה שם נוקדים אנו המונה העיר
דסגיאין  קרתא קטולי יתרמון לתמן אף ותרגם

עץ âðôå.איתרגושתהא: הכהן יוסף בספר ראיתי
ריח  שם ועל ביריחו מצויין והיו פנג הוא אפרסמון

בלע"ז: באלסמ"א יריחו נקראת ïåáìç.(ÁÈ)הטוב ïééá
חטים חלב עם חברו ומנחם מבושל לבן (תהליםיין

טוב:קמו) øçö.ל' øîöå שנולד ביום כבינא מלת ועמר
ומכבנין  כסות עושין בלחיכתה אמו וטהרתו הטלה

נקי: צמרו שיהא כדי בקרסים סביבו לבן øçö.אותו
צחורות אתונות ה)כמו ïåéå.(ËÈ):(שופטים ïãå מדינות

שיראין:ìæåàî.הם: של úåùò.מטוה ìæøá עשוי
הנדואה: פרזלא והוא בלעז מש"ש כעששיות

(Î).äáëøì ùôåç éãâáá:לרתיכין דיקר בלבוש
(‡Î).íéøëá תרגם וכן בתורין תרגם ויונתן כבשים

מואב מלך דמישע כרים אלף ג)מאה ב :(מלכים 

cec zcevn
(ÂË).ÍÈÏÎÂ¯: עמך Í„È.סחרו ˙¯ÂÁÒהובא מקומך סחורת 

רבים: ‡˘Í¯Î.מאיים  Â·È˘‰ לך והביאו וחזרו הביאו ר"ל
המלאכות‡¯Ì.(ÊË)לתשורה: מרוב מעמך סחרו ארם  אנשי

שמה: הנעשים Â‚Â'.היקרות  ÍÙÂ·וארגמן נופך  במחיר ר "ל 
המלאכות מעשה בתמורת כי בסחורתיך  נתנו אשר וכו'

אלה: כל  נתנו בך  הנעשים ¯ÍÈÏÎÂ.(ÊÈ)היקרות ‰Ó‰המה
שחטיה ממנית  הבאים חטים שעם ומפרש  וחזור עמך  סחרו

סחורתך : נתנו  וכו' פנג ועם  ÍÈ˘ÚÓ.(ÁÈ)יפות  ·Â¯·ברוב
ממרבית עשירה  ממלאכה בצור הנעשים היקרות המלאכות 

ÔÂ·ÏÁ.הון: ÔÈÈ·מקום שם והוא  מחלבון הבא יין במחיר  ר "ל 
תמורת נתנו אלה כי  לבן  צמר ובמחיר חשוב  שיינה בדמשק

ממך : סחרו  אשר המלאכות  ההולך ÏÊÂ‡Ó.(ËÈ)מעשה ר"ל
להסתחר : למקום ממקום Â˙.בתמידות  ÍÈÂ·ÊÚ·גם ר "ל 

סחורה: לך  והביאו סוחריך  בין היו Â˘Ú˙.הם ÏÊ¯· ברזל
באלה גם כי בסחורתך היו מהם כ "א וקנה  וקדה  המצהיר טוב

ÙÂÁ˘.(Î)סחרת: È„‚··לבני הראוים  יקרים בבגדים  ר"ל 
המרכבה: את בהם  להציע חורין  ובני חפשים  אדם

(‡Î).Í„È È¯ÁÂÒכרים שעם  ומפרש  וחוזר מקומך  סוחרי הם 
ושמנים: מובחרים  היו במקומם  כי עמך  סחרו בהם  וכו'

(·Î).ÍÈÏÎÂ¯ ‰Ó‰יקרה אבן  ובכל  שבכולם והחשובים  הראשים בשמים  ר "ל  בושם  כל שבראש  ומפרש וחוזר  עמך סחרו המה
סחורתך : נתנו בהם זהב ועפרות 

oeiv zcevn
(ÂË).Í„Èחזית יד כמו נז)מקומך ˘Ô.:(ישעיה ˙Â¯˜ הפיל שן

כקרן: יפותÌÈ·‰Â.גדול  ונוצותיה טווס הנקרא עוף שם
ת"י : וכן אמר‰˘Â·È.למראה  לכן פעמים רבות  שהביאו לפי

יקריבו‡˘Í¯Î.השיבו: אשכר כמו ומנחה מתנה (תהלים ענין 

יקר :·ÍÙÂ.(ÊË):עב) אבן ארגמן‡¯‚ÔÓ.שם צבועים בגדים
חשוב: צבע שם בחלוףÓ˜¯Â‰.והוא רוקם  מעשה בגדים

הטוב :ıÂ·Â.הגוונים : הפשתן ÂÎ„ÎÂ„.הוא  ˙ÂÓ‡¯Âשמות
יקר: מניתÈÓ˙.(ÊÈ)אבני בואך  ועד וכן מקום (שופטים שם 

אפרסמון :ÙÂ‚.:יא) בסממניÈ¯ˆÂ.הוא  המוזכר נטף הוא 
בגלעד  אין הצרי וכן אילן שרף  והוא ח)הקטורת  :(ירמיה

(ÁÈ).ÔÂ·ÏÁ: מקום צחורותˆÁ¯.שם אתונות כמו לובן ענין
ה) לוÏÊÂ‡Ó.(ËÈ):(שופטים ואתל  כמו הליכה  כ)ענין  :(משלי

.˙Â˘Úעשתו שמנו כמו ומזהיר ה)מצהיר ˜Â‰.:(ירמי' ‰„˜
בושם : מיני ישלחנוÙÂÁ˘.(Î)שמות לחפשי כמו חורין בן

כא) הÚ¯·.(Î‡)למרכבה :Î¯Ï·‰.:(שמות ערביםהם 
במדבר: שמנים:·ÌÈ¯Î.מקומך:Í„È.השוכנים  כבשים

.ÌÈ„Â˙Ú:העזים מן הזכרים כמו·¯‡˘.(Î·)הם מיטב ענין 
גבורתם מט)ראשית :(ירמיה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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â:ìeàL éîéa eäðLøã àì-ék eðéìà eðéýìà ïBøà-úà äañðåãøLé-ék ïk úBNòì ìäwä-ìë eøîàiå §¨¥²¨¤£¬¡Ÿ¥−¥¥®¦¬Ÿ§©§ª−¦¥¬¨«©Ÿ§¬¨«©¨−̈©£´¥®¦«¨©¬
:íòä-ìë éðéòa øácääàéáäì úîç àBáì-ãòå íéøöî øBçéL-ïî ìàøNé-ìk-úà ãéåc ìä÷iå ©¨−̈§¥¥¬¨¨¨«©©§¥³¨¦Æ¤¨¦§¨¥½¦¦¬¦§©−¦§©§´£¨®§¨¦Æ

:íéøòé úéøwî íéýìàä ïBøà-úàåäãeäéì øLà íéøòé úéø÷-ìà äúìòa ìàøNé-ìëå ãéåc ìòiå ¤£´¨¡Ÿ¦½¦¦§©−§¨¦«©©̧©¨¦³§¨¦§¨¥Æ©£½̈¨¤¦§©¬§¨¦−£¤´¦¨®
:íL àø÷ð-øLà íéáeøkä áLBé ýåýé | íéýìàä ïBøà úà íMî úBìòäìæíéýìàä ïBøà-úà eáékøiå §©£´¦À̈¥Á£¸¨¡Ÿ¦¯§¨²¥¬©§¦−£¤¦§¨¬¥«©©§¦¹¤£³¨¡Ÿ¦Æ

:äìâòa íéâäð Béçàå àfòå áãðéáà úéaî äLãç äìâò-ìòçàøNé-ìëå ãéåãåéðôì íé÷çNî ì ©£¨¨´£¨½̈¦¥−£¦¨¨®§ª¨´§©§½Ÿ£¦−¨£¨¨«§¨¦´§¨¦§¨¥À§©£¦²¦§¥¬
:úBøööçáe íézìöîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéøéLáe æò-ìëa íéýìàäèïãék ïøb-ãò eàáiå ¨¡Ÿ¦−§¨®Ÿ§¦¦³§¦ŸÆ¦§¨¦´§ª¦½¦§¦§©−¦©£Ÿ§«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¦®Ÿ

:ø÷aä eèîL ék ïBøàä-úà æçàì Bãé-úà àfò çìLiåéçìL-øLà ìò eäkiå àfòa ýåýé óà-øçiå ©¦§©̧ª¹̈¤¨À¤¡ŸÆ¤¨´¨½¦¬¨«§−©¨¨«©¦«©©³§¨Æ§ª½̈©©¥¾©²£¤¨©¬
:íéýìà éðôì íL úîiå ïBøàä-ìò Bãé̈−©¨¨®©¨¬¨−̈¦§¥¬¡Ÿ¦«

i"yx
(‰).úîç àáì ãòå íéøöî øåçéù ïî מלבוא דוגמא

מצרים: נחל עד ÷úéø.(Â)חמת ìà äúìòá פתרון
יערים: קרית שהיא åâå'.בעלתה íùî úåìòäì כדכתיב

יושב  צבאות ה' שם נקרא אשר ז') ב' (בשמואל
הארון  על נקרא הקב"ה של שמו כלומר עליו, הכרובים
הזה  שם ממנו זז לא לפלשתים ארון שגלה אעפ"י

äìâò(Ê)שנתקדש: ìò íéäìàä ïåøà úà åáéëøéå
.äùãç ולא חדשה עגלה על שהרכיבו דוד ראה מה

לציון  משם אותו כשהביא עשה כאשר הלוים במשא
אלי  שבא עומת כל דוד שאמר לפי באחרונה
וישימו  כדכתיב חדשה עגלה על פלשתים כשהשיבוהו

נענש: לפיכך וגו' עגלה על ה' הארון åéçàå.את àæò
ו'): א' (שם בשמואל כדכתיב היו אבינדב íéâäåðבני

.äìâòá העגלה לפני הולך אחד עגלה נוהגי כמנהג
תהפוך  שלא העגלה בצד ואחד ישרה בדרך ומיישר'
הארון  לפני הולך ואחיו ו') א' (שמואל כתיב וכן ליפול
לאחוז  ידו את עזא שלח לפיכך (שם) העגלה בצד ועזא
עוז  בכל כתיב כאן נענש, ולכך הבקר כששמטו בארון
כלי  עצי בכל פתרון עצי בכל כתיב (שם) ובשמואל

שיר: כלי עוז בכל פתרון וכאן íéøéùáå(Á)שיר
.íéôúáå íéìáðáå úåøåðëáå אבל הם שיר כלי כולם

להשמעת  כ"א עשוי היה ולא היה שיר כלי מצלתים
שמכין  בל"א פויקי"ן שקורין שיר כלי ודוגמתו קול
(ט"ו) לקמן מוכיח וכן קול משמיע והוא במקלות עליו
הימן  והמשוררים (שם) וכתיב משמיעים ובמצלתים
כתיב  למטה ועוד להשמיע נחשת במצלתים ואיתן אסף
כך  שם ועל כ"ה) (לקמן וגומר במצלתים ה' בית בשיר
מין  כ"ח) (דברים הצלצל יירש וכן מצלתים נקרא
על  ב') (יואל בנבואות כדכתיב קול המשמיע ארבה

וגו': ירקדון ההרים ראשי על מרכבות כקול ãòהארבה
.ïåãéë ïøåâ:מקום ìò(È)שם åãé çìù øùà ìò åäëéå

.ïåøàä אלהים שם ויכהו ו') (ב' בשמואל שכתוב והוא
ודוגמתו  בארון שאחז על השלח על פתרון השל על
בחיל  איזבל בשר את יאכלו הכלבים כ"א) א' (במלכים
כך  ט) ב' (שם יזרעאל בחלק כתיב אחר ופסוק יזרעאל

השלח: השל על כאן íéäìà.נפרש éðôì íù úîéå לפני
ארון  עם שם וימת כתיב ו') ב' (בשמואל אלהים ארון

האלהים:

cec zcevn
(‚).'ÂÎÂ ‰·ÒÂ:הארון כבוד להרבות עם ברבת בו לדרוש

.ÂÈÏ‡ בכבוד דרשנוהו לא כי באוכלסין המרובה ירושלים אל
לו ˘‡ÏÂ.:הראוי ÈÓÈהכהנים עיר נוב שהרג בעבור  כי

הארון: כבוד  מיעט כאלו בזה הארון ÓÁ˙.משרתי ‡Â·Ï „Ú
קצהו: עד  א"י גבול  מקצה לחמת בה שבאים  המקום עד

.ÌÈ¯ÚÈ ˙È¯˜Óכמ"ש הפלשתים שהחזירוהו  מעת היה שם כי
כמ"ש·ÏÚ˙‰.(Â)בש"א : בעל  קרית גם נקראה יערים קרית

‰ÌÈ·Â¯Î.ביהושע : ·˘ÂÈ:הארון על  ˘Ì.אשר  ‡¯˜ ה ':‡˘¯ שם  נאמר  ובש"ב  האמור  ה' שם  עליו נקרא  אשר È·Ó˙(Ê)ר"ל 
.·„È·‡:הארון היה בביתו ·Ï‚Ú‰.כי ÌÈ‚‰Â:למושכו בעגלה  הקשורים  הבקר מנהיגים לפניÌÈ˜Á˘Ó.(Á)היו משמחים

כח : בכל  שיר:ÌÈ¯È˘·Â.הארון כלי מיני והם  וכו' בכנורות ואף לה ' להלל  בפה ידו:ÁÏ˘ÈÂ.(Ë)שררו את ˘ÂËÓהושיט  ÈÎ
העגלה:‰·˜¯. מעל  שיפול  וחשב ממקומו שלח ÁÈÂ¯.(È)נענעוהו אשר על וזה  ארונו שיפול  לחשוב  בה' האמונה מיעוט  על

‡ÌÈ‰Ï.וכו': ÈÙÏ:אלהים ארון לפני

oeiv zcevn
(‚).‰·ÒÂ: סבוב הנילוס:˘ÂÁÈ¯.(‰)מל' הוא
(Á).ÌÈ˙ÏˆÓ·Âבזה זה  ומקישים נחושת כלי  שני הם

קנ): (תהלים שמע בצלצלי כמו גדול קול  להשמיע
(Ë).ÔÂ„ÈÎהיתה השמות ובשתי נכון  נאמר  ב' ובשמואל 

(מ"ב˘ÂËÓ.נקראת: שמטוה ויאמר  כמו ממקומו  הנעה  ענין 
ט ):

g dpyn ipy wxt mixekia zkqn

Âíéëøc äLGLa ïìéàì äåL âBøúà,ãçà Cøãa ÷øiìå.äìøòa ïìéàì äåL,éòáøáe,úéòéáMáe.Cøãa ÷øiìå ¤§¨¤¨¦¨¦§¨§¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤¨¦¨¨¨§¨¨§¨¦©§¦¦§©¨¨§¤¤
ãçà:BøeOò Búèé÷ì úòLaL;éøácìàéìîb ïaø.øæòéìà éaøøîBà:øác ìëa ïìéàì äåL. ¤¨¤§¨©§¦¨¦¦§¥©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤¥¨¤¨¦¨§¨¨¨
Êäîäa íãì äåL íézL éëläî íc,íéòøfä úà øéLëäì;åéìò ïéáiç ïéà õøMä íãå. ©§©§¥§©¦¨¤§©§¥¨§©§¦¤©§¨¦§©©¤¤¥©¨¦¨¨
ÁéBk,äiçì äåL íéëøc Ba Lé;äîäaì äåL íéëøc Ba Léå;äåL íéëøc Ba Léåäiçìå äîäaì;Ba Léå ¤§¨¦¨¤©©¨§¤§¨¦¨¤©§¥¨§¤§¨¦¨¤©§¥¨§©©¨§¤

e.oli`l deyøùòîî øåèô î"îå ,øúåî úéòéáùá øîâðå úéùùá èðçð íàã úéòéáùì ïëå ,éòáøì ïëå ,äèðç úòùî äìøòì 'â åì ïéðåîå ,äèðç øúá ïðéìæàã
:øùòîî øåèô úéòéáùá è÷ìðã ïåéëå ÷øé ïéãë äèé÷ì øúá ïðéìæà øùòî ïéðòìã

f.mizy ikldn mc:ïéììç íã åîë íãàä íã åðééä.xykdläéá áéúëã äîäá íã åîë äàîåè ìá÷ì ,íéòøæä úà øéùëäì(áé íéøáã)åðëôùú õøàä ìò
:íéîë.uxyd mceìáà õøùä íã ìò ïéáééç ïéà íã íåùî åá åøúäùë à÷åãå .íã íåùî åéìò ïéáééç ïéàù õøùä íãì íéúù éëìäî íã äåùå øîåìë

:àåä åøùáë õøùä íãù ,ä÷åì õøù íåùî åá åøúä íà
g.iekíéîëç äá åòéøëä àìå .àéä äîöò éðôá äéøá à"éå ,äéáöä ìò àáä ùéú àåäù íéøîåà ùéå ,øáä ìéà àåäù íéøîåà ùé ìàøùé éîëç åá å÷ìçð

`xephxa yexit
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אלא  ביכורים, לענין  כלל שייכות שאינן הלכות נישנות פרקנו  סוף ועד מכאן
עוסקות  שכן ניסוחן, בצורת דמיונן  משום הקודמות, המשניות אגב כאן  שסודרו 

מזה. זה שונים הם השני ובצד לזה זה שווים הם אחד שבצד  בדברים הן 

âBøúà,האתרוג אילן  –ïìéàì äåL,פירות שאר  של  –GLaäL ÆÀÈÆÈÄÈÄÀÈ
íéëøc, להלן המפורטים –÷øiìå,לירקות הוא ושווה –Cøãa ÀÈÄÀÇÈÈÀÆÆ
ãçà.להלן כמבואר  –úéòéáMáe ,éòáøáe ,äìøòa ïìéàì äåL ÆÈÈÆÈÄÈÈÈÀÈÈÀÈÄÇÀÄÄ

הולכים  ובשביעית, וברבעי  בערלה הללו , הדברים שבשלושת כלומר  –

חנטה אחר  ixtd)באתרוג zeedzd ziy`x):האילנות בשאר dlxraכמו 
Ð שנלקטו פי  על אף האילן , לנטיעת השלישית בשנה שחנטו  שהפירות

ערלה; משום הם אסורים הרביעית, Ðבשנה iraxae שחנטו שהפירות
(עיין  הם רבעי  נטע בחמישית, שנלקטו פי על אף הרביעית, בשנה

ערלה); למסכת Ðפתיחה ziriayae השישית בשנה שחנטו  שהפירות
ואם  שמיטה; דין  עליהם חל  לא השמיטה, בשנת ונלקטו לשמיטה

כפירות  דינם בשמינית, שנלקטו פי  על  אף השמיטה, בשנת חנטו 
BøeOòשביעית. Búèé÷ì úòLaL :ãçà Cøãa ÷øiìå שלעניין – ÀÇÈÈÀÆÆÆÈÆÀÈÇÀÄÈÄ

כלו  חנטתם, אחר ולא הפירות לקיטת אחר בו הולכים מרמעשר 

וברביעית  ובשנייה לשמיטה הראשונה בשנה שנלקטו האתרוג שפירות
ראשון  מעשר מהם מפרישים ipy,ובחמישית, xyrne שנלקטו והפירות

מעשר מהם מפרישים לשמיטה, השישית ובשנה השלישית בשנה
ipr.ראשון  xyrne אף השמיטה, בשנת שנלקטו האתרוג פירות וכן 

פטורים  מקום מכל  שמיטה, דין  עליהם חל  ולא בשישית שחנטו  פי על 
בשביעית ונלקטו הואיל  שביעית, פירות כדין ממעשרות (ברטנורא ;הם

שם") אנשי "תוספות ועיין א; טו, השנה ראש ìàéìîb;בבלי  ïaø éøácÄÀÅÇÈÇÀÄÅ
אלא  האילנות, כשאר  בלבד  גשמים מי  על  גדל  אינו  ואתרוג הואיל  –

גמליאל רבן  סובר  לפיכך  כירקות, תמיד  להשקותו  שרגילים מים, כל על 
ערלה  לענין ברם לקיטה; אחר בו שהולכים כירק דינו  מעשר שלעניין 

ממקראות דורשים ושביעית ב )ורבעי  יד, השנה  ראש שהולכים (בבבלי ,
האילנות כשאר חנטה אחר טוב")בו יום  "תוספות øæòéìà.(עיין éaøÇÄÁÄÆÆ

øác ìëa ïìéàì äåL :øîBà לענין אף לאילן  שווה אתרוג – ÅÈÆÈÄÈÀÈÈÈ
לקיטה. אחר  ולא חנטה אחר  בו  שהולכים המעשר ,

מפרשים: יש ברם, הרא"ש. גם מפרש וכן מברטנורא. הרב פי  על משנתנו בארנו 
dlxra oli`l deey bexz`d,ערלה דין  בו שנוהג –iraxae,רבעי דין  בו שנוהג  –

ziriayae רמב"ם ב; לט, סוכה (רש"י  חנטה אחר  בו  הולכים שביעית שלעניין –
למשנתנו ). בפירושו

ואמרו: באושא נימנו שרבותינו א) מ, (סוכה בבבלי  מובא ההלכה ולענין 
.ziriayl oia xyrnl oia dhiwl xg` bexz`

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íézL éëläî íc,האדם דם כלומר  –äîäa íãì äåLשיש – ÇÀÇÀÅÀÇÄÈÆÀÇÀÅÈ

משקה, דין  íéòøfäלו úà øéLëäì שבעה שכן  טומאה; לקבל  – ÀÇÀÄÆÇÀÈÄ
כבר שהזכרנו כמו  טומאה, לקבל  האוכל  את המכשירים הם משקים

ובכללם אחדים, ועוף mcd,במקומות חיה בהמה, של  בדם שנאמר

כד )הטהורים יב, הדם (דברים  הוקש  – כמים" תשפכנו  הארץ "על  :
במשנתנו , שנינו ומכאן  מכשיר , הדם אף מכשירים, מים מה למים,

לקבל הזרעים את שמכשיר  בהמה, לדם זה לענין  שווה האדם שדם
כנראה  האוכלים"), "את (ולא הזרעים" "את המשנה ונקטה טומאה.

הכתוב לשון  לח )משום יא , דם (ויקרא אבל זרע". על מים יותן "וכי  :
שכתוב טומאה, לקבל  מכשיר אינו  יט )השרץ יא , לכם (ויקרא "וזה :

הוא  לכם – לכם" "וזה ודרשו : הארץ", על  השורץ בשרץ הטמא

טומאה. לקבל מכשיר  ואינו  åéìòטמא, ïéáiç ïéà õøMä íãåÀÇÇÆÆÅÇÈÄÈÈ
עליו  חייבים שאין  השרץ, לדם שתיים מהלכי דם ושווה כלומר: –

חייב  במזיד , עוף או חיה או בהמה מדם כזית האוכל  שכן  דם; משום
שנאמר  כו-כז )כרת, ז , מושבותיכם,(ויקרא בכל תאכלו  לא דם "וכל :

dndale serl ונכרתה דם, כל  תאכל  אשר נפש כל בכלל ), חיה (ואף
משום  עליו  חייב אינו שרצים דם האוכל  אבל מעמיה"; ההיא הנפש

משום  עליו  חייב אינו שהאוכל  שרצים, כדם דינו  האדם דם ואף דם;
ממנו  פירש  אם סופרים, מדברי באכילה אסור  האדם דם ברם, דם.

כיכר  גבי על  או  ב )בכלי ו, אסורות  מאכלות הל ' שאמרנו (רמב"ם  ומה .
משום  בו כשהתרו  היינו  עליו, חייב אינו שרצים דם שהאוכל לעיל 

שדם  מלקות, חייב הריהו  שרצים, איסור  משום בו  התרו  אם אבל דם,
הוא. כבשרו  השרץ

במפורש, האדם" "דם ולא שתיים" מהלכי  "דם לשון משנתנו שנקטה מה
שונים: הסברים ידי  על  אחדים מפרשים בזה נדחקים

אדם. מיני כל  כולל שתיים" "מהלכי שלשון כותב, טוב" יום "תוספות בעל 

כלאים  (עיין שדה אדני גם לכלול  התנא שבא מבאר, ישראל" "תפארת בעל 
ה); ח,

שמוציאים  דם היינו  הקזה, לדם משנתנו  שכוונת מפרש, ראשונה" "משנה בעל 
להשמיענו צריכה המשנה אין  חללים בדם שכן רפואה, לשם העורקים מן 
כד ), כג , (במדבר ישתה" חללים "ודם בפירוש: כתוב שהרי  מכשיר , שהוא
הקזה  דם שאף להשמיע באה שהמשנה אלא משקה, שהוא חללים לדם ומכאן 
דם  היינו  שתיים", מהלכי  "דם המשנה נקטה ומכאן טומאה, לקבל מכשיר 

מהלך... חי  בעודו  האדם
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éBk היה לא וטיבו  המשנה, חכמי של  בימיהם שהיה טהור  חי בעל –
בבבלי  בהמה. או חיה הוא אם א )מוגדר פ, איל(חולין זה כוי  מובא:

אומר : יוסי רבי  הצביה. ומן התיש  מן הבא זה אומרים: ויש  הבר ,
אם  היא חיה מין אם חכמים הכריעו ולא היא עצמה בפני בריה כוי 

ולכן  בהמה, äiçìמין äåL íéëøc Ba Lé החומרות בו שנוהגות – ÆÀÈÄÈÆÇÇÈ
äîäaìשבחיה, äåL íéëøc Ba Léå החומרות בו ונוהגות – ÀÆÀÈÄÈÆÇÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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âé-÷øô à íéîéä éøáãiÎb

â:ìeàL éîéa eäðLøã àì-ék eðéìà eðéýìà ïBøà-úà äañðåãøLé-ék ïk úBNòì ìäwä-ìë eøîàiå §¨¥²¨¤£¬¡Ÿ¥−¥¥®¦¬Ÿ§©§ª−¦¥¬¨«©Ÿ§¬¨«©¨−̈©£´¥®¦«¨©¬
:íòä-ìë éðéòa øácääàéáäì úîç àBáì-ãòå íéøöî øBçéL-ïî ìàøNé-ìk-úà ãéåc ìä÷iå ©¨−̈§¥¥¬¨¨¨«©©§¥³¨¦Æ¤¨¦§¨¥½¦¦¬¦§©−¦§©§´£¨®§¨¦Æ

:íéøòé úéøwî íéýìàä ïBøà-úàåäãeäéì øLà íéøòé úéø÷-ìà äúìòa ìàøNé-ìëå ãéåc ìòiå ¤£´¨¡Ÿ¦½¦¦§©−§¨¦«©©̧©¨¦³§¨¦§¨¥Æ©£½̈¨¤¦§©¬§¨¦−£¤´¦¨®
:íL àø÷ð-øLà íéáeøkä áLBé ýåýé | íéýìàä ïBøà úà íMî úBìòäìæíéýìàä ïBøà-úà eáékøiå §©£´¦À̈¥Á£¸¨¡Ÿ¦¯§¨²¥¬©§¦−£¤¦§¨¬¥«©©§¦¹¤£³¨¡Ÿ¦Æ

:äìâòa íéâäð Béçàå àfòå áãðéáà úéaî äLãç äìâò-ìòçàøNé-ìëå ãéåãåéðôì íé÷çNî ì ©£¨¨´£¨½̈¦¥−£¦¨¨®§ª¨´§©§½Ÿ£¦−¨£¨¨«§¨¦´§¨¦§¨¥À§©£¦²¦§¥¬
:úBøööçáe íézìöîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéøéLáe æò-ìëa íéýìàäèïãék ïøb-ãò eàáiå ¨¡Ÿ¦−§¨®Ÿ§¦¦³§¦ŸÆ¦§¨¦´§ª¦½¦§¦§©−¦©£Ÿ§«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¦®Ÿ

:ø÷aä eèîL ék ïBøàä-úà æçàì Bãé-úà àfò çìLiåéçìL-øLà ìò eäkiå àfòa ýåýé óà-øçiå ©¦§©̧ª¹̈¤¨À¤¡ŸÆ¤¨´¨½¦¬¨«§−©¨¨«©¦«©©³§¨Æ§ª½̈©©¥¾©²£¤¨©¬
:íéýìà éðôì íL úîiå ïBøàä-ìò Bãé̈−©¨¨®©¨¬¨−̈¦§¥¬¡Ÿ¦«

i"yx
(‰).úîç àáì ãòå íéøöî øåçéù ïî מלבוא דוגמא

מצרים: נחל עד ÷úéø.(Â)חמת ìà äúìòá פתרון
יערים: קרית שהיא åâå'.בעלתה íùî úåìòäì כדכתיב

יושב  צבאות ה' שם נקרא אשר ז') ב' (בשמואל
הארון  על נקרא הקב"ה של שמו כלומר עליו, הכרובים
הזה  שם ממנו זז לא לפלשתים ארון שגלה אעפ"י

äìâò(Ê)שנתקדש: ìò íéäìàä ïåøà úà åáéëøéå
.äùãç ולא חדשה עגלה על שהרכיבו דוד ראה מה

לציון  משם אותו כשהביא עשה כאשר הלוים במשא
אלי  שבא עומת כל דוד שאמר לפי באחרונה
וישימו  כדכתיב חדשה עגלה על פלשתים כשהשיבוהו

נענש: לפיכך וגו' עגלה על ה' הארון åéçàå.את àæò
ו'): א' (שם בשמואל כדכתיב היו אבינדב íéâäåðבני

.äìâòá העגלה לפני הולך אחד עגלה נוהגי כמנהג
תהפוך  שלא העגלה בצד ואחד ישרה בדרך ומיישר'
הארון  לפני הולך ואחיו ו') א' (שמואל כתיב וכן ליפול
לאחוז  ידו את עזא שלח לפיכך (שם) העגלה בצד ועזא
עוז  בכל כתיב כאן נענש, ולכך הבקר כששמטו בארון
כלי  עצי בכל פתרון עצי בכל כתיב (שם) ובשמואל

שיר: כלי עוז בכל פתרון וכאן íéøéùáå(Á)שיר
.íéôúáå íéìáðáå úåøåðëáå אבל הם שיר כלי כולם

להשמעת  כ"א עשוי היה ולא היה שיר כלי מצלתים
שמכין  בל"א פויקי"ן שקורין שיר כלי ודוגמתו קול
(ט"ו) לקמן מוכיח וכן קול משמיע והוא במקלות עליו
הימן  והמשוררים (שם) וכתיב משמיעים ובמצלתים
כתיב  למטה ועוד להשמיע נחשת במצלתים ואיתן אסף
כך  שם ועל כ"ה) (לקמן וגומר במצלתים ה' בית בשיר
מין  כ"ח) (דברים הצלצל יירש וכן מצלתים נקרא
על  ב') (יואל בנבואות כדכתיב קול המשמיע ארבה

וגו': ירקדון ההרים ראשי על מרכבות כקול ãòהארבה
.ïåãéë ïøåâ:מקום ìò(È)שם åãé çìù øùà ìò åäëéå

.ïåøàä אלהים שם ויכהו ו') (ב' בשמואל שכתוב והוא
ודוגמתו  בארון שאחז על השלח על פתרון השל על
בחיל  איזבל בשר את יאכלו הכלבים כ"א) א' (במלכים
כך  ט) ב' (שם יזרעאל בחלק כתיב אחר ופסוק יזרעאל

השלח: השל על כאן íéäìà.נפרש éðôì íù úîéå לפני
ארון  עם שם וימת כתיב ו') ב' (בשמואל אלהים ארון

האלהים:

cec zcevn
(‚).'ÂÎÂ ‰·ÒÂ:הארון כבוד להרבות עם ברבת בו לדרוש

.ÂÈÏ‡ בכבוד דרשנוהו לא כי באוכלסין המרובה ירושלים אל
לו ˘‡ÏÂ.:הראוי ÈÓÈהכהנים עיר נוב שהרג בעבור  כי

הארון: כבוד  מיעט כאלו בזה הארון ÓÁ˙.משרתי ‡Â·Ï „Ú
קצהו: עד  א"י גבול  מקצה לחמת בה שבאים  המקום עד

.ÌÈ¯ÚÈ ˙È¯˜Óכמ"ש הפלשתים שהחזירוהו  מעת היה שם כי
כמ"ש·ÏÚ˙‰.(Â)בש"א : בעל  קרית גם נקראה יערים קרית

‰ÌÈ·Â¯Î.ביהושע : ·˘ÂÈ:הארון על  ˘Ì.אשר  ‡¯˜ ה ':‡˘¯ שם  נאמר  ובש"ב  האמור  ה' שם  עליו נקרא  אשר È·Ó˙(Ê)ר"ל 
.·„È·‡:הארון היה בביתו ·Ï‚Ú‰.כי ÌÈ‚‰Â:למושכו בעגלה  הקשורים  הבקר מנהיגים לפניÌÈ˜Á˘Ó.(Á)היו משמחים

כח : בכל  שיר:ÌÈ¯È˘·Â.הארון כלי מיני והם  וכו' בכנורות ואף לה ' להלל  בפה ידו:ÁÏ˘ÈÂ.(Ë)שררו את ˘ÂËÓהושיט  ÈÎ
העגלה:‰·˜¯. מעל  שיפול  וחשב ממקומו שלח ÁÈÂ¯.(È)נענעוהו אשר על וזה  ארונו שיפול  לחשוב  בה' האמונה מיעוט  על

‡ÌÈ‰Ï.וכו': ÈÙÏ:אלהים ארון לפני

oeiv zcevn
(‚).‰·ÒÂ: סבוב הנילוס:˘ÂÁÈ¯.(‰)מל' הוא
(Á).ÌÈ˙ÏˆÓ·Âבזה זה  ומקישים נחושת כלי  שני הם

קנ): (תהלים שמע בצלצלי כמו גדול קול  להשמיע
(Ë).ÔÂ„ÈÎהיתה השמות ובשתי נכון  נאמר  ב' ובשמואל 

(מ"ב˘ÂËÓ.נקראת: שמטוה ויאמר  כמו ממקומו  הנעה  ענין 
ט ):

g dpyn ipy wxt mixekia zkqn

Âíéëøc äLGLa ïìéàì äåL âBøúà,ãçà Cøãa ÷øiìå.äìøòa ïìéàì äåL,éòáøáe,úéòéáMáe.Cøãa ÷øiìå ¤§¨¤¨¦¨¦§¨§¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤¨¦¨¨¨§¨¨§¨¦©§¦¦§©¨¨§¤¤
ãçà:BøeOò Búèé÷ì úòLaL;éøácìàéìîb ïaø.øæòéìà éaøøîBà:øác ìëa ïìéàì äåL. ¤¨¤§¨©§¦¨¦¦§¥©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤¥¨¤¨¦¨§¨¨¨
Êäîäa íãì äåL íézL éëläî íc,íéòøfä úà øéLëäì;åéìò ïéáiç ïéà õøMä íãå. ©§©§¥§©¦¨¤§©§¥¨§©§¦¤©§¨¦§©©¤¤¥©¨¦¨¨
ÁéBk,äiçì äåL íéëøc Ba Lé;äîäaì äåL íéëøc Ba Léå;äåL íéëøc Ba Léåäiçìå äîäaì;Ba Léå ¤§¨¦¨¤©©¨§¤§¨¦¨¤©§¥¨§¤§¨¦¨¤©§¥¨§©©¨§¤

e.oli`l deyøùòîî øåèô î"îå ,øúåî úéòéáùá øîâðå úéùùá èðçð íàã úéòéáùì ïëå ,éòáøì ïëå ,äèðç úòùî äìøòì 'â åì ïéðåîå ,äèðç øúá ïðéìæàã
:øùòîî øåèô úéòéáùá è÷ìðã ïåéëå ÷øé ïéãë äèé÷ì øúá ïðéìæà øùòî ïéðòìã

f.mizy ikldn mc:ïéììç íã åîë íãàä íã åðééä.xykdläéá áéúëã äîäá íã åîë äàîåè ìá÷ì ,íéòøæä úà øéùëäì(áé íéøáã)åðëôùú õøàä ìò
:íéîë.uxyd mceìáà õøùä íã ìò ïéáééç ïéà íã íåùî åá åøúäùë à÷åãå .íã íåùî åéìò ïéáééç ïéàù õøùä íãì íéúù éëìäî íã äåùå øîåìë

:àåä åøùáë õøùä íãù ,ä÷åì õøù íåùî åá åøúä íà
g.iekíéîëç äá åòéøëä àìå .àéä äîöò éðôá äéøá à"éå ,äéáöä ìò àáä ùéú àåäù íéøîåà ùéå ,øáä ìéà àåäù íéøîåà ùé ìàøùé éîëç åá å÷ìçð

`xephxa yexit
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אלא  ביכורים, לענין  כלל שייכות שאינן הלכות נישנות פרקנו  סוף ועד מכאן
עוסקות  שכן ניסוחן, בצורת דמיונן  משום הקודמות, המשניות אגב כאן  שסודרו 

מזה. זה שונים הם השני ובצד לזה זה שווים הם אחד שבצד  בדברים הן 

âBøúà,האתרוג אילן  –ïìéàì äåL,פירות שאר  של  –GLaäL ÆÀÈÆÈÄÈÄÀÈ
íéëøc, להלן המפורטים –÷øiìå,לירקות הוא ושווה –Cøãa ÀÈÄÀÇÈÈÀÆÆ
ãçà.להלן כמבואר  –úéòéáMáe ,éòáøáe ,äìøòa ïìéàì äåL ÆÈÈÆÈÄÈÈÈÀÈÈÀÈÄÇÀÄÄ

הולכים  ובשביעית, וברבעי  בערלה הללו , הדברים שבשלושת כלומר  –

חנטה אחר  ixtd)באתרוג zeedzd ziy`x):האילנות בשאר dlxraכמו 
Ð שנלקטו פי  על אף האילן , לנטיעת השלישית בשנה שחנטו  שהפירות

ערלה; משום הם אסורים הרביעית, Ðבשנה iraxae שחנטו שהפירות
(עיין  הם רבעי  נטע בחמישית, שנלקטו פי על אף הרביעית, בשנה

ערלה); למסכת Ðפתיחה ziriayae השישית בשנה שחנטו  שהפירות
ואם  שמיטה; דין  עליהם חל  לא השמיטה, בשנת ונלקטו לשמיטה

כפירות  דינם בשמינית, שנלקטו פי  על  אף השמיטה, בשנת חנטו 
BøeOòשביעית. Búèé÷ì úòLaL :ãçà Cøãa ÷øiìå שלעניין – ÀÇÈÈÀÆÆÆÈÆÀÈÇÀÄÈÄ

כלו  חנטתם, אחר ולא הפירות לקיטת אחר בו הולכים מרמעשר 

וברביעית  ובשנייה לשמיטה הראשונה בשנה שנלקטו האתרוג שפירות
ראשון  מעשר מהם מפרישים ipy,ובחמישית, xyrne שנלקטו והפירות

מעשר מהם מפרישים לשמיטה, השישית ובשנה השלישית בשנה
ipr.ראשון  xyrne אף השמיטה, בשנת שנלקטו האתרוג פירות וכן 

פטורים  מקום מכל  שמיטה, דין  עליהם חל  ולא בשישית שחנטו  פי על 
בשביעית ונלקטו הואיל  שביעית, פירות כדין ממעשרות (ברטנורא ;הם

שם") אנשי "תוספות ועיין א; טו, השנה ראש ìàéìîb;בבלי  ïaø éøácÄÀÅÇÈÇÀÄÅ
אלא  האילנות, כשאר  בלבד  גשמים מי  על  גדל  אינו  ואתרוג הואיל  –

גמליאל רבן  סובר  לפיכך  כירקות, תמיד  להשקותו  שרגילים מים, כל על 
ערלה  לענין ברם לקיטה; אחר בו שהולכים כירק דינו  מעשר שלעניין 

ממקראות דורשים ושביעית ב )ורבעי  יד, השנה  ראש שהולכים (בבבלי ,
האילנות כשאר חנטה אחר טוב")בו יום  "תוספות øæòéìà.(עיין éaøÇÄÁÄÆÆ

øác ìëa ïìéàì äåL :øîBà לענין אף לאילן  שווה אתרוג – ÅÈÆÈÄÈÀÈÈÈ
לקיטה. אחר  ולא חנטה אחר  בו  שהולכים המעשר ,

מפרשים: יש ברם, הרא"ש. גם מפרש וכן מברטנורא. הרב פי  על משנתנו בארנו 
dlxra oli`l deey bexz`d,ערלה דין  בו שנוהג –iraxae,רבעי דין  בו שנוהג  –

ziriayae רמב"ם ב; לט, סוכה (רש"י  חנטה אחר  בו  הולכים שביעית שלעניין –
למשנתנו ). בפירושו

ואמרו: באושא נימנו שרבותינו א) מ, (סוכה בבבלי  מובא ההלכה ולענין 
.ziriayl oia xyrnl oia dhiwl xg` bexz`
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íézL éëläî íc,האדם דם כלומר  –äîäa íãì äåLשיש – ÇÀÇÀÅÀÇÄÈÆÀÇÀÅÈ

משקה, דין  íéòøfäלו úà øéLëäì שבעה שכן  טומאה; לקבל  – ÀÇÀÄÆÇÀÈÄ
כבר שהזכרנו כמו  טומאה, לקבל  האוכל  את המכשירים הם משקים

ובכללם אחדים, ועוף mcd,במקומות חיה בהמה, של  בדם שנאמר

כד )הטהורים יב, הדם (דברים  הוקש  – כמים" תשפכנו  הארץ "על  :
במשנתנו , שנינו ומכאן  מכשיר , הדם אף מכשירים, מים מה למים,

לקבל הזרעים את שמכשיר  בהמה, לדם זה לענין  שווה האדם שדם
כנראה  האוכלים"), "את (ולא הזרעים" "את המשנה ונקטה טומאה.

הכתוב לשון  לח )משום יא , דם (ויקרא אבל זרע". על מים יותן "וכי  :
שכתוב טומאה, לקבל  מכשיר אינו  יט )השרץ יא , לכם (ויקרא "וזה :

הוא  לכם – לכם" "וזה ודרשו : הארץ", על  השורץ בשרץ הטמא

טומאה. לקבל מכשיר  ואינו  åéìòטמא, ïéáiç ïéà õøMä íãåÀÇÇÆÆÅÇÈÄÈÈ
עליו  חייבים שאין  השרץ, לדם שתיים מהלכי דם ושווה כלומר: –

חייב  במזיד , עוף או חיה או בהמה מדם כזית האוכל  שכן  דם; משום
שנאמר  כו-כז )כרת, ז , מושבותיכם,(ויקרא בכל תאכלו  לא דם "וכל :

dndale serl ונכרתה דם, כל  תאכל  אשר נפש כל בכלל ), חיה (ואף
משום  עליו  חייב אינו שרצים דם האוכל  אבל מעמיה"; ההיא הנפש

משום  עליו  חייב אינו שהאוכל  שרצים, כדם דינו  האדם דם ואף דם;
ממנו  פירש  אם סופרים, מדברי באכילה אסור  האדם דם ברם, דם.

כיכר  גבי על  או  ב )בכלי ו, אסורות  מאכלות הל ' שאמרנו (רמב"ם  ומה .
משום  בו כשהתרו  היינו  עליו, חייב אינו שרצים דם שהאוכל לעיל 

שדם  מלקות, חייב הריהו  שרצים, איסור  משום בו  התרו  אם אבל דם,
הוא. כבשרו  השרץ

במפורש, האדם" "דם ולא שתיים" מהלכי  "דם לשון משנתנו שנקטה מה
שונים: הסברים ידי  על  אחדים מפרשים בזה נדחקים

אדם. מיני כל  כולל שתיים" "מהלכי שלשון כותב, טוב" יום "תוספות בעל 

כלאים  (עיין שדה אדני גם לכלול  התנא שבא מבאר, ישראל" "תפארת בעל 
ה); ח,

שמוציאים  דם היינו  הקזה, לדם משנתנו  שכוונת מפרש, ראשונה" "משנה בעל 
להשמיענו צריכה המשנה אין  חללים בדם שכן רפואה, לשם העורקים מן 
כד ), כג , (במדבר ישתה" חללים "ודם בפירוש: כתוב שהרי  מכשיר , שהוא
הקזה  דם שאף להשמיע באה שהמשנה אלא משקה, שהוא חללים לדם ומכאן 
דם  היינו  שתיים", מהלכי  "דם המשנה נקטה ומכאן טומאה, לקבל מכשיר 

מהלך... חי  בעודו  האדם
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éBk היה לא וטיבו  המשנה, חכמי של  בימיהם שהיה טהור  חי בעל –
בבבלי  בהמה. או חיה הוא אם א )מוגדר פ, איל(חולין זה כוי  מובא:

אומר : יוסי רבי  הצביה. ומן התיש  מן הבא זה אומרים: ויש  הבר ,
אם  היא חיה מין אם חכמים הכריעו ולא היא עצמה בפני בריה כוי 

ולכן  בהמה, äiçìמין äåL íéëøc Ba Lé החומרות בו שנוהגות – ÆÀÈÄÈÆÇÇÈ
äîäaìשבחיה, äåL íéëøc Ba Léå החומרות בו ונוהגות – ÀÆÀÈÄÈÆÇÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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äåL BðéàL íéëøcäiçì àGå äîäaì àG. §¨¦¤¥¨¤©§¥¨§©©¨
Ëäiçì äåL ãöék?äiç íãk éeqk ïeòè Bîc,áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéàå;BèçL íàå,Bîc úà ïéqëî ïéà. ¥©¨¤©©¨¨¨¦§©©¨§¥£¦§§¦§¨¥§©¦¤¨

äiçk äìáð úàîèa ànèî Baìçå,÷ôña Búàîèå,øBîç øèt Ba ïéãBt ïéàå. §¤§§©¥§ª§©§¥¨©©¨§ª§¨§¨¥§¥¦¤¤£
Èäîäaì äåL ãöék?äîäa áìçk øeñà Baìç,úøk åéìò ïéáiç ïéàå.ìBëàì øNòî óñëa ç÷ìð Bðéàå ¥©¨¤©§¥¨¤§¨§¥¤§¥¨§¥©¨¦¨¨¨¥§¥¦§¨§¤¤©£¥¤¡

íéìLeøéa,äá÷å íééçìe òBøæa áiçå.øæòéìà éaøøèBt,äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnäL. ¦¨©¦§©¨¦§©§¨©¦§¥¨©¦¡¦¤¤¥¤©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
‡Èäîäaì àGå äiçì àG äåL Bðéà ãöék?äîäaä íòå äiçä íò íéàìk íeMî øeñà.Bzîäáe Búiç áúBkä ¥©¥¨¤©©¨§©§¥¨¨¦¦§©¦¦©©¨§¦©§¥¨©¥©¨§¤§

:äîäá íà àéä äéç íà
h.dig mck ieqik oerh:àåä ÷ôñã ïåéë åéåñë ìò ïéëøáî ïéàå ,àøîåçì.aeh meia eze` oihgey oi`eïëåî äøéë øôàã â"òàå ,åîã úà úåñëì øåñàù éôì

:÷ôñì ïëåî åðéàå éàãåì ïëåî ,àåä.digk dliap z`nehaäëàìî ìëì äùòé äôøè áìçå äìáð áìçå ïî ïðéôìéãë ,àåä øåäè äøåäè äîäá áìçã(æ àø÷éå),
:÷ôñ åúàîåè êëéôì àîè åáìçå äéç ÷ôñ øåäè åáìçå àåä äîäá ÷ôñã íåùîå.xeng xht ea oicet oi`eøîà àðîçøå ,àåä äéç àîù(ãì úåîù)øåîç øèôå

:éáö ÷ôñ äù ÷ôñ éàäå ,äùá äãôú
i.dnda algk xeq` ealg:æòå áùëå øåù áìçë.zxk eilr oiaiig oi`e:åéìò ïé÷åì ïéàù ä"äå .åúââù ìò úàèç àéáäìxyrn sqka gwlp epi`e

.milyexia elk`l:íéîìù [àìà] øùòî óñëî äåàú øùáì äîäá ïéç÷åì ïéàå ,àåä äîäá àîùã.daiwae miiglae rexfa aiigeàø÷î åäì ïðéáøîã
áéúëã(çé íéøáã):éåëä úà úåáøì äù íà.di`xd eilr exiagn `ivendyáä ìòá äéì øîàã:à"øë äëìäå .ìå÷ùå àåä äîäá ïéîã äéàø éúééà ïäëì äîä
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äiçìåשבבהמה, äîäaì äåL íéëøc Ba Léå הנוהגים דינים – ÀÆÀÈÄÈÆÇÀÅÈÀÇÇÈ
בחיה, וגם בבהמה äîäaìגם àG äåL BðéàL íéëøc Ba LéåÀÆÀÈÄÆÅÈÆÇÀÅÈ

äiçì àGå,כבהמה ולא כחיה לא עצמה, בפני  כבריה אותו שדנים – ÀÇÇÈ
הבאות. המשניות בשלש להלן כמבואר
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äiçì äåL ãöék?חיה כדין  בכוי מחמירים כיצד –ïeòè Bîc ÅÇÈÆÇÇÈÈÈ
äiç íãk éeqk–בתורה יג )כתוב יז , מבני(ויקרא  איש  "ואיש  : ÄÀÇÇÈ

יאכל אשר  עוף או חיה ציד יצוד אשר בתוכם הגר  הגר ומן  ישראל

או  טהורה חיה שהשוחט למדים, מכאן  בעפר ", וכסהו דמו את ושפך 
בהמה  השוחט אבל  השחיטה; לאחר דמם את לכסות חייב טהור, עוף

מחמירים, ובכוי עוף"; או  "חיה נאמר: שהרי  כיסוי , טעון  דמה אין 
שספק  כיון כיסויו, על מברכים אין ברם, חיה; כדם כיסוי טעון שדמו

áBèהוא. íBéa BúBà ïéèçBL ïéàå טעון ואינו הואיל כלומר  – ÀÅÂÄÀ
יכולים  שאין  מפני טוב, ביום לשחטו אסור לפיכך  מספק, אלא כיסוי
טוב  ביום העפר  את לטלטל  שאסור הדם, כיסוי מצוות בו  לקיים

ספק. שהוא דמו, כיסוי BèçLלצורך  íàå,טוב ביום –ïéqëî ïéà ÀÄÀÈÅÀÇÄ
Bîc úà מוכן כירה שאפר פי  על  ואף לעיל, שבארנו  מהטעם – ÆÈ

לספק מוכן  ואינו לודאי  הוא מוכן  הרא"ש )הוא, ויש(הרמב"ם ; .
שחיטת  לשם טוב יום מערב מוכן  עפר  לו היה שאפילו מפרשים,

חיה  ודאי  הרואה יאמר  שמא מחשש  דמו, את לכסות לו אסור הכוי ,
להלן  כמבואר אסור וחלבו באכילה, חלבו  להתיר  ויבוא (בבליהוא

א ) ח , שווה ביצה שהוא לדרכים ענין  אינן האחרונות ההלכות שתי  – .
כמו  ברישא, ששנינו דמו  כיסוי  של הדין  אגב כאן נישנו  אלא לחיה,

לעיל. äiçkשבארנו  äìáð úàîèa ànèî Baìçå חלב שכן  – ÀÆÀÀÇÅÀËÀÇÀÅÈÇÇÈ
שכתוב טמא, אינו טהורה בהמה נבלת כד )של ז , נבלה (ויקרא "וחלב :

למדים  ומכאן תאכלוהו", לא ואכול  מלאכה לכל יעשה טרפה וחלב
נבלה, בטומאת מטמא אינו לאכלו , שאסור טהורה, בהמה של  שחלב

נבלה  בטומאת מטמא הריהו  לאכלו, שמותר  חיה, של חלב אבל 
כחיה. נבלה בטומאת מטמא שחלבו בכוי  גם ומחמירים כבשרה;

÷ôña Búàîèå,מספק אלא אינו  הכוי נבלת של החלב וטומאת – ÀËÀÈÀÈÅ
הוא. בהמה øBîçשמא øèt Ba ïéãBt ïéàå שנאמר יג,– (שמות  ÀÅÄÆÆÂ

שהוא יג ) בכוי ולא בחיה, לא אבל בשה", תפדה חמור פטר "וכל :
מן  הבא זה שהכוי האומר לדברי  משנתנו מפרשים יש  חיה. ספק

והצביה  להשמיענו התיש  המשנה באה ולכן  הוא, שה שספק היינו ,
חמור פטר בו פודים שם")שאין אנשי "תוספות ברטנורא; .(רמב"ם ;

i y i l y m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

äîäaì äåL ãöék?בהמה כדין בכוי מחמירים במה –Baìç ÅÇÈÆÇÀÅÈÆÀ
äîäa áìçk øeñàשנאמר כג )– ז , וכשב (ויקרא  שור  חלב "כל  : ÈÀÅÆÀÅÈ

חיה  חלב אבל  באכילה, אסור  בהמה שחלב ומכאן תאכלו", לא ועז 

אסור שחלבו בו  מחמירים בהמה, ספק והוא הואיל  והכוי, מותר;
בהמה. úøkכחלב åéìò ïéáiç ïéàå בהמה חלב האוכל  שכן  – ÀÅÇÈÄÈÈÈÅ

שנאמר  כרת, חייב כה )במזיד  ז, הבהמה (ויקרא  מן חלב אוכל  כל "כי  :
לה' אשה ממנה יקריב dpnnאשר  aixwdl mi`yxy dndad on xnelk)

,(oaxw;מלקות חייב בו , התרו  ואם מעמיה"; האוכלת הנפש ונכרתה
האוכל אבל  חטאת; קרבן  להביא חייב בשוגג, בהמה חלב והאוכל

כרת, עליו  חייב אינו  מספק, אלא אסור  ואינו הואיל כוי , של חלב
קרבן  להביא חייב ואינו בו , התרו  אם מלקות חייב שאינו הדין  והוא

שגגתו. על íéìLeøéaחטאת ìBëàì øNòî óñëa ç÷ìð BðéàåÀÅÄÀÈÀÆÆÇÂÅÆÁÄÈÇÄ
בהמה  שמא בירושלים לאכלו שני מעשר  בכסף כוי  לקנות אסור –

קרבן  להקריבה אלא שני  מעשר  בכסף בהמה לוקחים ואין  הוא,
לכך . ראוי  אינו  הכוי והרי  äá÷åשלמים, íééçìe òBøæa áiçå– ÀÇÈÄÀÇÀÈÇÄÀÅÈ

הזרוע את לכהן ממנה ליתן  חייב חולין  בהמת השוחט (weydשכן 
(zipnid zincwd lbxd ly zilewdeשנאמר והקבה, (דברים והלחיים

יג ) אם יח , הזבח זובחי  מאת העם מאת הכהנים משפט יהיה "וזה :
את  השוחט וכן והקבה"; והלחיים הזרוע לכהן  ונתן  שה אם שור 
בהמה, השוחט כדין הללו, המתנות את לכהן ממנו ליתן חייב הכוי 

חכמים: Ðשדרשו "dy m`". הכוי את øèBtלרבות øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
לכהן, המתנות ממנו לתת הכוי  בעל  את –åéìò Bøáçî àéöBnäLÆÇÄÅÂÅÈÈ

äéàøä הבא" המתנות: את התובע לכהן  לומר  יכול הכוי  בעל – ÈÀÈÈ
אלא  נוהגות המתנות שאין המתנות", את וטול  הוא בהמה שמין ראיה

פטור ראיה לו שאין  וכיון לעיל, שהבאנו הפסוק כפי בלבד , בבהמה
חיה. השוחט כדין  המתנות, את לו  מליתן  הכוי  iaxkבעל  dklde

.xfril`

א י ה נ ש מ ר ו א ב

íéàìk íeMî øeñà ?äîäaì àGå äiçì àG äåL Bðéà ãöékÅÇÅÈÆÇÇÈÀÇÀÅÈÈÄÄÀÇÄ
äîäaä íòå äiçä íòבבעלי ישנם כלאים של איסורים שני – ÄÇÇÈÀÄÇÀÅÈ

שכתוב כמו  הרבעה, איסור יט )חיים: יט , תרביע (ויקרא  לא "בהמתך :

שכתוב כמו מלאכה, ואיסור י)כלאים", כב , תחרוש(דברים  "לא :
יחדו " ובחמור g);בשור wxt mi`lk zkqn oiir) אלו איסורים שני

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt mixekia zkqn

Bðáì,ä úà Bì áúk àGéBk.øîà íà:äîäa Bà äiç äfL øéæð éðéøä,øéæð àeä éøä.íéåL åéëøc ìk øàLe ¦§¨©¤©¦¨©£¥¦¨¦¤¤©¨§¥¨£¥¨¦§¨¨§¨¨¨¦
äîäaìå äiçì,äæëå äæk äèéçL ïeòèå,éçä ïî øáà íeMîe äìáð íeMî ànèîe,äæëå äæk. ©©¨§©§¥¨§¨§¦¨¨¤§¨¤§©¥¦§¥¨¦¥¤¦©©¨¤§¨¤

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøekaä úà ïéLéøôî ãöék?eäãN CBúì íãà ãøBé,äøkaL äðàz äàBøå,økaL ìBkLà,økaL ïBnø– ¥©©§¦¦¤©¦¦¥¨¨§¨¥§¤§¥¨¤¦§¨¤§¤¦¥¦¤¦¥

øîBàå éîâa BøLB÷:íéøeka elà éøä.ïBòîL éaøøîBà:ïë ét ìò óà,øçàî íéøeka íúBà àøB÷å øæBç §§¤¦§¥£¥¥¦¦©¦¦§¥©©¦¥¥§¥¨¦¦¥©©
ìziLò÷øwä ïî eL. ¤¦¨§¦©©§©
·íéøekaä úà ïéìòî ãöék?ãîòî ìL øéòì úBñpkúî ãîònaL úBøéòä ìk,øéò ìL dáBçøa ïéðìå,àGå ¥©©£¦¤©¦¦¨¨£¨¤©©£¨¦§©§¨¦¤©£¨§¨¦¦§¨¤¦§

`i.iekd z` el azk `läð÷ àì ãáì åúîäá åì áúë íàù ùøéô í"áîøå .äéç éàãå åà äîäá éàãå ìò àìà åúòã äéä àì íäéðù åì áúëù ô"òà
äîî äð÷ ïäéðù åì áúë íàù åéøáãî äàøð .àåä äéçã äéàø éúééà äéì ïðéøîà ãáì åúéç åì áúë íàå ,àåä äîäáã äéàø éúééà äéì ïðéøîàã ,éåëä úà

:êùôð.dnda e` dig dfy xifp ipixd xn` m`åìéôàå .àøîåçì àøåñéà ÷ôñã øéæð æ"ä äîäá äæù øéæð éðéøä øîàù ïéá ,äéç äæù øéæð éðéøä øîàù ïéá
:÷ôñî øéæð æ"ä ,äîäá àìå äéç àì åðéà äæù åà ,äîäáå äéç äæù øéæð éðéøä øîà

b`.dxkay .oiyixtn cvikáéúëã ,éøôä øîâð àì åìéôàå(åë íéøáã)ïéà äùøôä úòùá ìáà ,éøô àåä äàáä úòùá ,éøô úéùàø úà éúàáä äðä
:ïéâô åìéôàå øñåá åìéôà àìà éøô äéäéù êéøö.mixeka el` ixd:ïúèé÷ì øçà íù ãåò úåø÷ì ö"àå.my `xewe xfeg k"tr` xne` oerny 'xùéøãã

ïéàå .äàáä úòùá åîë ùåìúá úåøéôä åéäéù êéøö íù úàéø÷ úòùáã ,éøô äùøôä úòùá óà éøô äàáä úòùá äî ,äîãàä éøô ìë úéùàøî úç÷ìå
:ù"øë äëìä

a.cnrnay zexiird lkãåîòì ìàøùé ìëî íéçåìù ,åéä íéìàøùé ãîòîä éùðàå ,äðåäë úåøîùî íéøùòå äòáøà ãâðë ìàøùéá åéä úåãîòî ã"ë
:ãîòî éùðà íéàø÷ð ïäå ,åì òåá÷ä úáùá ãçà ìë øîùî åúåàáù íéåìäå íéðäëä íò ïáø÷ä ìò.exirl zeqpkznïéàéáî åéä àìå ,ãîòîä ùàø ìù

`xephxa yexit

או נוהגים בהרבעה הוא שאסור  ובהמה, חיה כל לגבי בכוי  איפוא
בהמה. עם בין חיה עם בין  Bðáìבמלאכה Bzîäáe Búiç áúBkäÇÅÇÈÀÆÀÄÀ

כל את או  חיתו  כל את לו שנותן מתנה בשטר  לבנו אדם כתב אם –
éBkä,(רמב"ם )בהמתו úà Bì áúk àG אנו חיתו לו כתב שאם – ÈÇÆÇ

אנו  בהמתו , לו כתב ואם הוא, חיה שהכוי ראיה הבא לו: אומרים
שאפילו  מפרשים, ויש היא. בהמה שהכוי ראיה הבא לו: אומרים

דעתו  היתה שלא בכוי, זוכה אינו ובהמתו, חיתו שניהם, את לבנו  כתב
חיה ודאי  או  בהמה ודאי על  אלא הכותב øîà:.(ר"ש )של íàÄÈÇ

äiç äfL øéæð éðéøä,חיה מין הכוי  אם –Bàהריני" שאמר: – ÂÅÄÈÄÆÆÇÈ
שזה או:äîäaנזיר ובהמה", חיה שזה נזיר "הריני  אמר: אם וכן  – ÀÅÈ

ז ), ה, נזיר (עיין  חיה" ולא בהמה לא øéæð"שזה àeä éøä שבספק – ÂÅÈÄ
דרכים  בכוי שיש לפי  הטעם, מבארים ויש לחומרה. הולכים איסור 

לחיה ולא לבהמה לא שווה ושאינו  לבהמה, ושווה לחיה (עיין שווה

ראשונה") åéëøc."משנה ìk øàLe, הכוי של  –äiçì íéåL ÀÈÈÀÈÈÈÄÇÇÈ
äîäaìå גם נוהגים בבהמה ובין  בחיה בין הנוהגים הדינים שכל – ÀÇÀÅÈ

äæëåבכוי , äæk äèéçL ïeòèå שווים דרכיו  כיצד כלומר: – ÀÈÀÄÈÈÆÀÈÆ
ולבהמה? Ðלחיה dfke dfk dhigy oerhהכוי בשר  לאכול  הרוצה

לשחטו, äìáðצריך  íeMî ànèîe מטמאה נבלתו  שמת, כוי – ÀÇÅÄÀÅÈ
וחיה בהמה נבלת לט )כדין  כז ; יא, éçä,.(ויקרא ïî øáà íeMîeÄÅÆÄÇÇ

äæëå äæk ובבהמה בחיה כמו בכוי  מטמא החי  מן  הפורש  שאבר – ÈÆÀÈÆ
שנוהג  כשם בכוי  נוהג החי  מן  אבר  שאיסור  או ב), ו , עדיות (עיין 

בבהמה  השווים אחדים דברים אלא מונה אינה משנתנו ובבהמה. בחיה
בהן  השווים דברים הרבה עוד יש  אבל  בכוי, גם ונוהגים (עיין ובחיה

ראשונה") "משנה ישראל"; ."תפארת 

i r i a x m e i
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eäãN CBúì íãà ãøBé ?íéøekaä úà ïéLéøôî ãöék כגון – ÅÇÇÀÄÄÆÇÄÄÅÈÈÀÈÅ
האילן , äøkaLלשדה äðàz äàBøå,להבשיל שהתחילה –ìBkLà ÀÆÀÅÈÆÄÀÈÆÀ

økaL, להבשיל שהתחיל  ענבים אשכול  –økaL ïBnøעל אף – ÆÄÅÄÆÄÅ
צרכו, כל  בשל לא עדיין  שהפרי  éîâaפי BøLB÷ או) גֹומא בקנה – ÀÀÆÄ

בשעת  כך  אחר  שיכירוהו  כדי  לביכורים, שהופרש לסימן  אחר ), במשהו 

הפירות, íéøekaלקיטת elà éøä :øîBàå הפירות נעשים וכך  – ÀÅÂÅÅÄÄ
אינו  בישולם בגמר  אותם וכשתולש  שם, להם משקרא "ביכורים"

שנאמר "ביכורים", שם עליהם ולקרוא לחזור י)צריך  כו, :(דברים
הנה ראשיתiz`ad"ועתה dnc`d",את ixt בשעת חכמים: ודרשו

בוסר אפילו  – הפרשה בשעת אבל פרי , שיהא צריך בלבד הבאה
ביכורים הם הרי שם, להם משקרא פגים, éaøÇÄ.(ירושלמי)ואפילו 

ïë ét ìò óà :øîBà ïBòîL הביכורים את שמפריש פי  על  אף – ÄÀÅÇÇÄÅ
מחוברים, eLìziLבעודם øçàî íéøeka íúBà àøB÷å øæBçÅÀÅÈÄÄÅÇÇÆÄÈÀ

ò÷øwä ïîלאחר "ביכורים" שם שנית עליהם לקרוא הוא חייב – ÄÇÇÀÇ
ב): שם, (שם שנאמר  כל "zgwleשיתלשם, האדמה",ixtמראשית

בשעת  אף פרי, שיהא צריך  הבאה בשעת מה שמעון : רבי  מכאן ודורש 
את  שתולש לאחר  הלכך בשל; פרי  והיינו  פרי , שיהא צריך הפרשה

ביכורים". אלו "הרי  ואומר : חוזר הריהו  הביכורים, dkldפירות oi`e
.oerny iaxk

כסדרם  ולא שבכר", רימון  שבכר, אשכול  שבכרה, "תאנה נקטה: משנתנו 
הבשלתם, סדר הוא שכך  לפי ורמון ", ותאנה "וגפן  ח): ח, (דברים בכתוב
הכתוב  אבל  הרימונים. כך ואחר הענבים אחריהן התאנים, מבשילות שתחילה
(בבלי שנאמר  כמו  יותר, שמשובח מה מקדים ישראל ארץ בשבח המדבר
טוב" יום "תוספות (עיין לברכה" קודם בפסוק הקודם "כל א): מא, ברכות

ח). ו , ברכות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéøekaä úà ïéìòî ãöék? המקדש לבית לירושלים, –ìk ÅÇÇÂÄÆÇÄÄÈ
ãîòî ìL øéòì úBñpkúî ãîònaL úBøéòäהמעמד ענין  – ÈÂÈÆÇÇÂÈÄÀÇÀÈÄÆÇÂÈ

נאמר התמיד קרבן  בפרשת ב): (ד , תענית במסכת כח ,מבואר (במדבר

לאשיב ) לחמי  קרבני  את אליהם, ואמרת ישראל  בני  את "צו :exnyz...
Ð "ecrena il aixwdl קרבן הקרבת על  מצווים ישראל שכל  ומכאן 

על עומד  אינו  והוא קרב אדם של  קרבנו  היאך אבל יום. כל התמיד

קרבן  שמביא מי כל  על  שמצוה כלומר בשעת גביו ? בעזרה לעמוד 
הרי מוסף, קרבן  או  התמיד כקרבן  ציבור, בקרבן  אבל קרבנו , הקרבת
לפיכך הקרבתו ? בשעת בעזרה עומדים ישראל כל  שיהיו  אפשר אי 

מחולקים  ישראל כל שיהיו  ודוד), (שמואל ראשונים נביאים תיקנו
כשם  איזורים), וארבעה לעשרים (היינו  מעמדות וארבעה לעשרים

הלויים  ואת כהונה, משמרות וארבעה לעשרים הכהנים את שחילקו 
מתוכו  אחד היה ומעמד מעמד כל לווייה. משמרות וארבעה לעשרים

המעמד ראש  בה שישב והעיר המעמד", "ראש  הנקרא עליו, ממונה
מעמד היה שבוע כל  המעמד. עיירות כל  של הראשית העיר היתה

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסה `i dpyn ipy wxt mixekia zkqn

äåL BðéàL íéëøcäiçì àGå äîäaì àG. §¨¦¤¥¨¤©§¥¨§©©¨
Ëäiçì äåL ãöék?äiç íãk éeqk ïeòè Bîc,áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéàå;BèçL íàå,Bîc úà ïéqëî ïéà. ¥©¨¤©©¨¨¨¦§©©¨§¥£¦§§¦§¨¥§©¦¤¨

äiçk äìáð úàîèa ànèî Baìçå,÷ôña Búàîèå,øBîç øèt Ba ïéãBt ïéàå. §¤§§©¥§ª§©§¥¨©©¨§ª§¨§¨¥§¥¦¤¤£
Èäîäaì äåL ãöék?äîäa áìçk øeñà Baìç,úøk åéìò ïéáiç ïéàå.ìBëàì øNòî óñëa ç÷ìð Bðéàå ¥©¨¤©§¥¨¤§¨§¥¤§¥¨§¥©¨¦¨¨¨¥§¥¦§¨§¤¤©£¥¤¡

íéìLeøéa,äá÷å íééçìe òBøæa áiçå.øæòéìà éaøøèBt,äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnäL. ¦¨©¦§©¨¦§©§¨©¦§¥¨©¦¡¦¤¤¥¤©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
‡Èäîäaì àGå äiçì àG äåL Bðéà ãöék?äîäaä íòå äiçä íò íéàìk íeMî øeñà.Bzîäáe Búiç áúBkä ¥©¥¨¤©©¨§©§¥¨¨¦¦§©¦¦©©¨§¦©§¥¨©¥©¨§¤§

:äîäá íà àéä äéç íà
h.dig mck ieqik oerh:àåä ÷ôñã ïåéë åéåñë ìò ïéëøáî ïéàå ,àøîåçì.aeh meia eze` oihgey oi`eïëåî äøéë øôàã â"òàå ,åîã úà úåñëì øåñàù éôì

:÷ôñì ïëåî åðéàå éàãåì ïëåî ,àåä.digk dliap z`nehaäëàìî ìëì äùòé äôøè áìçå äìáð áìçå ïî ïðéôìéãë ,àåä øåäè äøåäè äîäá áìçã(æ àø÷éå),
:÷ôñ åúàîåè êëéôì àîè åáìçå äéç ÷ôñ øåäè åáìçå àåä äîäá ÷ôñã íåùîå.xeng xht ea oicet oi`eøîà àðîçøå ,àåä äéç àîù(ãì úåîù)øåîç øèôå

:éáö ÷ôñ äù ÷ôñ éàäå ,äùá äãôú
i.dnda algk xeq` ealg:æòå áùëå øåù áìçë.zxk eilr oiaiig oi`e:åéìò ïé÷åì ïéàù ä"äå .åúââù ìò úàèç àéáäìxyrn sqka gwlp epi`e

.milyexia elk`l:íéîìù [àìà] øùòî óñëî äåàú øùáì äîäá ïéç÷åì ïéàå ,àåä äîäá àîùã.daiwae miiglae rexfa aiigeàø÷î åäì ïðéáøîã
áéúëã(çé íéøáã):éåëä úà úåáøì äù íà.di`xd eilr exiagn `ivendyáä ìòá äéì øîàã:à"øë äëìäå .ìå÷ùå àåä äîäá ïéîã äéàø éúééà ïäëì äîä
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äiçìåשבבהמה, äîäaì äåL íéëøc Ba Léå הנוהגים דינים – ÀÆÀÈÄÈÆÇÀÅÈÀÇÇÈ
בחיה, וגם בבהמה äîäaìגם àG äåL BðéàL íéëøc Ba LéåÀÆÀÈÄÆÅÈÆÇÀÅÈ

äiçì àGå,כבהמה ולא כחיה לא עצמה, בפני  כבריה אותו שדנים – ÀÇÇÈ
הבאות. המשניות בשלש להלן כמבואר

