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המשך מזמור קיט נדפס באמוד אע

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות התעוררות שנעשה ע"י המכתב וההתועדות, הנה כל זמן שלא יומשך בפו"מ 

היינו במעשה בפועל הרי ידוע מה שהיו ממליצים על זה לשון הכתוב נשיאים ורוח וגשם אין...

המחכה לבשו"ט ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.
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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 הנחת תפילין  )א

 ג   .............................  , קיט, קיחקיז תהליםמזמורי   )ב

    "ה ולא תשבית מלח ברית אלקיך גו'מאמר ד  )ג

 ה ....................  ה'תשכ"ה ניש-אדרט'  פרשת זכור,, ויקראפ "ש

  פרשת זכור, , ויקרא בת פרשתששיחת   )ד

 טו  ........................................  ה"כה'תש ני,ש-אדר 'ט

  פרשת החודש, , ראויק בת פרשתש תושיחמ  )ה

 כז  ...................................  אש"נה'ת ניסן ראש חודש

  לח  ......................  זיך כר ויקראפרשת  שיחות -לקוטי  )ו

המקובל  לכ"ק הרה"ג הרה"ח לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז

 מג  ....................................  ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 מד  ................. ויקראפרשת   –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מה  ..............  ויקראפרשת   לשבועיומי חומש  ישיעור  )ט

 עד  ....................  ויקראפרשת  לשבוע שיעורי תהלים   )י

   (מוגה)שיעורים בספר התניא   )יא

 עה  ..........................................  ויקראפרשת  לשבוע  

 פה  ..................  ויקראפרשת  לשבוע לוח "היום יום"   )יב

 פח  ................................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )יג

 שיעורי רמב"ם

 צא  ................  ויקראפרשת  לשבוע ג' פרקים ליום  –  )יד

 מזק   ..............  ויקראפרשת  לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

 סהק  ................  ויקראפרשת  לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 סחק ................................................  הפרק  איכה, יפרק  הרמיי

  אבתרבבא מסכת  –משניות   )יח

 עק  ..........................................................ביאור קהתי

 טעק  .................................................  מגילהמסכת  עקביעין   )יט

 

  

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כ

 פק  ......................................................  טקעד דף  קגמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 חר  ...........................................................  אדמו"ר הזקן

  ציציתת שולחן ערוך הלכו  )כב

 רט  ........................................אדמו"ר הזקן לפי לוח רב יומי

  תשבית מלח ולאד"ה  תורהלקוטי   )כג

 ריא  ........................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כד

 לר  .......................................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כה

 לאר  ...............................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 לבר  .....................................................  אדמו"ר מוהר"ש

   תער"ב –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 לבר  ....................................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תש"ה' –ם מאמריספר ה  )כח

 לגר  .....................................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  ה"קבל גתש"-ש"בספר השיחות ה'ת  )כט

 לזר  .....................................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  אגרות קודש   )ל

 לטר  ...............................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 מאר  .......................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 נגר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לב

 נדר  ............................  ויקראפרשת  לשבוע לוח זמנים   )לג

 נר.......................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות   )לד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡ÏÂ'ג ֹו אלקי ּברית  מלח  ּומבאר 1ת ׁשּבית  . ¿…ְְְֱִִֶֶַַָֹֹ

ּתֹורה ' את 2ּב'ל ּקּוטי ממ ּתקת  ׁשה ּמלח  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָ

אף ֿ טעם , ּבֹו אין עצמ ֹו ׁשה ּמלח  ּדאף  ְְֵֶֶַַַַַַַַָָה ּבׂשר ,

ּוממ ׁשי ּבּבׂשר . ה ּטעם  ּפֹועל  ה ּוא  ֿ כן ֿ ּפי ְִִֵֵַַַַַַָָעל 

ּבּתֹורה ,3לבאר  ֿ ּכן ּגם  זֹו ּבחינה  יׁש ֿ כן ׁשּכמ ֹו , ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבעצמ ּה ׁשהיא  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּזה ּו

טעם  ּבבחינת  מ ּוׂשגת  ׁשאינּה ונעלמה , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנס ּתרה 

ּב"ה ּנגל ֹות  וטעם  ה ּׂשגה  לנּו ׁשּיׁש ּכמ ֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָמ ּמׁש

את  ממ ּתקת  היא  הרי ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָלנּו",

ׁשעל ֿ ּכיון ה ּנגלה , לימ ּוד  ענין ׁשה ּוא  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה ּבׂשר ,

וכא ׁשר  חטא , יראת  לידי ּבא  ּדוקא  ֿ זה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָידי

א ֹוצר ֹו" היא  ה ' ּתֹורת 4"יראת  היא  ה ּתֹורה  אזי ְֲִִִַַַַָָ

כ ּו'. ה '

ה ּמאמר p‰Â‰ב ) הק ּדמה 5ּבהמ ׁש ּבת ֹור  , ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶַַַָָָ

ה ּתֹורה  ּבעסק  ה ּמעלה  ְְֲֵֵֶַַַָָלבא ּור 

מבאר 6ה ּנגלית  ,7 ית ּבר חכמת ֹו היא  ׁשה ּתֹורה  , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  מל ּוּבׁש ׁשּבּה ְֲִֵֶֶַָָָׁשּבאציל ּות 

ּבחצאי  צדק ' ה 'ּצמח  מ ֹוסיף  זה  ועל  מ ּמׁש, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָה ּוא 

ה ּקדמ ֹוני, מ ׁשל  ה ּתֹורה  נקרא  "ולכן ְְְְִִִֵַַַַָָָעיג ּול :

לא ֹור ֿ ּכלי ׁשה ּוא  עיּלאה , חכמה  ּבחינת  ְְְְִִִִֶֶַָָָָׁשהיא 

ע ֹולם , ׁשל  קדמ ֹונֹו ׁשה ּוא  ּבר ּוֿה ּוא  ֿ ס ֹוף  ְֵֶֶַָָאין

להבין, וצרי ּפּורים ". ּבדר ּוׁש מ ּזה  ׁשּכת ּוב  ְְְְִִִִִֶֶָָָּכמ ֹו

ּדמחד  והיּפּוכ ֹו, ּדבר  ּכֹולל  ה ּמׁשל  ענין ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּדה ּנה ,

ל  ּכלי ה ּוא  הרי ּבֹו,ּגיסא  מל ּוּבׁש וה ּנמ ׁשל  ּנמ ׁשל , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

מ ּזה , ויתרה  ה ּמׁשל , אינֹו הרי ּגיסא ,  ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולאיד
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ו       

א ֹור ' ה 'ּתֹורה  וכל ׁשֹון ה ּנמ ׁשל . על  מעלים  ְְְְִִִֶַַַַָָׁשה ּוא 

צדק ' ה 'צמח  ׁשּמצ ּין ה ּנ"ל  ּפּורים  ),8(ּבדר ּוׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכלל " ה ּנמ ׁשל  מ ּמה ּות  על 9"ׁשאינֹו "ׁשּמעלים  , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּתֹורה '10ה ּנמ ׁשל " ּב'ל ּקּוטי ׁשּבּמאמר  וכיון . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מל ּוּבׁש "ׁשּבּה ה ּתֹורה  מעלת  א ֹוד ֹות  ְְֲֶַַַָָָָמד ּוּבר 

מה  מ ּובן, אינֹו מ ּמׁש", ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ֵֵַַָָָא ֹור 

ה ּקדמ ֹוני", "מ ׁשל  נקראת  ׁשה ּתֹורה  ּבזה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ֹוסיף 

על  ההעלם  על  מ ֹורה  ה ּמׁשל  ענין א ּדר ּבה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

ע ֹולם . ׁשל  קדמ ֹונֹו ְְִֶַַָָה ּנמ ׁשל ,

ÔeÈÂ ׁשה ּמׁשל לעיל  ּבהאמ ּור  ה ּבא ּור  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

הרי  מס ּוים  ׁשּבפרט  ה ּנמ ׁשל , על  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמעלים 

ׁשּבענין  ההעלם  מא ׁשר  יֹותר  ּגד ֹול  העלם  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָזה 

הענין  (ללא  ּכׁשּלעצמ ּה ׁשהחידה  ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהחידה ,

א ֹו ׂשכלי , ּתֹוכן ּבּה אין החידה ) מ ֹורה  ְִִִֵֶֶַָָָָָׁשעליו

ׁשמ ׁשֹון  חידת  ּכמ ֹו ל ּׂשכל , ּבסתירה  אפיל ּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָׁשהיא 

ג ֹו' מת ֹוק  יצא  מ ּובן 11ׁשּמעז ּגּופא  מ ּזה  הרי , ֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבּה, ׁשּמתע ּלם  מס ּוים  ענין על  מ ֹורה  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהחידה 

ּבֹו יׁש ה ּנמ ׁשל  ללא  ּגם  הרי ּבּמׁשל , ֿ ּׁשאיןּֿכן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמה 

לא  ה ּמׁשל  ׁשּבׁשמיעת  יּתכן ולכן ּתֹוכן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה 

[ּולהעיר , נמ ׁשל  עליו ׁשּיׁש ּכלל  ְְְְִִִֵֶָָָָָּתֹופסים 

מבאר  ה ּנמ ׁשל 12ׁשּלפעמים  על  מעלים  ׁשה ּמׁשל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

לאחרי  רק  זה ּו אבל  החידה , העלם  מא ׁשר  ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפח ֹות 

ה ּנה  ׁשאז נמ ׁשל , ל ֹו יׁש ׁשה ּמׁשל  ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיֹודעים 

ה ּנמ ׁשל  אל  לה ּגיע  יֹותר  נקל  ה ּמׁשל  ֿ ידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעל 

מ ּצב  ּגם  להיֹות  יכ ֹול  אבל  החידה . ֿ ידי על  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמא ׁשר 

הענין, ּתֹוכן ּכל  מ ּונח  עצמ ֹו ׁשּבּמׁשל  ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשח ֹוׁשבים 

נח ׁשב  זה  ּומ ּצד  נמ ׁשל , ּגם  ׁשּיׁשנֹו לדעת  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמ ּבלי

וענין  חידה ]. מא ׁשר  יֹותר  ּגד ֹול  להעלם  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָה ּמׁשל 

ּתֹורה  ּב'ל ּקּוטי למבאר  ׁשּי החיל ּוק זה  ׁשם  ' ְְִִֵֶַַַָָָָֹ
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(השני ).8) איניש חייב  ד"ה ב .9)והוא ג.10)צח , יד.11)שם, יד, שנו.12)שופטים ע ' תרע "ח  סה"מ  ראה

    
מזו  יתירה אלא לנמשל , משל  היותר  לכל  והוא המשל e‰L‡עצמו  ∆

ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ שבנמשל והרעיון  התוכן  את ומכסה מסתיר  ולמעשה «¿ƒ««ƒ¿»
(Le„aעצמו . 'B‡ ‰Bz'‰ ÔBLÏÎÂ המאמרÏ"p‰ ÌÈet ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ««

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆnL8 האמורה המשל ),בהגהתו  של  מהותו  לגבי  ∆¿«≈«∆«∆∆
לנמשל  e‰nÓ˙ביחס BÈ‡L"∆≈ƒ«

"ÏÏk ÏLÓp‰9ÌÈÏÚnL" , «ƒ¿»¿»∆«¿ƒ
"ÏLÓp‰ ÏÚ10ÔÂÈÎÂ . ««ƒ¿»¿≈»

'‰Bz ÈËewÏ'a Ó‡naL∆««¬»¿ƒ≈»
‰Bz‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ae„Ó¿»«¬««»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ LaeÏÓ daL"∆»¿»≈
BÈ‡ ,"LnÓ ‡e‰ŒCea»«»≈

ÛÈÒBÓ ‰Ó ,ÔeÓ'צדק ה'צמח »«ƒ
‰Êaבהגהה שמוסיף‰Bz‰L »∆∆«»

,"ÈBÓ„w‰ ÏLÓ" ˙‡˜ƒ¿≈¿«««¿ƒ
ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰ac‡ È‰¬≈«¿«»ƒ¿««»»
ÏÚ ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ‰BÓ∆««∆¿≈«
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜ ,ÏLÓp‰«ƒ¿»«¿∆»
הגילוי , עניין  מודגש במאמר  ואילו 

ֿ סוף. האין  אור  מלובש שבתורה היינו 

e‡a‰ ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«≈
ÏLn‰L ÏÈÚÏ eÓ‡‰a¿»»¿≈∆«»»

,ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ, כלומר «¿ƒ««ƒ¿»
את  להסביר  נועד  שהמשל  למרות

מהווה  המשל  של  התוכן  הנמשל ,

של  והעומק התוכן  על  והסתר  העלם

עצמו  ÌÈeÒÓהנמשל  ËÙaL∆ƒ¿»¿»
‰Ê È‰ שבמשל ‰ÌÏÚההעלם ¬≈∆∆¿≈

ÌÏÚ‰‰ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b»≈≈¬∆«∆¿≈
‰„ÈÁ‰ ÔÈÚaL שמעלימה ∆¿ƒ¿««ƒ»

החידה, פתרון  את «≈¿ÔÂÈÎcומסתירה
‡ÏÏ) dÓˆÚlLk ‰„ÈÁ‰L∆«ƒ»¿∆¿«¿»¿…
‰„ÈÁ‰ ‰BÓ ÂÈÏÚL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»»»«ƒ»

החידה  פתרון  ÔÎBzהיינו  da ÔÈ‡ (≈»∆
ÈÏÎN רומזת רק והיא עצמה מצד  ƒ¿ƒ

מסויים, È‰L‡לתוכן  B‡ לא החידה ∆ƒ
אלא משלה תוכן  חסרת eÏÈÙ‡¬ƒרק

˙„ÈÁ BÓk ,ÏÎOÏ ‰È˙Òaƒ¿ƒ»«≈∆¿ƒ«
˜B˙Ó ‡ˆÈ ÊÚnL ÔBLÓLƒ¿∆≈«»»»

'B‚11 גויית שבתוך  לכך  כשכוונתו 

דבש  של  דבורים כוורת נוצרה האריה

בשכל  מתקבל  אינו  עצמו  שמצד  דבר  הם כשלעצמם החידה ודברי  מתוק,

הפכים, שני  הם ו 'מתוק' 'עז ' Ùeb‡שהרי  ‰fÓ È‰ העובדה מעצם ¬≈ƒ∆»
שכלי  ורעיון  תוכן  מכילה לא כשלעצמה BÓ‰שהחידה ‰„ÈÁ‰L ÔeÓ»∆«ƒ»»

da ÌlÚ˙nL ÌÈeÒÓ ÔÈÚ ÏÚ אל מכוונת עצמה החידה שבעצם כך  «ƒ¿»¿»∆ƒ¿«≈»

כך , כל  גדול  והסתר  העלם זה אין  כן  ואם ÏLna,הפתרון  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»
Ba LÈ ÏLÓp‰ ‡ÏÏ Ìb È‰ עצמו ÔÎBzמצד  ‰ÊÈ‡, הגיוני שכלי  ¬≈«¿…«ƒ¿»≈≈∆∆

ÂÈÏÚ LiL ÏÏk ÌÈÒÙBz ‡Ï ÏLn‰ ˙ÚÈÓLaL ÔÎzÈ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»≈∆ƒ¿ƒ««»»…¿ƒ¿»∆≈»»
ÏLÓ ביותר גדול  העלם הנמשל  על  מעלים שהמשל  [ÈÚ‰Ïe,כך  ƒ¿»¿»ƒ

‡Ó ÌÈÓÚÙlL12ÏLn‰L ∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«»»
˙BÁt ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ«¿ƒ««ƒ¿»»

‰„ÈÁ‰ ÌÏÚ‰ L‡Ó והחידה ≈¬∆∆¿≈«ƒ»
יותר  שמאחוריה הרעיון  את מסתירה

הנמשל , על  מעלים המשל  מאשר 

הרש"ב  הרבי  של  במאמר  וכמבואר 

שבמשלים  מבואר  שם תרע"ח, משנת

שכל  בו  שיש משל  יש דרגות. כמה יש

 ֿ מכל  אבל  גשמי , עניין  שהוא אלא

ונגלה  נראה והנמשל  שכל  בו  יש מקום

שייכות  להם יש ונמשל  "דמשל  במשל ,

הוא  באמת שהמשל  והיינו  לזה, זה

ובמשל  כו ', בהגשמה שבא רק הנמשל 

ויש  כו ', הנמשל  בו  נגלה שכל  בו  שיש

אל  כלל  ֿ ערוך  באין  שהוא משל 

ֿ ערוך  באין  שהוא ומשל  השכל ",

"ויש  הנמשל , על  יותר  מעלים לנמשל 

לגמרי  העלם שזהו  חידה הנקרא משל 

מובנים  אינם עצמן  שהן  חידות ויש

מובנים  עניינים אינם כי  כלל  בשכל 

על  ביותר  מעלים הרי  חידה וכל  כלל 

מעלימה  החידה זה ולפי  כו '", השכל 

מהמשל , e‰Êיותר  Ï‡ האמור ¬»∆
ומגלה  הנמשל  על  מלמד  שהמשל  לעיל 

הוא  ÌÈÚ„BiLאותו  ÈÁ‡Ï ˜«¿«¬≈∆¿ƒ
Ê‡L ,ÏLÓ BÏ LÈ ÏLn‰L∆«»»≈ƒ¿»∆»
˙BÈ Ï˜ ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«»»»≈≈
L‡Ó ÏLÓp‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«∆«ƒ¿»≈¬∆

‰„ÈÁ‰ È„ÈŒÏÚ אכן המשל  כי  «¿≈«ƒ»
בשונה  הנמשל  את ומסביר  מגלה

Ìbמהחידה. ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ï‡¬»»ƒ¿«
vÓ נמשל שקיים כלל  יודעים שלא «»
BÓˆÚכיוון  ÏLnaL ÌÈLBÁL∆¿ƒ∆«»»«¿

ÈÏaÓ ,ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ïk ÁeÓ»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,ÏLÓ Ìb BLiL ˙Ú„Ï»««∆∆¿«ƒ¿»
ÏLn‰ LÁ ‰Ê „vÓeƒ«∆∆¿»«»»

‰„ÈÁ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b ÌÏÚ‰Ï שאמורה חידה שהיא שברור  ¿∆¿≈»≈≈¬∆ƒ»
מסוים  ופתרון  לרעיון  ].להוביל 

‰Ê ÔÈÚÂ על העלם מהווה למעשה לנמשל , הסבר  להיות שנועד  שהמשל  ¿ƒ¿»∆
‰eÏÈÁ˜הנמשל  ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡ÓÏ CiL ההבדלÔÈaL «»«¿…»¿ƒ≈»»«ƒ∆≈
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ז      

הלכ ֹות  לימ ּוד  ה ּנגלית , ה ּתֹורה  עסק  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבין

מה ּות  ות ֹופס  מ ּׂשיג  ה ּלֹומד  ׁשהאדם  ְִֵֵֶַַַַָָָָה ּתֹורה ,

ׁשּמד ּברת  מ ּכיון ׁשּבהלכה , החכמה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועצמ ּיּות 

חכמת  ללימ ּוד  מ ּוׂשג , ׁשּמה ּותן ּגׁשמ ּיים  ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבענינים 

וס ּפּורי  הא ּגד ֹות  לימ ּוד  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה ּקּבלה ,

הם  ּבּׂשכל  ׁשמל ּוּבׁשים  ה ּתֹורה  ׁשהלכ ֹות  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָה ּתֹורה ,

ּבּׂשכל , ההתל ּבׁשּות  מ ּצד  ּכי ה ּמׁשלים , ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּדּוגמת 

רק  ּבהם  ׁשאין ֿ וׁשל ֹום  חס  לטע ֹות  ְְְִֵֶֶֶַַָָָאפ ׁשר 

ה ּזהר  וכל ׁשֹון ּתֹורה , ּגּופי 13החיצ ֹונּיּות , ְְִִִֵַַַָֹ

א ֹוריתא  ּגונא  ּכהאי ּדנׁשמתא , ּדג ּופא  ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָח ׁשיב ּותא 

ּדאיהי  נׁשמתא  כ ּו' ּתֹורה  ּגּופי כ ּו' ּגּופא  ל ּה ְְִִִִֵָָָָָאית 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  כ ּו'. מ ּמׁש א ֹוריתא  ּדכ ּוּלא  ְְִֵֵֶַַַָָָָָע ּקרא 

ּבה ֹורא ֹות  נתל ּבׁשּו ׁשּלא  ּכיון והא ּגד ֹות , ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה ּסּפּורים 

ר ֹואים  ה ּתֹורה ), וענין 'ּתֹורה ' ל ׁשֹון ּפיר ּוׁש ְְְִִֵֶֶַַָָ(ׁשּזה ּו

ּדּוגמת  (ה ּתֹורה ), ס ֹוד ֹות  על  מר ּמזים  ׁשהם  ְְְִֵֶֶַַַַָָּבזה 

ִַָהחידה .