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äiçì äåL ãöék?חיה כדין  בכוי מחמירים כיצד –ïeòè Bîc ÅÇÈÆÇÇÈÈÈ
äiç íãk éeqk–בתורה יג )כתוב יז , מבני(ויקרא  איש  "ואיש  : ÄÀÇÇÈ

יאכל אשר  עוף או חיה ציד יצוד אשר בתוכם הגר  הגר ומן  ישראל

או  טהורה חיה שהשוחט למדים, מכאן  בעפר ", וכסהו דמו את ושפך 
בהמה  השוחט אבל  השחיטה; לאחר דמם את לכסות חייב טהור, עוף

מחמירים, ובכוי עוף"; או  "חיה נאמר: שהרי  כיסוי , טעון  דמה אין 
שספק  כיון כיסויו, על מברכים אין ברם, חיה; כדם כיסוי טעון שדמו

áBèהוא. íBéa BúBà ïéèçBL ïéàå טעון ואינו הואיל כלומר  – ÀÅÂÄÀ
יכולים  שאין  מפני טוב, ביום לשחטו אסור לפיכך  מספק, אלא כיסוי
טוב  ביום העפר  את לטלטל  שאסור הדם, כיסוי מצוות בו  לקיים

ספק. שהוא דמו, כיסוי BèçLלצורך  íàå,טוב ביום –ïéqëî ïéà ÀÄÀÈÅÀÇÄ
Bîc úà מוכן כירה שאפר פי  על  ואף לעיל, שבארנו  מהטעם – ÆÈ

לספק מוכן  ואינו לודאי  הוא מוכן  הרא"ש )הוא, ויש(הרמב"ם ; .
שחיטת  לשם טוב יום מערב מוכן  עפר  לו היה שאפילו מפרשים,

חיה  ודאי  הרואה יאמר  שמא מחשש  דמו, את לכסות לו אסור הכוי ,
להלן  כמבואר אסור וחלבו באכילה, חלבו  להתיר  ויבוא (בבליהוא

א ) ח , שווה ביצה שהוא לדרכים ענין  אינן האחרונות ההלכות שתי  – .
כמו  ברישא, ששנינו דמו  כיסוי  של הדין  אגב כאן נישנו  אלא לחיה,

לעיל. äiçkשבארנו  äìáð úàîèa ànèî Baìçå חלב שכן  – ÀÆÀÀÇÅÀËÀÇÀÅÈÇÇÈ
שכתוב טמא, אינו טהורה בהמה נבלת כד )של ז , נבלה (ויקרא "וחלב :

למדים  ומכאן תאכלוהו", לא ואכול  מלאכה לכל יעשה טרפה וחלב
נבלה, בטומאת מטמא אינו לאכלו , שאסור טהורה, בהמה של  שחלב

נבלה  בטומאת מטמא הריהו  לאכלו, שמותר  חיה, של חלב אבל 
כחיה. נבלה בטומאת מטמא שחלבו בכוי  גם ומחמירים כבשרה;

÷ôña Búàîèå,מספק אלא אינו  הכוי נבלת של החלב וטומאת – ÀËÀÈÀÈÅ
הוא. בהמה øBîçשמא øèt Ba ïéãBt ïéàå שנאמר יג,– (שמות  ÀÅÄÆÆÂ

שהוא יג ) בכוי ולא בחיה, לא אבל בשה", תפדה חמור פטר "וכל :
מן  הבא זה שהכוי האומר לדברי  משנתנו מפרשים יש  חיה. ספק

והצביה  להשמיענו התיש  המשנה באה ולכן  הוא, שה שספק היינו ,
חמור פטר בו פודים שם")שאין אנשי "תוספות ברטנורא; .(רמב"ם ;

i y i l y m e i
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äîäaì äåL ãöék?בהמה כדין בכוי מחמירים במה –Baìç ÅÇÈÆÇÀÅÈÆÀ
äîäa áìçk øeñàשנאמר כג )– ז , וכשב (ויקרא  שור  חלב "כל  : ÈÀÅÆÀÅÈ

חיה  חלב אבל  באכילה, אסור  בהמה שחלב ומכאן תאכלו", לא ועז 

אסור שחלבו בו  מחמירים בהמה, ספק והוא הואיל  והכוי, מותר;
בהמה. úøkכחלב åéìò ïéáiç ïéàå בהמה חלב האוכל  שכן  – ÀÅÇÈÄÈÈÈÅ

שנאמר  כרת, חייב כה )במזיד  ז, הבהמה (ויקרא  מן חלב אוכל  כל "כי  :
לה' אשה ממנה יקריב dpnnאשר  aixwdl mi`yxy dndad on xnelk)

,(oaxw;מלקות חייב בו , התרו  ואם מעמיה"; האוכלת הנפש ונכרתה
האוכל אבל  חטאת; קרבן  להביא חייב בשוגג, בהמה חלב והאוכל

כרת, עליו  חייב אינו  מספק, אלא אסור  ואינו הואיל כוי , של חלב
קרבן  להביא חייב ואינו בו , התרו  אם מלקות חייב שאינו הדין  והוא

שגגתו. על íéìLeøéaחטאת ìBëàì øNòî óñëa ç÷ìð BðéàåÀÅÄÀÈÀÆÆÇÂÅÆÁÄÈÇÄ
בהמה  שמא בירושלים לאכלו שני מעשר  בכסף כוי  לקנות אסור –

קרבן  להקריבה אלא שני  מעשר  בכסף בהמה לוקחים ואין  הוא,
לכך . ראוי  אינו  הכוי והרי  äá÷åשלמים, íééçìe òBøæa áiçå– ÀÇÈÄÀÇÀÈÇÄÀÅÈ

הזרוע את לכהן ממנה ליתן  חייב חולין  בהמת השוחט (weydשכן 
(zipnid zincwd lbxd ly zilewdeשנאמר והקבה, (דברים והלחיים

יג ) אם יח , הזבח זובחי  מאת העם מאת הכהנים משפט יהיה "וזה :
את  השוחט וכן והקבה"; והלחיים הזרוע לכהן  ונתן  שה אם שור 
בהמה, השוחט כדין הללו, המתנות את לכהן ממנו ליתן חייב הכוי 

חכמים: Ðשדרשו "dy m`". הכוי את øèBtלרבות øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
לכהן, המתנות ממנו לתת הכוי  בעל  את –åéìò Bøáçî àéöBnäLÆÇÄÅÂÅÈÈ

äéàøä הבא" המתנות: את התובע לכהן  לומר  יכול הכוי  בעל – ÈÀÈÈ
אלא  נוהגות המתנות שאין המתנות", את וטול  הוא בהמה שמין ראיה

פטור ראיה לו שאין  וכיון לעיל, שהבאנו הפסוק כפי בלבד , בבהמה
חיה. השוחט כדין  המתנות, את לו  מליתן  הכוי  iaxkבעל  dklde

.xfril`
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íéàìk íeMî øeñà ?äîäaì àGå äiçì àG äåL Bðéà ãöékÅÇÅÈÆÇÇÈÀÇÀÅÈÈÄÄÀÇÄ
äîäaä íòå äiçä íòבבעלי ישנם כלאים של איסורים שני – ÄÇÇÈÀÄÇÀÅÈ

שכתוב כמו  הרבעה, איסור יט )חיים: יט , תרביע (ויקרא  לא "בהמתך :

שכתוב כמו מלאכה, ואיסור י)כלאים", כב , תחרוש(דברים  "לא :
יחדו " ובחמור g);בשור wxt mi`lk zkqn oiir) אלו איסורים שני

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt mixekia zkqn

Bðáì,ä úà Bì áúk àGéBk.øîà íà:äîäa Bà äiç äfL øéæð éðéøä,øéæð àeä éøä.íéåL åéëøc ìk øàLe ¦§¨©¤©¦¨©£¥¦¨¦¤¤©¨§¥¨£¥¨¦§¨¨§¨¨¨¦
äîäaìå äiçì,äæëå äæk äèéçL ïeòèå,éçä ïî øáà íeMîe äìáð íeMî ànèîe,äæëå äæk. ©©¨§©§¥¨§¨§¦¨¨¤§¨¤§©¥¦§¥¨¦¥¤¦©©¨¤§¨¤
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øîBàå éîâa BøLB÷:íéøeka elà éøä.ïBòîL éaøøîBà:ïë ét ìò óà,øçàî íéøeka íúBà àøB÷å øæBç §§¤¦§¥£¥¥¦¦©¦¦§¥©©¦¥¥§¥¨¦¦¥©©
ìziLò÷øwä ïî eL. ¤¦¨§¦©©§©
·íéøekaä úà ïéìòî ãöék?ãîòî ìL øéòì úBñpkúî ãîònaL úBøéòä ìk,øéò ìL dáBçøa ïéðìå,àGå ¥©©£¦¤©¦¦¨¨£¨¤©©£¨¦§©§¨¦¤©£¨§¨¦¦§¨¤¦§

`i.iekd z` el azk `läð÷ àì ãáì åúîäá åì áúë íàù ùøéô í"áîøå .äéç éàãå åà äîäá éàãå ìò àìà åúòã äéä àì íäéðù åì áúëù ô"òà
äîî äð÷ ïäéðù åì áúë íàù åéøáãî äàøð .àåä äéçã äéàø éúééà äéì ïðéøîà ãáì åúéç åì áúë íàå ,àåä äîäáã äéàø éúééà äéì ïðéøîàã ,éåëä úà

:êùôð.dnda e` dig dfy xifp ipixd xn` m`åìéôàå .àøîåçì àøåñéà ÷ôñã øéæð æ"ä äîäá äæù øéæð éðéøä øîàù ïéá ,äéç äæù øéæð éðéøä øîàù ïéá
:÷ôñî øéæð æ"ä ,äîäá àìå äéç àì åðéà äæù åà ,äîäáå äéç äæù øéæð éðéøä øîà

b`.dxkay .oiyixtn cvikáéúëã ,éøôä øîâð àì åìéôàå(åë íéøáã)ïéà äùøôä úòùá ìáà ,éøô àåä äàáä úòùá ,éøô úéùàø úà éúàáä äðä
:ïéâô åìéôàå øñåá åìéôà àìà éøô äéäéù êéøö.mixeka el` ixd:ïúèé÷ì øçà íù ãåò úåø÷ì ö"àå.my `xewe xfeg k"tr` xne` oerny 'xùéøãã

ïéàå .äàáä úòùá åîë ùåìúá úåøéôä åéäéù êéøö íù úàéø÷ úòùáã ,éøô äùøôä úòùá óà éøô äàáä úòùá äî ,äîãàä éøô ìë úéùàøî úç÷ìå
:ù"øë äëìä

a.cnrnay zexiird lkãåîòì ìàøùé ìëî íéçåìù ,åéä íéìàøùé ãîòîä éùðàå ,äðåäë úåøîùî íéøùòå äòáøà ãâðë ìàøùéá åéä úåãîòî ã"ë
:ãîòî éùðà íéàø÷ð ïäå ,åì òåá÷ä úáùá ãçà ìë øîùî åúåàáù íéåìäå íéðäëä íò ïáø÷ä ìò.exirl zeqpkznïéàéáî åéä àìå ,ãîòîä ùàø ìù

`xephxa yexit

או נוהגים בהרבעה הוא שאסור  ובהמה, חיה כל לגבי בכוי  איפוא
בהמה. עם בין חיה עם בין  Bðáìבמלאכה Bzîäáe Búiç áúBkäÇÅÇÈÀÆÀÄÀ

כל את או  חיתו  כל את לו שנותן מתנה בשטר  לבנו אדם כתב אם –
éBkä,(רמב"ם )בהמתו úà Bì áúk àG אנו חיתו לו כתב שאם – ÈÇÆÇ

אנו  בהמתו , לו כתב ואם הוא, חיה שהכוי ראיה הבא לו: אומרים
שאפילו  מפרשים, ויש היא. בהמה שהכוי ראיה הבא לו: אומרים

דעתו  היתה שלא בכוי, זוכה אינו ובהמתו, חיתו שניהם, את לבנו  כתב
חיה ודאי  או  בהמה ודאי על  אלא הכותב øîà:.(ר"ש )של íàÄÈÇ

äiç äfL øéæð éðéøä,חיה מין הכוי  אם –Bàהריני" שאמר: – ÂÅÄÈÄÆÆÇÈ
שזה או:äîäaנזיר ובהמה", חיה שזה נזיר "הריני  אמר: אם וכן  – ÀÅÈ

ז ), ה, נזיר (עיין  חיה" ולא בהמה לא øéæð"שזה àeä éøä שבספק – ÂÅÈÄ
דרכים  בכוי שיש לפי  הטעם, מבארים ויש לחומרה. הולכים איסור 

לחיה ולא לבהמה לא שווה ושאינו  לבהמה, ושווה לחיה (עיין שווה

ראשונה") åéëøc."משנה ìk øàLe, הכוי של  –äiçì íéåL ÀÈÈÀÈÈÈÄÇÇÈ
äîäaìå גם נוהגים בבהמה ובין  בחיה בין הנוהגים הדינים שכל – ÀÇÀÅÈ

äæëåבכוי , äæk äèéçL ïeòèå שווים דרכיו  כיצד כלומר: – ÀÈÀÄÈÈÆÀÈÆ
ולבהמה? Ðלחיה dfke dfk dhigy oerhהכוי בשר  לאכול  הרוצה

לשחטו, äìáðצריך  íeMî ànèîe מטמאה נבלתו  שמת, כוי – ÀÇÅÄÀÅÈ
וחיה בהמה נבלת לט )כדין  כז ; יא, éçä,.(ויקרא ïî øáà íeMîeÄÅÆÄÇÇ

äæëå äæk ובבהמה בחיה כמו בכוי  מטמא החי  מן  הפורש  שאבר – ÈÆÀÈÆ
שנוהג  כשם בכוי  נוהג החי  מן  אבר  שאיסור  או ב), ו , עדיות (עיין 

בבהמה  השווים אחדים דברים אלא מונה אינה משנתנו ובבהמה. בחיה
בהן  השווים דברים הרבה עוד יש  אבל  בכוי, גם ונוהגים (עיין ובחיה

ראשונה") "משנה ישראל"; ."תפארת 
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א ה נ ש מ ר ו א ב

eäãN CBúì íãà ãøBé ?íéøekaä úà ïéLéøôî ãöék כגון – ÅÇÇÀÄÄÆÇÄÄÅÈÈÀÈÅ
האילן , äøkaLלשדה äðàz äàBøå,להבשיל שהתחילה –ìBkLà ÀÆÀÅÈÆÄÀÈÆÀ

økaL, להבשיל שהתחיל  ענבים אשכול  –økaL ïBnøעל אף – ÆÄÅÄÆÄÅ
צרכו, כל  בשל לא עדיין  שהפרי  éîâaפי BøLB÷ או) גֹומא בקנה – ÀÀÆÄ

בשעת  כך  אחר  שיכירוהו  כדי  לביכורים, שהופרש לסימן  אחר ), במשהו 

הפירות, íéøekaלקיטת elà éøä :øîBàå הפירות נעשים וכך  – ÀÅÂÅÅÄÄ
אינו  בישולם בגמר  אותם וכשתולש  שם, להם משקרא "ביכורים"

שנאמר "ביכורים", שם עליהם ולקרוא לחזור י)צריך  כו, :(דברים
הנה ראשיתiz`ad"ועתה dnc`d",את ixt בשעת חכמים: ודרשו

בוסר אפילו  – הפרשה בשעת אבל פרי , שיהא צריך בלבד הבאה
ביכורים הם הרי שם, להם משקרא פגים, éaøÇÄ.(ירושלמי)ואפילו 

ïë ét ìò óà :øîBà ïBòîL הביכורים את שמפריש פי  על  אף – ÄÀÅÇÇÄÅ
מחוברים, eLìziLבעודם øçàî íéøeka íúBà àøB÷å øæBçÅÀÅÈÄÄÅÇÇÆÄÈÀ

ò÷øwä ïîלאחר "ביכורים" שם שנית עליהם לקרוא הוא חייב – ÄÇÇÀÇ
ב): שם, (שם שנאמר  כל "zgwleשיתלשם, האדמה",ixtמראשית

בשעת  אף פרי, שיהא צריך  הבאה בשעת מה שמעון : רבי  מכאן ודורש 
את  שתולש לאחר  הלכך בשל; פרי  והיינו  פרי , שיהא צריך הפרשה

ביכורים". אלו "הרי  ואומר : חוזר הריהו  הביכורים, dkldפירות oi`e
.oerny iaxk

כסדרם  ולא שבכר", רימון  שבכר, אשכול  שבכרה, "תאנה נקטה: משנתנו 
הבשלתם, סדר הוא שכך  לפי ורמון ", ותאנה "וגפן  ח): ח, (דברים בכתוב
הכתוב  אבל  הרימונים. כך ואחר הענבים אחריהן התאנים, מבשילות שתחילה
(בבלי שנאמר  כמו  יותר, שמשובח מה מקדים ישראל ארץ בשבח המדבר
טוב" יום "תוספות (עיין לברכה" קודם בפסוק הקודם "כל א): מא, ברכות

ח). ו , ברכות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéøekaä úà ïéìòî ãöék? המקדש לבית לירושלים, –ìk ÅÇÇÂÄÆÇÄÄÈ
ãîòî ìL øéòì úBñpkúî ãîònaL úBøéòäהמעמד ענין  – ÈÂÈÆÇÇÂÈÄÀÇÀÈÄÆÇÂÈ

נאמר התמיד קרבן  בפרשת ב): (ד , תענית במסכת כח ,מבואר (במדבר

לאשיב ) לחמי  קרבני  את אליהם, ואמרת ישראל  בני  את "צו :exnyz...
Ð "ecrena il aixwdl קרבן הקרבת על  מצווים ישראל שכל  ומכאן 

על עומד  אינו  והוא קרב אדם של  קרבנו  היאך אבל יום. כל התמיד

קרבן  שמביא מי כל  על  שמצוה כלומר בשעת גביו ? בעזרה לעמוד 
הרי מוסף, קרבן  או  התמיד כקרבן  ציבור, בקרבן  אבל קרבנו , הקרבת
לפיכך הקרבתו ? בשעת בעזרה עומדים ישראל כל  שיהיו  אפשר אי 

מחולקים  ישראל כל שיהיו  ודוד), (שמואל ראשונים נביאים תיקנו
כשם  איזורים), וארבעה לעשרים (היינו  מעמדות וארבעה לעשרים

הלויים  ואת כהונה, משמרות וארבעה לעשרים הכהנים את שחילקו 
מתוכו  אחד היה ומעמד מעמד כל לווייה. משמרות וארבעה לעשרים

המעמד ראש  בה שישב והעיר המעמד", "ראש  הנקרא עליו, ממונה
מעמד היה שבוע כל  המעמד. עיירות כל  של הראשית העיר היתה

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ïéñðëð eéäíézaì.øîBà äpîîä äéä íékLnìåäéîøé)(ä ,àì:"eðéäGà 'ä-ìà ïBiö äìòðå eîe÷". ¨¦§¨¦©¨¦§©©§¦¨¨©§ª¤¥§©£¤¦¤¡¥
‚íéáðòå íéðàz íéàéáî íéáBøwä,íé÷enöå úBøâBøb íéàéáî íé÷Bçøäå.íäéðôì CìBä øBMäå,úBtöî åéðø÷å ©§¦§¦¦§¥¦©£¨¦§¨§¦§¦¦§§§¦¦§©¥¦§¥¤§©§¨§ª

áäæ,BLàøa úéæ ìL äøèòå.íäéðôì äkî ìéìçä,íéìLeøéì áBø÷ íéòébnL ãò.íéìLeøéì áBø÷ eòébä,eçìL ¨¨©£¨¨¤©¦§Ÿ¤¨¦©¤¦§¥¤©¤©¦¦¨¦¨©¦¦¦¨¦¨©¦¨§
íäéðôì,íäéøeka úà eøhòå.úBçtä,íúàø÷ì íéàöBé íéøaæbäå íéðâqä;íéàöBé eéä íéñðëpä ãBák éôì.ìëå ¦§¥¤§¦§¤¦¥¤©©©§¨¦§©¦§¨¦§¦¦§¨¨§¦§©¦§¨¦¨§¦§¨

íîBìLa ïéìàBLå íäéðôì íéãîBò íéìLeøéaL úBiðnà éìòa:éðBìt íB÷î éLðà eðéçà,ì íúàaíBìL. ©£¥ª¨¦¤¦¨©¦§¦¦§¥¤§£¦¦§¨©¥©§¥¨§¦¨¤§¨
„íäéðôì äkî ìéìçä,úéaä øäì ïéòébnL ãò.úéaä øäì eòébä–Bôúk ìò ìqä ìèBð Cìnä ñtøâà elôà ¤¨¦©¤¦§¥¤©¤©¦¦§©©©¦¦¦§©©©¦£¦©§¦©©¤¤¥©©©§¥

:êìî úøãä íò áåøáã íåùî åîöò éðôá ãçà ìë íäéøåëá.mizal miqpkp eid `le:äàîåèä ìäà éðôî.mikynle:íéîéëùî íäùë ø÷áá.dpennd
:ãîòîä ùàø.oeiv dlrpe enew,íéìùåøé êéøòùá åðéìâø åéä úåãîåò íéøîåà åéä íéìùåøéì åòéâäùë .êìð 'ä úéá éì íéøîåàá éúçîù íéøîåà åéä êøãáå

:äé ììäú äîùðä ìë íéøîåà åéä äøæòá ,åùã÷á ìà åììä äéåììä íéøîåà åéä úéáä øäá
b.miapre mip`z:íéçì íäùë.miwegxde:êë ìë íéé÷úäì íéìåëé íäéøåëá ïéàå íéìùåøéî.miwenve zexbexb oi`ian:íéùáé íéáðòå íéðàúxeyd

.mdiptl jled:íéîìù åúåà ïéáéø÷îå.ey`xa zif ly dxhreáéúëã ,íéðéîä úòáùáù úåðìéà øàù ìëî øúåé õøàì áåø÷ àåäù éôì éøîàã úéàíéøáã)
(ç:úéæä åîë ïðòø åäìòå äôé ïìéà íéðéîä úòáù ìù úåðìéà øàù ìëá ïéàù éôì éøîàã úéàå .ïîù úéæ õøà.mdixeka z` exhreéî ,íéøèòî ãöéëå

:äìòîìî íìåëáù íéôéäå íéáåèä äàøî äéä íéáðò íéàéáî íàå ,íéçì íéáðòá ïøèòî íé÷åîö åéøåëá åéäù éî ,íéçì íéðàúá ïøèòî úåøâåøâ åéøåëá åéäù
.zegtd:äðåäë éðâñ.mixafbde:ùã÷ää ìò íéðåîîä.miqpkpd ceak itle:íéèòåî íéèòåî íàå íéáåøî íéáåøî íà ,íéàöåé åéä íéñðëðä áåø éôìlke

zeipne` ilram i ly e x i ay.mdiptn micneråìèáúé àìù éãë íúëàìîá íé÷ñåòù äòùá íéîëç éãéîìú éðôî ãåîòì ïéáééç úåéðîåà éìòá ïéàã â"òà
÷åðéúä éàùåð éðôîå ,äá úîäù äèîä éàùåð éðôî íéãîåò äæ íòèîå .äúòùá äåöî äáéáçã íéøåëá éàéáî éðôî ãåîòì íéáééç åéä î"î ,íúëàìîî

éøáì:äìéî ú
c.lilgd:÷åçøîì òîùð åìå÷å øîæ éìë ïéî.etzk lr lqd lhep didáéúëã ïäë ãéì åãéî åðúéì êéøö äéäù éôì(åë íéøáã):êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå

`xephxa yexit

כשליחי בעזרה שיעמדו  חטא", ויראי  "כשרים אנשים מתוכו  שולח אחר 

נקראים ואלו  הציבור , קרבנות הקרבת בשעת ישראל  cnrnd",כל  iyp`"
מתענים  היו לירושלים, עלו  שלא מעמד , אותו של  האנשים ושאר 

יום  כל מתכנסים והיו וששי , רביעי מיום חוץ שבוע, אותו  במשך
כן  ברצון . ישראל קרבנות שיתקבלו בתפילה, ומרבים כנסיות בבתי 

שבין  הקשר על להודיע בראשית, במעשה בתורה יום יום קוראים היו 
לא  מעמדות "אלמלא שאמרו : כמו  העולם, וקיום במקדש  העבודה

העולם  קיימת, המקדש בית שעבודת זמן שכל וארץ", שמים נתקיימו 
תענית  במסכת (כמבואר בזמנם יורדים וגשמים יושביו  על מתברך

זמן  שכשהגיע ללמד, באה משנתנו – בתלמוד). אחרים ובמקומות
עצמו , בפני ביכורים מביא ואחד  אחד כל  היה לא הביכורים הבאת

ברוב  הביכורים את להעלות כדי  מעמדות, מעמדות מתכנסים היו אלא
ששנינו  וזהו  ובזמרה. בשירה פאר, רבת בתהלוכה חוגג, בהמון  עם,

Ðכאן : cnrn ly xirl zeqpkzn cnrnay zexiird lk הראשית לעיר 
המעמד , ראש של  מגורו מקום המעמד , עיירות dáBçøaשל  ïéðìåÀÈÄÄÀÈ

øéò ìL,העיר ברחבת –íézaì ïéñðëð eéä àGå ייטמאו שלא – ÆÄÀÈÄÀÈÄÇÈÄ
באוהל . המטמא מת השכם,íékLnìåבטומאת בבוקר  ובהשכמה, – ÀÇÇÀÄ

äpîîä äéä המעמד ראש –'ä-ìà ïBiö äìòðå eîe÷" øîBà ÈÈÇÀËÆÅÀÇÂÆÄÆ
"eðéäGà לקיים ביכוריהם, טנאי עם לירושלים בסך עולים היו וכך  – ÁÅ

שכתוב כח )מה יד, מלך ".(משלי הדרת עם "ברב :

i y i n g m e i
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íéáBøwä,לירושלים –íéáðòå íéðàz íéàéáî לחים כשהם – ÇÀÄÀÄÄÀÅÄÇÂÈÄ
שמא  חוששים אין  קרובה והדרך שהואיל  ד ), ב, תרומות (עיין  ויפים

מירושלים,íé÷Bçøäåיתקלקלו, –íé÷enöå úBøâBøb íéàéáî ÀÈÀÄÀÄÄÀÀÀÄÄ
בדרך אף ומשתמרים יותר מתקיימים שאלו  יבשים, וענבים תאנים –

íäéðôìרחוקה, CìBä øBMäåשהשור שאומר , מי יש בירושלמי – ÀÇÅÄÀÅÆ
שהביכורים  ד ), ב, (לעיל  ששנינו כמו שלמים, לקרבן מיועד היה

קרבן , áäæטעונים úBtöî åéðø÷å,הידור לשם –ìL äøèòå ÀÇÀÈÀËÈÈÇÂÈÈÆ
úéæ,זית עלי של –BLàøa הבאים הביכורים לסמל  השור, של – ÇÄÀÙ

באילנות  שאין  ולפי  ישראל , ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת
מעלי העטרה את עושים היו  הזית, כמו  נאה אילן המינים שבעת של

בלבד  לתיבת (רמב"ם )הזית הסמוך  האילן שהוא לפי  מפרשים, יש .

בפסוק ח )"ארץ" ח , "ארץ (דברים  שם: שכתוב המינים, שבעת המונה
שמן " הכהונה (הר"ש )זית סמל הוא שהזית הטעם, מבארים ויש .

íäéðôìוהמלכות. äkî ìéìçäהשיי שבראש כלומר היה – רה ÆÈÄÇÆÄÀÅÆ
למרחוק, קולו  ומשמיע חלילו, על באצבעותיו המקיש החליל  בעל הולך 

íéìLeøéì áBø÷ íéòébnL ãò הולכים שהיו מובא, בירושלמי – ÇÆÇÄÄÈÄÈÇÄ
וקוראים: הדרך  jlp"בכל 'd zia il mixne`a izgny",קכב (תהלים

אומרים:א ) היו לירושלים וכשהגיעו  ,jixrya epilbx eid zecner"
"milyexi( ב שם , íäéðôì.(שם  eçìL ,íéìLeøéì áBø÷ eòébäÄÄÈÄÈÇÄÈÀÄÀÅÆ

בואם, על ירושלים לאנשי להודיע שליחים, –íäéøeka úà eøhòåÀÄÀÆÄÅÆ
ונוי. עיטור  לשם למעלה והמשובחים היפים הפירות את הניחו  –

úBçtä,הכהונה סגני –íéðâqäהלווייה סגני  יום ("תוספות – ÇÇÇÀÈÄ
המקדש,íéøaæbäå,טוב") אוצר  על הממונים –íúàø÷ì íéàöBé ÀÇÄÀÈÄÀÄÄÀÈÈ

הכתוב  כלשון  הסגנים"... "הפחות, נקטה שמשנתנו  מפרשים, יש  –

ו) כג, יחזקאל כג; נא , ירושלים.(ירמיהו חשובי כלומר ,ãBák éôìÀÄÀ
íéàöBé eéä íéñðëpä קטן יש  וכי  שואלים: בירושלמי  לקראתם. – ÇÄÀÈÄÈÀÄ

מפרשים  – אלא הם? מלכים בני  ישראל כל והלא בישראל ? וגדול
יצאו  רבים מרובים, הנכנסים היו שאם היא, המשנה כוונת – שם

מעטים. לקראתם יצאו היו, מעטים ואם úBiðnàלקראתם, éìòa ìëåÀÈÇÂÅËÈÄ
íäéðôì íéãîBò íéìLeøéaL אומנויות בעלי שאין פי  על  אף – ÆÄÈÇÄÀÄÄÀÅÆ

מקום  מכל  חכמים, תלמידי מפני  ולעמוד מלאכתם להפסיק חייבים
שחביבה  לפניהם, עוברים כשהם ביכורים, מביאי מפני הם עומדים

בשעתה, éðBìt,מצוה íB÷î éLðà eðéçà :íîBìLa ïéìàBLåÀÂÄÄÀÈÇÅÇÀÅÈÀÄ
íBìLì íúàa!לשלום בואכם כלומר , – ÈÆÀÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íäéðôì äkî ìéìçäמביאי את ללוות מוסיפים החליל  צלילי  – ÆÈÄÇÆÄÀÅÆ
ירושלים, בתוך  úéaäהביכורים øäì ïéòébnL ãò התחילו ושם – ÇÆÇÄÄÀÇÇÇÄ

"הללוי א ֿבמזמור  הללו  יֿה תהלל  הנשמה "כל עד וכו ' בקדשו" ה ֿל 

Cìnäה".ֿהללוי ñtøâà elôà ,úéaä øäì eòébäממלכי – ÄÄÀÇÇÇÄÂÄÇÀÄÇÇÆÆ
רבה ושררה גדולה נפש  בעל שהיה שני , ìqä,(רמב"ם )בית ìèBðÅÇÇ

Bôúk ìòהדרך שבכל  כלומר כתיפו, על הביכורים סל את לוקח – ÇÀÅ
הריהו  הבית להר  משמגיע אבל סלו, את לשאת לאחר  לתת הוא רשאי 

izdw - zex`ean zeipyn
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ñðëðå,ãòäøæòì òébnL.äøæòì òébä,íiåìä eøaãåøéMa:(á ,ì íéìäú)zçnN-àGå éðúélã ék 'ä EîîBøà" §¦§¨©¤©¦©¨£¨¨¦¦©¨£¨¨§¦§©§¦¦©¦£¦§¦¦¦¨¦§¦©§¨
"éì éáéà. Ÿ§©¦

‰úBìBò eéä íélqä éab ìòL úBìæBbä,íéðäkì íéðúBð íãéaM äîe. ©¨¤©©¥©©¦¨©¤§¨¨§¦©Ÿ£¦
ÂBôúk ìò ìqä eäãBò,î àøB÷éäGà 'äì íBiä ézãbä""E(â ,åë íéøáã),äLøtä ìk øîBbL ãò.äãeäé éaø ¥©©©§¥¥¥¦©§¦©©¡¤©¤¥¨©¨¨¨©¦§¨

øîBà:ãò"éáà ãáà énøà"(ä ,åë íéøáã).ì òébä"éáà ãáà énøà",BæçBàå Bôúk ìòî ìqä ãéøBîåéúBúôNa, ¥©£©¦Ÿ¥¨¦¦¦©©£©¦Ÿ¥¨¦¦©©¥©§¥§£§¦§¨
Bôéðîe åézçz Bãé çépî ïäëå,î àøB÷å"éáà ãáà énøà"äLøtä ìk øîBb àeäL ãò,çaænä ãöa Bçépîe, §Ÿ¥©¦©¨©§¨§¦§¥¥£©¦Ÿ¥¨¦©¤¥¨©¨¨¨©¦§©©¦§¥©

àöéå äåçzLäå. §¦§©£¨§¨¨
ÊäðBLàøa,úBø÷ì òãBiL éî ìk,àøB÷,úBø÷ì òãBé BðéàL éî ìëå,BúBà ïéø÷î.àéáälî eòðîð,eðé÷úä ¨¦¨¨¦¤¥©¦§¥§¨¦¤¥¥©¦§©§¦¦§§¦§¨¦¦§¦

òãBé BðéàL éî úàå òãBiL éî úà ïéø÷î eäiL. ¤§©§¦¤¦¤¥©§¤¦¤¥¥©

d.milqd iab lry zelfebdéðáå íéøåú íéøåëá ìù íéìñä éøåçàî íéìåú åéäù:úåìåò ïéáø÷ ïäå .íåôðèé àìù ùîî íéìñä éáâ ìò àìå ,íéðåédne
.mciay:íãéá åàéáäù íéøåëáä ,íãéáù äîå äàøð éìå .íéìñä éøåçà íåàìú àìù íãéá åàéáäù úåìæåâä ùøéô í"áîø

e.ia` cae` inx` cr xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå.eizgz eci gipn odke eizeztya efge`eïäë ìù åãé ìò äéä ìñäù òîùî ïàëî
éðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðî ïäë øîåàä éøáãë àìùå .äôåðúä úòùá äìòîì åéúåúôùá ìñä íéæçåà íéìòáäù àìà:ó.gafnd cvaúéîåøã ïø÷á

:úéáøòî.`vie degzydeéðî äéä àìù òîùî ïàëîäàéø÷ä úòùá úçà ,úåôåðú éúù êéøöî éøôñã àðúå .ãáìá äàéø÷ä úòùá úçà äôåðú íà éë ó
áéúëã(åë íéøáã),'ä éùà úà äðàéáú åéãéî ãé ãé ïðéøîâå åçéðäå êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå(æ àø÷éå)íéìùäù øçàì úéðùäå ,äôåðú ïàë óà äôåðú ïìäì äî

íòä úà äçð êì ïåùì ,åúçðäå áéúë äàéø÷ä øçàìã ,äàéø÷ä(áì úåîù):ãéøåîå äìòî ,àéáîå êéìåîù äôåðú åðééäã
f.`iadln erpnp:úåø÷ì òãåé åðéàù äùåáä éðôî.oixwn ediy epiwzdáéúëã àø÷à äåëîñàå(åë íéøáã):øçà éôî àìà äéðò ïéàå ,úøîàå úéðòå

`xephxa yexit

בעצמו , הבית,ñðëðåנושאו  להר –äøæòì òébnL ãòלחצר – ÀÄÀÈÇÆÇÄÇÈÂÈÈ
øéMaהמקדש, íiåìä eøaãå ,äøæòì òébä: מזמור בשיר פתחו – ÄÄÇÈÂÈÈÀÄÀÇÀÄÄÇÄ

"éì éáéà zçnN-àGå éðúélã ék 'ä EîîBøà" ששנינו כמו  – ÂÄÀÄÄÄÈÄÀÄÇÀÈÙÀÇÄ
ראשונה" ו "משנה שלמה" "מלאכת (עיין  שיר  טעונים שהביכורים לעיל ,

הזה). השיר בטעם שמתחבטים

i y y m e i
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íélqä éab ìòL úBìæBbä להביא היו  נוהגים הביכורים לעיטור  – ÇÈÆÇÇÅÇÇÄ
הסלים  בצידי  תולים היו שמהם יונה, ובני תורים היינו גוזלות, גם

יטנפו  שלא הסלים, גבי  על אותם נותנים היו לא (אבל  הביכורים של
ללמד, המשנה ובאה בידיהם; מביאים היו ומהם הפירות), את

הסלים, בצידי התלויים כלומר  הסלים, גבי שעל  úBìBòשהגוזלות eéäÈ
עולה, קרבנות אותם מקריבים היו  –íãéaM äîe שהיו והגוזלות – ÇÆÀÈÈ

íéðäkìבידיהם, íéðúBðיש אבל  הרמב"ם. מפרש  כך במתנה. – ÀÄÇÙÂÄ
Ðמפרשים: mciay dne הביאו שלא כלומר  שבידם, והפירות הסלים

שהגוזלות  ללמד, המשנה ובאה בסלים, תלויים כשהם אלא גוזלות
לכהנים נותנים שבידם והביכורים עולה, קרבנות היו  (הר"ש ;הללו 

ברטנורא ) .הראב"ד ;
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Bôúk ìò ìqä eäãBò,לכהן שמוסרו קודם היינו –àøB÷ ÅÇÇÇÀÅÅ
äLøtä ìk øîBbL ãò ,"EéäGà 'äì íBiä ézãbä"îכל – ÅÄÇÀÄÇÇÁÆÇÆÅÈÇÈÈÈ

א. בפרק כבר שבארנו  כמו  הביכורים, מקרא äãeäéפרשת éaøÇÄÀÈ
"éáà ãáà énøà" ãò :øîBà כתיפו על  הסל  שבעוד  כלומר – ÅÇÂÇÄÙÅÈÄ

אל באתי  כי אֿלהיך , לה' היום "הגדתי הפסוק את אלא קורא אינו

לנו ". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר  ãáàהארץ énøà"ì òébäÄÄÇÇÂÇÄÙÅ
"éáàהוא הרי  הראשון , הפסוק את שגמר  לאחר כלומר –ãéøBî ÈÄÄ

åéúBúôNa BæçBàå Bôúk ìòî ìqä,למעלה הסל בשפת –ïäëå ÇÇÅÇÀÅÀÂÀÄÀÈÀÙÅ
åézçz Bãé çépî,הסל תחת –Bôéðîe,ב (לעיל ששנינו כמו – ÇÄÇÈÇÀÈÀÄ

תנופה, טעונים שהביכורים כך ,àøB÷åד ), אחר –ãáà énøà"î ÀÅÅÂÇÄÙÅ
äLøtä ìk øîBb àeäL ãò "éáà,הביכורים מקרא פרשת כל  – ÈÄÇÆÅÈÇÈÈÈ

Bçépîe,הביכורים סל  את –çaænä ãöa,מערבית דרומית בקרן  – ÇÄÀÇÇÄÀÅÇ
äåçzLäå,ההיכל נגד  ורגלים ידים בפישוט –àöéå.המקדש מן  – ÀÄÀÇÂÈÀÈÈ

וכל כלל , תנופה צריך  אין קמא תנא שלדעת יוצא, המשנה לשון פשט לפי
פירשו וכן  יהודה, כרבי  שהלכה גם ונמצא יהודה, רבי מדברי היא הסיפא
משנתנו, בפירוש מתחבט טוב" יום "תוספות בעל אבל ב). יח, (מכות התוספות
ואילו יב), ג , ביכורים (הל ' הסיפא כל את בחיבורו  מעתיק שהרמב"ם מפני
יוצא, זה לפי  והרי יהודה. כרבי  הלכה שאין כותב, הוא למשנתנו  בפירושו
קמא  תנא מדברי  – וכו ' הסל" מוריד  אבי  אובד  לארמי  "הגיע – שהסיפא
לו ונראה הם. דחוקים שפירושיו  מסיק, טוב" יום "תוספות בעל  ברם, היא.
שם). (עיין  דבריו לפרש אלא קמא תנא על  לחלוק כלל בא לא יהודה שרבי
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א-להיך" לה' היום מ"הגדתי קורא כתיפו  על הסל  "עודהו למדנו: הקודמת במשנה
במקרא  שכתוב הקודש, בלשון אלא אותה קורים ואין הפרשה". כל  שגומר  עד 

ה): כו, (דברים zxn`eביכורים zipre" דברים) אומר הוא ולהלן  א-להיך", ה' לפני 
יד): Ðהלויים"epreכז , "exn`e כמבואר) הקודש  בלשון להלן  האמורה ענייה מה

ג). ז, (סוטה הקודש  בלשון כאן אף א), לג, סוטה בבבלי

úBø÷ì òãBiL éî ìk ,äðBLàøa בלשון הביכורים פרשת את – ÈÄÈÈÄÆÅÇÄÀ
בעצמו ,÷àøBהקודש, –úBø÷ì òãBé BðéàL éî ìëå שלא – ÅÀÈÄÆÅÅÇÄÀ

הקודש , לשון יודעים כולם BúBàהיו  ïéø÷î את לפניו  קוראים – ÇÀÄ
הקורא. אחר עונה והוא àéáälîהפרשה eòðîð שאינם אלה – ÄÀÀÄÀÈÄ

הבושה, מפני  לקרוא, חכמים,eðé÷úäיודעים –úà ïéø÷î eäiL ÄÀÄÆÀÇÀÄÆ
òãBé BðéàL éî úàå òãBiL éî קורא אינו לקרוא היודע שאף – ÄÆÅÇÀÆÄÆÅÅÇ

שכתוב מה על  זו  תקנה והסמיכו  אותו. מקרין אלא "zipreבעצמו,
,"zxn`e.אחרים מפי  אלא עניה ואין
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בטנא", "ושמת ד ); כו, (דברים שנאמר בכלי , להביאם חייב ביכורים המביא כל
בכלי ומין  מין כל  להביא המובחר  מן "ומצוה ("ספרי"). כלי  שטעונים מלמד
שעורים  אלא בערבוב, יביאם ולא יצא, – אחד בכלי  הביאם ואם עצמו . בפני
על ורימונים גביהן , על ותמרים גביהן , על וזיתים גביהן, על  וחיטים מלמטה,
עלים  כגון  ומין מין  בין מפסיק אחר דבר  ויהיה מהכל , למעלה ותאנים גביהן,
ביכורים  הל' (רמב"ם מבחוץ" ענבים של  אשכולות לתאנים ומקיף בהם, וכיוצא

התוספתא). פי על  ז ג,
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כשליחי בעזרה שיעמדו  חטא", ויראי  "כשרים אנשים מתוכו  שולח אחר 

נקראים ואלו  הציבור , קרבנות הקרבת בשעת ישראל  cnrnd",כל  iyp`"
מתענים  היו לירושלים, עלו  שלא מעמד , אותו של  האנשים ושאר 

יום  כל מתכנסים והיו וששי , רביעי מיום חוץ שבוע, אותו  במשך
כן  ברצון . ישראל קרבנות שיתקבלו בתפילה, ומרבים כנסיות בבתי 

שבין  הקשר על להודיע בראשית, במעשה בתורה יום יום קוראים היו 
לא  מעמדות "אלמלא שאמרו : כמו  העולם, וקיום במקדש  העבודה

העולם  קיימת, המקדש בית שעבודת זמן שכל וארץ", שמים נתקיימו 
תענית  במסכת (כמבואר בזמנם יורדים וגשמים יושביו  על מתברך

זמן  שכשהגיע ללמד, באה משנתנו – בתלמוד). אחרים ובמקומות
עצמו , בפני ביכורים מביא ואחד  אחד כל  היה לא הביכורים הבאת

ברוב  הביכורים את להעלות כדי  מעמדות, מעמדות מתכנסים היו אלא
ששנינו  וזהו  ובזמרה. בשירה פאר, רבת בתהלוכה חוגג, בהמון  עם,

Ðכאן : cnrn ly xirl zeqpkzn cnrnay zexiird lk הראשית לעיר 
המעמד , ראש של  מגורו מקום המעמד , עיירות dáBçøaשל  ïéðìåÀÈÄÄÀÈ

øéò ìL,העיר ברחבת –íézaì ïéñðëð eéä àGå ייטמאו שלא – ÆÄÀÈÄÀÈÄÇÈÄ
באוהל . המטמא מת השכם,íékLnìåבטומאת בבוקר  ובהשכמה, – ÀÇÇÀÄ

äpîîä äéä המעמד ראש –'ä-ìà ïBiö äìòðå eîe÷" øîBà ÈÈÇÀËÆÅÀÇÂÆÄÆ
"eðéäGà לקיים ביכוריהם, טנאי עם לירושלים בסך עולים היו וכך  – ÁÅ

שכתוב כח )מה יד, מלך ".(משלי הדרת עם "ברב :
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íéáBøwä,לירושלים –íéáðòå íéðàz íéàéáî לחים כשהם – ÇÀÄÀÄÄÀÅÄÇÂÈÄ
שמא  חוששים אין  קרובה והדרך שהואיל  ד ), ב, תרומות (עיין  ויפים

מירושלים,íé÷Bçøäåיתקלקלו, –íé÷enöå úBøâBøb íéàéáî ÀÈÀÄÀÄÄÀÀÀÄÄ
בדרך אף ומשתמרים יותר מתקיימים שאלו  יבשים, וענבים תאנים –

íäéðôìרחוקה, CìBä øBMäåשהשור שאומר , מי יש בירושלמי – ÀÇÅÄÀÅÆ
שהביכורים  ד ), ב, (לעיל  ששנינו כמו שלמים, לקרבן מיועד היה

קרבן , áäæטעונים úBtöî åéðø÷å,הידור לשם –ìL äøèòå ÀÇÀÈÀËÈÈÇÂÈÈÆ
úéæ,זית עלי של –BLàøa הבאים הביכורים לסמל  השור, של – ÇÄÀÙ

באילנות  שאין  ולפי  ישראל , ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת
מעלי העטרה את עושים היו  הזית, כמו  נאה אילן המינים שבעת של

בלבד  לתיבת (רמב"ם )הזית הסמוך  האילן שהוא לפי  מפרשים, יש .

בפסוק ח )"ארץ" ח , "ארץ (דברים  שם: שכתוב המינים, שבעת המונה
שמן " הכהונה (הר"ש )זית סמל הוא שהזית הטעם, מבארים ויש .

íäéðôìוהמלכות. äkî ìéìçäהשיי שבראש כלומר היה – רה ÆÈÄÇÆÄÀÅÆ
למרחוק, קולו  ומשמיע חלילו, על באצבעותיו המקיש החליל  בעל הולך 

íéìLeøéì áBø÷ íéòébnL ãò הולכים שהיו מובא, בירושלמי – ÇÆÇÄÄÈÄÈÇÄ
וקוראים: הדרך  jlp"בכל 'd zia il mixne`a izgny",קכב (תהלים

אומרים:א ) היו לירושלים וכשהגיעו  ,jixrya epilbx eid zecner"
"milyexi( ב שם , íäéðôì.(שם  eçìL ,íéìLeøéì áBø÷ eòébäÄÄÈÄÈÇÄÈÀÄÀÅÆ

בואם, על ירושלים לאנשי להודיע שליחים, –íäéøeka úà eøhòåÀÄÀÆÄÅÆ
ונוי. עיטור  לשם למעלה והמשובחים היפים הפירות את הניחו  –

úBçtä,הכהונה סגני –íéðâqäהלווייה סגני  יום ("תוספות – ÇÇÇÀÈÄ
המקדש,íéøaæbäå,טוב") אוצר  על הממונים –íúàø÷ì íéàöBé ÀÇÄÀÈÄÀÄÄÀÈÈ

הכתוב  כלשון  הסגנים"... "הפחות, נקטה שמשנתנו  מפרשים, יש  –

ו) כג, יחזקאל כג; נא , ירושלים.(ירמיהו חשובי כלומר ,ãBák éôìÀÄÀ
íéàöBé eéä íéñðëpä קטן יש  וכי  שואלים: בירושלמי  לקראתם. – ÇÄÀÈÄÈÀÄ

מפרשים  – אלא הם? מלכים בני  ישראל כל והלא בישראל ? וגדול
יצאו  רבים מרובים, הנכנסים היו שאם היא, המשנה כוונת – שם

מעטים. לקראתם יצאו היו, מעטים ואם úBiðnàלקראתם, éìòa ìëåÀÈÇÂÅËÈÄ
íäéðôì íéãîBò íéìLeøéaL אומנויות בעלי שאין פי  על  אף – ÆÄÈÇÄÀÄÄÀÅÆ

מקום  מכל  חכמים, תלמידי מפני  ולעמוד מלאכתם להפסיק חייבים
שחביבה  לפניהם, עוברים כשהם ביכורים, מביאי מפני הם עומדים

בשעתה, éðBìt,מצוה íB÷î éLðà eðéçà :íîBìLa ïéìàBLåÀÂÄÄÀÈÇÅÇÀÅÈÀÄ
íBìLì íúàa!לשלום בואכם כלומר , – ÈÆÀÈ
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íäéðôì äkî ìéìçäמביאי את ללוות מוסיפים החליל  צלילי  – ÆÈÄÇÆÄÀÅÆ
ירושלים, בתוך  úéaäהביכורים øäì ïéòébnL ãò התחילו ושם – ÇÆÇÄÄÀÇÇÇÄ

"הללוי א ֿבמזמור  הללו  יֿה תהלל  הנשמה "כל עד וכו ' בקדשו" ה ֿל 

Cìnäה".ֿהללוי ñtøâà elôà ,úéaä øäì eòébäממלכי – ÄÄÀÇÇÇÄÂÄÇÀÄÇÇÆÆ
רבה ושררה גדולה נפש  בעל שהיה שני , ìqä,(רמב"ם )בית ìèBðÅÇÇ

Bôúk ìòהדרך שבכל  כלומר כתיפו, על הביכורים סל את לוקח – ÇÀÅ
הריהו  הבית להר  משמגיע אבל סלו, את לשאת לאחר  לתת הוא רשאי 
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ñðëðå,ãòäøæòì òébnL.äøæòì òébä,íiåìä eøaãåøéMa:(á ,ì íéìäú)zçnN-àGå éðúélã ék 'ä EîîBøà" §¦§¨©¤©¦©¨£¨¨¦¦©¨£¨¨§¦§©§¦¦©¦£¦§¦¦¦¨¦§¦©§¨
"éì éáéà. Ÿ§©¦

‰úBìBò eéä íélqä éab ìòL úBìæBbä,íéðäkì íéðúBð íãéaM äîe. ©¨¤©©¥©©¦¨©¤§¨¨§¦©Ÿ£¦
ÂBôúk ìò ìqä eäãBò,î àøB÷éäGà 'äì íBiä ézãbä""E(â ,åë íéøáã),äLøtä ìk øîBbL ãò.äãeäé éaø ¥©©©§¥¥¥¦©§¦©©¡¤©¤¥¨©¨¨¨©¦§¨

øîBà:ãò"éáà ãáà énøà"(ä ,åë íéøáã).ì òébä"éáà ãáà énøà",BæçBàå Bôúk ìòî ìqä ãéøBîåéúBúôNa, ¥©£©¦Ÿ¥¨¦¦¦©©£©¦Ÿ¥¨¦¦©©¥©§¥§£§¦§¨
Bôéðîe åézçz Bãé çépî ïäëå,î àøB÷å"éáà ãáà énøà"äLøtä ìk øîBb àeäL ãò,çaænä ãöa Bçépîe, §Ÿ¥©¦©¨©§¨§¦§¥¥£©¦Ÿ¥¨¦©¤¥¨©¨¨¨©¦§©©¦§¥©

àöéå äåçzLäå. §¦§©£¨§¨¨
ÊäðBLàøa,úBø÷ì òãBiL éî ìk,àøB÷,úBø÷ì òãBé BðéàL éî ìëå,BúBà ïéø÷î.àéáälî eòðîð,eðé÷úä ¨¦¨¨¦¤¥©¦§¥§¨¦¤¥¥©¦§©§¦¦§§¦§¨¦¦§¦

òãBé BðéàL éî úàå òãBiL éî úà ïéø÷î eäiL. ¤§©§¦¤¦¤¥©§¤¦¤¥¥©

d.milqd iab lry zelfebdéðáå íéøåú íéøåëá ìù íéìñä éøåçàî íéìåú åéäù:úåìåò ïéáø÷ ïäå .íåôðèé àìù ùîî íéìñä éáâ ìò àìå ,íéðåédne
.mciay:íãéá åàéáäù íéøåëáä ,íãéáù äîå äàøð éìå .íéìñä éøåçà íåàìú àìù íãéá åàéáäù úåìæåâä ùøéô í"áîø

e.ia` cae` inx` cr xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå.eizgz eci gipn odke eizeztya efge`eïäë ìù åãé ìò äéä ìñäù òîùî ïàëî
éðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðî ïäë øîåàä éøáãë àìùå .äôåðúä úòùá äìòîì åéúåúôùá ìñä íéæçåà íéìòáäù àìà:ó.gafnd cvaúéîåøã ïø÷á

:úéáøòî.`vie degzydeéðî äéä àìù òîùî ïàëîäàéø÷ä úòùá úçà ,úåôåðú éúù êéøöî éøôñã àðúå .ãáìá äàéø÷ä úòùá úçà äôåðú íà éë ó
áéúëã(åë íéøáã),'ä éùà úà äðàéáú åéãéî ãé ãé ïðéøîâå åçéðäå êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå(æ àø÷éå)íéìùäù øçàì úéðùäå ,äôåðú ïàë óà äôåðú ïìäì äî

íòä úà äçð êì ïåùì ,åúçðäå áéúë äàéø÷ä øçàìã ,äàéø÷ä(áì úåîù):ãéøåîå äìòî ,àéáîå êéìåîù äôåðú åðééäã
f.`iadln erpnp:úåø÷ì òãåé åðéàù äùåáä éðôî.oixwn ediy epiwzdáéúëã àø÷à äåëîñàå(åë íéøáã):øçà éôî àìà äéðò ïéàå ,úøîàå úéðòå

`xephxa yexit

בעצמו , הבית,ñðëðåנושאו  להר –äøæòì òébnL ãòלחצר – ÀÄÀÈÇÆÇÄÇÈÂÈÈ
øéMaהמקדש, íiåìä eøaãå ,äøæòì òébä: מזמור בשיר פתחו – ÄÄÇÈÂÈÈÀÄÀÇÀÄÄÇÄ

"éì éáéà zçnN-àGå éðúélã ék 'ä EîîBøà" ששנינו כמו  – ÂÄÀÄÄÄÈÄÀÄÇÀÈÙÀÇÄ
ראשונה" ו "משנה שלמה" "מלאכת (עיין  שיר  טעונים שהביכורים לעיל ,

הזה). השיר בטעם שמתחבטים

i y y m e i
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íélqä éab ìòL úBìæBbä להביא היו  נוהגים הביכורים לעיטור  – ÇÈÆÇÇÅÇÇÄ
הסלים  בצידי  תולים היו שמהם יונה, ובני תורים היינו גוזלות, גם

יטנפו  שלא הסלים, גבי  על אותם נותנים היו לא (אבל  הביכורים של
ללמד, המשנה ובאה בידיהם; מביאים היו ומהם הפירות), את

הסלים, בצידי התלויים כלומר  הסלים, גבי שעל  úBìBòשהגוזלות eéäÈ
עולה, קרבנות אותם מקריבים היו  –íãéaM äîe שהיו והגוזלות – ÇÆÀÈÈ

íéðäkìבידיהם, íéðúBðיש אבל  הרמב"ם. מפרש  כך במתנה. – ÀÄÇÙÂÄ
Ðמפרשים: mciay dne הביאו שלא כלומר  שבידם, והפירות הסלים

שהגוזלות  ללמד, המשנה ובאה בסלים, תלויים כשהם אלא גוזלות
לכהנים נותנים שבידם והביכורים עולה, קרבנות היו  (הר"ש ;הללו 

ברטנורא ) .הראב"ד ;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Bôúk ìò ìqä eäãBò,לכהן שמוסרו קודם היינו –àøB÷ ÅÇÇÇÀÅÅ
äLøtä ìk øîBbL ãò ,"EéäGà 'äì íBiä ézãbä"îכל – ÅÄÇÀÄÇÇÁÆÇÆÅÈÇÈÈÈ

א. בפרק כבר שבארנו  כמו  הביכורים, מקרא äãeäéפרשת éaøÇÄÀÈ
"éáà ãáà énøà" ãò :øîBà כתיפו על  הסל  שבעוד  כלומר – ÅÇÂÇÄÙÅÈÄ

אל באתי  כי אֿלהיך , לה' היום "הגדתי הפסוק את אלא קורא אינו

לנו ". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר  ãáàהארץ énøà"ì òébäÄÄÇÇÂÇÄÙÅ
"éáàהוא הרי  הראשון , הפסוק את שגמר  לאחר כלומר –ãéøBî ÈÄÄ

åéúBúôNa BæçBàå Bôúk ìòî ìqä,למעלה הסל בשפת –ïäëå ÇÇÅÇÀÅÀÂÀÄÀÈÀÙÅ
åézçz Bãé çépî,הסל תחת –Bôéðîe,ב (לעיל ששנינו כמו – ÇÄÇÈÇÀÈÀÄ

תנופה, טעונים שהביכורים כך ,àøB÷åד ), אחר –ãáà énøà"î ÀÅÅÂÇÄÙÅ
äLøtä ìk øîBb àeäL ãò "éáà,הביכורים מקרא פרשת כל  – ÈÄÇÆÅÈÇÈÈÈ

Bçépîe,הביכורים סל  את –çaænä ãöa,מערבית דרומית בקרן  – ÇÄÀÇÇÄÀÅÇ
äåçzLäå,ההיכל נגד  ורגלים ידים בפישוט –àöéå.המקדש מן  – ÀÄÀÇÂÈÀÈÈ

וכל כלל , תנופה צריך  אין קמא תנא שלדעת יוצא, המשנה לשון פשט לפי
פירשו וכן  יהודה, כרבי  שהלכה גם ונמצא יהודה, רבי מדברי היא הסיפא
משנתנו, בפירוש מתחבט טוב" יום "תוספות בעל אבל ב). יח, (מכות התוספות
ואילו יב), ג , ביכורים (הל ' הסיפא כל את בחיבורו  מעתיק שהרמב"ם מפני
יוצא, זה לפי  והרי יהודה. כרבי  הלכה שאין כותב, הוא למשנתנו  בפירושו
קמא  תנא מדברי  – וכו ' הסל" מוריד  אבי  אובד  לארמי  "הגיע – שהסיפא
לו ונראה הם. דחוקים שפירושיו  מסיק, טוב" יום "תוספות בעל  ברם, היא.
שם). (עיין  דבריו לפרש אלא קמא תנא על  לחלוק כלל בא לא יהודה שרבי

y c e w z a y
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א-להיך" לה' היום מ"הגדתי קורא כתיפו  על הסל  "עודהו למדנו: הקודמת במשנה
במקרא  שכתוב הקודש, בלשון אלא אותה קורים ואין הפרשה". כל  שגומר  עד 

ה): כו, (דברים zxn`eביכורים zipre" דברים) אומר הוא ולהלן  א-להיך", ה' לפני 
יד): Ðהלויים"epreכז , "exn`e כמבואר) הקודש  בלשון להלן  האמורה ענייה מה

ג). ז, (סוטה הקודש  בלשון כאן אף א), לג, סוטה בבבלי

úBø÷ì òãBiL éî ìk ,äðBLàøa בלשון הביכורים פרשת את – ÈÄÈÈÄÆÅÇÄÀ
בעצמו ,÷àøBהקודש, –úBø÷ì òãBé BðéàL éî ìëå שלא – ÅÀÈÄÆÅÅÇÄÀ

הקודש , לשון יודעים כולם BúBàהיו  ïéø÷î את לפניו  קוראים – ÇÀÄ
הקורא. אחר עונה והוא àéáälîהפרשה eòðîð שאינם אלה – ÄÀÀÄÀÈÄ

הבושה, מפני  לקרוא, חכמים,eðé÷úäיודעים –úà ïéø÷î eäiL ÄÀÄÆÀÇÀÄÆ
òãBé BðéàL éî úàå òãBiL éî קורא אינו לקרוא היודע שאף – ÄÆÅÇÀÆÄÆÅÅÇ

שכתוב מה על  זו  תקנה והסמיכו  אותו. מקרין אלא "zipreבעצמו,
,"zxn`e.אחרים מפי  אלא עניה ואין

ח ה נ ש מ ר ו א ב

בטנא", "ושמת ד ); כו, (דברים שנאמר בכלי , להביאם חייב ביכורים המביא כל
בכלי ומין  מין כל  להביא המובחר  מן "ומצוה ("ספרי"). כלי  שטעונים מלמד
שעורים  אלא בערבוב, יביאם ולא יצא, – אחד בכלי  הביאם ואם עצמו . בפני
על ורימונים גביהן , על ותמרים גביהן , על וזיתים גביהן, על  וחיטים מלמטה,
עלים  כגון  ומין מין  בין מפסיק אחר דבר  ויהיה מהכל , למעלה ותאנים גביהן,
ביכורים  הל' (רמב"ם מבחוץ" ענבים של  אשכולות לתאנים ומקיף בהם, וכיוצא

התוספתא). פי על  ז ג,

izdw - zex`ean zeipyn
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Ááäæ ìLå óñk ìL úBúì÷a íäéøeka íéàéáî íéøéLòä,äáøò ìL íéøöð élña íúBà ïéàéáî íéiðòäå ¨£¦¦§¦¦¦¥¤¦§¨¤¤¤§¤¨¨§¨£¦¦§¦¦¨§©¥§¨¦¤£¨¨
äôeì÷,ð íéøekaäå íélqäåíéðäkì ïéðz. §¨§©©¦§©¦¦¦¨¦©Ÿ£¦

g.adf lye sqk ly zezlwa:áäæå óñë úåôåöî úåôå÷.mipdkl mipzip mixekade milqdïäì íéøéæçî íéøéùò ìù úåúì÷å íéðäëì íéðúéð íééðò éìñ
:àúåéðò àìæà àéðò øúá åøîà ïàëî

`xephxa yexit

áäæ ìLå óñk ìL úBúì÷a íäéøeka íéàéáî íéøéLòä– ÈÂÄÄÀÄÄÄÅÆÄÀÈÆÆÆÀÆÈÈ
zezlw;סלים מיני  Ðהיינו adf lye sqk ly מחושקים הרמב"ם: מפרש

זהב. או כסף ìLומצופים íéøöð élña íúBà ïéàéáî íéiðòäåÀÈÂÄÄÀÄÄÈÀÇÅÀÈÄÆ
äôeì÷ äáøò,מפוצלים נחל מערבי קלועים ענפים עשויים בסלים – ÂÈÈÀÈ

íéðäkì ïéðzð íéøekaäå íélqäåשל הנצרים סלי  כלומר – ÀÇÇÄÀÇÄÄÄÈÄÇÙÂÄ
העשירים  של הקלתות ברם, לכהנים; הביכורים עם יחד  ניתנים העניים

בבבלי  שכן לבעליהן, א )מוחזרות צב, קמא  ראיה (בבא מביאים

עניותא" אזלא עניא "בתר הבריות: בפי  השגור לפתגם (`xgממשנתנו 
zkled iprd,(zeiprd. לכהן ניתנים העניים סלי  שדווקא

לכך : הטעם מובא odkl",ב"ספרי " dpzn zekfl liaya" תוספות" בעל  ומפרש
גירסה  ויש מתנה". נחשב יהיה הסל ועם מעט, מביאין  "שהעניים טוב": יום

" בספרי: miiprl",אחרת zekfl liaya שעושה העני  שדרך  המלבי"ם, ומפרש
בטהרה, שיהיה כדי חדש, טנא עשה הביכורים לשם הסתם ומן טנא, בעצמו 
העשירים  אבל לכהן. ושיהיה להביכורים טפל שהוא זכה בו שטרח ובעבור 
ובזה  הערך . קל  בכלי  להביא מצוה ביזוי והוא יקנו, רק בעצמם יעשו  לא
העני לבייש שלא כדי בטנא הם גם יביאו  שהעשירים תיקנו, לא למה יתיישב

,("aeh mei zetqez" oiir),ידיו מעשה הוא שהסל  אחרי  לעני, ביוש בזה שאין 
בכתוב: לכך  רמז ויש מצוה. לשם Ðשעשהו  "jcin `phd odkd gwle" משום

ידיך. מעשה שהוא
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  וכשאהי'  זה,  מיום  מכתבו  קבלת  בזה  הנני  מאשר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכיר את ילידיו שי' צו א לייכטע האדעוואניע, ושהוא וזוגתו שיחיו יקבלו 

מכולם רוב נחת חסידותי.

ומהנכון הי' שימעטו עכ"פ ולא ילעיטום בלימודי חול עד גיל ידוע, וואס דאס וועט שוין די גאס 
פארזארגען, ולהוסיף בלימודי קדש, וידוע מרז"ל עה"פ אמלאה החרבה לא נתמלאה צור כו' שבד"מ 
יתוסף ג"כ בבריאותם בגשמיות כי ישראל גוי אחד בארץ ולכן צריכה להיות ג"כ אחדות שלימה בין 

הגוף והנשמה, וכשנתוסף בנשמה בד"מ מתוסף בגוף.

בברכת הצלחה בהשפעתו על הצבור לקרבם לרוח ישראל סבא שבד"מ ישפיע זה תוספת ברכה 
והצלחה גם בעניני' הפרטיים.

נ"ב.