LÈÂ ּבמה צדק ' ה 'צמח  ּכונת  ׁשּזֹוהי ל ֹומר  ¿≈ְִֶֶֶֶַַַַַַָ

ה ּקדמ ֹוני  מ ׁשל  ה ּתֹורה  נקרא  "ולכן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתב 

ׁשּגם  ֿ ה ּוא ", ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  ּכלי ׁשה ּוא  ְְִֵֶֶַָכ ּו'

ׁשּיהיה  ולפע ֹול  ל ׁשּנֹות ֹו צריכים  ה ּמׁשל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהעלם 

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לימ ּוד  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָּכלי,

ּדת ֹורה , נגלה  ה ּמׁשל , ּגם  ה ּנה  מלח , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  ּכלי .14נע ׂשה  ְְֲִֵֶַָ

ÛÈÒB‰Ïe ּבהתחלת ׁשם  ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ¿ƒְְְִֵֶַַָָָ

ה 'ּמסירת  ענין א ֹוד ֹות  מד ּוּבר  ְְְְִִִַַַַָה ּסעיף 

מה ּׂשכל . ׁשּלמעלה  ה ּנפ ׁש מעצמ ּיּות  ׁשה ּוא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנפ ׁש',

מ ׁשל  ּבענין צדק ' ה 'צמח  ׁשה ּגהת  ל ֹומר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָויׁש

ׁשּלפניה  ל ּתיב ֹות  רק  (לא  ׁשּיכת  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּקדמ ֹוני

ֿ איןֿ א ֹור  עצמ ּות  מל ּוּבׁש ׁשּבּתֹורה  ל ּה, ְְְֵֶַַָָָּוסמ ּוכ ֹות 

ּברא ׁש ל ּמד ּוּבר  ּגם  א ּלא ) מ ּמׁש, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ְְֶַַַָָָָֹס ֹוף 

ענין  ּכי ֿ נפ ׁש', ה 'מסיר ּות  ענין א ֹוד ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַה ּסעיף 

מעצ  ׁשּבא  ֿ נפ ׁש' ׁשּלמעלה ה 'מסיר ּות  ה ּנפ ׁש מ ּות  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
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א.13) קנב , ובכ"מ .14)ח "ג ואילך. פי "ב  החיים עץ  בקונטרס  המבואר וע "ד

    
˜ÒÚ בלימוד ‰Bz‰,העיסוק ˙BÎÏ‰ „eÓÈÏ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰Bz‰ ≈∆«»«ƒ¿≈ƒƒ¿«»

‚ÈOÓ „ÓBl‰ Ì„‡‰L‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓˆÚÂ ˙e‰Ó ÒÙB˙Â ∆»»»«≈«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«»¿»
‰ÎÏ‰aL כאלה הם שבתורה הנגלה בחלק מדובר  עליהם והמושגים ∆«¬»»

מהותם, עצם את היטב ומשיג  מבין  ÌÈÈÚaשהאדם ˙a„nL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הזה העולם מענייני  מושגים «¿ƒƒ

„eÓÈÏÏ ,‚NeÓ Ô˙e‰nL∆«»»¿ƒ
‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙ÓÎÁ»¿«««»»¿«∆∆∆
ÈetÒÂ ˙B„b‡‰ „eÓÈÏƒ»«»¿ƒ≈

‰Bz‰ במושגים נתקל  האדם שבהם «»
בעצם  טובה השגה לו  שאין  ורעיונות

על  יודע רק (והוא שלהם המהות

ההבדל  בחסידות כמבואר  מציאותם,

ל 'ידיעת  המהות' 'השגת בין 

‰Bz‰המציאות'), ˙BÎÏ‰L∆ƒ¿«»
˙Ó‚ec Ì‰ ÏÎOa ÌÈLaeÏÓL∆¿»ƒ«≈∆≈¿«

ÌÈÏLn‰ וכך הנמשל  על  המעלימים «¿»ƒ
שבתורה  הנגלה חלק ההלכות, לימוד 

על  והסתר  העלם מסוים במובן  הוא

שבתורה, vÓ„האלוקות Èkƒƒ«
˙eLaÏ˙‰‰ הנגלה חלק של  «ƒ¿«¿

‡LÙהאנושי ,ÏÎOaשבתורה  «≈∆∆¿»
ÔÈ‡L ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BÚËÏƒ¿«¿»∆≈
ÈÙeb ,˙eiBˆÈÁ‰ ˜ Ì‰a»∆««ƒƒ≈

‰Bz את ולהכיר  לדעת מבלי  »
התורה, של  ה'נשמה' הפנימיות,

‰f‰ ÔBLÏÎÂ13‡˙eÈLÁ ¿ƒ¿«…«¬ƒ»
,‡˙ÓLc ‡Ùe‚c שלאדם כשם ¿»¿ƒ¿»»

היא  הגוף וחשיבות וגוף, נשמה יש

Âb‡הנשמה  È‡‰k לכך בדומה ¿««¿»
‡Ùeb dÏ ˙È‡ ‡˙ÈB‡ לתורה «¿»ƒ»»

גוף eÎ'יש ‰Bz ÈÙeb 'eÎ≈»
‡leÎc ‡wÚ È‰È‡c ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒƒƒ»»¿»

‡˙ÈB‡ כל עיקר  היא הנשמה «¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהתורה .'eÎ LnÓ«»«∆≈≈

˙B„b‡‰Â ÌÈetq‰,שבתורה «ƒƒ¿»«»
˙B‡B‰a eLaÏ˙ ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ¿«¿¿»
'‰Bz' ÔBLÏ LeÈt e‰fL)∆∆≈¿»

הוראה  של התוכן ÔÈÚÂמלשון  ¿ƒ¿«
‰Bz‰ והלכות הוראות ),הנגלית, «»

‰Êa ÌÈ‡B ובאגדות בסיפורים ƒ»∆
˙B„BÒ ÏÚ ÌÈÊnÓ Ì‰L∆≈¿«¿ƒ«
‰„ÈÁ‰ ˙Ó‚ec ,(‰Bz‰)«»¿««ƒ»

לד  ונסתר .שרומזת עמוק בר 

˙kL ‰Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Âk È‰BfL ÓBÏ LÈÂ בהגהתו ¿≈«∆ƒ«»««∆«∆∆¿«∆»«
תורה' ב'לקוטי  למאמר  ‰ÈBÓ„wהנזכרת ÏLÓ ‰Bz‰ ‡˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»¿«««¿ƒ

,"‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ÈÏk ‡e‰L 'eÎ נשאלה ולעיל  ∆¿ƒ¿≈»
שמבואר  בעוד  לגילוי  כלי  שהוא המשל  על  לומר  תמוה שלכאורה השאלה

והביאור  מעלים, שהמשל  בחסידות

לומר  היא צדק' ה'צמח שכוונת הוא

ÌÈÎÈˆ ÏLn‰ ÌÏÚ‰ ÌbL∆«∆¿≈«»»¿ƒƒ
ÏBÚÙÏÂ B˙BpLÏ ולא יעלים שלא ¿«¿ƒ¿

אלא ÈÏkיסתיר  ‰È‰iL לקלוט ∆ƒ¿∆¿ƒ
ֿ סוף  האין  של  הגילוי  את ולהכיל 

eÓÈÏ„האלוקי , È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
˙‡˜pL ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿≈

,ÁÏÓ המאמר בתחילת כמבואר  ∆«
בדוגמת  היא התורה בלימוד  (ופעולתה

ה"קב  ופעולת הבשר  על  המלח פעולת

בתבואה) Ìbחומטין " ‰p‰ƒ≈«
‰NÚ ,‰B˙c ‰Ï‚ ,ÏLn‰«»»ƒ¿∆¿»«¬∆
ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ÈÏk¿ƒ¿≈»

‡e‰14 על ולהסתיר  להעלים ובמקום

האור  את וקולט מכיל  הוא האור ,

ֿ סוף. האין 

'‰Bz ÈËewÏ'aL ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆¿ƒ≈»
ae„Ó ÛÈÚq‰ ˙ÏÁ˙‰a ÌL»¿«¿»««¿ƒ¿»
,'LÙ ˙ÈÒn'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ«∆∆

‡e‰L ונובע eiÓˆÚÓ˙נמשך  ∆≈«¿ƒ
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙp‰ שהרי «∆∆∆¿«¿»≈«≈∆

החיים  על  ויתור  כדי  עד  נפש מסירות

האדם  של  הטבעי  הרצון  היפך  היא

והוא  האנושי  ההיגיון  והיפך  לחיות

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצם נובע

האדם. של  הטבעיים ≈¿LÈÂוהרצונות
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰L ,ÓBÏ«∆«»««∆«∆∆
˙ÎiL ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿«««¿ƒ«∆∆

˙BÈzÏ ˜ ‡Ï) מתוך המילים …««≈
dÏ,המאמר  ˙BÎeÓÒe ‰ÈÙlL∆¿»∆»¿»

˙eÓˆÚ LaeÏÓ ‰BzaL∆«»¿»«¿
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈»

LnÓ, לעיל ומבואר  ‡l‡)כמובא «»∆»
ÛÈÚq‰ L‡a ae„nÏ Ìb««¿»¿…«¿ƒ
,'LÙŒ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ∆∆

Œ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ Èk‡aL 'LÙ ƒƒ¿««¿ƒ∆∆∆»
‰ÏÚÓlL LÙp‰ ˙eÓˆÚÓ≈«¿«∆∆∆¿«¿»
˙eiÓˆÚÏ ‰ÏËaL ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆¿≈»¿«¿ƒ
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ח       

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  לעצמ ּיּות  ׁשּבטלה  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמה ּׂשכל ,

זֹו הרי מהחכמה , ֿ ּכן ּגם  מעלה  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָה ּוא 

ּד'מ ׁשל  ּבּה) (ּומת ּבּטא  לעב ֹודה  ּכח  ְְְֲִִִֵַַַַַָָֹּנתינת 

לקדמ ֹונֹו ּכלי ה ּמׁשל  מענין לע ׂשֹות  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָה ּקדמ ֹוני',

ע ֹולם . ֶָׁשל 

ֿ צדק ':ÔÈÚÂג ) ה 'צמח  ׁשל  ּבּצּיּון מר ּומז זה  ¿ƒ¿»ְִֶֶֶֶֶַַַָ

ּפּורים ", ּבדר ּוׁש מ ּזה  ׁשּכת ּוב  ְְִִִֶֶָ"ּכמ ֹו

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְִִִִֶַַַָָֹולא 

ּבּצּיּונים  ֿ צדק ') ה 'צמח  אצל  (ּגם  ּכרגיל  ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבס ּומי,

ּובהק ּדים , התחלת ֹו. ֿ ׁשם  על  ה ּמאמר  ְְְְֲִִֵַַַַַָָָלקר ֹוא 

לבס ּומי  הח ּיּוב  ה ּוא  ה ּפּורים  ענין עיקר  ְְְִִִִִִֵֵַַַַּדה ּנה ,

כ ּו' ידע  ּדלא  ה ּיחידה 15עד  ה ּמצוה  ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

רגע  ּבכל  ה ּפּורים , יֹום  מ ׁש ּבכל  ה ּוא  ְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשח ּיּוב ּה

ׁשּבֹו ּבין 16ורגע  ידע  ּדלא  "עד  ּבפיר ּוׁש וה ּנה , . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבּמפר ׁשים  איתא  מר ּדכי", לבר ּו המן ,17אר ּור  ְְְְְִִַַָָָָָָָ

המן" ׁש"אר ּור  לח ׁשֹוב  ידע  ׁשּלא  ּבזה  ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשה ּכּונה 

להבין, צרי  א מר ּדכי ". ּבר ּו" ּבגימטר ּיא  ְְְְְִִִִַַַָָָָָה ּוא 

אינם  ּבּתֹורה  ׁשּנזּכר ּו ה ּגימטר ּיא ֹות  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי

ה ּגימטר ּיא  א ּלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבעלמא  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבאקראי

ׁשני  ּבין ּפנימית  (ה ׁשואה ) ה ּׁשּיכ ּות  על  ְְְִִֵֵַַַַָָָָמ ֹורה 

ׁשוה  ׁשּמס ּפרם  מה ּמבאר 18הענינים  וכ ּמּובן . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשה ּוא 19ּבּתניא  ּבׁשם  ׁשּנקראים  ׁשה ּנבראים  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מאמר ֹות , ּבע ׂשרה  ׁשּנזּכרה  ה ּתבה  ׁשל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּגימטר ּיא 

זֹו מ ּתבה  נמ ׁשכת  ׁשּבהם  האלקית  הח ּיּות  ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה ּנה 

והח ּיּות  הא ֹור  מיע ּוט  (לאחרי מאמר ֹות  ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָׁשּבע ׂשרה 

ּפנימית  ה ׁשואה  ּגם  ׁשּיׁש מ ּובן, ּומ ּמילא  ְְִִִֵֵֶַַָָָָכ ּו').

מס ּפר . ּבא ֹות ֹו הם  ׁשּׁשמ ֹותיהם  ׁשֹונים  ענינים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּבין
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ב .15) ז, 16.20ֿ21)מגילה ע ' ח "ז בלקו"ש בארוכה וכ"ה 17)נתבאר תרצה. ר"ס  או"ח  בטור וב "ח  בד"מ  הובא - אגודה

סק "ג. שם סכ"אֿג.18)במג"א הראשון ויכוח  אמונים שומר ב ).19)ראה (פד, פ "ז פ "א. והאמונה היחוד שער

    
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ האלוקות למען  האדם של  נפש' ה'מסירות ≈»

אל  בטלה הנשמה שעצמיות מכך  ֿ הוא נובעת ֿ ברוך  הקדוש של  העצמיות 

בחינה  היא והעצמיות בו , ומאוחדת ÔkŒÌbוקשורה ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿»«≈
,‰ÓÎÁ‰Ó ולכן(da ‡ha˙Óe) ‰„BÚÏ Ák ˙È˙p BÊ È‰ ≈«»¿»¬≈¿ƒ«…««¬»ƒ¿«≈»

˙BNÚÏ ,'ÈBÓ„w‰ ÏLÓ'cƒ¿«««¿ƒ«¬
ÏLn‰ ÔÈÚÓ העלם שתוכנו  ≈ƒ¿««»»

להיות  אותו  להפוך  אלוקות על  והסתר 

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï ÈÏk אין אור  ¿ƒ¿«¿∆»
העולם. מהגבלות שלמעלה סוף

‰Ê ÔÈÚÂ העלם ‚) את להפוך  היינו  ¿ƒ¿»∆
ֿ סוף  האין  לגילוי  כלי  שיהיה המשל 

על  זאת ולעשות עולם") של  ("קדמונו 

ונמשכת  שנובעת נפש' ה'מסירות ידי 

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצמיות

(וכפי  האלוקות לעצמות הבטלה

להלן ) עוד  Ôeivaשיתבאר  ÊÓeÓ¿»«ƒ
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL,אלה דבריו  על  ∆«∆«∆∆

שם  אור ' ב'תורה למאמר  מציין  כשהוא

העניין : e˙kLמבואר  BÓk"¿∆»
‡ÏÂ ,"ÌÈet Le„a ‰fÓ כתב ƒ∆ƒ¿ƒ¿…

צדק' e˙kLה'צמח BÓk¿∆»
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
Ïˆ‡ Ìb) ÏÈ‚k ,ÈÓeÒÏƒ¿≈»»ƒ«≈∆
ÌÈeiva ('˜„ˆŒÁÓˆ'‰«∆«∆∆«ƒƒ

אחרים  ‰Ó‡nלמאמרים ‡B˜Ïƒ¿««¬»
B˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ מובן ומזה «≈«¿»»

הפנימי  לתוכן  קשורים שהדברים

שממשיך  כפי  פורים, של  הכללי 

ומבאר .

ÔÈÚ ˜ÈÚ ,‰p‰c ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«
ÌÈet‰ העניין ביטוי  לידי  בא שבו  «ƒ

פורים  של  הכללי  ‰e‡והתוכן 
Ú„È ‡Ïc „Ú ÈÓeÒÏ eiÁ‰«ƒƒ¿≈«¿…»«

'eÎ15‰„ÈÁi‰ ‰Âˆn‰ È‰BfL ,∆ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»
ÌBÈ CLÓ ÏÎa ‡e‰ deiÁL∆ƒ»¿»∆∆
Ú‚Â Ú‚ ÏÎa ,ÌÈet‰«ƒ¿»∆«¿∆«

BaL16'שיחות ב'לקוטי  כמבואר  ∆
מה  ויקרא, פרשת ז , זו (חלק תוועדות

הפורים, יום מצוות משאר  שונה שהדבר  תשכ "ה), ויקרא פרשת שבת של 

אחת  פעם בפורים המגילה את קרא אדם כאשר  מגילה, מקרא מצוות לדוגמא

את  אפילו  בשלימות. המצווה את עשה הוא בכך  ביום, אחת ופעם בלילה

היום, כל  על  חיוב היא אין  הרי  בהם, להרבות שמצווה לאביונים מתנות מצוות

'משתה  – ושמחה משתה 'ימי  שנאמר  כיוון  ושמחה', 'משתה כן  שאין  מה

כמו  (לא 'ימי ' למילה סמוך  לאביונים'ושמחה' מתנות גו ' מנות 'ומשלוח

שעל  אלא 'ימי ' של  רגע כל  על  הוא שהחיוב לומר  יש – כך ) אחר  הכתובים

כל  של  ורגע רגע כל  על  נמשך  הדבר  ביום, אחת פעם המצווה של  הקיום ידי 

על  מורה "לבסומי " החיוב ולכן  היום.

התוכן  ועל  פורים של  הפנימי  התוכן 

פורים. של  המיוחד 

Ú„È ‡Ïc „Ú" LeÈÙa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…»«
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa≈»»»¿»

‡˙È‡ ,"ÈÎcÓ כתוב »¿¿«ƒ»
ÌÈLÙna17‰Êa ‰ek‰L , «¿»¿ƒ∆««»»»∆

כזו  במידה מבוסם יהיה שהאדם

BLÁÏ Ú„È ‡lL את לעשות ∆…≈««¿
‰e‡החישוב "ÔÓ‰ e‡"L∆»»»

‡iËÓÈ‚a של לגימטריא שווה ¿ƒ«¿ƒ»
"ÈÎcÓ Cea".(502)C‡ »»¿¿««

È‰L ,ÔÈ‰Ï CÈ»̂ƒ¿»ƒ∆¬≈
‰Bza ekÊpL ˙B‡iËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿¿«»

‡ÓÏÚa È‡˜‡a ÌÈ‡ סתם ≈»¿«¿«ƒ¿«¿»
‡l‡במקרה  ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»

˙eÎiM‰ ÏÚ ‰BÓ ‡iËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»»«««»
‰‡ÂL‰) ודמיוןÔÈa ˙ÈÓÈt ( «¿»»¿ƒƒ≈

ÌtÒnL ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
‰ÂL18‡n‰Ó ÔenÎÂ . »∆¿«»≈«¿…»

‡Èza19ÌÈ‡p‰L ««¿»∆«ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÌLa ÌÈ‡˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰z‰ ÏL ‡iËÓÈb‰ המילה «ƒ«¿ƒ»∆«≈»
גימטריא  NÚa‰באותה ‰kÊpL∆ƒ¿¿»«¬»»

˙eiÁ‰ ‰p‰ ,˙BÓ‡Ó«¬»ƒ≈««
˙ÎLÓ Ì‰aL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»∆ƒ¿∆∆

‰zÓמילה‰NÚaL BÊ ƒ≈»∆«¬»»
ËeÚÈÓ ÈÁ‡Ï) ˙BÓ‡Ó«¬»¿«¬≈ƒ

'eÎ ˙eiÁ‰Â B‡‰ הגימטריא שכן  »¿««
בערך  למילה קשר  על  מלמדת אמנם

זה אבל מספרי  מאמרות, בעשרה

של  בגימטריא רק מילה שזו  העובדה

מאמרות  בעשרה המפורשת המילה

האלוקית  שהחיות מלמדת שבתורה

היא  מהמאמרות מילה של  בגימטריא שהוא הנברא שם באמצעות הנמשכת

ומצומצמת  מועטת ‰ÂL‡‰חיות Ìb LiL ,ÔeÓ ‡ÏÈnÓe .(ƒ≈»»∆≈««¿»»
˙ÈÓÈt הפנימי בתוכן  ‰Ìדמיון  Ì‰È˙BÓML ÌÈBL ÌÈÈÚ ÔÈa ¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒƒ∆¿≈∆≈

‰‡ÂL‰‰ È‰Ó ,ÔeÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .tÒÓ B˙B‡a ואיזה ¿ƒ¿»¿«ƒ∆≈»«ƒ««¿»»
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ט      

"אר ּור  ּבין הה ׁשואה  מהי מ ּובן, אינֹו ֿ ּפיֿזה  ְְִִֵֵֶַַַַָָָָועל 

ענינים  ׁשני ׁשהם  מר ּדכי", ל "בר ּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהמן"

ּדבר הפכ  ּכל  ׁשל  הח ּיּות  ּדה ּנה , ּבזה , וה ּבא ּור  ּיים . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכיון  נברא . ׁשּבׁשביל ּה העליֹונה  ה ּכּונה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָה ּוא 

ּבׁשביל  היא  המן" "אר ּור  התה ּוּות  ְְִִִִֶַַַָָָָׁשּכּונת 

ה ּוא " ּבני20ֿ"ונהפ ֹו עב ֹודת  ֿ ידי ׁשעל  הינּו, , ְְְְֲֲֵֵֶַַַַ

ה ּכּונה  (ׁשּזֹוהי מר ּדכי " ל "בר ּו יתה ּפ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל 

ליֹום  להפכם  ּכדי רע , עניני ּכל  ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָּבהתה ּוּות 

ׁשל 21וא ֹור  (ּכּונה ) האלקית  ׁשהח ּיּות  נמצא , ,( ְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ

מר ּדכי" ּבר ּו" ה ּוא  המן" וזה ּו22"אר ּור  . ְְְֶַָָָָָ

המן  אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  ּד"עד  ה ּפנימי ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹה ּפיר ּוׁש

ל "בר ּו המן" "אר ּור  את  להפ ֹו מר ּדכי", ְְְְֲֶַַָָָָָָלבר ּו

חיל ּוק  ׁשּום  נראה  יהיה  ׁשּלא  עד  ְְְְִִִֶֶֶַַָֹמר ּדכי",

"ּבר ּו23ּביניהם  נע ׂשה  המן" "אר ּור  ׁשּגם  ּכיון , ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הענין  את  ר ֹואה  ׁשּכא ׁשר  יֹותר , ּובע ֹומק  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמר ּדכי".

- (ואדר ּבה  מ ּיד  ר ֹואה  ה ּוא  הרי המן", ְְְֲִֵֶַַַָָָָּד"אר ּור 

רק  "ּבר ּו24ר ֹואה  ׁשּבת ֹוכ ֹו, ה ּכּונה  את  ( ְֶֶֶַַַָָָ

.25מר ּדכי" ְְַָ

C‡ ּכא ׁשר ּדלכא ֹורה , להבין, צרי עדין «ְְְֲֲִִִִֶַַָָָ

אזי  מר ּדכי", ל "בר ּו המן" "אר ּור  ְְְְְֲִַַַָָָָָמה ּפכים 

נאמר  ל ּמה  ֿ ּכן, ואם  ּביניהם , חיל ּוק  אין ְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת 

מר ּדכי", לבר ּו המן אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  ְְְְֵַַַָָָָָָֹ"עד 

ׁשּלהיֹות ֹו א ּלא  ּביניהם , חיל ּוק  ׁשּיׁש מ ּוכח  ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּמּזה 

מאמר  ּבהק ּדים  ויּובן החיל ּוק . יֹודע  אינֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמב ּוסם 

ּכזכ ּיֹות ,26רז"ל  ל ֹו נע ׂשּו ׁשּזד ֹונֹות  ּתׁשּובה  ּגד ֹולה  ְְְְֲִֶַַַָָֻ

ּגם  ה ּנה  (מאהבה ) ּתׁשּובה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָוהינּו,

ּבזד ֹונֹות  ׁשּיׁשנם  ה ּקד ּוׁשה  נהפכים 27ניצ ֹוצ ֹות  ְְְֱִִִֶֶֶַָָָ
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א.20) ט , רעה.21)אסתר ליום רשע  וגם ד) טז, (משלי  עה"פ  - פכ"ז המן"22)תניא שב "ארור אלקי  שהחיות דלהיות אלא

שם). ח "ב  (תניא ביותר מועט  חיות שהוא "גימטריא" של באופן הוא לכן ההעלם, בתכלית הוא מרדכי " מ "ברוך הנמשך

"בכל". בענין ואילך 275 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת עד"ז הן 23)וראה הן על ענו מ "ת שבשעת מהמ "ד להעיר

ואילך). 124 ע ' ח "ו בלקו"ש (נת' הן לאו חיוב 24)ועל - ב ) ס , (ברכות בשמחה לקבולי  כו' דכשם החיוב  מובן ועפ "ז

פכ"ו. תניא וראה כשם. אמיתית, שמחה היינו אמת, תורת לברוך 25)ע "פ  המן ארור בין ידע  "דלא הלשון יומתק  ועפי "ז

בגימטריא  המן שארור לחשוב  ידע  "שלא להפירוש משא"כ שביניהם. ההפרש יודע  שאינו משמע  זה שמלשון - מרדכי "

שביניהם. בההפרש ולא זל"ז, שדומין במה הוא ידע " ה"לא אדרבה, הרי  מרדכי ", ב .26)ברוך פו, הן 27)יומא שגם

    
בתוכן  וזהות Ì‰Lדמיון  ,"ÈÎcÓ Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡" ÔÈa≈»»»¿»»¿¿«∆≈

ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ ÈL זה לחלוטין ?שונים לזה זה ומנוגדים מזה ¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
˙eiÁ‰ ,‰p‰c ,‰Êa e‡a‰Âהאלוקותc Ïk ÏL הדבר שמכוחה ¿«≈»∆¿ƒ≈««∆»»»

ומתקיים  ‰BÈÏÚ‰מתהווה ‰ek‰ ‡e‰ האלוקית והתכלית המטרה ««»»»∆¿»
‡ dÏÈLaL שזו הדבר  ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שלו . ekL˙החיות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»«
"ÔÓ‰ e‡" ˙ee‰˙‰ כל ƒ¿«»»»

והתוכן  והעניין  השלילית המציאות

המטרה  המן ", "ארור  שמסמל  השלילי 

"CBÙ‰Âשלהם  ÏÈLa ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿«¬
"‡e‰20, אותם ולהפוך  לשנות כדי 

ŒÈa ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰«¿∆«¿≈¬«¿≈
Ï‡NÈ בתורה העובדים ה' את ƒ¿»≈

כל Ct‰˙Èומצוות  על  המן " "ארור  ƒ¿«≈
מכך  ÈÎcÓ"המשתמע Ce"Ï¿»»¿¿«

‰ek‰ È‰BfL) והתכלית המטרה ∆ƒ««»»
Ú ÈÈÚ Ïk ˙ee‰˙‰a שאותם ¿ƒ¿«»ƒ¿¿≈«

החושך , ÌBÈÏמסמל  ÌÎÙ‰Ï È„k¿≈¿»¿»¿
B‡Â21˙eiÁ‰L ,‡ˆÓ ,( »ƒ¿»∆««

e‡" ÏL (‰ek) ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»∆»
"ÈÎcÓ Cea" ‡e‰ "ÔÓ‰22 »»»»¿¿«

העובדה  של  הפנימית המשמעות וזו 

בעלי  הם המנוגדים המושגים ששני 

והתכלית  המטרה כי  שווה, גימטריא

המן  "ארור  והתהוות בריאת היא של  "

מרדכי ". ל "ברוך  להפוך  ∆¿e‰ÊÂכדי 
‡Ïc „Ú"c ÈÓÈt‰ LeÈt‰«≈«¿ƒƒ¿«¿…
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»
e‡" ˙‡ CBÙ‰Ï ,"ÈÎcÓ»¿¿««¬∆»

,"ÈÎcÓ Ce"Ï "ÔÓ‰ כך »»¿»»¿¿«
מהפך  יהיה שלו  והמהפך  שהשינוי 

הקצה  אל  הקצה מן  »Ú„מוחלט
˜eÏÈÁ ÌeL ‰‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ

Ì‰ÈÈa23ÌbLהבדל  ÔÂÈk , ≈≈∆≈»∆«
"ÔÓ‰ e‡" וכבר לגמרי  התהפך  »»»

."ÈÎcÓ Cea" ‰NÚ«¬∆»»¿¿«
,˙BÈ ˜ÓBÚe לשנות היא הכוונה ¿∆≈

כך  כדי  עד  המן " "ארור  את ‰ÔÈÚולהפוך  ˙‡ ‰‡B L‡kL∆«¬∆∆∆»ƒ¿»
˜ ‰‡B  ‰a„‡Â) „iÓ ‰‡B ‡e‰ È‰ ,"ÔÓ‰ e‡"c24 ¿»»»¬≈∆ƒ«¿«¿«»∆«

והמהפך  השינוי  לפני  ומסמל  מבטא המן " ש"ארור  ממה דבר  שום ולא )זאת
"ÈÎcÓ Cea" ,BÎB˙aL ‰ek‰ ˙‡25. ∆««»»∆¿»»¿¿«

,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎt‰Ó L‡k ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬∆¿«¿ƒ
Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡"»»»¿»
ÔÈ‡ ˙Ó‡a ÈÊ‡ ,"ÈÎcÓ»¿¿«¬«∆¡∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ" המן "ארור  שהרי  ƒ≈≈∆
מרדכי ", "ברוך  כמו  בדיוק להיות הפך 

Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡Â שצריך ¿ƒ≈»»∆¡«
בפורים Ú„È'לבסומי ' ‡Ïc „Ú"«¿…»«

CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa≈»»»¿»
LiL ÁÎeÓ ‰fnL ,"ÈÎcÓ»¿¿«∆ƒ∆»∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ ביניהם וההבדל  ƒ≈≈∆
בתקפו , עדיין  B˙BÈ‰lLהוא ‡l‡∆»∆ƒ¿

˜eÏÈÁ‰ Ú„BÈ BÈ‡ ÌÒeÓ¿»≈≈««ƒ
יודע  ואינו  שווים ששניהם סבור  והוא

דבר  של  שלאמתו  אף ביניהם להבדיל 

מזה? זה וחלוקים שונים הם

Ï"Ê Ó‡Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ26 ¿»¿«¿ƒ«¬»««
eNÚ ˙BB„fL ‰eLz ‰ÏB„b¿»¿»∆¿«¬
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,˙BiÎÊk BÏƒ¿À¿«¿∆«¿≈

‰‰‡Ó) ‰eLz חכמינו כדברי  ¿»≈«¬»
תשובה  עושה האדם שכאשר  ז "ל 

הזדו  כשגגות,מיראה לו  נעשו  נות

הזדונות  מאהבה תשובה ֿ ידי  על  ואילו 

כזכויות  להיות Ìbהופכים ‰p‰ (ƒ≈«
ÌLiL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆∆¿»

˙BB„Êa27 גם בעולם, דבר  כל  שהרי  ƒ¿
חיות  ומקבל  הקדושה היפך  הוא אם

נברא  בעצם ביותר , מצומצמת אלוקית

וגם  וקדושה מאלוקות רק ומתקיים

אלוקי , ניצוץ יש נחותים הכי  בדברים

(מאהבה) תשובה עשה האדם וכאשר 

אלה BiÎÊÏ˙.ניצוצות ÌÈÎÙ‰∆¡»ƒƒ¿À
‰Ê ÔÈÚe הניצוצות העלאת של  ¿ƒ¿»∆
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י       

על לז  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי מעלת  היא  זה  ּובענין כ ּיֹות . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֻ

ֿ ּתׁשּובה  ׁשּבעלי "ּבמק ֹום  ֿ ּדין וכ ּפסק  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצ ּדיקים ,

לעמ ֹוד  יכ ֹולים  אין ּגמ ּורים  צ ּדיקים  ְְְֲִִִִִֵַַע ֹומדים ,

ה ּניצ ֹוצ ֹות 28ׁשם  את  רק  מבררים  ּצּדיקים  ּכי , ְְִִִִִֶַַַָָ

נֹוג ּה, מ ּקליּפת  היא  ׁשח ּיּותם  ה ּמּוּתרים  ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּבּדברים 

ׁשהם  האס ּורים  ּבּדברים  ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָואיל ּו

לבררם  אפ ׁשר  אי ה ּטמא ֹות , קליּפֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמ ׁשל ׁש

צרי ּתֹורה  ֿ ּפי על  (ואדר ּבה , ּתֹורה  ֿ ּפי ְְִִִַַַַָָָָעל 

מבררים 29לדח ֹותם  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

קליּפֹות  ּבׁשל ׁש ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  את  ְְְִִֶֶַַָָֹּגם 

ּבּזד ֹונֹות , ׁשּנפל ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  אפיל ּו (ועד  ְְְְֲִִֵֶַַַַָה ּטמא ֹות 

להיֹותם  האס ּורים , מה ּדברים  יֹותר  למ ּטה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהם 

העליֹון  רצ ֹון  לזכ ּיֹות 30היפ יהפכ ּו הם  ׁשּגם  ,(31. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

את  ּגם  לברר  ה ּתׁשּובה  ּבכח  ׁשּיׁש ה ּטעם  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה ּנה ,

רצ ֹונֹו  היפ ׁשהם  אף  ׁשּבּזד ֹונֹות , ְְִֵֵֶֶֶַַַה ּניצ ֹוצ ֹות 

ּבבחינת  מ ּגעת  ׁשּתׁשּובה  לפי - ה ּוא  , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָית ּבר

הרצ ֹון' 'ּבעל  חס 32ֿהעצמ ּות , מ ּוכרח  ׁשאינֹו , ְְֵֶַַַַָָָָ

ּב'רצ ֹון' נת ּפס  ואינֹו מ ּצד 33וׁשל ֹום  ּדה ּנה , . ְְְְִִִֵֵַָָָָ

חפץ  מהם  ּבאיזה  יֹודע  איני הרי  ית ּבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעצמ ּות ֹו

להיֹות 34כ ּו' חפ ׁשית ) (ּבבחירה  ׁשּבחר  א ּלא  ,ְְְִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּי לא  ּובמילא  צ ּדיקים . ׁשל  ּבמע ׂשיהם  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחפץ 

וׁשּיהיה  לג ּביו, מק ֹום  ּתפיסת  ל ּזד ֹונֹות  ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה 

ׁשּנמצאים  ה ּקד ּוׁשה  ניצ ֹוצ ֹות  על  להעלים  ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבכחם 

נת ּפסת 35ּבהם  ׁשאינּה הרצ ֹון' 'ּבעל  ּובחינת  . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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פדה  (ד"ה נבלה נעשית דחתיכה הענין ע "ד רע " כמו שהוא עד כ"כ ונחשך "מתרחק  הניצוץ  כי  "זדונות", בשם נקראות

ח "ו  עצמם הזדונות לא אבל - קמג) ע ' לתניא בקיצורים נעתק  - תשע )) (ע ' פשע "ד ח "ב  תער"ב  (המשך העת"ר בשלום

.(35 הערה להלן וראה קג). ע ' עת"ר (סה"מ  עת"ר נ"ח  בברכות 28)(ד"ה אבהו ר' דעת והוא בדא"ח . בכ"מ  בפשיטות מובא