מכתבו בנוגע לבריאות אביו הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ כו' שליט"א קבלתי מכבר. ובכלל 
הנה בגיל זה תועלת גדולה לבריאות הגוף שיהיו עסוקים ונשכרים כדי פרנסתם ע"י עצמם, ושינוי בזה 
עלול שיהי' הפסדו יותר משכרו, אלא שבהמשרה גופא יש להשתדל שתהי' קלה עד כמה שאפשר. ומובן 
שכדי שלא יבוא לידי התרגשות צריך להיות זה בהסכמה המלאה של אביו שליט"א, ואם באפשרי 
לסבב שתבוא ההצעה מצד אביו עצמו, ובכל אופן יברכם השי"ת את אביו ואמו גם יחד באריכות ימים 

ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.
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Ááäæ ìLå óñk ìL úBúì÷a íäéøeka íéàéáî íéøéLòä,äáøò ìL íéøöð élña íúBà ïéàéáî íéiðòäå ¨£¦¦§¦¦¦¥¤¦§¨¤¤¤§¤¨¨§¨£¦¦§¦¦¨§©¥§¨¦¤£¨¨
äôeì÷,ð íéøekaäå íélqäåíéðäkì ïéðz. §¨§©©¦§©¦¦¦¨¦©Ÿ£¦

g.adf lye sqk ly zezlwa:áäæå óñë úåôåöî úåôå÷.mipdkl mipzip mixekade milqdïäì íéøéæçî íéøéùò ìù úåúì÷å íéðäëì íéðúéð íééðò éìñ
:àúåéðò àìæà àéðò øúá åøîà ïàëî

`xephxa yexit

áäæ ìLå óñk ìL úBúì÷a íäéøeka íéàéáî íéøéLòä– ÈÂÄÄÀÄÄÄÅÆÄÀÈÆÆÆÀÆÈÈ
zezlw;סלים מיני  Ðהיינו adf lye sqk ly מחושקים הרמב"ם: מפרש

זהב. או כסף ìLומצופים íéøöð élña íúBà ïéàéáî íéiðòäåÀÈÂÄÄÀÄÄÈÀÇÅÀÈÄÆ
äôeì÷ äáøò,מפוצלים נחל מערבי קלועים ענפים עשויים בסלים – ÂÈÈÀÈ

íéðäkì ïéðzð íéøekaäå íélqäåשל הנצרים סלי  כלומר – ÀÇÇÄÀÇÄÄÄÈÄÇÙÂÄ
העשירים  של הקלתות ברם, לכהנים; הביכורים עם יחד  ניתנים העניים

בבבלי  שכן לבעליהן, א )מוחזרות צב, קמא  ראיה (בבא מביאים

עניותא" אזלא עניא "בתר הבריות: בפי  השגור לפתגם (`xgממשנתנו 
zkled iprd,(zeiprd. לכהן ניתנים העניים סלי  שדווקא

לכך : הטעם מובא odkl",ב"ספרי " dpzn zekfl liaya" תוספות" בעל  ומפרש
גירסה  ויש מתנה". נחשב יהיה הסל ועם מעט, מביאין  "שהעניים טוב": יום

" בספרי: miiprl",אחרת zekfl liaya שעושה העני  שדרך  המלבי"ם, ומפרש
בטהרה, שיהיה כדי חדש, טנא עשה הביכורים לשם הסתם ומן טנא, בעצמו 
העשירים  אבל לכהן. ושיהיה להביכורים טפל שהוא זכה בו שטרח ובעבור 
ובזה  הערך . קל  בכלי  להביא מצוה ביזוי והוא יקנו, רק בעצמם יעשו  לא
העני לבייש שלא כדי בטנא הם גם יביאו  שהעשירים תיקנו, לא למה יתיישב

,("aeh mei zetqez" oiir),ידיו מעשה הוא שהסל  אחרי  לעני, ביוש בזה שאין 
בכתוב: לכך  רמז ויש מצוה. לשם Ðשעשהו  "jcin `phd odkd gwle" משום

ידיך. מעשה שהוא

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: פו àçaèדף àeää éãäa àúléî déì äåä ,áø הטבח שחטא - ©£¨¥¦§¨©£¥©©¨¨
éøetëcכנגדו. àîBé éìòîa dén÷ì àúà àì לפניו הטבח בא לא - Ÿ¨¨§©¥§©£¥¨§¦¥

מחילה, לבקש הכפורים יום eäéàבערב øîà הטבח סבור בודאי רב, - ¨©¦
לפיכך נגדו, שחטאתי הוא déaשאני òât .déì éñeiôì àðà ìéæéà- ¥¦£¨§©¥¥¨©¥

אותו áødéìפגש øîà ,øî ìéæà à÷ àëéäì déì øîà ,àðeä רב ©¨¨©¥§¥¨¨¨¦©¨©¥
øîà .àéðìôì éñeiôìכעת הונא, àaàרב ìéæà[רב-]ìè÷éîì §©¥¦§¨§¨¨©¨¦©¨§¦§©

àLôð.שימות להענישו כלומר הנפש, את להרוג -ìæàרבdéåléò í÷å ©§¨¨©§¨¦¨¥
הטבח, ליד נעמד -àLéø éìt à÷å áéúé äåä ושובר יושב הטבח היה - £¨¨¦§¨¨¥¥¨

בהמה, ראש dééæçåעצמות déðéò éìc,רב את וראה עיניו את הגביה - ¨¥¥¥§©§¥
déì øîàהאם ìéæבזלזול, ,zà àaà,לך -Cãäa àúléî éì úéì- ¨©¥©¨©§¦¥¦¦§¨©£¨

עמך. עסק לי àLéøאין éìt à÷c éãäa עצמות את ששבר כדי תוך - ©£¥§¨¨¥¥¨
àîøbהבהמה, èéîzLéà,עצם נשמטה -déìè÷å déòB÷a dééçîe ¦§§¦©§¨©§¥§¥§©§¥

והרגתו. בגרגרתו הטבח את והכתה -
éaøc dén÷ àøãéñ ÷éñt äåä ,áø פרשיות פסוקי מסדר היה - ©£¨¨¦¦§¨©¥§©¦

רבי, לפני מכתובים] או ובאìééòàúà[מנביאים נכנס -,àéiç éaø ¨¥¨¨©¦¦¨
עבורוøãäו  רב חזר -àLéøì.הפרשה לתחילת -,àøt÷ øa ìééò ¨©§¥¨¨¥©©¨¨
עבורו.àLéøìרבøãäו  éaøa,גם ïBòîL éaø àúàושובøãä רב ¨©§¥¨¨¨©¦¦§§©¦¨©

.àLéøìכאשר øîàאך ,àîç [éaøa] (øá) àðéðç éaø àúà,רב §¥¨¨¨©¦£¦¨§©¦¨¨¨©
ìéæéðå øcäð éàä élek ו לתחילה, נחזור פעם כל וכי -àðéðç éaø ãét÷éà .øãä àì שלאחרים רב, על ¥©¤§©§¥¦Ÿ¨©¦§¦©¦£¦¨

ו  לא, ועבורו éøetëcחזר éîBé éìòî øñéìz déaâì áø ìæà כפורים יום ערבי עשר בשלשה אליו רב הלך - ¨©©§©¥§¥©©£¥¥§¦¥
מחילה, ñéitéàלבקש àìå.חנינא רבי §Ÿ¦©©

הגמרא: éëäמקשה ãéáò éëéäå,פעמים הרבה כך כל מחילה לבקש כך, רב עשה וכיצד -éaø øîàäå §¥¦¨¦¨¦§¨¨©©¦
àðéðç øa éñBé(א עמוד eèî(לעיל Lwánä ìk[מחילה-]Lwáé ìà ,Bøéáçî[לבקש צריך epnî[-אינו ¥©£¦¨¨©§©¥¨¥£¥©§©¥¦¤

ìMî øúBé.íéîòt L:הגמרא éðàL,מתרצת áø:הגמרא מקשה עצמו. על éëéäשהחמיר ,àðéðç éaøå ¥¦¨Ÿ§¨¦©©¦§©¦£¦¨¥¦
éëä ãéáò,מחל åéúBcîשלא ìò øéáònä ìk ,àáø øîàäå למצערים במידה מחזיר ואינו המוותר כל - ¨¦¨¦§¨¨©¨¨¨©©£¦©¦¨

מוותריםïéøéáòîאותו, -Bìנענש ואינו השמים åéòLtמן ìk ìò.:הגמרא ש àlàמתרצת éaøהטעם ©£¦¦©¨§¨¨¤¨©¦
àðéðçכי התפייס, àì÷éãaלא eäeô÷æc áøì déì éæç àîìç,דקל עץ על רב את שתלו בחלום ראה - £¦¨¤§¨¨¥¥§©¦§¨§¦§¨
éøéîâe,בידינו קבלה -éåä àLéø àì÷éãa eäeô÷æc ìëc.לגדולה יעלה בחלום בדקל שתלוהו שכל -øîà §¦¥§¨¦§¨§¦§¨¥¨¨¥¨©

חנינא], àúeLø[רבי ãaòîì éòa ,dpéî òîL חנינא רבי וחשש הישיבה. לראש רב את למנות רוצים - §©¦¨¨¥§¤§©§¨
מלכות  שאין לפי למות, הוא יצטרך ישראל, בארץ לדור רב יעלה שאם ישראל], בארץ הישיבה ראש [שהיה

בחברתה, נוגעת ìááaלפיכךe[-שררה] àúééøBà øîâìå ìéæéìc éëéä ék ñéitéà àì יברח שרב כדי - Ÿ¦©©¦¥¦§¥¦§¦§©©§¨§¨¤
הוא. ימות ולא ישיבה, לראש שם ויתמנה לבבל מפניו

i"yx

àçáè éãäá.el `hg gahd Ð
àáà ìéæà÷.diax Ðìè÷îì

äéùôðeyiprn `ed eiykr Ð
.zenlàùéø øáúxayn Ð
envr.dnda ly y`x zäéòå÷á

.ezxbxba Ðàøãéñzyxt Ð
.miaezk ly e` mi`iap ly `xwn

àééç 'ø àúàutg did `ed mbe Ð
y`xl eliaya xfge ,enr weqtl

.dyxtdéðàù áødid xingn Ð
.envrláøì äéì àæç àîìçÐ

,lwca ede`lzy ax lr melg d`x
.dlecbe y`x ze`iyp oniq `ede
,did daiyi y`x `pipg 'xe
zrya (a,bw zeaezk) iax xn`ck
ayi `ng xa `pipg :ezxiht
ax lr df melg d`xyke .y`xa
zrbep zekln oi`y itl ,zenl b`c
,`kdn diigc` :xn` .dzxaga
,y`x didi mye ,iptn laal gxaie

.eliaya zenl oigcp `le

מכיוון שישנו הציווי להעלות בקודש וללכת מחיל אל חיל, בוודאי שישנה גם הנתינת-כוח הדרושה לזה.
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc mixcp(oey`x meil)

àäåixde -àeä íéîc ú÷éøæ øçàì ìebéôe øúBð,xzep my ixdy §¨¨¦§©©§¦©¨¦
eaxwy xg`l wx `ed lebit mye ,dlik`a xzedy xg`l wx lg
.oaxwa oexg`d xiznd `edy mcd zwixf xg` epiidc ,eixizn lk
xac df ixdy ,lebite xzep ly xeqi`a `id dqtzddy xnel oi`e
xeqi`a `id dqtzddy gxkdae ,excp gkn `a epi`y xeq`d
xg`l rwtp eay ycew xeqi` ixdy dyw ok m`e ,eay ycew
exwiray xnel migxken `l` ,dqtzdd legz ji`e ,minc zwixf
m`e ,mcd zwixf mcew xyad lr didy xeqi`a epiidc ,qitzn `w

.`ng xa inx ly ewtq z` o`kn heytl yi okàðeä áø déì øîà̈©¥©¨
ïúð áøc déøa,`axlyi oky ,dpyndn di`x `iadl jl oi` §¥§©¨¨

`id ,'xeq` xzepa' xn`y `pzd zpeeky zegcl,äìBò ìL øúBða§¨¤¨
oaxway oeike ,jl lke`y dler ly xzep yexita xn`y xnelk
mcd zwixf xg`l xyad ly ycew oica iepiy dyrp `l dler
dler zxzn dpi` dwixfdy itl ,dwixf mcew didy dnn
ly avna mb `linn ,gafnl dlek `id dlery oeik ,dlik`a
ly avnay dxwna la` ,xcpd zngn xeqi`d miiw oiicr eiykr

.qitzn `w exwiray di`x oi` ycew xeqi`d rwtp eiykr
:ozp axc dixa `ped ax ly eziigc lr dywn `axdéì øîà`ax ¨©¥

,ozp axc dixa `ped axl,ïk íàdpynd ixac z` cinrn dz`y ¦¥
,dler ly xzepaäìBò øNáa éðúéì`nbec `pzd `ian recn - ¦§¥¦§©¨

lel did ,xzep leqt ea yiy dler xyaa qitzn `edy ,dqtzd
qitzndy xnele ,mzq dler xyaa dqtzd ly `nbec hewpl
xecpd xac `ed cinz dler xya oky ,ezqtzd dlg dler xyaa

.dwixf xg`l elit`e
:ozp axc dixa `ped ax uxzn

ly jxca dpyndàéòaéî àì[xnel jixv oi`-]øîà÷,[dxn`p-] Ÿ¦©§¨¨¨©
:dpynd xe`ia `ed jkeàéòaéî àìqitzndy xnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨

ac äìBò øNae xcpd lg,øeñààäcixdy -à÷ ïaø÷a`ed - §©¨§¨§¨§¨§¨¨
,ñétúî`l` ,xecpd xac `ed oaxweàëéøèöéà äìBòc ìebéôe øúBð ©§¦¨¦§¨¦§§¦¨

`lel ik ,excp lg mda qitzndy eprinydl `pzd jxvp -
z`f epl zycgn dzid dpyndyàðéîà Czòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨£¦¨

xn` eli`k df ixd ,lebite xzepa qitzd m`y xnel jzrc lr
df didiy yexitaøúBð øeqéàke`didiydéì äåäå ,ìebét øeqéàk §¦¨§¦¦©£¨¥

epic didie -,øeñàä øáãa ñétúîklebite xzep ixeqi` ixdy §©§¦§¨¨¨¨
,xeq`d xac `l` xecpd xac mpi`øñzéî àìå,xcpd legi `le - §Ÿ¦§©

ïì òîLî à÷yiy ycew xeqi`l `l` xzep xeqi`l ezpeek oi`y ¨©§©¨
.lebitde xzepd xyaa

:`ziixad ixacn `ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd
éáéúéîdi`x oi`y xn`y ozp axc dixa `ped ax lr `iyew - ¥¦¥

,`ziixaa epcnly ,qitzn `w exwirayøqéà eäæéàxcp xeqi` - ¥¤¦¨
.äøBza øeîàä,dqtzd ici lr xcepyk edfy `ziixad zx`an ¨¨©¨

y oebkéðéøä øîàilr ixd -øNa ìëBà àlL,meidäzLà àlLå ¨©£¥¦¤Ÿ©¨¨§¤Ÿ¤§¤
ïééxcpd z` qitzne ,meidåéáà Ba únL íBéke` .[xcepd ly-] ©¦§¤¥¨¦

xcpd z` qitzny ici lr oiie xya meid envr lr xqe`yíBék§
Baø Ba únLe` ,[xcepd ly-]í÷éçà ïa äéìãb Ba âøäpL íBék,e` ¤¥©§¤¤¡©§©§¨¤£¦¨

dðaøeça íéìLeøé éúéàøL íBékàeäå ,ìàeîL øîàå .`ziixad - §¤¨¦¦§¨©¦§§¨¨§¨©§¥§
mc`a zxacníBiä BúBàa øeãpL-ea qitzn `edy df meiy ¤¨§©

.oiie xyaa xcpa eilr xeq`
,`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -éà÷c ïBâk åàì ¥¦¨¦¨§§¨¥

äeáà déa úéîc àaLa ãçameia eia` zny xaecn dxe`kl ixd - §©§©¨§¦¥£¨
[inrt cg ote`a] envr lr xq` df meiae ,oqip ycegl '` oey`x
oey`x meia cneryk mipy dnk xg`le ,oii ziizye xya zlik`
,oiie xyaa df mei envr lr xeq`l aey dvex oqip ycegl '`
lre .oqip ycegl '` oey`x meik ilr df mei `di :df oeyl xne`e

,xcpd lge dqtzdd dlireny `ziixaa xn`p dfáb ìò óàå§©©©
àøzéäc àaLa ãç àáeè àkéàcoey`x mdy mini daxd yiy - §¦¨¨©§©¨§¤¥¨

`edy yxtl xyt`e ,oiie xyaa mda xeq` epi`y oqipa '` zaya
,mda qitznåok it lr s`éðz÷e excp lgydpéî òîL .øeñà- §¨¨¥¨§©¦¨

y o`kn heytz ok m`,ñétúî àeä øwéòamei `di xne`dy myk §¦¨©§¦
oey`x inil ezpeek yxtl xyt`y ,oqip ycegl '` oey`x meik df
oeik xcpd legi `le ,xzid ly mini eidy mipexg`d oqipa '`
'` oey`x meil ezpeek miyxtn ok it lr s`e ,xzida qitzdy
lre ,oiie xyaa xeq` did eay mipy dnk iptl didy oqip ycegl
qitznd ok enk ,xecpd xeqi`a qitzdy oeik xcpd lg df ici
,xzid `ed xyad epiptly s` ,dwixf xg`l minly igaf xyaa
xyad ly epica xnelk ,xwira qitzn `edy eixac z` yxtp

.xecpd xeqi` eilr didy dwixf mcew
exqnp `l l`eny ixacy zxne`e ,di`xd z` `xnbd dgec

:ie`xkøîzéà éëä ìàeîLc:l`eny ixac z` epipy jk -øîà ¦§¥¨¦¦§©¨©
Cìéàå íBiä BúBàî àáe øeãpL àeäå ìàeîLxn` `l l`eny - §¥§¤¨¨¥©§¥¨

xeq` did eia` ea zny mei eze` wxy mc`a xaecnyxyaa eilr
ea zny mein eilr exary zaya cg` ini lky xaecn `l` ,oiie
zny jix`za mixzen mini llk eid `le ,xcpa eilr exq`p ,eia`
o`kn gikedl oi`e ,xcpd lge dqtzdd dliren okle ,eia` ea
xya oebk ,xzida qitzn `edy ezpeek yxtl xyt`y dxwnl
.eiykr epica qitzdl ezpeeky okzie ,xzid `ed eiykry minly
:xg` mewnn `ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd

,àðéáø øîà,òîL àzonwl dpyna(:bi)xqe` mc` m`y epcnl ¨©¨¦¨¨§©
on xeq`d xaca mqitzny ici lr exiag ilk`n z` envr lr
jnn lke`y dn exiagl xne`d oebk ,ezqtzd dlg `l ,dxezd

ilr `diïøäà úlçkipan mipdkl zpzipe dqirdn zyxtend §©©©£Ÿ
,oxd`Búîeøúëåxcpd oi` ,odkl zpzipe zyxtend dnexzk e` - §¦§¨
e lgøzeîon xeq`d xaca qitzdy itl ,exiag lyn lek`l ¨

.xecpd xaca `wec eqitzdl jixv xcpd legiy icke ,dxezd
e` dlga qitzn m` `wecy rnyn dpyndny ,`xnbd zwiicne

,xzen dnexzaàäqitzn m` la` -äãBz éîçì úîeøúk ¨¦§©©§¥¨
,dcez oaxw mr ze`ad zelgdn odkl zyxtend dnexz-øeñà̈

xack zaygp dcez ingl znexzy meyn ,exiag lyn lek`l
.xcpd lge ,da qitzdl xyt`e xecpd
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jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtmixcp
ú÷éøæ øçàì øúåð àäå.àåä íéîã,lk`p `ly epnfl ueg xzezipy - ied xzepc ,xqzi`c

zwixf xg`lc ,inp `de .xeq` iedc xn`we "dfk df" xn`e ,ezvignl ueg `viy - lebite

`zydca `nl` .xeq`c ipzwe ,okl mcew xyekd zry dil dede ,minc.qitzn `w

zpn lr hgypy `kid `l` lebit ied `lc ,`ed `wec e`l lebit i`d :ixn`c `ki`e

xyekd zry dil ded `lc ,epnfl ueg elke`l

dil dedc xzepn `l` jixt `w `le .mlern

`xxb` lebite ,xyekd zry.`wec e`le daqp

.äìåò ìù øúåðá àáøì àðåä áø äéì øîà,ixiin

dlerc ,mlern xyekd zry dil ded `lc

xyekd zry dil ded i` la` .`id lilk dlek

.qitzn `w `xwirn opixn` -éðúéð ïë íà
.äìåò øùáá!xyekd zry dil zilc ,ynnàäã

.ñéôúî à÷ ïáø÷á.xenb xcp `iedeøúåð àìà
.äéì àëéøèöéà ìåâéôå'ek xzep xeqi`a `ni`c

.qitznw.øñúéî àìåopirack ,xcp ied `lc

`le xecpd xaca qitzn `diy :onwl xninl

.xeq`d xaca.ïì òîùî÷xzep xn`wc i`d

xeqi` xn`w lebite xzep xeqi` e`l - lebite

xac iedc ,ynn lebite ynn xzepa `l` ,ezenk

.xecpd.äøåúá øåîàä øñéà åäæéàlkl" aizkc

) "xq` zreayxacnalxcep `diy rnync (
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מעש"ק, בו כותב ע"ד התעסקותו בשדה חינוך הכשר המקרב את לבם של 
בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, ומה שכותב שאינו שבע רצון כי לא הצליח הרבה במשמעת, הנה 
זה מכבר אמרתי לו שיסיח דעתו מהמרה שחורה שלו שאין לו יסוד, ומה שלא הצליח הרבה, הנה בטח 

המשך בעמוד הבא
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

הוא ע"פ מרז"ל מגילה ו' ע"ב אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, אבל קודם לזה נאמר, 
אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, ובמילא הרי בידו דבר זה.

ב( מ"ש שאינו שבע רצון, הנה סימן טוב הוא זה, כי אי שביעת רצון יכול להמשיך גילוי כחות 
הנעלמים אם כחות הגלוים אינם מספיקים, משא"כ שביעת רצון מביא ע"פ רוב לישות וכו' והעדר 
האדם  שעבודת  והכוונה  המקווה,  תכלית  היפך  וזה  המתאים,  במרץ  העבודה  העדר  ועכ"פ  העבודה 

צריכה להיות דוקא ביגיעה. והאריכות בזה אך למותר.

בברכה להצלחה בענינים הכלליים והפרטיים.

המחכה לבשו"ט.

המשך מעמוד הקודם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

הנה למרות הטעמים שמזכירים מוכרח הדבר שימשיכו בכתות הנ"ל דוקא בשפת אידיש וכמו 
שהי' עד עתה... ובה בשעה שרואים אשר הלעו"ז לוחם בעד כל קוץ ותג ואין דבר נחשב למאומה ובלבד 
לנצח, הרי לא תהי' תורה שלימה שלנו כענינים שלהם שצריכים לשמור אפילו על ערקתא דמסאנא 
ועאכו"כ בענין הנוגע בחינוך שקשה במאד לשער מראש את התוצאות משינוי קל במשך שנות הילדות 

על משך חיי האדם בימי חלדו, והאריכות לדכוותייהו בטח אך למותר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט

המשך מעמוד קעכ
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,mziit` xg` onya migynpäëeáø ïî àãçåxyr jezn cg`e - ©£¨¦§¨

zciny `l` ,zelgk onya zllap ozleq dzidy zelgd oinn
dxzepy dqird z`e .oiwiwxde zelgdn dletk dzid day onyd
z` miyixtn minrtly epl ixd .dlecb zg` dlgk dt` oin lkn

.dzqira dcera dnexzd
zwelgna `ng xa inx ly ewitq z` zelzl dqpn `xnbd

:mi`pz
éàpúk àîéì`w `xizda e` qitzn `w exwira m`d wtqd - ¥¨§©¨¥

xne`d ,`ziixaa epcnly ,mi`pz zwelgna ielz qitznéìò éøä£¥¨©
df xac,øBëákøñBà á÷òé éaø,excp lg -øézî äãeäé éaøå`l - ¦§©¦©£Ÿ¥§©¦§¨©¦

.excp lg,`xnbd zxxaneéîc éëéäewlgp dxwn dfi`a - ¥¦¨¦
,mi`pzdàîéð éàilr ixd xn`y dxwna ewlgpy xn`p m` - ¦¥¨

xekak,íéîc ú÷éøæ éðôìok m`éøLc ïàîc àîòè éàîenrh dn - ¦§¥§¦©¨¦©©£¨§©§¨¥
,xiznd dcedi iax lyx`yn dpey epi` xeka dxe`kl `ld

,xecpd xac llka mdy oeik mda qitzdl xyt`y zepaxwdéàå§¦
xekak ilr ixd xn`y dxwna mzwelgn z` cinrp m`e -øçàì§©©

,íéîc ú÷éøæok m`øñàc ïàîc àîòè éàîiax ly enrh dn - §¦©¨¦©©£¨§©§¨©
lr oi`e dlik`a xzen `ed minc zwixf xg` `ld ,xqe`d awri

,ezqtzd legzy dnåàì àlàdxwna xaecn jgxk lr `l` - ¤¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

 הנהלת ישיבה ותלמוד תורה בכפר חב"ד,
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם שעד עתה היו אצלם כתות ששפת הלימוד עמהם הי' באידיש ומסתפקים 
בזה בנוגע לזמן הבע"ל מפני כמה טעמים שמזכירים במכתבם ושואלים חוו"ד בזה.

המשך בעמוד קעב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc mixcp(ipy meil)

éàäc øNa úéçîe øBëa øNa úéçîcdéab Cxya eiptl gpeny - §¨¦§©§¨¦¨¨§©§©¥
,xzid xya mb eiptl gpene ,minc zwixf xg`l xekaøîàå`diäæ §¨©¤

,äækàéä éàpúåexwiray xaeq awri iax ,mi`pzd ewlgp dfae - ¨¤§©¨¥¦
iaxe ,xeq`e ,minc zwixf mcew xekad xyaa ,xnelk ,qitzn `w
eiykr ly avna ,xnelk ,qitzn `w `xizday xaeq dcedi
lr dqtzdl oi`e ,dlik`a xzene minc zwixf xg` `ed xekady

.xzene ,legl dn
,`xnbd dgecàìexwira m` mi`pzd ewlgpy xnel gxkd oi` - Ÿ

`l` ,qitzn `w `xizda e` qitzn `wàîìò éleëcawri iax - §¥¨§¨
xekad xyaa qitzdy dxwna mixacn dcedi iaxeú÷éøæ éðôì¦§¥§¦©

íéîcå ,dxwna zwelgnd z` cinrdl oi`y lirl epxn`y s` ¨¦§
dywi ok m`y oeik dfkéøLc ïàîc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©§¨¥

zepaxwd x`yn dpey epi` xeka dxe`kl ixdy ,xiznd dcedi
c meyn `ed enrhy uxzl yi ,mda qitzdl xyt`yàø÷ øîà̈©§¨

Wi`'øcé ékxcpdqtzda lg xcpd oi`y dfn micnle ,'dlãò ¦¦¦Ÿ¤¤©©
øBciLqitziy -øeãpä øáãaé÷etàì ,a qitzn `ivedl -øBëa ¤¦§¨¨©¨§©¥§

,àeä øeñàä øáãc`id dil`n xeka zyecw ixdydpi`e d`a §¨¨¨¨
.ea qitzdl xyt` i` okle ,excp ici lr d`a

,`xnbd zl`eyøñàc ïàîedyw ,mzwelgn z` ok cinrp m` - ©§¨©
.''dl xcp xFCi iM Wi`' weqtd z` yxti xqe`y awri iax cvik¦¦¦¤¤©

dqtzd weqtdn dhrnzpy dcen awri iax ,`xnbd daiyn
ok it lr s`e ,zetixhe zeliap oebk dxezd on xeq`d xaca

y oeik ,dliren 'dl yecw `edy xekaa dqtzd'äì' àø÷ øîà' ¨©§¨©
ef dlnn micnleøeñàä øác úBaøì,'dl yecw `edy xekak §©¨¨¨¨

.ea dqtzdd dlireny
,`xnbd dywnéøLc ïàîexekaa qitzndy xne`y dcedi iax - ©§¨¥

,lg excp oi`,''äì'déì ãéáò éàîieaixd z` xiaqn `ed ji` - ©©¨¦¥
.''dl' dlndn

oky ,zxzein dpi` ef dln ,`xnbd zvxzndéì éòaéî`id - ¦¨¥¥
liaya zkxvpìzeaxíLàå úàhça ñétúîdqtzdd dlireny §©§¦§©¨§¨¨

leki mc` oi` ixdy ,xeq`d xac mdy it lr s` ,lg xcpde mda
mi`a mpi`e ,`hgy `hg lr mda aiigzp ok m` `l` m`iadl

.dacpe xcpa
,`xnbd dywnúéàø äîee wlglúBaøì''dl' dlndnúàhç ¨¨¦¨§©©¨

íLàå,mda qitzdl xyt`yøBëaä úà àéöBäìexyt` i`y §¨¨§¦¤©§
.ea qitzdl

,`xnbd zvxzn,íLàå úàhç éðà äaøîøãða ñétúî àeäL- §©¤£¦©¨§¨¨¤©§¦§¤¤
dnda mdl mixxea milrady itl ,xecpd xack zvw miaygpy
qitzdl xyt` okle ,mny`le mz`hgl dze` miyicwne mpevxk

,mdaøBëaä úà éðà àéöBîe,xekaa qitznd z` daxn ipi`e - ¦£¦¤©§
itlBnà éònî LBã÷ àeäL,yecw `ed milrad ly mgxk lrae ¤¨¦§¥¦

xecpd xacl aygp epi`e ,zxg` dndaa etilgdl mileki mpi`e
.llk

:awri iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
øñàc ïàîedliren xekaa qitzndy xaeqy awri iax - ©§¨©

y xaeq ,lg xcpde dqtzddàeä øãða Bñétúî énð øBëamb xeka- §©¦©§¦§¤¤
,xecpd xack zvw aygp okkeàéðúc,`ziixaaíeMî[mya-]éaø §©§¨¦©¦

,eøîàì ïépîy mc`äåönL Búéa CBúa øBëa ãìBðeilr,BLéc÷äì ¨§¦©¦§¨§§¥¤¦§¨§©§¦
'Léc÷z øëfä' øîàpLdevn mgxn yecw `ed xekay zexnly - ¤¤¡©©¨¨©§¦

xaca qitznk aygp xekaa qitznd okle .xeka myl eyicwdl
.xecpd

:dcedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
éøLc ïàîe,lg excp oi` xkaa qitzndy xaeqd dcedi iax -ék ©§¨¥¦

Léãwéî àì éî déì Léc÷î àì,xekad z` yicwdl devn mpn` - Ÿ©§¦¥¦Ÿ¦§¦
oi` okl ,yecw xekad didi eita eyicwi `l m` s`y oeik la`

.llk xecpd xacl aygp xekad
m`d `ng xa inx ly ewitqa mi`pzd ewlgp `l llky `vnp
aygp xeka m`d ewlgp `l` ,`zydca e` qitzn `w exwira

.xecpd xac aygp epi`y e` zepaxwd x`yk xecpd xac
.hytp `l ing xa inx ly ewitqe ,`ibeqd zniizqn o`k

ilr df xkk xn` m`y dpyna epipyàønéàkezpeeky ,dyk - §¦§¨

ilr df xkk xn`y e` ,oaxw ly dylíéøéckezernyny - ©¦¦
lg ,ycwnd ziaay mixica mi`vnpd zepaxwk:xcpd

:el` zepeyl ipica `ziixa d`ian `xnbd
àðzilr df xkk xne`d ,`ziixaaàønéàe`àønéàìe`,àønéàk ¨¨¦§¨§¦§¨§¦§¨

ilr df xkk xne`y e`íéøéce`íéøécìe`,íéøéckxne`y e` ¦¦©¦¦©¦¦
ilr df xkkíéöòe`íéöòìe`,íéöòkilr df xkk xne`y e` ¥¦¨¥¦¨¥¦

íéMéàe`íéMéàìe`,íéMéàkilr df xkk xne`y e`çaæîe` ¦¦¨¦¦¨¦¦¦§¥©
çaænìe`,çaænkilr df xkk xne`y e`ìëéäe`ìëéäìe` ©¦§¥©©¦§¥©¥¨©¥¨

,ìëéäkilr df xkk xne`y e`íéìLeøée`íéìLeøéìe`,íéìLeøék ©¥¨§¨©¦¦¨©¦¦¨©¦
aïlekxn`e miiq m` ,el`d zepeyld lka -,Eì ìëBàLøeñàel ¨¤©§¨

xn`e miiq m` la` ,exiag lyn lek`l,Eì ìëBà àìøzeîel Ÿ©§¨
.exiag lyn lek`l

,`xnbd zxxandéì ïðéòîL ïàîef `ziixa xn`y `pzd edin - ©©§¦¨¥
eixacn rnynedéì éðL àìc-xne`d oia lcad oi`yàønéàe` §Ÿ¨¥¥¦§¨

,àønéàìxne`d oial,àønéàkoeincd s"k `la xn` m` s`e §¦§¨§¦§¨
zhiya `ziixady xnel `xnbd dqpn .lg xcpdàéä øéàî éaø. ©¦¥¦¦

,xi`n iaxk `ziixad m`y ,ok xnel oi`y `xnbd dgecàîéà¥¨
àôéñda xn`py ,`ziixad lyïleëåmixkfend zepeyld lka - ¥¨§¨

xn`e miiq m` ,`ziixaaøzeî Eì ìëBà àì,exiag lyn lek`l el Ÿ©§¨
ïðúäådpyna epipy `lde -(df cenr jynda)xne`dyàì ïaøwì §¨§©©¨§¨Ÿ

øñBà øéàî éaø ,Eì ìëBà,excp lgy oeikàaà éaø øîàåonwl ©§©¦¥¦¥§¨©©¦©¨
(a"r)y meyn `ed xi`n iax ly mrhdy ,äNòðaygp -øîBàk ©£¨§¥

àäé ïaø÷ìeEì ìëBà àì Cëéôìly `pzd m`e ,xeq` okle §¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§
np ,xi`n iax `ed `ziixadixdy ,eixac z` xzeq `edy `v

aezk dpynae ,xzen 'jl lke` `l' miiqn m`y x`ean `ziixaa
.xeq` 'jl lke` `l' oaxwl xne` m`y

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìàäote`a zxacn `ziixad -øîàc Ÿ©§¨¨§¨©
àønéàì àì'',oileg `l` `xni` df didi `ly xn` ik xzen okle Ÿ§¦§¨

,legl xcpl rixtn `l 'jl lke` `l' xn`y dn zn`a la`eàä̈
ote`a zxacn dpynd -àønéàì øîàcdidiy xn` ik xeq` okle §¨©§¦§¨

.'jl lke` `l' xn`e miiqy s` ,`xni`l df

äðùî
:mixcp ly mitqep zepeyl zx`an dpynd

äìBò ïaø÷ øîBàäe`äçðîe`úàhçe`äãBze`íéîìLiyak- ¨¥¨§¨¨¦§¨©¨¨§¨¦
miiqne ,daeg mdy zxvr,Eì ìëBà éðàLxcpd lgeøeñàel ¤£¦©§¨

la` .`nw `pz ixac el` ,exiag lyn lek`løézî äãeäé éaøoeik ©¦§¨©¦
.lg `l xcpdyxne` m`eïaøwäe`ïaø÷ke`ïaø÷miiqne ©¨§¨§¨§¨¨§¨

,Eì ìëBàLe xcpd lgøeñàxne` m`e .exiag lyn lek`lïaø÷ì ¤©§¨§¨§¨
,Eì ìëBà àìøñBà øéàî éaømiyxtny oeik exiag lyn lek`l Ÿ©§©¦¥¦¥

.'jl lke` `l jkitle `di oaxwl' ezpeeky

àøîâ
:`ziixal dpyndn dxizq dywn `xnbd

éðz÷xne`d ,dpynaïaø÷e`ïaøwäe`,ïaø÷kmiiqneìëBàL' ¨¨¥¨§¨©¨§¨§¨§¨¤¥
,'Eìe xcpd lgøeñày `xnbd dpiane .exiag lyn lek`làîúñ §¨§¨¨

øéàî éaøk àðzxi`n iax zhiya `id dpynd mzqd on -àìc ¨¨§©¦¥¦§Ÿ
déì éðLwelig oi` ezhiyly -ïéaxne`d'àønéà'xne`d oial ¨¥¥¥¦§¨

,'àønéàì'éà]k `id dpynd m` -,øéàî éaødywéðz÷c [àä §¦§¨¦©¦¥¦¨§¨¨¥
xne` m`yEì ìëBàL ïaøwäe xcpd lg,øeñààéðúäå`ziixaa ©¨§¨¤©§¨§¨©§¨

,df oic lra äãeäé éaøì íéîëç íéãBîote`yøîBàzepeyln cg` ¦£¨¦§©¦§¨§¥
:el`äìBò àäå ,ïaøw àä,dler `d e` -úàhç àäå ,äçðî àäå ¨¨§¨§¨¨§¨¦§¨§¨©¨

L ,Eì ìëBàLlg oeincd s"k xne` `l m` mb cinzy it lr s` ¤©§¤
lg xcpd oi` df oeyla z`f lka ,xcpde,øzenmeynäæ øãð àlL ¨¤Ÿ¨©¤

,ïaø÷ éiça àlà,eixacl zernyn mey oi`y ,dndad iiga xnelk ¤¨§©¥¨§¨
minkg ixacl mixzeq dpynd ixac ok m`e .lg xcpd oi` okle
lke`y oaxwd xne`y ote`ay x`ean dpyna ixdy ,`ziixaa
jl lke`y oaxw `d xne`y ote`ay x`ean `ziixaae ,xeq` jl
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jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtmixcp
.äæë äæ øîàå,qitzn `w xzida :xaq xne ,qitzn exwira :xaq xn ;ibltin `w `dae

.minc zwixf xg`l.øåãðä øáãá øåãé éë øãð øåãé éë àø÷ øîàiwet`l ,xeq`e xcp ied

.xqzin `linnc ,xeq`d xacc xeka.øåñàä øáã úåáøì 'äì àø÷ øîà`edy xac lkc

.xeka oebk ,xcp `la xeq` `edy t"r` ,xcpa inp eqitzn `ed - deable xeq`äáøî
.íùàå úàèç éðàmdy,miqitzn`edy iptn

meyn `le oi`a `hg lrc b"r` .xcpa oqitzn

ef ixd" xne`y ,eqitzn edi` - d"t` ,xcp

iz`hgliny`le,llk qitzn epi` xeka la` ."

.envr ycw en` irnny.äéì ùéã÷î àì éëm`

meyn ?ikd e`la yicwin `l in ,eyicwd `l

la` .xcpa dil qitzn ik llk aiyg `l ikd

`l - my`e z`hgiycwin`l i` mlerl

.edl yicwn.øåñà êì ìëåàù ïìåëxn` ikc

xq`i :xn`c o`nk inc - "jl lke`y `xni`k"

`l `xni`k" xn` la` .jl lke`y dn ilr

jl lke` m` la` :rnync ,xzen - "jl lke`

`di `l -.xzene ,`xni`kàìã äéì ïðéòîù ïàî
àøîéà ïéá äéì éðàùàøîéàì.àøîéàëolekc

.xeq` "jl lke`y"àéä î"ø..i"xc dilr biltc

xne`d :xn`c ,"`xni`" dil zil - i"x i`c

.melk xn` `l - "milyexi"êì ìëåà àì ïìåëå
.ïéøúåî" xn` elit``xni`l."jl lke` `làì

øîàã àä àéù÷àøîéàì.- 'eke onwl opzc 'ipzn

" xn`c,oaxwl epiidc ,"jl lke` `l `xni`l

.jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :rnync

xn`c :ikd dl uixz - xzen ipzwc `ziixae

- jl lke` m` `d ,"jl lke` `l `xni`l `l"

ikdle .od e`l llkn epiidc ,`xni`k `di

n"xlc ,xzen.[od] e`l llkn dil ziléðúî'
.øîåàä- 'ek dgpn e` ,jl lke`y `di dler

.xeq`.øéúî äãåäé éáødlerk" xn` `lc"

."z`hgk"'îâàìã øéàî éáøë àðú àîúñ
àøîéàì àøîéà ïéá äéì éðàù.`kid xq`c

,"milyexik" xn`c o`nk "milyexi" xn`c

`kidk "oaxw" xn`c `kid xeq` ikdlexn`c

."oaxwk".àéä øéàî éáø éà:ipzwc `yix

oaxwd".xeq` - "jl lke`yíéãåî àéðúäå
.äãåäé éáøì íéîëçbiltc xi`n iax epiidc

.dilr.ïáø÷ ééçá àìà äæ øãð àìùxn` ikc

iig :xn`c o`nk rnyn ,"jl lke`y oaxw `d"

:xn`w melk `le ,jl lke`y oaxw
àì
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`edy ef dnda xxea `ed excp zngny itl ,xekan ith xecpd xac exwn ,o`iadl eilr

xn`wc epiide .xg`a etilgdl leki oi`e ,en` irnn yecw `edy xekaa ok oi`y dn ,`ian

oqitzdl jixvy xnelk ,xcpa oqitzn `edy :jenqa.ïéðòìå.dkldl"f o"anxd 'k

opihwp ,qitznw `xzida e` qitznw exwra i` `hiyti` `l `kd oiirac idpc :eizeklda

xn`y in" wxta opiwqncn ,qitzn `w `xzidac

`tiqac "ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd

`dc .`xnegl oia `lewl oia ,`nwa `le qitzn

xzed :mzd ipzw qitzn `tiqac opixn`c meyn

dhnle epnid ,xeq` dlrnle epnid ,irvn`d

xzidd oi` - qitzn `nwa edlek i`e .xzen

`tiqa `nl` .mzd gkenck ,ecal el `l` jynp

iab mzdc epiide .`xzida epiidc ,qitznw

iziinc ,"dxeza xen`d xqi` edfi`"c oizipzn

,jli`e meid eze`n xcpy epiidc `pyil i`da dl

ikd e`l `d :rnync-qitzn `xizda.àìã
.xi`n iax `xni`k dil ipy `le `xni` dil ipy

xqzn oeincd s"k `la 'it` diciclc - xnelk.

àì`l xn`c `d `xni`l xn`c `d `iyw

.`xni``ki`e .ze`gqp zvwa `qxibd `id jk

zgz `aya xnelk `xni`l xn`c `d :iqxbc

zgz gzta xnelk `xni`l xn`c `d ,c"nld©

c"nlac ikd iqxbc o`nl edl `xiaqc .c"nld

zipyd `qxibd yexit itke ,`lk `id ixd dgeztŸ

.oilegk oilegd oilegc `ziixaa dlrnl izazky

,"jl lke`y" xne`ac minrt :ipz ikd `ziixae

c"nla epiide ,xeq` - xzid rnync b"r`

xi`n iax "jl lke` `l oaxwl"c `idde .zi`ay

`l" xn`c minrte ,zi`ay c"nla epiid - xqe`

,ixy - `xeqi` rnync ab lr s` ,"jl lke`

itk ,`icda `l xne`a p"` .dgezt c"nla epiidc

ze`qxbd welig.'éðúîdler oaxw xne`d

.xeq` jl lke` ip`y 'ekeeda xn` `lc b"r`e

ipdc oeikc `"cqc ,xizn dcedi iaxe .oeincd s"k

dcenc ,xzep lebtk iedl oxeqi` lr dxen ony

enke .l"nw - s"k `ira `lc dcedi iax eda

) dlrnl izyxtyxedh d"c .`i sc(oaxwk oaxwd .

dnc rnyn ipyil lkac .xeq` jl lke`y oaxw

la` ,"lke`y" xn` ik `wece .oaxw `di lk`iy

"jl lke` `l oaxw" xn`-wxta opz `dc ,ixy

) ipy:eh onwljl lke` `l oaxw :(-opinwene ,xzen

`la oaxw xn` ikc ,`zlinc `nrhe .n"xk dl

c"nl-lk`i `ly oaxw iiga raypc rnyn.

ïáø÷ì.xqe` n"x jl lke` `l`xnba yxtn

d"de - jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :w"dc

rnync .xeq` "jl lke`y oaxwl" xn` i`c

`lc i`de .jlyn lke`y dn `di oaxwl :xity

,oaxwd :ipzilc ,`yixc ipd icda i`d aixr

xn` ik la` .`paizkcke ,ixy - "lke` `l" xn` la` ,xeq` "lke`y" xn` ik `wec - "oaxw" "oaxwk" "oaxwd" epiidc ,`zlz edpdc meyn - xeq` "jl lke`y" "oaxwl" "oaxw" "oaxwk"

xeq` - lke` `l xn` elit` ,"oaxwl".'îâ.xi`n iaxk `pz `nzqyxtn `w `zlinc `xwire `hyew `l` ,'ipzn` `ziixa inp `iyw `pixg` `pz dl `pz i`c d"d.íéãåî
.i"xl minkgixyc ecen `da ,oeincd s"k era `lc b"r`.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc mixcp(ipy meil)

éàäc øNa úéçîe øBëa øNa úéçîcdéab Cxya eiptl gpeny - §¨¦§©§¨¦¨¨§©§©¥
,xzid xya mb eiptl gpene ,minc zwixf xg`l xekaøîàå`diäæ §¨©¤

,äækàéä éàpúåexwiray xaeq awri iax ,mi`pzd ewlgp dfae - ¨¤§©¨¥¦
iaxe ,xeq`e ,minc zwixf mcew xekad xyaa ,xnelk ,qitzn `w
eiykr ly avna ,xnelk ,qitzn `w `xizday xaeq dcedi
lr dqtzdl oi`e ,dlik`a xzene minc zwixf xg` `ed xekady

.xzene ,legl dn
,`xnbd dgecàìexwira m` mi`pzd ewlgpy xnel gxkd oi` - Ÿ

`l` ,qitzn `w `xizda e` qitzn `wàîìò éleëcawri iax - §¥¨§¨
xekad xyaa qitzdy dxwna mixacn dcedi iaxeú÷éøæ éðôì¦§¥§¦©

íéîcå ,dxwna zwelgnd z` cinrdl oi`y lirl epxn`y s` ¨¦§
dywi ok m`y oeik dfkéøLc ïàîc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©§¨¥

zepaxwd x`yn dpey epi` xeka dxe`kl ixdy ,xiznd dcedi
c meyn `ed enrhy uxzl yi ,mda qitzdl xyt`yàø÷ øîà̈©§¨

Wi`'øcé ékxcpdqtzda lg xcpd oi`y dfn micnle ,'dlãò ¦¦¦Ÿ¤¤©©
øBciLqitziy -øeãpä øáãaé÷etàì ,a qitzn `ivedl -øBëa ¤¦§¨¨©¨§©¥§

,àeä øeñàä øáãc`id dil`n xeka zyecw ixdydpi`e d`a §¨¨¨¨
.ea qitzdl xyt` i` okle ,excp ici lr d`a

,`xnbd zl`eyøñàc ïàîedyw ,mzwelgn z` ok cinrp m` - ©§¨©
.''dl xcp xFCi iM Wi`' weqtd z` yxti xqe`y awri iax cvik¦¦¦¤¤©

dqtzd weqtdn dhrnzpy dcen awri iax ,`xnbd daiyn
ok it lr s`e ,zetixhe zeliap oebk dxezd on xeq`d xaca

y oeik ,dliren 'dl yecw `edy xekaa dqtzd'äì' àø÷ øîà' ¨©§¨©
ef dlnn micnleøeñàä øác úBaøì,'dl yecw `edy xekak §©¨¨¨¨

.ea dqtzdd dlireny
,`xnbd dywnéøLc ïàîexekaa qitzndy xne`y dcedi iax - ©§¨¥

,lg excp oi`,''äì'déì ãéáò éàîieaixd z` xiaqn `ed ji` - ©©¨¦¥
.''dl' dlndn

oky ,zxzein dpi` ef dln ,`xnbd zvxzndéì éòaéî`id - ¦¨¥¥
liaya zkxvpìzeaxíLàå úàhça ñétúîdqtzdd dlireny §©§¦§©¨§¨¨

leki mc` oi` ixdy ,xeq`d xac mdy it lr s` ,lg xcpde mda
mi`a mpi`e ,`hgy `hg lr mda aiigzp ok m` `l` m`iadl

.dacpe xcpa
,`xnbd dywnúéàø äîee wlglúBaøì''dl' dlndnúàhç ¨¨¦¨§©©¨

íLàå,mda qitzdl xyt`yøBëaä úà àéöBäìexyt` i`y §¨¨§¦¤©§
.ea qitzdl

,`xnbd zvxzn,íLàå úàhç éðà äaøîøãða ñétúî àeäL- §©¤£¦©¨§¨¨¤©§¦§¤¤
dnda mdl mixxea milrady itl ,xecpd xack zvw miaygpy
qitzdl xyt` okle ,mny`le mz`hgl dze` miyicwne mpevxk

,mdaøBëaä úà éðà àéöBîe,xekaa qitznd z` daxn ipi`e - ¦£¦¤©§
itlBnà éònî LBã÷ àeäL,yecw `ed milrad ly mgxk lrae ¤¨¦§¥¦

xecpd xacl aygp epi`e ,zxg` dndaa etilgdl mileki mpi`e
.llk

:awri iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
øñàc ïàîedliren xekaa qitzndy xaeqy awri iax - ©§¨©

y xaeq ,lg xcpde dqtzddàeä øãða Bñétúî énð øBëamb xeka- §©¦©§¦§¤¤
,xecpd xack zvw aygp okkeàéðúc,`ziixaaíeMî[mya-]éaø §©§¨¦©¦

,eøîàì ïépîy mc`äåönL Búéa CBúa øBëa ãìBðeilr,BLéc÷äì ¨§¦©¦§¨§§¥¤¦§¨§©§¦
'Léc÷z øëfä' øîàpLdevn mgxn yecw `ed xekay zexnly - ¤¤¡©©¨¨©§¦

xaca qitznk aygp xekaa qitznd okle .xeka myl eyicwdl
.xecpd

:dcedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
éøLc ïàîe,lg excp oi` xkaa qitzndy xaeqd dcedi iax -ék ©§¨¥¦

Léãwéî àì éî déì Léc÷î àì,xekad z` yicwdl devn mpn` - Ÿ©§¦¥¦Ÿ¦§¦
oi` okl ,yecw xekad didi eita eyicwi `l m` s`y oeik la`

.llk xecpd xacl aygp xekad
m`d `ng xa inx ly ewitqa mi`pzd ewlgp `l llky `vnp
aygp xeka m`d ewlgp `l` ,`zydca e` qitzn `w exwira

.xecpd xac aygp epi`y e` zepaxwd x`yk xecpd xac
.hytp `l ing xa inx ly ewitqe ,`ibeqd zniizqn o`k

ilr df xkk xn` m`y dpyna epipyàønéàkezpeeky ,dyk - §¦§¨

ilr df xkk xn`y e` ,oaxw ly dylíéøéckezernyny - ©¦¦
lg ,ycwnd ziaay mixica mi`vnpd zepaxwk:xcpd

:el` zepeyl ipica `ziixa d`ian `xnbd
àðzilr df xkk xne`d ,`ziixaaàønéàe`àønéàìe`,àønéàk ¨¨¦§¨§¦§¨§¦§¨

ilr df xkk xne`y e`íéøéce`íéøécìe`,íéøéckxne`y e` ¦¦©¦¦©¦¦
ilr df xkkíéöòe`íéöòìe`,íéöòkilr df xkk xne`y e` ¥¦¨¥¦¨¥¦

íéMéàe`íéMéàìe`,íéMéàkilr df xkk xne`y e`çaæîe` ¦¦¨¦¦¨¦¦¦§¥©
çaænìe`,çaænkilr df xkk xne`y e`ìëéäe`ìëéäìe` ©¦§¥©©¦§¥©¥¨©¥¨

,ìëéäkilr df xkk xne`y e`íéìLeøée`íéìLeøéìe`,íéìLeøék ©¥¨§¨©¦¦¨©¦¦¨©¦
aïlekxn`e miiq m` ,el`d zepeyld lka -,Eì ìëBàLøeñàel ¨¤©§¨

xn`e miiq m` la` ,exiag lyn lek`l,Eì ìëBà àìøzeîel Ÿ©§¨
.exiag lyn lek`l

,`xnbd zxxandéì ïðéòîL ïàîef `ziixa xn`y `pzd edin - ©©§¦¨¥
eixacn rnynedéì éðL àìc-xne`d oia lcad oi`yàønéàe` §Ÿ¨¥¥¦§¨

,àønéàìxne`d oial,àønéàkoeincd s"k `la xn` m` s`e §¦§¨§¦§¨
zhiya `ziixady xnel `xnbd dqpn .lg xcpdàéä øéàî éaø. ©¦¥¦¦

,xi`n iaxk `ziixad m`y ,ok xnel oi`y `xnbd dgecàîéà¥¨
àôéñda xn`py ,`ziixad lyïleëåmixkfend zepeyld lka - ¥¨§¨

xn`e miiq m` ,`ziixaaøzeî Eì ìëBà àì,exiag lyn lek`l el Ÿ©§¨
ïðúäådpyna epipy `lde -(df cenr jynda)xne`dyàì ïaøwì §¨§©©¨§¨Ÿ

øñBà øéàî éaø ,Eì ìëBà,excp lgy oeikàaà éaø øîàåonwl ©§©¦¥¦¥§¨©©¦©¨
(a"r)y meyn `ed xi`n iax ly mrhdy ,äNòðaygp -øîBàk ©£¨§¥

àäé ïaø÷ìeEì ìëBà àì Cëéôìly `pzd m`e ,xeq` okle §¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§
np ,xi`n iax `ed `ziixadixdy ,eixac z` xzeq `edy `v

aezk dpynae ,xzen 'jl lke` `l' miiqn m`y x`ean `ziixaa
.xeq` 'jl lke` `l' oaxwl xne` m`y

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìàäote`a zxacn `ziixad -øîàc Ÿ©§¨¨§¨©
àønéàì àì'',oileg `l` `xni` df didi `ly xn` ik xzen okle Ÿ§¦§¨

,legl xcpl rixtn `l 'jl lke` `l' xn`y dn zn`a la`eàä̈
ote`a zxacn dpynd -àønéàì øîàcdidiy xn` ik xeq` okle §¨©§¦§¨

.'jl lke` `l' xn`e miiqy s` ,`xni`l df

äðùî
:mixcp ly mitqep zepeyl zx`an dpynd

äìBò ïaø÷ øîBàäe`äçðîe`úàhçe`äãBze`íéîìLiyak- ¨¥¨§¨¨¦§¨©¨¨§¨¦
miiqne ,daeg mdy zxvr,Eì ìëBà éðàLxcpd lgeøeñàel ¤£¦©§¨

la` .`nw `pz ixac el` ,exiag lyn lek`løézî äãeäé éaøoeik ©¦§¨©¦
.lg `l xcpdyxne` m`eïaøwäe`ïaø÷ke`ïaø÷miiqne ©¨§¨§¨§¨¨§¨

,Eì ìëBàLe xcpd lgøeñàxne` m`e .exiag lyn lek`lïaø÷ì ¤©§¨§¨§¨
,Eì ìëBà àìøñBà øéàî éaømiyxtny oeik exiag lyn lek`l Ÿ©§©¦¥¦¥

.'jl lke` `l jkitle `di oaxwl' ezpeeky

àøîâ
:`ziixal dpyndn dxizq dywn `xnbd

éðz÷xne`d ,dpynaïaø÷e`ïaøwäe`,ïaø÷kmiiqneìëBàL' ¨¨¥¨§¨©¨§¨§¨§¨¤¥
,'Eìe xcpd lgøeñày `xnbd dpiane .exiag lyn lek`làîúñ §¨§¨¨

øéàî éaøk àðzxi`n iax zhiya `id dpynd mzqd on -àìc ¨¨§©¦¥¦§Ÿ
déì éðLwelig oi` ezhiyly -ïéaxne`d'àønéà'xne`d oial ¨¥¥¥¦§¨

,'àønéàì'éà]k `id dpynd m` -,øéàî éaødywéðz÷c [àä §¦§¨¦©¦¥¦¨§¨¨¥
xne` m`yEì ìëBàL ïaøwäe xcpd lg,øeñààéðúäå`ziixaa ©¨§¨¤©§¨§¨©§¨

,df oic lra äãeäé éaøì íéîëç íéãBîote`yøîBàzepeyln cg` ¦£¨¦§©¦§¨§¥
:el`äìBò àäå ,ïaøw àä,dler `d e` -úàhç àäå ,äçðî àäå ¨¨§¨§¨¨§¨¦§¨§¨©¨

L ,Eì ìëBàLlg oeincd s"k xne` `l m` mb cinzy it lr s` ¤©§¤
lg xcpd oi` df oeyla z`f lka ,xcpde,øzenmeynäæ øãð àlL ¨¤Ÿ¨©¤

,ïaø÷ éiça àlà,eixacl zernyn mey oi`y ,dndad iiga xnelk ¤¨§©¥¨§¨
minkg ixacl mixzeq dpynd ixac ok m`e .lg xcpd oi` okle
lke`y oaxwd xne`y ote`ay x`ean dpyna ixdy ,`ziixaa
jl lke`y oaxw `d xne`y ote`ay x`ean `ziixaae ,xeq` jl
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jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtmixcp
.äæë äæ øîàå,qitzn `w xzida :xaq xne ,qitzn exwira :xaq xn ;ibltin `w `dae

.minc zwixf xg`l.øåãðä øáãá øåãé éë øãð øåãé éë àø÷ øîàiwet`l ,xeq`e xcp ied

.xqzin `linnc ,xeq`d xacc xeka.øåñàä øáã úåáøì 'äì àø÷ øîà`edy xac lkc

.xeka oebk ,xcp `la xeq` `edy t"r` ,xcpa inp eqitzn `ed - deable xeq`äáøî
.íùàå úàèç éðàmdy,miqitzn`edy iptn

meyn `le oi`a `hg lrc b"r` .xcpa oqitzn

ef ixd" xne`y ,eqitzn edi` - d"t` ,xcp

iz`hgliny`le,llk qitzn epi` xeka la` ."

.envr ycw en` irnny.äéì ùéã÷î àì éëm`

meyn ?ikd e`la yicwin `l in ,eyicwd `l

la` .xcpa dil qitzn ik llk aiyg `l ikd

`l - my`e z`hgiycwin`l i` mlerl

.edl yicwn.øåñà êì ìëåàù ïìåëxn` ikc

xq`i :xn`c o`nk inc - "jl lke`y `xni`k"

`l `xni`k" xn` la` .jl lke`y dn ilr

jl lke` m` la` :rnync ,xzen - "jl lke`

`di `l -.xzene ,`xni`kàìã äéì ïðéòîù ïàî
àøîéà ïéá äéì éðàùàøîéàì.àøîéàëolekc

.xeq` "jl lke`y"àéä î"ø..i"xc dilr biltc

xne`d :xn`c ,"`xni`" dil zil - i"x i`c

.melk xn` `l - "milyexi"êì ìëåà àì ïìåëå
.ïéøúåî" xn` elit``xni`l."jl lke` `làì

øîàã àä àéù÷àøîéàì.- 'eke onwl opzc 'ipzn

" xn`c,oaxwl epiidc ,"jl lke` `l `xni`l

.jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :rnync

xn`c :ikd dl uixz - xzen ipzwc `ziixae

- jl lke` m` `d ,"jl lke` `l `xni`l `l"

ikdle .od e`l llkn epiidc ,`xni`k `di

n"xlc ,xzen.[od] e`l llkn dil ziléðúî'
.øîåàä- 'ek dgpn e` ,jl lke`y `di dler

.xeq`.øéúî äãåäé éáødlerk" xn` `lc"

."z`hgk"'îâàìã øéàî éáøë àðú àîúñ
àøîéàì àøîéà ïéá äéì éðàù.`kid xq`c

,"milyexik" xn`c o`nk "milyexi" xn`c

`kidk "oaxw" xn`c `kid xeq` ikdlexn`c

."oaxwk".àéä øéàî éáø éà:ipzwc `yix

oaxwd".xeq` - "jl lke`yíéãåî àéðúäå
.äãåäé éáøì íéîëçbiltc xi`n iax epiidc

.dilr.ïáø÷ ééçá àìà äæ øãð àìùxn` ikc

iig :xn`c o`nk rnyn ,"jl lke`y oaxw `d"

:xn`w melk `le ,jl lke`y oaxw
àì
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`edy ef dnda xxea `ed excp zngny itl ,xekan ith xecpd xac exwn ,o`iadl eilr

xn`wc epiide .xg`a etilgdl leki oi`e ,en` irnn yecw `edy xekaa ok oi`y dn ,`ian

oqitzdl jixvy xnelk ,xcpa oqitzn `edy :jenqa.ïéðòìå.dkldl"f o"anxd 'k

opihwp ,qitznw `xzida e` qitznw exwra i` `hiyti` `l `kd oiirac idpc :eizeklda

xn`y in" wxta opiwqncn ,qitzn `w `xzidac

`tiqac "ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd

`dc .`xnegl oia `lewl oia ,`nwa `le qitzn

xzed :mzd ipzw qitzn `tiqac opixn`c meyn

dhnle epnid ,xeq` dlrnle epnid ,irvn`d

xzidd oi` - qitzn `nwa edlek i`e .xzen

`tiqa `nl` .mzd gkenck ,ecal el `l` jynp

iab mzdc epiide .`xzida epiidc ,qitznw

iziinc ,"dxeza xen`d xqi` edfi`"c oizipzn

,jli`e meid eze`n xcpy epiidc `pyil i`da dl

ikd e`l `d :rnync-qitzn `xizda.àìã
.xi`n iax `xni`k dil ipy `le `xni` dil ipy

xqzn oeincd s"k `la 'it` diciclc - xnelk.

àì`l xn`c `d `xni`l xn`c `d `iyw

.`xni``ki`e .ze`gqp zvwa `qxibd `id jk

zgz `aya xnelk `xni`l xn`c `d :iqxbc

zgz gzta xnelk `xni`l xn`c `d ,c"nld©

c"nlac ikd iqxbc o`nl edl `xiaqc .c"nld

zipyd `qxibd yexit itke ,`lk `id ixd dgeztŸ

.oilegk oilegd oilegc `ziixaa dlrnl izazky

,"jl lke`y" xne`ac minrt :ipz ikd `ziixae

c"nla epiide ,xeq` - xzid rnync b"r`

xi`n iax "jl lke` `l oaxwl"c `idde .zi`ay

`l" xn`c minrte ,zi`ay c"nla epiid - xqe`

,ixy - `xeqi` rnync ab lr s` ,"jl lke`

itk ,`icda `l xne`a p"` .dgezt c"nla epiidc

ze`qxbd welig.'éðúîdler oaxw xne`d

.xeq` jl lke` ip`y 'ekeeda xn` `lc b"r`e

ipdc oeikc `"cqc ,xizn dcedi iaxe .oeincd s"k

dcenc ,xzep lebtk iedl oxeqi` lr dxen ony

enke .l"nw - s"k `ira `lc dcedi iax eda

) dlrnl izyxtyxedh d"c .`i sc(oaxwk oaxwd .

dnc rnyn ipyil lkac .xeq` jl lke`y oaxw

la` ,"lke`y" xn` ik `wece .oaxw `di lk`iy

"jl lke` `l oaxw" xn`-wxta opz `dc ,ixy

) ipy:eh onwljl lke` `l oaxw :(-opinwene ,xzen

`la oaxw xn` ikc ,`zlinc `nrhe .n"xk dl

c"nl-lk`i `ly oaxw iiga raypc rnyn.

ïáø÷ì.xqe` n"x jl lke` `l`xnba yxtn

d"de - jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :w"dc

rnync .xeq` "jl lke`y oaxwl" xn` i`c

`lc i`de .jlyn lke`y dn `di oaxwl :xity

,oaxwd :ipzilc ,`yixc ipd icda i`d aixr

xn` ik la` .`paizkcke ,ixy - "lke` `l" xn` la` ,xeq` "lke`y" xn` ik `wec - "oaxw" "oaxwk" "oaxwd" epiidc ,`zlz edpdc meyn - xeq` "jl lke`y" "oaxwl" "oaxw" "oaxwk"

xeq` - lke` `l xn` elit` ,"oaxwl".'îâ.xi`n iaxk `pz `nzqyxtn `w `zlinc `xwire `hyew `l` ,'ipzn` `ziixa inp `iyw `pixg` `pz dl `pz i`c d"d.íéãåî
.i"xl minkgixyc ecen `da ,oeincd s"k era `lc b"r`.
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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ידועה הוראת תורתנו תורת חיים, אשר ביד כל אדם ניתן לתקן ולשפר ענייניו מכאן ולהבא.
ממכתב כ"ה מר-חשוון, תש"כ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jtdyקעו ina cenr bi sc ± ipy wxtmixcp
.àéù÷ àì,`id xi`n iax - "jl lke`y oaxwk" epiidc ,"oaxwd" xn`c - xq`c oizipzn

"oaxwd" xn` oia dil ip`y `lc.iig rnync ,"oaxw `d" xn`c `ziixae ."oaxwk"làI
.êì ìëåà àì ïáø÷ikd :ixn`c zi`e .xi`n iax xqe` ikdl ,oaxw ied "jl lke`y" la`

.oaxwk ilr xeq` `di - jl lke` m`y ,jl lke` `l oaxw liaya - "oaxwl" rnyn

.'eke xi`n iaxl dil zil `de :opiywneéðúî'
.êîò øáãî éô íðå÷xeq` jnr xacn ip`y dn

e` ,"jnr dyer ici mpew" xn`y e` .oaxwk ilr

,enr xacl xeq` - "jnr zkldn ilbx mpew"

jldle.dk`ln enr zeyrle ,enr'îâìò ïéìç
úåùøáë äåöîä.dyer ip`y mpew" xn` m`y

eilr lg - "oilitz gipn ip`y mpew" e` "dkeq

."lgi la"a dil mw - dyr m`e ,xcpdïéàù äî
.äòåáùá ïë,zevnd z` lhal oirayp oi`y

ikdle ,oniiwl `ed ipiq xdn cnere rayenc

lr dlg dreay oi`c ,dilr dreay dlg `l

.dreay.íéøãðá ïë ïéàù äîxac lr oilg oi`c

i`n`e ,ynn ea oi`y xeaic oebk ,ynn ea oi`y

?xeq` ipzw.éøåáéãì éô øñàé øîåàáit ,xnelk

dtde .jnr xacn ip`y xeaic eze`l xq`i

dyrnl mici"e .i`ce ynn ea yi - xq`py

jelidl ilbx"e ,jnr dyer ipi`y - "mdici- "

.jnr jld` `ly.éîð à÷éãit"c ,xq`c 'ipzn"

ipzw `le ,"jnr xacn it mpew" ipzwc ,xn`w

xq`i"c dpin rny ,"jnr xacn ip`y""it

.ynn ea yiy xac epiide ,xn`w

ééåðë ìë êIò ïøãä

åìàå.ïéøúåîoileg xne`d .xcp iaiyg `lc

lke`y xifg xyak e` jl lke` ip`y

zceark e` jl.'ek miakekïøäà úìçë
.øúåî åúîåøúëåxac e`l ipd lkc .enr lek`l

`la ixqzin `linnc ,xeq`d xac `l` od xecpd

.xeq`d xaca mixcep oi`e ,xcp'îâøéàî éáø éà
.ïä òîåù äúà åàì ììëî äéì úéì àäå`kide

,oaxwl `l` :rnync opixn` `l "oilegl" xn`c

.e`l llkn od epiidc
àìà
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àì.oaxwd xn`c `d oaxw `d xn`c `d `iywiedl i`d - "oaxwd" xn` ikc ,xnelk

xn`w oaxw.'éðúî.'eke jnr xacn it mpew exiagl xne`ddl yxtn `xnba.'îâ
.devn xac lr milg mixcpdy) a"ta:fh sc onwllr zelg zereaydy `xwn dl opigken (

ynn dia zi` edi`e ,ok dyri `ly `ed `xab xqzinc meyn ynn ea oi`y xac.äî
.mixcpa ok oi`yi` jklid ,`ed `vtg xqznc

icin xq` `l - `yyn dia zil.øîåàá
.ixeacl it xq`ixn` `dc .xne`k dyrp ,xnelk

,xeac` i`w mpewc rnyn "xacn it mpew"

mixcp mzqc oeik ,jklid .dt` i`wc inp rnyne

xac eite ,i`w dt`c 'ixn` - xingdlea yiy

"xne`a" opixn`c cenlzda dzekce .`ed ynn-

ivn dedc `ed oicae .xne`k dyrp :oyexite

xeac` mpew i`w i` elit`c dil iiepyl-d"t`

lr elit` opaxcn oilg mixcpdy ,opaxcn xeq`

,a"t yixa onwl `zi`ck ,ynn ea oi`y xac

elit`c ,dil uxzn `zlinc `hyew `l`

xeq` inp `ziixe`cn.

ééåðë Ië êIò ïøãä

åIàå.oixzenmixcp `nw wxta `pzc icii`

oixzen el`a `kd gzt ,oixeq`.ïéìåç
.jl lke`yjixhvi` i`nl yxtn `xnba.