,(183 ע ' תש"ט  (סה"מ  תש"ט  בשלום פדה לד"ה 1 בהערה בארוכה וראה ה"ד. פ "ז תשובה בהל' הרמב "ם והביאו ב ) (לד,

.361 ע ' חי "ד ד.29)לקו"ש ו, שה"ש לקו"ת גם פכ"ד.30)ראה תניא א.31)ראה קצא, דרמ "צ  בארוכה בכ"ז ד"ה 32)ראה

ובכ"מ . לסופו. קרוב  ואילך) יב  ע ' תרצ "א סה"מ  ואילך. א קכו, ח "א קונטרסים (בסה"מ  תרצ "א שובה 33)תקעו ד"ה ראה

דמצוות  שהרצון שהגם ברצונו, ח "ו מוכרח  אינו אוא"ס  שעצמות מפני  הוא התשובה ענין שרש וז"ל: לסופו, קרוב  אעת"ר

בהרצון. ח "ו ומוכרח  מוגבל אינו אוא"ס , ועצמות בפנימיות ג"כ ד.34)הוא ז, צו לקו"ת וראה ספ "ב . אין 35)ב "ר אבל

עצמותו. אל מתייחסות המצוות שהרי  - לזכיות יהפכו עצמן הזדונות שגם אפשר ברצונו, מוכרח  שאינו שמכיון לומר

    
ÔÈcŒ˜ÒtÎÂשב'זדונות' ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬««¬≈¿»««ƒƒ¿«¿«ƒ
ז "ל  ÌÈeÓbחכמינו  ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ ‰eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡28˙‡ ˜ ÌÈÓ ÌÈ˜Ècv Èk , ≈¿ƒ«¬»ƒ«ƒƒ¿»¿ƒ«∆
˙BˆBˆÈp‰ ניצוצות את רק לקדושה ומעלים מהרע הטוב את מפרידים «ƒ

‰ÌÈzenהקדושה ÌÈcaL∆«¿»ƒ«»ƒ
ובהנאה ‰È‡באכילה Ì˙eiÁL∆«»ƒ
d‚B ˙tÈÏwÓ והנבראים הכוחות ƒ¿ƒ««

הקדושה  היפך  של  לצד  השייכים

על  מעלימים הם (כי  'קליפות' נקראים

מכסה  שהקליפה כשם האלוקי  האור 

מקבלים  המותרים והדברים הפרי ) על 

היא  כי  אור , לשון  'נוגה', מקליפת חיות

טוב, גם בה שמעורב eÏÈ‡Â¿ƒקליפה
˙BˆBˆÈp‰ האלוקית של הקדושה «ƒ

ÌÈeÒ‡‰ ÌÈca eÏÙpL∆»¿«¿»ƒ»¬ƒ
והנאה LÏLÓבאכילה Ì‰L∆≈ƒ»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ שאין לגמרי  ¿ƒ«¿≈
כלל , טוב ÌÏבהן  LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿»¿»

הניצוצות  את מתוכם להפריד 

שימוש  ֿ ידי  על  לקדושה ולהעלותם

אכילתם  או  Bz‰בהם ÈtŒÏÚ«ƒ»
CÈˆ ‰Bz ÈtŒÏÚ ,‰a„‡Â)¿«¿«»«ƒ»»ƒ

Ì˙BÁ„Ï29 בבירור לעסוק ולא ƒ¿»
ŒÈÏÚaשלהם  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈«¬≈

ÌÈÓ ‰eLz בדיעבד˙‡ Ìb ¿»¿»¿ƒ«∆
LÏLa eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»¿¿»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ אמנם כי  ¿ƒ«¿≈
הללו  הדברים עם במגע באו  בתחילה

שעשו  לאחר  אבל  תורה ֿ פי  על  שלא

היכולת  את להם יש (מאהבה) תשובה

הללו  הניצוצות את גם »¿(ÚÂ„לברר 
˙BˆBˆÈp‰ eÏÈÙ‡ הקדושה של  ¬ƒ«ƒ

BB„fa˙,האלוקית  eÏÙpL חטאים ∆»¿«¿
במזיד  hÓÏ‰שנעשו  Ì‰L נחותים ∆≈¿«»

Ì˙BÈ‰Ï ,ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc‰Ó ˙BÈ חטאיםÔBˆ CÙÈ‰ ≈≈«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰30 באה שלהם שהחיות האסורים הדברים של  הקיום שעצם בעוד  »∆¿

העליון  לרצון  בניגוד  איננו  הטמאות ‰Ìמהקליפות ÌbL ה'זדונות'), ∆«≈
˙BiÎÊÏ eÎÙ‰È31. ≈»¿ƒ¿À

ÌÚh‰ ,‰p‰Â לכך ‰eLz‰הפנימי  ÁÎa LiL'ה Ïמאהבת ¿ƒ≈«««∆≈¿…««¿»¿»≈
Ca˙È BBˆ CÙÈ‰ Ì‰L Û‡ ,˙BB„faL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ Ìb«∆«ƒ∆«¿«∆≈≈∆¿ƒ¿»≈
שכדי  מאד  נחותים דברים הם כן  ואם

בכוחות  צורך  יש אותם ולהעלות לברר 

eLzL‰מיוחדים, ÈÙÏ  ‡e‰¿ƒ∆¿»
˙ÚbÓ'ו 'נוגעת ÈÁa˙מגיעה «««ƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ של ומהותו  עצמותו  »«¿
בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  »»'ÏÚaהקדוש

'ÔBˆ‰32, מהרצון שנעלית בחינה »»
לברר  התשובה בכוח יש ולכן  העליון ,

'בעל  כי  הרצון , היפך  שהם 'זדונות' גם

והשליט  הקובע ֿ הבית' 'בעל  הרצון ',

מ'רצון ' שלמעלה בחינה זו  הרצון  על 

בחינה  העליון  הרצון  היות עם כי 

מסוימת  התלבשות זו  הרי  מאד , נעלית

מסויים, ובכיוון  בנטייה עצמותו  של 

שמנגד  מה ואילו  דוקא הקדושה בצד 

אבל  הרצון , היפך  הוא לקדושה

הרצון  ל 'בעל  ומגעת עולה 'התשובה

ÌBÏLÂŒÒÁ ÁÎeÓ BÈ‡L∆≈¿»«¿»
'ÔBˆ'a Òt˙ BÈ‡Â33 ואי ¿≈ƒ¿»»»

הרצון  את ולהגביל  'לתפוס' אפשר 

אחר . או  כזה מסויים ובכיוון  בעניין 

Ca˙È B˙eÓˆÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««¿ƒ¿»≈
Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ È‰¬≈≈ƒ≈«¿≈∆≈∆

ıÙÁ או צדיקים של  במעשיהם האם »≈
eÎ34ÁaL'להיפך  ‡l‡ ,∆»∆»«

ֿ הוא  ֿ ברוך  «ÈÁa)ƒ¿ƒ‰הקדוש
˙ÈLÙÁ ֿ חס ההכרח מפני  ולא »¿ƒ

Ì‰ÈNÚÓaושלום  ıÙÁ ˙BÈ‰Ï (ƒ¿»≈¿«¬≈∆
CiL ‡Ï ‡ÏÈÓe .ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿≈»…«»

BB„fÏ˙ייתכן לא  ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿
ÌÁÎa ‰È‰iLÂ ,ÂÈa‚Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'ה'זדונות ÏÚשל  ÌÈÏÚ‰Ï ¿ƒ«»¿«»¿∆ƒ¿∆¿…»¿«¿ƒ«
Ì‰a ÌÈ‡ˆÓpL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ35 יש ה'רצון ' בדרגת רק כי  ƒ«¿»∆ƒ¿»ƒ»∆
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יי      

ֿ ידי  על  ּדוקא  נמ ׁשכת  ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּב'רצ ֹון'

א ּלּו אפיל ּו ׁשּצּדיקים , והינּו, ה ּתׁשּובה . ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָעב ֹודת 

ר ּבה  ּבאהבה  ה ' ע ֹובדי לדר ּגת  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשה ּגיע ּו

ּתענּוג להם  ׁשּיׁש ּכיון הרי ּבתענּוגים , ּבעב ֹודתם , ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשא ֹוהב  מי יׁש ּבבחינת  ּדקד ּוׁשה ,36הם  מציא ּות  , ְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הרצ ֹון. ּבחינת  רק  ממ ׁשיכים  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָולכן

ׁשל  ּבתנּועה  היא  ׁשעב ֹודתם  ּכיון ֿ ּתׁשּובה , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבעלי

את  ּומנּתקים  מ ּמּצבם , מר ּוצים  ׁשאינם  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבט ּול ,

מ ּכאן  אס ּורה  מ ּמּנּו, אר ֹויס ) זי (רייסן  ,37עצמם  ְְְִִִֶַַַָָָָ

הרצ ֹון' 'ּבעל  ּבחינת  את  הם  ממ ׁשיכים  .38לכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

אר ּור  ּבין ידע  ּדלא  "עד  ה ּמאמר  ּפיר ּוׁש ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹוזה ּו

"אר ּור  את  להפ ֹו ׁשה ּכח  מר ּדכי", לבר ּו ְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹהמן

העב ֹודה  ֿ ידי על  רק  ּבא  מר ּדכי" ל "בר ּו ְְְְֲֵַַַָָָָָָָהמן"

מ ּטעם  ׁשּלמעלה  ה ּבט ּול  ּבחינת  ידע ", ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹּד"לא 

נאמר  ׁשּבּה ּבּבחינה  מ ּגיע  זה  ענין ׁשּדוקא  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָודעת ,

נמ ׁש ּומ ּׁשם  כ ּו', חפץ  מהם  ּבאיזה  יֹודע  ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאיני

המן" ּד"אר ּור  הענין את  להפ ֹו ל "בר ּו39ה ּכח  ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

.40מר ּדכי" ְְַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשל ל ּצּיּון ּבנֹוגע  ל ֹומר  יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶַַַ

ּפּורים " ל "ּדר ּוׁש ֿ צדק ' ְִִֶֶֶַַה 'צמח 

עד  כ ּו' איניׁש "חיב  ׁשהתחלת ֹו ה ּדר ּוׁש ְְִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזה ּו

ּפּורים " "ּדר ּוׁש ּבׁשם  וק ֹורא ֹו כ ּו', ידע " ְְְְְִֵַָֹּדלא 

ּבעניני  המד ּברים  ּדר ּוׁשים  ּכּמה  ׁשּיׁשנם  אף  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסתם ,

ענין  מת ּבּטא  זֹו ׁשּבמצוה  לפי ְְְְְִִִִִֵֶַַָּפּורים ,
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שם, מב "ר גם (וכמובן דמצוות הרצון ישנו התשובה) (שרש אוא"ס  ועצמות בפנימיות שגם שם שובה בד"ה וכדמפורש

חפץ  ואינו צדיקים של במעשיהן הוא חפץ  גופא זו בבחי ' חפץ " מהם באיזה יודע  "ואיני  אמרו שעלי ' בהבחי ' ש(גם)

בחירה  מצד הרי  - בחירתו מצד הוא הרע  ושלילת בהרצון, נתפס  אינו ית' שעצמותו מכיון [ואדרבה: רשעים) של במעשיהן

שמכיון  כי ֿאם ,[(1341 ע ' ח "ד בלקו"ש (כמבואר הגילויים בבחי ' מאשר יותר עוד בתכלית, ומופרך מושלל הרע  נעשה זו

כבפנים. כו', לגבי ' מעלים אי "ז כו' נתפס  פל"ז.36)שאינו פל"ה. דתשובה 37)תניא התנועה על וקאי  ג. ג, שמות רש"י 

בתחלתו). תש"ה המיצר מן ד"ה .(46 ע ' תש"ב  בסה"ש (נדפס  אליו הוי ' מלאך וירא עה"פ  הבעש"ט  עד"ז 38)(תורת ראה

הנ"ל. תקעו דלא 39)ד"ה ב "עד נרמז זה ענין וגם .35 ;27 הערה כנ"ל עצמו "המן" את לא אבל שבו, הניצוצות היינו

120 ע ' תש"ח  (סה"מ  פ "י  תש"ח  איניש חייב  רבא אמר ד"ה עד"ז (ראה "עד" - שיעור ישנו ידע ", "לא בבחי ' שגם ידע ",

פ "ו 40)ואילך)). תשי "ג עולם הרת היום ד"ה ואילך), א שמו, ח "ב  קונטרסים (סה"מ  בסופו תרצ "ה ר"ה המשך עד"ז ראה

שהענין י ) ע ' ריש תשי "ג להאיר (סה"מ  ושלא להאיר היכולת אשר העצמות יכולת מצד הוא לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא

עיי "ש. לאור. החושך את גם להפוך אפשר זו, בחי ' גילוי  ע "י  ולכן - אחד הו"ע 

    
שהם  לדברים אלוקות ומגלים הרצון  פי  על  שהם דברים בין  להבדיל  מקום

גם  הרצון ' 'בעל  ה'עצמות', לגבי  אבל  אלוקות, על  ומעלימים הרצון  היפך 

ולהסתיר . להעלים מסוגלים לא ‰ÔBˆ'ה'זדונות' ÏÚa' ˙ÈÁe¿ƒ«««»»
˙BˆÓe ‰B˙c 'ÔBˆ'a ˙Òt˙ dÈ‡L וקיום התורה לימוד  ידי  ועל  ∆≈»ƒ¿∆∆»»¿»ƒ¿

עבודת  הרגילה, בדרך  המצוות

ו 'לגעת' להגיע אפשר  אי  הצדיקים,

היא הרי  זו , Âc˜‡בדרגה ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»
.‰eLz‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»
el‡ eÏÈÙ‡ ,ÌÈ˜ÈcvL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒƒ¬ƒ≈
'‰ È„BÚ ˙b„Ï eÚÈb‰L∆ƒƒ¿«¿«¿≈

ÌÈ‚eÚ˙a ‰a ‰‰‡a שהיא ¿«¬»«»¿«¬ƒ
ה', באהבת ביותר  ונעלית גבוהה דרגה

Ì‰Ï LiL ÔÂÈkעצמם‚eÚz ≈»∆≈»∆«¬
‰Èוהנאה ,Ì˙„BÚa למרות «¬»»¬≈

מאד  נעלים בצדיקים שמדובר 

ה' מאהבת ÈÁa˙שמתענגים Ì‰≈ƒ¿ƒ«
È‰B‡L ÈÓ L36˙e‡ÈˆÓ , ≈ƒ∆≈¿ƒ

‰Le„˜c שלהם האישית והמציאות ƒ¿»
לגמרי , התבטלה ≈«¿ÔÎÏÂלא

ÔBˆ‰ ˙ÈÁa ˜ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»
שכביכול  למעלה כזה עניין  שהיא

דווקא  ונוטה כלשהו  בגדר  מוגדר 

הקדושה. צד  של  מסויים »Œ‰Óלכיוון 
ÔÂÈk ,‰eLzŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬≈¿»≈»
ÏL ‰Úe˙a ‡È‰ Ì˙„BÚL∆¬»»ƒƒ¿»∆

ÏeËa,האישית ÌÈ‡Lהמציאות ƒ∆≈»
ÌvnÓ ÌÈˆeÓ לפני הקודם, ¿ƒƒ«»»

תשובה, ‡˙שעשו  ÌÈ˜zÓe¿«¿ƒ∆
ÒÈB‡ CÈÊ ÔÒÈÈ) ÌÓˆÚ«¿»«¿ƒ«¿

ויוצאים  ‡eÒ‰מתנתקים ,epnÓ (ƒ∆»»
Ô‡kÓ37, על המבואר  ֿ דרך  על  ƒ»

בסנה  רבנו  משה דברי  של  הפסוק

מכאן  אסורה ואראה", נא "אסורה

ממצב  התנתקות היינו  לשם, להתקרב

לגמרי , שונה אחר , למצב ומעבר  יוצאים ÔÎÏאחד  תשובה שבעלי  כיוון  »≈
שלהם, האישית המציאות 'ÏÚaמגדרי  ˙ÈÁa ˙‡ Ì‰ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«««

'ÔBˆ‰38.הגדרה מכל  שלמעלה »»
CeÏ ÔÓ‰ e‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú" Ó‡n‰ LeÈt e‰ÊÂ¿∆≈««¬»«¿…»«≈»»»¿»
˙‡ CBÙ‰Ï Ák‰L ,"ÈÎcÓ»¿¿«∆«…««¬∆
Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡"»»»¿»

"ÈÎcÓ יהיה שלא כך  כדי  ניכר עד  »¿¿«
לעיל  כמבואר  ביניהם, ההבדל 

È„ÈŒÏÚבאריכות, ˜ ‡a»««¿≈
˙ÈÁa ,"Ú„È ‡Ï"c ‰„BÚ‰»¬»¿…»«¿ƒ«

ÏeËa‰ המציאות של  המוחלט «ƒ
ÌÚhÓהאישית  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â למה ומעבר  מעל  ה' עבודת »««

וההיגיון , השכל  פי  על  שמתחייב

‰ÈÁaa ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈÚ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿»∆«ƒ««¿ƒ»
העליונה  Ó‡האלוקית daL∆»∆¡«

ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈
,'eÎ בחינת כמבואר שהיא לעיל 

ית', הרצון ',עצמותו  «ÌMÓeƒ'בעל 
Ák‰ CLÓ לעבודת ישראל  לבני  ƒ¿»«…«

ֿ ידה  שעל  ודעת, מטעם למעלה ה'

‰ÔÈÚביכולתם  ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆»ƒ¿»
"ÔÓ‰ e‡"c39Ce"Ï ¿»»»¿»
"ÈÎcÓ40. »¿¿«

Ú‚Ba ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿≈«
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL ÔeivÏ«ƒ∆«∆«∆∆
תורה' ב'לקוטי  הנזכר  במאמר 

"ÌÈet Lec"Ï' אור ב'תורה ƒ¿ƒ
B˙ÏÁ˙‰L Lec‰ e‰fL)∆∆«¿∆«¿»»
‡Ïc „Ú 'eÎ LÈÈ‡ ÈÁ"«»ƒƒ«¿…

B‡B˜Â ,'eÎ "Ú„È'צדק ה'צמח »«¿¿
אור ' ב'תורה  הזה למאמר  ≈¿ÌLaקורא

Û‡ ,Ì˙Ò "ÌÈet Lec"¿ƒ¿»«
ÌÈLec ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»¿ƒ
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יב       

הענינים 41ה ּפּורים  ל ׁשני לר ּמז ּבזה  ׁשּכּונת ֹו ,( ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

המן" "אר ּור  ּדהפיכת  העב ֹודה  הן ְֲֲִִֵֶַַָָָָָׁשּבפ ּורים ,

זה  על  ּכח ' ה 'ּנתינת  והן מר ּדכי ", ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹל "בר ּו

ּבדר ּוׁש (ּכמבאר  ידע " ּד"לא  העב ֹודה  ֿ ידי ְְְְֲִֵַַַָָָָֹֹעל 

ֿ ידי 42זה  ׁשעל  ה ּוא  ידע " ּדלא  ּד"עד  ׁשה ּפיר ּוׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבעצמ ּות  מ ּגיעים  מה ּדעת  ׁשּלמעלה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָמסיר ּות ֿנפ ׁש

ֿ אין  ׁשוים א ֹור  ּכּולם  ׁשּלג ּביּה ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ְִֵֵֶַָָָ

ה ּוא  ה ּקדמ ֹוני מ ׁשל  ּבענין ׁשּדּוגמתם  ְְְְְִִֶַַַַַָָָמ ּמׁש),

ּכלי  לע ׂשֹות ֹו ה ּמׁשל  ּבהעלם  ה ּפע ּולה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָענין

ֿ ידי  על  לזה  ּכח ' וה 'ּנתינת  ע ֹולם , ׁשל  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלקדמ ֹונֹו

ה ּנפ ׁש מעצמ ּיּות  ׁשּבא  נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָענין

ב ) (סעיף  לעיל  ּכּנזּכר  מה ּׂשכל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

ֲַָּבאר ּוכה .

ח ׁשֹוכא LÈÂד ) ּדאתה ּפכא  ׁשהענין לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְְֲִִִֶַָָָָ

הענין  להפ ֹו ּבפ ּורים , (הן ְְְֲִִִֵַָָָלנה ֹורא 

ּבמ ׁשל  והן מר ּדכי", ל "בר ּו המן" ְְְְְְִֵַַָָָָָּד"אר ּור 

לקדמ ֹונֹו ּכלי יהיה  ה ּמׁשל  העלם  ׁשּגם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָה ּקדמ ֹוני,

ת ׁשּבית  "ולא  ּבּפס ּוק  ּגם  מר ּומז ע ֹולם ) ְְְִֶַַַָָָֹׁשל 

ּב'ל ּקּוטי  ּכמבאר  ה ּמאמר ), מתחיל  (ׁשּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמלח "

ה ּבׂשר ,43ּתֹורה ' את  ׁשּממ ּתיק  ה ּמלח  ּבענין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ענין  וה ּוא  ׁשּבּלב , ה ּדם  מן ה ּוא  ה ּבׂשר  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשׁשר ׁש

מן  להפכן וצרי ה ּבהמית , ׁשּבּנפ ׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָה ּמּדֹות 

כ ּו'. ּדוקא  מלח  צרי ולזה  כ ּו', ה ּקצה  אל  ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּקצה 

לבאר  "ּברית 44ּומ ֹוסיף  ה ּמלח  ׁשּנקרא  ה ּטעם  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

נמ ׁשכים  וה ּמריר ּות  ה ּדינים  ׁשר ׁש ּכי ,"ְְְֱִִִִִִֶֶַַָֹֹאלקי

צר ּופים  ק "ך  ּבֹו ׁשּיׁש אלקים , ֱִִִֵֵֵֶֹמ ּׁשם 

ּומהם  הע ׂשּיה , ס ֹוף  עד  למ ּטה  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָה ּמׁשּתל ׁשלים 

נע ׂשים  ׁשניהם  ׁשּבין ּדנֹוג ּה, צר ּופים  ק "ך  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַיֹונקים 

(ה ּמק ֹור  עמלק  ּוכח ׁשּבֹון ק "ך , ּפעמים  ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶַָָָמ "ר ,
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"חייב 41) לענין היא פורים" ב "דרוש שכוונתו אף  - ידע " דלא עד כו' אינש חייב  המתחיל ל"דרוש מציין אינו שמ "מ  אלא

ענין, איזה בזה שמרמז ניכר הי ' לא כו'", ל"ד"ה הוא בכ"מ  הציון שאופן מכיון אז, כי  - שבפורים ידע " דלא עד כו'

מציין  ולכן כו'. חייב  המתחיל לדרוש כ"א ידע ", דלא עד כו' "חייב  לענין (גם) היא שכוונתו יודעים היינו לא ובמילא

פורים". ד.42)ל"דרוש א.43)צט , ו, ע "ב .44)שם ריש שם,

    
BÊ ‰ÂˆÓaL ÈÙÏ ,ÌÈet ÈÈÚa ÌÈa„Ó‰ דלא עד  "לבסומי  של  «¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

‰ÌÈetידע" ÔÈÚ ‡ha˙Ó41 לעיל ÊnÏכמבואר  ‰Êa B˙ekL ,( ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ∆«»»»∆¿«≈
ÌÈeÙaL ÌÈÈÚ‰ ÈLÏ, הכללי תוכנו  את מבטאים ‰Ôשכאמור  ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ≈

Ô‰Â ,"ÈÎcÓ Ce"Ï "ÔÓ‰ e‡" ˙ÎÈÙ‰c ‰„BÚ‰»¬»«¬ƒ«»»»¿»»¿¿«¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««∆«¿≈
‡Ók) "Ú„È ‡Ï"c ‰„BÚ‰»¬»¿…»««¿…»

‰Ê Le„a42' אור ב'תורה ƒ¿∆
LeÈt‰L הפנימית המשמעות ∆«≈
ה' Ú„È"בעבודת ‡Ïc „Ú"c¿«¿…»«

החיוב שבזה  את ז "ל  חכמינו  הגדירו 

בפורים  È„ÈŒÏÚLלבסומי ' ‡e‰∆«¿≈
‰ÏÚÓlL LÙŒ˙eÈÒÓ¿ƒ∆∆∆¿«¿»

˙Úc‰Ó"ידע "לא הנקראת ≈«««
ÌÈÚÈbÓ ומתקשרים ו 'נוגעים' «ƒƒ

ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈»
L ,‡e‰ÌÈÂL ÌÏek dÈa‚l∆¿«≈»»ƒ

LnÓ" המן "ארור  בין  הבדל  ואין  «»
מרדכי " Ì˙Ó‚ecLל "ברוך  של ), ∆¿»»

פורים  אודות האמורים העניינים שני 

ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa שעליו ¿ƒ¿«¿«««¿ƒ
תורה' ב'לקוטי  במאמר  ‰e‡מדובר 

ÏLn‰ ÌÏÚ‰a ‰ÏeÚt‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿∆¿≈«»»
 ֿ (על  והסתר  העלם הוא עצמו  שמצד 

המן ") "ארור  ÈÏkדרך  B˙BNÚÏ«¬¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï בו שיתגלה ¿«¿∆»

מרדכי "), "ברוך  ֿ דרך  (על  ֿ סוף אין  אור 

‰ÊÏ 'Ák ˙È˙p'‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ«…«¿∆
לגילוי  מהעלם הזה השינוי  את הפועלת

'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆
LÙp‰ ˙eiÓˆÚÓ ‡aL∆»≈«¿ƒ«∆∆
kÊpk ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆«ƒ¿»

.‰Îe‡a ( ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«¬»
ÔÈÚ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  החושך  ÌÈeÙa,הפיכת Ô‰)≈¿ƒ
"ÔÓ‰ e‡"c ÔÈÚ‰ CBÙ‰Ï«¬»ƒ¿»¿»»»

הוא  עצמו  והסתר שמצד  חושך 

,"ÈÎcÓ Ce"Ï וגילוי אור  ¿»»¿¿«
ÌbL ,ÈBÓ„w‰ ÏLÓa Ô‰Â¿≈ƒ¿«««¿ƒ∆«
ÈÏk ‰È‰È ÏLn‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«»»ƒ¿∆¿ƒ

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï הגילוי "ÏÂ‡עניין  ˜eÒta Ìb ÊÓeÓ ( ¿«¿∆»¿»««»¿…

ÈËewÏ'a ‡Ók ,(Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL) "ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«∆«¿ƒ««¬»«¿…»¿ƒ≈
'‰Bz43Na‰ ˙‡ ˜ÈzÓnL ÁÏn‰ ÔÈÚa,טעם בו  ונותן  »¿ƒ¿««∆«∆«¿ƒ∆«»»

˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,laL Ìc‰ ÔÓ ‡e‰ Na‰ LLL∆…∆«»»ƒ«»∆«≈¿ƒ¿««ƒ
‰wˆ‰הרגשות Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÔÎÙ‰Ï CÈˆÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL∆«∆∆««¬ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ«»∆∆«»∆

'eÎ של הטבעית הנטייה שתמורת

הזה  העולם לתאוות הבהמית הנפש

לקדושה, ייהפכו  ∆«¿ÊÏÂ‰המידות
.'eÎ ‡˜Âc ÁÏÓ CÈ»̂ƒ∆««¿»

‡Ï ÛÈÒBÓe44ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««
˙Èa" ÁÏn‰ ‡˜pL∆ƒ¿»«∆«¿ƒ
ÌÈÈc‰ LL Èk ,"EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ…∆«ƒƒ
ÌMÓ ÌÈÎLÓ ˙eÈn‰Â¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של  השם ¡…ƒ
ˆÌÈÙeוהצמצום  Í"˜ Ba LiL∆≈≈ƒ

סדר  באיזה אופנים ועשרים מאה

למ"ד , אל "ף, האותיות את לכתוב

המילה  מורכבת מהם מ"ם יו "ד , ה"א,

צירופים  וריבוי  'אלוקים' שם של 

צירוף  כל  כי  צמצומים ריבוי  משמעותו 

הוא  (בדומה נוסף נוסף צמצום

הגימטריא  שהיא שמילה לעיל  למבואר 

חיות  היא מאמרות בעשרה מילה של 

ממנה  המקור  של  ומצומצמת מועטת

באה  גם היא כך  בהשתלשלות,

צמצומים) הם הצירופים

ÌÈÏLÏzLn‰ ומקורם משורשם «ƒ¿«¿¿ƒ
אלוקים ÛBÒבשם „Ú ‰hÓÏ¿«»«

‰iNÚ‰ מבין התחתון  העולם »¬ƒ»
(אצילות, הכלליים העולמות ארבעת

עשיה), יצירה, ∆≈Ì‰Óeבריאה,
d‚Bc ÌÈÙeˆ Í"˜ ÌÈ˜BÈ¿ƒ≈ƒ¿«
אלוקים  שם של  מצומצמות הארות

נוגה, קליפות את להחיות שיורדות

Ì‰ÈL ÔÈaL היינו ביחד , משניהם ∆≈¿≈∆
אלוקים  בשם שהם כפי  הצירופים ק"ך 

עד  למטה שירדו  כפי  הצירופים וק"ך 

נוגה ÈzLקליפת ,"Ó ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈
Í"˜ ÌÈÓÚt= 120 ועוד  120) ¿»ƒ

,(240˜ÏÓÚ ÔBaLÁÎe שהוא ¿∆¿¬»≈
240 e‡"cבגימטריא B˜n‰)«»¿»

"ÔÓ‰ עמלק מזרע אגג  מבני  ÁÏn‰Âשהיה בבשר ). טעם נותן  שכאמור  »»¿«∆«
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יג      

(ענין  ה ּדינים  את  ממ ּתיק  וה ּמלח  המן"). ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּד"אר ּור 

ועיקר  מ ּׁשר ׁש ׁשּממ ׁשי ֿ ידי על  ה ּנ"ל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹה ּמריר ּות )

כ ּו'. ּדקד ּוׁשה  ְְִַָה ּגב ּור ֹות 

ּפר ׁשת LÈÂה ) ּכלל ּות  עם  זה  ּולק ּׁשר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִֵֶַַָָָ

ק ֹורין  ׁשנים  ּבכ ּמה  (ׁשהרי ְְֲִִִֵֶַַָָָוּיקרא 

ּומ ּזה  לפ ּורים , ׁשּבסמיכ ּות  ּבׁשּבת  וּיקרא  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּפר ׁשת 

ּומעלת ֹו45מ ּובן  מעניניו מר ּומז וּיקרא  ׁשּבפר ׁשת  , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ

וּיקרא  היא  ה ּפר ׁשה  התחלת  ּדה ּנה , ּפּורים ). ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשל 

ּו מ ׁשה , ּולכל אל  ּדּבר ֹות  ׁשּלכל  ר ׁש"י, כפיר ּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

ל ׁשֹון  קריאה , קדמה  ציּוּויים  ּולכל  ְְְְֲִִִִָָָָאמיר ֹות 

יֹותר  ונעלה  ׁשּקֹודם  ענין ׁשּזה ּו הינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָחיּבה ,

מ ּכל  ּבמעלה ) ּגם  א ּלא  ּבזמן, רק  לא  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ(קדימה 

ׁשּבּתֹורה  וציּוּויים  אמיר ֹות  וכ ּמּובן 46ה ּדּבר ֹות , . ְְְֲִִִִֶַַַָָ

הוי' וּיקרא  ולא  סתם , "וּיקרא " ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּגם 

ׁשה ּקריאה  ּכיון הוי'), וּיאמר  הוי', ויד ּבר  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ(ּכמ ֹו

ּכפי  ּבעצמ ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ מה ּקד ֹוׁש ּבאה  חיּבה  ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשל 

הוי' מ ּׁשם  אפיל ּו למעלה  אתרמיז 47ׁשה ּוא  ּדלא  , ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ

כ ּו' א ֹות  ּכי 48ּבׁשּום  "ונפ ׁש ה ּוא  ה ּפר ׁשה  וס ּיּום  . ְְְִִֶֶַָָָ

חטא 49תחטא " א ּלא  ּבׁשֹוגג , חטא  רק  ולא  , ְְְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

מעילה  מעל ", ב ֹו "ּומעלה  ה ּוא  והחטא  ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּבמזיד ,

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּבּקד ֹוׁש ֿ ליצלן ורחמנא  ֿ וׁשל ֹום  ,50חס  ְְְְִַַַָָָָָָ

ה ּתב ֹות  ׁשּגם  ועד  ׁשקר . על  ׁשב ּועה  ְְְֵֶֶֶַַַַַָוגם 

ב ּה" "לא ׁשמה  הם  ה ּפר ׁשה  ׁשל  .51האחר ֹונֹות  ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

לא  ה ּוא  ה ּפר ׁשה  ׁשם  ׁשהרי מ ּובן, אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹולכא ֹורה 

ּכל  ּתֹוכן על  מ ֹורה  א ּלא  התחלת ּה, ֿ ׁשם  על  ְֵֶֶֶַַַַָָָָָרק 

לס ּיּומ ּה עד  ה ּכלל 52ה ּפר ׁשה  מ ּצד  ואדר ּבה , , ְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

ּבתח ּלתן" וס ֹופן ּבס ֹופן ּתח ּלתן יׁש53ׁש"ּנע ּוץ  , ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

להתחלת ּה. ה ּפר ׁשה  ס ּיּום  ּבין מיּוחדת  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיכ ּות 
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(45.(1 הערה 129 ע ' ח "ה בלקו"ש (נעתק  וישב  ר"פ  תושב "כ חלק  של"ה חביבין 46)ראה יד) (פ "ג, אבות וכבמשנה

חמדה. כלי  להם שנתן ח "ב 47)ישראל תער"ב  (המשך העת"ר ויקרא סד"ה וראה ויקרא. ר"פ  לקו"ת ב . קב , זח "א ראה

ואילך). תתקיח  48.45)ס "ע  הערה 25 ע ' ח "ז לקו"ש וראה ב . רנז, זח "ג וראה ב . פ , פנחס  ואילך.49)לקו"ת כא ה,

שם.50) פירש"י  כו.51)ראה 5257)שם, ע ' ח "ה לקו"ש בארוכה ראה וכיו"ב . ויקרא פ ' ונקראים חלקים הם כולם שהרי 

ואילך. 264 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת מ "ז.53)ואילך. פ "א יצירה ספר

    
CÈLÓnL È„ÈŒÏÚ Ï"p‰ (˙eÈn‰ ÔÈÚ) ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓÓ«¿ƒ∆«ƒƒƒ¿««¿ƒ«««¿≈∆«¿ƒ

'eÎ ‰Le„˜c ˙Beb‰ ˜ÈÚÂ LMÓ וחסידות בקבלה כמבואר  ƒ…∆¿ƒ««¿ƒ¿»
מוחלט  הוא הטוב הגבורות בשורש כי  בשרשם' אלא נמתקים הדינים ש'אין 

והמתקתם  קשות גבורות להתהוות יכולים רבים וצמצומים ירידה אחרי  ורק

בהם  ומאיר  שמתגלה ידי  על  היא

עצמה. הגבורה במידת ועיקרם שורשם

‰Ê M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿«≈∆
eÏÏk ÌÚ˙ של הכללי  התוכן  ƒ¿»

‰nÎa È‰L) ‡˜iÂ ˙Lt»»««ƒ¿»∆¬≈¿«»
ÌÈL, המאמר אמירת בשנת כמו  »ƒ

(תשע"ו ), השנה וגם ÔÈB˜ƒתשכ "ה
˙aLa ‡˜iÂ ˙Lt»»««ƒ¿»¿«»
‰fÓe ,ÌÈeÙÏ ˙eÎÈÓÒaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆

ÔeÓ45‡˜iÂ ˙LÙaL , »∆¿»»««ƒ¿»
ÏL B˙ÏÚÓe ÂÈÈÚÓ ÊÓeÓ¿»≈ƒ¿»»«¬»∆

ÌÈet שאף מקומות בכמה כמבואר  ƒ
בסדר  קשורה לא המועדים קביעות כי 

לחגים  שהרי  בתורה השבוע פרשיות

בחודש, היום לפי  קבועים תאריכים יש

קשר  יש הפנימי  התוכן  מצד  זאת  בכל 

למועדים  השבוע פרשת בין  ושייכות

שבוע  באותו  ).שחלים
‡È‰ ‰Lt‰ ˙ÏÁ˙‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»««»»»ƒ
LeÈÙÎe ,‰LÓ Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿≈
ÏÎÏe ˙Bac ÏÎlL ,È"L«ƒ∆¿»ƒ¿¿»

ÌÈÈeeÈˆ ÏÎÏe ˙BÈÓ‡ של ¬ƒ¿»ƒƒ
ישראל  ובני  למשה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

,‰aÈÁ ÔBLÏ ,‰‡È˜ ‰Ó„»̃¿»¿ƒ»¿ƒ»
e‰fL ,eÈ‰ ֿ הקדוש של  החיבה «¿∆∆

לישראל  ֿ הוא Ì„BwLברוך  ÔÈÚƒ¿»∆≈
‰ÓÈ„˜) ˙BÈ ‰ÏÚÂ עדיפות ¿«¬∆≈¿ƒ»

Ìb ‡l‡ ,ÔÓÊa ˜ ‡Ï…«ƒ¿«∆»«
,˙Bac‰ ÏkÓ (‰ÏÚÓa¿«¬»ƒ»«ƒ¿

‰BzaL ÌÈÈeeÈˆÂ ˙BÈÓ‡46. ¬ƒ¿ƒƒ∆«»
e˙kM ‰nÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ«∆»