øùáë.'eke dxf dceark xifgoixeq` ipin lk

oixeq`e ,xifg xyak - dlik`a oixeq` :ipzw

mdl oi`y d`pda oixeq`e ,dxf dceark - d`pda

dcearl zaexwz eidy ,oiaeal zexerk - dlha

oi`iven eide ald cbpk xerd oiawep eidy ,dxf

idpc ,dxf dcearn ixinge ,ig `edyk eze`

dxf dcear zaexwz - dlha dl zi` dxf dcearc

,cala dlik`a oixeq`y inp `pze .dlha dl oi`

dxeng oz`nehye ,zeliapk - d`neh oda yie

miynxe mivwyk - dycrka.úìçëoxd`

.eznexzkemy z`ixw ici lr xeqi` lgy t"r`y

.dlrnl izazky enke ,xecpd xac exwn `l -

dfl xzene dfl xeq` `edy [t"r`y]-zngn `l

,i`ce `l` .yxit `l oyixtdyk ixdy ,`ed excp

mixfl ixiq`c i`n-`nxc `ed `xeq` zngn

oiqitzn oi`c ipd edlekc `nrhe .ediilr `pngx

oda-`le ,xecpd xaca qitziy opirac meyn

`xnba `zi`ck ,xeq`d xaca.éøä.xzen dfmeyn ,"xzen df ixd" `pze xcd - "oixzen el`e" `pze gztc b"r` ,ikdle .eil`n xzen `l` ,gzR jixv oi` mda xcpy ux`d mr elit`e¤©

oixzen ody xnelk ,`yixc - "oixzen el`e" `prci `l ,"xzen df ixd" `pze xcd `l i`e .`xnba `zi`cke ,ux`d mra gzt jixvc ,"`ni`k ilr z` ixd" ezy`l xne`d :`pzinl ira `wc

ediipin izxz` i` edlek` i` ,i`w ediipin id` ,gzt `la.øîåàäy`l.'eke ezmxkd i`lke dlxre dxf dceark d`pd ixeq` x`ya qitzna inp d"d "`ni`k ilr z` ixd" hiwpc i`d

xaca qitznc ab lr s`c ,`cg :opirny` izxz dia zi`c `cg - "`ni`k" hwpc i`d `l` ."mxkd i`lkk" "dlxrk" "izeg` xyak" "`ni` xyak ilr z` ixd" :`xnba `ipz inp `ziixaae

`lc .xcep ziid `l jka jn`l ceak `di `ly rcei ziid eli` :xnelk ,en` ceaka el oigzet oi` la` .xg` mewnn `diy jixvc - ez opirny`e .gzt jixv opaxcn ux`d mra - xeq`d

xaca qitzne ezy` xicna `wece .l"f `"ayxd .`lc ol rnyn `w ,migzet - opaxcn `l` dizilc i`d la` ,`ziixe`c mixcpa n"d - en`e eia` ceaka mc`l el oigzet oi`c idp `niz

jezn ,mixcp x`y la` .xecpd xaca qitzn elit` inp ixyinl iz` - xeq`d xaca qitzn ik ,gzt `la dil zixy i`e ,dctwd jezn ezy` z` xeq`l ekxcy iptn ,gzt jixv xeq`d

`xnba `zi`ck ,ixnbl oixzen - oizipznc `yixc mixcpc epiide .dl`y oikixv oi`e ,oda exfb `l - jk lk oiievn oi`y.'îâ.'eke jl lke`y oileg xn`c `nrh- oileg `pz ik i`cec

xeq` - "oilegl" `d opireny`l ,dil `pz `weic meyn `l` .xzenc `hiyt `dc ,jixhvi` ditebl e`l.éðî.oizipzn'eke xi`n iax i`.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc mixcp(ipy meil)

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìàäote`a zxacn `ziixad -øîàc Ÿ©§¨¨§¨©
'ïaø÷ àä',xzene lg xcpd oi` okle ,milin izyaàäådpynd- ¨¨§¨§¨

ote`a zxacn'ïaøwä' øîàc,zg` dlna.xeq`e xcpd lg okle §¨©©¨§¨
,`xnbd zxxanàîòè éàîoi` oaxw `d xne`ay mrhd dn - ©©£¨

,oaxw `d xne`yky meyn ,lg xcpdøîà÷ ïaø÷ éiçezpeek - ©¥¨§¨¨¨©
.xcp df oi` okle ,eixacl zernyn mey oi`y ,oaxwd iiga xecpl

,zeywdl dtiqen `xnbdéðz÷xne` m`y ,dpynd ly `tiqa ¨¨¥
,øñBà øéàî éaø Eì ìëBà àì ïaø÷ìmrhdy `xnbd dpiade §¨§¨Ÿ©§©¦¥¦¥

oaxw `l' xne` `edy eixac z` miyxtny meyn `ed xeq`y
didi ok jnn lke`y dny ezpeeke ,'jnn lke` `ly dn `di

xqe` xi`n iax recn ,dyw ok m`e ,oaxwk ilr xeq`déì úéì àäå§¨¥¥
ïä òîBL äzà åàì ììëî øéàî éaøìxi`n iax zrc `ld - §©¦¥¦¦§¨¨©¨¥©¥

ote`a recne ,'od'd z` eixacn miwiqn `l 'e`l' xne`dy
lke`y dny eixacn miwiqn ep` 'jl lke` `l oaxwl' xne`y

.oaxwk `di jnn
,`xnbd zvxzn,àaà éaø øîàmiwiqny meyn mrhd oi` ¨©©¦©¨

xne`yky meyn `l` ,oaxwk `di jnn lke`y dny eixacn
'jl lke` `l oaxwl'äNòðaygp df -øîBàkyxetnaàäé ïaø÷ì ©£¨§¥§¨§¨§¥

eEì ìëBà àì Cëéôìlek`l yxetna envr lr xqe` `ed jk m`e §¦¨Ÿ©§
.'od rney dz` e`l llkn' ly oicl ribdl jixv oi`e ,exiag lyn

äðùî
,ynn mda oi`y zelert xeq`l leki mc`y zycgn dpynd

.xcpd lg eteb z` xqe`y ici lry `xnbd zx`any itke
íðB÷ Bøéáçì øîBàä[oaxw-],Enò øaãî étz` xqe`y ,xnelk ¨¥©£¥¨¦§©¥¦§

mpew xne`y e` ,oaxwk exiag mr xeaicd,Enò äNBò éãéxqe`y ¨¦¨¦§
mpew e` ,exiag mr dk`ln ziiyr,Enò úëläî éìâøz` xqe`y ©§¦§©¤¤¦§

df ixd ,enr ezkildøeñà.el` lka ¨

àøîâ
,xeaicd zlert mvr lr lg xcpdy dpyna dpiad `xnbd
,ynn mda oi`y mixac mdy ,dkildd e` dk`lnd ziiyre

:`ziixan dfl dxizq dywne
eäðéîøe,yiúBòeáLa øîBçxzei,íéøãðaîíéøãðáexzei §¦§¤¦§¦¦§¨¦¦§¨¦

.úBòeáLaî,`ziixad dxiaqneíéøãða øîBç,zereaya epi`y ¦¦§¤¦§¨¦
äåönä ìò ïéìç íéøãpäLúeLøákly xcpa milg mdy itk - ¤©§¨¦¨¦©©¦§¨§¨§

oebk ,devn ivtg envr lr xeq`l leki mc` ,xnelk ,zeyx
z` miiwl el xeq`e ,ilr oilitz mpew e` ilr dkeq mpew xne`y

.oilitz gipdle dkeq lva ayil - devndúBòeáLa ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§
`ly e` dkeqa ayi `ly rayp m`e ,zeevnd lr zelg opi`y

.zeevnd z` miiwl aiige ,`ey zreay ef ixd oilitz gipiøîBçå§¤
úBòeáLa,mixcpa epi`yúBìç úBòeáMäL,Lnî Ba Liù øác ìò ¦§¤©§¨©¨¨¤¥©¨

,zeynn yi utgae ,mieqn utgn dpdi `ly raypy oebkålr s` §
xac,Lnî Ba ïéàLxac dpi`y dlert dyri `ly raypy oebk ¤¥©¨

,iynnãða ïk ïéàM äîíéø.ynn ea yiy xac lr wx milg mdy ©¤¥¥¦§¨¦
eici iyrne xeaic lr xcp lgy dpyna aezky dn z` xzeq dfe

.ynn mda oi`y eilbx zkilde
,`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàlr xcpy dpyna xn`py dn ¨©©§¨
epiid ,lg xeaic,éøeaéãì ét øñàé øîBàampew' xne`dy ,xnelk §¥¥¨¥¦§¦¦

lg xeqi`de ,'ixeaicl it xq`i' xn` eli`k dyrp 'jnr xacn it

zkldn ilbx' e` 'jnr dyer ici' xne`yk oke .xeaic iabl eit lr
mpew xne`k dyrp 'jnríäéNòîì éãée`,ïëeléäì éìâøeity oeike ¨©§©£¥¤©§©§¦¨

.xq`y zelertd iabl mdilr lg xcpd ,ynn mda yi eilbxe eicie
:dcedi ax ixack zwiicn `xnbdéðz÷c ,énð à÷écdpyna'ét' ©§¨©¦§¨¨¥¦

,'Enò øaãî,'Enò øaãî éðàL' éðz÷ àìå,['ilbx'e 'ici' iabl oke] §©¥¦§§Ÿ¨¨¥¤£¦§©¥¦§
lr `le eit lr lg xeqi`dy dpynd zpeeky rnyn ok m`

.dcedi iax ixack ,ynn ea yiy xac `ed eity meyne xeaicd

ééåðë ìë êìò ïøãä

ïéøúåî åìàå ¯ éðù ÷øô
eli`e ,excp lg mda xcepdy zepeyld ex`azp mcewd wxta

.mda lg epi` xcpdy mipte` d`ian ef dpyn
xacd z` qitznyk ,mipte` ipya lg xcpdy lirl x`azp
epi`y e` ,'oaxwk ilr df xac' xne`e xg` xaca epnn xcepy
xcpy ycgzp ef dpyna ,'ilr xeq` df xac' xne` `l` eqitzn
xaca epiidc ,xecpd xaca qitznyk wx liren dqtzd ici lr
,xeq`d xaca qitzn m` la` ,oaxw oebk ,xcp ici lr lg exeqi`y

.lg xcpd oi` ,mc`d xeaic ici lr lg epi`y xeqi` epiidc

äðùî
:lg xcpd oi` mda xcep m`y zepeyl d`ian dpyndelàå- §¥

,oldl ex`eaiy mixcpdïéøzeîzxzd mikixv mpi`e mdil`n md ¨¦
.lirend oeyla exn`p `ly itl ,mkg

exiagl xne`d,Eì ìëBàL ïéleçepic `di jnn lke`y dn ,xnelk ¦¤©§
,epnn lk`iy dn z` envr lr xqe` epi`y epiidc ,oileg enk

.xzen `edy oilegk didiy xn` daxc` `l`
xaca qitzdy meyn ,lg excp oi` ,mi`ad zepeyla xcepd

:xecpd xaca `le ,dxezd on xeq`d
`l` ,xcep ziid `l i`cea da zqtzdy df xcpa jn`l ceak
`ly ux`d mra minkg exingdy mrhde .xg` gzt el miytgn

ick `ed ,eil`n xzen xcpd `diCëì BLàø ì÷é àlLxizp m`- ¤Ÿ¨¥Ÿ§¨
xiciyk mb xizdl `eai ,xeq`d xaca ezy` z` xicnyk el

.eilr dxeq` `ide xcpd lg zn`a f`y ,xecpd xaca dze`

àøîâ
:lg xcpd oi` 'jl lke`y oileg' xne`dy dpyna epipy

,`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xcp df oi`yìëBàL ïéleç øîàc ©£¨§¨©¦¤©
,Eì,oilegk epic `di jnn lke`y dny `id eixac zernyne §

,xzend xac `ed oileg `ldeàäm`øîàexiaglìëBàL ïéleçì ¨¨©§¦¤©
Eì`di ,c"nlaòîLîeixacaéåäéì ïéleçì àìdidi `ly - §©§©Ÿ§¦¤¡¥

,jnn lke`y dn oilegkàlàk didiïaø÷z` miyxtny ,xeq`d ¤¨¨§¨
`l jnn lke`y dny epiide ,'oileg `l' - 'oilegl' xn`y dn
`di oaxwk xne`k `ed ixde ,dlik`a mixzend oilegk epic didi

.jka xq`py ,jnn lke`y dn
ok m` ,`xnbd zl`eyépîly `pzd `ed in -,ïéúéðúîxaeqd ©¦©§¦¦

dn `di oilegk `l' eixac miyxtn 'jl lke`y oilegl' xne`dy
,'oaxwk `l` jnn lke`yøéàî éaø éàdkld dpyy `pzd `ed ¦©¦¥¦

c ,ok xnel okzi `l ,efdéì úéì àäxi`n iaxlììëî ¨¥¥¦§©
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc mixcp(ipy meil)
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בתחילה היא העבודה באופן של אתכפיא בלבד, ואחר כך באה העבודה דאתהפכא.
ממאמר כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc mixcp(iyily meil)

,ïä òîBL äzà åàìmiwiqn `l 'e`l' xne`dy xaeq xi`n iaxy ¨©¨¥©¥
'oileg `l' xne`dy xnel xyt` i` ok m`e ,'od'd z` eixacn

.'oaxw' xne`k aygpàlàåepizpyn jgxk lräãeäé éaø,`id §¤¨©¦§¨
ixd ,'oileg `l' xne`d ok lre ,od rney dz` e`l llkny xaeqd

ok m`y `l` .'oaxw' xne`k `edàLéø eðééälirl ixdy -(:i) ©§¥¨
xeq`e xcpd lg 'jl lke`y oilegl' xne`dy dpyna epipy
llkny dcedi iaxk dpynd z` dcinrd my `xnbde ,dlik`a
.o`k df oic aey zepyl `pzd jxved recne ,od rney dz` e`l
'jl lke`y oileg' xne`a yecig oi` ok` ,`xnbd zvxzn
ick `ed df oic dzpy dpyndy mrhdy xnel oi` s`e ,xzeny

`l` ,xcpd lg 'jl lke`y oilegl' xn` m`y wiicléðz÷c éãéià©§¥§¨¨¥
xne`y oebk ,xcpd mda lg `ly mipte` dpyna epypy oeik-

øéæç øNáke`íéáëBk úãBáòkyecigd mday] ,jl lke`y ¦§©£¦©£©¨¦
,[lg excp oi` xeq` xaca qitzndyéðz÷ éëäìmbïéleç'lke`y §¨¦¨¨¥¦

.ef oeyla xcp lg `ly 'jl
øîà àðéáøick 'jl lke`y oileg' dnicwn dpyndy ,xg` uexiz ¨¦¨¨©

xq` `ly iptn ixnbl xzen `ed df oeylay myky eprinydl
lk envr lre .ixnbl xzen xeq`d xaca qitznd mb jk ,meéëä̈¦

éðz÷,dpynd z` yxtp jk -ïéøzeî elàåmixzen mixcp el` - ¨¨¥§¥¨¦
dl`y mikixv mpi`e mdil`nkxne`a enïéleç''jl lke`y §¦

ilr `di jl lke`y dn xne`d ,llk xcp epi`y,øéæç øNáke` ¦§©£¦
,íéáëBk úãBáòkmixac mdy ,dpyna miiepnd mixac x`yk e` ©£©¨¦

.mc` ipa ixcp ici lr `le dxezd on mixeq`dàðz àì éàå§¦Ÿ¨¨
dpynaïéleç',jk lr cnll ,'jl lke`yàðéîà äåäqitzndy ¦£¨£¦¨

`l` ,eil`n xzip epi` xeq`d xacaéòajixv -äìàLmkgl ¨¥§¥¨
.opaxcn

,`xnbd dywn :dpyna `piax ly exe`ia z` dgec `xnbdéîe¦
éëä àzòc ìò é÷eqàì àkéàlr zelrdle zerhl xyt` ike - ¦¨§©¥©©§¨¨¦

,[dl`y jixv xeq`d xaca qitzny] ok zrcdàôéñ éðz÷cî àä̈¦§¨¨¥¥¨
- epizpyn lyzà éøä BzLàì øîBàädxeq`éìòdhnd yinyza ¨¥§¦§£¥©§¨©

ànéàkxzip `di `ly minkg eilr exingd ,ilr dxeq`y ily §¦¨
`l` eil`n,øçà íB÷nî çút Bì ïéçúBtdl`y jixv ,xnelk §¦¤©¦¨©¥

,mkgläìàL àéòa àì àLéøc ììkîzepeylay rnyp df jezn - ¦§¨§¥¨Ÿ¨£¨§¥¨
dxikfdydl`y jixv oi`e eil`n xzen xcpd o`k cr dpynd

mb m`y .dl`y edekixvd ezy` z` xqe`y `tiqa wxe ,mkgl
dpynd dllk `l recn dywi ,dl`y jixv `yixay zepeyla
mb ok m`e .'eke 'el oigzete' mlek lr xnel mipicd lk z` cgi
lky mircei ep` 'jl lke`y oileg' dpynd dhwpy `lel
.mdil`n mixzen `l` llk dl`y mikixv mpi` el`d zepeyld
lke`y oileg' dpynd dhwp jxev dfi`l dl`yd zxfeg aeye

.'jl
:`xnbd zpwqnàzøåeçî àlàenk `ed xexad uexizd - ¤¨§©©§¨

'y ,dligza epvxizyïéleç'jl lke`ydáñð àìénîxkfp mpga - ¦¦¥¨©§¨
.mixg`d zepeyld ab` `aede ,dpyna

xeq`d xaca qitzndy jkl xewnd z` `xnbd zxxan dzr
:xq`p epi`

,`xnbd zl`eyéléî éðäðîxeq`d xaca eqitzdy xcpy oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd daiyn .xcp epi`àø÷ øîà(b l xacna)'øãð øcé ék Léà ¨©§¨¦¦¦Ÿ¤¤

'äì`vId lkM FxaC lgi `l FWtp lr xQ` xq`l draW raXd F` ©¦¨©§ª¨¤§Ÿ¦¨©©§Ÿ©¥§¨§¨©Ÿ¥
ly gqepa xcp ezernyne ,letk 'xcp xeci' oeylde ,'dUri eiRn¦¦©£¤
epi` df ote`a xcepyky epicnll aezkd `ae ,xg` xcpa dqtzd

xq`p,øeãpä øáãa øBciL ãòxeqi`d z` yxtn epi` m`y ,xnelk ©¤¦§¨¨©¨
ici lr xq`py xaca eqitzdl jixv ,xg` xaca excp qitzn `l`
xcp ici lr `le dxezd on xq`py xaca eqitzd m` la` ,mc`

.jka xq`p epi`
lr dxen 'xcp xeci' weqta zelitkdy jixacl ,`xnbd dywn

,dqtzda xcpeléôà éëä éàexcp qitzn m`énð øeñàä øáãamb- ¦¨¦£¦§¨¨¨¨©¦
,xcpd legiáéúk àäcweqtd jynda,'BLôð ìò øqà øñàì' §¨§¦¤§Ÿ¦¨©©§

xcp lr dxen oeyld zelitky xn`pe ,zxzein 'xqi`' zaize
dqtzd micnel 'xqi` xeq`l'ny xg`ne ,xeq`d xaca qtzend
`a 'xcp xeci' oeyld zelitky xnel xyt` i` aey ,xeq`d xaca
miweqtd ipyy xn`p `l` ,xeq`d xaca qtzend xcp hrnl
xacae xecpd xaca qitzdl xyt`y cnll - mtebl mi`a

.xeq`d
zelitkd ,`xnbd zvxznàéðúãëì déì éòaî ,'øqéà øBñàì'¤§¦¨¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixad ixacl zkxvp-'eë äøBza øeîàä øqéà eäæéàxne`d ¥¤¦¨¨¨©¨
xya lke` `ly ilr ixdmeik eia` ea zny meik oii dzy` `lye

xaca qitzdy s`y zeaxl d`a zelitkdy xnelk ,eax ea zny
oeike .xcpd lg [eia` ea zny meik] ecal el wx xq`py
xaca qitzn hrnl xyt` `linn ,df oic micnel zelitkdny

.'xcp xeci'n xeq`d
:dpyna epipy'eë ànéàk éìò zà éøä BzLàì øîBàäel oigzet ¨¥§¦§£¥©§¨©§¦¨

:jkl ey`x lwi `ly xg` mewnn gzt
,`xnbd dywneäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn jze` l`y` - §¦§
ezy`l xne`dzà éøädxeq`éìòyinyzaànéà øNákin`k- £¥©§¨©¦§©¦¨

e` ,dexr xeqi`a ilr `idy,éúBçà øNáke`äìøòkéàìëëe ¦§©£¦§¨§¨§¦§¥
,íøkäel`n cg` lka qitzndíeìk øîà àìitl lg excp oi` - ©¤¤Ÿ¨©§

oi` opaxcn elit`y rnyne ,mixeq`d mixaca excp qitzdy
dxzd jixvy dpyna epipyy dn zxzeq ef `ziixae .dxzd jixv

.xg` mewnn el oigzete opaxcn
,`xnbd zvxzn,éiaà øîày dixaca `ziixad zpeekøîà àì ¨©©©¥Ÿ¨©

,íeìklg xcpd oi`y,àúééøBàcîådny epizpyna epipyyéøöC §¦§©§¨§¨¦
ïðaøcî ,äìàLxaca qitzna s` dxzd ekixvde exingdy ,`ed §¥¨¦§©¨¨

.xeq`d
øîà àáø,xg` uexizàämelk xn` `l `ziixaa aezky dn - ¨¨¨©¨

xaecn ,dxzd jixv oi`eíéîëç éãéîìúa,mdizeyp z` exicdy §©§¦¥£¨¦
mxcp eqitziyk mb gzt ila mnvrl xizdl e`eaiy yyg oi`e

.xecpd xacaeàäxaecn ,dl`y jixvy dpyna aezky dn - ¨
õøàä íòaz` qitzn `edyk el xizp m`e ,mixcpa iwa epi`y §©¨¨¤

,xecpd xaca excp qitziyk mb xizdl `ai ,xeq`d xaca xcpd
.dxezd on lg xcpd f`y

jiiy ,'melk xn` `l'y `ed oicd mkg cinlzay oeiky `vnp
.dl`y jixv xcepd ux`d mry s`e ,`ziixaa df oeyl aezkl
s` 'melk xn` `l' da aezky `ziixan di`x `xnbd d`iane

:oipr eze`a dl`y jixv ux`d mry
àéðúäå,[ok zyxtznd `ziixa ep`vn ok`-]äøBza øãBpä §¨©§¨©¥©¨

xn`e raype eiptl gpen dxez xtq didy oebk ,dxeza raypd-
,'jke jk dyr` `ly' e` 'jke jk dyr`y dxezd z`fa'øîà àìŸ¨©

,íeìkaezky dna raydl ezpeek oi`y meyn ,dreay ef oi`e §
dkixv dreaye ,mda daezk dxezdy oilieba `l` ,dxeza

.mya zeidl
,ïðçBé éaø øîàålkn ,mya rayp `ly meyn melk xn` `ly s` §¨©©¦¨¨

exingd opaxcn mewnéøöå,íëçì äìàL Coldl x`eaiy enk(a"r) §¨¦§¥¨§¨¨
envrl xizdl `eai ,df ote`a dreayd z` el xizp m`y eyygy

,ezreay dlg oicd ony mipte`a mbïîçð áø øîàålr siqed - §¨©©©§¨
,opgei iax ixacíëç ãéîìúådxeza xcepdéøö BðéàäìàL C §©§¦¨¨¥¨¦§¥¨

dlg `l df ote`a wxy rcei mkg cinlzy meyn ,mkgl
ok m`e .dreayd dlgy ote`a xizdl zerhl `eai `le ,dreayd
lkae ,dxzd jixv epi`y oicd `ziixaa xn`p mkg cinlza wx
aezkl jiiyy gkene ,'melk xn` `l' oeyl `ziixad zhwep z`f

.dxzd jixv ux`d mry ote`a s` 'melk xn` `l' oeyl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtmixcp
.àéä äãåäé éáø àìà.od e`l llkn dil zi`c.àùéø åðééäoiwxita `pipz xak ,xnelk

) lirlcsci:`w i`ne ,dcedi iaxk dl opinwene ,'eke "xyk `l" "jl lke`y oilegl" :(

xyak" ipzinl `rac icii` `l` ,oileg `kd jixhvi` `l i`ce `l` ?`kd ol rnyn

"dxf dceark" "xifg-.oileg inp `pz.øîåà àðéáøoileg ipzwc `d-oileg" xn`c e`l

oilegk oixzen el` :ipzw ikd `l` ,"lke`y-

.'ek "dxf dceark" "xifg xyak" xne`dàì éàå
.ïéìåç àðú`ed oilegk xzen rnync-ded

xyak" xn`c `kid ,mkgl dl`y ira `pin`

l`yinl ira ,"dxf dceark" e` "xifgded i`

oilegc xninl ,oileg `pz ikdle .`l i` xcp

.dl`y ira `lc ,edpip oixenbé÷åñàì àëéà éîå
.àúòãài` ,`peeb i`dk xcpc `kid dl`y irac

?oileg inp ipz `løîåàä àôéñ éðú÷ãî àäå
àîéàë äøåñà úà éøä åúùàì.xaca xcpc b"r`

.xcp ied `lc ,xeq`díå÷îî çúô åì ïéçúåô
.øçàdf xcepl,dhxgl.mkg iptl `al jixvy

xeq`d xaca zxcpe li`ed :xnel el oigzet oi`e

-el oi`xn xg` gztn `l` .zxcp melk `l

xzidd,,xnelk .jkl ey`x z` lwi `ly ick

oigzete dl`y dil opikxvn ikdlgzt el

xg` mewnn-xecil eipira lw `di `ly ick

`tiq `da ipzwcne .i`pbl en` xikfdl ,jka

dl`y jixvc-ipzw `lc `yixc llkn-`l

oileg xn` `l i` elit`e ,dl`y jixv-`l

.dl`y dil opikxvn.äáñð àìéîî ïéìåç àìà
.daqp ick.øñéà øåñàì éîð áúë àäã:inp `nipe

!xeq`d xaca xeciy cr.íåìë øîà àì:`nl`

.ira `l dl`y elit`.àúééøåàãî íåìë øîà àì
,xeq`d xaca xcpc li`edick dl`y jixv n"ne

.jka ey`x z` lwi `ly.íëç ãéîìúira `l

rxi`c `id `nlra ixw`c ,dl`y,ux`d mra ixiin 'ipzne .jka ey`x z` lwi `le ,el

.jk xcep zeidl ey`x z` lwi - ira `l dl`y elit` zxn` i`c
øãåðä
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àìà.`yix epiid `id dcedi iaxixw "jl lke`y oilegl" :opzc ,`nw `wxtc 'ipzn

meyn ,`yix epiid ol iywz `l - `nwezn n"xk i` `nlya :t"dc ipira d`xpe .`yix

,'eke "milyexi" xne`d xne` dcedi iaxy :ipzw ikde ,dcedi iaxk `pniwe` lirlc `iddc

meyn ,dcen `da - od rney dz` e`l llkn dil zilc n"xl elit`c `pz ol mzq `kde

.ied oaxw oigxk lr - "oileg `l" xn`c oeikc

`nwe`l xyt` `lc cenlzd xn`w la`

rney dz` e`l llkn dil zilc oeikc ,diail`

ixyinl dil zi` `peeb i`d ika elit` - od.

éãééà.'eke xifg xyak ipzwc`d ,xnelk

,jixhvi` ditebl e`l "jl lke`y oileg" ipzwc

dia gzt `x`yc `xxb ab` `l` ,`weicl e`le

ikd.éëä.oilegk oixzen el`e ipzw,xnelk

xzen `diy "jl lke`y oileg" xne`k,ixnbl

dl`y ira `le.àðî.n"dxaca qitznc

xqzn `l xeq`d.øîà'eke xcp xeci ik `xw

.xecpd xaca xeciy cr:eyexit ikdc ipira d`xp

xaca qitznc opireny`lc cenlzdl `xiaqc

df xkk" xn`c oeikc ,`xw jixv `l xqzin xecpd

xeq` - oaxwk inp xn` ik ,xcp ied - "xeq` ilr

xeci ik"c `xw i`ce `l` .zecin rxb `le ,xn`w

xac ihernl `l` ,`z` xecpd xacl e`l "xcp

,inp xeq`d xaca elit` ikd i` :opikxte .xeq`d

lk jgxk lrc ,xnelk !"xqi` xeq`l" aizk `dc

ikid ikc .`hernl e`le ,jixhvi` ditebl cg

xcp ied `l qitznc oizrc` wqiz `lc-azk

xaca qitzna opireny`l ,i`xw ixz ipd `pngx

cg lke ,xcp ied xeq`d xaca qitzne xecpd

`l i`c .liig ediipin-i`nl "xqi` xeq`l"

irazn "xqi` xeq`l" :opiwxtne ?dil znwen

xyt`c oeike :xnelk .'eke xqi` edfi` :`ipzckl

`yxc jdl dnewe`l-.liig `l xeq`d xaca qitznc `id `xaqc meyn ,dl znwen ikdl

la` ,xcp i"r xq`py oaxwe xcpa ilr df xkk :xnele ,iqetz`l ivn xecpd xaca `nlyac

xeq`d xaca qitzn ik-"xifg xyak ilr df xkk" ?`nil ikidc ,xn`w melk `l-`l

dixq` `l `ede `pngx dixq` xifg xyac ,xyt`.éòáúî.'eke xqi` edfi` `ipzcklliig - eia` ea zny mei epiidc ,ecal el `l` xq`p `ly xcpa excp ilzc b"r`c opireny`l

yixa mzd opiywn ikid k"` :z"`e ."xqi` xeq`l"c `xw l"nw ,xcp eze` zngn lkn xq`py ,ixnbl xecpd `edy xaca xeciy cr - "xcp xeci ik" :`pin` ded - `xw i`d e`l i`c .`xcp

`zlin digxe` ab`c rnyn - ea xg` xkk lr qitzne xkk lr xcpa `pz hwp `lcnc :ipira d`xp - !`paizkcke ,l"nw `aeh `de !`hiyt eia` ea zny meik :"`xza mizy zereay" wxt

meie eia` ea zny mei epiide .`xcp liig - eda qitzn ik ,eilr mixq`p md k"b xcp meyn n"nc oeik ,xya mda lke` did `l xcp `la elit`y minia qitznc ,opireny`l `z` izixg`

dizil dixeqi` lk `dc !`hiyt eia` ea zny mei :jixt d"yne .`xng izye `xya eda lik` ded `l dixrv meyn ,xcp `la elit`c .eax ea znyinp `linnc b"r`e ,xcp zngn `l`

zi`c oeikc :l"nwe .`linn xqznc ,dil `kixhv` mwig` oa dilcb bxdpy mei :opiwxtne !llk `xeq`a iqetz`l dil xyt` `lc ,`ed xcpa qitzn n"n ,dipin ol `wtp i`n - rpnn ied

iziin "`xza mizy zereay" wxta mzd eli`e ,"xqi` xeq`l"c `xwn ol `wtp dxeza xen`d xqi` edfi`c `iddc rnyn `kdc :xn`z m`e .xeq`e ,`ed xcpa qitzn - `xcp inp dia

'dl xcp xeci ik yi`" `xw xn` ?n"d `pn :dl`xwira i`w `lc meyn mzdc :l"ie !llk "xq` xeq`l" ol jixhvn `le ,ol `wtp `xw i`dn `zlin dlek `nl`c ,xecpd xaca xeciy cr - "

,ecal el `l` xq`p `ly xaca qitznl ol iran "xqi` xeq`l" `xwc ,p"d oi` la` .dqtzd i"r ied xcpc rnyn inp `xw `eddc meyn "xcp xeci ik"c `xw hwpe ,wc `l - `pic `dc

dixcp liigc.,êëìéä.dkld oiprlla` .'ipzna `paizkc `nrh i`dne cala ezy` xicna `l` ,ux`d mra elit`e ,llk dl`y jixv `le ,xcp ied `l - xeq`d xaca qitznc opihwp

`ivenk e`l dreaya qitznc "`xza mizy zereay" wxta l"iwc ,ipdn `l - dreaya qitzn la` ,xcpa qitzn n"de .liig - cala el `l` xecp epi`y xaca 'it`e ,xecpd xaca qitzn

,utgd on envr xqe` `ed - dreay la` .legiy `ed ie`x - utga utg qitzn `edyk jkitle ,xcpa eilr utgd z` xq`y ,utgd lr lg xcpc meyn ,`nrh epiidc .inc eitn dreay

,melk xn` `l - mei eze` lr rayen did `ede "eia` ea zny meik xya lke` `ly" xn` m` inp oke ,melk xn` `l - "dfk df" xn` i` ,jklid .llk dyecwe xcp eilr oi` utgd seb la`

epi` dfe .`ki` `din `xeqi` la` ,zewlne oaxw oiprl n"d ,inc eitn dreay `ivenk e`l dreaya qitznc idpc c"n `ki`e .llk `xcp diteba `kil mei eze`e ,qitzn mei eze`a `dc

c"qa my izazky enke ,xeegn.àä.g"zag"za ixiine ,opaxcn 'it`e ,llk dl`y jixv epi`y rnyn - "melk xn` `l" ipzc oeikc..àéðúäåjixvc ab lr s`c ,xnelk .`zegipa

dl`y jixv oi` g"zc oeik ,"melk xn` `l" ipz - ux`d mrl dl`y.éëä:opiqxbongp ax xn`e opgei iax xn`e.
`d
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הדבר היחיד שנשאר הוא, שיהיה "ובחרת בחיים" – מבקשים מכל אחד ואחד שיעשה משהו בעצמו ויבחר בחיים.
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעט oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtmixcp
.àéä äãåäé éáø àìà.od e`l llkn dil zi`c.àùéø åðééäoiwxita `pipz xak ,xnelk

) lirlcsci:`w i`ne ,dcedi iaxk dl opinwene ,'eke "xyk `l" "jl lke`y oilegl" :(

xyak" ipzinl `rac icii` `l` ,oileg `kd jixhvi` `l i`ce `l` ?`kd ol rnyn

"dxf dceark" "xifg-.oileg inp `pz.øîåà àðéáøoileg ipzwc `d-oileg" xn`c e`l

oilegk oixzen el` :ipzw ikd `l` ,"lke`y-

.'ek "dxf dceark" "xifg xyak" xne`dàì éàå
.ïéìåç àðú`ed oilegk xzen rnync-ded

xyak" xn`c `kid ,mkgl dl`y ira `pin`

l`yinl ira ,"dxf dceark" e` "xifgded i`

oilegc xninl ,oileg `pz ikdle .`l i` xcp

.dl`y ira `lc ,edpip oixenbé÷åñàì àëéà éîå
.àúòãài` ,`peeb i`dk xcpc `kid dl`y irac

?oileg inp ipz `løîåàä àôéñ éðú÷ãî àäå
àîéàë äøåñà úà éøä åúùàì.xaca xcpc b"r`

.xcp ied `lc ,xeq`díå÷îî çúô åì ïéçúåô
.øçàdf xcepl,dhxgl.mkg iptl `al jixvy

xeq`d xaca zxcpe li`ed :xnel el oigzet oi`e

-el oi`xn xg` gztn `l` .zxcp melk `l

xzidd,,xnelk .jkl ey`x z` lwi `ly ick

oigzete dl`y dil opikxvn ikdlgzt el

xg` mewnn-xecil eipira lw `di `ly ick

`tiq `da ipzwcne .i`pbl en` xikfdl ,jka

dl`y jixvc-ipzw `lc `yixc llkn-`l

oileg xn` `l i` elit`e ,dl`y jixv-`l

.dl`y dil opikxvn.äáñð àìéîî ïéìåç àìà
.daqp ick.øñéà øåñàì éîð áúë àäã:inp `nipe

!xeq`d xaca xeciy cr.íåìë øîà àì:`nl`

.ira `l dl`y elit`.àúééøåàãî íåìë øîà àì
,xeq`d xaca xcpc li`edick dl`y jixv n"ne

.jka ey`x z` lwi `ly.íëç ãéîìúira `l

rxi`c `id `nlra ixw`c ,dl`y,ux`d mra ixiin 'ipzne .jka ey`x z` lwi `le ,el

.jk xcep zeidl ey`x z` lwi - ira `l dl`y elit` zxn` i`c
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àìà.`yix epiid `id dcedi iaxixw "jl lke`y oilegl" :opzc ,`nw `wxtc 'ipzn

meyn ,`yix epiid ol iywz `l - `nwezn n"xk i` `nlya :t"dc ipira d`xpe .`yix

,'eke "milyexi" xne`d xne` dcedi iaxy :ipzw ikde ,dcedi iaxk `pniwe` lirlc `iddc

meyn ,dcen `da - od rney dz` e`l llkn dil zilc n"xl elit`c `pz ol mzq `kde

.ied oaxw oigxk lr - "oileg `l" xn`c oeikc

`nwe`l xyt` `lc cenlzd xn`w la`

rney dz` e`l llkn dil zilc oeikc ,diail`

ixyinl dil zi` `peeb i`d ika elit` - od.

éãééà.'eke xifg xyak ipzwc`d ,xnelk

,jixhvi` ditebl e`l "jl lke`y oileg" ipzwc

dia gzt `x`yc `xxb ab` `l` ,`weicl e`le

ikd.éëä.oilegk oixzen el`e ipzw,xnelk

xzen `diy "jl lke`y oileg" xne`k,ixnbl

dl`y ira `le.àðî.n"dxaca qitznc

xqzn `l xeq`d.øîà'eke xcp xeci ik `xw

.xecpd xaca xeciy cr:eyexit ikdc ipira d`xp

xaca qitznc opireny`lc cenlzdl `xiaqc

df xkk" xn`c oeikc ,`xw jixv `l xqzin xecpd

xeq` - oaxwk inp xn` ik ,xcp ied - "xeq` ilr

xeci ik"c `xw i`ce `l` .zecin rxb `le ,xn`w

xac ihernl `l` ,`z` xecpd xacl e`l "xcp

,inp xeq`d xaca elit` ikd i` :opikxte .xeq`d

lk jgxk lrc ,xnelk !"xqi` xeq`l" aizk `dc

ikid ikc .`hernl e`le ,jixhvi` ditebl cg

xcp ied `l qitznc oizrc` wqiz `lc-azk

xaca qitzna opireny`l ,i`xw ixz ipd `pngx

cg lke ,xcp ied xeq`d xaca qitzne xecpd

`l i`c .liig ediipin-i`nl "xqi` xeq`l"

irazn "xqi` xeq`l" :opiwxtne ?dil znwen

xyt`c oeike :xnelk .'eke xqi` edfi` :`ipzckl

`yxc jdl dnewe`l-.liig `l xeq`d xaca qitznc `id `xaqc meyn ,dl znwen ikdl

la` ,xcp i"r xq`py oaxwe xcpa ilr df xkk :xnele ,iqetz`l ivn xecpd xaca `nlyac

xeq`d xaca qitzn ik-"xifg xyak ilr df xkk" ?`nil ikidc ,xn`w melk `l-`l

dixq` `l `ede `pngx dixq` xifg xyac ,xyt`.éòáúî.'eke xqi` edfi` `ipzcklliig - eia` ea zny mei epiidc ,ecal el `l` xq`p `ly xcpa excp ilzc b"r`c opireny`l

yixa mzd opiywn ikid k"` :z"`e ."xqi` xeq`l"c `xw l"nw ,xcp eze` zngn lkn xq`py ,ixnbl xecpd `edy xaca xeciy cr - "xcp xeci ik" :`pin` ded - `xw i`d e`l i`c .`xcp

`zlin digxe` ab`c rnyn - ea xg` xkk lr qitzne xkk lr xcpa `pz hwp `lcnc :ipira d`xp - !`paizkcke ,l"nw `aeh `de !`hiyt eia` ea zny meik :"`xza mizy zereay" wxt

meie eia` ea zny mei epiide .`xcp liig - eda qitzn ik ,eilr mixq`p md k"b xcp meyn n"nc oeik ,xya mda lke` did `l xcp `la elit`y minia qitznc ,opireny`l `z` izixg`

dizil dixeqi` lk `dc !`hiyt eia` ea zny mei :jixt d"yne .`xng izye `xya eda lik` ded `l dixrv meyn ,xcp `la elit`c .eax ea znyinp `linnc b"r`e ,xcp zngn `l`

zi`c oeikc :l"nwe .`linn xqznc ,dil `kixhv` mwig` oa dilcb bxdpy mei :opiwxtne !llk `xeq`a iqetz`l dil xyt` `lc ,`ed xcpa qitzn n"n ,dipin ol `wtp i`n - rpnn ied

iziin "`xza mizy zereay" wxta mzd eli`e ,"xqi` xeq`l"c `xwn ol `wtp dxeza xen`d xqi` edfi`c `iddc rnyn `kdc :xn`z m`e .xeq`e ,`ed xcpa qitzn - `xcp inp dia

'dl xcp xeci ik yi`" `xw xn` ?n"d `pn :dl`xwira i`w `lc meyn mzdc :l"ie !llk "xq` xeq`l" ol jixhvn `le ,ol `wtp `xw i`dn `zlin dlek `nl`c ,xecpd xaca xeciy cr - "

,ecal el `l` xq`p `ly xaca qitznl ol iran "xqi` xeq`l" `xwc ,p"d oi` la` .dqtzd i"r ied xcpc rnyn inp `xw `eddc meyn "xcp xeci ik"c `xw hwpe ,wc `l - `pic `dc

dixcp liigc.,êëìéä.dkld oiprlla` .'ipzna `paizkc `nrh i`dne cala ezy` xicna `l` ,ux`d mra elit`e ,llk dl`y jixv `le ,xcp ied `l - xeq`d xaca qitznc opihwp

`ivenk e`l dreaya qitznc "`xza mizy zereay" wxta l"iwc ,ipdn `l - dreaya qitzn la` ,xcpa qitzn n"de .liig - cala el `l` xecp epi`y xaca 'it`e ,xecpd xaca qitzn

,utgd on envr xqe` `ed - dreay la` .legiy `ed ie`x - utga utg qitzn `edyk jkitle ,xcpa eilr utgd z` xq`y ,utgd lr lg xcpc meyn ,`nrh epiidc .inc eitn dreay

,melk xn` `l - mei eze` lr rayen did `ede "eia` ea zny meik xya lke` `ly" xn` m` inp oke ,melk xn` `l - "dfk df" xn` i` ,jklid .llk dyecwe xcp eilr oi` utgd seb la`

epi` dfe .`ki` `din `xeqi` la` ,zewlne oaxw oiprl n"d ,inc eitn dreay `ivenk e`l dreaya qitznc idpc c"n `ki`e .llk `xcp diteba `kil mei eze`e ,qitzn mei eze`a `dc

c"qa my izazky enke ,xeegn.àä.g"zag"za ixiine ,opaxcn 'it`e ,llk dl`y jixv epi`y rnyn - "melk xn` `l" ipzc oeikc..àéðúäåjixvc ab lr s`c ,xnelk .`zegipa

dl`y jixv oi` g"zc oeik ,"melk xn` `l" ipz - ux`d mrl dl`y.éëä:opiqxbongp ax xn`e opgei iax xn`e.
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

מצד אחד יש להתנהג באופן של "ואתהלכה ברחבה", גם בעניינים גשמיים, ... ובטוב הנראה והנגלה, וביחד עם זה, אין להשקיע בזה 
את החלב והדם, העונג וההתלהבות שלו.

משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א
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קפ
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtmixcp

.äøåúá øãåðä.melk xn` `l - "jl lke`y".àòøàà äøåú øôñ àúçî éàdna" xn`e

."da aezky.éìéåâà äéúòãxcpykcoilieba `l` xcp `ldidy oeikc .dxezd oda aezky

xcp `le ,da aezk oi` i`ce ,ux`d lr zgpene li`ed :xaq ,ux`d lr zgpen dze` d`ex

`zgn i` elit` ,"dkeza aezky dnae da" xn` i` la` .melk xn` `le ,oilieba `l`

dxenb dreay i`cec `zlin `gken - `rx``

,`rx`` `zgnc b"r` oiniiw eixace ,dyr

."da aezky dnae da" xn` ikdlcéà ìáà
.äéãéá äéì èé÷ðî"da aezky dna" xn` elit`

dna" :ipzwc `d ixiin ikdae .oiniiw eixac -

hiwpnc oeikc .oiniiw eixac "da aezkydil

xn` ik ,dkezay dn rceie d`exe ,ceaka dicia

dreayc ,oiniiw eixac - "da aezky dna"

aezky dnae da" xn` ik y"ke .`aiyg dxenb

hiwpca ixiin ediiexz : "daikd`e .dicia dl

oeikc :l"nw `dc ,"da aezky dnae" da `pz

xn` i` ,daezk `idy rceic ,dicia dl hiwpc

"da aezky dna" xn`c o`nk - `cixb "da"

.oiniiw eixace ,incéðúî'éðàù ïùé éðàù íðå÷
.êìäîe` "oyi ip` m` oaxwk ivr xq`i" xne`d

xcp iab opiqxb ikde ."jldn ip`"" -,"lgi la

dreay iabe" -"lgi `l" i`dc meyn ."xeq`

,`ed opaxcnc `xnba dl iwen xcpcdreayce

.`ziixe`c xeqi` ied'îâäðéùá éðéò íðå÷
.øçîì ïùéà éðà íà íåéämeid oyi ip`y dn

m`c .xgnl oyi` m` zpn lr ,mpewa ilr `di

xgnl `ed oyi-.lenz` oyiy dn lr dwelìà
.íåéä ïùémiiwin `le xgnl cin oyii `nyc

oyiy dn lr "lgi la"a xaer `vnpe ,di`pz

.lenz`'éùééç àìå íåéä ïùéé øîåà ïîçð áøå
.øçîì ïùéé àîùxgnlcxidfin`ly xidf

.lenz` oyiy dn lr dwli `ly ick ,oyii
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xeq`d xaca qitzna eli`e ,dl`y jixv ux`d mra dxeza xcepac `kd opiwqnc `d

znn opiwiicepiide .jenqa lirl `zi`ck ,ezy` ixcpa `l` llk dl`y jixv `lc 'ip

mrl `zbelt `idde .jenqa opixn`ck ,xqznc ipeeb `ki` - dxeza xcepac meyn :`nrh

jixv - ixyc `peeb `edda elit`c opixn` d"yn .itelgi`l iz`e ,dil rnyn `l ux`d

ux`d mrl dl`y.øãåðä.dxeza,xnelk

,xcep raypl `pz dil ixwc .dxeza raypy

zgpen dxez dzidy ixiine .lirl `paizkcke

dyr`y e` ,dyr` `ly dxezd efa :xn`e eiptl

ipelt xac-,oilixkp` dizrcc .melk xn` `l

jenqa opixn`ck.àälr `ziixe` `zgnc

.dicia dl hiwpc `d `rx`dxeza xcepdc `yix

`l ikd elit`e ,dicia dl hiwpc - melk xn` `l

oilixkpa - xn`wc "dxeza" i`nc .melk xn`

eixac - "da aezky dna" la` .daezk `idy

rayp `ed ixde ,day zexkfd` dizrcc ,oiniiw

`rx` lr `ziixe` `zgnca `tiq la` .mya

"da aezky dna" xn` eli` jkitle ,opiwqr

- `rx`` `zgnc oeik ,melk xn` `l - cala

aezky dna :xn`w ikdc .ilieb` 'izrcc opixn`

da" xn` ik la` .oiliebd epiidc - dxezd da

xak da xn`c oeikc ipdn - "da aezky dnae

jgxk lr da aezky dna xn` ike oiliebd xikfd

day zexkfd` dizrc.éàå`ni` zira

.`rx` lr `zgnclr `zgnc dlek ,xnelk

- "da aezky dna" xn`w ik ,ikd elit`e ,`rx`

"da aezky dnae da" ipzwc `tiqe .oiniiw eixac

iielbl `l` ,dtebl `kixv `l - oiniiw eixac

,i`ce `tiqc .`id `rx` lr `gpncac `yix`

`gpn elit` ,"da aezky dnae da" xn`c oeik

cegla "da aezky dn"c dpine ,ipdn - `rx``

`xiaq `lc .ipdn - `rx`` `zgpn elit` ,inp

ipeeb ixza `ziixa `newe`l `znwe` jdl ol.

:opiqxb ikdéàå.inc da aezky dna xn`c o`nk da `l` xn` `lc b"r` dicia dl hiwpc oeikc l"nw `d `tiq `ni` ziradna ,melk xn` `l dxeza xcepd :ipzwc `yixc :t"de

opiwqr dicia dl hiwpca `tiq la` ."da aezky dna" xn`wc cr ipdn `l "da" xn` ik d"yne ,`rx` lr `gpnca - oiniiw eixac da aezkyb"r` ,dicia dl hiwpc oeikc ,ipzw d"yne ,

,xn`w ynn xcep - xcep ipzw ikc :yxit l"f c"a`xd la` .dyextl opiyiig `l d"yne ,`xeegn `lc `pixg` `gqp `ki`e .inc "da aezky dna" xn`c o`nk - "da" `l` xn` `lc

,xecpd xaca qitznk xeq` df ixd - da aezky dna ilr df xkk :xnelk ,"da aezky dna" xn` la` .oilieba `l` qitzn df oi`y itl - melk xn` `le ,"dxeza ilr df xkk" xne`y

"da aezky dna" ,melk xn` `l - "dxeza" :mzd opiqxbc ,inlyexid on di`x `iade .zeyecw md dyecw myl dpkde daizkd i"ry ,od mixecp - day zexkfde ,zexkfd` dizrcc meyn

qitznac zgken inlyexid zhiy n"n - zexkfd opixn` olic `xnbae ,zepaxw xn` inlyexic idpe .da oiaezkd zepaxwa - "da aezky dna" ,dxezd zyecwa - "dxeza" .miniiw eixac -

raypa oizrnyc l"f axd xaeqy ,xcepae raypa df oic `iad l"f m"anxde .zxy ilke zepaxw epiidc ,xn`w da qtzpy dn lk lr - day zexkfd` dizrc opixn` ikc ,p"` .opiwiqr xcpa

zn` mdipye ,xcpa qitzna opiwqr inlyexiae ,"day zexkfd` dizrc" opixn`cn ,opiwqr.'éðúî.oyi ip`y mpew.c"eia "ipi`y" opiqxb zereayae ,c"ei `la "ip`y" opiqxb edleka

"exac lgi la"a df ixd mixcpa `pzc i`de .c"eia "ipi`y" oeyla edl ipz diytp xq` zereayac meyne .ip`y dn :xnelk ,"ip`y" oeyla edl ipz diytp` `vtg qitzn mixcpc meync

c"qa `xnba yxtp - "xeq`" ipzw zereayae.'îâ.di`pza xidf `l ikcvn xeq` epi`y t"r` xeqi`d xwir `edy oeik ,exeqi`a la` .oey`x meil i`pz `l` ,xeqi`d xwir epi`y oeik

xdcfn ikd elit` ,oey`x mei ly etexva `l` envr.éëéä.incxcp oeyl dfi`a ,xnelk.àîéìéà.ipzwckxninl opivn eli`c :eyexit ikdc ipira d`xp .`xcp ied in oyi ip`y

`l la` .`xcp liig - `vtg `kd `kilc b"r`c l"nwe .cegl "oyi ip`y" xcepa `l` ,opiwqr `xeqi`e d`pza e`l oizipznc xninl opivnc ,dcedi axl 'ipzn iywiz `l - ipzw ikdc

iig `l `peeb i`d ikc `ipzdc ,ikd xninl opivnl.àìàå.dpiya ipir mpew xn`c`l"a df ixd - qpe`d jezn `ly oyi i` ikd elit` ,dpiy `la xyt` i`c idpc ol rnyn `we ,xnelk

`d dlr iiez`l irac meyn ,"dil opiway in"c `pyil hwpe .eteqa eniiwl el xyt` i`c oeik ?llk `xcp liig in `peeb i`d ika ,xnelk .lgi la `xeqi` xarc cr dil opiway ine "lgi

jiiy `l xcpac ab lr s`e .`ey zreay meyn eze` oiwln xzl`l `l` ,"lgi la" xeqi` xarc cr ezewldln opiway `lc ,xnelk ,`pyil i`d jiiy dreayae ,dreaya `idy opgei iaxc

xeq`c ogky` `l `ey xcpc ,ikd-`pyil i`d hwp dreay meyn.
oiwln
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äøBza øãBpä :àéðz¯áeúkM äîa ,íeIk øîà àI ©§¨©¥©¨Ÿ¨©§§©¤¨
da¯da áeúkM äîáe da ,ïéîéi÷ åéøác¯åéøác ¨§¨¨©¨¦¨§©¤¨¨§¨¨

"da áeúkM äîa" :éðú÷ .ïéîéi÷¯da" ,ïéîéi÷ åéøác ©¨¦¨¨¥§©¤¨¨§¨¨©¨¦¨
éøö "da áeúkM äîáeàI :ïîçð áø øîà ?øîéîI C §©¤¨¨¨¦§¥©£©©©§¨¨

àä ;àéL÷¯àä ,àòøàà àúééøBà àzçîc¯èé÷ðc ©§¨¨§©§¨©§¨©©§¨¨§¨¥
àòøà Iò àzçî ;déãéa dI¯dI è÷ð ,éIéåbà dézòc ¨¦¥©§¨©©§¨©§¥©§¦¥¨©¨

déãéa¯:àîéà úéòaéàå .daL úBøkæàä Iò dézòc ¦¥©§¥©¨©§¨¤¨§¦¨¥¥¨
,àòøà Iò àzçîc â"òàã I"î÷ àäå ,àòøà Iò àzçîc§©§¨©©§¨§¨§©§¨©©§¨

"da áeúkM äîa" øîàc ïåék¯éøö ïéàå Bæå ,épäîC ¥¨©£©§©¤¨¨§©¥§§¥¨¦
éîð àúòéöî dJek :àîéà úéòa éàå .éðú÷ Bæ øîBI©¨¨¥§¦¨¥¥¨¨§¦¨¨©¦
,déãéa déI èé÷ðc ïåék I"î÷ àäå ,déãéa déI èé÷ðc§¨¥¥¦¥§¨¥¨§¨¥¥¦¥
áeúkM äîa" øîàc ïàîk ,"da" àJà øîà àIc â"òà§¨£©¤¨¨§©©£©§©¤¨

.éîc "da'éðúî"øaãî éðàL" "ïLé éðàL íðB÷" ¨¨¥¨¤£¦¨¥¤£¦§©¥
"CLnLî éðàL íðB÷" äMàI øîBàä ,"CJäî éðàL"¤£¦§©¥¨¥§¦¨¨¤£¦§©§¥

¯Içé àIa äæ éøä.Bøác'îâíðB÷" :øîzéà £¥¤§Ÿ©¥§¨¦§©¨
áø øîà "øçîI ïLéà íà íBiä äðéLa éðéò¥©§¥¨©¦¦©§¨¨¨©©
.øçîI ïMé ànL ,íBiä ïMé Ià :áø øîà äãeäé§¨¨©©©¦©©¤¨¦©§¨¨
ànL ïðéLééç àIå ,íBiä ïMé :øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¦©©§¨¨§¦©¤¨
éðéò íðB÷" øîBàa äãeäé áø äãBîe .øçîI ïMé¦©§¨¨¤©§¨§¥¨¥©

"íBiä ïLéà íà øçîI äðéLa¯.íBiä ïLiL §¥¨§¨¨¦¦©©¤¦©©
éë
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc mixcp(iyily meil)

lirl(.ci)xn` `l' azek `pzdy gikedl `ziixa `xnbd d`iad
.ux`d mra `le mkg cinlza wx ok oicdy dxwna s` 'melk
:day mipicd z` zx`ane `ziixad lk z` `xnbd d`ian dzre

àéðz,`ziixaaøãBpäraypd -,äøBzazgpen dxez dzidy ©§¨©¥©¨
dxezd z`fa' e` 'ipelt xac dyr`y dxezd z`fa' xn`e eiptl

,'ipelt xac dyr` `lyíeìk øîà àìepi`e dlg dpi` ezreay - Ÿ¨©§
zyecwa rayidl ezrcy micne` ep`y iptn ,exeaic miiwl aiig
la` .dreaya dlirend oeyl ef oi`e ,eilr daezk dxezdy slwd

' xn` m`da áeúkL äîa,'ipelt xac dyr` `ly e` dyr`y §©¤¨¨
ïéîéi÷ åéøácep`y meyn ,exeaic miiwl aiige dlg ezreay - §¨¨©¨¦

zexkf`a rayidl 'da aezky dna' xn`y dna ezrcy micne`
,iyily ote` `ziixad zx`ane .mya raypy enk df ixde ,day

xn` m`,'da áeúkM äîáe da',ïéîéi÷ åéøácrayidl ezrcy oeik ¨§©¤¨¨§¨¨©¨¦
.day zexkf`a mbe oiliebd zyecwa mb

mbe 'da' mb xn`y oeiky `pzd eprinyn `tiqay dpiad `xnbd
ly `tiqdy `xnbd dywn okle ,dreayd dlg 'da aezky dna'

:zxzein `ziixad
xake xg`n ,`xnbd dywnéðz÷xne`dy [ipyd oica] `ziixaa ¨¨¥

,ïéîéi÷ åéøác 'da áeúkM äîa'okn xg`l xn`py oicd ,ok m` §©¤¨¨§¨¨©¨¦
mb xn` m`y'da'mbe'da áeúkM äîáe',miniiw eixacéøöC ¨§©¤¨¨¨¦

øîéîìxnel jxev `pzd d`x dn myle ,exne`l jxev did ike - §¥©
eixac 'da' dlind z` 'da aezky dna' oeyll siqed m`y
dna' xn`yky xzei epl xexa `tiqay oeyla ,daxc`e .miniiw
slwd z` xak xikfd ixdy ,dizexkf`l oeekzd 'da aezky

.'da' exne`a
,`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîààéL÷ àìrecn zeywdl oi` - ¨©©©§¨Ÿ©§¨

`ziixady iptn ,`ziixad ly `tiqd z` xnel `pzd did jixv
,mipey mipte` ipya zxacnàòøàà àúééøBà àúçîc àä- ¨§©£¨©§¨©©§¨

eixac 'da aezky dnae da' xne`d `weecy `ziixad ly `tiqd
,ux`d lr zgpen `l` ecia dpi` dxezdy ote`a zxacn ,oiniiw

edéãéa dì èé÷ðc àädna' xne`d s`y `ziixad ly `yixde - ¨§¨¦¨¦¥
xtq z` wifgn `edy ote`a xaecn ,oiniiw eixac 'da aezky

,`xnbd zx`an .ecia dxezdàòøà ìò àúçîdpi` dxezdyk - ©£¨©©§¨
xyt` ,'da aezky dna' wx xn`e ,ux`d lr `l` ecia zgpen

y yxtldézòcrayidléìéåbàdxezd eilry slwd zyecwa - ©§¥©§¦¥
ezreay oi` okle ,da miaezkd miyecwd zenya `le ,daezk
oeik ,miniiw eixac 'da aezky dnae da' xn` m` la` .dlg
dnae' miiqyk ,'da' dligzn xn`yk miliebd z` xikfd xaky

la` .day zexkf`d lr ezrc jgxk lr 'da aezkydì è÷ð̈©¨
déãéadna' wx xn` m` elit` ,ecia dxezd z` wifgn `ed m` - ¦¥

y micne` ep` ,'da aezkydézòcrayidl ef oeylaúBøkæàä ìò ©§¥©¨©§¨
daLm` ecia dfge`y oeiky ,da miaezkd miyecwd zenya - ¤¨

did ,dxezd eilr daezky slwd zyecwa rayidl ezpeek dzid
rwxwd lr zgpenyk la` .fge` `edy dna epiidc 'da' xnel el

.zexkf`d lr ezrcy 'da' xn` `ly dnn gikedl oi`
:sqep ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòaéàå`ziixad z` cinrdl ,xyt` dvxz m`e -dleky §¦¨¥¥¨
cg` ote`a zxacnàòøà ìò àúçîclr zgpen dxezdy - §©£¨©©§¨

,ecia dwifgn epi`e ux`dïì òîLî à÷ àäåyecigd xwir- §¨¨©§©¨
,`ed `ziixaaàòøà ìò àúçîc áb ìò óàclr zgpen dxezdy- §©©©§©£¨©©§¨

ok it lr s` ,ecia dwifgn epi`e ux`dáeúkM äîa' øîàc ïåék¥¨§¨©§©¤¨
éðäî 'damiyxtny oeik ,dreayd dlge xn`y oeyld liren - ¨¥©¥

miaezkd miyecwd zenyl oeekzdy 'da aezky dna' exeaic
.daéøö ïéàå Bæåéðz÷ Bæ øîBì Cdn myl `xnbd ziiyew lre- §§¥¨¦©¨¨¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv
oi`e ef' ly jxca eixac z` xciq `pzdy `ed uexizd ,miniiw

xzei ea yiy oicd z` `pzd azk dligzny ,'ef xnel jixv
ly dyexit jke .ycegn zegtd oicd z` azk jk xg`e ,yecig
dxezd m` s` miniiw eixac 'da aezky dna' xne`d ,`ziixad
dnae da' xn` m`y xnel jixv oi`e ,ux`d lr eiptl zgpen

.oipr lka miniiw eixacy 'da aezky
:iyily ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòa éàå`ziixad yexita xnel xyt` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
ydlekénð àúòéöîzirvn`d `aadn `ziixaay wlgd lk - ¨§¦£¨©¦

oda xaecn ,zepexg`d zeaad izy xnelk ,jli`eadéì èé÷ðc§¨¦¥
déãéamyl `xnbd dzywdy dn lre .ecia dxezd z` wifgny - ¦¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv dn
dna' mbe 'da' mb xn`y `pzd zpeek oi`y `ed uexizd ,miniiw

`l` ,'da aezky,ïì òîLî à÷ àäådéãéa déì èé÷ðc ïåékoeikn - §¨¨©§©¨¥¨§¨¦¥¦¥
,ecia dxezd z` wifgn raypdy'da' àlà øîà àìc áb ìò óà©©©§Ÿ¨©¤¨¨

,calaøîàc ïàîkxn` eli`k epic -,éîc 'da áeúkM äîa' §©§¨©§©¤¨¨¨¥
.ezreay dlge da miaezkd miyecwd zenya rayidl ezrcy

äðùî
,dreayl xcp oia miniiwd miweligd mix`azn ze`ad zeipyna

dixg`ly dpynae d`ad dpyna x`ean oey`xd weligdeonwl)

(:ehjixv oi` dreayae ,ynn ea yiy xaca xecil jixv xcpay
zeipyna mihxetn okn xg`le ,ynn ea yiy xaca rayidl

:dreayl xcp oia mitqep miwelig
xne`déðàL íðB÷''ïLé,e` ,oaxwk xcpa dpiyd z` eilr xq`y ¨¤£¦¨¥

mpew' xn`yøaãî éðàLe` ,oaxwk xeaicd z` eilr xq`y ,'ilr ¤£¦§©¥
mpew' xn`yCläî éðàL,'ilroke .oaxwk jelidd z` eilr xq`y ¤£¦§©¥

lraäMàì øîBàäelyCLnLî éðàL íðB÷-ip`y dny epiidc ¨¥§¦¨¨¤£¦§©§¥
,xcp xeqi`a oaxwk xeq` didi jynyn.Bøác ìçé àìa äæ éøä£¥¤§Ÿ©¥§¨

àøîâ
ick epizpynn srzqnd oecipa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd zx`azn jkae ,epizpynn dfa oicd z` gikedl
éàøîzxne`d ,mi`xen`d ici lr xn`p -íBiä äðéLa éðéò íðB÷' ¦§©¨¥©§¥¨©

,'øçîì ïLéà íàdpzde ,meid eipira oyii `ly xcpa envr xq`y ¦¦©§¨¨
dxq`py xxazi ,xgn oyii m` wxe ,xgnl oyii m` xeqi`d z`
dn lr lgi laa rxtnl xaere ,rxtnl meid ly dpiyd eilr

.meid oyiy,áø øîà äãeäé áø øîàíBiä ïMé ìàel xeq` - ¨©©§¨¨©©©¦©©
miyyegy meyn ,meid oeyil opaxcnïMé ànLmb,øçîìdfae ¤¨¦©§¨¨

lr s`e .lgi la lr meid ezpya xare xcpd lgy rxtnl xxazi
oeyil xeq` ,xgn oyii m` i`pza dielz xcpd zelg oiicry it
,xcpl i`pz wx `l` xcpd xwir dpi` xgn dpiydy oeik ,meid

.xeqi`d seb epi`y xaca jk lk mixdfp mpi`y mc` ipa jxceáøå§©
íBiä ïMé øîà ïîçð-,meid oeyil el xzenïMé ànL ïðéLééç àìå ©§¨¨©¦©©§Ÿ©§¦¨¤¨¦©

mbøçîì`edy ,ielz xacd eciay iptn ,excp lr rxtnl xearie §¨¨
mda `veik mixac zeyrl e` mivewa envr z` xewcl leki

.xgnl oeyiln rpnidl ok ici lre ,zetiird z` mibitny
i`pzd lr xeariy miyyegy xaeq dcedi axy zx`an `xnbd

:xeqi`d xwir ixg` `ed i`pzd m` wx
åipir mpew' xne`ay s`ax zrc ,'xgnl oyi` m` meid dpiya §

,xgnl mb oyii `ny miyyegy iptn meid oeyil el xeq`y dcedi
'íBiä ïLéà íà øçîì äðéLa éðéò íðB÷' øîBàa äãeäé áø äãBî- ¤©§¨§¥¨¥©§¥¨§¨¨¦¦©©

,meid oyii m` xeqi`d z` dpzde ,xgn oeyil envr xq`yïMiL¤¦©
íBiämb oyii `ny miyyeg `ly iptn ,meid oeyil el xzeny - ©

.xcpd lr xearie xgnl
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"תורת אמת" קובעת ש"לית אתר פנוי מיניה", "מלוא כל הארץ כבודו", ו"דבר אלוקינו יקום לעד"!
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ

אפילו יהודי אחד לא יישאר בגלות, הן בנוגע לגלות הפנימי, ועל-אחת-כמה-וכמה – גלות כפשוטו ומתוך שמחה וטוב לבב.
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc mixcp(iyily meil)

lirl(.ci)xn` `l' azek `pzdy gikedl `ziixa `xnbd d`iad
.ux`d mra `le mkg cinlza wx ok oicdy dxwna s` 'melk
:day mipicd z` zx`ane `ziixad lk z` `xnbd d`ian dzre

àéðz,`ziixaaøãBpäraypd -,äøBzazgpen dxez dzidy ©§¨©¥©¨
dxezd z`fa' e` 'ipelt xac dyr`y dxezd z`fa' xn`e eiptl

,'ipelt xac dyr` `lyíeìk øîà àìepi`e dlg dpi` ezreay - Ÿ¨©§
zyecwa rayidl ezrcy micne` ep`y iptn ,exeaic miiwl aiig
la` .dreaya dlirend oeyl ef oi`e ,eilr daezk dxezdy slwd

' xn` m`da áeúkL äîa,'ipelt xac dyr` `ly e` dyr`y §©¤¨¨
ïéîéi÷ åéøácep`y meyn ,exeaic miiwl aiige dlg ezreay - §¨¨©¨¦

zexkf`a rayidl 'da aezky dna' xn`y dna ezrcy micne`
,iyily ote` `ziixad zx`ane .mya raypy enk df ixde ,day

xn` m`,'da áeúkM äîáe da',ïéîéi÷ åéøácrayidl ezrcy oeik ¨§©¤¨¨§¨¨©¨¦
.day zexkf`a mbe oiliebd zyecwa mb

mbe 'da' mb xn`y oeiky `pzd eprinyn `tiqay dpiad `xnbd
ly `tiqdy `xnbd dywn okle ,dreayd dlg 'da aezky dna'

:zxzein `ziixad
xake xg`n ,`xnbd dywnéðz÷xne`dy [ipyd oica] `ziixaa ¨¨¥

,ïéîéi÷ åéøác 'da áeúkM äîa'okn xg`l xn`py oicd ,ok m` §©¤¨¨§¨¨©¨¦
mb xn` m`y'da'mbe'da áeúkM äîáe',miniiw eixacéøöC ¨§©¤¨¨¨¦

øîéîìxnel jxev `pzd d`x dn myle ,exne`l jxev did ike - §¥©
eixac 'da' dlind z` 'da aezky dna' oeyll siqed m`y
dna' xn`yky xzei epl xexa `tiqay oeyla ,daxc`e .miniiw
slwd z` xak xikfd ixdy ,dizexkf`l oeekzd 'da aezky

.'da' exne`a
,`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîààéL÷ àìrecn zeywdl oi` - ¨©©©§¨Ÿ©§¨

`ziixady iptn ,`ziixad ly `tiqd z` xnel `pzd did jixv
,mipey mipte` ipya zxacnàòøàà àúééøBà àúçîc àä- ¨§©£¨©§¨©©§¨

eixac 'da aezky dnae da' xne`d `weecy `ziixad ly `tiqd
,ux`d lr zgpen `l` ecia dpi` dxezdy ote`a zxacn ,oiniiw

edéãéa dì èé÷ðc àädna' xne`d s`y `ziixad ly `yixde - ¨§¨¦¨¦¥
xtq z` wifgn `edy ote`a xaecn ,oiniiw eixac 'da aezky

,`xnbd zx`an .ecia dxezdàòøà ìò àúçîdpi` dxezdyk - ©£¨©©§¨
xyt` ,'da aezky dna' wx xn`e ,ux`d lr `l` ecia zgpen

y yxtldézòcrayidléìéåbàdxezd eilry slwd zyecwa - ©§¥©§¦¥
ezreay oi` okle ,da miaezkd miyecwd zenya `le ,daezk
oeik ,miniiw eixac 'da aezky dnae da' xn` m` la` .dlg
dnae' miiqyk ,'da' dligzn xn`yk miliebd z` xikfd xaky

la` .day zexkf`d lr ezrc jgxk lr 'da aezkydì è÷ð̈©¨
déãéadna' wx xn` m` elit` ,ecia dxezd z` wifgn `ed m` - ¦¥

y micne` ep` ,'da aezkydézòcrayidl ef oeylaúBøkæàä ìò ©§¥©¨©§¨
daLm` ecia dfge`y oeiky ,da miaezkd miyecwd zenya - ¤¨

did ,dxezd eilr daezky slwd zyecwa rayidl ezpeek dzid
rwxwd lr zgpenyk la` .fge` `edy dna epiidc 'da' xnel el

.zexkf`d lr ezrcy 'da' xn` `ly dnn gikedl oi`
:sqep ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòaéàå`ziixad z` cinrdl ,xyt` dvxz m`e -dleky §¦¨¥¥¨
cg` ote`a zxacnàòøà ìò àúçîclr zgpen dxezdy - §©£¨©©§¨

,ecia dwifgn epi`e ux`dïì òîLî à÷ àäåyecigd xwir- §¨¨©§©¨
,`ed `ziixaaàòøà ìò àúçîc áb ìò óàclr zgpen dxezdy- §©©©§©£¨©©§¨

ok it lr s` ,ecia dwifgn epi`e ux`dáeúkM äîa' øîàc ïåék¥¨§¨©§©¤¨
éðäî 'damiyxtny oeik ,dreayd dlge xn`y oeyld liren - ¨¥©¥

miaezkd miyecwd zenyl oeekzdy 'da aezky dna' exeaic
.daéøö ïéàå Bæåéðz÷ Bæ øîBì Cdn myl `xnbd ziiyew lre- §§¥¨¦©¨¨¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv
oi`e ef' ly jxca eixac z` xciq `pzdy `ed uexizd ,miniiw

xzei ea yiy oicd z` `pzd azk dligzny ,'ef xnel jixv
ly dyexit jke .ycegn zegtd oicd z` azk jk xg`e ,yecig
dxezd m` s` miniiw eixac 'da aezky dna' xne`d ,`ziixad
dnae da' xn` m`y xnel jixv oi`e ,ux`d lr eiptl zgpen

.oipr lka miniiw eixacy 'da aezky
:iyily ote`a `ziixad z` dcinrn `xnbd

àîéà úéòa éàå`ziixad yexita xnel xyt` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
ydlekénð àúòéöîzirvn`d `aadn `ziixaay wlgd lk - ¨§¦£¨©¦

oda xaecn ,zepexg`d zeaad izy xnelk ,jli`eadéì èé÷ðc§¨¦¥
déãéamyl `xnbd dzywdy dn lre .ecia dxezd z` wifgny - ¦¥

eixac 'da aezky dnae da' xne`dy `tiqd z` xnel jixv dn
dna' mbe 'da' mb xn`y `pzd zpeek oi`y `ed uexizd ,miniiw

`l` ,'da aezky,ïì òîLî à÷ àäådéãéa déì èé÷ðc ïåékoeikn - §¨¨©§©¨¥¨§¨¦¥¦¥
,ecia dxezd z` wifgn raypdy'da' àlà øîà àìc áb ìò óà©©©§Ÿ¨©¤¨¨

,calaøîàc ïàîkxn` eli`k epic -,éîc 'da áeúkM äîa' §©§¨©§©¤¨¨¨¥
.ezreay dlge da miaezkd miyecwd zenya rayidl ezrcy

äðùî
,dreayl xcp oia miniiwd miweligd mix`azn ze`ad zeipyna

dixg`ly dpynae d`ad dpyna x`ean oey`xd weligdeonwl)

(:ehjixv oi` dreayae ,ynn ea yiy xaca xecil jixv xcpay
zeipyna mihxetn okn xg`le ,ynn ea yiy xaca rayidl

:dreayl xcp oia mitqep miwelig
xne`déðàL íðB÷''ïLé,e` ,oaxwk xcpa dpiyd z` eilr xq`y ¨¤£¦¨¥

mpew' xn`yøaãî éðàLe` ,oaxwk xeaicd z` eilr xq`y ,'ilr ¤£¦§©¥
mpew' xn`yCläî éðàL,'ilroke .oaxwk jelidd z` eilr xq`y ¤£¦§©¥

lraäMàì øîBàäelyCLnLî éðàL íðB÷-ip`y dny epiidc ¨¥§¦¨¨¤£¦§©§¥
,xcp xeqi`a oaxwk xeq` didi jynyn.Bøác ìçé àìa äæ éøä£¥¤§Ÿ©¥§¨

àøîâ
ick epizpynn srzqnd oecipa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd zx`azn jkae ,epizpynn dfa oicd z` gikedl
éàøîzxne`d ,mi`xen`d ici lr xn`p -íBiä äðéLa éðéò íðB÷' ¦§©¨¥©§¥¨©

,'øçîì ïLéà íàdpzde ,meid eipira oyii `ly xcpa envr xq`y ¦¦©§¨¨
dxq`py xxazi ,xgn oyii m` wxe ,xgnl oyii m` xeqi`d z`
dn lr lgi laa rxtnl xaere ,rxtnl meid ly dpiyd eilr

.meid oyiy,áø øîà äãeäé áø øîàíBiä ïMé ìàel xeq` - ¨©©§¨¨©©©¦©©
miyyegy meyn ,meid oeyil opaxcnïMé ànLmb,øçîìdfae ¤¨¦©§¨¨

lr s`e .lgi la lr meid ezpya xare xcpd lgy rxtnl xxazi
oeyil xeq` ,xgn oyii m` i`pza dielz xcpd zelg oiicry it
,xcpl i`pz wx `l` xcpd xwir dpi` xgn dpiydy oeik ,meid

.xeqi`d seb epi`y xaca jk lk mixdfp mpi`y mc` ipa jxceáøå§©
íBiä ïMé øîà ïîçð-,meid oeyil el xzenïMé ànL ïðéLééç àìå ©§¨¨©¦©©§Ÿ©§¦¨¤¨¦©

mbøçîì`edy ,ielz xacd eciay iptn ,excp lr rxtnl xearie §¨¨
mda `veik mixac zeyrl e` mivewa envr z` xewcl leki

.xgnl oeyiln rpnidl ok ici lre ,zetiird z` mibitny
i`pzd lr xeariy miyyegy xaeq dcedi axy zx`an `xnbd

:xeqi`d xwir ixg` `ed i`pzd m` wx
åipir mpew' xne`ay s`ax zrc ,'xgnl oyi` m` meid dpiya §

,xgnl mb oyii `ny miyyegy iptn meid oeyil el xeq`y dcedi
'íBiä ïLéà íà øçîì äðéLa éðéò íðB÷' øîBàa äãeäé áø äãBî- ¤©§¨§¥¨¥©§¥¨§¨¨¦¦©©

,meid oyii m` xeqi`d z` dpzde ,xgn oeyil envr xq`yïMiL¤¦©
íBiämb oyii `ny miyyeg `ly iptn ,meid oeyil el xzeny - ©

.xcpd lr xearie xgnl
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קפר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc mixcp(iriax meil)

'xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew' xne`d oia weligd mrhe
,'meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew' xne`d oialàì ék¦Ÿ

dàðúa øéäcæî,xcpd lr xearie oyii `ny eyygy dn lky - ¦§©¥¦§¨¨
okle ,xeqi`d xwir dpi`e ,xeqi`l i`pz `idy dpiya wx `ed
dcedi ax xaeq 'xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew' xne`yk
dpiyay] xgn mb oyii `ny miyyegy meyn ,meid oeyil xeq`y
dpiya] rxtnl lgi laa xary `vnpe ,[i`pzd z` miiwn `ed ef

,[meid oyiyøäcæî àøeqéàa ìáà,xeqi`d xwir `idy dpiya - £¨§¦¨¦§©©
okle .xcpd lr xearl `ly ick oeyil `ly xdfp mc` mzqd on
dcedi ax dcen 'meid oyi` m` xgnl dpiya ipir mpew' xne`a
oeik ,xgn mb oyii `ny miyyeg `le meid oeyil el xzeny

.xeqi`d xwir `idy xdfp `ed xgn ly dpiyay
ipir mpew' xne`dy dcedi ax zrc lr epizpynn dywn `xnbd
,i`pzd meia oeyil el xeq` 'xgnl oyi` m` meid dpiya
xcpy dxwna zxacn dpynd ok`y `xnbd zxxan dligzae

:ef oeyla
ïðzxne`d ,dpyna'ïLé éðàL íðB÷'z` mpewa envr lr xq`y - §©¨¤£¦¨¥

mpew' xn`y e` ,dpiyd'Cläî éðàLz` mpewa envr lr xq`y - ¤£¦§©¥
y e` ,jeliddmpew' xn`'øaãî éðàLz` mpewa envr lr xq`y - ¤£¦§©¥

,xeaicd'eëå.exac lgi `la df ixd §
,`xnbd zxxanéîc éëéäenvr lr xq`y xaecn oeyl dfi`a - ¥¦¨¦

,xcpa dpiyd z`àîéìéàxn`p m` -éðz÷ãk-xcpyk xaecny ¦¥¨¦§¨¨¥
mpew' xn`y ,dpyna daezkd oeyla'ïLé éðàLmpew' xn`y e` ¤£¦¨¥

dpyna epipy df lre ,'xacn ip`y mpew' xn`y e` ,'jldn ip`y
ok m` ,oeyil el xeq`e lg xcpdy xnelk ,'exac lgi laa df ixd'

dywàøãð éåä éî,lg xcpd efk oeyla ike -ïðúäåúBòeáLa øîBç ¦¨¥¦§¨§¨§©¤¦§
,xcp ipica zbdep dpi`y dreay ipica `xneg yi - mixcpan

,`ideúBìç úBòeáMäLrayp m` oiaLnî Ba LiL øác ìò- ¤©§¨©¨¨¤¥©¨
xn`y oebk ,zeynn ea yiy xaca envr z` aiigl e` xeq`l

,'ef xkk lke`y dreay'erayp m` oiaLnî Ba ïéàL øác ìò- ©¨¨¤¥©¨
zelertdy s` ,zniieqn dlert zeyrl `ly e` zeyrl

,ynn oda oi` onvrlykíéøãða ïk ïéàM äîlr wx milg mdy ©¤¥¥¦§¨¦
lr `l` milg mpi` mixcpdy epipyy oeike .ynn ea yiy xac

dyw ok m` ,ynn ea yiy xacå`ld,àeä Lnî Ba ïéàL øác äðéL §¥¨¨¨¤¥©¨
.lg epi` dfk xcpeàlàote`a dpynd z` yxtl migxkenøîàc ¤¨§¨©
,'äðéLa éðéò íðB÷'mdn zepdil el xeq`y ,eipir lr lg xeqi`de ¨¥©§¥¨

.ynn oda yi miipirdy oeik lg xcpd ef oeylae ,dpiy z`pd
,'dpiya ipir mpew' xn`y ote`a zxacn dpyndy xxaedy xg`

,`xnbd dywnàøeòéL áéäé àìc éàådavw ozp `ly xaecn m` - §¦§Ÿ¨¦¦¨
xn` `l` ,dpiya eipir z` xqe` `ed onf dnkl excpl leabe
ok m` ,mlerl dpiya eipir z` xq` `edy yxtzn exeaice ,mzq

dywdéì ïðé÷áL éîel migipn ike -ìçé ìa øeqéà øáòc ãò- ¦©§¦¨¥©§¨©¦©©¥
xaery in s`e ,llk lg dfk xcp oi` eniiwl xyt` i`y oeik ixd
laa df ixd' dpynd oeylne ,lgi laa xaer epi` oyie xcpd lr
,lg xcpd oi`y `xnbd dgikene ,lg xcpdy gken ,'exac lgi

øîàäåxn` ixdy -,ïðçBé éaøxne`dìL ïLéà àlL äòeáL'äL §¨¨©©¦¨¨§¨¤Ÿ¦©§¨
,'íéîéBúBà ïé÷ìîepi` mc` ixdy ,`eey zreay raypy meyn ¨¦©§¦

,mitevx mini dyely oeyil `ly lekiøzìàì ïLéå,dvxi m` §¨¥§©§©
elit` llk eilr dlg dreayd oi` ,dniiwl xyt` i`y oeiky
dreayd oi`y enke .ea cenrl lekiy onf wxta dpiya exqe`l
mb jk ,dniiwl xyt` i`y iptn dpiyd z` eilr xeq`l dlg
,eilr dpiyd dxq`p `le xcpd lg `l 'dpiya ipir mpew' xcepd

.eniiwl xyt` i`y xac `edy iptn
àlàdxwna zxacn dpyndy yxtl migxkenéðéò íðB÷' øîàc ¤¨§¨©¨¥©

'íBiä ïLéà íà øçîì äðéLai`pza xgn oeyil envr lr xq`y - §¥¨§¨¨¦¦©©
meid oeyil el xeq`y dpynd ly `pzd eprinyde ,meid oyiiy

oyii `ny miyyegy meyn ,[i`pzd z` miiwi dfay]xgn mb
xyt` i` ynn ef oeylay dgec `xnbd j` .xcpd lr xearie

c ,dpynd z` yxtlzøîà àäilekl dfk ote`ay epxn` ixdy - ¨¨§©§

c meyn ,meid oeyil el xzen `nlrøäcæî déøeqàa ìkmc`y - ¨§¦¥¦§©©
`id xgn ly dpiydy oeike ,xeqi`d xwir lr xearln xdfp
xzen ok m`e ,xgn oyiiy miyyeg `l ,xcp xeqi`a eilr dxeq`d

.oey`xd meia oeyil el
àèéLt àlàoebke jetd dxwna zxacn dpyndyéðéò íðB÷' øîàc ¤¨§¦¨§¨©¨¥©

'øçîì ïLéà íà íBiä äðéLai`pza meid oeyil envr lr xq`y - §¥¨©¦¦©§¨¨
xwir dpi` xgn dpiydy oeik meid oeyil el xeq`e ,xgnl oyiiy
i`pzay oeik xgn mb oyiiy miyyege ,i`pz wx `l` xeqi`d
.'lgi la' lr meid ezpya xary rxtnl xxazie ,xdfp epi` mc`
ea ewlgpy xcp eze`a zxacn dpyndy `xnbd dgikedy xg`le

:dcedi ax lr dpyndn `xnbd dywn ,ongp axe dcedi ax
,xxal `xnbd dkiynníBiä íééð àì éàådpyna xaecn m` - §¦Ÿ¨¥©

df ote`a ,meid oyi `l xcepdyøçîì íééð ék,xgnl oyii m` mb - ¦¨¥§¨¨
àkéà Bøác ìçé ìa éàî`l `ld ,yi 'lgi la' ly xeqi` dfi` - ©©©¥§¨¦¨

,xcpd lr xar `le meid oyiíééðãa åàì àlàjixv jgxk lr - ¤¨¨¦§¨¥
m` f`y ,excpa xq`y meia oyiy dxwna zxacn dpyndy xnel
,'lgi la' lr rxtnl xearie excp ly i`pzd miiwzi zxgnl oyii

ìàíééðc déúéà àîmiiwzn epizpyn ly oicd jgxk lr ok m` - ©§¨¦¥§¨¥
meid oeyil el xzeny `pzd eprinyde ,xeqi`d meia oyiyk wx
laa rxtnl xearie xgn mb oyii `ny wtq icil envr qipkdle

,lgiäãeäé áøc àzáeéúedcedi ax lr dpyndn dyw ok m`e - §§¨§©§¨
.xgnl oyii `ny miyyegy oeik ,meid oeyil i`yx epi`y xn`y

,`xnbd zvxznéðz÷ ék'lgi laa df ixd' dpyna aezky dn - ¦¨¨¥
dpeekdíééð éàc.xgn oyiiyk lgi la icil `eai meid oyii m`y - §¦¨¥

,dcedi ax xn`y oicd z` eprinydl d`a dpynd daxc`e
oeik] xgn mb oyiiy yeygl yiy iptn ,meid oyii `ly xdfiy
lr xar lenz`y rxtnl xxazie ,[i`pz wx `id zxgnl dpiydy

.'exac lgi la'
:dcedi ax itl dpynd z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd

øîà àðéáø,dpyna dpey yexitíìBòìzxacn dpyndéðz÷ãk ¨¦¨¨©§¨¦§¨¨¥
,'oyi ip`y mpew' dpyna aezkd oeyld z` xn`y ote`a -
ea oi`y xac xq`y iptn ,dxezd on eilr lg xcpd oi` ef oeylae

,excp lr xeari m` `ziixe`cn lgi laa xaer epi`e ,ynnéàîe©
ìçé ìa,'lgi laa df ixd' dpyna epipyy dna yexitd edne - ©©¥
ïðaøcîopaxcny ,opaxcn lgi la lr xeari `ed oyii `ed m`y - ¦§©¨¨

.ynn ea oi`y xaca xcpyk s` lg xcp
,`piax ly evexiz lr `xnbd zl`eyïðaøcî ìçé ìa àkéà éîe- ¦¦¨©©¥¦§©¨¨

.opaxcn wx `edy xeqi` lr 'lgi laa df ixd' xnel jiiy ike
,`xnbd daiyneïéà`edy xac lr 'lgi la' xnel jiiy ok` - ¦

,opaxcn wx xeq`àéðúäå,`ziixaa epivny enke -íéøác §¨©§¨§¨¦
ïéøzenä-oicd onøeqéà ïäa eâäð íéøçàåmeyn ,mnvr lr ©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦

,zeyixte `xnegíäéðôa ïøézäì éàMø äzà éàzexedl xeq` - ¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤
mb xeq`e ,mkgl mzlaw lr el`yiy `la xzen xacdy mdl

,xzen xacdy enk mdipta bedpløîàpL(b l xacna)'Bøác ìçé àì'. ¤¤¡©Ÿ©¥§¨
'exac lgi `l' ly oeyl azek `pzdy sqep mewn ep`vny oeike
m` ,opaxcn 'lgi la' xeqi` `ede ,bdpn meyn wx `edy xac lr
epipyy dn z` cinrny `piax ly evexiz lr denzl oi` ok

.opaxcn wx `edy 'lgi laa df ixd' epizpyna
:ztqep dpynn dcedi ax lr dywn `xnbd

ïðzonwl(.fp)mpew ,zekeqd bg xg`l ezy`l xne`d ,úéðäð zàL §©¤©§¤¡¥
éìelyn zepdil dilr xq`y -,çñtä ãò,xcpd z` dpzdeíà ¦©©¤©¦

éáà úéáì éëìzâçä ãò Cdia` zial jlz m`y ,`ad zekeq cr - ¥§¦§¥¨¦©©©
gqtd bg cr epnn zepdil dxeq` `id d`ad dpya zekeq bg cr

,ef dpy lym`y ,`ed oicdeäëìädia` zialéðôìbgçñtälg ¨§¨¦§¥©¤©
e ,dilr xcpdãò Búàðäa äøeñàbg.çñtä £¨©£¨¨©©¤©

m` `weecy ,`xnbd zwiicnäëìädia` zialéðôìbg,çñtä ¨§¨¦§¥©¤©
äøeñàonf lk la` ,xcpd lge i`pzd miiwzpy meyn ez`pda £¨

yäëìä àì,dia` zialàìiptl elit` ez`pda dxeq` dpi` - Ÿ¨§¨Ÿ
`vnpe gqtd xg`l dia` zial jlzy miyyeg `le ,gqtd
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äéàðúá øäãæéî àì éë.mpew" xn`c oebk ,lenz` meil di`pz ied xgn ly meic oeikc
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xdfi :ipzw ikde .opireny`l `z` dcedi axc `d

`al `ed aexw - oyi i`c ,oey`x mei oyii `ly

xdcfn `l di`pzac ,"exac lgi la" icil.