Ì˙Ò "‡˜iÂ" ולפרש לפרט  מבלי  «ƒ¿»¿»
הקורא, ‰ÈÂ'נאמר ÏÂ‡מי  ‡˜iÂ ¿…«ƒ¿»¬»»

BÓk) אחרים מקומות בריבוי  שנאמר  ¿

aÈÁ‰בתורה  ÏL ‰‡Èw‰L ÔÂÈk ,('ÈÂ‰ Ó‡iÂ ,'ÈÂ‰ a„ÈÂ«¿«≈¬»»«…∆¬»»≈»∆«¿ƒ»∆ƒ»
ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  והאהבה ונמשכת a‡‰החיבה נובעת »»

eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ,BÓˆÚa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Ó≈«»»¿«¿¿ƒ∆¿«¿»¬ƒ
'ÈÂ‰ ÌMÓ47, ועל המהות, עצם ולא 'שם' זאת בכל  אבל  נעלה שם שהוא ƒ≈¬»»

"אנכי ", בחינת שהוא נאמר  עצמותו 

עצמי  ‡˙ÊÈÓאני  ‡Ïc שאיננה ¿…ƒ¿»ƒ
eÎ'נרמזת ˙B‡ ÌeLa48. ¿

‰Lt‰ ÌeiÒÂ והחתימה הסיום ¿ƒ«»»»
אשם  קרבן  בדיני  הּוא ויקרא פרשת של 

מסויימים  חטאים על  כפרה בתור  הבא

נאמר  כך  Èkועל  LÙÂ"¿∆∆ƒ
"‡ËÁ˙49‡ËÁ ˜ ‡ÏÂ , ∆¡»¿…«≈¿

,„ÈÊÓa ‡ËÁ ‡l‡ ,‚‚BLa¿≈∆»≈¿¿≈ƒ
B ‰ÏÚÓe" ‡e‰ ‡ËÁ‰Â¿«≈¿»¬»
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏÈÚÓ ,"ÏÚÓ»«¿ƒ»«¿»
ŒLB„wa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁÂ¿«¿»»ƒ¿»«»

‡e‰ŒCea50ÏÚ ‰ÚeL Ì‚Â , »¿«¿»«
˜L ביותר חמורים חטאים היינו  ∆∆

ביותר . גדולה ירידה »¿ÚÂ„שגורמים
˙Bz‰ ÌbLהמילים˙BBÁ‡‰ ∆««≈»«¬

‰ÓL‡Ï" Ì‰ ‰Lt‰ ÏL∆«»»»≈¿«¿»
"d51, בפרשת האחרון  הפסוק »

על  מכפר  האשם שקרבן  אומר  ויקרא

והפסוק  הסליחה, את ומביא החטא

אשר  מכל  אחת על  לו  "ונסלח אומר 

שהסיום  כך  כתוב בה" לאשמה יעשה

הפרשה, של  האחרונות המילים שלו ,

אשמה  לשון  בה", "לאשמה הם

ÔeÓ,וחובה. BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
‰Lt‰ ÌL È‰L"ויקרא" ∆¬≈≈«»»»

חיבה  לשון  ˜ותוכנו  ‡Ï ‡e‰…«
‰BÓ ‡l‡ ,d˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ«≈«¿»»»∆»∆
„Ú ‰Lt‰ Ïk ÔÎBz ÏÚ«∆»«»»»«

dÓeiÒÏ52„vÓ ,‰a„‡Â , ¿ƒ»¿«¿«»ƒ«
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚp"L ÏÏk‰«¿»∆»¿ƒ»»¿»

"Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ53LÈ , ¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÌeiÒ ÔÈa ˙„ÁeÈÓ ˙eÎiL«»¿∆∆≈ƒ
CÈ‡Â .d˙ÏÁ˙‰Ï ‰Lt‰«»»»¿«¿»»»¿≈
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יד       

ס ּיּום  הם  ב ּה" "לא ׁשמה  ׁשה ּתב ֹות  יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

ה ּוא , הענין  א חיּבה . ל ׁשֹון וּיקרא , ְְְִִִַַַָָָָָָּפר ׁשת 

ה ּזד ֹונֹות  על  מ ֹורה  ב ּה" ּד"לא ׁשמה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  ג ֹו' וכ ּפר  ֿ ידי  על  לזכ ּיֹות  ,51ׁשּנהפכים  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכא ׁשר  היא  וה ּסליחה  ה ּכּפרה  אמ ּתית  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכ ּיֹות  נהפכים  ּדוקא 26ה ּזד ֹונֹות  זה  ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  החיּבה  אמ ּתית  ְֲִִִִֵֶַַַָָָמת ּבּטאת 

ּכא ׁשר  אפיל ּו ׁשּלכן ל ּתֹורה , ׁשּקדמה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל 

וע ֹוׂשה  ה ּתֹורה  מצ ֹות  על  ע ֹובר  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

וא ֹוהב  אז ּגם  ה ּנה  ֿ ליצלן, רחמנא  ע ׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמע ׂשה 

יעקב  עצמ ּות ֹו54את  ׁשּמּצד  ׁשאף  [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמ ֹו ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  כ ּו' חפץ " מהן ּבאיזה  יֹודע  "איני נאמר   ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

יעקב 55ׁשּכת ּוב  את  וא ֹוהב  ה ּנה  לכא ֹורה , ּבׁשוה  ׁשניהם  ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  ע ׂשו ועד 56ואת  א ׁשמ ֹותיו, על  וס ֹולח  מכ ּפר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתה ּפכא  הענין ּכלל ּות  ּגם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לזכ ּיֹות , נהפכים  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשה ּזד ֹונֹות 

למתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  וׂשמחת 57ח ׁשֹוכא  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  צדקנּו מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
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ס ּיּום  הם  ב ּה" "לא ׁשמה  ׁשה ּתב ֹות  יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

ה ּוא , הענין  א חיּבה . ל ׁשֹון וּיקרא , ְְְִִִַַַָָָָָָּפר ׁשת 

ה ּזד ֹונֹות  על  מ ֹורה  ב ּה" ּד"לא ׁשמה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  ג ֹו' וכ ּפר  ֿ ידי  על  לזכ ּיֹות  ,51ׁשּנהפכים  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכא ׁשר  היא  וה ּסליחה  ה ּכּפרה  אמ ּתית  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכ ּיֹות  נהפכים  ּדוקא 26ה ּזד ֹונֹות  זה  ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  החיּבה  אמ ּתית  ְֲִִִִֵֶַַַָָָמת ּבּטאת 

ּכא ׁשר  אפיל ּו ׁשּלכן ל ּתֹורה , ׁשּקדמה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל 

וע ֹוׂשה  ה ּתֹורה  מצ ֹות  על  ע ֹובר  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

וא ֹוהב  אז ּגם  ה ּנה  ֿ ליצלן, רחמנא  ע ׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמע ׂשה 

יעקב  עצמ ּות ֹו54את  ׁשּמּצד  ׁשאף  [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמ ֹו ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  כ ּו' חפץ " מהן ּבאיזה  יֹודע  "איני נאמר   ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

יעקב 55ׁשּכת ּוב  את  וא ֹוהב  ה ּנה  לכא ֹורה , ּבׁשוה  ׁשניהם  ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  ע ׂשו ועד 56ואת  א ׁשמ ֹותיו, על  וס ֹולח  מכ ּפר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתה ּפכא  הענין ּכלל ּות  ּגם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לזכ ּיֹות , נהפכים  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשה ּזד ֹונֹות 

למתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  וׂשמחת 57ח ׁשֹוכא  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  צדקנּו מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
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ס ּיּום  הם  ב ּה" "לא ׁשמה  ׁשה ּתב ֹות  יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

ה ּוא , הענין  א חיּבה . ל ׁשֹון וּיקרא , ְְְִִִַַַָָָָָָּפר ׁשת 

ה ּזד ֹונֹות  על  מ ֹורה  ב ּה" ּד"לא ׁשמה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  ג ֹו' וכ ּפר  ֿ ידי  על  לזכ ּיֹות  ,51ׁשּנהפכים  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכא ׁשר  היא  וה ּסליחה  ה ּכּפרה  אמ ּתית  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכ ּיֹות  נהפכים  ּדוקא 26ה ּזד ֹונֹות  זה  ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  החיּבה  אמ ּתית  ְֲִִִִֵֶַַַָָָמת ּבּטאת 

ּכא ׁשר  אפיל ּו ׁשּלכן ל ּתֹורה , ׁשּקדמה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל 

וע ֹוׂשה  ה ּתֹורה  מצ ֹות  על  ע ֹובר  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

וא ֹוהב  אז ּגם  ה ּנה  ֿ ליצלן, רחמנא  ע ׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמע ׂשה 

יעקב  עצמ ּות ֹו54את  ׁשּמּצד  ׁשאף  [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמ ֹו ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  כ ּו' חפץ " מהן ּבאיזה  יֹודע  "איני נאמר   ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

יעקב 55ׁשּכת ּוב  את  וא ֹוהב  ה ּנה  לכא ֹורה , ּבׁשוה  ׁשניהם  ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  ע ׂשו ועד 56ואת  א ׁשמ ֹותיו, על  וס ֹולח  מכ ּפר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתה ּפכא  הענין ּכלל ּות  ּגם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לזכ ּיֹות , נהפכים  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשה ּזד ֹונֹות 

למתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  וׂשמחת 57ח ׁשֹוכא  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  צדקנּו מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

רא ׁשם  על  .58ע ֹולם  ַָָֹ
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˙Bz‰L ÔÎzÈהמילים"d ‰ÓL‡Ï" והחובה החטא על  שמדברות ƒ»≈∆«≈¿«¿»»

?‰aÈÁ ÔBLÏ ,‡˜iÂ ˙Lt ÌeiÒ Ì‰≈ƒ»»««ƒ¿»¿ƒ»
"d ‰ÓL‡Ï"c ÔÈÚ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ את מבטא הוא אף «»ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

הוא  שכן  ישראל , לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ‰BB„f˙חיבת ÏÚ ‰BÓ∆««¿
È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿≈

ÁÏÒÂ 'B‚ tÎÂ51 האמורים ¿ƒ∆¿ƒ¿«
הפרשה  את החותם פסוק באותו 

‰tk‰בתחילתו , ˙ÈzÓ‡ È‰L∆¬≈¬ƒƒ««»»
‰ÁÈÏq‰Â והאשמה החטא ‰È‡על  ¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰ L‡k«¬∆«¿∆¡»ƒ
˙BiÎÊÏ26.באריכות לעיל  כמבואר  ƒ¿À

˙‡ha˙Ó ‡˜Âc ‰Ê ÔÈÚe¿ƒ¿»∆«¿»ƒ¿«≈
ŒLB„w‰ ÏL ‰aÈÁ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ«ƒ»∆«»
‰Ó„wL Ï‡NÈÏ ‡e‰ŒCea»¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰BzÏ האמירות לפני  ובאה «»
ונעלית  התורה מצוות של  והציוויים

‡LÈמהם, L‡k eÏÈÙ‡ ÔÎlL∆»≈¬ƒ«¬∆ƒ
˙BˆÓ ÏÚ BÚ Ï‡NÈƒ¿»≈≈«ƒ¿
ÂNÚ ‰NÚÓ ‰NBÚÂ ‰Bz‰«»¿∆«¬≈≈»
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«¬»»ƒ¿»ƒ≈«»

˜ÚÈ ˙‡ ‰B‡Â54BaL כלשון »«∆«¬…∆
ואוהב  ליעקב, עשו  אח "הלא הכתוב

vnL„יעקב"את  Û‡L ,eÈ‰Â]¿«¿∆«∆ƒ«
ÈÈ‡" Ó‡ Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆¡«≈ƒ
'eÎ "ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ≈«¿≈∆≈∆»≈

e˙kL BÓÎe ,(‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk)55ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ «ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆»¬…»≈»
‰p‰ ,‰B‡ÎÏ ‰ÂLa Ì‰ÈL ,˜ÚÈÏ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ֿ מקום מכל  ¿«¬…¿≈∆¿»∆ƒ¿»ƒ≈

שיהיה בוחר  חופשית ÂNÚבבחירה ˙‡Â ˜ÚÈ ˙‡ ‰B‡Â»«∆«¬…¿∆≈»
È˙‡N56ÂÈ˙BÓL‡ ÏÚ ÁÏBÒÂ tÎÓ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Â ,[ »≈ƒ¿«»»¿«≈¿≈«««¿»

שחטא  היהודי  ֿ ליצלן ,של  »¿ÚÂ„רחמנא
,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰L∆«¿∆¡»ƒƒ¿À
˙eÏÏk Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«¿»

ÔÈÚ‰ רק (לא הכללי  והתוכן  העניין  »ƒ¿»
תשובה) שעשה פרטי  יהודי  אותו  של 

‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÓÏ eÈÓe57, הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  והמר  לאור  »Èa¿ƒ‡˙החושך 
,LnÓ B˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
והסתרים  העלמות כלל  יהיו  לא שאז 

שהוא, סוג  ÌÏBÚמכל  ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»
ÌL‡ ÏÚ58. «…»
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מוגה  בלתי

 ולכל אמירות  ולכל  דברות  "לכל  רש "י: מפרש  פרשתנו, שבהתחלת  משה " אל  "ויקרא  הפסוק  על 
שנאמר  בו, משתמשים  השרת  שמלאכי לשון חיבה , לשון קריאה , קדמה  (ורש "י 1ציוויים  זה . אל  זה  וקרא 
שנאמר  וטומאה , עראי בלשון עליהן נגלה  העולם  אומות  לנביאי אבל  בלעם ".2מוסיף :) אל  אלקים  ויקר 

לאזניו, ומגיע  הולך  "הקול  ומפרש : משה ", אל  "ויקרא  התיבות  את  פעם  עוד  רש "י מעתיק  ֿ כך  [ואחר 
ה ]. סעיף  כדלקמן וכו'", שומעין לא  ישראל  וכל 

בפשטות  הוא  לפרשם ) רש "י צריך  (שלכן משה " אל  "ויקרא  בתיבות  מקרא  של  בפשוטו הקושי והנה ,
ולמה  משה ", אל  ה ' "וידבר  מיד  להתחיל  יכול  היה  הפסוק  שהרי לגמרי, מיותרות  אלו תיבות  שלכאורה  -
הוא  ש "ויקרא " רש "י מפרש  זה  ועל  - אליו")? ה ' "וידבר  ֿ כך  (ואחר  משה " אל  "ויקרא  תחילה  נאמר 

חיבה ". "לשון

זה  לפני שכתוב  למה  בהמשך  בא  משה " אל  ש "ויקרא  לומר  אפשר  היה  לכאורה  יכול 3ולהעיר : "ולא 
לאוהל  לבוא  תחילה  לקרותו הקב "ה  הוצרך  ולכן וגו'", הענן עליו שכן כי מועד  אוהל  אל  לבוא  משה 

חז"ל  במדרשי שמצינו (וכפי אליו דיבר  ֿ זה  לאחרי ורק  אינו 4מועד , רש "י אבל  הקריאה ). טעם  שזהו
אליו ה ' "וידבר  הלשון מפשטות  כי כן, משה מפרש  היה  לא  הדיבור  בעת  שגם  משמע , מועד ", אוהל 

מועד  מועד 5באוהל  לאוהל  מחוץ  אלא  החיבה .*, בגלל  הוא  הקריאה  שטעם  רש "י מפרש  ולכן .

:להבין צריך  אך 

באדם א ) ולדוגמא : זה , לפני פעמים  כמה  מצינו - "ויאמר " או "וידבר " לפני ד "ויקרא " ההקדמה 
גו'" לו ויאמר  האדם  אל  אלקים  ה ' "ויקרא  - השמים 6הראשון מן ה ' מלאך  אליו "ויקרא  - באברהם  וכן ,

גו'" אבינו 7ויאמר  ואברהם  הראשון לאדם  הקב "ה  דיבור  אופן בין חילוק  שיש  לומר  תמצא  אם  וגם  .
במדרש  שמצינו (כפי למשה  הדיבור  אליו 8לאופן "ויקרא  זה  לפני כבר  נאמר  רבינו משה  אצל  גם  הרי  - (

גו'" ויאמר  הסנה  מתוך  -9אלקים  להדיבור  הקריאה  להקדמת  בטעם  מקרא  של  בפשוטו קושי יש  ואם  .
הנ"ל ? בפסוקים  זאת  לבאר  רש "י צריך  היה 

קדמה ב ) ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל  - כלל  של  בלשון זה  ענין רש "י מפרש  למה 
חיבה ", לשון קריאה , "קדמה  משה ", אל  "ויקרא  לומר  מספיק  כאן, מקרא  של  פשוטו לפרש  כדי קריאה ";
ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל  - המקומות  שאר  לכל  בנוגע  גם  הוא  שכן להוסיף  צריך  ולמה 

קריאה "? קדמה 

שמלאכ ג ) "לשון להיותו - "חיבה " לשון הוא  ש "ויקרא " ראיה  מביא  בו".רש "י משתמשים  השרת  י
השרת  ממלאכי מוכח  מדוע  שבהכרח ולכאורה , משה ", אל  "ויקרא  כאן שנאמר  ממה  שמוכח  ממה 

הקריאה ? בהקדמת  כלל  צורך  אין זאת  לולי שהרי חיבה ", "לשון שזהו לומר 

אל ד ) "ויקרא  הכתוב  בפירוש  נוגע  ש "מה  ,"  !?"'כו בלשון עליהן נגלה 

שהרי  - בבלעם  שנאמר  ל "ויקר " במשה  שנאמר  "ויקרא " בין השינוי לתרץ  רש "י שכוונת  לומר  ואין

האוהל.)* פתח  שעמד לומר יש - לאוהל" חוץ  יוצא היה ולא נפסק  הקול "שהיה רש"י  בפירוש שכתוב  ומה
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טז       

"ויקרא ", נאמר  שבה  בפרשתנו, נוגע  זה  ואין בלעם ", אל  אלקים  "ויקר  בפסוק  רק  מתעוררת  זו שאלה 
הרגיל . לשון שזהו

: נוספת שאלה  בהקדם  ויובן

בגמרא  לדיבור ,10איתא  קריאה  הקדים  למה  וידבר , משה  אל  "ויקרא  יאמר : שלא  ארץ , דרך  תורה  לימדה 
קורהו". ֿ כן ֿ אם  אלא  לחבירו דבר  אדם 

יאמר  ("שלא  זו הנהגה  שהרי - הפשט  דרך  על  ולא  ההלכה , דרך  על  רק  הם  הגמרא  שדברי לומר  ואין
מובנת  קורהו") כן ֿ אם  אלא  לחבירו דבר  לומר אדם  רוצה  אדם  שכאשר  במוחש  שרואים  וכפי בפשטות ,

לחבירו, ֿ מה  (וכמודבר  דבריו את  לשמוע  מוכן שיהיה  כדי תחילה , מודיעו הוא  לביתו הרי שנכנס  שקודם 
תחילה  בדלת  מקיש  חבירו ההכנה ,11של  לולי ֿ כן ֿ שאין מה  דבריו.), את  יקלוט  שלא  יתכן שאז

יהיה  שמשה  כדי זו, הקדמה  להיות  צריכה  למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  לדיבור  שבנוגע  ֿ וכמה  ֿ אחת ֿכמה  ועל 
ֿ הוא . ֿ ברוך  הקדוש  דברי את  לשמוע  מוכן

שהקדמת  ההוכחה  מהי לעיל , הנזכר  ארץ  דרך  מנהג  מצד  הקריאה  בהקדמת  צורך  שיש  כיון כן, ואם 
חיבה "? "לשון היא  הקריאה 

: בזה והביאור 

ש  דבר ההכרח  לשמוע  מוכן יהיה  שמשה  כדי להדיבור , הקדמה  רק  אינה  זו שקריאה  לפרש  רש "י ל 
"ויקרא  מחתא : בחדא  נאמר  ולא  אליו", ה ' "וידבר  ֿ כך  ואחר  משה ", אל  "ויקרא  שנאמר  ממה  - היא  ה ',

הוא  משה " אל  ש "ויקרא  מוכח , ומזה  אליו", וידבר  משה  אל  ה '   לבאר רש "י צריך  ולכן .
זו. קריאה  של  ענינה  מהו

מאומה  לפרש  רש "י הוצרך  לא  הקריאה , ענין נזכר  שבהם  ֿ זה  שלפני שבפסוקים  שפיר  אתי ֿ זה  ֿ פי ועל 
עצמו. בפני ענין היא  שהקריאה  כאן, ֿ כן ֿ שאין מה  מחתא , בחדא  באים  והדיבור  הקריאה  ששם  כיון -

(ובמילא  חיבה " "לשון  הוא  משה " אל  ש"ויקרא  רש "י, מפרש  זה  לדיבור ,ועל ההקדמה  גם  בזה  נכללת 
מנה " מאתים  בכלל  ש "יש  ֿ דרך  ).12על 

שהקריאה  אלא  אינו זה  שבפסוק  ההכרח  כי, - חיבה " "לשון הוא  ש "ויקרא " ראיה  להביא  צריך  ורש "י
קריאה  של  ענינה  מהו יודעים  לא  עדיין  אבל  עצמו, בפני ענין גם ) אלא  לדיבור , הקדמה  בתור  רק  (לא  היא 
וכיון  זה ", אל  זה  וקרא  שנאמר  בו, משתמשים  השרת  שמלאכי "לשון שזהו רש "י מביא  זה  ועל  זו.