àðéáø.ipzwck mlerl xn`ip`y" xnelk

oi` dpiyc b"r`c ."dpiya ipir" xn`w `le ,"oyi

`pgky`c .opaxcn "lgi la" `ki` - ynn da

`pz d"yne ."exac lgi `l" opaxca ipzc `pz

`pz `le "exac lgi la" df ixd mixcpa 'ipzna

zereayac meyn ,zereaya ipzwck "xeq`"

,opaxcn `l` xqzn `l mixcpae ,`picn xeq`

"lgi la"c `zl meyn.ïðú.il zipdp z`y.'eke jia` zial iklz m` ,ilyn ,xnelk

b"r` ,jlz `ly onf lk gqtd mcew zepdl zxzenc ,`l - dkld `l la` ,dxeq` - dkld

xdcfn di`pza elit`c n"ye .i`pz - "jia` zial iklz m`"e ,xeqi` - "il zipdp z`y"c.

äëìä.dwele ez`pda dxeq`dyr `l ixdy ,dwel epi` `ed la` .`id dwel ,xnelk

`aikx dlrc ,digx` ab` opireny` `d inp `pzc xyt`e .dxicdy `l` xeqi` mey

.dze` dpdd m` ,dxicdy `ed dwel :azk l"f m"anxd la` .llk eilr `l la` `xeqi`

i`cec ,`zile ."exac lgi `l" da jiiy `l - llk dxcp `lc oeikc ,dwel dpi` `id la`

) "xcend oia oi`" wxta onwl opixn`cn ,dwel epi` `ed.dl scxn` :zenpewa dlirn yi iab (

ozep lernl :lrn in ,dpzna el dpzpe "jilr ixkk" :iy` axl `wi` axc dixa `g` ax dil

-ab lr s`c .xar i`ce inp xcende ,llk xaer xqe`d oi` `nl` .dilr `xiq` `l `d

"exac lgi `l" aizkc-"otec `vei" wxta opixn`cn xacl di`xe .xn`w xeac` lgi `l

):en sc dcp,"lgi la"le xeqi`l dreay oecfl lecbl ohwd z` aezkd deydy epivny itl :(

oiwel mixg`dy ,mixg` elk`e `ed eyicwdy oebke ,xn`w "lgi la" xeqi`l :mzd yxtne
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כאשר רוצים לידע כיצד לקיים מצווה מסויימת – צריכים לכל לראש ללמוד עניין זה בתורה, ואז יודעים את הוראת התורה כיצד 
לקיים מצווה זו. הלימוד הוא באופן שלומד מה שהתורה אומרת לו, ולא באופן שמנסה לפרש את דברי התורה כפי רצונו.

משיחת כ"ף מרחשוון ה'תשמ"ב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפד
oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtmixcp

.äãåäé áøã àúáåéúåopiwayc `kd opifg `dc ,"xgnl oyii `ny meid oyii l`" xn`c

d`pzac ,gqtd iptl zepdil dl.xdcfn inpìà êì àîéà íìåòì äãåäé áø êì øîà
.éðäúéà éàã 'åëå çñôä øçà äëìä ïéúéðúî éðú÷ éëå øçîì ïùéé àîù íåéä ïùéém`

zipdpe dxar."lgi la" meyn zxaer - gqtd xg`l dklde dxare ,gqtd iptlíðå÷
êéáà úéáì éëìú íà âçä ãò éì úéðäð úàù

.'åëå äëìä çñôä ãò ïàëîdkld `l m` la`

zepdil dxeq` dpi` - gqtd iptlcr xc`n

iptl oiicr jlz `nyl opiyiig `lc ,gqtd

.'ek oyii l` :xn`c dcedi axc `zaeize ,gqtd

.àáà ø"à- dkld `l ,'eke dkld :xn`w ikd

iptl oiicr jlz `ny opiyiigc ,`nlra `xeqi`

.gqtd.äæ øëëmewnl jl` m` meid ilr mpew

xaer - xgnl jlde meid elk` m` ,xgnl ipelt

,"meid lk`" ipzw ."lgi la" meyn ezlik` lr

dil opiwayc `nl` ."meid lk`i `l" ipzw `le

.xgnl jli `ny opiyiig `le ,xzl`l lkinl

.ìëåà éðú÷ éî?xgnl jli `le ,dligzkl

xeq` - dligzkl la` .caric ,ipzw "lk`"

.xgnl jli `ny opiyiigc ,meid i`ce lek`l

êìä àôéñ éðú÷ àäåìáà ìçé ìáá àåä éøä
.éðú÷ àì êìäîdil opiway `lc rnync

n"y ,caric "jld" ipzw `l` ,lenz` lkinl

lk`c oeik ,ikdle .lkinl dil opiway lenz`c

."lgi la"a `ed ixd - meid jld m` ,lenz`

.äãåäé áøã àúáåéúå.'ek oyii l` :xn`cøîà
.êìäî éðúéìã ïéãä àåä äãåäé áø êìrnync

opiway `l i`cec ,xgnl jldne lke` epi`c

`yix `pzc icii` `l` .lenz` lkinl dil

,dcedi axl "lke`" ipzinl ivn `lc ,"lk`"

.dligzkl lkinl ivn `lc.àôéñ àðúinp

."jld".ìçé ìáá äæ éøä êùîùî éðàùm`

.dnr ynynäùîùî åðéàù øîéîì éöî éëéäå
.äì ãáòúùî àäå.yinyzlúàðä øîåàá

.éìò êùéîùúil iz`c d`pd ,xnelk

jyinyzn.ilr mpew -äùéîùúá äéì àçéð àì àäå.iede ,eilr dz`pd xeq`l lekie

.xcp.àðäë áø øîàã,ezynyne dtek - "jilr iyinyz z`pd mpew" zxne`d dy`

el zcareyn `idc ,eilr dytp xeq`l dpink lk e`lc.ez`pdlúàðä íðå÷ äøîà ìáà
.éìò êùéîùúzxqe`ydl yiy d`pdeyinyznxeq` - dnvr lr,dynyljixve

.dl xtdl.åì øåñàä øáã íãàì åì ïéìéëàî ïéàù éôìz`pde.dilr dxeq` eyinyz

.dpnn dpdpy iptn ,dynyl xeq`e ,xcp ied i`ce - "ilr jyinyz z`pd" xn` ik ,p"d

éðúî'.'åëå øáãî éðéàù ïùé éðéàù äòåáù.ynn ea oi`y xac lr dlg dreaycïáø÷
.êì ìëåà àì.xzenc "jl lke` `l `xni`" enk epiidc.êì ìëåàù ïáø÷ àä,xzen inp

.oaxw iiga `l` xcp `lc.êì ìëåà àì ïáø÷ àì,jl lke` `l xeqi` liaya :rnyn

oaxwk ilr xeq` iedil - jl lke` m`y.'eke e`l llkn dil zilc n"xc `nrhl xzene .

ediiexza - "lke`y oaxw `d" xn` oia ,"jl lke`y oaxw" xn` oia - dcedi iax i`c

"oaxw" :lirlc oiwxita opixn`ck ,"jl lke`y oaxw" xn` elit` dcedi iax xizn

"`xni`" oia dil ipy `lc ,`id xi`n iax - ipn ,xeq` "jl lke`y" "oaxwk" "oaxwd"

`xni`k"l.xzen "jl lke`y oaxw" dcedi iaxlc ."
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opixn` ik `kd jkld .icin xn` `lc b"r` ,dwel xcen `nl` ."lgi la" meyn eycwd lr

- "dwele"i`w dy``.éëi`c ipzw.exac lgi laa df ixd ipdzdteb `ide ,xnelk

la" icil `az `l - gqtd xg`l jlz m`y ick ,gqtd mcew zepdln xdfizy ol rnynw

"lgi.úøúåî.gqtd xg`l jlilmcew d`pz lr dxary xekfz `l `ny opiyiig `le

,iiepdzi`l `iz` - jlil dl oixizn i`e ,gqtd

xekfzy ick ,opaxcn dkilda xqzz `"cq

l"nw ,zepdl dxeq`y.ìëàlaa `ed ixd

.jlimeyn ,`ed lke` - "lk`" i`dc c"qc `d

laa `ed ixd - lk` :ipzw ixeqi` edlek `pzc

`zi` m`e ."exac lgi la"a `ed ixd - jld ,jli

l"d inp `xeqi` i`d - lik` ivn `l dlgzklc

.ipzw "lk`" ?"lke`" ipzw in :opiwxtne !ipznl

`d - caric rnync ,ipzw "lk`"c oeike ,xnelk

:ez opiywne .lik` ivn `l dlgzklc opireny`

,"exac lgi la"a `ed ixd jld :`tiq `ni`

- dcedi axl `zi` m` ,xnelk .ipzw `l jldn

`zline ."exac lgi la"a epi` jldn :ipznl l"d

l"d ikd `l` ,`yix` i`w `le `ied dytp it`a

ikd `nzqnc ."lgi `l"a epi`e jldn :ipzinl

ikide ,lkinl dil ixy `l '` meia `dc ,`ed

oi`y oeik ,"lgi la"a `ed ixd jld :xn`e wqt

d"d ,i"x jl xn` :'iwxte ?'` meia lek`l el

`lc ,"lk`" `yix ipzc icii`e ,"jldn" ipzilc

oi` ,xnelk ."jld" inp `tiq `pz - lke` 'ipzin

ded - diytp it`a `zlin qtznl ira i`c ,p"d

`pz dipin lirlc meyn `l` ,"jldn" ipz

`pz `l d"yn - "lke`" ipzinl ivn `le ,"lk`"

ded - ikd ipz ded i`c ,"lgi laa epi`e jldn"

meia jldn - oey`x meia lk`c b"r`c rnyn

dlekl dl opiyxtn dede ,"lgi la" `kile ipy

,"jli la"a `ed ixd lk` oipnfc :ikd `ziixa

xeqi`y xkfy epiidc - cifna lk`yk xnelk

lk`c b"r`c oipnfe .ezlik`a ielz dkildd

oey`x mei lk`y oebke ,ipya jldn - oey`xa

i`d ikae ,ezlik`a ielz dkildd xeqi`y lk`y drya xekf did `ly xnelk ,bbeya

) "`xza mizy zereay" 'ta zexekac `zrny gkenck ,ipy meia jldn `peeb.gk sc.(

wiqr `pic i`da e`l `pzc meyne-dpekpd `qxbd `id efe ,il d`xp df ."jld" `tiq `pz

extle dazknl `pyiig `l `wiic `lc meyne ,`pixg` `gqp `ki`e .dyexiteike .dy

:`"cq :l"ie !`hiyt ?"lgi la"a f"d :ipznl il dnl ,i`w `yix` `tiqc "jld"c oeik :`niz

inp jld ik ,xar `l lik`c `pcirac oeik-rnyn `w ,rxtnl "lgi la" dilr legil `l

ol.ïéðòìå.dkldipir mpew" xne`a dcedi iax dcene :lirl opixn`cn ,dcedi axk l"iw

dizek `zkld n"y - diail` opixhe opilwycne ,"xgnl dpiya.àäåcaryn dxezd on

.dl) "t"r`" wxta opixn` `de ?dil `iyw i`ne xn`z m`e:hp sc zeaezkzyecw zenpewc (

dicearyl opax denl`c mzd opixn`c ikid ikc :l"i !ceary icin riwtne edpip sebd

lrac-,xnelk .ilr jyinyz z`pd xne`a :opiwxtne .dy`c dcearyl opax denl` p"d

delir diteb xq`c i`c-iqkp xqe`k iede ,dl caryn `ziixe`cnc ,ciar ivn `lc p"d

`kd la` .exag lr exag-envr lr xqe` `edy ,opiwqr "ilr jyinyz z`pd" xne`a

envr lr xeq`le ,dyinyz-xeq`l dleki dy`dy xn`c `pdk axcke ,ecia zeyxd

`geex gkyn `xcpc oeike .dilr dlra yinyz z`pd-.`ceariy rwt `linne ,liig

'iwqr "yinyzn ilr jteb mpew" xne`ac xninl `kile !`ynn da zil yinyz z`pdc ,`ed opaxc `xcp i`d `de :z"`e-`nwe`e ,dl ipzw "xacn ip`y" "oyi ip`y"c `inec `dc

`ed `nlra opaxcnc oeike .opaxcn "lgi la"a `piax-`linn liig `din `xcpc oeik l"i ?diaxe dixt zevne dper zevn irewt`l ,`nlra opaxcn `l` dizilc ,dilic `xcp liig ikid

e`l zevn opixn` ikc :xnel yi !epzip zepdil e`l zevn `de ?xqzn i`n` "jyinyz z`pd" xn` ike :z"`e .dyrz l`e aya dxezd on xac xewrl oipzn minkgc ,zevn jpd edl irwt

epzip zepdil-devn miiwnc icda diteb ipdzn i` n"n la` ,d`pd aeyg zevnd meiw oi`y xnel n"d-) "c"a ede`x" 'ta opixn` ikd meyne .ixwn d`pd.gk sc d"xon d`pd xcepd :(

oiirnd-dngd zenia `l la` minybd zenia ea laeh.'éðúî.xzen jl lke` `l oaxwl jl lke`y oaxw `d jl lke` `l oaxw"jl lke` `l oaxw" xn` ikc meyn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc mixcp(iriax meil)

äãeäé áøc àzáeéúei`pzay xaeqd dcedi ax lr dywe - §§¨§©§¨
oicd zeidl jixv dfk xcpa eixacle ,ea exdfi `ly miyyeg
ixdy ,dia` zial jlz `ny yygn ,lradn zepdil dl xeq`y
xwir lr xearln wx xdfp `l` ,i`pzd meiwa xdfp epi` mc`

.xeqi`d
,`xnbd zvxznéðz÷ ékxg` dkld m`y dpyna aezky dn - ¦¨¨¥

eyexit ,'lgi laa' gqtdéðäúéà éàc,dlra lyn dzpdp m`y - §¦¦§¨¥
gqtd xg` dkldeBøác ìçé ìáa äæ éøälgi laa zxaer `id - £¥¤§©©¥§¨

`pzd `a envr df oice .elyn dzpdpy dn lr rxtnl
m`y ick ,gqtd mcew dlra lyn zepdiln xdfizy ,eprinydl

.'lgi la' icil `eaz `l dia` zial jk xg` jlz
:ef dpyn jyndn dcedi ax lr dywn `xnbd

ïðzbg xg` ezy`l xne`d ,lirl d`aedy dpynd ly `tiqa - §©
,zekeqdéì úéðäð zàLilyn zipdp z`y dn mpew -âçä ãò- ¤©§¤¡¥¦©©©

i`pza xcpd z` dlze ,`ad zekeqd bgéáà úéáì éëìz íàãò C ¦¥§¦§¥¨¦©
bgçñtäm`y `ed oicd ,ef dpy lyäëìädia` zialéðôì ©¤©¨§¨¦§¥

,çñtä`ide ,xcpd lge i`pzd miiwzdàâçä ãò Búàðäa äøeñ ©¤©£¨©£¨¨©©©
.`ad [zekeq]Cìéì úøzeîedia` zial,çñtä øçàxq` `ly oeik ¤¤¥¥©©©¤©

,dpyndn `xnbd zwiicne .gqtd xg`l dia` zial zkll dilr
m` `weecyäëìä,xcpd lge ,gqtd mcew dia` zialäøeñà ¨§¨£¨

m` la` ,dlra lyn zepdiläëìä àì,dia` zialàìdexq` Ÿ¨§¨Ÿ
`ny miyyeg ep` oi`y oeik ,gqtd mcew dlra lyn zepdil
dcedi ax lr dyw ok m`e .dia` zial jlze i`pzd lr xearz
oeik ,i`pzd miiwzdy mcew s` xcpd lr xearl xeq`y xaeqd
.dfl miyyeg `ly gken dpyndne ,e`pza xdfi `ly miyyegy

,`xnbd zvxzn,àáø øîàeléôàc ïécä àeäm`äëìä àìzial ¨©¨¨©¦©£¦Ÿ¨§¨
,dia`äøeñà.dcedi ax zrcke ,gqt mcew dlra lyn zepdil £¨

m` ,dpynd ly dyexit `ed jkeäëìäbg iptl dia` zial ¨§¨
`id ,gqtdäøeñàcr lrad lyn zepdil dxezd on xenb xeqi`a £¨

,`ad zekeqd bgä÷Bìådzpdpe xcpd lr dxar m` lgi la meyn §¨
y onf lk la` ,dlra lynäëìä àì`l` dpi` ,dia` zial Ÿ¨§¨

àîìòa äøeñàopaxc xeqi` -dia` zial jlz `ny eyygy , £¨§¨§¨
dzpdp m` dwel dpi` la` ,xcpd lr dxary rxtnl xxazie

.dia` zial dkldy iptl elyn
:dcedi ax lr zeywdl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

éáéúéîmpew' xne`d ,`ziixad ixacn yxcnd ziaa eywd -økk ¥¦¥¦¨
íBiä éìò Bæ[i`pza xcpd z` dlze],'øçîì éðBìt íB÷îì Cìà íà ¨©©¦¥¥§¨§¦§¨¨

m`y `ed oicdìëà,meid xkkd z`Cìé ìáa äæ éøäel xeq`- ¨©£¥¤§©¥¥
xcpd legie i`pzd miiwzi jli m` ik ,xn`y mewnl xgn zkll
dwiice .xkkd z` lk`y dna lgi laa xaer `vnpe ,rxtnl
jli `ny lek`l el xeq`y `ziixaa aezk `ly jkn `xnbd
meid xkkd z` lek`l el xzeny rnyn ,xn`y mewnl
,xgnl ipelt mewn eze`l jli `ny miyyeg ep` oi`e ,dligzkl
zlik`a rxtnl lgi laa xary `vnpe i`pzd miiwzi dfae
lr xearl i`yx epi`y xaeqd dcedi ax lr dyw ok m`e .xkkd
lr xearie i`pza xdfi `l zxgnly miyyegy oeik ,meid xcpd

.rxtnl xcpd
,`xnbd zvxznéðz÷ éî`ziixaa aezk ike -'ìëBà'rnyny - ¦¨¨¥¥

`ld ,meid xkkd z` lek`l dligzkl el xzenyéðz÷ 'ìëà'¨©¨¨¥
epiide ,caric oeyl-éëce xar m`y -ìëà,xkkd z` meidéøä §¦¨©£¥

Cìé ìáa äælr rxtnl xary `vnp xgn jli m`y oeik ,xgnl ¤§©¥¥
xeqi` dfa yiy oeik ,caric oeyla 'lk`' aezky mrhde .xcpd
ep`y oeik meid lek`l i`yx epi`y ,dcedi ax zrcke ,dligzkl
.rxtnl lgi laa xearie ,xgn jlie i`pza xdfi `l `ny miyyeg

:`ziixad jyndn dcedi ax lr `xnbd dywn
m` ,`ziixad ly `tiqa aezk [`tiq `ni`]Cìäeze`l zxgnl ¨©

,ipelt mewnäæ éøäxaerBøác ìçé ìáaxkkd zlik` lr ,rxtnl £¥¤§©©¥§¨
,`xnbd zwiicne ,lenz`,Cläî,àìäãeäé áøì àéL÷å,xnelk- §©¥Ÿ§©§¨§©§¨

oic `ziixad ly `tiqa aezk zeidl jixv did dcedi ax zrcly

el xeq` did lenz`y oeik ,'exac lgi laa epi`e jldn'y ,sqep
ok m`e ,eze` lk` `l `ed mzqd one ,xkkd z` lek`l opaxcn
aezky jkne .xn`y mewn eze`l zkll zxgnl el xzen
xkkd z` lk`y xaecny gken ,'lgi laa df ixd jld' `ziixaa

.dcedi ax lr dywe ,lek`l el xzen mzqd one ,lenz`
,`xnbd zvxzn,äãeäé áø Cì øîàCläî éðúéìc ïécä àeä- ¨©¨©§¨©¦§¦§¥§©¥

jld' `le] 'lgi laa epi`e jldn' `pzd aezkiy ie`x did zn`a
`l` ,['lgi laa df ixdàLéø éðz÷c éãéiàly `yixay oeik - ©§¥§¨¨¥¥¨

aezk `ziixad'ìëà'jli laa df ixd oey`xd meia xkkd z` ¨©
,ipyd meiadéì éðúéî àìc-aezkl `pzd lki `le'ìëBà' §Ÿ¦§¥¥¥

el xeq` dcedi axly iptn] ,oey`xd meia xkkd z` dligzkl
jkitl ,oey`xd meia xkkd z` lek`l opaxcnéðz`pzd dpy - ¨¥

d z` mbàôéñoeyla'Cìä'xar m` wx `ed df oeyly it lr s` - ¥¨¨©
:oey`xd meia xkkd z` lk`e opaxc xeqi` lr

dpyna epipy(:ci lirl)lra ,BzLàì] äMàì øîBàäéðàL íðB÷ [ ¨¥¨¦¨§¦§¨¤£¦
CLnLî,oaxwk ilr xeq` didi jynyn ip`y dnçé ìáa äæ éøäì §©§¥£¥¤§©©¥

,Bøác:dnr ynyl el xeq`e §¨
ezy` lr eteb z` xq` lrady xaecny `xnbd dpian zrk
lr xeq`l lrad leki cvik ,`xnbd dywne ,epnn dpdiz `ly

,xcpa yinyzd z` ezy`àäå`ed `ld -dì ãaòzLîzryn §¨¦§©§¥¨
mdi`eyipàúééøBàcî,yinyzláéúëc(i `k zeny)dúeñk døàL' ¦§©§¨¦§¦§¥¨§¨

'òøâé àì dúðòå,dxezd on ea aiig lrady yinyz df 'dzper'e §Ÿ¨¨Ÿ¦§¨
xeq`l leki epi` ,yinyzl dxezd on dl careyn `edy oeike

.exiag lr exiag iqkp xqe`k df ixdy ,dilr eyinyz z`
z` ezy` lr xeq`l leki epi` mc` ok` ,`xnbd zvxzn

xaecn dpynae ,dl careyn `edy meyn xcpa yinyzdøîBàa§¥
mpew','éìò CLéîLz úàðäz`pd z` mpewa envr lr xq`y £¨©©§¦¥¨©

,dnr yinyzdLéîLúa déì àçéð à÷ àì àäåepi` `ed ixde - §¨Ÿ¨¦¨¥§©§¦
xcpd jkitle ,ez`pd z` xeq`l ezekfe ,yinyzdn zepdil dvex

.dnr ynyl el xeq`e ,lg
egeka oi`e ezy`l careyn lrady s`y `xnbd dgikene
z`pd z` envr lr xeq`l leki `ed ,df ceary riwtdl

,yinyzd,àðäk áø øîàcmpew dlral zxne`d dy`éLéîLz §¨©©©£¨©§¦¦
éìòElg `l ,yinyz z`pd dpnn zepdil dlra lr dxq`y - ¨¤

`l` ,xq`p lrad oi`e xcpdBzLnLîe dúBà ïéôBkdvxiyk ¦¨§©©§
meyn ,jka lraddéì úãaòLî éãeaòLczcareyn dy`dy - §©§¥§©§¤¤¥

z` eilr xeq`l dcia oi`y oeik ,dxcp lg `le ,yinyzl lral
m` la` .exiag lr exiag iqkp xqe`y ink `id ixdy ,dz`pd

mpew dxn`éìò ELéîLz úàðäd`pdd z` dnvr lr dxq`y - £¨©©§¦§¨©
,lrad mr yinyzdnøeñàmeyn ,dnr ynyl lralïéàL ¨¤¥

,Bì øeñàä øác íãàì Bì ïéìéëàîdleki dpi` dy`dy s` ,okle ©£¦¦§¨¨¨¨¨¨
al dceary z` riwtdllr xeq`l dleki `id mewn lkn ,dlr

zepdil dze` sekp `l `linne ,yinyzdn d`pdd z` dnvr
leki epi`y it lr s` ,lra ok enke .dnvr lr dxq`y dnn
`ed mewn lkn ,yinyzl dl carzypy cearyd z` riwtdl
eze` sekl lkep `le ,dpnn d`pdd z` envr lr xeq`l leki

.dnr ynyl

äðùî
xne`d,'ïLé éðéàL äòeáL'dreay' e`,'øaãî éðéàLdreay' e` §¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥

øeñà ,'Cläî éðéàLdlg dreayy meyn ,zkll e` xacl e` oyil ¤¥¦§©¥¨
.dkilde xeaice dpiy zlert enk ynn ea oi`y xac lr s`

exagl xne`d'Eì ìëBà àì ïaø÷'rayil ezpeek m`y ,melk epi` ¨§¨Ÿ©§
raypdy ,dlg oaxwa dreay oi` ixd ,lke` `ly oaxwd iiga
oaxwy ezpeek m`e ,mya rayp ok m` `l` melk epi` xac meya
ixdy ,melk epi` df s` ,jnn lke` `ly dn `di [oaxwk xeq`-]
dn z` la` ,epnn lk`i `ly dn z` wx oaxw xeqi`k dyr

xn`y e` .oaxw dyr `l epnn lk`iy,'Eì ìëBàL ïaø÷ àä'¨¨§¨¤©§
.dreay ef oi` ,el lk`i `ly oaxwd iiga rayil ezpeeke
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ההפרש בין נשמות ומלאכים, דנשמות יכולות להמשיך את האור שלמעלה מהעולמות, מה-שאין-כן מלאכים, אם יומשך להם אור 
שלמעלה מהם יתבטלו ממציאותם.

ממאמר פרשת וירא, ה'תשי"ג



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc mixcp(iriax meil)

äãeäé áøc àzáeéúei`pzay xaeqd dcedi ax lr dywe - §§¨§©§¨
oicd zeidl jixv dfk xcpa eixacle ,ea exdfi `ly miyyeg
ixdy ,dia` zial jlz `ny yygn ,lradn zepdil dl xeq`y
xwir lr xearln wx xdfp `l` ,i`pzd meiwa xdfp epi` mc`

.xeqi`d
,`xnbd zvxznéðz÷ ékxg` dkld m`y dpyna aezky dn - ¦¨¨¥

eyexit ,'lgi laa' gqtdéðäúéà éàc,dlra lyn dzpdp m`y - §¦¦§¨¥
gqtd xg` dkldeBøác ìçé ìáa äæ éøälgi laa zxaer `id - £¥¤§©©¥§¨

`pzd `a envr df oice .elyn dzpdpy dn lr rxtnl
m`y ick ,gqtd mcew dlra lyn zepdiln xdfizy ,eprinydl

.'lgi la' icil `eaz `l dia` zial jk xg` jlz
:ef dpyn jyndn dcedi ax lr dywn `xnbd

ïðzbg xg` ezy`l xne`d ,lirl d`aedy dpynd ly `tiqa - §©
,zekeqdéì úéðäð zàLilyn zipdp z`y dn mpew -âçä ãò- ¤©§¤¡¥¦©©©

i`pza xcpd z` dlze ,`ad zekeqd bgéáà úéáì éëìz íàãò C ¦¥§¦§¥¨¦©
bgçñtäm`y `ed oicd ,ef dpy lyäëìädia` zialéðôì ©¤©¨§¨¦§¥

,çñtä`ide ,xcpd lge i`pzd miiwzdàâçä ãò Búàðäa äøeñ ©¤©£¨©£¨¨©©©
.`ad [zekeq]Cìéì úøzeîedia` zial,çñtä øçàxq` `ly oeik ¤¤¥¥©©©¤©

,dpyndn `xnbd zwiicne .gqtd xg`l dia` zial zkll dilr
m` `weecyäëìä,xcpd lge ,gqtd mcew dia` zialäøeñà ¨§¨£¨

m` la` ,dlra lyn zepdiläëìä àì,dia` zialàìdexq` Ÿ¨§¨Ÿ
`ny miyyeg ep` oi`y oeik ,gqtd mcew dlra lyn zepdil
dcedi ax lr dyw ok m`e .dia` zial jlze i`pzd lr xearz
oeik ,i`pzd miiwzdy mcew s` xcpd lr xearl xeq`y xaeqd
.dfl miyyeg `ly gken dpyndne ,e`pza xdfi `ly miyyegy

,`xnbd zvxzn,àáø øîàeléôàc ïécä àeäm`äëìä àìzial ¨©¨¨©¦©£¦Ÿ¨§¨
,dia`äøeñà.dcedi ax zrcke ,gqt mcew dlra lyn zepdil £¨

m` ,dpynd ly dyexit `ed jkeäëìäbg iptl dia` zial ¨§¨
`id ,gqtdäøeñàcr lrad lyn zepdil dxezd on xenb xeqi`a £¨

,`ad zekeqd bgä÷Bìådzpdpe xcpd lr dxar m` lgi la meyn §¨
y onf lk la` ,dlra lynäëìä àì`l` dpi` ,dia` zial Ÿ¨§¨

àîìòa äøeñàopaxc xeqi` -dia` zial jlz `ny eyygy , £¨§¨§¨
dzpdp m` dwel dpi` la` ,xcpd lr dxary rxtnl xxazie

.dia` zial dkldy iptl elyn
:dcedi ax lr zeywdl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

éáéúéîmpew' xne`d ,`ziixad ixacn yxcnd ziaa eywd -økk ¥¦¥¦¨
íBiä éìò Bæ[i`pza xcpd z` dlze],'øçîì éðBìt íB÷îì Cìà íà ¨©©¦¥¥§¨§¦§¨¨

m`y `ed oicdìëà,meid xkkd z`Cìé ìáa äæ éøäel xeq`- ¨©£¥¤§©¥¥
xcpd legie i`pzd miiwzi jli m` ik ,xn`y mewnl xgn zkll
dwiice .xkkd z` lk`y dna lgi laa xaer `vnpe ,rxtnl
jli `ny lek`l el xeq`y `ziixaa aezk `ly jkn `xnbd
meid xkkd z` lek`l el xzeny rnyn ,xn`y mewnl
,xgnl ipelt mewn eze`l jli `ny miyyeg ep` oi`e ,dligzkl
zlik`a rxtnl lgi laa xary `vnpe i`pzd miiwzi dfae
lr xearl i`yx epi`y xaeqd dcedi ax lr dyw ok m`e .xkkd
lr xearie i`pza xdfi `l zxgnly miyyegy oeik ,meid xcpd

.rxtnl xcpd
,`xnbd zvxznéðz÷ éî`ziixaa aezk ike -'ìëBà'rnyny - ¦¨¨¥¥

`ld ,meid xkkd z` lek`l dligzkl el xzenyéðz÷ 'ìëà'¨©¨¨¥
epiide ,caric oeyl-éëce xar m`y -ìëà,xkkd z` meidéøä §¦¨©£¥

Cìé ìáa äælr rxtnl xary `vnp xgn jli m`y oeik ,xgnl ¤§©¥¥
xeqi` dfa yiy oeik ,caric oeyla 'lk`' aezky mrhde .xcpd
ep`y oeik meid lek`l i`yx epi`y ,dcedi ax zrcke ,dligzkl
.rxtnl lgi laa xearie ,xgn jlie i`pza xdfi `l `ny miyyeg

:`ziixad jyndn dcedi ax lr `xnbd dywn
m` ,`ziixad ly `tiqa aezk [`tiq `ni`]Cìäeze`l zxgnl ¨©

,ipelt mewnäæ éøäxaerBøác ìçé ìáaxkkd zlik` lr ,rxtnl £¥¤§©©¥§¨
,`xnbd zwiicne ,lenz`,Cläî,àìäãeäé áøì àéL÷å,xnelk- §©¥Ÿ§©§¨§©§¨

oic `ziixad ly `tiqa aezk zeidl jixv did dcedi ax zrcly

el xeq` did lenz`y oeik ,'exac lgi laa epi`e jldn'y ,sqep
ok m`e ,eze` lk` `l `ed mzqd one ,xkkd z` lek`l opaxcn
aezky jkne .xn`y mewn eze`l zkll zxgnl el xzen
xkkd z` lk`y xaecny gken ,'lgi laa df ixd jld' `ziixaa

.dcedi ax lr dywe ,lek`l el xzen mzqd one ,lenz`
,`xnbd zvxzn,äãeäé áø Cì øîàCläî éðúéìc ïécä àeä- ¨©¨©§¨©¦§¦§¥§©¥

jld' `le] 'lgi laa epi`e jldn' `pzd aezkiy ie`x did zn`a
`l` ,['lgi laa df ixdàLéø éðz÷c éãéiàly `yixay oeik - ©§¥§¨¨¥¥¨

aezk `ziixad'ìëà'jli laa df ixd oey`xd meia xkkd z` ¨©
,ipyd meiadéì éðúéî àìc-aezkl `pzd lki `le'ìëBà' §Ÿ¦§¥¥¥

el xeq` dcedi axly iptn] ,oey`xd meia xkkd z` dligzkl
jkitl ,oey`xd meia xkkd z` lek`l opaxcnéðz`pzd dpy - ¨¥

d z` mbàôéñoeyla'Cìä'xar m` wx `ed df oeyly it lr s` - ¥¨¨©
:oey`xd meia xkkd z` lk`e opaxc xeqi` lr

dpyna epipy(:ci lirl)lra ,BzLàì] äMàì øîBàäéðàL íðB÷ [ ¨¥¨¦¨§¦§¨¤£¦
CLnLî,oaxwk ilr xeq` didi jynyn ip`y dnçé ìáa äæ éøäì §©§¥£¥¤§©©¥

,Bøác:dnr ynyl el xeq`e §¨
ezy` lr eteb z` xq` lrady xaecny `xnbd dpian zrk
lr xeq`l lrad leki cvik ,`xnbd dywne ,epnn dpdiz `ly

,xcpa yinyzd z` ezy`àäå`ed `ld -dì ãaòzLîzryn §¨¦§©§¥¨
mdi`eyipàúééøBàcî,yinyzláéúëc(i `k zeny)dúeñk døàL' ¦§©§¨¦§¦§¥¨§¨

'òøâé àì dúðòå,dxezd on ea aiig lrady yinyz df 'dzper'e §Ÿ¨¨Ÿ¦§¨
xeq`l leki epi` ,yinyzl dxezd on dl careyn `edy oeike

.exiag lr exiag iqkp xqe`k df ixdy ,dilr eyinyz z`
z` ezy` lr xeq`l leki epi` mc` ok` ,`xnbd zvxzn

xaecn dpynae ,dl careyn `edy meyn xcpa yinyzdøîBàa§¥
mpew','éìò CLéîLz úàðäz`pd z` mpewa envr lr xq`y £¨©©§¦¥¨©

,dnr yinyzdLéîLúa déì àçéð à÷ àì àäåepi` `ed ixde - §¨Ÿ¨¦¨¥§©§¦
xcpd jkitle ,ez`pd z` xeq`l ezekfe ,yinyzdn zepdil dvex

.dnr ynyl el xeq`e ,lg
egeka oi`e ezy`l careyn lrady s`y `xnbd dgikene
z`pd z` envr lr xeq`l leki `ed ,df ceary riwtdl

,yinyzd,àðäk áø øîàcmpew dlral zxne`d dy`éLéîLz §¨©©©£¨©§¦¦
éìòElg `l ,yinyz z`pd dpnn zepdil dlra lr dxq`y - ¨¤

`l` ,xq`p lrad oi`e xcpdBzLnLîe dúBà ïéôBkdvxiyk ¦¨§©©§
meyn ,jka lraddéì úãaòLî éãeaòLczcareyn dy`dy - §©§¥§©§¤¤¥

z` eilr xeq`l dcia oi`y oeik ,dxcp lg `le ,yinyzl lral
m` la` .exiag lr exiag iqkp xqe`y ink `id ixdy ,dz`pd

mpew dxn`éìò ELéîLz úàðäd`pdd z` dnvr lr dxq`y - £¨©©§¦§¨©
,lrad mr yinyzdnøeñàmeyn ,dnr ynyl lralïéàL ¨¤¥

,Bì øeñàä øác íãàì Bì ïéìéëàîdleki dpi` dy`dy s` ,okle ©£¦¦§¨¨¨¨¨¨
al dceary z` riwtdllr xeq`l dleki `id mewn lkn ,dlr

zepdil dze` sekp `l `linne ,yinyzdn d`pdd z` dnvr
leki epi`y it lr s` ,lra ok enke .dnvr lr dxq`y dnn
`ed mewn lkn ,yinyzl dl carzypy cearyd z` riwtdl
eze` sekl lkep `le ,dpnn d`pdd z` envr lr xeq`l leki

.dnr ynyl

äðùî
xne`d,'ïLé éðéàL äòeáL'dreay' e`,'øaãî éðéàLdreay' e` §¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥

øeñà ,'Cläî éðéàLdlg dreayy meyn ,zkll e` xacl e` oyil ¤¥¦§©¥¨
.dkilde xeaice dpiy zlert enk ynn ea oi`y xac lr s`

exagl xne`d'Eì ìëBà àì ïaø÷'rayil ezpeek m`y ,melk epi` ¨§¨Ÿ©§
raypdy ,dlg oaxwa dreay oi` ixd ,lke` `ly oaxwd iiga
oaxwy ezpeek m`e ,mya rayp ok m` `l` melk epi` xac meya
ixdy ,melk epi` df s` ,jnn lke` `ly dn `di [oaxwk xeq`-]
dn z` la` ,epnn lk`i `ly dn z` wx oaxw xeqi`k dyr

xn`y e` .oaxw dyr `l epnn lk`iy,'Eì ìëBàL ïaø÷ àä'¨¨§¨¤©§
.dreay ef oi` ,el lk`i `ly oaxwd iiga rayil ezpeeke
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc mixcp(iying meil)

àøîâ
,zxxan `xnbdïéúéðúî épî,xnelk .epizpyn diepy in zrck - ©¦©§¦¦

ok ixdy ,xcp excp 'jl lke`y oaxw' xne`dy xaeqd `ed in
rnyne ,'xzen jl lke` `l oaxw' dhwpy dpynd ixacn dler

.xeq` 'jl lke`y oaxw' xn` m`y
,`xnbd daiynàéä øéàî éaøiax zhiyk diepy epizpyn - ©¦¥¦¦

xaeqd ,xi`n(.bi lirl)s"k `la s` 'jl lke`y oaxw' xne`dy
`l oaxw' `wec dpynd dhwp okle ,xcp excp ['oaxwk'] oeincd

eyn ,'xzen jl lke`xq` `le lk`i `ly dn z` oaxwk dyry m
ezpeeky ,xeq` 'jl lke`y oaxw' xne`d la` lk`iy dn z`

,`xnbd zyxtne .jlyn lke`y dn z` oaxwk xeq`léaø éàc§¦©¦
äãeäéi`y `vnz ,dcedi iaxk dpynd cinrdl ywaz m`y - §¨

dcedi iax ixdy ,ok xnel xyt`déì éðL àìitl welig oi` - Ÿ¨¥¥
xne` m` oia eixacïaø÷''jl lke`ydéì éðL àìåxne` m` ¨§¨§Ÿ¨¥¥

ïaøwä'lke`y oaxwk' xn` `ly oeik xzen mdipyae ,'jl lke`y ©¨§¨
eprinydl 'jl lke`y oaxw' zepyl `pzl did ezhiy itle .'jl
'jl lke` `l oaxw' xne` m` wx `le ,xzen df ote`a elit`y

.[lk`i `ly dn z` xq`y oeik xizn xi`n iax mb dfay]
:xi`n iax zhiyk dti dler dpi` `tiqdy dywn `xnbd

àôéñ àîéà,epipy `tiqa ixd -ïaøwì'øzeî 'Eì ìëBà àìitl - ¥¨¥¨©¨§¨Ÿ©§¨
ixdy melk epi` dfe 'lke` `ly dn oaxw didi `l' xne`k `edy
z` cinrdl xyt` ji`e .oaxw didiy lk`n mey lr xn` `l

,xi`n iax zhiya dpyndïðúäåxne`dy'Eì ìëBà àì ïaøwì' §¨§©©¨§¨Ÿ©§
àaà éaø øîàå ,øñBà øéàî éaøep`y meyn xeqi`d mrhy ©¦¥¦¥§¨©©¦©¨

y miyxtne eixac z` miwlgnàäé 'ïaø÷ì' øîBàk äNòðdn ©£¨§¥§¨§¨§¥
,jlyn lke`y,'Eì ìëBà àì' Cëéôì`l' eixac meiqy ,xnelk §¦¨Ÿ©§

xcpe li`edy `pwqn dlrny `l` xcpd oeyln epi` 'jl lke`
`l oaxwl' xn` m`y dpyna xkfend oicd ok m`e ,lk`i `l

.xi`n iax zhiya xn`p `l ,xzen 'jl lke`
,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìoi`e ,xi`n iaxk epizpyn mlerl Ÿ©§¨

c ,lirl xi`n iax ixac z` zxzeq `tiqdy zeywdlàäipzwc - ¨
ixiin ,'xeq` jl lke` `l oaxwl' lirl,'ïaø÷ì' øîàcmiyxtne §¨©§¨§¨

e ,'jl lke` `l jkitl `di oaxwl' eixacàädxizdy epizpyn - ¨
ixiin'ïaøwì àì' øîàc:o"xd zqxibe] zeaiz izya -øîàc §¨©Ÿ©¨§¨§¨©

'ïaøwì',['`l' ezernyny ,g"zta c"nld -,øîà÷ 'ïaø÷ éåä àì'c ©¨§¨§Ÿ¨¥¨§¨¨¨©
`l lk`i `ly dny `l` ,oaxw `diy eixac yxtl oi` oky oeike

.zernyn mey oi` dfle ,oaxw didi

äðùî
zncewd dpyna exkfpy zepeyld lky x`azn ef dpyna
miliren dreay oeyla mxn` m` ,[xcp iabl miliren mpi`y]

.dreayd dlge
xne`d,Eì ìëBà àì äòeáLlke` `ly ilr dreay' eyexite §¨Ÿ©§

xn`y e` ,'jlynEì ìëBàL äòeáL àä`di dreaya' ezpeeky - ¨§¨¤©§
xn`y e` .'jlyn lke` m` ilràìEì ìëBà àì äòeáL- Ÿ§¨Ÿ©§

dn la` ,'dreaya xeq` `di `l jnn lke` `ly dn' rnyny
elld zepeyln zg` lka .dreaya xeq` didi lke`yøeñàel ¨

lg epi`y xcpd oick `le .dreay eilr dlgy iptn ,epnn lek`l
xcp oia weligde .zncewd dpyna x`azpy enk el` zepeyla
,`vtg lr lg xcpdy iptn heyt oey`xd ote`a ,dreayl
jiiy `l la` ,eilr xeq` didiy lk`n e` utg lr xne`y
dlg dreay k"`yn ,'lk`i `ly' oaxw xeqi`a envr xeq`l
raypy miyxtn ep` 'oaxw `d' xne`yk ,ipyd ote`ae .df ote`a
oi` dreay oeyla la` ,dlg dreayd oi` jkitle oaxwd iiga
dpi` ixdy ,dreayd iiga mirayp mc` ipa oi`y oeikn ok yxtl

xeqi`a xeq`l ezpeek i`ceae ,ig xac.epnn lk`iy dn dreay
oi` xcpay xaeq epizpyn ly `pzdy s` ,iyilyd ote`ae
da mixne`y dreaya dcen ,'od rney dz` e`l llkn' mixne`

.'od rney dz` e`l llkn'

àøîâ
el xeq` 'jl lke`y dreay `d' xne`dy d`xp dpynd on
'lke`y' oeyly xg` mewna x`eand on dywn `xnbde ,lek`l

:lk`iy raypy yxtzn
,dpynd ixaca zwcwcn `xnbdììkî`d' dpynd ixac jezn - ¦§¨
x`ean 'xeq` jl lke`y dreaycxne`d'Eì ìëBàL äòeáL àä' §¨§¨¤©§

-òîLî 'àðìéëà àìc'okle ,epnn lk`i `ly ernyn df oeyly - §Ÿ£¦§¨©§©
.epnn lek`l dpynd ezxq`eäðéîøedxizq df lr dyw` - §¦§

xare raypdy ,iehia zreay lr `ad oaxw iabl zipypy dpynn
,epipye ,oaxw `ian ezreay lríézL úBòeáLipte` ipy - §§©¦

,oaxw `ian mdilr xaerdy dxeza miyxetn iehia zreayïäL¤¥
òaøàipy sexiva -`l` dxeza miyxetn mpi`y mitqep mipte` ©§©

raypd :od el`e .rax` od ixd ,aezkd on meyxc minkgy
'ìëBàL',lk` `le ezreay lr xareåraypd'ìëBà àlL'xare ¤©§¤Ÿ©

xn`py ,oaxw mi`iany dxeza miyxetn el` ipy - lk`e`xwie)

(c dzernyne ,'aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦
raypy aezkd zpeeke ,`adl lr dreay `ed 'aihidl e` rxdl'
oebk envrl 'aihidl' e` ,'lke` `ly' oebk envrl 'rxdl'
etiqed minkge .oaxw `ian el` zereay lr xar m`e ,'lke`y'
,oaxw `ian mdilr xaerd mby xaryl zereay izy cer eyxce

' raypd ,od el`e'ézìëàLzn`a ik `id xwy zreaye ,xaryl ¤¨©§¦
,lk` `låraypd'ézìëà àlL',`xnbd zwiicne .lk` zn`ae §¤Ÿ¨©§¦
øîà÷cîe 'lke`y' `pzd'ìëBà àlL'dpy jk xg`e'ézìëàL' ¦§¨¨©¤Ÿ©¤¨©§¦

'ézìëà àlL'å,aihidle rxdl - e`le od miyxtzn i`cea mdy §¤Ÿ¨©§¦
ììkîjkn cenll yi -'Eì ìëBàL'c,'jl lke`y' oeyly - ¦§¨§¤©§

'òîLî 'àðìéëàccbpk od oeyl `ede ,lk`iy raypy ernyn - ©£¦§¨©§©
epizpyna wiecny dnl xzeq dfe .e`l ernyny 'lke` `ly'

' oeylylke`y dn epiidc ,lk`i `ly dreayl yxtzn 'lke`y
.dreay xeqi`a `di

,iia` uxzn,éiaà øîàdreay' xne`dì ézL ¯ 'ìëBàLúBðBL ¨©©©¥¤©§¥§
,òîLîeyxtl xyt`e zeiernyn izy exeaic llka yi xnelk ©§©

ielz xacd okle .lk`i `ly e` lk`iy e` ,miketd mipte` ipya
okl mcew m` ,xcp icil e`iady dyrnd did dnïéáøñî eéä̈§¨§¦

[mixivtn-]øîàå ,ìBëàì Bamdlàðìéëà àðìéëà,lke` lke` - ¤¡§¨©£¦§¨£¦§¨
,[lke`e hrn epiznd-] lk`iy maiyd dxvtd lk lryeúå- §

mdl xn`e siqed cere,'ìëBàL äòeáL'df ote`aòîLî 'àðìéëàc' §¨¤©©£¦§¨©§©
i`ceay mzrc gipdl ick raype ,lk`iy `id eixac zernyn -

.zereaya dpyna xaecn df ote`ae .lk`ie mdl rnyiìáàm` £¨
,lek`l ea exivtdyk dligzaàðìéëà àì àðìéëà àì øîàlka - ¨©Ÿ£¦§¨Ÿ£¦§¨
,'lke` `l' mdl aiyd mrteúåe siqed aeye -äòeáL' øîà §¨©§¨

,'ìëBàLmiyxtn ep` df ote`aøîà÷ 'àðìéëà àìc'ezpeeky - ¤©§Ÿ£¦§¨¨¨©
dreay' yexite .ea xivtdl ewiqtiy ezxhne ,lk`i `ly rayil
xn`p df ote`ae .jlyn lke` m` ilr `di dreaya - 'lke`y

.xeq` 'lke`y' xne`dy o`k dpyna
:zereayn `iyewd lr sqep uexiz

,øîà éMà áø,lk`iy eyexit 'lke`y dreay' xne`d mlerl ©©¦¨©
oeyle'äòeáL'c 'ìëBàL,dreay iabl o`k epipyy'ìëBà éàL ¤©¦§¨¤¦©
øîà÷xeq` okle ,'lke` i`y dreay' xn`y ote`l `pzd zpeek - ¨¨©

.lek`l
,iy` ax lr `xnbd dywnïk íà,'lke` i`y' xne`a xaecny ¦¥

àèéLte ,lek`l el xeq`yàøîéîì éàîxnel `pzd `a dn - §¦¨©§¥§¨
.exikfd dn myle df oica

ik ,eil`n oaen df oic oi`y `xnbd zvxznàîéúc eäî`ny - ©§¥¨
`l 'lke` i`y' exne`ay okziy xnel zrcd lr dler did

e ,'lke`y' xnel ywia `l` lk`i `ly rayil oiekzpàðMéì í÷éî¥©¦§¨
déì ìé÷zéàc àéä`vi df ici lre ,eliykd epeyl aekire mebnib - ¦§¦§¦¥

lawp did jky xn`i m` ,ok okziy xg`ne ,'lke` i`y' eitn
,lek`l epxq`p `le eixacïì òîLî à÷xnel on`p epi`y dpynd ¨©§©¨

.lk`i `ly dreay eilr dlg `l` oiekzp jkly
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המשך בעמוד כח

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtmixcp
'îâ.ïéúéðúî,"lke`y oaxw `l"e ,"lke`y oaxwd" `l` xzen iedlc ipzw `l `kdc

.dcedi iax `le `id xi`n iax ikd`e.ïðú àäå øúåî êì ìëåà àì ïáø÷ì àôéñ àîéà
.'eke "jl lke` `l oaxwl" :oiwxit jci`a.ïáø÷ì øîàã àäxzen ipzwc oizipzne .xeq`

iedil - lke` m`c ,jl lke` `ly dn oaxw iedl `l :rnync ,"oaxwl `l" xn`c -

iaxl dil zile ,od e`l llkn epiidc ,oaxw

.od e`l llkn xi`néðúî'ìëåà àì äòåáù
.øåñà ìëåàù äòåáù àä 'åëå êìyxtnck

.rnyn lke` `l - "lke`y" i`dc `xnba

i`de .lke` m` ilr dlg `dz dreay ,xnelk

,xn`w dreay iigc xninl `kil dreay

dreay `l` ,oaxwa enk ynn da zil dreayc

.xn`w ynn.øåñà êì ìëåà àì äòåáù àì
zereay zkqna opixnb ikdc ,xi`n iaxl 'it`

)scel.dreayac ,(n"xl dil zi`e`l llkn

.od rney dz`îâ'éúù ìëåàùòîùî úåðåùì
.ïéáøñî åéä`plik`" xn`e ,lk`iy mixivtn

- "lke`y dreay" xn` jk jezne ,"`plik`

oiaxqn eid `lyk) :xn`w "`plik`c" rnyn

.(lke`y dreay xn` envrn `l` ,eaéùà áø
.øîåài`y" - "lke`y dreay `d" ipzwc `d

`ed "`plik` `lc" ,xeq` ikdle ,ipzw "lke`.

.àèéùôi`ce - "lke` i`y" xn`w i` i`cec

.xeq`e ,`ed "`plik` `l".àîéúã åäîi`d

oewz xnelk ,`pyil mwin "lke` i`y" xn`wc

ezrcac ,`ed oeyld,"lke`y" xnel did

lwzpeiedl mlerl :`nipe ."lke` i`y" xn`e

,`lc ol rnyn `w ,"lke`y" xn`c o`nk

.xeq` i`cecàîòèë øîà àì ééáààìã éùà áøã
.éðú÷."lke` i`y" 'ipzna.éãàð äåä éùà áøå
cecpea oiaxqn eid ikc ,iia`c dinrhn xeqe

eze "`plik` `l `plik` `l" xn`e lek`l

oia "lke`y dreay" xn` m` oia ,dreay xn`

- "lke` `ly dreay" xn` m`xn`wc rnyn

rnyn "lke`y dreay" xn` m` ;"`plik`"

`l :dinza xn`w ikdc ,"`plik`" xn`w

.i`cea lke`y dreay ?`plik` `l `plik`

rnyn oicd "lke` `ly dreay" xn` m`einp

i` dreay ?`plik` `l :rnync ,"`plik`c"

?`plik` `l.`pyil `cg epiideéîð àëéà àäå
.éöåøúì`pyil rnync ,`zegipai`de .`pixg`

"`plik` `lc" - "lke` `ly dreay" xn`c

"`plik` `l" xn`c i`dc ,rnyn`zegipa

xn` ik inp i` xeq` iedl `l ok m` ,xn`w

`zil i`ce `l` !"lke` `l dreay" oizipzna

zereay zkqna `pz i`ce `l` .iia`c `nrhl

.xg` oipr `le ,rnyn "`plik`c" - "lke`y"c`ly"exn` i` `l` rnyn e`l i`ce "lke`yk"c ,"lke` i`y" oizipzn uxzn jkld .xg` xac `le ,"`plik` `lc" - rnyn "lke`

."`plik`c"éðúî'.íéøãðáî úåòåáùá øîåç äæzereayac ,'ek "lke` `ly dreay" oxn`c `d.xzen mixcpae xeq`
'îâ
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`di oaxwc opixn` i`e .`ed ireazy` xa e`l oaxwc ,ixy - razyn oaxw iigac opixn` i`

" .lk`i `ly dn `l` oaxw xeqi` iey `lc ,ixy inp - xn`w jlyn lke` `ly dn`d

.xn`w icin `le ,dia razync yipi` ciarc ,xn`w oaxw igc ,ixy inp - "jl lke`y oaxw

xzenc `pzc ,"dreay `d" dreaya dzeekce ,`paizkcke ,opiqxb "oaxw `d"c ipira d`xpe

xninl `kile .xeq` dreayac ipzw oaxwa

"oaxwd"c lirlc oiwxta `pzdc ,'iqxb "oaxwd"c

`dc ?ixyc `kd opz ikide xi`n iaxl xeq`

i`ce `l` .`xnba dl `pniwe` n"xk (inp) 'ipzn

oeikc ,ixy inp - "jl lke` `l oaxwl" .oxn`ck

`kile .rnyn oaxw `l - xn`w dgezt c"nlac

`di lk`iy dn `d :rnyn e`l llknc xninl

`d - n"xe .dl `pniwe` n"xk 'ipzn `dc ,oaxw

od rney dz` e`l llkn dil zil.'éðúî
jl lke`y dreay `d jl lke` `l dreay

.xeq` jl lke` `l dreayl`l dreay"c meyn

`d"e .jl lke` `l dreaya :rnyn "jl lke`

iyextl `kilc ,rnyn ikd "jl lke`y dreay

- oaxw ig opixn`ck ,xn`w dreay igc `pyil

"lke` `l dreayl"e .ikd iypi` irzyn `lc

c"nlc b"r`c .xeq` - dgezt c"nla elit` ,inp

zilc ,`id xi`n iax 'ipzne ,rnyn "`l" dgezt

ikd elit` - od rney dz` e`l llkn dil

meyn :`nrh epiidc ipira d`xpe .xeq` dreaya

) "zecrd zreay" wxt seqa opiwqn `dczereay

.elod rney dz` e`l llkn n"xl dil zil ikc (

-,`penn 'ia zi`c `xeqi`a inp i` ,`penna n"d

`cixb `xeqi`a la`-mixcpe .dil zi`-

`lc meyn ,edpip `penn dia zi`c `xeqi`

xac lr oilg opi` `dc ,`vtg `la eda zgkyn

`xeqi` `l` opi` zereay la` .ynn ea oi`y

`cixb `xeqi`c oeike ,eteba lg `edy `cixb

edpip-llkn eda opixn`c dcen xi`n iax elit`

od rney dz` e`l.'îâiax 'ipzn ipn (lirl)

.`id xi`ndil ipy `le "oaxw" dil ipy `lc

- dcedi iax i`c .oeincd s"k ira `lc ,"oaxwk"

elit` ,ixyc "jl lke` `l oaxw" `ixi` i`n

ixy inp "jl lke`y oaxw".àäoaxwl xn`c

.oaxwl xn`c `d:rnyn - zi`ay c"nla xnelk

:rnyn - dgezt c"nla oaxwl la` ,`di oaxwl

oaxw `l.
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קפז
oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtmixcp

'îâ.ïéúéðúî,"lke`y oaxw `l"e ,"lke`y oaxwd" `l` xzen iedlc ipzw `l `kdc

.dcedi iax `le `id xi`n iax ikd`e.ïðú àäå øúåî êì ìëåà àì ïáø÷ì àôéñ àîéà
.'eke "jl lke` `l oaxwl" :oiwxit jci`a.ïáø÷ì øîàã àäxzen ipzwc oizipzne .xeq`

iedil - lke` m`c ,jl lke` `ly dn oaxw iedl `l :rnync ,"oaxwl `l" xn`c -

iaxl dil zile ,od e`l llkn epiidc ,oaxw

.od e`l llkn xi`néðúî'ìëåà àì äòåáù
.øåñà ìëåàù äòåáù àä 'åëå êìyxtnck

.rnyn lke` `l - "lke`y" i`dc `xnba

i`de .lke` m` ilr dlg `dz dreay ,xnelk

,xn`w dreay iigc xninl `kil dreay

dreay `l` ,oaxwa enk ynn da zil dreayc

.xn`w ynn.øåñà êì ìëåà àì äòåáù àì
zereay zkqna opixnb ikdc ,xi`n iaxl 'it`

)scel.dreayac ,(n"xl dil zi`e`l llkn

.od rney dz`îâ'éúù ìëåàùòîùî úåðåùì
.ïéáøñî åéä`plik`" xn`e ,lk`iy mixivtn

- "lke`y dreay" xn` jk jezne ,"`plik`

oiaxqn eid `lyk) :xn`w "`plik`c" rnyn

.(lke`y dreay xn` envrn `l` ,eaéùà áø
.øîåài`y" - "lke`y dreay `d" ipzwc `d

`ed "`plik` `lc" ,xeq` ikdle ,ipzw "lke`.

.àèéùôi`ce - "lke` i`y" xn`w i` i`cec

.xeq`e ,`ed "`plik` `l".àîéúã åäîi`d

oewz xnelk ,`pyil mwin "lke` i`y" xn`wc

ezrcac ,`ed oeyld,"lke`y" xnel did

lwzpeiedl mlerl :`nipe ."lke` i`y" xn`e

,`lc ol rnyn `w ,"lke`y" xn`c o`nk

.xeq` i`cecàîòèë øîà àì ééáààìã éùà áøã
.éðú÷."lke` i`y" 'ipzna.éãàð äåä éùà áøå
cecpea oiaxqn eid ikc ,iia`c dinrhn xeqe

eze "`plik` `l `plik` `l" xn`e lek`l

oia "lke`y dreay" xn` m` oia ,dreay xn`

- "lke` `ly dreay" xn` m`xn`wc rnyn

rnyn "lke`y dreay" xn` m` ;"`plik`"

`l :dinza xn`w ikdc ,"`plik`" xn`w

.i`cea lke`y dreay ?`plik` `l `plik`

rnyn oicd "lke` `ly dreay" xn` m`einp

i` dreay ?`plik` `l :rnync ,"`plik`c"

?`plik` `l.`pyil `cg epiideéîð àëéà àäå
.éöåøúì`pyil rnync ,`zegipai`de .`pixg`

"`plik` `lc" - "lke` `ly dreay" xn`c

"`plik` `l" xn`c i`dc ,rnyn`zegipa

xn` ik inp i` xeq` iedl `l ok m` ,xn`w

`zil i`ce `l` !"lke` `l dreay" oizipzna

zereay zkqna `pz i`ce `l` .iia`c `nrhl

.xg` oipr `le ,rnyn "`plik`c" - "lke`y"c`ly"exn` i` `l` rnyn e`l i`ce "lke`yk"c ,"lke` i`y" oizipzn uxzn jkld .xg` xac `le ,"`plik` `lc" - rnyn "lke`

."`plik`c"éðúî'.íéøãðáî úåòåáùá øîåç äæzereayac ,'ek "lke` `ly dreay" oxn`c `d.xzen mixcpae xeq`
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`di oaxwc opixn` i`e .`ed ireazy` xa e`l oaxwc ,ixy - razyn oaxw iigac opixn` i`

" .lk`i `ly dn `l` oaxw xeqi` iey `lc ,ixy inp - xn`w jlyn lke` `ly dn`d

.xn`w icin `le ,dia razync yipi` ciarc ,xn`w oaxw igc ,ixy inp - "jl lke`y oaxw

xzenc `pzc ,"dreay `d" dreaya dzeekce ,`paizkcke ,opiqxb "oaxw `d"c ipira d`xpe

xninl `kile .xeq` dreayac ipzw oaxwa

"oaxwd"c lirlc oiwxta `pzdc ,'iqxb "oaxwd"c

`dc ?ixyc `kd opz ikide xi`n iaxl xeq`

i`ce `l` .`xnba dl `pniwe` n"xk (inp) 'ipzn

oeikc ,ixy inp - "jl lke` `l oaxwl" .oxn`ck

`kile .rnyn oaxw `l - xn`w dgezt c"nlac

`di lk`iy dn `d :rnyn e`l llknc xninl

`d - n"xe .dl `pniwe` n"xk 'ipzn `dc ,oaxw

od rney dz` e`l llkn dil zil.'éðúî
jl lke`y dreay `d jl lke` `l dreay

.xeq` jl lke` `l dreayl`l dreay"c meyn

`d"e .jl lke` `l dreaya :rnyn "jl lke`

iyextl `kilc ,rnyn ikd "jl lke`y dreay

- oaxw ig opixn`ck ,xn`w dreay igc `pyil

"lke` `l dreayl"e .ikd iypi` irzyn `lc

c"nlc b"r`c .xeq` - dgezt c"nla elit` ,inp

zilc ,`id xi`n iax 'ipzne ,rnyn "`l" dgezt

ikd elit` - od rney dz` e`l llkn dil

meyn :`nrh epiidc ipira d`xpe .xeq` dreaya

) "zecrd zreay" wxt seqa opiwqn `dczereay

.elod rney dz` e`l llkn n"xl dil zil ikc (

-,`penn 'ia zi`c `xeqi`a inp i` ,`penna n"d

`cixb `xeqi`a la`-mixcpe .dil zi`-

`lc meyn ,edpip `penn dia zi`c `xeqi`

xac lr oilg opi` `dc ,`vtg `la eda zgkyn

`xeqi` `l` opi` zereay la` .ynn ea oi`y

`cixb `xeqi`c oeike ,eteba lg `edy `cixb

edpip-llkn eda opixn`c dcen xi`n iax elit`

od rney dz` e`l.'îâiax 'ipzn ipn (lirl)

.`id xi`ndil ipy `le "oaxw" dil ipy `lc

- dcedi iax i`c .oeincd s"k ira `lc ,"oaxwk"

elit` ,ixyc "jl lke` `l oaxw" `ixi` i`n

ixy inp "jl lke`y oaxw".àäoaxwl xn`c

.oaxwl xn`c `d:rnyn - zi`ay c"nla xnelk

:rnyn - dgezt c"nla oaxwl la` ,`di oaxwl

oaxw `l.
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

דווקא על-ידי הקדמת עבודת התפילה שעל-ידה פועל בעצמו התגלות נפש האלוקית, יכולה להיות עבודת הברורים.
ממאמר פרשת וירא, ה'תשי"ג

צריך לחזור בתשובה על אותם העניינים שביחס למעמדו ומצבו היום הם באופן של חיסרון, אף שביחס למעמדו ומצבו אתמול היו 
בתכלית השלימות.

משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ
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קפח
oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtmixcp

'îâ.íéøãðáî úåòåáùá øîåç øîà÷ãîzereaya ith xneg dfc ,xnelk`xnegn

`ki` xcp xeqi`c ,'eke "jl lke` `l oaxw" xn` ik ied `din xcpc llkn - mixcpc

iwl `lc `l` ,opaxcn.zereaya aiignc ikid ik ,dreay oaxw aiigin `le ,`zixe`cn

.éðú÷ øúåî àäå!`kil xeqi` mey elit`c ,mixcpa.àôéñàzereaya xneg ipzwc `d

i`w `l - aiyg xcpc rnync ,mixcpan

`l` ,"jl lke` `l oaxw" ipzwc `yix`

) `aa jci`c `tiq`lirlci:mpew" :ipzwc (

"xacn ipi`y" "oyi ipi`y-lgi `l"a df ixd

) lirl dlr `piax xne`e ."exac.ehmlerl :(

"lgi la" - "lgi la" i`ne ,"oyi ip`y" ipzwck

ipi`y" dreay la` .opaxc xeqi` epiidc ,opaxc

dfe .xeq` `ziixe`cn - "xacn ipi`y" "oyi

lr dlg dreayy ,mixcpan zereaya xneg

ok oi`y dn ,oaxw aiige ynn ea oi`y xac

.mixcpa.íéîù éöôçì àåä ìçéî ìáàxcp m`y

dlg dreay oi` - zevnd on zg` lr xearl

cnere rayenc ,dreay dze`l lgine ,eilr

lekie ,eilr dlg dreay oi`e ,dniiwl `ed

exac llgl..øãð àðù éàîlr xcp ik xn`c

- devnd dyre xar ike ,xcpd eilr lg devnd

`l"a dil mw."lgi.'äì øãð øåãé éë áéúëã
ivtga elit`c.exac lgi `l - 'dlc miny

.éîð äòåáùlr xearl rayp m` dilr legz

.devndàì 'äì äòåáù òáùä åà éîð áéúëäå
.åøáã ìçédl"cjenq "'e`"`rnync ,"rayd

.exac lgi `l - dreay rayd 'dl :inpøîà
øîàã àä éìò äëåñ úàðä øîàã àä ééáà

.äëåñä ïî äðäà àìù äòåáù`d ,xnelk

oixcepy oizipzn ipzwcxq`w `zydc ,"ilr dkeq z`pd" xn`c oebk - devnd lr

ezy`l careync b"r` ,lirl opixn`ck .dligzkl 'it` xcinl ivn ikdc ,dilr `vtg

`l` ,dilr envr xqe` epi`y ,"ilr jyinyz z`pd" xn` ik xcpd eilr lg - yinyza

legizc epivn `l dreay oeyl lkac ,iia` xaqwe .eilr xqe` dciclxn` i`c ,dilr

dz`pdc "ilr dkeq z`pd dreay",xcp `l` dreay `ied `l i`ce `dc ,eilr xqe`

aiige ,xcp epiid opixn` - "ilr" xn`wc `kid lkc ,xcp epiid - "ilr" xn`wc oeikc

elit` - ikd xn` ik .`ed xcpe ,ezeixg`ala` .dilr `vtg xq`we ,xcp ivn dlgzkl

i`dke ,"dpd` `ly dreay" xn`c oebk `l` inwe`l ivn `l dreayliig `l `peeb

envr xqe`c - "dpd` `ly" xn`w ik devnc dilr diytp xqinl ivn `lc ,dilr

b"dke .el careyn `edy devnamixcpac ,zereayan mixcpa xneg ixiinmpew" xne`

."dpd` `ly" dreayae ,"ilr dkeq z`pd.åðúéð úåðäéì úåöî éëådkeq z`pd" xn`wc

dz`pda diytp xqinl ivn `le ,epzip zepdil `l `d ?"ilr`l `dc ,d`pd daiyg

.d`pd liaya epzip `lc ,devn.éìò äëåñ úáéùé 'åëå àáø øîà àìàzaiyi"ac oxn`ck

.dilr `vtg xq`w "ilr dkeq.áùà àìù äòåáùáå`l `de ,`vtg on diytp xq`w

.dreay dilr `liig `l ikdle ,devnl `ed careync ,carinl ivn.áééç àäé ìåëé
.dreay oaxw

ãåîìú

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

ììëî.rnyn `plik`c lke`ycode e`l hwp `dc.åéäxn`e lek`l ea miaxqn

.'eke rnyn `plik`c lke`y dreay xn` eze `plik` `plik`i`d metl

jixv p"d ,rnyn `plik` `lc "lke`y"c xnel dgked jixvc ikid ikc rnyn `pyil

iia`c diznwe`a "`xza mizy zereay" wxt yixae .rnyn `plik` "lke`y"c dgked

mey `la `nzqc `l` ,ikd rnyn `l diteb

xake .rnyn `plik`c - "lke`y" dgked

izazke ,zetlgznd zeibeqd on efy my izazk

ith `ticr mzdc `ibeqc ok mb my.í÷òéî
.`ed dipyild`xpe sl`a jix`dy ,xnelk

itl ,ikd oizrc` wqize ."lke` i`y" xne`k

`ly" `l` "lke` i`y" xnel mc` ipa jxc oi`y

"lke`.øîàå`plik`c lke` `ly dreay

.rnyn`l` ,lk`iy rayen `diy `xninl e`l

:dil xn` ikdc .lk`i `ly rayen epi`y xnel

izxn` xak `lde ?jnr lke` `ly izrayp ike

`plik`c jl.ïéðòìå.dkld'ta izazk xak

iia`k wqt l"f m"anxdy "`xza mizy zereay"

xac ly enrha my izkx`de ,mzdc `ibeqke

mlerlc ,iy` axk wqt l"f o"anxd la` .c"qa

- "lke` `ly"e ,rnyn `plik`c - "lke`y"

rnyn lke` `ly.à÷ñéômixcpa xneg df

ereayan'eke z.'îâ.`ed xcpc llknipzwcnc

`ki` inp xcpac rnyn - xcpn dxeng dreayc

dreayk xing `lc `l` ,`xeqi`.àäåxzen

.ipzwxzen - "jl lke` `l" :opzc.ìò`tiq

xacn ipi`y oyi ipi`y dreay dl ipzw jci`c

.xeq` jldn ipi`yxneg xninl jiiy `dae

,opaxcn ied `din `xcpc ,mixcpan zereaya

xeq`c ,xcpn dxeng dreayc `l` .opaxcn "lgi la"a lirl `nwe`c `piaxke

`zlinc `hyewc meyn ,`piaxc `ail` `wext i`dl cenlzd dl hiwpe .`ziixe`cn

mixcpa xneg iab inp opiwiic `lc i`de .xn`w opaxc - 'ipznc "lgi la"c ,`id dizeek

inp ikd oi`c meyn - `zi` `din dreayc llkn :zereayanmeyn da iwle ,`zi`c

devnd z` lhal dlg dpi`y `l` ,`ey zreay.ìáà.miny ivtgl `ed lginyi m`

ezreay lgin - miny ivtg leha ezreaya.'äì.exac lgi `lleha excpa yi elit`

lgi `l - myd zevn.äòåáù.'eke rayd e` aizk `d inp'dl"crayd"` inp i`w "

"dreay.àä.dkeqn dpd` `ly dreay xn`c `d ilr dkeq z`pd xn`c`xaq ,xnelk

'dl"c `edxac lr legiy `ed oica xcpc meyn ,"xcp xeci ik"` `l` dreay` i`w `l "

mc`d z` oilik`n oi`e ,`ed jk xcp oeyly .dkeq z`pd envr lr xqe` `edy itl ,devn

envr riwtdl epnid lk `le ,dkeqa ay` `ly epiid dreay oeyl la` .el xeq`d xac

da deevn `edy dkeq zevnn.øîà.epzp zepdil zevn ike `axdinrh` e`l `ax

da ayei - "ilr dkeq z`pd" xn` i`c ,dipyil` `l` .xn`w xity i`cec ,dywn iia`c

epzp zepdil e`l zevnc ,devn ly daiyi.àìàilr dkeq zaiyi xn`c `d `ax xn`

.dkeqa ay` `ly xn`c `dea oi`y xac `d ?ied i`n "ilr dkeq zaiyi" xn` ike :z"`e

yg `l `axe ,"ilr dzaiyil dkeq mpew" xn`c oebk - opiwqr i`na `kdc :l"i !`ed ynn

la` .opiwqr "dzaiyil dkeq" xne`ac p"d oi` la` ,iia` xn`c d`pd oeyl `l` ivexzl

utgd xikfnyk la` ,"xacn ip`y" "oyi ip`y" oebk ,eilr xqe`y utgd my xikfn epi`ya `l` ynn ea oi`y xac ixwn `lc ,ipdn "ilr dkeq zaiyi mpew" xn` elit`y exn` zetqeza

) "t"r`" wxta opixn`c i`n ,df itle .`ed ynn ea yiy xac - xq`pd:gp sc zeaezk) oizliknc `xza wxtae (:dt sc"odiyerl ici eycwi" xne`a opinwenc ,ezy` ici dyrn yicwn iab (

-epi` ixd epzp zepdil e`l zevnc oeik `de ?devn ly daiyia xeq` dnl "ilr dkeq zaiyi" xn` ik elit`e :z"`e .micid z` xikfdy oeik ,xn`w xne`k dyrp `l` ,xne`a `wec e`l

oi`y t"r` ,eilr dzaiyi xq`y oeik ,n"nc :zetqeza evxiz !llk dkeqd on dpdpd`pd ea el-"eilr mil xexv zwixf mpew" xn` df itle .lg-d`pd ezwixfa el oi`y t"r` ,xeq`

"ilr df xexv mpew" "ilr dkeq mpew" xne`a la` ,xexv zwixf e` dkeq zaiyi yxtna `wec ,edin .ewxefl xeq`-,dvx m` mil ea xq`py xexv eze` wxefe ,devn ly daiyi ayei

mzq xeqi` ,inp `kd .dribpa dxeq` dpi` d"t`e ,mlerd lk lre eilr dxq` eznda yicwn `dc .cala d`pd `l` envr lr xq` `l `nzqnc-yxity lk la` .rnyn d`pde dlik`

dribp elit` ,envr lr xeq`l-liig.
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'îâøîBç¯!éðú÷ "øzeî" àäå ?àeä øãðc IIkî ¤¦§¨§¤¤§¨¨¨¨¥
"ïLé éðéàL äòeáL" :éðú÷ àáa Cãéàc àôéqà©¥¨§¦¨¨¨¨¨¥§¨¤¥¦¨¥

"CJäî éðéàL" "øaãî éðéàL"¯øîBç äæ ,øeñà ¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨¤¤
"ãöék úBòeáMaî íéøãpa øîBç" .íéøãpaî úBòeáMa©§¦©§¨¦¤©§¨¦¦©§¥©
áøå ,áø øîà Icéb áø øîà :éðúî àðäk áø .'åë©¨£¨©§¥¨©©¦¥¨©©§©
ïéàL ïépî :IàeîL øîà Icéb áø øîà :éðúî éîeéáè©§¥©§¥¨©©¦¥¨©§¥¦©¦¤¥

"Bøác Içé àI" I"ú ?úBönä Iò øBáòI ïéòaLð¯ ¦§¨¦©£©©¦§Ÿ©¥§¨
àðL éàî .íéîL éöôçI àeä Içéî Iáà ,Içé àI Bøác§¨Ÿ©¥£¨¥¥§¤§¥¨©¦©§¨

øãð¯,"Bøác Içé àI ...'äI øãð øcé ék Léà" áéúëc ¤¤¦§¦¦¦¦Ÿ¤¤©Ÿ©¥§¨
Içé àI 'äI äòáL òáMä Bà" áéúk àä éîð äòeáL§¨©¦¨§¦¦¨©§ª¨©Ÿ©¥
àä ,"éIò äkeñ úàðä" øîàc àä :ééaà øîà !"Bøác§¨£©©©¥¨©£©£¨©¨¨©¨
:àáø øîà ."äkeqä ïî äðäà àJL äòeáL" øîàc©£©§¨¤Ÿ¤¡¤¦©¨£©¨¨
øîàc àä :àáø øîà àJà ?eðzéð úBðäéI úBöî éëå§¦¦§¥¨¦§¤¨£©¨¨¨©£©
áLà àJL äòeáL" øîàc àäå ,"éIò äkeñ úáéLé"§¦©¨¨©§¨©£©§¨¤Ÿ¥¥
àëäî úBönä Iò øBáòI ïéòaLð ïéàLå ."äkeqa©¨§¤¥¦§¨¦©£©©¦§¥¨¨
òaLð IBëé :àéðúc ,déI à÷ôð íúäî ?déI à÷ôð̈§¨¥¥¨¨¨§¨¥§©§¨¨¦§©

áéiç àäé IBëé ,Ihéa àIå äåönä úà IháI¯ §©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨§¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc mixcp(iying meil)

àøîâ
:'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac z` zx`an `xnbd

df' dpyna `pzd oeyln ,`xnbd dywnøîBçzereaya ¤
,'mixcpa epi`e zereaya xac df' dpy `le 'mixcpanììkî¦§¨

¯,rnynàeä øãðcoi`y `xneg yi dreayay `l` ,lg xcpdy - §¤¤
epipyy oicd lr aqen 'xneg df'y dzr zxaeq `xnbde .xcpa

dlrnl,(.fh)dreay dfae ,xeq` 'jl lke` `l dreay' xne`dy
,`xneg wx df oi`y dywn ok lre ,xcpn dxengéðz÷ øzeî àäå§¨¨¨¨¥

`edy dpyna epipy 'jl lke` `l oaxw' oeyla xcepd lr ixde -
`ed mixcpayk mixcpan zereaya 'xneg' oeyl jiiy `le ,'xzen'

.ixnbl xzen
ok` 'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac ,`xnbd zvxzn
,'xeq` jl lke` `l dreay' dlrnl epipyy dn lr miler mpi`

`l`éðz÷ àáa Cãéàc àôéqàzncewd dpynd ly `tiqd lr - ©¥¨§¦¨¨¨¨¨¥
epipyy dn epiidc ,epizpynl(:eh lirl)xne`dy,ïLé éðéàL äòeáL§¨¤¥¦¨¥

dreay e`,øaãî éðéàLdreay e`øeñà ,Cläî éðéàLxearl el ¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨
ea oi`y xac lr mb dlg dreayy oeik ,dxezd on eixac lr

ae ,ynn,íéøãðaî úBòeáLa øîBç äæ,oyi ip`y mpew xn` eli`y ¤¤¦§¦¦§¨¦
epipy ,jldn ip`y mpew e` ,xacn ip`y mpew e`(:ci lirl)epi`y

xac lr lg xcp oi` dxezd ony ,dxezd on eixac miiwl aiig
ixac miiwl aiig opaxcn wxe ,ynn ea oi`yxnel jiiy df lre ,e

xeq`y xeng zereaye ,opaxcn wx xeq` mixcpay ,'xneg' oeyl
.dxezd on

,dpyna epipy'eë ãöék ,úBòeáLaî íéøãða øîBçdkeq mpew xn` ¤¦§¨¦¦¦§¥©
zx`an `xnbde .xzen zereaya xeq` mixcpa ,'eke dyer ip`y

:xcpl dreay oia weligd z`
éðúî àðäk áø,oldl z`aend `xnind z` dpey did `pdk ax - ©©£¨©§¥

áø øîà ìcéb áø øîà.ax mya z`f xn` lcib axy -éîBéáè áøå ¨©©¦©¨©©§©©§¥
éðúî,dpey did ineiah axe -ìàeîL øîà ìcéb áø øîàaxy - ©§¥¨©©¦©¨©§¥

.l`eny mya z`f xn` lcibïépîoicinl okidn -ïéòaLð ïéàL- ¦©¦¤¥¦§¨¦
dlg dreay oi`yúBönä ìò øBáòìayi `ly rayp m` oebk - ©£©©¦§

,oilitz gipi `ly e` dkeqaøîBì ãeîìzmixcp zyxta- ©§©
zereaye(b l xacna)'ebe draW raXd F` 'dl xcp xFCi iM Wi`'àì ¦¦¦¤¤©¦¨©§ª¨Ÿ

,'Bøác ìçéwxy ,`xnbd zyxec 'exac' zaizneBøác- ©¥§¨§¨
,ely mixac lr `id dreaydykìçé àì,exac llgl el xeq` - Ÿ©¥

íéîL éöôçì àeä ìçéî ìáàoi`y 'd zevn lhal rayp m` la` - £¨¥¥§¤§¥¨©¦
.exac llgl i`yx ,'exac' df

,`xnbd dywnøãð àðL éàî`ed mrhd `ld ,devn lhal lgy ©§¨¤¤
meyn'Bøác ìçé àì 'äì øãð øcé ék Léà' áéúëcz` miyxece ¦§¦¦¦¦Ÿ¤¤©Ÿ©¥§¨

zeyrl eilr xq`y xnelk ,'dl xq`e xcp m` elit`y ''dl' zaiz
,exac llgl el xeq`e ,devnd z` lhal xcpd lg ,miny ivtg

ok m`eénð äòeáL,devn lhal raypd iabl mb ok xn`p - §¨©¦
c ,devn lhal ezreay dlgy ''dl' zaizn yexcpeáéúk àä̈§¦

aezky ,''dl' zaiz daezk dreay oiprl mb ixdy-òáMä' Bà¦¨©

'äì äòáL òáMä'ebe'Bøác ìçé àìxeci' oia daezk ''dl' zaizy - ¦¨©§ª¨©Ÿ©¥§¨
aezkd xcp lr dze` miyxecy enke ,'dreay rayd'l 'xcp
,eixg` daezkd 'dreay rayd' lr mb 'dl zaiz yexcp jk ,mcew
,'dl raypd mby cnlpe ''dl dreay rayd' aezk did eli`ke

.exac llgl el xeq` ,miny ivtg lehia ezreaya yiy epiid
.dreayl xcp oia weligd z` x`an iia`

,éiaà øîàlgy xcp iabl diptl wx zyxcp ''dl' zaizy mrhd ¨©©©¥
devn lhaly meyn ,àä`ed xcp oeyl -éìò äkeñ úàðä øîàc ¨§¨©£¨©¨¨©

`le ,dkeqdn d`pdd lr xeqi`d lge dkeqd z`pd z` xqe`y -
xeq` eilr dxeq` dkeqd z`pdy xg`ne ,dkeqa envr z` xqe`

la` .el xeq`y xac mc`d z` oilik`n oi`y - da ayil elàä̈
`ed dreay oeyl -äkeqä ïî äðäà àlL äòeáL øîàcxqe`y - §¨©§¨¤Ÿ¥¨¤¦©¨

epi` ,devnl `ed careyny oeike ,dkeqd on zepdiln envr z`
dpi` ''dl' zaiz okle ,devnd meiwn envr z` xeq`l leki

.dreay iabl - dixg`l mb zyxcp
xq`p dkeq z`pdn xcepdy ,iia` ixac zernyn lr dywn `ax

:dkeqa ayil
eðzéð úBðäéì úBöî éëå ,àáø øîàdevnd meiw z`pd m`d - ¨©¨¨§¦¦§¥¨¦§

oi` ok m`e ,d`pd liaya zeevnd epzip `l ixd ,d`pd zaygp
dkeq zaiyi z`pd envr lr xqe` m` s`e ,d`pd zaygp devnd

.d`pd daeyg dpi`y devnd meiw z` dfa xqe` epi`
:xg` oeyla dreayl xcp oiay weligd z` yxtn `ax

àáø øîà àlàayil el xzen ok` 'ilr dkeq z`pd' xn` m` ¤¨¨©¨¨
dpi` devnd meiw z`pdy meyn ,devnd meiw jxevl dkeqa

e .d`pd zaygpàälhal milg mixcpy epizpyna epipyy dne - ¨
oebk ,dkeqa ayil xeq`e devn,'éìò äkeñ úáéLé' øîàcyxity §¨©§¦©¨¨©

meiw z`pdy s` jkle ,eilr dxeq` `dz dkeqa daiyidy
envr lr xq` ixdy dkeqa ayil `ed xeq` ,el zxzen devnd

.dkeqa daiyid mvr z`àäådlg dreay oi`y epipyy dne - §¨
oebk ,dkeqa ayil exq`l,äkeqa áLà àlL äòeáL øîàcxq`y §¨©§¨¤Ÿ¥¥©¨

egka oi` ,dkeqa ayil aiegn `edy oeike ,dkeqa ayil envr z`
z` xqe` epi`y xcpa ok oi`y dne ,da ayiln envr z` xeq`l
leki epi` `linne eilr dkeqd z` xqe` wx ,devn meiwa envr

.devnd z` miiwl
`l'n `ed ,devn lhal dlg `l dreayy cenildy xn` lcib ax

:miny ivtgl `ed lgin la` 'exac lgi
,`xnbd zl`eyúBönä ìò øBáòì ïéòaLð ïéàLådf oic ike - §¤¥¦§¨¦©£©©¦§

,devn lhal dlg `l dreayydéì à÷ôð àëäîxn`py dnn - ¥¨¨©§¨¥
`ld ,cnlp `ed 'exac lgi `l'déì à÷ôð íúäîxg` mewnn - ¥¨¨©§¨¥

,z`f oicinlàéðúc,`ziixaaìBëédy ,ayeg iziid -ìháì òaLð §©§¨¨¦§©§©¥
,ìhéa àìå äåönä úà,devnd z` miiw `l`áéiç àäé ìBëéoaxw ¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨¦¥©¨

dler oaxw `ian dreayd lr xaerd lky ,iehia zreay lr
,cxeie
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

היא ]=הנשמה[ מסוגלת להגיע ל"להתענג על הוי'". אם כן, למתי דוחים זאת?
היום יום טו חשוון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc mixcp(iying meil)

àøîâ
:'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac z` zx`an `xnbd

df' dpyna `pzd oeyln ,`xnbd dywnøîBçzereaya ¤
,'mixcpa epi`e zereaya xac df' dpy `le 'mixcpanììkî¦§¨

¯,rnynàeä øãðcoi`y `xneg yi dreayay `l` ,lg xcpdy - §¤¤
epipyy oicd lr aqen 'xneg df'y dzr zxaeq `xnbde .xcpa

dlrnl,(.fh)dreay dfae ,xeq` 'jl lke` `l dreay' xne`dy
,`xneg wx df oi`y dywn ok lre ,xcpn dxengéðz÷ øzeî àäå§¨¨¨¨¥

`edy dpyna epipy 'jl lke` `l oaxw' oeyla xcepd lr ixde -
`ed mixcpayk mixcpan zereaya 'xneg' oeyl jiiy `le ,'xzen'

.ixnbl xzen
ok` 'mixcpan zereaya xneg df' dpynd ixac ,`xnbd zvxzn
,'xeq` jl lke` `l dreay' dlrnl epipyy dn lr miler mpi`

`l`éðz÷ àáa Cãéàc àôéqàzncewd dpynd ly `tiqd lr - ©¥¨§¦¨¨¨¨¨¥
epipyy dn epiidc ,epizpynl(:eh lirl)xne`dy,ïLé éðéàL äòeáL§¨¤¥¦¨¥

dreay e`,øaãî éðéàLdreay e`øeñà ,Cläî éðéàLxearl el ¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨
ea oi`y xac lr mb dlg dreayy oeik ,dxezd on eixac lr

ae ,ynn,íéøãðaî úBòeáLa øîBç äæ,oyi ip`y mpew xn` eli`y ¤¤¦§¦¦§¨¦
epipy ,jldn ip`y mpew e` ,xacn ip`y mpew e`(:ci lirl)epi`y

xac lr lg xcp oi` dxezd ony ,dxezd on eixac miiwl aiig
ixac miiwl aiig opaxcn wxe ,ynn ea oi`yxnel jiiy df lre ,e

xeq`y xeng zereaye ,opaxcn wx xeq` mixcpay ,'xneg' oeyl
.dxezd on

,dpyna epipy'eë ãöék ,úBòeáLaî íéøãða øîBçdkeq mpew xn` ¤¦§¨¦¦¦§¥©
zx`an `xnbde .xzen zereaya xeq` mixcpa ,'eke dyer ip`y

:xcpl dreay oia weligd z`
éðúî àðäk áø,oldl z`aend `xnind z` dpey did `pdk ax - ©©£¨©§¥

áø øîà ìcéb áø øîà.ax mya z`f xn` lcib axy -éîBéáè áøå ¨©©¦©¨©©§©©§¥
éðúî,dpey did ineiah axe -ìàeîL øîà ìcéb áø øîàaxy - ©§¥¨©©¦©¨©§¥

.l`eny mya z`f xn` lcibïépîoicinl okidn -ïéòaLð ïéàL- ¦©¦¤¥¦§¨¦
dlg dreay oi`yúBönä ìò øBáòìayi `ly rayp m` oebk - ©£©©¦§

,oilitz gipi `ly e` dkeqaøîBì ãeîìzmixcp zyxta- ©§©
zereaye(b l xacna)'ebe draW raXd F` 'dl xcp xFCi iM Wi`'àì ¦¦¦¤¤©¦¨©§ª¨Ÿ

,'Bøác ìçéwxy ,`xnbd zyxec 'exac' zaizneBøác- ©¥§¨§¨
,ely mixac lr `id dreaydykìçé àì,exac llgl el xeq` - Ÿ©¥

íéîL éöôçì àeä ìçéî ìáàoi`y 'd zevn lhal rayp m` la` - £¨¥¥§¤§¥¨©¦
.exac llgl i`yx ,'exac' df

,`xnbd dywnøãð àðL éàî`ed mrhd `ld ,devn lhal lgy ©§¨¤¤
meyn'Bøác ìçé àì 'äì øãð øcé ék Léà' áéúëcz` miyxece ¦§¦¦¦¦Ÿ¤¤©Ÿ©¥§¨

zeyrl eilr xq`y xnelk ,'dl xq`e xcp m` elit`y ''dl' zaiz
,exac llgl el xeq`e ,devnd z` lhal xcpd lg ,miny ivtg

ok m`eénð äòeáL,devn lhal raypd iabl mb ok xn`p - §¨©¦
c ,devn lhal ezreay dlgy ''dl' zaizn yexcpeáéúk àä̈§¦

aezky ,''dl' zaiz daezk dreay oiprl mb ixdy-òáMä' Bà¦¨©

'äì äòáL òáMä'ebe'Bøác ìçé àìxeci' oia daezk ''dl' zaizy - ¦¨©§ª¨©Ÿ©¥§¨
aezkd xcp lr dze` miyxecy enke ,'dreay rayd'l 'xcp
,eixg` daezkd 'dreay rayd' lr mb 'dl zaiz yexcp jk ,mcew
,'dl raypd mby cnlpe ''dl dreay rayd' aezk did eli`ke

.exac llgl el xeq` ,miny ivtg lehia ezreaya yiy epiid
.dreayl xcp oia weligd z` x`an iia`

,éiaà øîàlgy xcp iabl diptl wx zyxcp ''dl' zaizy mrhd ¨©©©¥
devn lhaly meyn ,àä`ed xcp oeyl -éìò äkeñ úàðä øîàc ¨§¨©£¨©¨¨©

`le ,dkeqdn d`pdd lr xeqi`d lge dkeqd z`pd z` xqe`y -
xeq` eilr dxeq` dkeqd z`pdy xg`ne ,dkeqa envr z` xqe`

la` .el xeq`y xac mc`d z` oilik`n oi`y - da ayil elàä̈
`ed dreay oeyl -äkeqä ïî äðäà àlL äòeáL øîàcxqe`y - §¨©§¨¤Ÿ¥¨¤¦©¨

epi` ,devnl `ed careyny oeike ,dkeqd on zepdiln envr z`
dpi` ''dl' zaiz okle ,devnd meiwn envr z` xeq`l leki

.dreay iabl - dixg`l mb zyxcp
xq`p dkeq z`pdn xcepdy ,iia` ixac zernyn lr dywn `ax

:dkeqa ayil
eðzéð úBðäéì úBöî éëå ,àáø øîàdevnd meiw z`pd m`d - ¨©¨¨§¦¦§¥¨¦§

oi` ok m`e ,d`pd liaya zeevnd epzip `l ixd ,d`pd zaygp
dkeq zaiyi z`pd envr lr xqe` m` s`e ,d`pd zaygp devnd

.d`pd daeyg dpi`y devnd meiw z` dfa xqe` epi`
:xg` oeyla dreayl xcp oiay weligd z` yxtn `ax

àáø øîà àlàayil el xzen ok` 'ilr dkeq z`pd' xn` m` ¤¨¨©¨¨
dpi` devnd meiw z`pdy meyn ,devnd meiw jxevl dkeqa

e .d`pd zaygpàälhal milg mixcpy epizpyna epipyy dne - ¨
oebk ,dkeqa ayil xeq`e devn,'éìò äkeñ úáéLé' øîàcyxity §¨©§¦©¨¨©

meiw z`pdy s` jkle ,eilr dxeq` `dz dkeqa daiyidy
envr lr xq` ixdy dkeqa ayil `ed xeq` ,el zxzen devnd

.dkeqa daiyid mvr z`àäådlg dreay oi`y epipyy dne - §¨
oebk ,dkeqa ayil exq`l,äkeqa áLà àlL äòeáL øîàcxq`y §¨©§¨¤Ÿ¥¥©¨

egka oi` ,dkeqa ayil aiegn `edy oeike ,dkeqa ayil envr z`
z` xqe` epi`y xcpa ok oi`y dne ,da ayiln envr z` xeq`l
leki epi` `linne eilr dkeqd z` xqe` wx ,devn meiwa envr

.devnd z` miiwl
`l'n `ed ,devn lhal dlg `l dreayy cenildy xn` lcib ax

:miny ivtgl `ed lgin la` 'exac lgi
,`xnbd zl`eyúBönä ìò øBáòì ïéòaLð ïéàLådf oic ike - §¤¥¦§¨¦©£©©¦§

,devn lhal dlg `l dreayydéì à÷ôð àëäîxn`py dnn - ¥¨¨©§¨¥
`ld ,cnlp `ed 'exac lgi `l'déì à÷ôð íúäîxg` mewnn - ¥¨¨©§¨¥

,z`f oicinlàéðúc,`ziixaaìBëédy ,ayeg iziid -ìháì òaLð §©§¨¨¦§©§©¥
,ìhéa àìå äåönä úà,devnd z` miiw `l`áéiç àäé ìBëéoaxw ¤©¦§¨§Ÿ¦¥¨¦¥©¨

dler oaxw `ian dreayd lr xaerd lky ,iehia zreay lr
,cxeie
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כיצד ייתכן שלא לנצל התעוררות וכוחות מיוחדים אלו כדי להוסיף בכל ענייני התורה ומצוותיה באופן של הליכה "מחיל אל חיל"?!...
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ

דווקא כאשר יהודי נמצא בדרגא נעלית, עד לתכלית העילוי – אזי מגיע הוא לידי הכרת מצבו האמיתי לאשורו, שעדיין חסר בעבודתו 
כו'.

משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc mixcp(iyiy meil)

øîBì ãeîìziehia zreay oaxw iab(c d `xwie)raXz iM Wtp' ©§©¤¤¦¦¨©
miztUa `Halòøäì[lke` `ly raypy oebk-]'áéèéäì Bà §©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦

aihidle rxdl zereayd ipyy oeike .[lke`y raypy oebk-]
,mixne`e ,ipyl cg` miyiwn ,dfl df mikenqäîly dreay ©

äáèä`idy gxkdad xaca,úeLøxac lek`l raypy epiidc £¨¨§
,zetixhe zeliap lek`l raypy oebk ,devn lehiaa `le ,xzend

óàly dreay,äòøäd xacaúeLø`ly raypy epiidc ,`id ©£¨¨§
,elk`l `ly ecia zeyxdy xac lk`iàöém` hrnl -òaLð ¨¨¦§¨

,äåönä úà ìháìe` ,gqt lila dvn lk`i `ly raypy oebk §©¥¤©¦§¨
,zekeqd bga dkeqa ayi `lyìhéa àìådniiw `l` ,devnd z` §Ÿ¦¥

meyn ,xehty ,ezreay lr jka xareïéàLdrxd ly dreay df ¤¥
y xacaBãéa úeLøä.zevnd meiwa `ed aiiegn ik ,ezeyrl `ly ¨§§¨

,'exac lgi `l' weqtd z` jixv recn ,`xnbd dywn jkl i`
ixde ,dlg ezreay oi` devnd z` lhal raypdy eprinydl
z` lhal raypdy `ziixad zhrnn 'aihidl e` rxdl' weqtdn

devndecia zeyxdy xaca rayp `ly meyn ,dlg ezreay oi`
.ezeyrl

ik ,mikxvp micenild ipyy ,`xnbd zvxznàø÷ ãçweqt - ©§¨
jxvp ,dreay oaxw zyxta xen`d 'aihidl e` rxdl' ,cg`

déøèôéîìdevn lhal raypd z` xehtl -,äòeáL ïaøwîlky §¦§§¥¦¨§©§¨
,devn lhal raypd la` ,oaxw `ian bbeya ezreay lr xaerd

.oaxwn xeht devnd z` miiwne ezreay lr xaerykãçå- `xw §©
jxvp ,'exac lgi `l' ly weqtdedéøèôéîìeze` xehtl -åàì ïî §¦§§¥¦¨

äòeáLcxaer epi` devnd z` miiwne ezreay lr xaeryky - ¦§¨
.dwel epi`e 'exac lgi `l' ly e`ld lr llk

äðùî
zncewd dpyna epcnl(.fh),zereayan xzei mixcpa `xneg yiy

.devn xac lr zelg opi` zereaye ,devn xac lr milg mixcpy
ztqep `xneg zpiivn ,zncewd dpynl jynd `id o`k dpynd

.zereaya dpi`e mixcpa yiy
øãð CBúa øãð Léxq`e xcp m`y ,xcp lr lg xcpy mipte` yi - ¥¤¤§¤¤

la` ,lg ipyd xcpd ,xcpa exq` xaky xac eilräòeáL ïéàå§¥§¨
äòeáL CBúam`y ,ote` meya dreay lr dlg dpi` dreay - §§¨

dpynd zx`an .dlg dipyd dreayd oi` ,raype xfge rayp
ãöékm` oebk ,xcp lr lg xcpìëBà íà øéæð éðéøä øîàlaiwy - ¥©¨©£¥¦¨¦¦©

,xn`e xfge ,eiptly xkkd z` lk`i m` zexifp eilríà øéæð éðéøä£¥¦¨¦¦
ìëBà,xkkd z`ìëàå,i`pzd miiwzpe xkkd z`áéiçzepnl ©§¨©©¨

zexifpúçàå úçà ìk ìòzepnl aiig 'xifp ipixd' zxin` lk lr - ©¨©©§©©
zexifpd zlaw xear zexifp ini miyly dpene ,dnvr ipta zexifp
zexifp ini miyly dpene xfege ,glbne oaxw `iane ,dpey`xd
zexifp aeig eilr lgy `vnpe .dipyd ezexifp zlawl mitqep
.'xcp jeza xcp' `ed dfe ,dpey`xd zexifpd jeza `edyk dipy

xn` m`y ,dreay jeza dlg dpi` dreay la`àlL äòeáL§¨¤Ÿ
,ìëBàxn`e xfgeìëàå ,ìëBà àlL äòeáLeilr xq`y dn z` ©§¨¤Ÿ©§¨©

,ezreayaáéiç Bðéàelk` m` zewlne ,bbeya elk` m` oaxw ¥©¨
,cifnaàlàdreay lr,úçàeaiigl dlg dipyd dreayd oi`y ¤¨©©
.dilr

àøîâ
' ,dpyna epipy :o"xd zqxibm` xifp ipixd lke` m` xifp ipixd

:'zg`e zg` lk lr aiig ,lk`e ,lke`

lk lr aiigzdl ick df lk xn`iy jixv recn ,`xnbd dywn
`lde ,zg`e zg`øéæð éðéøä øîàc ïåékipixd xn`ie xefgie cegl ¥¨§¨©£¥¦¨¦

,'lke` m`'a xacd dlziy `la mb ,cegl xifpøéæð déì äåälr £¨¥¨¦
laiw m`y ,cere .zeiexifp izy zepnl aiige ,dlawe dlaw lk
xifp ipixd' miinrt xn`iy jixv dnl ,'lke` m`'y i`pza ezexifp
mrt xn`i m` elit` ,zg`e zg` lk lr aiigzdl ick 'xifp ipixd

,xifp ipixd zg`àáeè ìéëà éëå`ed ixd daxd lk`i m` - §¦¨¦¨
,mizifkdéa ïéøzîelr aiigzn ,lke` `edy zifke zifk lk lr ©§¦¥

`ed ixde ,zexifp bedpl ezlik` iciáéiçîdnvr ipta zexifpìò ¦©¥©
äìéëàå äìéëà ìk`xnba epipyy jxcd lr ,zifke zifk lk lr - ¨£¦¨©£¦¨

zereay(:fk)zifke zifk lk lr ,df xkk lk`i `ly raypy iny
mi`ex ep` ok m` ,zewln aiig lk`iy zifk lk xnelk ,rayp eay
m`e ,ezreaye excp ici lr envr ipta aeig yi zifke zifk lkay
zifk lk lry yxtp ok mb 'lke` m`'a ezexifp z` dlzy o`k ok
did dnle .ztqep zexifpa aiigzi lk`iy zifk lk lre ,xcp zifke

.'xifp ipixd xifp ipixd' miinrt xn`y ,cinrdl `pzd jixv
,'lke` m`'a ezexifp dlez epi` m` mb zn`ay ,`xnbd zvxzn
`l` ,zeiexifp izy zepnl aiig 'xifp ipixd xifp ipixd' xn`y oeik

éðz÷c éãéià,dreay iabl dpynd seqa epipyy ab` -äòeáL ©§¥§¨¨¥§¨
,ìëBà àìLepiid oke ,lke` `ly dreay xnel mikixv epiid mye §Ÿ©

,lke` `ly dreay miinrt xnel mikixvénð àðzxn`y xifp iab ¨¨©¦
éøö àì øéæð éaâ íìBòìe ,ìëBà íà øéæð éðéøä,ìëBà íà øîéîì C £¥¦¨¦¦©§¨©¥¨¦Ÿ¨¦§¥©¦©

m`e .zeiexifp izy zepnl jixv ,xifp ipixd xifp ipixd xne`yke
jixv ,epeyl z` ltk `ly elit` ,lke` m` xifp ipixd xn`

.o"xd zqxib o`k cr .lke`y zifke zifk lk lr zexifp zepnl
:zexifp lr dlg zexifp ote` dfi`a zx`an `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

eðL àì,xcp jeza xcp yi zexifp ixcpayøéæð éðéøä øîàc àlà Ÿ¨¤¨§¨©£¥¦¨¦
,íBiäxn`e xfgeàøéúé àîBé óñBzéî à÷c Bbéîc ,øçîì øéæð éðéøä ©£¥¦¨¦§¨¨§¦§¨¦©¨§¥¨

ly sqep mei dpey`xd lr dipyd zexifpa siqeny jezny -
okl ,meidn cg`e miylyd mei `edy ,zexifpàìééçeilr dlg - ¨§¨

zaegúeøéæðdipyìòdúeøéæðini miyly zepnl aiige ,dpey`xd §¦©§¦
xear zexifp ini miyly zepnl xneby xg`l ,mitqep zexifp

siqed `ly s`e ,dpey`xd ezexifp`l` dipyd zexifpd zlawa
xifp zeidl eilr lawnd s`y meyn ,mei miyly dpen ,cg` mei

egxk lra mei miyly dpen ,cg` mei(.f xifp).ìáàm`éðéøä øîà £¨¨©£¥¦
,íBiä øéæðxn`e xfge,íBiä øéæð éðéøädipyd ezlawa siqed `ly ¨¦©£¥¦¨¦©

,dpey`xd ezexifp cvn mei miyly mze`a xifp `ed ixdy ,melk
äìç ïéàdúeøéæðdipydìòdúeøéæðzexifp wx dpene ,dpey`xd ¥¨¨§¦©§¦

.zg`eléôà ,øîà ìàeîLem`,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîà §¥¨©£¦¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
ok mb ,dipyd zexifpd zlawa melk siqed `lyúeøéæð äìçef ¨¨§¦

déìò.zeiexifp izy zepnl aiige ,dpey`xd zexifpd caln £¥
:`ped ax lr dpyndn `xnbd dywn

àðeä áøìeoi` 'meid xifp ipixd meid xifp ipixd' xne`ay xaeqy §©¨
,zexifp lr dlg zexifpàðúcàoia wlgn dpyna `pzdy cr - ©§¨¨

y ,dreayl ,xcp jeza xcp yiy ,xcpäòeáL CBúa äòeáL ïéà- ¥§¨§§¨
ax ixacl ixde ,xcp jeza xcp yi oipr lka envr xcpay rnyny
ipixd' xn` m` oebk ,xcp jeza xcp oi`y minrt yi xcpa mb `ped

ok m`e ,'meid xifp ipixd meid xifpéðúéìyiy minrt' ,jk `pzd ¦§¥
,xcp jeza xcpey minrt,'øãð CBúa øãð ïéà,cvik `pzd x`aie ¥¤¤§¤¤

xn` m`,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøäf`,øãð CBúa øãð Lé £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨¥¤¤§¤¤
xn` m` la` ,eilr dlg dipyd zexifpdeéðéøä íBiä øéæð éðéøä£¥¦¨¦©£¥¦
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oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtmixcp
.úåùø äáèä äî áéèéäì åà òøäì øîåì ãåîìúaiig - lik` `l ira i`e lik` ira i`c

z` lhal rayp `le ,zeyxc drxd - oaxw dlr aiignc drxd s` ,dreayd lr oaxwa

drxdc dreay `idc ,devnd.ecia zeyxd e`l -.àø÷ ãçoaxwn dixhtinl iz` `w

rxdl"c `xw i`dc ,dreayixiin e`lac "exac lgi `l" jci`e ,ixiin oaxwa "aihidl e`

.dreayc e`l on dixhtinl iz` -éðúî'ùé
.øãð êåúá øãð.xcp xg` lg xcpcøîà ãöéë

.ìëåà íà øéæð éðéøälr aiig - 'ek xn`e xfge

.zg` zexifp mrte mrt lkêåúá äòåáù ïéà
.äòåáù.'ek "lke` `ly dreay" xn` m`eåðéà

.úçà äìéëà ìò àìà áééç.zg` dreay oaxw

îâ'.åðù àì.xcp jeza xcp yicøîàã àìà
.'åë`xizi `nei sqezi`c ebinczexifpa

law - "meid xifp ipixd" xn` ikc ,dpey`x

xifp ipixd" xn`e xcd ike ,miyly zexifp eilr

,cg`e mei miyly xifp ipixd :rnyn - "xgnl

lr zexifp lg jkld - cg` meil zexifp oi`e

.mixg` miyly xifp iede ,zexifp.ìáàxn` m`

.'eke.àðåä áøìåxifp ipixd" xn` ikc xn`wc

beltil ok m` ,zexifp izy dilr iliig `l "meid

!xcp jeza xcp yi :inp ipzipe ,mixcpa dcica
ïéàå
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אגרות קודש
 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מייעצים  מומחים  רופאים  שני  עוד  דעת  חוות  אשר  מודיע  בו  מ"ח,  מה'  מכתבו  על  במענה 
להסיר את העין, ויש בזה שני אופנים, או להחליפה כולה בשל זכוכית או רק להחליף את האישון,

הנה לכאורה אם מוכרח החליפין טוב להחליף כולה, ובכ"ז גם בזה יתייעץ עם הרופאים הנ"ל 
לשגשג  ויוכל  בקרוב  לבריאותו  ויחזור  טוב  באופן  הנתוח  שיהי'  יצליחו  והשי"ת  יעשה,  וכהוראתם 
ולהוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה והחסידות, אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות 

השי"ת בכל.

בברכה לבריאות בגו"ר.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiglbnקצר el`ea cenr fi sc ± iyily wxtmixcp
.'eke xcp jeza xcp yi xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd cvik xcp jeza xcp oi`eäúååëã

.äòåáù éáâlegz `ly c"nl `ki` in ,oey`x xeaca xn` `ly dn ipy xeaica xn`c

.'eke inc ikid `l` ?`peeb i`dk dreay lr dreayøîàã ïåâë 'éðúî àðåä áø êì øîà
.øçîì øéæð éðéøä íåéä øéæð éðéøäixii` dzeekce .xcp jeza xcp yi epiide ,`p` `pin`ck

ax xaqwe .'eke dreay :xn`c oebk - dreaya

lr dreay `liig `l `peeb i`dkc `ped

mip`z dipy dreaya xn`c `d ,dreay

siqedy ,`ed xcpc `inec ,n"ne .odn rayeny

.miapr dipya.äòåáù ìò äòåáù àìééç àì éîå
.b"dka.'åëå äáø øîàäåyixtde ,mip`z lk`e

.mip`z lk`e xary ,dpey`x dreay lr oaxw

.íéáðò ìëàå øæçå.mip`z `le.íéáðò åäì àéåä
xeriy ivg lk`y`edy itl ,dipy dreay lr

eiykre ,miapre mip`z lr dipy 'reaya rayp

ivg `l` lhia `l - miapr `l` lk` `ly

lr oaxw `ian oi`e ,dreay ivg epiide ,xeriy

.xeriy ivg.àîìà`l` lk` `lc meyn `nrh

i` `d ,oaxwn xeht ikd meyn - xeriy ivg

xeriy dilek lk`c ,miapre mip`z lk`

lr dreay dlgc ebinc .oaxw aiig - dreayc

- oiicr odilr rayp `ly ,yecig iedc ,miapr

,odn rayen xaky t"r` mip`z` inp `liig

`ped axl dywe..äéì àøéáñ àì`d `ped axl

.dipin dil `nxinl `kile ,daxc.ïáø÷ ùéøôäå
dpey`x zexifp lr l`yp eyixtdy mcewe

zerhay dil exn`e ,xcp xaky`lye ,xcp

.miyly mze` xcp did jxevl.åì äúìòdze`

aixwne ,aiig oiicry ,dipya xcp xaky zexifp

zexifp milydy meia dipyd zexifp lr oaxwd

.dpey`x.àøéúé àîåé àëéà àäipixd"cxifp

lg epi` dipy zexifpc mei eze` ,xn`wc "xgnl

zexifp xg`l epiidc ,miyly xg`l `l`

`die dpey`xa dipy el dzlr i`n`e ,dpey`x

miyly mei `aiy mcew dipy zexifpn xhtp

,cg`e miyly meia xifp zeidl xcp `de ?cg`e

!xgnl epiidc.'eke oebk `l`
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:`pze `pz wqt ikid :`ped axl opiywn ikd `l` ."dcica ipzile beltl" iieyw`l

irhip `lc ikid ik ,dizlin iyextl dil ded ?oipr lka rnync ,xcp jeza xcp yi

axl `iyw `zlin `de !dreayn xcp `peeb i`dk xingc i`n ipzil ikd xzae ,dia

.xcp jeza xcp yi oipr lka zexifpa dicicl `dc ,llk `iyw `l l`enyl la` ,`ped

ilr mpew df xkk ilr mpew"a n"n - zxn` i`n

`peeb i`d ik `de - xcp jeza xcp oi` "df xkk

`le ipzw zexifpc ,`pz `pzc i`na irhnl `kil

`le zexifpa dizlin hiwpcn ,daxc`e .zenpew

xcp jeza xcp oi` zenpewac 'irny` - mpewa.

ïðú.'eke xcp jeza xcp yi`nili` inc ikid

dzeekce xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c

xfge mip`z lke` `ly dreay xn` dreay iab

`liig `l i`n` miapr lke` `ly dreay xn`e

dl dncnc i`dc xnel yi .dreay lr dreay

` `ly" dreay xne`l dywnxfge "mip`z lke

opiwxtn ike ,"miapr lke` `ly dreay" xn`e

"miapre mip`z lke` `ly dreay"l dl opincn

,`pic xza lif` dywnc :opiwlqe opizgp `da -

zxn` ik i`ce :iywn ikde .`pyil xza uxzne

dlg zexifpc "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd"a

xifp ipixd" xn` ikc meyn epiid - zexifp lr

xn` ike ,mipey`xd mei miyly eilr law "meid

,cg`e miyly eilr law - "xgnl xifp ipixd"

jixv mei miylyn dzegt zexifp oi`y itle

ipy excp oi`y `vnp ,mixg` miyly zepnl

i`w cge cg lk `l` ,llk oey`x xcp mr szeyn

inp - dreay iab dzeekc ,oky oeike .diytp it`a

lke` `ly dreay" xne`a `l` dl zgkyn `l

,"miapr lke` `ly dreay" xn`e xfge "mip`z

lr dreay dlg inp zereaya 'it` `peeb i`d ike

dreay oi`c zereaya opzcn i`ce `l` !dreay

zelg zereay izyya jgxk lre ,dreay jeza

yi ipzw mixcpa dzeekc ,dnwezn cg` xac lr

xn` ,opiwxtne !`ped axl `iywe ,xcp jeza xcp

ipixd meid xifp ipixd" xn`c 'ipzn :`ped ax jl

`l` ,`pic xza lifiz `l ,xnelk ."xgnl xifp

- "xgnl xifp ipixd" xn` ikc - `pyil xza lif

eli`k dil dede ,xn`w mei miyly cre xgnn

mei h"k o`k s`y "xgne meid xifp ipixd" xn`

t"r`e .oey`x xcpd onfa oiaxern ipyd xcpn

ipy excp zngn llk oilg opi` mini h"k oze`y

mei `diy oiprl ,dixcp liig `pyil i`da n"n -

zexifp oi`y itl `l` ,ezexifpl cg`e miyly mei `dzy oiprl ,dipy zexifp dlg dpey`x zexifpn mini h"k lry `vnp .xcp jk `ed ixdy ,dipy zexifp ly mei miyly seq '`e miyly

`liig `l - "miapre mip`z lke` `ly" xn`e xfge "mip`z lke` `ly dreay" xn` ik ,zereay iab dzeekce .ipy xcp liaya miyly melyzl cer zepnl jixv - mei miylyn dzegt

iptn mip`z lr dlg dpi` dipy dreayac ikid ik n"nc ,dfa dgep izrc oi` oiicre .lleka elit` dreay lr dreay legzy `ped axl dil zilc ,llk mip`z lr `ziixza dreay

ikd - "miapre mip`z lke` `ly dreay" xn`e xfge :opixn` ikc xne` ip` jkitl .mda xfp xaky iptn ,mipey`x mei dryze mixyra dlg dpi` dipy zexifp jk - mdilr rayp xaky

p `liig miapr lr dreay `liigc ebnc :dax xn`e ."`xza mizy zereay" t"qa `pyil i`d yxtzn inp `peeb i`d ikae ,zg`k mze` lke` `ly :xn`wm`y dpin `wtpe ,mip`z` in

dipy dreay `liig `lc `ped axl dil `xiaq `peeb i`d ikac ,daxc dil `xiaq `l `ped axc opixn`e .dwel - dipy meyn ea exzde ,dpey`x dreay mlrda miapre mip`z lk`

`liig `l mei h"k`c oeikc xnel epl did - zereayk opic did eli` ,inp mixcpae .cala miapr lr `le rayp cgi mdipy lr `edy ,llk mewn dl oi` - `liig `l mip`z`c oeikc ,llk

miaprk miyly meie ,mip`zk mei h"k edl eede ,envr ipta miyly meil `le ,oeekzp cg`k mei miylyl - "xgnl xifp ipixd" xn`yk ixdy ,`liig `l inp miyly meia - dipy zexifp.

àìà.`ped axc dizaeize meid xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c `hiyt!llk dipy dlg `l ixd ?dpey`xa dipy el dzlr dn - `l i`c .`peeb i`d ik zexifp izy iliig ,xnelk

lr lg dreay oi`c ab lr s`c ,onwl `ax xn`cke ,`liige `geex zgkyn - dlr liyzn ik ,`ped axcke ,dipy `liig `l dpey`xd lr l`yp `l eli`c idp ?`iyew i`ne :xn`z m`e
dreay
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CBúa øãð Lé :ïðz .'éL÷ !øãð CBúa øãð ïéà¥¤¤§¤¤©§¨§©¥¤¤§
àîéIéà ?éîã éëéä .äòeáL CBúa äòeáL ïéàå øãð¤¤§¥§¨§§¨¥¦¨¥¦¥¨
,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
øæçå "íéðàz IëBà àJL" äòeáL éab 'úååëc¦§¨¨©¥§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©
àI éànà ,"íéáðò IëBà àJL äòeáL" øîàå§¨©§¨¤Ÿ©£¨¦©©¨
àIc éîc éëéä àJà ?äòeáL Iò äòeáL äIç̈¨§¨©§¨¤¨¥¦¨¥§¨

äòeáL Iò äòeáL äIç¯äòeáL" øîàc ïBâk ¨¨§¨©§¨§©£©§¨
àJL äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ
éîc éëéä úeøéæð éab dúååëc ,"íéðàz IëBà©§¥¦¦§¨¨©¥§¦¥¦¨¥

¯,"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc§¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
!àðeä áøI àéL÷ .øãð CBúa øãð Lé :éðú÷å§¨¨¥¥¤¤§¤¤©§¨§©¨
øéæð éðéøä" øîàc 'éðúî :àðeä áø CI øîà̈©¨©¨©¦¦©£©£¥¦¨¦
,äòeáL éab dúååëc ,"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä©£¥¦¨¦§¨¨¦§¨¨©¥§¨
äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL" øîàc©£©¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨
øîàäå .àIééç àIc ,"íéáðòå íéðàz IëBà àJL¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨¨§¨§¨¨©
øîàå øæçå "íéðàz IëBà àJL äòeáL" :äaø©¨§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©
íéðàz Iëàå ,"íéáðòå íéðàz IëBà àJL äòeáL"§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¥¦

íéáðò Iëàå øæçå ,ïaø÷ Léøôäå¯eäI àéåä §¦§¦¨§¨§¨©§¨©£¨¦¨§¨§
éöç Iò ïaø÷ íéàéáî ïéàå ,øeòéL éöç íéáðò£¨¦£¦¦§¥§¦¦¨§¨©£¦
IëBà àJL äòeáL" øîàc àëéä ,àîIà .øeòéL¦©§¨¥¨©£©§¨¤Ÿ©
íéðàz IëBà àJL äòeáL" øîàå øæçå "íéðàz§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦

íéáðò Iò äòeáL Içã Bbéî ,"íéáðòå¯àIééç ©£¨¦¦§¨§¨©£¨¦¨§¨
déI àøéáñ àI àðeä áø !íéðàz Iò éîð©¦©§¥¦©¨¨§¦¨¥
úà äðî ,úeøéæð ézL øæpL éî :éáéúéî .äaøk§©¨¥¦¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤

äéIò IàLðå ,ïaø÷ Léøôäå äðBLàøä¯äúIò ¨¦¨§¦§¦¨§¨§¦§©¨¤¨¨§¨
øîàc àîéIéà ?éîã éëéä .äðBLàøa äiðL BI§¦¨¨¦¨¥¦¨¥¦¥¨©£©

,íBiä øéæð éðéøä"àä ?äðBLàøa äiðL BI äúIò éànà "øçîI øéæð éðéøä £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨©©¨§¨§¦¨¨¦¨¨
,"íBiä øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc àèéLt àJà !àøéúé àîBé àkéà¦¨¨§¥¨¤¨§¦¨©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc mixcp(iyiy meil)

,øãð CBúa øãð ïéà`xnbd dwiqn .eilr dlg dipyd zexifpd oi`e ¥¤¤§¤¤
,ef `iyew lràéL÷.`ped ax lr dpyndn dyw ok` - ©§¨

:`ped ax lr ztqep `iyew dywn `xnbd
ïðz,epzpyna epipy -.äòeáL CBúa äòeáL ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé §©¥¤¤§¤¤§¥§¨§§¨

,`xnbd zxxanéîc éëéäxcp yiy ef dkld dxn`p ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,xcp jeza¯ àîéìéàdxwna xaecny ,xn`z m`øéæð éðéøä øîàc ¦¥¨§¨©£¥¦¨¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä,cg` mei dipyd zexifpa siqedy oeiky ©£¥¦¨¦§¨¨
,meid eze` lr zexifpd dlg ,meidn cg`e miyly mei `edy
,cg` mei xifp ipixd xne`d oick ,zexifp ini miyly dpen `linne

e .mei miyly dpenydúååëcok enke -äòeáL éaboi`' epipyy ¦§¨¨©¥§¨
epiidc ,dnec dxwna xaecny yxtl jixv ,'dreay jeza dreay
,dpey`xa eilr rayp `ly xac dipyd dreaya xeq`l siqedy

dreay xn`y oebkàlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ
,íéáðò ìëBàzlik` mb xeq`l dipyd ezreaya siqedy s`y ©£¨¦

dyw ok m` .dlg dipyd ezreay oi` ,miapräìç àì éànà©©Ÿ¨¨
,äòeáL ìò äòeáLenvr z` xq` `l dpey`xd ezreaya ixde §¨©§¨

.legz `l dipyd ezreayy daiq oi`e ,miapr lek`lnéëéä àlà¤¨¥¦
éîcepizpyn zxacn ote` dfi`a -ìò äòeáL äìç àìcäòeáL- ¨¦§Ÿ¨¨§¨©§¨

wx ,dlg dpi` dipyd dreaydyìëBà àlL äòeáL øîàc ïBâk§§¨©§¨¤Ÿ©
,íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàzrayeny oeiky §¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦

oi` ,dpey`xd ezreay zngn mip`z lek`l `ly `ed cnere
e .dlg dipyd dreayddúååëcok enke -úeøéæð éabepipyy ¦§¨¨©¥§¦
,zexifp lr zexifp dlgyéîc éëéädxwna ,xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcminrt ipy eilr laiwy §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
,minid mze` lr zexifpéðz÷ådf ote`ay ,dpynaCBúa øãð Lé §¨¨¥¥¤¤§

øãðok m`e .dipyd zexifpd mb eilr dlgeàðeä áøì àéL÷xaeqy ¤¤©§¨§©¨
dlg dipyd zexifpd oi` ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a
.zexifp lr zexifp dlg df dxwnay x`ean dpynd weicne ,eilr

,`xnbd zvxznàðeä áø Cì øîàdny ,jl dpri `ped ax - ¨©¨©¨
a epipyyïéúéðúîote`a xaecn ,'xcp jeza xcp yi'éðéøä øîàc ©§¦¦§¨©£¥¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæðlr dipyd zexifpa cg` mei siqedy ¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
yxtp mle` ,dipyd zexifpd eilr dlg okle ,dpey`xd zexifpd

dúååëcok enke -äòeáL éabdxwna xaecnøîàcdreayàlL ¦§¨¨©¥§¨§¨©¤Ÿ
íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà,cgi ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦

dreayd lr dipyd ezreaya siqedy s`y `ed oicdy
,cgi miapre mip`z zlik` envr lr xq`e dpey`xdàìééç àìc§Ÿ¨§¨

lr xearl zexyt` el oi`y meyn ,dlg dpi` dipyd dreayd -
wx ixdy ,dpey`xd dreayd lr xeariy ila dipyd dreayd
lk`i m`] dipyd dreayd lr xearl lkei mip`z zlik` ici lr
zngn cnere xdfen `ed mip`z zlik` lre ,[miapr mdnr
zexifpd oi`y s`y ,zexifp iabl ok oi`y dn .dpey`xd dreayd
cvn mda xifp `edy mini dryze mixyrd lr dlg dipyd
xifp epi` eay ,miylyd meid lr zexifpd dlg ,dpey`xd ezexifp

.dpey`xd zexifpd cvn
lke` `ly dipy dreayy dwiqdy dn lr zl`ey `xnbd

:dlg dpi` cgi miapre mip`z
,äaø øîàäåxne`däòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL äòeáL §¨¨©©¨§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL,cgiaíéðàz ìëàå,bbeyaïaø÷ Léøôäå ¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¥¦§¦§¦¨§¨

,mip`z lke` `ly raypy dpey`xd dreayd lrìëàå øæçå§¨©§¨©
zifk cer bbeya jk xg`,íéáðòezreay lr mb xar df ici lre £¨¦

ep` mewn lkn .cgi miapre mip`z lk`i `ly raypy dipyd
zlik` lr oaxw yixtd miaprd zlik` mcewy oeik mixne`

,mip`zdeäì àéåäd zlik`øeòéL éöç íéáðò,xeqi`d ly ©§¨§£¨¦£¦¦
,miaprd zlik`n mip`zd zlik` z` zwlgn oaxwd zyxtdy
ivg zlik`k daeyg ,mip`z zlik` `ll cal miapr zlik`e

,xeriy,øeòéL éöç ìò ïaø÷ íéàéáî ïéàåsqep oaxw aiig epi` okle §¥§¦¦¨§¨©£¦¦
yixtdy meyn wxy ,dfn `xnbd zwiicne .miaprd zlik` lr
`l m` la` ,miaprd zlik` lr oaxw aiig epi` mip`zd lr oaxw
meyn cg` ,zepaxw izy aiig did ,mip`zd lr oaxw yixtn did

.dipyd dreayd meyn cg`e dpey`xd dreaydàëéä àîìà©§¨¥¨
[dxwnay gkene-]øîàå øæçå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàc§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáLmeyn ,dreay lr dreay dlg §¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦
mixne`yíéáðò ìò äòeáL ìçc Bbéîdipyd dreaydy jezn - ¦§¨§¨©£¨¦

dreay o`k oi` miaprd iabl ixdy ,miapr zlik`a exq`l dlg
,dreay lrénð àìééçd dreayd dlg-mb dipy,íéðàz ìòs` ¨§¨©¦©§¥¦

zngn mlk`l `ly rayen xak `ed mip`zd lry it lr
,dlrnl `xnbd ixac migcp ok m`e .dpey`xd dreayd
mip`z lke` `ly raypa zxacn [`ped ax zhiyl] dpyndy
dreay df ote`a ixdy ,miapre mip`z lke` `ly raype xfge

,`xnbd zvxzn .dax ixack ,dreay lr dlgàðeä áøyxity ©¨
xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a 'xcp jeza xcp yi' dpynd z`
lke` `ly dreay xne`a 'dreay jeza dreay oi`'e ,xgnl

,miapre mip`z lke` `ly dreay mip`zdéì àøéáñ àìepi`-] Ÿ§¦¨¥
[xaeqdaøk,dlg miapre mip`z lke` `ly dipyd ezreayy §©¨

ila miaprd lr legl dleki dreayd oi`y oeiky xaeq `l`
ezreay oi` ,cnere rayen `ed mip`z lre ,mip`zd lr legzy

.llk dlg
:xg` mewnn `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd

,úeøéæð ézL øæpL éî ,éáéúéîeúà äðîzexifpdLéøôäå ,äðBLàøä ¥¦¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤¨¦¨§¦§¦
ïaø÷,ezexifp meiqaäéìò ìàLðåzexifpd z` el xizde mkgl ¨§¨§¦§©¨¤¨

eilr laiw `l eli`ke ,exwirn xcpd z` xwer mkgde ,dpey`xd
jkitl ,dpey`xd zexifpd z` llkBì äúìòzaeg ici `vi - ¨§¨

d zexifpda ,äiðLd zexifpd xear dpny mini,äðBLàøjixv epi`e §¦¨©¦¨
.dipyd zexifpd xear zexifp ini cer bedpl

,`xnbd zxxanéîc éëéäzexifpd zaeg ici `vi ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,dpey`xd zexifpd xear dpny minia dipydàîéìéàm` - ¦¥¨

dxwna xaecny xn`z,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcm` §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
,dyw okäðBLàøa äiðL Bì äúìò éànàminid el elr recn - ©©¨§¨§¦¨¨¦¨

ya dpey`xd zexifp xear dpny,dipyd zexifpd liaàkéà àä̈¦¨
àøéúé àîBézexifpa ea bedpl aiigy sqep mei oiicr el yi ixd - ¨§¥¨

wx zniizqne ,zxgnn wx dligzd dipyd zexifpd ik ,dipyd
.dpey`xd zexifpd ly cg`e miylyd meiaàèéLt àlàdf oicy ¤¨§¦¨
dxwna xaecn ,dpey`xa el dzlr dipydyíBiä øéæð éðéøä øîàc§¨©£¥¦¨¦©

,íBiä øéæð éðéøäly onfd eze` `ed dipyd zexifpd onf df ote`ay £¥¦¨¦©
minid okle ,mei eze`a lgd mdipy onfy ,dpey`xd zexifpd
,dipyd zexifpd oipnl el zelrl mileki ,dpey`xd zexifpl dpny
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

שכר מצווה מצווה, דזה מה שנתחבר עם עצמות אור אין סוף מצווה הציווי, זהו שכרו.
היום יום ח חשוון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc mixcp(iyiy meil)

,øãð CBúa øãð ïéà`xnbd dwiqn .eilr dlg dipyd zexifpd oi`e ¥¤¤§¤¤
,ef `iyew lràéL÷.`ped ax lr dpyndn dyw ok` - ©§¨

:`ped ax lr ztqep `iyew dywn `xnbd
ïðz,epzpyna epipy -.äòeáL CBúa äòeáL ïéàå ,øãð CBúa øãð Lé §©¥¤¤§¤¤§¥§¨§§¨

,`xnbd zxxanéîc éëéäxcp yiy ef dkld dxn`p ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,xcp jeza¯ àîéìéàdxwna xaecny ,xn`z m`øéæð éðéøä øîàc ¦¥¨§¨©£¥¦¨¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä,cg` mei dipyd zexifpa siqedy oeiky ©£¥¦¨¦§¨¨
,meid eze` lr zexifpd dlg ,meidn cg`e miyly mei `edy
,cg` mei xifp ipixd xne`d oick ,zexifp ini miyly dpen `linne

e .mei miyly dpenydúååëcok enke -äòeáL éaboi`' epipyy ¦§¨¨©¥§¨
epiidc ,dnec dxwna xaecny yxtl jixv ,'dreay jeza dreay
,dpey`xa eilr rayp `ly xac dipyd dreaya xeq`l siqedy

dreay xn`y oebkàlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ
,íéáðò ìëBàzlik` mb xeq`l dipyd ezreaya siqedy s`y ©£¨¦

dyw ok m` .dlg dipyd ezreay oi` ,miapräìç àì éànà©©Ÿ¨¨
,äòeáL ìò äòeáLenvr z` xq` `l dpey`xd ezreaya ixde §¨©§¨

.legz `l dipyd ezreayy daiq oi`e ,miapr lek`lnéëéä àlà¤¨¥¦
éîcepizpyn zxacn ote` dfi`a -ìò äòeáL äìç àìcäòeáL- ¨¦§Ÿ¨¨§¨©§¨

wx ,dlg dpi` dipyd dreaydyìëBà àlL äòeáL øîàc ïBâk§§¨©§¨¤Ÿ©
,íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàzrayeny oeiky §¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦

oi` ,dpey`xd ezreay zngn mip`z lek`l `ly `ed cnere
e .dlg dipyd dreayddúååëcok enke -úeøéæð éabepipyy ¦§¨¨©¥§¦
,zexifp lr zexifp dlgyéîc éëéädxwna ,xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcminrt ipy eilr laiwy §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©
,minid mze` lr zexifpéðz÷ådf ote`ay ,dpynaCBúa øãð Lé §¨¨¥¥¤¤§

øãðok m`e .dipyd zexifpd mb eilr dlgeàðeä áøì àéL÷xaeqy ¤¤©§¨§©¨
dlg dipyd zexifpd oi` ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a
.zexifp lr zexifp dlg df dxwnay x`ean dpynd weicne ,eilr

,`xnbd zvxznàðeä áø Cì øîàdny ,jl dpri `ped ax - ¨©¨©¨
a epipyyïéúéðúîote`a xaecn ,'xcp jeza xcp yi'éðéøä øîàc ©§¦¦§¨©£¥¦

,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæðlr dipyd zexifpa cg` mei siqedy ¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
yxtp mle` ,dipyd zexifpd eilr dlg okle ,dpey`xd zexifpd

dúååëcok enke -äòeáL éabdxwna xaecnøîàcdreayàlL ¦§¨¨©¥§¨§¨©¤Ÿ
íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà,cgi ©§¥¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦

dreayd lr dipyd ezreaya siqedy s`y `ed oicdy
,cgi miapre mip`z zlik` envr lr xq`e dpey`xdàìééç àìc§Ÿ¨§¨

lr xearl zexyt` el oi`y meyn ,dlg dpi` dipyd dreayd -
wx ixdy ,dpey`xd dreayd lr xeariy ila dipyd dreayd
lk`i m`] dipyd dreayd lr xearl lkei mip`z zlik` ici lr
zngn cnere xdfen `ed mip`z zlik` lre ,[miapr mdnr
zexifpd oi`y s`y ,zexifp iabl ok oi`y dn .dpey`xd dreayd
cvn mda xifp `edy mini dryze mixyrd lr dlg dipyd
xifp epi` eay ,miylyd meid lr zexifpd dlg ,dpey`xd ezexifp

.dpey`xd zexifpd cvn
lke` `ly dipy dreayy dwiqdy dn lr zl`ey `xnbd

:dlg dpi` cgi miapre mip`z
,äaø øîàäåxne`däòeáL øîàå øæçå ,íéðàz ìëBà àlL äòeáL §¨¨©©¨§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©§¨

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL,cgiaíéðàz ìëàå,bbeyaïaø÷ Léøôäå ¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¥¦§¦§¦¨§¨

,mip`z lke` `ly raypy dpey`xd dreayd lrìëàå øæçå§¨©§¨©
zifk cer bbeya jk xg`,íéáðòezreay lr mb xar df ici lre £¨¦

ep` mewn lkn .cgi miapre mip`z lk`i `ly raypy dipyd
zlik` lr oaxw yixtd miaprd zlik` mcewy oeik mixne`

,mip`zdeäì àéåäd zlik`øeòéL éöç íéáðò,xeqi`d ly ©§¨§£¨¦£¦¦
,miaprd zlik`n mip`zd zlik` z` zwlgn oaxwd zyxtdy
ivg zlik`k daeyg ,mip`z zlik` `ll cal miapr zlik`e

,xeriy,øeòéL éöç ìò ïaø÷ íéàéáî ïéàåsqep oaxw aiig epi` okle §¥§¦¦¨§¨©£¦¦
yixtdy meyn wxy ,dfn `xnbd zwiicne .miaprd zlik` lr
`l m` la` ,miaprd zlik` lr oaxw aiig epi` mip`zd lr oaxw
meyn cg` ,zepaxw izy aiig did ,mip`zd lr oaxw yixtn did

.dipyd dreayd meyn cg`e dpey`xd dreaydàëéä àîìà©§¨¥¨
[dxwnay gkene-]øîàå øæçå íéðàz ìëBà àlL äòeáL øîàc§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦§¨©§¨©

íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáLmeyn ,dreay lr dreay dlg §¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦
mixne`yíéáðò ìò äòeáL ìçc Bbéîdipyd dreaydy jezn - ¦§¨§¨©£¨¦

dreay o`k oi` miaprd iabl ixdy ,miapr zlik`a exq`l dlg
,dreay lrénð àìééçd dreayd dlg-mb dipy,íéðàz ìòs` ¨§¨©¦©§¥¦

zngn mlk`l `ly rayen xak `ed mip`zd lry it lr
,dlrnl `xnbd ixac migcp ok m`e .dpey`xd dreayd
mip`z lke` `ly raypa zxacn [`ped ax zhiyl] dpyndy
dreay df ote`a ixdy ,miapre mip`z lke` `ly raype xfge

,`xnbd zvxzn .dax ixack ,dreay lr dlgàðeä áøyxity ©¨
xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a 'xcp jeza xcp yi' dpynd z`
lke` `ly dreay xne`a 'dreay jeza dreay oi`'e ,xgnl

,miapre mip`z lke` `ly dreay mip`zdéì àøéáñ àìepi`-] Ÿ§¦¨¥
[xaeqdaøk,dlg miapre mip`z lke` `ly dipyd ezreayy §©¨

ila miaprd lr legl dleki dreayd oi`y oeiky xaeq `l`
ezreay oi` ,cnere rayen `ed mip`z lre ,mip`zd lr legzy

.llk dlg
:xg` mewnn `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd

,úeøéæð ézL øæpL éî ,éáéúéîeúà äðîzexifpdLéøôäå ,äðBLàøä ¥¦¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤¨¦¨§¦§¦
ïaø÷,ezexifp meiqaäéìò ìàLðåzexifpd z` el xizde mkgl ¨§¨§¦§©¨¤¨

eilr laiw `l eli`ke ,exwirn xcpd z` xwer mkgde ,dpey`xd
jkitl ,dpey`xd zexifpd z` llkBì äúìòzaeg ici `vi - ¨§¨

d zexifpda ,äiðLd zexifpd xear dpny mini,äðBLàøjixv epi`e §¦¨©¦¨
.dipyd zexifpd xear zexifp ini cer bedpl

,`xnbd zxxanéîc éëéäzexifpd zaeg ici `vi ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,dpey`xd zexifpd xear dpny minia dipydàîéìéàm` - ¦¥¨

dxwna xaecny xn`z,øçîì øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcm` §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
,dyw okäðBLàøa äiðL Bì äúìò éànàminid el elr recn - ©©¨§¨§¦¨¨¦¨

ya dpey`xd zexifp xear dpny,dipyd zexifpd liaàkéà àä̈¦¨
àøéúé àîBézexifpa ea bedpl aiigy sqep mei oiicr el yi ixd - ¨§¥¨

wx zniizqne ,zxgnn wx dligzd dipyd zexifpd ik ,dipyd
.dpey`xd zexifpd ly cg`e miylyd meiaàèéLt àlàdf oicy ¤¨§¦¨
dxwna xaecn ,dpey`xa el dzlr dipydyíBiä øéæð éðéøä øîàc§¨©£¥¦¨¦©

,íBiä øéæð éðéøäly onfd eze` `ed dipyd zexifpd onf df ote`ay £¥¦¨¦©
minid okle ,mei eze`a lgd mdipy onfy ,dpey`xd zexifpd
,dipyd zexifpd oipnl el zelrl mileki ,dpey`xd zexifpl dpny
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"מה' מצעדי גבר כוננו", לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים.
היום יום יד חשוון

כאשר יהודי יוצא לדרכו, עוד לפני שמתחיל לעשות איזו פעולה שהיא, ישנו כבר העניין ד"והוי' הצליח דרכי".
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc mixcp(ycew zay meil)

àðeä áøc àzáeéúexifp ipixd meid xifp ipixd xn` m`y xaeqy §§¨§©¨
meid xifp ipixd xne`ay gken o`ke ,dlg dipy zexifp oi` ,meid

.dipyd zexifpd mb dlg meid xifp ipixd
:`ped ax zrcl `ziixad aeyi

,`xnbd zvxznàìxne`a `ziixad z` cinrdl gxkd oi` - Ÿ
`l` ,meid xifp ipixd meid xifp ipixdíìBòì`ziixad zn`a - §¨

xne`y ote`a zxacn,øçîì [øéæð] éðéøä íBiä øéæð éðéøäote`ay £¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨
,eilr dlg dipyd zexifpdy dcen `ped ax mb dféàîedne - ©

`ziixad zpeekBì äúìò'izyy rnyny ,'dpey`xa dipy ¨§¨
el xqge ,'xgnl' xn` dipy zexifpa `ld ,onf eze`a od zeiexifpd

,dipy zexifp milydl cg` meiàøéúé àîBé àeääî øáìzpeek- §©¥©¨§¥¨
dryze mixyr lr 'dpey`xa dipy el dzlr' dxn`a `ziixad
,dpey`x zexifpl dpny minia el elry dipyd zexifpdn mini
zexifpd ly miyelyd mei z` milydl `ed jixv oiicr la`

.dpey`xd zexifpa lelk did `ly dipyd
:`ped ax zrcl `ziixad z` ayiil sqep uexiz

énð éàzxacn `ziixady ,uxzl xyt` cer -ézL ìaéwL ïBâk ¦©¦§¤¦¥§¥
,úçà úáa úeøéæðipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd' xn`y §¦§©©©

zeiexifpd izyy `ped ax dcen dfay ,'lke` m` xifp ipixd xifp
.zelg

:`ped ax lr ztqep `iyew
,àðeðîä áø áéúîdxeza aezk ,`ziixaa epipy(a e xacna)F` Wi`' ¨¦©©§¨¦

xcp xFcpl `ilti iM dX`,'øéfäì øéæðletk `ed 'xifdl xifp' oeyle ¦¨¦©§¦¦§¤¤¨¦§©¦
micnel `l` ,xzeine,ïàkî.úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL,ìBëiLàìäå ¦¨¤©§¦¨©©§¦¤¨©£Ÿ

àeä ïéczexifp oi`y xnege lwn oicinl epiid weqtd `lely - ¦
,zexifp lr dlgäòeáM äîe`idyäøeîç,zexifpnäòeáL ïéà ©§¨£¨¥§¨
äòeáL ìò äìçúeøéæð ,`idyäl÷,dreaynïkL ìk àìoi`y ¨¨©§¨§¦©¨Ÿ¨¤¥

.zexifp lr dlg zexifpøîBì ãeîìzaezkd ltk jkl -øéæð' ©§©¨¦
,'øéfäìcnll.úeøéæpä ìò äìç úeøéæpäL ïàkî §©¦¦¨¤©§¦¨¨©©§¦

,`xnbd zxxanéîc éëéäzexifpy `ziixad zxne` ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,zexifp lr dlgøéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàc àîéìéà,øçîì ¦¥¨§¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦§¨¨

,dyw ok m` ,zexifp lr dlg zexifp df ote`a wxe ,`ped ax zrck
àéòa àø÷ àäzexifp dlgy epcnll weqt jixv df ote`l ike - ¨§¨¨£¨

lr cg` mei siqed dipyd zexifpay xg`n `lde ,zexifp lr
.dipy zexifp zepnl aiigzpy i`ce ,dpey`xd zexifpdåàì àlà¤¨¨

ote`a xacn ,dlg dipy zexifpy epcnll `ay aezkd i`ce -
,íBiä øéæð éðéøä íBiä øéæð éðéøä øîàcdipyd zexifpa siqed `le §¨©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦©

,dpey`xd zexifpd lr mei meyéðz÷ådf ote`ay ,`ziixaaúeøéæð §¨¨¥§¦
,úeøéæð ìò ìçmeid xifp ipixd xne`dy xaeqy `ped ax lr dywe ¨©§¦

.dlg dipyd zexifpd oi` meid xifp ipixd
,`xnbd zvxznàìlr dlg zexifpy ycgl `a epi` weqtd - Ÿ

df ote`ay oeik ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`a zexifp
`l` .zexifp lr dlg zexifp oi` zn`aïðé÷ñò éàîa àëäzexifpy ¨¨§©©§¦¨

,zexifp lr dlg,úçà úáa úeøéæð ézL åéìò ìaéwL ïBâkxn`y §¤¦¥¨¨§¥§¦§©©©
,'lke` m` xifp ipixd xifp ipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd'

.zelg zeiexifpd izyy `ped ax dcen dfk ote`ae
:xcpn dxeng dreayy `ziixad seb z` `xnbd zx`an

,`xnbd zl`eyøãpî äòeáLc àøîeç éàîedxeng dreay dna - ©§¨¦§¨¦¤¤
,xcpnàîéìéàxn`z m` -àìééçc íeMîdlg `idy -ìò eléôà ¦¥¨¦§¨§¨£¦©

,Lnî Ba ïéàL øác,dlg ezreay cg` mei oyii `ly raypd oebk ¨¨¤¥©¨
xcp ok oi`y dn .ynn ea oi`y xac `idy dpiy lr raypy s`

y ep`vn `lde .ynn ea oi`y xac lr lg epi`øeîç énð øãð¤¤©¦¨
,dreaynïkLxcpdúeLøk äåönä ìò ìçdevn lhal lg xcpy- ¤¥¨©©¦§¨¦§

dkeq zaiyi mpew xne`d oebk ,zeyxd xac lr lg `edy myk
dpi` dreay ok oi`y dn ,dkeqa ayil el xeq`e xcpd lg ,ilr
dkeqa ay` `ly dreay xne`dy ,zeyxk devn xac lr dlg

.dlg dreayd oi`àlà`id dreaya `xnegdy xnel jixv ¤¨

äòeáLa da áéúëc íeMî(e k zeny)iM'äwðé àì`Vi xW` z` 'd ¦¦§¦¨¦§¨¦Ÿ§©¤¥£¤¦¨
oi` ,ezreay lr dwly it lr s` `eyl raypdy ,'`eXl FnW z ¤̀§©¨§

.dxiard on xhtp dwly oeik xcpa la` ,dwepn epeer
xne`d ,dpyna epipy,ìëBà àlL äòeáL ìëBà àlL äòeáLàå,ìë §¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ©§¨©

áéiç Bðéàzewlnúçà àlàlr la` ,dpey`xd ezreay lr ¥©¨¤¨©©
:aiig epi` dipyd ezreay

,àáø øîàla` ,dlg dipyd dreayd oi`y s`ìàLð íàmkgl ¨©¨¨¦¦§©
ìòdreayd,äðBLàøädreay ,dxizd mkgde,åéìò äìç äiðL ©¨¦¨§¦¨¨¨¨¨

iptn .dipyd dreayd meyn aiig ,lk`e ezreay lr xar m`e
dpey`x dreayy oeike ,rxtnl dreayd z` xwer mkgdy

.dipyd dreayd eilr dlg ,rxtnl dxwrp
,`xnbd zl`eyéànî,`xnbd daiyn .ef dkld `axl el oipn - ¦©

,epizpynn ef dkld wcwc `axyéðz÷ àìcî`l dpyndy dfn - ¦§Ÿ¨¨¥
oeyl dhwp'úçà àlà Bðéà',zg` dreay `l` o`k oi`y rnyny ¥¤¨©©

,melk dpi` dipyd dreaydeéðz÷åoeyl dhwp `l` -áéiç Bðéà' §¨¨¥¥©¨
,'úçà àlà,dilr aiig epi` wxe ,dlg dipyd dreaydy rnyny ¤¨©©

wxy d`xp dfndì úéìc àeä àçååømewn dipyd dreayl oi` - ©§¨§¥¨
la` ,zniiw dpey`xd dreaydy meyn ,leglìò ìéLzéî ék¦¦§¦©

dzøéáç,dpey`xd dreayd lr l`ypyk -àìééçdlg - £¥§¨¨§¨
.dipyd dreayd

:dpyndn `ax zgked x`al dpey ote`
àðéøçà àðMéìoeylny ,jk `ax ly eweic z` yxtn xg` oeyl - ¦§¨©£¦¨

wxy ,d`xp 'zg` `l` aiig epi`' dpyndàkéìc àeä àáeiç- ¦¨§¥¨
,oi` dipyd dreayd lr aeigàkéà äòeáL àädreay my la` - ¨§¨¦¨

.miiw
`ax zgked z` `xnbd zniiqne ,zepeyld izylàúëìä éàîì§©¦§§¨

,zniiw dipyd dreaydy `pzd fnx dkld efi` jxevl-àáøãëì§¦§¨¨
,`ax ly epicl-,àáø øîàcm`yìò ìàLðdreayd,äðBLàøä §¨©¨¨¦§©©¨¦¨

Bì äúìò-dreay dlg.äézçz äiðL ¨§¨§¦¨©§¤¨
:`ax ly epicl ztqep di`x d`ian `xnbd

déì òéiñî àîéì,epiptly `ziixadn `axlúeøéæð ézL øãpL éî ¥¨§©©¥¦¤¨©§¥§¦
,zelg zeiexifpd izy oi`y ote`aúà äðîezexifpd,äðBLàøä ¨¨¤¨¦¨

Léøôäådilr,ïaø÷,oaxw `ian zexifpd ini seqay xifp lk oick §¦§¦¨§¨
äéìò ìàLðådpey`xd zexifpd lr -,oaxwd z` yixtdy xg`l §¦§©¨¤¨

Bì äúìòzexifp,äðBLàøa äiðLzexifpl dpny minidy ,xnelk ¨§¨§¦¨¨¦¨
ote`a zxacn `ziixad gxkdae .dipy zexifpl el miler dpey`x
zexifp el dzlr okle ,meid xifp ipixd meid xifp ipixd xne`y
ipixd meid xifp ipixd xne`a xaecn m` ixdy ,dpey`xa dipy
yi `ld ,dpey`xa dipy zexifp el dzlr recn dyw ,xgnl xifp
`xnbde .dpn `l oiicr `edy dipyd zexifpd ly cg` mei cer
onf lk ok m`e .zexifp lr dlg zexifp oi`y ,`ped axk zxaeq o`k
it lr s`e ,dipy zexifp dlg `l dpey`x zexifp lr l`yp `ly
,dfn epcnl ,dipy zexifp dlg dpey`x zexifp lr l`ypyk ok
oicd `ede ,dipyd zexifpd z` ligdl dliren mkgl dl`yy
dreayd lr l`yi m` ,dreay lr dlg dpi`y dreaya

.`ax ixacke ,dipyd dreayd legz ,dpey`xd
oeik ,`ax ly epicl ef `ziixan di`x oi`y ,`xnbd dgec

zxacn `ziixady xnel xyt`yúeøéæð ézL åéìò ìaéwL ïBâk§¤¦¥¨¨§¥§¦
,úçà úáaxifp ipixd' xn`y e` ,'zexifp izy ilr ixd' xn`y §©©©

dpey`xd zexifpd lr l`yp `l m` mb f`y ,'lke` m` xifp ipixd
jkle ,zexifp ini izy zepnl el yiy `l` ,zeiexifpd izy elg
dpny minia dipy zexifp dzlr dpey`x zexifp lr l`ypyk
'meid xifp ipixd meid xifp ipixd' xne`a la` ,dpey`x zexifpl
m` mby xnel yi ,[`ped axl] llk dlg dipyd zexifpd oi`y
oicd `ede .dipyd zexifpd legz `l ,dpey`xd zexifpd lr l`yi
lr l`yiy xg`l mb dipy dreay legz `ly ,dreay oiprl
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצה
oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtmixcp

.àðåä áøã àúáåéúåipzwcncinp dipy zexifpc llkn - "dpey`xa dipy el dzlr"

.dilr `liigàîåé àåääî øáì åì äúìò éàîå 'åëå øîàã íìåòì àì.,eze` milynl

.mei miyly ly zexifp ini mr xcpy mei eze` xifp `vnpe ,epaxw aixwn aeye.éîð éà
izy ilr ixd" xn`c ,zg` zaa zexifp izy eilr laiwy oebk ,dipy zexifp aiig ikdl

l`ypy e`l i` ,mizy aiig ikdl - "zexifp.

"meid xifp ipixd meid xifp ipixd" xn` i` la`

.zexifp lr lg zexifp oi` -.àåä ïéã àìäå`ly

xcp mixcp x`y `le ,zexifp lr lg zexifp `dz

.xcp lr.äøåîç äòåáù äîåd"t` ,onwl yxtn

.dreay lr dlg dreay oi`.éòá àø÷ àä
!`xizi `nei cg `ki` `dc ,i`ce ,`hiytíà

.äðåùàøä ìò ìàùðlr l`ye mkg iptl `ay

xizde ,dpey`x dreay..åéìò äìç äéðùm`y

.dipy dreay meyn aiig xaeráééç éðú÷ àìãî
.úçàinp rnyn ded - "zg` aiig" ipzw eli`c

`l` dpi`" ipzw i` oke .zg` aiig olek lry

zg` dreay oleky inp rnyn ded - "zg`

dxva i`e ,`id`l` .`aeig dil lif` - dl

`din `cg `aeigc n"y - "aiig epi`" ipzwcn

dlg dipy - dpey`xd lr l`yp i`c ,dizi`

liyzin `l ik `liig `lc `dc .eilr

dpey`xc ,`geex zilc meyn ,dpey`x`

lr l`ypyk la` .dilr aiigc ,zcner

.dipyd `liig - dpey`xdàðéøçà àðùéì
.àëéìã àåä àáåéç.dpey`xd mewna dipyd lr

.àëéà äòåáù àäikl dilr dreay my ,xnelk

.`ziinw` liyzin.'åëå àáøãëì(la`)

l`ypyk.dipyd `liig dpey`xd lr
'éðúî
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`dn `axl dil opiriiqn inp onwle .eilr dlg dipy - dpey`xd lr l`yp m` ,dreay

`l - `zyd liig `l i`c ol `xiaqe ,`axc `da ol miw `l izk`c meyn :l"i !`zipzn

`axck edl yxtn `l d"yn ,`pnf xza inp `liig.éàzaa zexifp izy eilr lawya inp

.zg`legz `ly `nipc dzxagl zncew odn zg` oi` ixdy ediiexz iliig b"dkc ,xnelk

dixg` dipy.áéúî.'ek `pepnd ax`nili`

`xw `d xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd xn`c

liaya `xizi `nei sqeznc oeik i`cec .`ira

liaya mei eze` cr dpny dn lke ,dipy zexifp

'l zepnl jixvy `hiyt - did dpey`x zexifp

mei 'ln dzegt zexifp oi`y ,mei.àëäi`na

.zg` zaa zexifp 'a eilr lawy opiwqrxnelk

?il dnl `xw `dle :z"`e .`z` ikdl `xwe

:l"i !"mei miyy xifp ipixd" xne`k l"dc `hiyt

,oaxw `iaie cg`k mei 'q dpniy `"d `xw e`l i`

,eed oiwelg zexifp izyc opireny`e `xw `z`e

lr ef dreny 'it edf .oaxw `iane glbn 'l lk lre

,dcinrdl ewgcpy miyxtn zvwl izi`xe .oekp

lr 'a eaiigl - "xcp jeza xcp yi" opz ikc xnel

xcp xeng df oipra s`y ,xn`w zg` dlik`

ilr mpew df xkk ilr mpew" xne`dy .dreayn

lk`i `ly minrt 'a raypy ine ,'a aiig "df xkk

`ped axe .zg` `l` aiig epi` - elk`e cg` xkk

xifp ipixd meid xifp ipixd" xne`a `wecc :w"d

meyn ,zg` dlik` lr mizy aiigc `ed "xgnl

dn ,lleka mizy eaiigl xcp lr lg xcpy l"qc

la` .`liig `l lleka elit`c dreaya ok oi`y

.xcp lr lg xcp oi` mixcpa elit` llek `la

k"`c ;wgece iyewa df yexitl dler drenyde

`pic i`d diipznl oizipznc `pzl dil dnl

c"q ded ikidc :cere !mixcpa diipzl ?zexifpa

xne`a 'eke zexifp izy xfpy inc `d inwe`l

i`n k"`c - "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd"

z` dpnyk `lde ?"dpey`xd z` dpn"

cg` oipn mdipyc ,dipyd z` mb dpn dpey`xd

!mizy ezexifp lr xaeryk aiig `edy `l` ,mdl

oi` ixde ?"dpey`xa dipy el dzlr" i`n :cere

jeza miapr lk` m`y oiprl `l` dlg dipyd

ikd oi` ?`iyew i`ne .dinza ?`ira `xw `d "xgnl xifp ipixd meid xifp ipixd" xn`c `nili` :izixg` `zaeiz jda opixn`c :cere !el dlrzy jixv `ed dnle ,mizy aiig ezexifp ini

xwir `nw `yexit i`ce `l` !zg` `l` aiig epi` b"dk zereaya `dc ,lleka mizy eaiigl `ira `xwc inp.êëìä,opihwpoi` jk - 'a eaiigl dreay lr dlg dreay oi`c ikid ikc

`zlin `dl ,edin .`paizkck ,opixn`c `ed zexifp izy zepnl `wec - xcp jeza xcp yi `pz ikc .zg` `l` aiig epi` "df xkk ilr mpew ,df xkk ilr mpew" xn` m`e ,xcp lr lg xcp

dkeq mpew" :lirl opixn`ck ,elk`l xeq` - mpewa eilr exq` k"g`e df xkk lk`iy rayp ?cvik .mixcpd lr zelg zereayd oi`e zereayd lr oilg mixcpdy ,zereayan mixcp iticr

aya olhal mixcpc `vtg xeqi` ediilr liige od `xab xeqi` odizy zereaye devny ,dreay` inp liig - devn xac lr lg xcpc ikid ikc i`ceae .xeq` "lhep ip`y alel" "dyer ip`y

oilg od lhal m` :oica oke .mizy aiig - elk`e ,mpewa eilr exq`e xfge ,ef xkk lk`i `ly raypdy ,dniiwl lg `ed jk - dlhal dreayd lr lg xcpdy myky k"b xyt`e .dyrz l`e

zereayc oeikc ,`paizkc diteb `nrh `eddne ?oky lk `l miiwl -lhal `l ,mixcpd lr zelg zereayd oi` la` .`vtg xeqi` dia sqezin "mpew" xn` ik - `xab xeqi` `l` edpzil

ikid ikc xninl `kile "lgi la" meyn `l` xaer epi` - eplk`i `ly eilr rayp inp oke ,elk`l i`yx epi`y `hiyt - eplk`iy eilr raype xfge ,xkk envr lr xq` m`y .miiwl `le

.eda zi` inp `xab xeqi` - `vtg xeqi` eda zi`c ikid ik mixcpac meyn .mixcpc `vtg xeqi`` legil zereayc `xab xeqi` p"d - zereayc `xab xeqi`` liig mixcpc `vtg xeqi`c

w"t inlyexia `zi` ikde .mixcpd lr legzy dreayl mewn oi` jkld ,dxezay dyrz `l lkk `ed `xab xeqi` - "e`l" i`de ,"exac lgi `l"a dilr i`w - eilr xq`py oeikn ixdy

xikfd k"g`e xcp xikfdy `ede :ocei 'x xn` .oixeqi`d lr zelg zereay oi`e ,oixeqi`d lr zereay lgink jli`e o`kn ,`ed dlapk - dreay eilr xikfdy oeikn :cg` xkka ,oizliknc

oixeqi`d lr milg mixcpd - xcp k"g`e dreay xikfd m` la` ,dreay.àîéì.'eke zexifp 'a xcpy in dil riiqnxn`c ,dil `xiaq `ped axk oigxk lr - `dn `axl dil riiqnc o`n

ip`y `nlc ?`axl dil riiqn `w i`n - zexifpd lr dlg zexifp `peeb i`d ika 'it`c xn`c ,l"q l`enyk i`c .zexifpd lr dlg zexifp oi` "meid xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`ac

`liig `lc oeikc jl `ni` mlerl - dipy dreay dlg `l raypy dryay ,zereaya la` .dpey`xa dipy el dzlr dpey`xd lr l`ypyk d"yne ,odizy lr dlg xcpy dryac `kd

dryac idp ,d"t`e ,`nwezn "meid xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`a `zipzn `d i`ce :w"de .dil riiqn `ped axk l"qc meyn i`ce `l` .dpey`x` liyzn ik inp `liig `l `zyd

elg xfpy dryay itl ,"dpey`xa dipy el dzlr" ipzw d"yne ,opiwqr "xgnl xifp ipixd ,meid xifp ipixd" xne`a i`c .`axcke ,liig - oey`x xcp` liyzin ik ,ipy xcp liig `l xcpy

dipy el dzlr dpey`xd lr l`yp ik d"yne ,opiwqr zg` zaa zexifp izy eilr lawy oebk `kdc :igce !`xizi `nei `ki` `d ?dpey`xa dipy el dzlrc ipzw ikid k"` - odizy

`liig `l inp dpey`x` liyzn ik ,dinetn diwt` ik `liig `l dipyc oeikc jl `ni` mlerl - zereaya la` .legl zeie`x zexifp izy ied xcpy dryay itl - dpey`xa.
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,íBiä øéæð éðéøä" íIBòI ,àI !àðeä áøc àzáeéúe§§¨§©¨¨§¨£¥¦¨¦©
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úeøéæð ézL IaéwL ïBâk :éîð éà .àøéúé àîBé¨§¥¨¦©¦§¤¦¥§¥§¦
"øéfäI øéæð" :àðeðîä áø áéúî .úçà úáa¯ §©©©§¦©©§¨¨¦§©¦

ïéc àIäå ,IBëiL .úeøéæpä Iò Iç úeøéæpäL ïàkî¦¨¤©§¦¨©©§¦¤¨©£Ÿ¦
äøeîç äòeáM äîe :àeä¯äIç äòeáL ïéà ©§¨£¨¥§¨¨¨

ïkL Ik àI äJ÷ úeøéæð ,äòeáL Iò¯ãeîIz ©§¨§¦©¨Ÿ¨¤¥©§
Iò äIç úeøéæpäL ïàkî ,"øéfäI øéæð" :øîBI©¨¦§©¦¦¨¤©§¦¨¨©
øéæð éðéøä" øîàc àîéIéà ?éîã éëéä .úeøéæpä©§¦¥¦¨¥¦¥¨©£©£¥¦¨¦

"øçîI øéæð éðéøä ,íBiä¯!?àéòa àø÷ àä ©£¥¦¨¦§¨¨¨§¨¨£¨
øéæð éðéøä ,íBiä øéæð éðéøä" øîàc åàI àJà¤¨¨©£©£¥¦¨¦©£¥¦¨¦
ò"áä ,àI !úeøéæð Iò Iç úeøéæð :éðú÷å "íBiä©§¨¨¥§¦¨©§¦¨
éàîe .úçà úáa úeøéæð ézL åéIò IaéwL ïBâk§¤¦¥¨¨§¥§¦§©©©©
eJéôà àIééçc íeMî àîéIéà ?øãpî äòeáLc àøîeç§¨¦§¨¦¤¤¦¥¨¦§¨§¨£¦

Lnî Ba ïéàL øác Iò¯ïkL ,øeîç éîð øãð ©¨¨¤¥©¨¤¤©¦¨¤¥
da áéúëc íeMî àJà .úeLøk äåönä Iò Iç̈©©¦§¨¦§¤¨¦¦§¦¨

."äwðé àI" äòeáLaäòeáL ,IëBà àJL äòeáL" ¦§¨Ÿ§©¤§¨¤Ÿ©§¨
Iëàå "IëBà àJL¯:àáø øîà .úçà àJà áéiç Bðéà ¤Ÿ©§¨©¥©¨¤¨©©¨©¨¨

äðBLàøä Iò IàLð íà¯éànî .åéIò äIç äiðL¯ ¦¦§©©¨¦¨§¦¨¨¨¨¨¦©
àJà áéiç Bðéà :éðú÷å ,"úçà àJà Bðéà" éðú÷ àIcî¦§¨¨¨¥¥¤¨©©§¨¨¥¥©¨¤¨

dzøéáç Iò IéLúéî ék ,dI úéIc àeä àçååø ;úçà¯àeä àáeiç :àðéøçà àðMéI .àIééç ©©©§¨§¥¨¦¦§¦©£¥§¨¨§¨¦¨¨©£¦¨¦¨
äòeáL àä ,àkéIc¯àúëIä éàîI ,àkéà¯äðBLàøä Iò IàLð :àáø øîàc .àáøãëI¯ §¥¨¨§¨¦¨§©¦§§¨§¦§¨¨§¨©¨¨¦§©©¨¦¨

Léøôäå ,äðBLàøä úà äðîe úeøéæð ézL øãpL éî :déI òéiñî àîéI .äézçz äiðL BI äúIò̈§¨§¦¨©§¤¨¥¨§©©¥¦¤¨©§¥§¦¨¨¤¨¦¨§¦§¦
äéIò IàLðå ïaø÷¯.úçà úáa úeøéæð ézL åéIò IaéwL ïBâk .äðBLàøa äiðL BI äúIò ¨§¨§¦§©¨¤¨¨§¨§¦¨¨¦¨§¤¦¥¨¨§¥§¦§©©©
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כל יום א' הוא ממש יום ראשון כמו יום א' של ששת ימי בראשית.
משיחת ליל כ"ף מר-חשוון ה'תשד"מ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצו
oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtmixcp

éðúî'.íéøãð íúñ.xcp oipr dfi`a rcei epi`c.øéîçäìlr :opixn`e ,`xnegl opilf`c

.xcp xecpd xac lkïùåøéôå..xcp xeqi` xacac xn`e yxtn i` la`.ì÷äì`ed ikdc

.xn`wck.øãð íéîìù ìùá íà çéìî øùáë éìò åæ øëë øîåàä ãöéëopiliiy ik,dil

oaxw lke" aizkc ,gln oikixvy minly xya my lr ,izxcp minly ly lr :xn`

) "glnz glna jzgpn`xwieaoii lre ,(

jqpznd.minyl gafnd iab lr.øåñàixdy

.xecpd xaca xcp.íàåly jqp oii my lr

,xzen - dxf dcearc giln xyake dxf dcear

ixdy.xeq`d xaca xcp.íúñ íàåoi` :xn`c

d`neh my lr e` miny my lr m` il reci

.izxcp.øåñàxaca `l` df oeekzp `l :opixn`c

oyexite .xingdl mzq epiide ,xecpd- lwdl

.xzen - `pxcp dxf dcear myl :xn`e 'it m`c

xyak ilr ef xkk" xn`c - mixcp mzq :`"l

oiike gilnminy myl `l xikfd `lc ,"jqp

- oyexite .xingdl - dxf dcear myl `le

giln xyak" xn`e xcpy drya yxtn m`c

zekixvy ,xn`w i`ce minlyn - "minly ly

ipyl oilk`p ixdy ,zepaxw x`yn xzei gln

- gafnd lry jqp oiike .zg` dlile mini

dcear ly jqp oiik m`e .xecpd xaca epiidc

dxf dcear ly giln xyake dxf.lwdl -íà
.íéîù ìù íøçëqitzdy oebk ,xcpdna

,deabl yicwdyjkld - ziad wca iycwl

) aizkck ,zectl ozip `lc ,xeq``xwiefklk" (

."`ed miycw ycw mxg.íéðäë ìù íøçë
qitzdylk" aizkc ,mipdk inxg ly mxgk

) "didi jl l`xyia mxgxacnagiied i`dc ,(

odixac lkl oilegk xzen iede mipdk oenn

zkqna yxtn minxg oice .odk cil `ay xg`l

) dxenz.al sc:(.íéðäë ìù íøçë íà.mipdk cil `ay xg`l d`pda xzenyøùòîë
.äîäá.xyrn my eilr `xwiy cr xeq` epi`y ,xecpd xac epiid.[ïøåâ ìù íàå]xyrn

.xeq` oilaya dnexze xyrny ,xeq`d xac ,obc.äëùìä úîåøúxecpd xac epiidc

edl yixtnc ,`xwirn.milwyl.äëùìä úîåøúá ïéøéëî ìéìâ éùðà ïéàù[eidy itl]

.milyexin miwegx.íéðäë éîøç ïéøéëî ìéìâ éùðà ïéàù,mdipia mipdk eid `ly

oinixgnyke.minyl `l` oinixgn oi` -'îâ.ì÷äì úåøéæð ÷ôñ ïðúäåopixn`c

) xifp zkqna:al scrcei oi`y ,eze` el jlde "xifp icbp `ay ipelt edf m` xifp ipixd" :(

?xingdl mixcp mzq :ipzw ikide ,mixcpk epiid zexifpe .xifp epi` - `l m` xifp m`

.åúîäáå åúééç ùéã÷îäodipia iek el did m`e .el yiy zendae zeig lk yicwdy

iekc ,inp yicwd.dndae dig llka.éåëä úà ùéã÷ä àì øîåà øæòéìà éáøliirn `lc

iekc ,`witql dipenn yipi``l `witq dze`n - dig oin i` dnda oin i` `ed wtqc

`witql dipenn liirn `lc dil `xiaqc ikid ike .dndae dig llka yicwdl diliir
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ïéðòìå.dkld`kdc 'ipzne .`igc` `l dizrny - dizriiq `igc`c idpc .`axk l"iw

) `xza "mizy zereay" wxta mzdc ,iwiic dizek zereayce:fk zereayinp (

mzd `zi`cke ,'eke "df xkk lke` `ly dreay"c 'ipznn `axl iriiqn.'éðúîmzq

.lwdl myexite xingdl mixcp`ly lk ,lwdle xingdl epeyl yxtl yie xcpy in ,xnelk

`nzqa oikled - oiekzp dnl odn '` yxit

xingdl.ïùåøéôå.lwdl,k"g` yxit m`

t"r` eixac lr oikneq - izpekzp jkl xn`e

yxtn mxga xcp cr 'ipzn dleke .lwin `edy

yxtn jli`e mxga xcpne ,xingdl onzq cvik

lwdl oyexit cvik.ãöéëxyak ilr ixd

.jqp oiie giln;mixcp mzq iexw cvik ,xnelk

.miny ly rnync ,"jqp oiie giln xyak" xne`d

lk lr" aizkc meyn - giln xya dil ixwe

dxf dcear ly inp rnyne ."gln aixwz jpaxw

miny ly yxit m` `dc ,mixcp mzq ied b"dk -

m`e .xzen - dxf dcear ly yxit m`e ,xeq` -

ixd ,xeq` - ikd rnyne ikd rnync ,mzq

xingdl mixcp mzqym` .øùòîëdnda

.xeq` xcp`xew didyk ,`ed xecpd xacc

eixizn eaxwiy cr lkl xeq`e ,ixiyr ixiyrl.

íúñ.dxeq` dcedia dnexz,dcediay itl

inp dkyld znexz - w"ndal oiaexw eidy jezn

mixcp mzq dil dede ,dl exw mzq dnexz

xingdlznexz z` oixikn lilb iyp` oi`y .

eid `le milyexin oiwegx eidy jezny .dkyld

dnexz dl exw `l - dkyld znexza oilibx

ik ,jkld .dl exw dkyld znexz `l` ,`nzq

znexza llk iwetql `kil - mzq dnexza ixcp

ixy d"yne ,dkyld.íúñdcedia minxg

.oixzeninxga milibxe ,mdipia oixikn mipdkdy

wecv iaxa xfrl` 'x `tiq jdc ,oixzen d"yne .deab inxgk mzq inxg inp edl ixwe ,mipdk

e ,oixeq` lilbae .`yix` bilte ,lwdl mixcp mzqc l"qe ,`xnba `zi`ck ,`idxcdc epiid

oixikn `d ,oixikn oi`c `nrh :rnync - mipdkd inxg z` oixikn lilb iyp` oi`y ipzw

oixzen el`e el` -.ïéàù.mipdkd inxg z` oixikn lilb iyp`jk lk eid `ly jezny

iwetql `kil - mxga ixcp ik ,jkld .mzq mxg edl exw `l mipdk inxgl ,mdipia mipdk

ixn`w deab mxg i`cec ,icina(.øãð.mi ly enxga `l` izxcp `l xn`e mxga`zyd

edl hiwp `le ,lif`e yxtnc ipeeb ipda edl hwpc i`de .lwdl oyexit cvik lif`e yxtn

`zeax - mipdk ly mxga `l` izxcp `l xn`e mxga xcp :ipzilc ,`yixc ipeeb ipda

ly enxgk ,epeyl zernyna jk lk epi`y ,xf xaca excp yxtn `edy t"r`y ,opirny`

onidn ikd 'it` - ipzc ipixg` ipde ,mi.åîøçá.mi lymid on mibc da oicvy zyx

mxg diexw.éøä.oaxw invrt"r` .oaxw invr ixd :el xn`e ,exiag mr xacn did ,xnelk

,ea xcep zeidl gipdy mvra `l` xcp `lc xn` ik ,oaxwk eteb eilr xqe`y d`xpy

onidn - ea xcep zeidl jkl eripvdy ezia jeza cg` mvr el yiy ,xnelk.ìòåoi` olek

.'eke el`yp m`e odilr oil`ypikc ,mkg cinlza odilr oil`yp oi` :w"dc `xnba yxtn

m` oze` oiyper - dl`y jixv jkitle ux`d mr `edy oebke ,onidn `lc ypi` ied i` xnelk - el`yp m`e .dl`y jixv `le ,onidn - mi ly enxga `l` izxcp `l :xn`e mxga xcp

'nba `zi`ck ,xzid oda ebdpy minik xeqi` ebdpiy cr odl oixizn oi`y - oze` oiyper .l`yil e`ay mcew xaca xzid ebdp.ïéøéîçîå.odilroixizn oi`e ,dhxga odl oigzet oi`y

oxcpl gzt e`vniy cr eze`.ïéçúåô.xg` mewnn gzt el`lc meyn - xg` mewn dil ixwe .dhxga mdl oigzety - cere ,oxcp lr exar m` oze` oiyper oi`c - `cg :ibilt izxza

gztd xcp ly etebn `ied.ïéãîìîå.xeqi` ebdpiy oze`dil zi`ck xnl ,dl`y jixvc opixn` ,lwdln ith xingdl `ied edcic `zernync ,`tiqc ipda `wece .elld mixcpa 'it`

ear lyac xn`e yixt i` ,giln xyaa xcpc ,`yixc jpda la` .dil zi`ck xnledl`y jixv epi` ux`d mra 'it` - xcp mipdk lyac xn`e yixt i` mxga xcpyk oke ,xcp dxf dc.'îâ
.lwdl zexifp wtq) zexdh zkqna `id dpyna"i dpyn c"ticcd` oiiywe ,`ed xcp ici lr zexifpe ,(.ùéã÷îä.ezndae eziigeznda e` eziig.àì.iekd z` yicwddig wtq iedc

`ed dnda `nlc opixn` - eziig yicwd i`e ,dig iek `nlc opixn` - eznda z` yicwd i`e .dnda wtq.äéôåâ.inpxingdl mixcp mzqc oizipzn jkld ,`witql liirnc dil `xiaq

opax -.
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נדרים. פרק שני - ואלו מותרין - דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

מצווה לשון צוותא וחיבור, והעושה מצווה מתחבר עם העצמות ברוך הוא, שהוא המצווה את הציווי ההוא.
היום יום ח חשוון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc mixcp(ycew zay meil)

äðùî
lwdl zg` ,zeiernyn izy ea yiy oeyla xcepa dpc dpynd

:eze` miyxtn ji` ,xingdl zg`e
íéøãð íúñmbe lwdl mb zeiernyn izy el yiy oeyla xcepd - §¨§¨¦

dpi`y zernynl epeyl z` yxtl ozipy ,xnelk ,xingdl
zernynl epeyl z` yxtl ozipe ,xcpd legi `le ,xcpl dliren

mipc .mzqa xcpe ,xcpd legie ,xcpl dlirenyøéîçäìmiyxtne §©§¦
s`e .i`ce oicne ,xcpd lge dxengd zernynk oeyld z`
mewn lkn ,xingdl eixac z` miyxtny epcnl mixcp mzqay

ì÷äì íLeøéôezernynl ezpeeky okn xg`l xcepd yxit m` - ¥¨§¨¥
.lwdl mda mipce ,eixac z` yxtl on`p ,xcpl dliren dpi`y

myexite xingdl mixcp mzq ly oicl ze`nbec d`ian dpynd
:lwdl

ãöékm` ,xingdl mixcp mzqéøä øîàipelt xacøNák éìò ¥©¨©£¥¨©§¨¨
,çéìîilr ipelt xac ixd xn`y e`,Cñð ïéékmzq ly oeyl edfe ¨¦©§¥¤¤

epiidc ,mipte` ipya eyxtl xyt`y mixcp(íéîìù) ìLa íà¦§¤
øãð [íéîL]xya mi`xwpy zepaxw xyaa qitzdl ezpeek m`y - ¨©¦¨©

xn`py enk mze` gelnl dxez dkixvde li`ed ,giln(bi a `xwie)

oiil ezpeek jqp oiik xn`y dn m` oke ,'gln aixwY LpAxw lM lr'©¨¨§¨§©§¦¤©
,oaxwl gafnd iab lr mikqpnyøeñàitl ,xeqi`l xcpd lg - ¨

la` ,xecpd xac mdy mikqp ly oiie zepaxwa excp z` qitzdy
øãð íéáëBk úãBáò ìLa íàeidy giln xyal ezpeek m` - ¦§¤£©¨¦¨©

,dxf dcearl eze` mikqpny oiil e` ,dxf dcearl eze` miaixwn
e lg xcpd oi`øzeî,miaxwend mixaca excp z` qitzdy itl ¨

,xecpd xac `le xeq`d xac mdy dxf dcearlåy `ed oicdíà §¦
xn`íúñ,ezpeek mdn dfi`l yxit `le jqp oiik e` giln xyak §¨

,øeñàzepaxw xyaa qitzdy xingdl eixac miyxtny meyn ¨
.gafnd iab lr mikqpny oiiae

:mixcp mzq ly sqep ote`
xne`déøäipelt xacíøçk éìòyie ,mxg enk ilr xeq` didi - £¥¨©§¥¤

,eixac yxtl zeiernyn izyíàdidi xacdy ezpeekìL íøçk ¦§¥¤¤
íéîL,ziad wcal ozipy epice minyl minixgny xack -øeñà ¨©¦¨

xecpd xaca eqitzdy oeik ,qitzdy xacd xq`pe xcpd lg -
,minylåz`f znerlíàdidiy ezpeekíéðäk ìL íøçkepice - §¦§¥¤¤Ÿ£¦

e lg xcpd oi` ,mipdkl ozipy,øzeîutgd ozipy xg`ly oeik ¨
mc` lkl xzene xenb mipdk oenn `ed ixd mipdkd icil mxgend

.oilegkåy `ed oicdíàxn`íúñmxg dfi`l yxit `le mxgk §¦§¨
,oiekzp,øeñàinxga qitzdy xingdl eixac miyxtny meyn ¨
.miny

:mixcp mzq ly sqep ote`
xne`déøäipelt xacøãð äîäa øNòîk íà ,øNòîk éìòm` - £¥¨©§©£¥¦§©£©§¥¨¨©

e xcpd lg ,dnda xyrna qitzdl oiekzp,øeñàxyrny meyn ¨
`xewy milrad ici lr dlg ezyecwy ,`ed xecpd xac dnda

,ixiyr dlíàåoey`x xyrnl ezpeek,ïøBb ìLmiyixtny §¦¤¤
e lg xcpd oi` ,dxyrn cg` iell d`eazdn,øzeî`ly meyn ¨

,xecpd xaca qitzdåy `ed oicdíàxyrnk df ixd xn`íúñ §¦§¨
e xcpd lg ,ezpeek xyrn dfi`l yxit `le,øeñàmiyxtny meyn ¨

.dnda xyrna qitzdy xingdl eixac
:mixcp mzq ly sqep ote`

xne`déøäipelt xaclä úîeøúk íà ,äîeøúk éìòøãð äkL- £¥¨©¦§¨¦¦§©©¦§¨¨©
zepaxw jxevl zetewl dkyld on minxez eidy zerna qitzdy

e xcpd lg ,xeaiv,øeñà,`ed xecpd xac dkyld znexzy meyn ¨
íàådnexza qitzdl oiekzpïøBb ìLdnexz d`eazd on mipzepy §¦¤¤

e lg xcpd oi` ,odkl dlecb,øzeîxac zaygp dpi` dnexzy itl ¨
la` ,excp zngn mixfl xeq`y xac `ed xecpd xacy ,xecpd
on `l` ,ezyxtde excp zngn mixfl dxeq` dpi` dnexz

,dxezdåoicdyíàdnexzk ilr ixd xn`íúñdfi`l yxit `le §¦§¨
e xcpd lg ,oiekzp dnexz,øeñàxingdl eixac miyxtny meyn ¨

dnexza qitzndy dzr epipyy dne .dkyld znexza qitzdy

el` ,xeq` ,oeekzp dnexz dfi`l yxit `le ,mzq.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
mzqa qitzdy minrt yiy dcedi iax zhiy z` d`ian dpynd

:xzene dnexz
äîeøz íúñ øîBà äãeäé éaøyxit `le mzq dnexza qitznd - ©¦§¨¥§¨§¨

`vnp `ed m` ,qitzd efi`aäãeäéaef dqtzd ,xcpy drya ¦¨
,äøeñàdkyld znexza qitzdl ezpeeky mix`any meyn £¨

eid ,milyexil mikenqd dcedi iyp`y meyn ,xecpd xac `idy
dnexza xcepd la` .mzq dnexz dkyld znexzl mb mi`xew

mzq,úøzeî ,ìéìbaiptn ,dkyld znexzl ezpeeky miyxtn `le ©¨¦¤¤
lä úîeøz úà ïéøékî ìéìb éLðà ïéàLäkLwegx mnewny meyn - ¤¥©§¥¨¦©¦¦¤§©©¦§¨

xn` m` okle ,mzq dnexz mpeyla z`xwp dpi`e ,milyexin
xac dpi`y oxeb znexza qitzdl ezpeek i`ce yxit `le mzq

.xzene xecpd
zx`anote`a wxe ,lwdl mixcp mzqy dycg dhiy dpynd

:xeq`y oicd ,xeq`l ezpeeky xazqny
íéîøç íúñoiekzp m` yxit `le mxgk ilr df xac ixd xne`d - §¨£¨¦

xcepd m` ,deab inxgl e` mipdk inxgl,ïéøzeî ,äãeäéaitl ¦¨¨¦
dcedi iyp`e ,mipdk my miievne milyexil dkenq dcediy
okzie ,mzq mxg oeyla mdl mi`xewe mipdkd inxg z` mixikn

`vnp `ed m` la` ,mipdk inxgl oiekzpy,ìéìbamzq xn`e ©¨¦
,mxg,ïéøeñàitl ,miny inxgl oiekzpy miyxtny meynïéàL £¦¤¥

,íéðäkä éîøç úà ïéøékî ìéìb éLðàmiievn mipdk oi`y oeik ©§¥¨¦©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦
,mipdk inxgl ezpeek oi`y xazqn mzq mxg xne`yke ,mdipia

.i`ce xcp `ede ,miny inxgl `l`

àøîâ
:lwdl mipc wtqay mixg` zenewnn dxizq dywn `xnbd

,xingdl mixcp mzqy dpyna epipy ,`xnbd dywnïðúäåixde - §¨§©
dpyna epcnl(a"in c"t zexdh)ì÷äì úeøéæð ÷ôñwtq yiy zexifp - §¥§¦§¨¥

mixcp mzqa recne .llk dlg dpi`e lwdl dpic ,dlg m`d
.miliwn zexifp wtqae ,mixingny epcnl

,`xif iax uxznàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàweligdn `iyew oi` - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨
.xg` `pzk zxaeq dpyn lky oeik .mixcpl zexifp oiaàä- ¨

zhiyk zxaeq lwdl zexifp wtqy dpynd,øæòéìà éaøeli`eàä ©¦¡¦¤¤¨
zhiyk zxaeq xingdl mixcp mzqy dpyndïðaølr miwlegy ©¨¨

llkp wtq m`d opaxe xfril` iax ewlgpy epivny .xfril` iax
.wtq `le i`ce wx llek epeyly e` ,xcepd oeyla

àéðúc,`ziixaaBzîäáe Búéiç Léc÷nälk z` yicwdy mc` - §©§¨©©§¦©¨§¤§
df ixd ,eizenda lk z` e` eizeigéBkä úà Léc÷ädyecw dlg- ¦§¦¤©

dlg wtqny ,dndal e` digl aygp m` reci oi`y iekd lr mb
e ,dnda e` `ed dig `ny wtqy dyecw eilrøæòéìà éaøwleg ©¦¡¦¤¤

eéBkä úà Léc÷ä àì øîBà,dnda wtq dig wtq iekdy oeiky- ¥Ÿ¦§¦¤©
`ny yecw iekd oi` eizeig z` yicwd m`y ,wtqn yecw epi`
aygp `ny yecw iekd oi` eizenda z` yicwd m`e ,dnda aygp
yicwnd zrc xfril` iax zrcly x`eane .dnda `le dig
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çñéç øNa[etwzììk çeìî BðéàL ,ìôz elôà ,[ftwzLiL ,íãà úìéëàì éeàøL éðtî ,Bìèìèì øzî ¯ ¨¨©£¦¨¥¤¥¨©§¨ª¨§©§§¦§¥¤¨©£¦©¨¨¤¥
äôé ízòcL íãà éða[gtwzïéññBëå[htwzéç øNa[vwzíc íeMî Búìéëàa øeqà ïéàL)[`vwzBîk , §¥¨¨¤©§¨¨¨§§¦¨¨©¤¥¦©£¦¨¦¨§

.(æ"ñ ïnñ äòã äøBéa øàaúiL¤¦§¨¥§¤¥¨¦¨
BúBà ñëì éeàø BðéàL äL÷ øNa ìáà[avwzïîeL ïBâk ,Bá àöBik íéøác øàL ïécä àeäå .Bìèìèì øeñà ¯ £¨¨¨¨¤¤¥¨¨Ÿ¨§©§§§©¦§¨§¨¦©¥§¨

ïðBö éç[bvwzúaL éàöBîì íãà úìéëàì àlà íéáìëì íéãîBò ïðéà éøä ¯ íéáìëì ïééeàøL óàL ,[cvwz, ©¥¤©¤§¦¦§¨¦£¥¥¨§¦¦§¨¦¤¨©£¦©¨¨§¨¥©¨
.íeìëì Bì ïééeàø ïðéà úaLáe§©¨¥¨§¦¦§

Bìèìèì øzî ¯ (çéøñnL Leøt) çeôz øNa ìáà[dvwzéáìëì éeàøL éðtî ,:íéáìëì ãîBòå í £¨¨¨¨©¥¤©§¦©ª¨§©§§¦§¥¤¨¦§¨¦§¥¦§¨¦
סח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
éç øùá [åô÷ú מבושל שאינו בשר –529.
ììë çåìî [æô÷ú ויש מתרכך הוא שנמלח בשר אבל –

אדם  לבני גם הדחק ידי על לאכילה וראוי טעם בו
יפה. דעתם שאין

äôé íúòãù [çô÷ú דב בכל להם ויפה טוב ואינם – ר,
בו  .530קצים

ïéññåëå [èô÷ú אוכלים –531.
éç øùá [ö÷ú רגילים שאין ומקומות בזמנים אף –

לכך  ראוי עוד כל בטלטול מותר חי, בשר .532לאכול

íã íåùî [àö÷ú לא ואפילו לגמרי חי שהוא אף –
שהודח  אלא .533נמלח
åúåà ñåëì [áö÷ú או וגידים שומן מלא בשר כגון –

טרי  .534שאינו
ïðåö éç ïîåù [âö÷ú– שוב והצטנן שבושל שומן –

בטלטול  .535מותר
úáù éàöåîì [ãö÷ú.השבת לאחר –
åìèìèì øúåî [äö÷ú.בשבת הסריח אפילו –

zetqede mipeiv
וראוי 529) רך הוא עוד כל בהמה, בשר בין עוף בשר בין

בשר  ודין תקלד, הערה כדלהלן יפה שדעתו למי לאכילה
הבא. בסעיף נתבאר דגים

זה 530) - רעים עני ימי כל ע"ב: קמה בתרא בבא
יפה. שדעתו זה - תמיד משתה לב וטוב איסטניס,

לאכילה 531) ראוי שאינו כגון כדרכו, שלא דבר אכילת
לו  ברכות רש"י (ע"פ "כסיסה" נקראת הדחק ידי על אלא

פלפלי). כס ד"ה ע"ב
בטלטול 532) לאוסרו ואין ס"ו, שכא סי' להלן משמע כן

למאכל  היום ראוי אינו אם אלא לאוכלו דרכו אין אם גם
אינו  אם או בישול) שצריך מחמת או איסור (מחמת כלל
אינו  שהיום וכגון לכך, ראוי אם (אף לאכילה כלל עומד
עומד  אינו אך כלב לאכילת ראוי אבל אדם לאכילת ראוי
- היום אדם לאכילת ראוי אם אבל כלל), כלב לאכילת
היתר  כי והוא לעולם, בכך דרכו שאין (אף בטלטול מותר
בהמה, מאכל או אדם מאכל שהוא משום הבשר טלטול
שיש  דבר וכל כלים שברי קליפות, מדין שונה מאכל ודין
להאכילו  דרכו אם רק בטלטול המותר בלבד כלי תורת עליו
היום  לאכילה עומד שאינו אף - בו) להשתמש או לבהמה

השבת. לאחר אלא

שכא 533) סי' כדלהלן להדיח או למלוח אסור בשבת
ו. וסעיף ב סעיף

שפירשו 534) ויש קשה, בשר בגדר נכלל מה נתבאר לא
לא  אך המג"א) (כדעת לבהמה עוף בין לחלק שוע"ר שדעת
שור  בין חילוק נתבאר ס"ב רנד סי' ולעיל בשוע"ר, נתפרש
שבשרם  ועוף גדי בשר לבין קשה שבשרם גדול איל או ועז
להחמיר  אין ולמעשה, אכילה, לעניין חילוק אינו זה אך רך,
בשר  באכילת הרגילים שאלו בשר אלא קשה כבשר ולדון
מלא  הוא כי או קשה שהוא מחמת אותו אוכלים לא חי
ולא  אדמה או קמח כאכילת עבורם (ונחשב וגידים בשומנים
(וכל  בזמננו נאכל אינו כלל טרי שאינו בשר וכן כמאכל),
בשר  אבל חי. בשר שאוכלים במקומות גם בזמנם) שכן

קשה". "בשר בכלל אינו לכשיופשר רך שיהיה קפוא
הלוי 535) שמואל בן מאיר (מהר"ר שמואל תולדות ס'

יח  אות צט סי' לב מצוה ח"ג ה'תרצ"ט) אוהעלי, קליין,
דמיירי  פשוט ונ"ל נו)): ס"ק המג"א דברי (על שומן ערך
לאדם  שראוי פשוט הדבר שהתיכו שומן דאילו חי בשומן
עם  הן פת עם הן ניתך שומן שאוכלין יום בכל ומעשים
סס"ח  ש"ח סי' רב דבי להשו"ע מצאתי אח"כ אוכלין, שאר

חי. שומן להדיא נקט
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בשבת: להיות שחל פסח ערב דין תמד סימן ג חלק

לבדוק ‡ אפשר שאי כיון בשבת להיות שחל בניסן י"ד
לאורו  לבדוק הנר את לטלטל אסור שהרי שבת בליל
לפיכך  תל"ג בסי' שנתבאר כמו לבדוק אפשר אי ביום וגם
על  ומברכין י"ג ליל שהוא ששי בליל לבדוק הכל מקדימין
מצאו  שלא ברשותו שנשאר חמץ כל ומבטלין חמץ ביעור
שמשיירין  ובחמץ בבדיקה הנמצא בחמץ ונזהרין זו בבדיקה
או  קטנים ממנו יגררו שלא מוצנע במקום להניחו לאכילה

תל"ד: בסי' שנתבאר כמו שרצים

ולא · שברשותו החמץ כל לבער צריך שבת ערב וביום
סעודה  אבל לשבת סעודות ב' מזון רק ממנו ישייר
לאכלה  אפשר אי היום חצות אחר הוא שזמנה כיון שלישית
דבש  או שמן או ביין שנילושה מצה דהיינו עשירה מצה רק
נקראין  אינן אלו שכל פירות ומי משקין שאר או חלב או
בפסח  מצה אכילת חובת ידי בהן יוצא אדם ואין עוני לחם
יוצא  שאדם מצה כל אבל פסח בערב לאכלו מותר ולפיכך
בסי' כמ"ש פסח בערב לאכלה אסור בפסח חובתו ידי בה

תע"א:

עשירה ‚ מצה לאכול כלל נוהגין שאין אלו ובמדינות
תס"ב  בסי' שיתבאר מטעם ואילך ה' משעה פסח בערב
מיני  בשאר בהן וכיוצא ודגים בבשר שלישית סעודה יקיימו
חובת  ידי יוצא אדם אלו שבדברים אומרים יש שהרי לפתן
בסי' שנתבאר כמו השנה שבתות בכל שלישית סעודה

רצ"א:

יש „ שהרי פירות במיני יקיימנה לפתן מיני לו אין ואם
כמו  שלישית סעודה חובת ידי יוצא בזה שגם אומרים

שם. שנתבאר

לגמרי  נימוחה שלא מבושלת במצה לקיימה ראוי והיה
מהן  אחד בכל שיש דהיינו קיימין פרוסותיה אלא בבישולה
ויכול  המזון וברכת המוציא עליהן שמברכין בענין כזית
בערב  לאכלה מותר שהרי הכל לדברי ג' סעודה  בה לקיים
מבושלת  במצה בפסח חובתו ידי יוצא אדם שאין כיון פסח

כן. לעשות נוהגין שאין אלא תס"א) בסי' שיתבאר (כמו

עשירה  מצה לאכול שנוהגין במקומות וכן כן שנוהג ומי
עשירית  שעה קודם זו ג' סעודה שיאכל ליזהר צריכין
בסי' שיתבאר כמו הערב עד פת לאכול אסור ואילך שמכאן

תע"א:

È˘ ÌÂÈ

יכול ‰ הדין שמן אע"פ שבת בערב החמץ כשמבער
חצות  קודם לבערו צריך ואין לחשיכה סמוך לבערו
למחר  עד לאכלו מותר שהרי השנים כל בשאר כמו היום
קודם  שבת בערב לבערו ליזהר טוב מכלֿמקום ה' בשעה
גם  לבער שנים בשאר לטעות יבואו שלא כדי היום חצות

פסח: בערב היום חצות אחר כן

Â כמו הביעור בשעת שבת בערב לבטל צריך אין אבל
החמץ  כל ו' בליל ביטל כבר שהרי השנים בשאר
ברשותו  שיש ומה ממנו יודע ואינו מצאו שלא שברשותו
שהרי  שבת בערב לבטלו לו אפשר אי לו הידוע החמץ מן

בשבת: ממנו לאכול הוא צריך

Ê שחרית בשבת בתפלה יאריך שלא לש"ץ להזהיר יש
איסור: לידי יבואו שלא חמץ אכילת משום

Á או קמחים מיני או הריפות מיני זה לשבת לבשל אין
בקערה  או בקדרה לידבק שדרכן תבשילין מיני כל שאר

ש  להסיר כדי האכילה גמר אחר בשבת להדיחן יצטרך לא
השבת  לצורך אינה זו הדחה שהרי בהן הדבוק החמץ את
בסי' שנתבאר כמו השבת לצורך שלא כלים להדיח ואסור

שכ"ג.

אפשר  שאי בענין בכלים ונדבקו אלו מינים ובישל עבר ואם
להדיחם  מותר מאומה בהם ישאר שלא היטיב לקנחם
החמץ  להעביר מצוה צורך זו בהדחה שיש כיון בשבת
מעט  אלא בהם אין אפילו להדיחם וטוב לבערו כדי מהכלי
שנתבאר  כמו הדין מעיקר לבערו צריך שאין בענין חמץ
אסור  היטיב לקנחם לו אפשר אם אבל תמ "ב בסימן

בשבת: להדיחם

Ë קודם זה בשבת שחרית סעודת מלאכול שגמר אחר
מן  עליה שאכלו המפה היטיב ינער חמישית שעה
והכפות  והקערות והקדירות בה שנשארו הדקין הפרורין
באצבעו  היטיב יקנחם חמץ בהן שנשתמש הכלים ושאר
כלי  שאר עם המפה (ויטמין בעין חמץ בהם ישאר שלא
כמו  הפסח ימי כל לשם לילך רגיל שאינו בחדר החמץ
הדקים  והפרורין הקינוח וישליך תנ"א) בסימן שיתבאר
שעה  דכשתגיע ביתו בתוך אפילו הרגלים דריסת במקום

הרגלים. דריסת ידי על מבוערין הן כבר ששית

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

לנכרי  ליתנם צריך גדולים פירורין לו נשארו אם אבל
שאין  מתנה בשבת ליתן שאסור פי על ואף גמורה במתנה
שם, עיין ש"ו בסימן שנתבאר כמו השבת צורך בה
מרשותו  החמץ לבער כדי כן עושה שהוא כיון מכלֿמקום
צורך  זו בנתינה יש הרי יראה בבל בפסח עליו יעבור שלא

שם. שנתבאר כמו מצוה לצורך מתנה ליתן ומותר מצוה

מביתו  להוציאן לו יאמר שלא ליזהר צריך ומכלֿמקום
פי  על ואף התורה מן בשבת בו לטלטל שאסור למקום
נותן, הוא כן מנת ועל יוציאנו שהנכרי יודע שהוא
הרי  שיוציאנו בפירוש לו אומר שאינו כיון מכלֿמקום

ישראל. של שלוחו ואינו עצמו מדעת כן עושה הנכרי

מזון  דהיינו מועט דבר אלא לו יתן שלא ליזהר צריך וכן
כולה  לאכלה יכול היה רוצה הנכרי היה שאם אחת סעודה
הישראל  לבית ובא וחזר הנכרי הוציאו ואם הישראל בבית
מאה  אפילו וכן אחת סעודה מזון לו וליתן לחזור יכול
סעודה  ממזון יותר אחת בפעם לו ליתן אסור אבל פעמים
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הישראל  בבית עכשיו כולו לאכול יכול שאינו דכיון אחת
אמר  כאילו והרי להוציאו מנת על לו שנותן הדבר ניכר הרי

להוציאו: בפירוש לו

È שאסור הרבים רשות דרך מוציאו כשהנכרי זה וכל
כרמלית  דרך מוציאו הוא אם אבל התורה מן בו לטלטל
בבת  הרבה לו ליתן מותר סופרים מדברי אלא איסורו שאין
התירו  מצוה שבמקום שיוציאנו בפירוש לו ולומר אחת
מדברי  אלא איסורו שאין דבר בשבת לעשות לנכרי לומר

ש"ז: בסי' שנתבאר כמו סופרים

‡È ששית שעה הגיע שכבר או לו ליתן נכרי אין ואם
יו"ט  מוצאי עד כלי עליו יכפה לנכרי ליתנה שאסור
זה: דין פרטי כל שם עיין תמ"ו בסי' שנתבאר כמו ויבערנו

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

·È שאפה חמץ מלחם שבת בערב חלה להפריש שכח אם
שאם  אע"פ שבת ליל שחשכה עד נזכר ולא זה לשבת
הוא  אם זה ללחם תקנה יש השנה שבתות בשאר כן אירע
שישייר  רק חלה הפרשת בלא לאכול שמותר לארץ בחוץ
יפריש  השבת שלאחר כדי משהו ועוד חלה שיעור ממנו
שהקילו  בשבת שאכל הלחם על גם הזה המשוייר מן חלה
מפריש  ואח"כ והולך אוכל להיות לארץ חוץ בחלת חכמים
ליתן  צריך שהרי כן לעשות אפשר אי זה בשבת אבל
שעה  שתגיע קודם גמורה במתנה לנכרי הזה המשוייר
ושיחזירנו  יאכלנו שלא הנכרי את להזהיר לו ואסור ששית
יחזירנו  לא ואם תמ"ח בסימן שיתבאר כמו הפסח לאחר לו
שלמפרע  נמצא חלה ממנו להפריש הפסח לאחר הנכרי לו
צריך  אלא תקנה זה לטבל אין לפיכך זה בשבת טבל אכל

ששית: שעה קודם לנכרי גמורה במתנה כולה ליתנה

‚È אע"פ זה בשבת חמישית בשעה חמץ לטלטל מותר
הרי  מכלֿמקום באכילה אסור הוא שהרי לו ראוי שאינו
והרי  לנכרי ליתנו או ועוף חיה לבהמה להאכילו יכול הוא
להאכילו  אלא ראוי שאינו וטריפה נבילה כבשר דינו
שנתבאר  כמו בשבת לטלטלו ומותר לנכרי ליתנו או לכלבים

שם. עיין שכ"ד בסימן

הוא  הרי בהנאה אסור שהוא ואילך ששית משעה אבל
ולפיכך  לכלום לו ראוי שאינו כיון ואבנים כעצים מוקצה

אחר  דבר ידי על אפילו לטלטלו בקנה אסור לדוחפו כגון
כמו  בקנה לדוחפו מותר שאז למקומו צריך הוא כן אם אלא
חל  אפילו אסור בידיו בו ליגע אבל שי"א בסי' שנתבאר
מן  לבערו בו שמתעסק בשעה אלא החול בימות פסח ערב

הטעם: שם עיין תמ"ו בסימן שיתבאר כמו העולם

„È סעודת אחר ברשותו חמץ שום לו נשאר לא אפילו
שעה  סוף כשתגיע כן פי על אף זה, שבת שחרית
בשאר  שמבטל כדרך חמצו כל ולבטל לחזור צריך חמישית
ברשותי  דאיכא וחמיעא חמירא כל שאומר פסחים ערבי

תל"ד: בסימן שנתבאר כמו כו' חזיתיה ודלא דחזיתיה

È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

ÂË בחול שחל בין שחרית עשר בארבעה מביתו שהלך מי

לו  שיש נזכר הביעור זמן שהגיע וקודם בשבת שחל בין
עד  לביתו לחזור דעתו ואין ביערו שלא ביתו בתוך חמץ
שזמנה  מצוה לדבר הולך הוא אם הביעור זמן שיגיע לאחר
כגון  מצוה לסעודת שהלך או בנו את למול כגון היום כל
בת  של ונשואין אירוסין וסעודת הבן ופדיון מילה סעודת
אבל  הארץ לעם הארץ עם ובת חכם לתלמיד חכם תלמיד
שאין  כיון לישראל כהן בת או הארץ לעם חכם תלמיד בת
הסעודה  ואפילו מצוה סעודת נקראת אינה יפה עולה זיווגן
אותה  שקורין לכלתו סבלונות משלח כשהחתן שעושין
לחזור  צריך אין מצוה סעודת נקראת היא גם קנין סעודת
שיחזור  ביום שהות יש כן אם אלא החמץ ולבער לביתו
אבל  המצוה ולקיים לילך לחזור ויוכל החמץ ויבער לביתו
אחר  שהרי שהוא במקום יבטלנו כך כל ביום שהות אין אם
מצוה  ובמקום סופרים מדברי אלא לבערו צריך אין הביטול

תורה: דברי על חכמים העמידו

ÊË חמץ לו שיש נזכר הביעור זמן שהגיע לאחר אם אבל
בסי' שנתבאר כמו לבטלו יכול אינו שאז ביתו בתוך
העולם  מן החמץ לבער כדי מיד לביתו לחזור חייב תל"ד

ל  יהיה לא כך שאחר ואע"פ חול הוא אם שהות לגמרי ו
דוחה  מצותֿעשה שום אין מכלֿמקום המצוה ולקיים לילך
מבער  שאינו ורגע רגע כל שהרי חמץ דהשבתת מצותֿעשה
מבתיכם  שאור תשביתו של מצותֿעשה על עובר הוא החמץ

מצותֿעשה. כל בשאר כן שאין מה

השדה  פני על מוטל והוא קוברין לו שאין מצוה ממת חוץ
שיש  שנזכר אע"פ מיד לקוברו חייב בו הפוגע שכל בבזיון
לבטלו  יכול שאינו הפסח בתוך והוא ביתו בתוך חמץ לו
ביום  שהות יש ואפילו ימצא ובל יראה בבל עליו עובר והוא
בו  ולקברו ולילך ולחזור החמץ ולבער לביתו לחזור שיוכל
שגדול  שיקברנו עד ממנו לזוז לו אסור כן פי על אף ביום
ואל  בשב שבתורה מצות כל את שדוחה הבריות כבוד
אלא  בידים תעשה לא על עובר שאינו (כלומר תעשה
המת): בקבורת מתעסק שהוא ידי על מתבטלת היא מאליה

È˘È˘ ÌÂÈ

ÊÈ מן או הדליקה מן או הנהר מן להציל הולך היה
נזכר  הביעור זמן שהגיע וקודם הלסטים מן או המפולת
שיוכל  ביום שהות שיש אע"פ ביתו בתוך חמץ לו שיש
פי  על אף ולהציל ולילך ולחזור החמץ ולבער לביתו לחזור
דכיון  שהוא במקום החמץ יבטל אלא לביתו יחזור לא כן
תורה  דין על חכמים העמידו נפשות להצלת הולך שהוא
שעה  שהגיע אחר נזכר אם אבל בלבד בביטול לו שדי
יש  אם לבערו לביתו לחזור צריך לבטלו יכול שאינו ששית
לו  שברי והוא ולהציל ולילך לחזור שיוכל ביום שהות
כשילך  שיציל כמו אח"כ כשילך כך כל להציל שיוכל
יוכל  עכשיו כשילך שמא להסתפק יש אם אבל עכשיו
לביתו  יחזור לא כך אחר להציל שיוכל ממה יותר להציל
ובל  יראה בבל עליו עובר שהוא הפסח בתוך הוא אפילו

החמורה: שבת אפילו דוחה נפשות ספק שכל לפי ימצא

ÁÈ ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר הרשות לדבר הולך ואם
עדיין  יכול שהוא הביעור זמן עדיין הגיע לא אפילו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

בי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ולבער  מיד לביתו לחזור הוא חייב כן פי על אף לבטלו
הרשות. דבר מפני חכמים מצות דוחין שאין חכמים כמצות

כדבר  זה הרי רבו אצל תורה ללמוד הולך הוא ואפילו
לפי  סופרים מדברי מצוה שהיא חמץ ביעור אצל הרשות
לקיים  אפשר כשאי מהתלמוד גדול הוא המצות שמעשה
בכל  הוא הלימוד שמצות פי על ואף אחרים ידי על המצוה
מבטל  הוא סופרים מדברי מצוה שבעשיית ונמצא ורגע רגע
של  היא המצוה גם אם ואפילו תורה תלמוד של מצותֿעשה
העוסק  שכל יעשה שירצה ואיזה שקולין שניהם הרי תורה

שהמצ  כיון מכלֿמקום אחרת ממצוה פטור היא במצוה וה
המצוה  תתבטל יקיימנה ולא בתורה יעסוק שאם עוברת
תורה  של מצותֿעשה תתבטל לא המצוה ובעשיית לגמרי
נדחה  תורה תלמוד לפיכך כך אחר ללמוד יכול שהרי לגמרי
אפשר  כשאי סופרים מדברי הן אפילו המצות כל מפני

רמ"ו: סי' ביו"ד שנתבאר כמו אחרים ידי על לעשותן

˘„Â˜ ˙·˘

ËÈ אלא לחזור צריך אין ממש הרשות לדבר הולך ואפילו
שם  אין אם אבל חמץ כביצה ביתו בתוך יש כן אם
בביטול  לו די אלא מיד לחזור חכמים הטריחוהו לא כביצה

ששית. שעה הגיעה לא אם

לחזור  צריך לבטל יכול שאינו ששית שעה הגיעה אם אבל
שאינו  זמן כל שהרי חמץ כזית אלא שם אין אפילו מיד
תורה  של מצותֿעשה על עובר הוא לגמרי העולם מן מבערו
מן  עליו עובר שאינו מכזית פחות אלא שם אין אם אבל
אף  לחזור חכמים הטריחוהו לא סופרים מדברי אלא התורה
לביתו  וכשיחזור לדרכו ילך אלא לבטלו יכול שאינו פי על

את  עליו יכפה שבת או יו"ט הוא ואם בבואו מיד יבערו
תמ"ו: בסימן שיתבאר כמו הערב עד הכלי

Î ששית שעה שמשהגיעה מקומות בכמה נתבאר כבר
שלו  שאינו לפי חמצו לבטל יכול אדם אין פסח בערב
נתחמץ  כשכבר אמורים דברים במה בהנאה שנאסר כיון
יעבור  שלא כדי לבטלו יכול שנתחמץ קודם אבל החמץ
מי  לפיכך שנתחמץ לאחר התורה מן ימצא ובל יראה בבל
ולמעלה  ששית משעה ביתו בתוך מצה של עיסה לו שיש
מיד  לביתו לבא לו אפשר ואי אחר במקום טרוד והוא
יבטלנה  לביתו שיחזור עד תחמיץ שמא ומתיירא לאפותה
עליו  ועובר לבטלה בידו אין שמשתחמיץ שתחמיץ קודם

התורה: מן ימצא ובל יראה בבל

חמץ: ביעור דין תמה סימן ב חלק

מצוה ‡ הוא ז' שעה שמתחילת אע"פ התורה שמן כשם
חמץ  שנמצא ורגע רגע וכל ברשותו חמץ ימצא שלא
של  מצותֿעשה על עובר הוא לבערו מתעסק ואינו ברשותו
ששית  שעה בסוף לבערו מחוייב אינו כן פי על אף תורה
הוא  ואילך ז' מתחילת אלא ז' בתחילת ימצא שלא כדי
שעה  שמתחילת אע"פ סופרים מדברי כך לבערו שמחוייב
רגע  וכל ברשותו חמץ ימצא שלא מצוה הוא ואילך ששית
עובר  הוא לבערו מתעסק ואינו ברשותו חמץ שנמצא ורגע
מחוייב  אינו כן פי על אף סופרים מדברי מצותֿעשה על
בתחילת  ברשותו ימצא שלא כדי חמישית שעה בסוף לבערו
שמחוייב  הוא ואילך ששית שעה מתחילת אלא ששית שעה
כמו  ה' בסוף לבערו לנהוג טוב (ומכלֿמקום לבערו

תל"ד). בסימן שנתבאר
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ziciqgd dyxtd - `xie zyxt 'xe` dxez'

חד  הּוא אנּת אלּיהּו Fbe'")1ּפתח `p dcx`" wEqtl KiIW) ¨©¥¦¨©§§¨©¨§¨¥§¨¨§

gzR"EdIl`[..] oAWEga `le cg `Ed Yp` :`Ed Yp` , ¨©¥¦¨©§§¨§¨§§¨©§§
oipETiY xUr zwiR`C'2"כּו. §©¦©£©¦¦

"oipETY" mWA zFxitq 'i E`xwp dOl ± df oipr oiadl§¨¦¦§¨¤¨¨¦§§§¦§¥¦¦
WtPd zEdn oipr xE`iA miCwdl Kixv ±3: ¨¦§©§¦¥¦§©©©¤¤

ilA hEWR xF` `id Dnvr cSn WtPd dPd iM¦¦¥©¤¤¦©©§¨¦¨§¦
zFCnE lkU zEwNgzd4zpigA od DNW zFCOde lkVde . ¦§©§¥¤¦§©¥¤§©¦¤¨¥§¦©

oiWEalopi` la` zFCnE lkU Dl Wi WtPdW .WtPl §¦©¤¤¤©¤¤¥¨¥¤¦£¨¥¨
WtPd zEInvre zEdn5. ©§©§¦©¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

(1):EdIl` gzR ligzOd xEAC"ux`d lM idie" ligzOd xEAC miIg zxFY,bq] ¦©©§¦¨©¥¦¨©©¦¦©©§¦©§¦¨¨¨¤
[b"zwrf 'd xn`Ie" ligzOd xEAce ,[c ,gw]"`Ed Yp`" ligzOd xEAC xECiq . §¦©©§¦©Ÿ¤©£©¦¦©©§¦©§§

.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± .[` ,`nx a wlg]¥¤¦§§©©§

x"Enc` zgPd ± a gqFp .e"qwz oeWgxn fi ,`xIe zWxR Wcw zAW mFiA xn`p¤¡©§©¨Ÿ¤¨¨©©¥¨©§¤§¨©©¨©©§

` wlg e"qwz ;fv cEOr dxFYd zFIWxR lr owGd x"Enc` ixn`n ± irvn`d̈¤§¨¦©©§¥©§©¨¥©¨¨¦©¨©¥¤

iAx zgPd ± b gqFp ."'Ek Yp` xn`n xE`iA ztqFzA oiadl" ligznE el cEOr©©§¦§¨¦§¤¤¥©£©©§§©©¨©©¦

."'Ek Yp` xn`e gzR" ligznE en cEOr mW ± owGd x"Enc` oA dWnŸ¤¤©§©¨¥¨©©§¦¨©§¨©©§§

.` ,glyz sC c KxM ziW`xA dxFYd xF` ± xn`Od lr wcv gnSd zFdBd©¨©¤©¤¤©©©£¨©¨§¥¦¤¤©

xEACl zFdBd" ± mdilr cQEin .hlxzz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©§¨£¥¤©¨§¦

Fnvr iptA xtqA mb qRcp .(g"pxz zFdBd :oNdl) "g"pxz EdIl` gzR ligzOd©©§¦¨©¥¦¨§©¨©¨¦§©©§¥¤¦§¥©§

gnSd zFdBde xn`Od lW zFxg`d zF`gqEPd ± zFtqFd mr ,(g"ryz z"dw)§¨¦¨©§¨¨£¥¤©©£¨§©¨©¤©

d`vFd) dWn ipR xtqA qRcp "EdIl` gzR" lr g"`Cn mixE`A hwl .wcv¤¤¤¤¥¦¦©©¨©¥¦¨¦§©§¥¤§¥Ÿ¤¨¨

.(g"nyz c"Ag xtM ,Whiee`AEil ± mW ild` :dIpW§¦¨¨¢¥¥§©¦§§©©©

ix`nC oiNitY" .jli`e `v 'r a"pxz n"dq "dpdPd lM" ligzOd xEAC mb d`xE§¥©¦©©§¦¨©¤¡¤§¦¦§¨¥

.glz wxR a KxM a"xrz KWnd .Kli`e blx cEOr b"pxz mixn`Od xtq "`nlr̈§¨¥¤©©£¨¦©¨¥¨¤§¥¤¤¤¤

.` ,en ziW`xA oFOxd glR¤©¨¦§¥¦

.(xn`Od mEIQA dxrd d`x ± "`p dcx`" wEqRl xn`Od zEkiIW©¨©©£¨©¨¥§¨¨§¥¤¨¨©¦©©£¨
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שזהו Ê"Î·Â(לח) מרובע שיר ענין באור בתוס' יובן
מיני  בד' מדרגות בד' התכללות בחי'
בהתכללות  יחד שנכללו העולם רוחות שבד' התכללות
אך  וד"ל. כנ"ל יחד רוחות הד' כל יוכללו כאשר אחת
בהליכת  מ"ש והוא אחד ענין עוד להקדים יש הנה
סובב  סובב צפון אל וסובב דרום אל הולך השמש

מובן  זה אין דלכאורה ו) א, (קהלת כו' הרוח הולך
ומה  כו' הרוח בסיבוב ומסיים השמש בהילוך שמתחיל
מ"ש  וגם דוקא. לדרום השמש להילוך יש שייכות
רק  כלל לצפון מסבב השמש אין הרי צפון אל וסובב
להקדים  יש הנה אמנם כו'. בקיץ המערב וקצה בדרום
רואים  שאנו העולם רוחות ד' בהתכללות אחד ענין עוד
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והדרגה  בסדר שלא הרוחות התכללות יהיה שלפעמים
ע"י  והוא גדולה ותערובת בלבול בבחי' אלא זע"ז כלל
מאד  גדול בתוקף סוער שהרוח סערה רוח סבת
רוח  כמו הצריך סדר בלי שינשבו הרוחות כל שמבלבל
ומזרח  דצו"ד הרוחות לבלבל שיתגבר שבים סערה
הים  לגלי שמבלבל עד והדרגה סדר בלי ומערב
מזרח  מרוח מתגבר לפעמים ולהורידם ביותר להעלותם
באופן  מצו"ד וכן לנגדו מערב רוח מתגבר ומיד למערב
או  ויעמדו כלל הים על להלוך הספינות יוכלו שלא
הים  ליורדי כידוע ביותר גובר אחד כשרוח וישברו יפלו
בהילוך  נכון סדר ע"פ כ"א לילך להם שא"א באניות
רוח  ע"י או הרוחות מד' בשוה ממוזג ברוח הרוחות
סליק  כד בשלח פ' בזהר וכמ"ש כו' בנחת שילך מיוחד
קיימין  ארבין כל אשתכח זעפא דרוח כו' גלגלוהי ימא
סטר  לכל מתבדרין ימא נוני וכל נחתין ולא סלקין לא
העליונות  רוחות בבחי' היינו למעלה מזה והדוגמא כו'.