תחרות " ולא  שנאה  ולא  קנאה  לא  בהם  אין משתמשים 13ש "מלאכים  השרת  שמלאכי שה "לשון מובן, הרי ,
חיבה ". "לשון הוא  משה " אל  "ויקרא  שגם  ראיה  רש "י מביא  ומזה  חיבה ". "לשון הוא  בו"

בנוגע  מצד אמנם , (לא  היא  זו שחיבה  לומר  מקום  יש  משה ", אל  ב "ויקרא  שמתבטאת  החיבה 
כל  בשביל  גם  אלא  לבדו, משה  בשביל  רק  לא  היתה  (שלכן הנבואה  ענין כללות  מצד  אלא ) משה , מעלת 
העגל ). חטא  לאחרי ואפילו במצרים , היו ֿ ישראל  בני כאשר  גם  כו'", דברות  "לכל  - הזמנים  ובכל  ישראל ,

ויקר  שנאמר  וטומאה , עראי בלשון עליהן נגלה  העולם  אומות  לנביאי "אבל  רש "י: ממשיך  זה  ועל 
להיות  צריך  היה  כן (דאם  הנבואה  ענין בגלל  לא  היא  החיבה  שסיבת  מובן, ומזה  בלעם ", אל  אלקים 

(וישראל ). משה  מעלת  בגלל  אלא  העולם ), אומות  נביאי אצל  גם  זה  ענין

נוגע  זה  שענין מובן ֿ זה  ֿ פי ועל   החיבה שסיבת  - חיבה " לשון "קריאה  משה ", אל  "ויקרא 
משה . מעלת  מצד  אלא  הנבואה , ענין מצד  אינה 

 פי ֿ ֿ על  שאף  - חיבה " לשון קריאה , קדמה  ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל  רש "י ומקדים 
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אין  כאן, לראשונה  נתפרש  לדיבור ) הכנה  בתור  רק  לא  עצמה , בפני (קריאה  משה " אל  ד "ויקרא  שהענין
ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל  בנוגע  גם  אלא  הקרבנות ), (בענין זו שבפרשה  לדיבור  בנוגע  רק  זה 

זה . שלפני בפרשיות  שנזכרו ציוויים "

לאזניו, ומגיע  הולך  "הקול  משה ", אל  "ויקרא  - הפסוק  על  רש "י פירוש  בהמשך  הביאור  ובהקדם 
מובן: אינו דלכאורה  - וכו'" שומעין לא  ישראל  וכל 

ֿ המתחיל ,א ) דבור  באותו - זה  לפני  לפירושו בהמשך  כו'" הולך  "הקול  ולפרש  להוסיף  יכול  היה  רש "י
רש "י  הוצרך  כאן ולמה  ֿ המתחיל ; דבור  באותו שונים  ענינים  כותב  שרש "י מקומות  בכמה  שמצינו וכפי

משה "? אל  "ויקרא  התיבות  את  פעם  עוד  להעתיק 

השל "ה  דברי כידוע  רש "י, בפירוש  הדיוק  גודל  אודות  פעמים  כמה  המדובר  ֿ פי על  אודות 14[ובפרט 
פירושו  שכתב  קודם  תעניות  תרי"ג  התענה  שרש "י מבריֿסמכא  וכמובא  רש "י, שבפירוש  ההפלאה  ,15גודל 

מקאזניץ  המגיד  ֿ ידי על  הדבר  שנתבאר  חלוקת 16וכפי  שגם  כך , ממעזריטש , המגיד  מתלמידי שהיה  ָ
ובכוונה ]. בדיוק  היא  עצמו בפני ֿ המתחיל  לדיבור  הפירוש 

אומות ב ) נביאי שרק  משמע , כו'", העולם  אומות  לנביאי "אבל  הראשון, המתחיל  בדיבור  רש "י מדברי
שביניהם , הנביאים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  ֿ ישראל  בני אבל  חיבה ", לשון ל "קריאה  שייכים  אינם  העולם 

שהתנבאו  ֿ ישראל  מבני כמה  עוד  היו רבינו משה  שמלבד  שמצינו יתן 17כפי "מי אמר  רבינו שמשה  ועד  ,
נביאים " ה ' עם  ש "כל 18כל  רש "י כותב  השני  ֿ המתחיל  בדיבור  ואילו חיבה "; לשון ל "קריאה  שייכים  (

שומעין"?! לא  ישראל 

: בזה והביאור 

דיבורי  אודות  מסופר  שבו שמות , ספר  בין "ממוצע " הוא  הספר , בתחילת  שנאמר  משה " אל  "ויקרא 
למשה  אליוה ' ה ' "וידבר  שהתחלתו ויקרא , לספר  המשכן, הקמת  ."

בחסידות  כמבואר  - ממוצע  של  שענינו הענינים 19וכיון שני את  שכולל  - בפשטות  גם  ומובן ,
לשניהם  שייך  ויקרא , לספר  שמות  ספר  בין הממוצע  משה ", אל  ש "ויקרא  מובן, הרי ידו, על  שמתחברים 

ולאחריו  לפניו נדרש  מקרא  ֿ דרך  "20(על  נאמר  [ולכן שמות  ספר  של  הסיום  הן שזהו והיינו, ,(" יקרא
המוסיף  וא "ו גם  הוא  הרי לעבר , מעתיד  המהפך  וא "ו היותו על  שנוסף  וא "ו, ההתחלה 21בתוספת  והן ,[

ויקרא . דספר 

- חיבה " לשון קריאה , קדמה  ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל  שכתב  במה  רש "י כוונת  וזוהי
שמות . שבספר  וציוויים  אמירות  הדברות  כל  על  גם  קאי משה " אל  ש "ויקרא 

משה " אל  ב "ויקרא  שהצורך  מפרש  אינו שרש "י א ) (סעיף  לעיל  בהאמור  ביאור  ניתוסף  ֿ זה  ֿ פי [ועל 
הדברות  על  גם  קאי משה " אל  "ויקרא  שהרי - גו'" מועד  אוהל  אל  לבוא  משה  יכול  ש "לא  בגלל  הוא 

מועד ]. באוהל  היו שלא  שמות  שבספר  וציוויים  אמירות 

רש "י: בפירוש  החלוקה  גם  מובנת  ֿ זה  ֿ פי ועל 

בתור  שהוא  כפי משה " אל  ד "ויקרא  הענין רש "י מבאר  הראשון, משה  אל  ויקרא  ֿ המתחיל  בדבור 
  רק רש "י שולל  זה  ובענין ציוויים ". ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל  שקדמה  הקריאה  שזוהי -

חיבה " לשון ה "קריאה  את  הם  גם  שמעו לפעמים  - ֿ ישראל  לבני בנוגע  אבל  העולם , אומות  נביאי את 
להם ); שקדמה  הקריאה  את  גם  ששמעו לומר  מסתבר  הדברות , את  ששמעו דכשם  הדברות , בעשרת  (כמו
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בתור  שהוא  כפי משה " אל  ד "ויקרא  הענין רש "י מבאר  השני, משה ' אל  'ויקרא  ֿ המתחיל  ובדיבור 
   נאמר זה  שעל  המשכן, הקמת  שלאחרי "הקול 22- היה  אתך ", ודברתי שם  לך  "ונועדתי

לעיל ). כנזכר  זה , לפני ֿ כן ֿ שאין (מה  שומעין" לא  ישראל  וכל  לאזניו, ומגיע  הולך 

 שהקריאה [היינו קריאה  היתה  להפסקות  אף  "יכול  - רש "י פירוש  המשך  גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על 
עצמו  זה  בדיבור  לענין ענין בין הפסק  היה  כאשר  גם  אלא  וציווי, אמירה  דיבור , כל  לפני רק  לא  היתה 
- אליו" ה ' "וידבר  - בהדיבור  שנכללים  גו'", העוף  מן "ואם  גו'", הצאן מן "ואם  בפרשתנו: (ולדוגמא 
ֿ תורה  בספר  בהכתיבה  גם  ולכן לענין), ענין בין הפסק  היה  הקב "ה  של  שבדיבורו אלא  הפרשה , שבהתחלת 

סתומה  בפרשה  גם  אלא  פתוחה , בפרשה  רק  לא  לפרשה , פרשה  בין הפסק  להיות  לומר 23צריך  תלמוד  ,[
וכו'" משמשות  הפסקות  היו ומה  להפסקות , ולא  קריאה  היתה  לדיבור  :24וידבר ,

ובהמשך  חיבה ", לשון ה "קריאה  אודות  מדובר  שבו הראשון, ֿ המתחיל  לדיבור  לכאורה  שייך  זה  ענין
זאת  כותב  ולמה  כאן), בספרא  הוא  (וכן וכו'" קריאה  היתה  להפסקות  אף  "יכול  להבהיר  רש "י צריך  לזה 

שומעין"?! לא  ישראל  ש "כל  לזה  בהמשך  השני, ֿ המתחיל  בדיבור  רש "י

בזה : והביאור 

הראשון  ֿ המתחיל  שהיו בדיבור  שמות , שבספר  וציוויים  אמירות  הדברות  כל  אודות  מדובר  שבו ,
. קריאה  היתה  להפסקות  אף  "יכול  להבהיר  צורך  אין - ישראל  לכל  גם  הפסקות שייכים  היו ומה  .

ענינים  ריבוי לקבל  יכולים  שאינם  כיון בהפסקות , הצורך  בפשטות  מובן ישראל  לכל  בנוגע  כי משמשות ",
הרי  ישראל , שבבני הנביאים  אודות  מדובר  כאשר  (וגם  אותם  יקלטו ולא  שיתבלבלו מפני ֿ אחת , בבת 

עשיה  או יצירה  הבריאה , מעולם  היא  הנבואה  אם  מדרגות , חילוקי ישנם  גופא  שגם 25בנבואה  כך , ,
בהגבלה ); היא  הנבואה 

ולהבא  מכאן שנאמרו הענינים  אודות  מדובר  שבו השני, ֿ המתחיל  בדיבור  באופן אבל  בלבד ,
לאזניו ומגיע  הולך  "הקול  שהיה     מוגבל היה  לא  רבינו משה  של  הקבלה  כח  הרי - "

מסיני" תורה  קיבל  ש "משה  מזה  כמובן מה 26כלל , כל  גם  כולל  כולה , ֿ פה  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  ,
לחדש  עתיד  ותיק  כן,27שתלמיד  ואם  יום , ארבעים  במשך  אצלו נתקבל  זה  כל  - שנין אלפי שית  במשך 

אחת . בבת  ענינים  ריבוי לקבל  יכול  שבודאי כיון לחבירו, אחד  ענין  שמיעת  בין להפסקות  זקוק  אינו

ולהבא  מכאן שנאמרו הענינים  אודות  מדובר  (שבו השני ֿ המתחיל  בדיבור  סברא ולכן, יש  בלבד )
בנוגע  כי - קריאה " היתה  להפסקות  אף  "יכול  כדי לומר  אלא  אינה  ההפסקות  שסיבת  לומר  בהכרח 

יכולה  הראשונה , בקריאה  החיבה  התבטאה  שכבר  אף  כי חיבה ", לשון "קריאה  עוד  תהיה  ֿ זה  שלאחרי
בין  הטבילה  הפסק  ֿ דרך  (ועל  ההפסקה  לאחרי נוספת  קריאה  ֿ ידי על  החיבה  בגילוי יתירה  הוספה  להיות 

גופא  בקדושה  עליות  של  ענין שהוא  הכיפורים , ביום  הגדול  הכהן אצל  לעבודה  ).28עבודה 

ֿ כן  ֿ שאין מה  רש "י; בפירוש  - זה  שבתורה [וכל  הדברות  לכל  "ומנין לפיסקא  בהמשך  זה  הרי בספרא 
שהיה . ולהבא , מכאן לפועל  בנוגע  רק  מדברת  כולה  הפיסקא  כי כו'", וציוויין לאמירות  אף  ומניין .

שומעין]. היו ישראל  כל  שגם  שלפניֿזה  לפרשיות  בנוגע  ולא  בלבד , למשה  הדיבור 

להפסקות ". ולא  קריאה  היתה  לדיבור  וידבר , לומר  "תלמוד  רש "י: אומר  זה  ועל 

בעצמו  רבינו משה  אודות  מדובר  הרי - משמשות " הפסקות  היו "ומה  השאלה : נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  אך 
מוגבל ? היה  לא  שלו הקבלה  שכח  מאחר  לחבירו, אחד  ענין שמיעת  בין להפסקה  זקוק  היה  שלא  (כנ"ל ),

ובין  לפרשה  פרשה  בין להתבונן למשה  ריוח  "ליתן משמשות  היו שההפסקות  רש "י אומר  זה  ועל 
הענין לשמיעת  יבלבל  לא  הקודם  שהענין כדי  היה  לא  לענין ענין בין ההפסקה  לענין": (שהצורך ענין
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בענין ולהתבונן לחזור  שיוכל  כדי אלא  כנ"ל ), רבינו, משה  אצל  שייך  לא  באופןבזה 
"תורתו" יהיה  אלא  ה '", "תורת  - הרב  דברי בבחינת  ישאר  שלא  היינו, משה "29, "תורת  ,30.

:" ההדיוט מן הלומד  להדיוט  ֿ וחומר  "קל  מסיים , ורש "י

להנהגות  בנוגע  הוראות  ליתן ולא  מקרא , של  פשוטו לפרש  הוא  רש "י של  ענינו מובן: אינו לכאורה 
ֿ וחומר  "קל  רש "י מסיים  מה  לשם  כן, ואם  בזה . וכיוצא  ארץ , דרך  למסכת  השייך  ענין שזהו טובות ,

ההדיוט "? מן הלומד  להדיוט 

בזה : והביאור 

מספרת  למה  מובן: אינו - לעיל ) (כנזכר  בלבד  למשה  בנוגע  ההפסקות  ענין אודות  כאן שמדובר  כיון
ההפסקות  אודות  התורה  הרוב לנו על  התורה  הרי - כו'" להתבונן למשה  ריוח  "ליתן משמשות  שהיו

בלבד ?31תדבר  למשה  נוגע  זה  ענין ואילו ,

כיון  להלכה , שנוגע  ענין זה  הרי - שומעין" לא  ישראל  וכל  לאזניו ומגיע  הולך  ש "הקול  מה  בשלמא 
מפי שומע  בין חילוקים  ֿ הוא שישנם  ֿ ברוך  כל הקדוש  אם  ֿ מינה ' 'נפקא  יש  ובמילא  נביא , מפי לשומע 

מפי כשומע  דינם  שאז שומעין, היו ֿ הוא ישראל  ֿ ברוך  כשומע הקדוש  דינם  שאז שומעין, היו שלא  או ,
כו'"? להתבונן למשה  ריוח  "ליתן משמשות  שהיו ההפסקות  ענין ֿ מינה ' 'נפקא  למאי אבל  נביא ; מפי

ההדיוט " מן הלומד  להדיוט  ֿ וחומר  "קל  שנלמד  כדי זה  ענין לנו מספרת  שהתורה  רש "י, מתרץ  זה  ועל 
צריך  ֿ מקום , מכל  להתבלבל , מבלי ביחד , לקבלם  הלומד  שיוכל  מאפשרת  הענינים  כמות  כאשר  שגם  -
שיתעצם  באופן הענין את  לקלוט  כדי לענין, ענין ובין לפרשה  פרשה  בין להתבונן לתלמיד  ריוח  ליתן

עמו.