מקור שהן הגשמי דאצי' העולם רוחות לד' ושרש
כו' אתי מקום הנה בענין כידוע למטה וארץ שבים
מעלה  ו"ק הכולל הוא מקום שבחי' כא) לג, (שמות
הראשון  ומקור שרש ובחי' צו"ד ומערב מזרח ומטה
ו"ק  שהן העליון מקום מבחי' נמשך גשמי למקום
המקום  מהמשכת שלמעלה הוי"ה שבשם העליונים
הוא  י) פ"צ, (מד"ת ארז"ל וע"כ ממש ליש מאין בפועל
דעולם  שמקום מקומו העולם ואין עולם של מקומו
ו"ק  לגבי חשיב ממש וכלא בטל ליש מאין הנברא
כו' אתי מקום הנה וז"ש למעלה מקום שנק' העליונים
ממקומו  הוי"ה כבוד ברוך יב) ג, (יחזקאל נא' וע"כ
הוא  העליון שמקומו ומפני כו' המקום ברוך וזהו דוקא
אע"פ  ש"ע מקומו נק' עולם שנק' הנברא למקום מקור
לך  ערוך דאין מהם בערך שנבדל מקומו העולם שאין
אלקית  דהארה מהארה רק הוא העולם התהוות כי כו'
בק"ש  היחוד כוונת וזהו כידוע אלקים בשם המצומצם
ש"ע  אלופו הוא שהא' דלי"ת אח אחד ה' באמרו
רקיעים  ז' אח והן הבריאה בעולם דאצי' מו"ק שיומשך
וזהו  העולם רוחות וד' ומטה מעלה ובחי' והארץ

כדי  אחד של בדלית שיאריך ב) יג, (ברכות שארז"ל
במ"א  (כמ"ש העולם רוחות וד' וארץ בשמים להמליכו
והנה  כו'. הגדולה ה' לך יא) כט, (דה"א וז"ש באריכות)
זהו  הרוחות ובלבול עירוב להיות יכול שלמטה מה
ביותר  העליון רוח העולם ברוחות שנמשך מצד
בטול  בבחי' יבאו ע"כ הרוחות ד' מהתחלקות שלמעלה
באופן  והדרגה בסדר לילך יוכלו שלא עד גדול
יש  ג"כ שלמעלה מפני והיינו כו'. זע"ז התכללותם
הרבה  שלמעלה דאצי' דו"ק העליון המקיף אור הארת
ואע"פ  כו'. דחג"ת מדות ו' שהן הו"ק התחלקות משרש
ההתכללות  כמו נכון בסדר ההתכללות בחי' בהם שיש
ובהתכללות  מיוחד באופן שבחסד וגבו' שבגבו' בחסד
המדות  ממקור שנמשך כפי הנכון בסדר כאחד כולם
שלמעלה  המקיף אור מחמת אך כו' בינה מבחי' דו"ק
אחד  וכל סדרם אופן ממציאותם מתבטלים ממקורם
ענין  וזהו כלל הילוך בלי שעומד או מקומו על אינו
קיימין  ארבין וכל שמתבלבלים העליון שבים הרוחות
מתבטלים  דאצי' הנשמות שהן עלאה ימא ונוני
ומתבדרין  הילוכם סדר לקבל יוכלו ולא ממציאותם
בלבול  שנמצא לצפון ומדרום למערב ממזרח סטר לכל
ומי  ושרשו מקומו מוצא שאינו בכאו"א ותערובות
כו'. צפון אל הולך דרום שבצד בחסד ושרשו שמקומו

ל  הגשמי שבים הגשמיים הרוחות בלבול מטה כדמיון
במדות  העליון הים דרוחות במקורם שגם לפי וכ"ז כו'
ממקור  שלמעלה דכתר המקיף מבחי' נמשך דאצי'
אור  ויכול סדרם יתבלבל ע"כ מחו"ב שמקבלים המדות
כו' ממקומו או"א כל שיוחלף הגבו' בכלי להאיר החסד
רוחא  לאשלמ' דידע בימא דברא ההוא דאתא עד
דע"י  מיסוד שמקבל אבא יסוד בחי' שזהו כו' דזעפא
ולהשקיט  דמדות זה דמקיף הגבו' להמתיק שיוכל
בהילוך  נכון סדר להיות שיכול עד כו' סערה הרוח
כפי  זע"ז בהתכללות העליון דים העליונים הרוחות
בבאורי  (כמ"ש כו' עליונות דמדות במוחין שנמשך
ממוזג  אור שיאיר למטה יהיה וכך ע"ש) באריכות הזהר

וד"ל: כו' כסדרן שיתכללו הרוחות במקור
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לבריאה ‰Â‰כד) אצי' שבין בע"ח מ"ש יובן עפ"ז
הלבוש  הוא המסך כי ופרגוד מסך יש
נפרד  ודבר יש בחי' יהי' שעי"ז כדי ומסתיר המעלים

שמסתיר  גשמי המסך כמשל והוא כו' עו"ע בבחי' ולא
של  אור רק הוא המסך בוקע שהאור ואע"פ האור
מאור  דהארה הארה שהוא הלבנה אור וכמו כו' תולדה
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אור  בה ונסתר מהשמש האור מקבלת דהלבנה השמש
דהארה  הארה היינו אח"כ מאירה שהיא ומה השמש
לקטו  עפמ"ש הפרסא ענין ג"כ מבואר ובמ"א כו'
שאבנים  כו' אליך אעבור לא אני אם גל ועשו אבנים
אותיות  כמשל והוא הפרסא נעשה שמזה אותיות הן
הנמשל  עומק לגמרי ומעלימים שמסתירים המשל
במשלים  עילאין רזין שהלביש שלמה משלי וכענין
ומסתירים  מעלימים אלו אותיות הרי גשמיים מענינים
כלל  ערוך אין הארה איזו מזה שמושג ומה השכל אור
בגלוי  השכל כשאומר (משא"כ עילאין הרזין עצם לגבי
כסאי  השמים כתיב והנה כו'), עו"ע בחי' זהו באותיות
ידה  ועל שבה היא הכסא דהנה כסא נק' שהפרסא פי'

הקומ  נצב היה שמתחלה למטה האדם גוף ה נשפל
וגופו  וראשו למטה א"ע משפיל הכסא על וכשיושב
והנמשל  הכסא, על היושב הוא והגוף למטה נשפלים
דמלכא  גופא בחי' נק' עליונות המדות כי למעלה מזה
ידם  ועל שבהם כו' גופא ת"ת כו' ימינא דרועא חסד
ידם  שעל כלים שהם לעולמות חיות משפיע א"ס אור
בבי"ע  נמשכת ההשפעה כשצ"ל אמנם כנ"ל ההשפעה
שיהי' כדי ומסתירים המעלימים לבושים ע"י עוד צ"ל
ונק' כו' ממציאות יתבטל שלא לקבל לנבראים כח
אלף  לבחי' והסתר כיסוי שהוא א' כס כסא זה לבוש
וכמשל  עולם, של אלופו שבאצי' אלקות גילוי הוא
הנ"ל  הפרסא וה"ע כו' הגוף נשפל שבו הכסא

מבחי' הוא זו וכסא לבריאה, אצי' בין המפסקת
הוא  מהמדות מעלה שלמעלה עליונים מקיפים השמים
לפיכך  כא' ורגל ראש מקיף הוא המקיף כי סוכ"ע בחי'
הפרסא  שרש כי והענין כו' כסא בחי' למטה נעשה
מבחי' שהיא ונמצא מהז"א שלמעלה בינה מחיצונית
אלא  לז"א כתר נעשה דאימא מת"ת כי מקיפים
באמת  כי והטעם זו"נ, רגלי מתחת מסך נעשי' שלמטה
להסתיר  הכח בו יש שלכן מאד גבוה המסך שרש
נמשך  שהמשל בגשמיות וכמו דז"א או"כ על ולהעלים
בטלו  ר"מ משמת שאמרו וכמו דוקא החכמ' מעומק
בדורו  יחיד שהי' מאיר ר' דוקא הרי משלים מושלי
משלי  כתיב בשלמה וכן משלים למשול שיכול הוא
למעלה  יובן וכך כו' האדם מכל חכם שהי' לפי שלמה
נמשך  והסתר העלם ע"י ההשפעה שיהי' המסך ששרש
תכין  שמים וזהו עצמן מהמדות יותר גבוה ממקום
בבי"ע  היורדת מל' בחי' הוא אמונתך פי' בהם אמונתך
עליונים  מקיפים שהם שמים וע"י ליש מאין להחיותן
התהוות  שיהי' אמונתך תכין הפרסא נעשי' שמהם
ע"י  נעשה וזה וההעלם, ההסתר ע"י ליש מאין
מבחי' גבול בלי מאדך בכל בבחי' דבע"ת אתעדל"ת
כו' הריחוק מצד ממש נפשו עד שנגע שבנפש יחידה
להיות  עליונים מקיפים למעלה ג"כ מעורר שעי"ז
כסאי  השמים פסוק על באריכות וכמ"ש כסאי השמים
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·ˆÈÂ וארז"ל ישראל, אלקי אל לו ויקרא מזבח שם
אלעזר  א"ר אחא א"ר ע"א, די"ח דמגילה בפ"ב
אל  לו ויקרא שנא' אל ליעקב הקב"ה שקראו מנין
ויקרא  אל יעקב לי' קרא למזבח ס"ד דאי ישראל, אלקי
קראו  ומי אל, ליעקב לו ויקרא אלא מבע"ל, יעקב לו
ע"א  דפ"ו קדושי' פ' בזח"ג וכ"ה ישראל. אלקי אל,
אל  ליעקב קרא קוב"ה דתנינן אל, נוצר לא לפני ע"פ
פצ"ח  ויחי פ' במד"ר וכ"ה כו'. אל לו ויקרא דכתי'
הוא  אל אמר פנחס ור' אביכם ישראל אל ושמעו ע"פ
אביכם  אף עולמות בורא הקב"ה מה אביכם, ישראל
מ"ג  רסי' ישעי' בילקוט כמשרז"ל והיינו עולמות. בורא
בראך  מי עולמי עולמי ישראל, ויצרך יעקב בוראך ע"פ
וזכרתי  גבי פל"ו בחוקתי ברבות וכ"ה בראך. יעקב כו'
יעקב  על שייך האיך צ"ל ולכאו' יעקב. בריתי את

לא  מ"מ דאצי' נשמה היותו דאם כן, לאמר שלמטה
וכמ"ש  ממש, ז"א ולא דאצי' לז"א מרכבה רק הי'
אך  וז"ל, דאצי' נשמות בענין ך' סי' באגה"ק רבינו
יצאו  שכבר מאחר מאין יש לברוא ממש אלקות אינן
א"ס  מאור הקו מלובש שבהן דע"ס מהכלים ונפרדו
האיך  צ"ל וא"כ עכ"ל, כו', המאור כעין הוא שהאור
בראך. יעקב וארז"ל עולמות, בורא אביכם אף ארז"ל
קרא  שהקב"ה דמגילה הנ"ל מארז"ל על צ"ל ויותר
נמחקי', שאינם שמות מז' הוא אל שם הלא אל, ליעקב
בשמות  שנקראים מה ממש דאצי' הע"ס שגם וידוע
וש' בחסד הוא אל ששם אלקי' אל כמו נמחקים שאינם
על  רק כ"א ממש הע"ס  על הכוונה אין בגבורה, אלקי'
נק' בחסד כשמלובש שאוא"ס בהן שמלובש א"ס אור
שכבר  כיון דאצי' הנשמות וא"כ במ"א, מזה וכמ"ש אל
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הנ"ל, ך' סי' באגה"ק כמ"ש דאצי' מהכלים נפרדו
אין  א"כ בהן, מלובש מאוא"ס וחוט הקו אין ונמצא
עצמן  הע"ס אפי' דהא הבורא, בשמות לקרותם שייך
מאוא"ס  שהקו מפני רק הבורא בשמות נקראים לא
שהקב"ה  דמגילה בפ"ב אמרו והאיך כו' בהן מלובש
כו'. נמחקים שאינם שמות מז' שהוא אל ליעקב קראו

ÔÈ·‰ÏÂ רבינו מ"ש על רבינו מ"ש תחלה נקדים כ"ז
דא  ה' האדון פני מאן ע"א דל"ח בא פ' בזהר
פני  רשב"י על אומרי' האיך יפלא שלכאו' רשב"י,
נשמות  הלא מ"מ דאצי' נשמה שהי' דאף ה', האדון

והאיך  דע"ס, מכלי' גם נפרדו שכבר נת"ל נקראו דאצי'
המיוחד. שם שהוא הוי' שם וכ"ש שמות, מז' בשם
נא  אדברה ורעי אחי למען כתי' דהנה הוא והענין
במל' ז"א דיסוד השפעות הוא שלום ופי' בך, שלום
ימשיך  אחי שלמען ואומר הפנימיות, השפעה בחי'
הוא, הענין אך אחי. הנק' הם מי וצ"ל זו, המשכה בחי'
ג"כ  נאצלו וכלים באורות הע"ס האצילות דבראשית
לז"א. ורעים אחים ונקראים דאצי' נשמות בחי' עמהם
נמשך  שהוא כמו אצי' בין גדול הפרש יש דהנה
בפי' (וע' ממש באצי' שהוא לכמו בבי"ע ומלובש
הא' בכלל, מדריגות ג' שיש משפטים ר"פ הרמ"ז
מאצי' שהן רק דאצי' נשמות הב' ממש, דבי"ע נשמות
מ"ש  וא"כ ממש, העליון מאצי' נשמות הג' שבבי"ע,

נמשך  שהוא כמו אצי' בין גדול הפרש שיש כאן רבינו
כוונתו  י"ל ממש באצי' שהוא לכמו בבי"ע ומלובש
שבבי"ע, לאצי' ממש אצי' בין גדול הפרש שיש
לנשמות  שבבי"ע אצי' בין יותר רב הפרש שיש ומכ"ש
כל  לסבול תוכל לא דאצי' נשמה שהרי ממש), דבי"ע
נפש  על אלא תחטא כי נפש נאמר ולא רע, דבר
הארת  בהכרח יש בה שגם שאף עשייה, יצירה דבריאה
והסתר  בהעלם הוא הנה עכ"ז אותה, המחי' האצי'
שנת' ממש דבי"ע נשמות על כוונתו שכאן (נראה
מנשמות  נפש בחי' שעל הנ"ל משפטי' בפ' ברמ"ז
נסתלקה  דדוד במעשה ולכן תחטא), כי נפש נא' דבי"ע
ממש, אלקות הוא שהאצי' לפי והיינו שכינה, ממנו
כח  כשמסתתר משא"כ רע, יגורך לא כתי' שם אשר
שם  יפרד, ומשם אשר בבי"ע מאין יש לברוא האלקי
מאחר  וא"כ דבי"ע. בלבושים טו"ר תערובות שייך
קטנים  הם דאצי' הע"ס לגבי כי הגם דאצי' שהנשמות
מ"מ  הע"ס, כמו שלימות בבלתי במדריגה הרבה
אלקות  בחי' הן הרי ממש העליון אצי' מבחי' להיותם
שכוונתו  (וצ"ל כלל נפרד ודבר יש להיות נשתנו ולא
יצרת  בראת אתה שעז"נ בגוף להתלבש בירידתן שגם
וה"ה  וכלל, כלל ממעלתן ג"כ נשתנו לא בי נפחת כו'
ממש  אלקות שהוא העליון אצי' בחי' ג"כ בגוף למטה

כו').

gafn my avie
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כתר ÚÓÂ˙‰קכז) תו' כתר כתרים הג' מהו"ע צ"ל
דהנה  הוא והענין מלכות, וכתר כהונה
מא"ס  והגילוים ההמשכות דבכללו' מובן לעיל מהמבו'
בבחי' שהיא ההמשכה הא' המשכות, מיני ב' יש ב"ה
והנה  ומדה. גבול שבבחי' ההמשכה והב' ממש, א"ס
הנמשך  הקו הוא ומדה גבול שבבחי' ההמשכה
ובא  העולמו' אופן לפי ונגבל שנמדד ב"ה מאוא"ס
ההשתל' באופן ית' רצונו דכפי כו', וגבול מדה בבחי'
עשר, אחד ולא עשר תשע ולא עשר ע"ס שיהיו
כן  נהי"ם, חג"ת חב"ד בחי' שהן דוקא אלו וספירו'
כי  אלו, ע"ס ג"כ בו שיש זאת במדידה ג"כ הקו נמדד

שהוא  דמאחר העולמו' לצורך הוא הזה האור כללו'
ולולא  העולמו', לצורך רק ה"ז וגבול במדה שבא מה
וע"כ  זה, אור המשכת כלל שייך אינו בעולמו' הרצון
המדידה  כ"ה וההשתל' העולמו' בענין ית' רצונו כפי
הזה  בהאור היא זו דמדידה כו'. הע"ס בו שיש בהאור
דהמדידה  והיינו ומקורו, בשרשו המשכתו בתחלת
הצמצום, ע"י בו שנתחדש מה א"ז שבהקו וההגבלה
שגם  והוא זו, מדידה בו יש המשכתו דבתחלת כ"א
ע"ס  ג"כ בו יש לפה"צ שהוא כמו האור ומקור בשרש
שהן  גנוזות ונק' כו', במאצילן הגנוזות הע"ס והן
מה  והוא ובל"ג, א"ס שבבחי' בהאור ונעלמות גנוזות
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וגבול  מדה בבחי' להאיר בעצמו שיער הא"ס שאור
שאינם  לגמרי הפשיטות בתכלית המה שם אך כו',
האחדות  בתכלית שם והן כלל ניכרות מציאו' בבחי'
הצמצום  ע"י הוא הגנוזות מהע"ס הקו והמשכת כו'.
וכמו  מיוחדות, ספי' להיות הוא בזה הצמצום דענין
הספי' כל וכן בפ"ע מיוחדה ספי' תהי' החכ' שספי'
בזה  גם ומ"מ כו'. ניכרות מציאות בבחי' נעשים ועי"ז
דגם  מה בלי ע"ס בס"י וכמ"ש מה בלי בבחי' עדיין הן
ידוע  הקו כי כו', עדיין מה בלי ה"ה ע"ס שהן כמו
הנמשך  אורך בבחי' שאינו והיינו מנקודות, עשוי שהוא
פרטי' הספי' והן נקודות, בבחי' הוא כ"א מלמעלמ"ט
נקודה  וכל כו', נקודה בבחי' הוא ספי' דכל שבהקו
והנה  כו'. עדיין ציור בה שאין פשיטו' בבחי' ה"ה
תוקף  בבחי' אדרבה היא דנקודה מצינו לפעמים
נקודות  בבחי' שהיו דתהו בספי' כמו ביותר, המציאו'
היו  הרי כנודע, ספי' דכל העצמי' בחי' ג"כ שזהו
באה  הנקודה כאשר זו הנה כו', ביותר תוקף בבחי'
אבל  ביותר, המציאו' תוקף בבחי' ה"ה כלים בבחי'
וכמו  כו', פשיטו' בבחי' ה"ה כלים בבחי' כשאינה
בבחי' ה"ה אחד בכלי עקודים אורות שהעשר בעקודים
עם  אחד בכלי להיות ביכולתם דמשו"ז פשיטות,
הקו  באור וכ"ש בע"ח, כמ"ש כו' אורות עשר היותם
פשיטות  בבחינת הן האורות הרי הכלים בחי' שם שאין
מן  לגלות רק הוא הקו שענין מפני הוא גופא וזה כו',
להיות  הי' הכוונה ששם דתהו ספי' כמו ולא ההעלם
במ"א, כמ"ש כוונה איזה לצורך שזהו מציאו' בבחי'
הוא  הכוונה בהקו משא"כ כו', כלים בבחי' באו וע"כ
וע"כ  כו', הגנוזות דע"ס מהעלמם הספי' התגלו' רק
האורות  וכאשר כו', פשיטות בבחי' והן כלים שם אין
בחי' אור מציאות בבחי' נעשו דאצי' בכלים נתלבשו
האדם  בנפש עד"מ כ"ז ויובן כו'. החסד ואור החכ' אור
דכח  זמ"ז ומחולקים מיוחדים בגדרים הן הכחות הרי

כח החכ' וכן מיוחד בגדר הבינה וכח מיוחד בגדר הוא
בגדרים  מ"מ ה"ה נפשי' כחות היותם ועם כו', החסד
אחד  עצם הוא הנפש והנה כו', ומוגבלים מיוחדים
כו', הגבלה ומגדר ציור מגדר ומופשט פשוט רוחני
דגם  ומוגבלים מוגדרים כחות מהנפש יהיו ואיך
ומ"מ  כו', מוגבלים כחות שיהיו א"א הנפש מהארת
החכ' כח ע"י שמתחכם הכחות, ע"י פועלת הנפש הרי
כמ"ש  הוא הענין אך כו'. החסד כח ע"י ומתחסד
דעם  בנפש, כלולים כחות מיני שתרי"ג פנ"א בסש"ב
כחות  תרי"ג בו כלולים נמצאים פשוט א' עצם היותו
הכלולים  הכחות וא"כ כו', הגלוים הכחות מקורי שהן
הכחות  ובין הנפש עצם בין ממוצעים כמו הן בנפש
בהם  שיש צ"ל ממוצע בבחי' שהן ומאחר כו', הגלוים

לגבי  שהן וכמו הנפש לגבי שהן כמו והוא מדרי', ב'
דכמו  והיינו כנודע, כו' ממוצע בכל כמו הגלוים הכחות
בבחי' שהן אליו משתוים ה"ה הנפש עצם לגבי שהן
שהן  וכמו כו', הנפש עצם פשיטו' בערך ממש פשיטות
דגם  הכחות, לגבי רק פשיטות בבחי' ה"ה הכחות לגבי
מבחי' הפשיטו' רק שזהו רק פשיטו' בבחי' הן שם
כח  וכמו ממש. פשיטות בבחי' לא דהכחות המציאות
הו"ע  ומ"מ שכל ממציאו' מושלל שהוא המשכיל
אבל  כו', לגמרי השכל ענין מגדר מושלל שאינו שכלי
הוא  בנפש ומושרש הנטוע העצמי ההיולי השכל כח
השכל  כח היותו דעם לגמרי, השכל ענין מגדר מושלל
לגמרי  שמושלל הנפש עצם פשיטות בערך רק היינו
השכל  דהכח הסיבה היא גופא וזה כו', השכל מגדר
עדיין  המשכה בבחי' שאינו בנפש כלול שהוא כמו
המשכה  בבחי' שבא וכמו לגמרי, פשיטו' בבחי' ה"ה
הגלוי  הכח מציאות לגבי רק הוא שלו הפשיטו' נעלמת
הכלולים  הגנוזות דע"ס למע' יובן מזה והדוגמא כו'.
וכמו  כו', ממש פשיטות בבחי' ה"ה ב"ה באוא"ס
והוא  כו', מה בלי בבחי' ג"כ ה"ה הקו בבחי' שבאו
בבחי' שהן הגלויות ע"ס לגבי הפשיטו' בחי'
דעיקר  דע"ה מזה ומובן כו'. בכלים אורות התלבשות
שע"י  הכלים ע"י הוא האורות של המציאו'
הכלים  כמהות נעשים בהכלים והתפיסא ההתלבשות
כו' ע"ס מציאו' בבחי' ג"כ הן עצמן האורות מ"מ כו',
וזהו  כו'), מהותן בעצם מעומ"ט התחלקות בהם (ויש
ובסוף  כו', בכלים התלבשות בבחי' שבאים הסבה
בחי' נתגלה בהכלים) בהתלבשותן (היינו המשכתן
הכלים  וע"י כו', בעצם שבהם וההתחלקות המציאו'

הכלי  אופן כפי לפעול הכלים כמהות אמנם נעשו כו'.
מן  גילוי בבחי' שבא מה הוא א"ס שבבחי' ההמשכה
האור  פעולת כמו דבר לפעול אינו שענינו והיינו העצם,
כמו  והוא לבד העצם מן גילוי בבחי' הוא כ"א והגילוי
רק  כלל שם שום בזה שייך אינו דבאמת כו', העצם
(דהיינו  בעולמות גילוי בבחי' שבא וכמו א"ס, שם
שהוא  רצון בש' נק' ה"ה כו') שלו התפשטו' בחי'
חלוק  הרצון דכח פמ"ט וכמשנת"ל כו', העצמו' גילוי
השכל  כח כמו לעצמן מציאות בבחי' שהן הכחות מכל
כח  משא"כ הנפש, מעצמו' חוץ לעצמו כח שהוא
הנפש, מעצמות חוץ לעצמו דבר מציאו' אינו הרצון
ולכן  כו', הנפש והמשכת הטיית רק הוא ענינו כל דהרי
וכמו  הכח סילוק לאחר גם דבר נשאר הכחות מכל
משא"כ  כו', מלהשכיל כשפוסק גם שנשארה ההשכלה
שם, וכמשנ"ת כו' מאומה ממנו נשאר שאינו ברצון
נק' בעולמו' שנמשך הא"ס דאור הגילוי בחי' וע"כ
גילוי  רק לעצמו במציאו' דבר אינו להיותו רצון, בש'
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כו', בשוה כולם על מקיף בבחי' וה"ה כו', העצמו'
ה"ז  לבד העצם מן גילוי בבחי' שהוא מאחר זה ואור

כו'. כלל עולמות היו לא אם גם שייך
.¯ÂˆÈ˜,כ"מ כ"כ כ"ת כתרים הג' ענין צ"ל ומעתה

המשכות  מיני ב' הן דבכללות נת' דהנה
שנמדד  הקו בחי' והוא וגבול מדה שבבחי' הא' אורות,
ששיער  באוא"ס בשרשו היא והמדידה העולמות, לפ"ע
והן  הגנוזות הע"ס והן וגבול, במדה להאיר בעצמו
ספי' להיות הצמצום וע"י לגמרי, פשיטות בבחי'

מה  בלי בבחי' והן נקודות, בבחי' הקו נמשך מיוחדות
בהם  והכוונה בכלים שנתלבשו דתהו נקודות כמו (ולא
שישנם  הנפש כחות ועד"מ מציאות), בבחי' להיות
כפשיטת  פשיטות בבחי' הן ושם הנפש בעצם כלולים
כחות  לגבי פשיטות בבחי' הן נעלמת ובהמשכה הנפש,
בבחי' נעשים בכלים היינו המשכתם ובסוף הגלוים,
בעולמות, הרצון מפני היא זו והמשכה אור, מציאות
לגלות  שהוא א"ס שבבחי' האור הוא הב' והמשכה

הנפש. עצמיות גילוי שהוא הרצון וכמו עצמותו,

b"xrz ,y"dgc '` lil .c"qa
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אלקים ‡ÌÓיג) ברא בראשית כתי' והלא צ"ל
היא  דההתהוות הרי חכ' בחי' הוא וראשית
כו' ברא בחוכמתא בראשית שת"י וכמו חכ' מבחי'
בראשית  אי' ובת"א וגו' עשית בחכ' כולם וכתי'
ואיך  קדם שנק' כתר בבחי' הוא ההתהוות הרי בקדמין
דהנה  הוא, הענין אך דוקא, מל' מבחי' ההתהוות הוא
אל  המאציל אוא"ס בין ממוצע בחי' הוא דאצי' ידוע
בי"ע, התהוות הוא דאוא"ס הכוונה דתכלית הנבראים,
ית' לו להיות הוא העולמות בהתהוות הכוונה שהרי
אם  במע"ב הקב"ה התנה דתנאי בתחתונים, דירה

ושיהי' כו' תורתי את ישראל אלקות יקיימו גילוי
בעולמות  נשלם זו דכוונה דוקא עבודה ע"י בעולם
פרטי  רצון הוא דאצי' דכתר והגם דוקא, בי"ע
שיהי' הוא בזה הכוונה עיקר מ"מ האצי' להתהוות
תכלית  והנה פל"ו בסש"ב וכמ"ש בי"ע, התהוות
בשביל  אינו למדרי' ממדרי' וירידתן העולמות השתל'
התחתון  עוה"ז הוא התכלית אלא העליונים עולמות
כד  ית' לפניו נח"ר להיות ית' ברצונו עלה כך אשר
ד' אור שיאיר לנהורא חשוכא ואתהפך סט"א אתכפיא
כולו  עוה"ז כל של והסט"א החשך במקום ב"ה א"ס
מהארתו  החשך מן אור ויתרון עז ויתר שאת ביתר
דבחי' עשה ה' חפץ אשר כל וז"ש עליונים, בעולמות

הרצון  כי ה', ורצון חפץ מבחי' זהו היש והתהוות עשי'
שיהי' בכדי רק דוקא, היש בהתהוות הוא ב"ה דאוא"ס
בחי' שיהי' והיינו ליש, מקור בבחי' להיות בערך הרצון
מקור  בחי' להיות בערך ויהי' יש מציאות על גלוי רצון
הוא  הכתר בחי' דהנה דאצי', האמצעי הוא ע"ז ליש
רצון  בחי' שהוא היות דעם עדיין, הגילוי מבחי' למע'
סדכ"ס  ונק' עדיין ההעלם בתכלית ה"ז להתהוות
לגבי  לגמרי סתום שהוא וכ"ש חו"ב מבחי' גם שסתום
שאינו  וכ"ש היש, להתהוות גלוי רצון בגדר ואינו בי"ע
נק' כתר דבחי' והגם ליש, מקור להיות ערך בגדר
מהם  מובדל שהוא הוא הכוונה הנה לנאצלים ראשון
ממדרי' הרצון בא דאצי' הע"ס וע"י מבי"ע, וכ"ש
גלוי  רצון בחי' שהוא דאצי' מל' בחי' עד למדרי'
להם, מקור בבחי' להיות ובערך בי"ע להתהוות
ראשית  שנק' חכ' בבחי' הוא הרצון התגלות וראשית
מאין  שהחכ' מפני והיינו מראשון, מקבל בחי' שהוא
מעצמות  הגילוי ראשית והוא דכתר אין מבחי' תמצא
בחי' הוא חכ' דבחי' ברא בראשית וזהו הכתר, העלם
ה"ז  חכ' בבחי' שבא דכמו הכתר, מבחי' הרצון התגלות
בחי' שהוא אחרית לבחי' שייכות לו שיש ראשית בחי'
ומצטייר  עדיין פשיטות בבחי' הוא בחכ' ומ"מ מל',

בבינה. עשית בחכ' כלם שז"ע בינה בבחי' יותר
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‰„ÂÚÒ· ,˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á„ '‡ ÏÈÏ
שלמד ‡. מאחד – מקנדה מכתב קיבלתי השבוע

הדבר  בליובאוויטש. ב'חדר' הילדות בשנות אתי יחד
השבועות  חג על ונזכרתי זמנים, אותם בזכרוני העלה

תרמ"ה.
המלמד  לנו אמר שנה, אותה השבועות חג בערב 

בתורה  כתוב לקראת 1ב'חדר': העם את משה "ויוצא
למתן  ישראל בני את הוביל רבינו משה האלקים",
ואוביל  בואו – המלמד לנו אומר – ילדים תורה,

תורה. למתן אתכם
שלושים  או שלושים – אותנו לקח המלמד
בית  בנימין'ס ל"ר' – בערך תלמידים וחמשה
חג  של ראשון ביום שלמחרת עלינו וציווה המדרש",
מוקדם  אחת שעה מהשינה נקום בבוקר, השבועות
התורה. לקבלת המדרש לבית ונבוא יום, כל מאשר

והתכוננתי  בבוקר, שבע בשעה קמתי למחרת,
אותי  פינקה הרבנית אמי כבוד המדרש. לבית ללכת
הליכתי  לפני משהו שאטעם ורצתה – יחיד בן – מאד
אינני  תורה מתן שלפני לה, עניתי אך המדרש. לבית
כל  המדרש. לבית והלכתי מאומה, לטעום רוצה
הוביל  והמלמד המדרש, לבית התאספו התלמידים

חאחלויקע. ברחוב אותנו
היה ·. הכל לגמרי. אחר באופן החינוך היה פעם

וזה  ההורים, אצל וגם הילדים אצל גם בתמימות,
היא  זו תמימות בהורים. וגם במלמדים גם התבטא
היום  המלמדים. בפני ארץ' 'דרך היה פעם הפשיטות.
ישנים? דברים מלמד, הוא מה 'מלמד', על אומרים
הוד  של פירושו ידוע מורגשת. הפשיטות הייתה פעם

הפסוק  על האמצעי הרה"ק אדמו"ר "תמים 2כ"ק :
אלקיך": הוי' עם תהי'

להגיע  יכול אתה שלך, התמימות ידי "על
העצמּות". פשיטּות היא הוי' ותמימות הוי', לתמימות

מלמד ‚. היה מבישניקוביץ' פרץ ר' והיה 3החסיד ,
עני  היה הוא לליובאוויטש. שבועות חג לכל נוסע
אאזמו"ר  כ"ק הוד מהתפשטות. מאד ורחוק מרוד
שלו, היחוס בגלל אותו מקרב  היה מוהר"ש הרה"ק
אאזמו"ר  כ"ק הוד אצל גדול מקורב היה סבו שכן

צדק'. 'צמח הרה"ק
והוד  השבועות, לחג לליובאוויטש בא אחת פעם
כשנסע  בו הבחין מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

לעיר. מחוץ לטייל

לליובאוויטש, אורחים הרבה הגיעו חג, לאותו
הגבאי  מאוד. גדול הנכנסים קהל היה ה'יחידות' ובשעת
ואף  ל'יחידות', פרץ ר' את להכניס כלל חשב לא לויק ר'

ל'יחידות'. להיכנס שיוכל חשב לא עצמו הוא
כ"ק  הוד בשם פרץ, לר' לויק ר' קרא פתאום

ל'יחידות'. שייכנס מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
כ"ק  הוד בפני 'יחידות' באותה התאונן פרץ ר'
מלא  ריקן "כלי שהוא מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר

וכלימה". בושה
זאת  מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו אמר
תהלים  אומר אתה האם להרגיש, לדעת צריכים

בבכיות?
פרץ. ר' ענה – כן

ואמר  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד המשיך
פרקי  שני תאמר חייך, ימי כל במשך יום "כל לו:
התורה  לקבלת אבל – וסיים – בבכיות תהלים

בשמחה". ללכת צריכים
חג  שבכל מספר, פרץ ר' היה שנים, כעבור
כ"ק  הוד אצל 'יחידות' אותה על נזכר הוא שבועות
הרבי  את רואה הוא מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
אליו  בא שהרבי וההשפלה הירידה את לעצמו ומצייר

לעולם־הזה. העליון מגן־עדן
התגנבתי  תרמ"ז, השבועות חג של הראשון בלילה
המדרש, לבית והלכתי בביתנו, אחורית מדלת
שבועות', ליל 'תיקון שאמר הרב  הקהל בין והבחנתי
קטן  ילד אז הייתי – 'סידורים' שהחזיקו יהודים, בשני
בידיהם, – שבועות' ליל 'תיקון הם שאלה ידעתי ולא
גבוה  יהודי היה מהם אחד לחייהם. על זלגו ודמעות

מבישנקוביץ'. פרץ ר' זה היה ארוך, זקן עם
בשמחה. שלו התורה' 'קבלת הייתה וזו

חג „. בערב  פעם נכנס הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אצל ל'יחידות' השבועות
שבועות? ליל של ההכנה עבודת מהי ושאל: מוהר"ש,

מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה
שבתורה,ב'מת  גליא ענינים: שלשה ניתנו תורה' ן

לכל  יש שבתורה גליא ל'עבודה'. והכוח תורה, סתרי
הכוח  אך הרבה, ידעו גם־כן תורה סתרי אחד,
נקרא  ומה בכך. שרוצה למי רק נותנים ל'עבודה'
רבינו  כ"ק הוד – הרבי עצמיים'. 'געגועים – לרצות?

כתוב  אומר: – למי 4הזקן אלא תורה רזי מוסרין "אין
"אין  אלא מגלין" "אין כתוב לא בקרבו", דואג שלבו
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אין־סוף' מ'עצמּות משמעה "מוסרין" מוסרין".
שומעים  וכאשר דרזין', 'רזין וזהו הנשמה, לעצמּות
ידיעה  להיות יכולה העליון, בגן־עדן מצדיק תורה

דרזין'. ב'רזין
כ"ק  להוד אז אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

ברכני. – אבא מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר
אותו  בירך מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד
– צדק' ה'צמח אדמו"ר כ"ק הוד – אביו של בכוח
מורנו  בכוח – הזקן רבינו כ"ק הוד – הסבא בכוח
כ"ק  כשהוד הנשמה. עצמּות בכוח הבעל־שם־טוב,
חג  ליל באותו סיים: כך, על סיפר הרה"ק אאמו"ר

לישון. יכולתי לא כבר שבועות,
בן  היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד אירע זה

שנה. שבע־עשרה
התבוננות ‰. בהשגה. רק לא הוא ההתבוננות ענין

והנהגה. מעשה דיבור, מחשבה, דבר, בכל היא
הדעת. ושיקול הרהור פירושה: 'התבוננות'

הרי  – חכם כשהוא במבוהל, ומבוהל. מתון כמו
היא  השטות הרי – שוטה כשהוא מבוהלת, החכמה
רעות  מדות או טובות מדות במדות. גם כך מבוהלת.
הכל  הרי במתון, ואילו מבוהלות. אצלו כולן הרי ר"ל,
והשטות  חכמה, היא החכמה להיות, שצריך כפי הוא

במדות. גם וכך שטות. היא
דנפשי', אדעתא בהתבוננות: סוגים שלשה ישנם
של  ההתבוננות הדעת. והעמקת ההתבוננות, אריכות
גם  אחד. לכל שייכת איננה – הדעת העמקת
שייכת  איננה ההתבוננות, אריכות של ההתבוננות
– דנפשי' אדעתא של ההתבוננות ואילו אחד. לכל
עצמו  את לשאול צריך אחד כל אחד. לכל שייכת היא

הוא. איך
אחד  בכל להיות צריכה שבועות, חג בליל כעת
לשאול  צריך אחד וכל דנפשי', אדעתא של ההתבוננות
הוא  ואיך להיות, צריך הוא איך הוא, איך עצמו: את
ההכנה  להיות צריכה שבועות, חג בליל להיות. יכול
על  – זאת 'לוקחים' מה וע"י ל'עבודה', הכוח לקבלת

של  שמותיו היא התורה שכל התורה, אותיות ידי
אפי 5הקב"ה  למעלה שזה עצמית'., מ'שלילה לו
.Â מיום נפש. מסירות של הענין יש בתורה

נפש. מסירות של הענין יש סיני, בהר תורה שניתנה
זקוקים  לא בתורה, מסירות־נפש של הענין על
העליונים  הפרצופים וכל ולהתעוררות. לאזהרות
על  ישראל, בני על זכות מלמדים והמלאכים,

התורה. בעד מסירות־נפשם
בשביל  תורה להיות צריכה שהמסירות־נפש אלא
תלמודי־ כמו לא שמים. ביראת תורה כלומר: תורה,
בכך  לדבר צריכים 'טריפה'. של והישיבות התורה
לו  נוגע זה הרי ילד שכל ולהסביר, ברורים דברים
זו  לא לאו... ובאם בזה, לדבר וצריכים דורות, ולדורי
יתמלא  הכשרים ובישיבות שבתלמודי־התורה בלבד
מוכרחים  אלא וברוחניות, בגשמיות להם הדרוש
של  תלמודי־התורה את לבער המסירות־נפש שתהיה

הוא  הדין 'טריפה'. של והישיבות ש"ספר 6'טריפה'
הפסק  בו כשאין גם ישרף", – מין שכתבו תורה
הרי  – מין "כתבו אם אלא מהודר, שלו הכתב ונגיעה,
והחדרים  'טריפה' של המלמדים הם ואלה ישרף".
של  המסירות־נפש להיות צריכה כך ועל 'טריפה', של

שמים. ביראת תורה על תורה,
.Ê מה עולם: של לריבונו לומר צריכים הלילה

ישראל  בני אצל שתהיינה ומהיום היה, – שהיה
בשמחה  התורה את שנקבל השי"ת ויעזור שמחות,

לבב. ובתום
.Á הרמ"ים כשנכנסו הסעודה, (בתחילת

אמר:) מהישיבה,
השמחה  בעלי היום הם הישיבות, ראשי

האמיתיים.
אחדים  ולקחו פת, שאכלו עשרה היו לא 
כ"ק  ואמר למנין, לצרפם כדי יין רביעית מהנאספים

לשולחן. ישבו – לצרפם שצריכים שאלה אדמו"ר,
לכל  בעצמו נתן המזון, מברכת ברכה של כוס 

– הנאספים.
dcerqa ,zereayd bgc '` lil
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במתן  בפינסק הישיבה את דבורה חוה ורעייתו טעוול החזיקו שנה מארבעים למעלה משך
מפוזנא, הירץ נפתלי רבי הועמד החדש הישיבה שבראש לאחר רק מזה. ידע שאיש מבלי בסתר
מעשיהם  את ברבים לגלות שיש כך על עמד ורעייתו טעוול של הצדקה היקף על לו ונודע

הגדולים.

כי  לו והתברר דבורה, וחוה טעוול של המשפחתי מוצאם את לחקור החל גם נפתלי רבי
טעוול. של אביו וכן נסתר, צדיק היה בקטנותה עליה שנפטר דבורה חוה של אביה

– השכל" מוסר ולקחת מכם לדעת הצבור ועל גדולים, יחסנים וגם צדקה בעלי גם "אתם
כלפיהם. הרב טען

את  מכן לאחר מיד שיעזבו בתנאי לכך הסכימו בימים, באים כבר אז שהיו הזוג, בני
הסביבה.

אספה  נפתלי רבי כינס כן לפני לקראקא. לעבור והחליטו אחוזתם את איפוא, מכרו, הם
עלֿידי  השנים כל הוחזקה עולמי, לשם בינתיים שזכתה הישיבה, כי בה והודיע הישיבה בבנין
וחוה  טעוול של שמם על מאז תיקרא הישיבה כי ההחלטה נתקבלה זו באספה ורעייתו. טעוול

זה. נדיר שם הנושאת ישיבה בפינסק להתקיים החלה כך דבורה.

האוצר. בעל שמעון ר' שם על נקראה בפינסק אחרת ישיבה

גדול, עשיר היה ישראל, ר' אביו לוריא). שלמה (רבי מהרש"ל של אחיינו היה שמעון ר'
שמעון  ר' הצטיין לא זאת עם מהרש"ל, לישיבת כמובן, בנו, את ששלח צדקה, ובעל למדן

הגדול. לדודו המשפחתית קירבתו לו הועילה לא  הלימוד שמבחינת כך  בכשרונותיו.

תורה. לתמיכת מיוחדת נטיה לו היתה מצעירותו טובות. ומדות שמים ביראת הצטיין מאידך
תורה. למוסדות ונותן שהרוויח פרוטה כל חוסך היה ילד בהיותו עוד

ברוך. זלמן ר' היה חותנו שם בפינסק. ומיוחסת עשירה משפחה עם שודך לפרקו כשהגיע
ונרות. מלח על המס חוכר היה הוא

מהרש"ל. היה בה הראשיים המחותנים שאחד העובדה בלטה שמעון ר' של בחתונתו

סחר  הוא במסחר. לעסוק שמעון ר' העדיף חותנו שולחן על מזונות לו שהובטחו למרות
ה  אביו. אצל שלמד מסחר חן, ואבני וביהלומים וזהב כסף סחורתו בתכשיטי עם מגיע היה וא

גדולים. סכומים ומרוויח האצילים לאחוזות

כולם. על התחבב והוא טובות, מדות ובעל מהימן כאדם לתהלה נודע שמו

עובדה  שעקב כיוון מקורית. בצורה חותנו שולחן על סמוך היותו את לנצל החליט שמעון ר'
חולקה  הצדקה לצדקה. – המסחר מן רווחיו כל את להקדיש החליט כלכליות בעיות לו היו לא זו
אחוזים  ועשרה חדשות, ישיבות לייסוד אחוז ששים קיימות, ישיבות להחזקת אחוז שלושים כך:

תורה. בהרבצת קשורים שאינם  נוספים צדקה לעניני
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משפחה. קרוב היה הוא ואף שמעון, אליעזר רבי היה ששמו מובהק תלמיד היה למהרש"ל
שהוא  מובן שמעון. ר' עלֿידי שתוחזק ישיבה בה ולייסד לפינסק לעבור לו הציע שמעון ר'

עצמו. שמואל אליעזר רבי  של צרכיו כל את גם לספק הבטיח

נמשכו  שאליה חדשה, ישיבה שם והקים לפינסק עבר הוא לכך. הסכים שמואל אליעזר רבי
לישיבת  לקרוא החלו עת אותה שמעון. ר' של שמו על נקראה זו ישיבה מצויינים. אברכים מיד
שהוקמה  החדשה הישיבה מן להבדילה כדי הישנה", "הישיבה בשם דבורה וחוה טעוול ר'

שמעון. ר' עלֿידי

כיוון  הנסתרים. של דרכם הקבלה, מדרך רחוקים שהיו אלה ברוח נוהלו אלה ישיבות שתי
לעיר  תהיה שהעיר כך לידי הדבר הביא פינסק קהלת על גדולה השפעה היתה הישיבות שלשתי

הבאות. בשנים לבוא צריכה שהיתה לחסידות הדרך את שסללו לאלה מתנגדים של

נתונים  היו קרלין יהודי פינסק. מול דווינא, נהר של השני שבעבר בקרלין, היה שונה מצב
מספר  שם התיישבו שבשעתם העובדה מן בעיקר נבע הדבר והנסתרים. המקובלים להשפעת

הקבלה. בדרך הלכו אלה גולים ופורטוגל. מספרד שגורשו יהודיות משפחות

התרחבו  כך כדי ותוך שמו על קרויה שהיתה הישיבה בביסוס לעסוק המשיך שמעון ר'
ליום. מיום גדל ועושרו עסקיו,

ביתם  אורחים. הכנסת למצוות ואשתו שמעון ר' התמסרו תורה בהרבצת העיסוק על נוסף
בסבר  התקבל לביתו שנכנס מי כל סתם. ואורחים תלמידיֿחכמים לאורחים לרווחה פתוח היה
קיימים  תורה למוסדות בתמיכה הן לישיבות, בסיוע ראו בחיים יעודם עיקר את ברם, יפות. פנים 

שונות. וארצות בערים חדשות ישיבות בייסוד והן

בזכות  עצום עשיר היה כבר חותנו בבית שמעון ר' של ה"מזונות" שנות הסתיימו כאשר
של  ורווחיו שמסחרו כך שונים, תכשיטים עבורו שעיבד גדול אמן ממרחקים הביא הוא עצמו.

התפשט  שמעון רבות.ר' במדינות יצא ושמעו  מאד, ו

הגיע  שאליו מקום בכל רבות. לארצות נסיעות עורך שמעון ר' היה שלו המסחר צרכי לרגל
גדולים. סכומים שם והשאיר  שם הישיבות את ביקר

העוני  את לראות נוכח הוא וליטא. פולין קהלות ברחבי ממושך מסע שמעון ר' ערך פעם
פולין  שיהודי לה סיפר הוא לרעייתו. כך על דיווח הביתה וכשחזר רבות, ועיירות בערים ששרר

והחזקתן. ישיבות להקמת כסף להם אין אך לתורה, מאד צמאים וליטא

ועסקינו  ב"ה עשירים אנו "הרי – אשתו הגיבה – בדעתי?" שעלה מה בעלי אתה "יודע
שמעון  ר' אלה". במקומות ישיבות לייסוד עתה עד שצברנו הכסף כל את ונתרום הבה מצליחים ,
ורעייתו  שמעון ר' שהרבו שככל אלא וליטא, בפולין ישיבות להיפתח החלו ומיד לכך, הסכים
יותר. עוד לתרום שאיפתם גדלה לתרום שהרבו וככל רווחיהם, גדלו כך לתורה כספם את לתת

וקבעו  הקברות, בבית קבר חלקות ורעייתו שמעון ר' לעצמם רכשו זקנה לשנות הגיעו כאשר
יום  הללו. החלקות את יבקרו בקיץ, שחל שמעון, ר' של הולדתו ביום שנה, שמדי מנהג לעצמם
ייקברו  זו אדמה  שבחלקת בעובדה  התבוננו למקום בבואם הנפש. חשבון של יום עבורם היה זה

תשובה. והרהורי רעיונות בהם שהחדירה רצינית רוח עליהם השרה והדבר יומם, בהגיע
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יער  בתוך עברה לשם הדרך העיר. מן בערך מיל של במרחק היה פינסק של העלמין בית
קטן.

לפתע  הקברות מבית חזרה בדרכם ביער הזוג בני עברו שמעון, ר' של הולדתו ביום פעם,
כלי  שם ראו שנוצרה החפירה לכיוון  היטב כשהסתכלו באדמה. המתחפר בבעלֿחי הבחינו
התגלה  ואז הכלי, סביב לחפור החלו סקרנות ומתוך למקום התקרבו הם האדמה. מן המזדקר
כלי  של שורה התגלתה עיניהם ולנגד לחפור המשיכו הם זהב. מטבעות גדוש חרס כד לעיניהם 

עשיר. אוצר מצאו שהם להם התברר זהב. מטבעות מלאי רבים חרס

את  האין אוצר. לנו שלח "הקב"ה – המשתוממת לאשתו שמעון ר' פנה – את?" "רואה
הננו, מאשר יותר אותנו להעשיר כוונתו אין הרי מסויימת? למטרה אותו לנו נתן שהוא חושבת

כן!" מלפני התברכנו כבר בעושר שהרי

שמעון  ר' לתורה". כולו האוצר את להקדיש "עלינו – האשה ענתה – בעלי" אתך, "הצדק
הקדשה  שטר על לו וחתמו העיר רב אל הלכו ומיד לביתם, האוצר את הביאו הם לכך. הסכים

התורה. להרבצת האוצר כל של

הזה, האוצר מן נהנו ישיבות מאות האוצר". "בעל בשם כל בפי שמעון ר' נקרא מאז
רבות. בארצות רבות בקהלות נרחבת אחיזה התורה לימוד מצא מכך כתוצאה
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ממכתב י"ד מר-חשוון, תש"כ
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 בס"ד,  י"ז טבת תשכ"ח
ברוקלין, ניו יורק

למשתתפי הבנקט השנתי השביעי

של המרכז לענייני חינוך

מיאמי ביץ, פלורידה

שלום וברכה:

הבנקט השנה מתקיים בשבוע בו חל היארצייט )בכ"ד טבת( של האלטער רבי, מייסד תנועת 
חב"ד ליובאוויטש, אשר רוחו חדורה בכל הפעילויות והמוסדות של תנועה זו בכל חלקי העולם, כולל 

אלו שבאזור מיאמי רבתי.

כפי  שכן,  זלמן.  שניאור   – העברי  בשמו  סמלי  באורח  משתקפים  המייסד  של  ופועלו  חייו 
שהבעל־שם־טוב ניבא את ייעודו, הוא היה עתיד לאחד את האור הכפול )שני־אור( של התורה, כלומר – 

נגלה ופנימיות, את הצדדים ה"גלויים" וה"פנימיים" של התורה, בשיטת חב"ד שהוא ייסד.

שבו  היסוד  לעקרונות  עד  התורה,  של  הנגלה  שחלק  אף  על  בקיצור:  הוא,  דבר  של  פירושו 
המפורטים בשולחן־ערוך, עוסק בעיקר בצד הגשמי של חיי היום־יום, הרי שייעודו של היהודי הוא 

לגלות, אפילו בענייני חולין רגילים, את הנשמה הפנימית של הדברים, על־ידי פנימיות התורה.

במונחים פשוטים יותר: ייעודו של היהודי הוא להשיג אחדות מלאה והרמוניה בעיסוקיו היום 
יומיים עד כדי כך שלא יהיה פיצול בין מה שחווה בשעה שעסוק באכילה ושתיה וכו' לבין חווייתו 
בשעת עיסוקו בתפילה, לימוד תורה או עשיית כל מצווה אחרת. בדרך זו, אור הנגלה של אידישקייט 

מתמזג בצורה הרמונית עם האור המוסתר בעולם שסביב, מכיוון שה' אחד "ברא הכל לכבודו".

העולם  ועם  הקב"ה  עם  עצמו,  עם   – והרמוניה  אחדות  כזו  השגת  לקראת  יהודי  ילד  לחנך 
הסובב אותו – זו אחת הפעולות הבסיסיות של המרכז לענייני חינוך. הילד המחונך בצורה זו מבין 
שההרגשה הבאה מ"בנים אתם לה' אלוקיכם" אינה חוויה מזדמנת בשעה שעוסקים בעיסוקים של ה' 

בלבד, אלא חוויה כוללת, החובקת את כללות חייו היום יומיים.

אני תקווה ותפילה שכל המשתתפים בבנקט, וכל היהודים שחשוב להם וקרוב ללבם עתיד 
עמינו, יצטרפו בשותפות עם המרכז לענייני חינוך לעזור לעוד ילדים יהודים )כולל מבוגרים שהם עדיין 

בגדר "ילדים" ביחס לאידישקייט( להשיג כזו אחדות והרמוניה כפי שהוזכר לעיל.

וזה יזרז את קיום הנבואה בפרשת השבוע "והבאתי אתכם אל הארץ )המובטחת( ונתתי אתה 
לכם מורשה" – באמצעות משיח צדקנו.

בברכת הצלחה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(
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àøéå úùøô
çéààøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬

:íBiä íçk ìäàä-çútáàøiå åéðér àOiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³¥¨Æ©©½§
ìL äpäåõøiå àøiå åéìr íéávð íéLðà äL §¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨®̈©©À§©¨³¨

:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ìïåùàøâøîàiå ¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®
éðéra ïç éúàöî àð-íà éðãàøárú àð-ìà E £ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ

:Ecár ìrîãeöçøå íéî-èrî àð-çwé ¥©¬©§¤«ª©¨´§©©½¦§©«£−
:õrä úçz eðrMäå íëéìâøäíçì-úô äç÷àå ©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤

ízøár ïk-ìr-ék eøárz øçà íëaì eãrñå§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−
:zøac øLàk äNrz ïk eøîàiå íëcár-ìr©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

(éåì)åøîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨®̈©ÀŸ¤
ìL éøäî:úBâr éNrå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L ©«£¦º§³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

æáBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziåççwiå ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«©¦©̧

ïziå äNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
eìëàiå õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì: ¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

(ìàøùé)èà eøîàiåøîàiå EzLà äøN äià åéì ©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤
:ìäàá äpäééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´

úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©
:åéøçà àeäå ìäàä çútàéäøNå íäøáàå ¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ

çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©
:íéLpkáééøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå ©¨¦«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³

:ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéä éúìáâéýåýé øîàiå §Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàãéøác ýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®
éìà áeLà ãrBnì:ïá äøNìe äiç úrk E ©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ
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øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d jxk zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתם לא ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).
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בכי iriax - k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ׁש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´
-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨

:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²

-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤
dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤

áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈
:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬

:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«
ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤

:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²
Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ

:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤
pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ

:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©
ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬

:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½
éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²

:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹
úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨

EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬
ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤

-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦
ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬
änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨

:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈
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iyyבכר ,iying - `k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨¨®©¨´¤½¥−
:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−

éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk jxk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»
ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוףֿסֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹

éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ®̈
:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈

:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´
íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

בכג iriay - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©Ÿ́¤

äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦ µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈
åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàãíBia ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©´
-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«
äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ

:íëéìà äáeLðå äåçzLðåå-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤
çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòä éörBãéa £¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½

:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«
æ÷çöé øîàiåéáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½

äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬
:äìòì äOäçBl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬

:åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOäèeàáiå ©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ
íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
ã÷riå íéörä-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
ìrnî çaænä-ìr Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©

:íéörìé-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå ¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤
ì úìëànä:Bða-úà èçLàéCàìî åéìà àø÷iå ©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³

íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®
:éðpä øîàiåáéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©

àøé-ék ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìûEãéçé-úà E ¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−

:épnîâéìéà-äpäå àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå ¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦
çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà©©¾¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úàãéø÷iåà ¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèCàìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«©¦§¨²©§©¬
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýéæèøîàiå §Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤

úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð éa¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

:åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäçéeëøaúäå ©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«§¦§¨«£´
:éì÷a zrîL øLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«

èéåcçé eëìiå eî÷iå åéørð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìàô ¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xihtnבכד - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã76 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

('zay z`xwl' jezn - jli`e

zEnlWA dcwrd zevn mEIw¦¦§©¨£¥¨¦§¥

Èk ‰Óe‡Ó BÏ NÚzŒÏ‡Â ¯Úp‰ŒÏ‡ E„È ÁÏLzŒÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆«ƒ¿«»Õ¿∆«««¿«««¿»ƒ

‰z‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯ÈŒÈk ÈzÚ„È ‰zÚ |«»»«¿ƒƒÕ¿≈¡…ƒ«»
לכאן, ּבאתי לחּנם אםּֿכן לֹו: אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹאל

ּתעׂש אל לֹו: אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָאעׂשה

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה, ְַַַָלֹו

אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּכי

ל יּקרא "ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלפני

לי  אֹומר אּתה עכׁשו ,"ּבנ את "קחֿנא ואמרּת וחזרּת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָזרע",

אחּלל  לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער". אל יד ּתׁשלח ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ"אל

מֹוצא  - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא ׂשפתי ּומֹוצא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּבריתי

העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׂשפתי

אחּתיּה רש"י)אסקּתיּה ובפירוש יב. (כב, ְְֵֵַַַ

מּדּוע  הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתמּה

?"ּבנ את "קחֿנא ּכׁשּנצטּוה ּתכף לפניֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

חסֿ להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש

רׁש"י  ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

שמות)להּלן פרשת על (סֹוף "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ׁשאמר ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּדֹותי.

מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו אמרּתי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואחרּֿכ

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָאּלא

אעׂשה  לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאחרי

ׁשּמא  אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

מצוה  לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם אינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלּבֹו

לקּי אֹותֹו מּניחים אין ּומּׁשּוםֿהכי חׁשב זֹו, - ולכן זה, צּוּוי ם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבזה  ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברהם

רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהֹודה

ְְִָּבמקצתֹו;

- לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקאֿדעּת לׁשלל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּוכדי

חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אפרׁש

את  נא "קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע לא – ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהיתה

נא", "קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ עלֿידיֿזה ּכי ,"ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנ

הבין  לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ההבטחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹלבין

הּסֹותרים  - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָאברהם

הּצּוּוי  קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ׁשּנצטּוה  עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמּבלי

ּולקּים  הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

על  (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית עלֿידי – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשניהם

ְִֵַַהּמזּבח).

גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹועל

ולא  חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלֹומר,

ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנמנע

ּגם  ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשחטהּו

הּצּוּויים). ׁשני ּבין ְְִִִֵֵַַָהּסתירה

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים 
מוה"ר אהרן שי'

שלום וברכה!

בכפרים בשליחותו של הרה"ג  הוא  כותב אשר מבקר  בו  בנועם קבלתי מכתבו מי"א חשון, 
והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה כו' וכו' מוה"ר שלמה שי' מתוסאף. וגודל הזכות אשר בזה - 
אין די באר, וידוע פתגם הבעש"ט )אשר שמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע( שכל אחד ואחת מישראל חביב אצל הקב"ה באין ערוך יותר מחביבות של בן יחיד אצל הורים 
שנולד להם לעת זקנתם, ומעתה יש לשער מה גדול הזכות כשמקרב את לבו של בן יחיד זה לאביו 
שבשמים, וביחוד שהוא כותב שקשור זה ג"כ עם טרחה גופנית כי צריך לרכוב על הבהמה וכו' הנה 

לפום צערא אגרא.

ויהי רצון מהשי"ת שיראה גם בעיני בשר הצלחה בעבודתו בקדש זו, אשר זהו השכר היותר 
ובודאי כפסק  ג"כ בהצלחה בעניניו הפרטיים,  זה  ויומשך  - מצוה,  וכפסק המשנה שכר מצוה  גדול, 
רז"ל מעלין בקדש - יוסיף אומץ בכל הנ"ל וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים בהמצטרך לו בגשמיות 

וברוחניות.

בברכה.
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לוח זמנים לשבוע פרשת וירא - בערים שונות בעולם בל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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גדולה
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כניסת הכוכבים
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6:296:368:208:249:009:049:539:5612:0512:0616:4116:3517:1217:0616:1817:18ארה״ב, ניו הייבן )ח(
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בלי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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גדולה
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 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
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6:547:038:358:399:199:2410:1010:1312:1812:1916:4116:3417:1617:0916:1717:22מולדובה, קישינב )ח(

6:396:428:568:589:279:2910:2610:2712:4912:5018:0017:5818:2418:2217:4018:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:014:537:457:398:358:319:499:4712:4912:5019:2619:3520:0220:1119:1520:26ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:186:228:278:299:009:039:579:5912:1712:1817:1617:1317:4217:3916:5617:49נפאל, קטמנדו )ח(

6:486:558:428:459:219:2510:1510:1712:2812:2817:0717:0117:3717:3216:4217:43סין, בייג'ין )ח(

6:466:479:169:169:459:4610:4810:4813:1813:1918:5018:5119:1319:1418:3219:23סינגפור, סינגפור )ח(

6:406:518:088:138:589:039:469:5011:5011:5015:5815:4816:3716:2815:3216:43פולין, ורשא )ח(

5:345:338:108:108:418:419:469:4612:2312:2418:1018:1218:3318:3617:5318:45פרו, לימה )ח(

7:287:369:119:159:549:5810:4510:4812:5412:5517:2017:1317:5417:4716:5618:00צרפת, ליאון )ח(

7:457:559:229:2610:0810:1310:5811:0113:0413:0517:2417:1617:5817:5116:5718:04צרפת, פריז )ח(

5:425:438:098:108:398:409:419:4112:1012:1117:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:007:088:478:519:289:3310:2110:2412:3112:3217:0516:5817:3417:2816:3817:40קנדה, טורונטו )ח(

6:416:498:248:289:079:129:5910:0212:0812:0816:3516:2817:0817:0116:1017:14קנדה, מונטריאול )ח(

6:116:178:128:158:488:519:439:4511:5912:0016:4716:4217:1517:1116:2517:22קפריסין, לרנקה )ח(

8:098:219:299:3510:2210:2911:0911:1413:1013:1017:1016:5917:5117:4116:4217:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:467:589:039:089:5710:0410:4410:4812:4312:4416:4316:3217:2217:1216:1217:29רוסיה, מוסקבה )ח(

7:117:208:528:569:369:4110:2710:3012:3512:3516:5716:5017:3217:2516:3317:38רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:177:268:569:019:419:4610:3210:3512:3912:4017:0616:5817:3617:2916:3717:42שוויץ, ציריך )ח(

6:146:168:368:379:069:0710:0610:0712:3212:3217:4917:4818:1318:1217:3018:21תאילנד, 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

            
 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

תפלת הדרךבלר

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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