לאו  דילמא  אחריתי במסכתא  תשייליה  לא  מסכתא , בהא  רבי קאי ד "כי לדין בנוגע  גם  מובן [ומזה 
ה '"32אדעתיה " למלאך  הרב  ש "דומה  ויודע  מאמין התלמיד  כאשר  גם  הוא  שכן להשיב 33- יוכל  ובודאי ,

כו']. לו

 של "יינה  התורה , בפנימיות  מופלאים  ענינים  גם  ישנם  רש "י שבפירוש  פעמים  כמה  וכמדובר 
זה : רש "י בפירוש  גם  שרואים  כפי - תורה "

ש "הקול  אומר  שרש "י לאחרי השני, משה ' אל  'ויקרא  ֿ המתחיל  בדיבור  שרק  ז) (סעיף  לעיל  נתבאר 
להפסקות  ש "אף  לומר  סברא  מתעוררת  אזי שומעין", לא  ישראל  וכל  משה ) (של  לאזניו ומגיע  הולך 
את  לקבל  יכול  היה  מוגבל , בלתי היה  שלו הקבלה  שכח  כיון רבינו, למשה  בנוגע  כי, - קריאה " היתה 

שסיבת  לומר , צריך  כן ועל  בהפסקות , צורך  ללא  אחת , בבת  התורה  עניני שתוכל כל  כדי היא  ההפסקות 
ֿ המתחיל  בדיבור  ֿ כן ֿ שאין מה  חיבה "; לשון "קריאה  עוד  כו'להיות  הדברות  אודות  מדובר  שבו הראשון,

הוא  בהפסקות  הצורך  אצלם  הרי - ישראל  כל  גם  שמעו מסויימים  שבמקרים  שמות , ,שבספר 
הקריאה ). לצורך  (ולא  אחת  בבת  ענינים  כמה  לקבל  יכולים  שאינם  כיון

לכל  בנוגע  הראשון ֿ המתחיל  בדיבור  זה  ענין שולל  אינו שרש "י - הענינים  בפנימיות  בזה  להוסיף  ויש 
באופן  התורה  את  קיבלו כאשר  להפסקות , גם  קריאה  של  ענין מצינו אכן ישראל  כל  שאצל  כיון ישראל ,
היה  שלו הקבלה  שכח  שכיון רבינו, למשה  בנוגע  ֿ דעתא ' ֿ סלקא  ב 'קא  (כמו והגבלה  ממדידה  שלמעלה 

קריאה "): היתה  להפסקות  ש "אף  לומר  יש  מוגבל , בלתי

הפסוק  שאמר 34על  "מלמד  רש "י: פירש  ֿ תורה , במתן שנאמר  האלה " הדברים  כל  את  אלקים  "וידבר 
חזרו  ֿ כך  שאחר  (אלא  כן" לומר  לאדם  ֿ אפשר  שאי מה  אחד , בדיבור  הדברות  עשרת  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 
דיבור  כל  על  ופירש  שחזר  לך , יהיה  ולא  אנכי עוד  לומר  תלמוד  מה  כן, "אם  ממשיך : שרש "י כפי ונפרטו,
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א.29) יט , ע"ז וראה ב. א, תהלים
א.30) פט , שבת וראה כב. ג , מלאכי 
פל "ד .31) ח "ג  מו"נ ראה

ע"ב.32) ריש ג , שבת
ב.33) טו, חגיגה - חז"ל  לשון
א.34) כ , יתרו



כ       

שמענום " הגבורה  מפי לך  יהיה  ולא  ש "אנכי והיינו, עצמו", בפני בגמרא 35ודיבור  כדאיתא  צוה 36, "תורה 
מורשה  משה  שמענום ").37לנו הגבורה  מפי לך  יהיה  ולא  אנכי הוי, סרי וחד  מאה  שית  בגימטריא  תורה  ,

לאדם  ֿ אפשר  "שאי כשם  לאדם ולכאורה : אפשר  אי כך  לומר ,כן", צריך  כן ועל  - כן?
אחד " בדיבור  הדברות  "עשרת  שמעו ישראל  שבני  אחד כל  של  הנשמה  שבעצם  לפי והיינו, ,

"ניצוץ  גם  ישנו ."38מישראל 

גילוי  לסבול  יכולה  אינה  בגוף  נשמה  הרי - הגוף  מצד  אבל  הנשמה ; עצם  מצד  היה  זה  ענין אמנם ,
שהחזירה  אלא  כו', נשמתן פרחה  ודיבור  דיבור  כל  "על  ולכן, ֿ הוא כזה , ֿ ברוך  שעתיד הקדוש  בטל  להן

המתים " את  בו .39להחיות 

ולאחרי  נשמתן, כשפרחה  - לדיבור  דיבור  בין הפסק  היה  הדברות  עשרת  שבשמיעת  נמצא , שכן, וכיון
כשהחזירה  חיבה ", לשון "קריאה  היתה  - ֿ הוא ההפסק  ֿ ברוך  תחיה .הקדוש  בטל  להן

:הראשון משה ' אל  'ויקרא  ֿ המתחיל  בדיבור  מופלאים  ענינים  ישנם  כן וכמו

נאמר  ולא  גו'", אליו ה ' "וידבר  כך ) (ואחר  משה " אל  "ויקרא  שנאמר  שמכיון ד ) (סעיף  לעיל  נתבאר 
בפני  ענין אלא  להדיבור , הכנה  אינו משה " אל  ש "ויקרא  רש "י מוכיח  אליו", וידבר  משה  אל  ה ' "ויקרא 

חיבה ". "לשון - עצמו

לחבירו  דבר  אדם  יאמר  "שלא  הגמרא  דברי משום  (אם  להדיבור  הכנה  היא  הקריאה  שכאשר  ומובן,
אזי  משה "), אל  ש "ויקרא  עד  מועד " אוהל  אל  לבוא  משה  יכול  ש "לא  משום  או קורהו", ֿ כן ֿ אם  אלא 

היא  מהדיבור .הקריאה 

תורה ' ב 'לקוטי  התורה '40וכמבואר  המדרש 41ו'אור  דברי הוא 8בפירוש  "אני וידבר ", גו' "ויקרא  בענין
אחרון" ואני ראשון "אני ענין שזהו המדבר ", הוא  ואני ראשון"42הקורא  "אני (א ) אופנים : ב ' בזה  ויש  .

קאי  המדבר " הוא  ו"אני אחרון", "אני על  קאי הקורא " הוא  "אני ֿ זה  ֿ פי ועל  אחרון", מ "אני למעלה  הוא 
ראשון" "אני על 43על  קאי הקורא " הוא  "אני ֿ זה  ֿ פי ועל  ראשון", מ "אני למעלה  הוא  אחרון" "אני (ב ) ,

אחר  "אני על  קאי המדבר " הוא  ו"אני ראשון", למעלה 44ון""אני הוא  המדבר " הוא  "אני - אופן ובכל  .
מהדיבור . למטה  היא  שהקריאה  והיינו, הקורא ", הוא  מ "אני

קודמת  היא  הקריאה  הרי - חיבה  לשון עצמו, בפני ענין היא  שהקריאה  רש "י פירוש  לפי אמנם ,
 כמו משה , אל  הוי' ויקרא  - הקורא  הוא  מי נאמר  ולא  סתם , משה " אל  "ויקרא  נאמר  ולכן מהדיבור .

אפילו  למעלה  שהוא  כפי בעצמו ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש  באה  חיבה " לשון ה "קריאה  כי - אליו" הוי' "וידבר 
כו' אות  בשום  אתרמיז דלא  הוי', .45משם 

: האדם בעבודת  והענין

הנשמה  עצם  עם  קשורה  - וציוויים  אמירות  דברות  מכל  יותר  ונעלית  שקודמת  חיבה ", לשון "קריאה 
ט ). סעיף  לעיל  כנזכר  להפסקות , גם  החיבה  גילוי היה  הנשמה , עצם  גילוי היה  שאז תורה , במתן (שלכן,

ֿ יומית  היום  ובעבודה  עול , וקבלת  ההודאה  בענין מתבטא  האדם  בעבודת  הנשמה  עצם  גילוי והנה ,
החביבות . ענין שזהו "בחמלה ", תיבת  זה  בנוסח  יש  ולכן אני", "מודה  דאמירת  הענין זה  הרי

בהשכמת  מיד  היא  אני" "מודה  אמירת  גם  כך  הוי', שם  בה  נזכר  ולא  להדיבור , קודמת  שהקריאה  וכשם 
הרי  שבפשטות  דאף  - הוי' שם  בה  נזכר  ולא  התורה , לימוד  קודם  וכל ֿשכן השחר  ברכות  קודם  הבוקר ,
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של 35) כב.פרש"י  טו, ח 
ואילך .36) סע"ב כג , מכות
ד .37) לג , ברכה
א.38) כז, ראה פ' לקו"ת פ"ג . שמ "א ע"ח  ראה
ספל "ו.39) תניא ב. פח , שבת ראה
ד .40) א, פרשתנו

ואילך .41) ריח  ע' פרשתנו
ו.42) מד , ישעי '
שם.43) ואוה"ת לקו"ת
שם.44) אוה"ת
וש"נ.45) שם. ח "ז לקו"ש ראה



כי        

ואסור  התורה , ללימוד  עדיין שייך  (שאינו ביותר  נמוך  במצב  האדם  נמצא  הבוקר  שבהשכמת  בגלל  זה 
לעצמותו  "לפניך ", היא  אני" ד "מודה  שההודאה  לפי זה  הרי הענינים  בפנימיות  הנה  הוי'), שם  להזכיר  לו

הוי' שם  גם  כולל  השמות , מכל  למעלה  שהוא  כפי .46יתברך 

ביותר , תחתונה  במדריגה  היא  אני" ד "מודה  ההודאה  - הגלויים  כחות  מצד  הוא כלומר : האדם  כאשר 
ללא  בלבד , עול  קבלת  מתוך  ההודאה  לענין רק  שייך  הוא  ולכן עליו, שורה  הטומאה  שרוח  ומצב  במעמד 
מהשכל , שלמעלה  הנשמה  עצם  מתבטאת  זו בהודאה  דוקא  - גיסא  לאידך  אבל  הלב ; ורגש  והשגה  הבנה 

הוי'. משם  למעלה  יתברך , עצמותו עם  שקשורה  "לפניך ", היא  ולכן

בתניא  מהמבואר  גם  דאף 47[ולהעיר  - כו'" ועיקרה  העבודה  "ראשית  שזהו ֿ עול , הקבלת  לענין בנוגע 
רק  גם שהיא  היא  הרי "].העבודה ,

כו'" העולם  אומות  לנביאי "אבל  לשלול  צריך  שרש "י הטעם  גם  יתכן 48וזהו איך  דלכאורה , ,
האמירה  הדיבור  שגם  בשעה  בה  העולם , אומות  לנביאי חיבה " לשון "קריאה  שתהיה  ֿ דעתא ' ֿ סלקא  'קא 

שכתוב  כמו אליהם , שייכים  אינם  מהקריאה ) (שלמטה  להם 49והציווי ואסור  ידעום ", בל  "ומשפטים 
תורה  ֿ כך 50ללמוד  כל  נמוך  ומצב  במעמד  יהודי נמצא  ידיים  נטילת  קודם  הנה  הגלויים , כחות  מצד  כי, -

באמירת  ביטוי לידי שבאה  הנשמה  עצם  התעוררות  ֿ ידי על  העולם , לאומות  הדמיון את  לשלול  שצריך  עד 
אני". "מודה 

 אמירות) הדברות  כל  סיום  (א ) ענינים : ב ' משה " אל  ב "ויקרא  שיש  האמור  ֿ פי שעל  להוסיף , ויש 
ויקרא  שבספר  וציוויים ) (אמירות  הדברות  כל  התחלת  (ב ) המשכן, הקמת  קודם  שמות , שבספר  וציוויים )
חיבה ) לשון (קריאה  הנשמה  עצם  מתבטא  שבה  ההודאה  בענין שגם  לומר , יש  - מועד  מאוהל  שנאמרו

אני" ד "מודה  ההודאה  (א ) אלו: ענינים  ב ' שלפני ישנם  "ויקרא " בדוגמת  - התורה  ולימוד  התפלה 
גו'" לשמך  יודו צדיקים  ד "אך  ההודאה  (ב ) ויקרא , דספר  "ויקרא "51"וידבר " דוגמת  - התפלה 

שמות . דספר  הדיבורים  כל  שלאחרי

לאתערותא  דלתתא , אתערותא  שלפני דלעילא  אתערותא  שבין החילוק  ֿ דרך  על  - ביניהם  והחילוק 
דלתתא : אתערותא  לאחרי שבאה  דלעילא 

ממה  (למעלה  מוגבלת  אינה  ולכן מלמעלה , שבאה  אף  - דלתתא  אתערותא  שלפני דלעילא  אתערותא 
עבודתו ֿ ידי על  דלתתא  באתערותא  לפעול  יכול  הכין 52המוגבלת )שהאדם  לא  שהאדם  כיון ֿ מקום , מכל  ,

אצלו מאירה  אינה  לכך , עצמו עבודה את  ֿ ידי שעל  דלתתא , באתערותא  מעלה  יש  זה  (ומצד  בפנימיות 
בפנימיות ) הענינים  יש 53נפעלים  דלתתא , דאתערותא  השלימות  לאחרי שבאה  דלעילא  האתערותא  ואילו ;

ביותר  עליון אור  שמאיר  - המעלות  ב ' האדם 54בה  בפנימיות  חודר  וגם  ,52.

- ותורה ) (בתפלה  פנימיים  בכחות  העבודה  שלפני  אני" ד "מודה  ההודאה  ההודאה : בענין הוא  וכן
מקיף ; באופן רק  מאיר  זה  הרי פנימיים , מכחות  שלמעלה  הנשמה  עצם  גילוי נעלית , מדריגה  היותה  עם 
זה  הרי פנימיים , בכחות  העבודה  לאחרי שבאה  כיון - לשמך " יודו צדיקים  ד "אך  ההודאה  ֿ שאיןֿכן מה 

הנשמה . עצם  שמצד  בהודאה  חדורים  נעשים  ומדות ) (שכל  הפנימיים  הכחות  שגם  באופן

שמות , ספר  שלאחרי משה " אל  ד "ויקרא  הענין ישנו שתחילה  הדברים , סדר  ולבאר  להוסיף  ויש 
לשמך " יודו צדיקים  ד "אך  ההודאה  משה "בדוגמת  אל  ד "ויקרא  הענין בא  ֿ כך  ואחר  התפלה ,

אני" ד "מודה  ההודאה  בדוגמת  ויקרא , ספר  להיות שלפני צריכה  יהודי של  עבודתו כי - התפלה 
ומתעלה  הולך  ליום  שמיום  שכתוב באופן כמו עילוי, אחר  שהענינים 55בעילוי ועד  חיל ", אל  מחיל  "ילכו
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החסידות 46) תורת  של ענינה  קונטרס  78ראה  ובהערה סי "א,
וש"נ. שם.

רפמ "א.47)
(48.25 ע' שם לקו"ש גם ראה
כ .49) קמז, תהלים
וש"נ.50) רע"א. נט , סנהדרין

יד .51) קמ , תהלים
א.52) כד , שה"ש לקו"ת ראה
ואילך .53) סע"ב ב, פרשתנו לקו"ת ראה
ב.54) שם, שה"ש לקו"ת ראה
ח .55) פד , תהלים



כב       

היום  ההודאה  ענין ואילו פנימי, באופן היום  נעשים  בלבד , ומקיף  הודאה  של  באופן אצלו היו שאתמול 
יותר  נעלית  במדריגה  בכחות 56הוא  ההודאה  חודרת  (שבה  לשמך " יודו צדיקים  ד "אך  שההודאה  ונמצא , ,

רק  היא  פנימיים )  להיותה זה , שלאחרי ביום  מקיף ) בדרך  (הודאה  אני" ד "מודה  להודאה 
יותר . נעלית  במדריגה 

רז"ל  כמאמר  עילוי, אחר  בעילוי ומתעלה  יהודי הולך  ילכו 57וכך  שנאמר  מנוחה , להם  אין "צדיקים 
העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "ליום  ועד  חיל ", אל  .58מחיל 

***

 אדמו"ר וחמי מורי קדושת  כבוד  הגיע  - ה 'ש "ת  ֿ שני אדר  בט ' - שנה  וחמש  עשרים  לפני
ֿ הברית . לארצות 

שנים  עשר  מספר  בתורה  מצינו שלימה , תקופה  שמציינים  שנים  למספר  שבנוגע  - עשרים 59ובהקדמה  ,
שנה  שלושים  "יובל "60שנה , שנקראת  שנה  חמישים  של  תקופה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בנוגע 61, אבל  ;

שנאמרה  נבואה  בתנ"ך  מצינו - תקופה . בתור  זאת  שמציינים  מצאתי לא  ֿ עתה  לעת  הנה  שנה , לכ "ה 
לגלותנו" שנה  וחמש  שנים .62"בעשרים  של  תקופה  סיום  אודות  שם  מדובר  לא  אבל  ,

ו  כמה  אצל  נתקבל  כבר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  להחשיב אבל  ומצוות  תורה  שומרי מישראל  שנה כמה  כ "ה  מספר 
תקופה  של  צריך 63כסיום  מה  ומחליטים  זו, בתקופה  שנעשה  מה  מכל  ֿ הכל  וסך  חשבון עורכים  שאז ,

ובפרט  בכלל  ומצוות  תורה  בעניני התעוררות  של  ענין עבור  זאת  לנצל  שיש  כך , ולהבא , מכאן לעשות 
כו'. שמים  וביראת  התפילה  בעבודת 

ֿ עדן  נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  קדושת  כבוד  של  במכתבו שמצינו ֿ דרך  .64ועל  ש "מזהיר  שלמרות  ,.
זאת  ושולל  בתניא , השכלות ") ("אייגענע  מלבו הבדויים  השכלות  ולהשכיל  לפלפל  שלא  גדולה " אזהרה 

. עבודה  ש "בעניני בעצמו כותב  ֿ מקום , מכל  ווערטער "), שטריינגע  ("מיט  קשים  שיכולים בביטויים  .
בהם  ולהרחיב  לדבר  מותר  האלו, בהדברים  האמיתית  הכוונה  זה  שאין היות  עם  התניא , בדברי לקשר 

הדיבור ".

קדושת  כבוד  לבוא  שנה  כ "ה  מלאות  לרגל  שהגיעו אורחים , חדשות ", "פנים  כאן שנמצאים  ובפרט 
בודאי  הרי - כדלקמן) ראייתם , על  "שהחיינו" לברך  שצריך  כאלו גם  (וביניהם  לכאן אדמו"ר  וחמי מורי

ה '. לעבודת  התעוררות  עבור  זו הזדמנות  לנצל  ונכון שטוב 

 אדמו"ר וחמי מורי קדושת  כבוד  אמר  לכאן, בבואו ה 'ש "ת , שני אדר  ט ' :65בשיחתו ביום 

המרחב . אל  המיצר  מן אותנו והוציא  שפדה  ֿ ל  לא  תודה  בברכה , פותחין

היא  שהחיינו 66ההלכה  לברך  צריך  בראייתו, ונהנה  ושמח  הרבה  עליו החביב  חבירו את  שהרואה  ,
הזה . לזמן והגיענו וקיימנו

הנהנין  ברכת  בהלכות  כותב  התניא , בעל  בנוסח 67הרבי, לברך . צריך  הלב  שמחת  של  מאורע  כל  שעל  ,
שותפים . לו שאין או לבב ', 'שמחת  הגורמת  בטובה  שותפים  השמחה  לבעל  יש  אם  חילוק  יש  זו ברכה 
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רע"ג .56) ז, ואתחנן לקו"ת (עד "ז) ראה
ברכות.57) סוף
ועוד .58) יב. ע' תרס"ו המשך  וראה תמיד . סוף
ספ"ה.59) אבות א. סד , יבמות ובפרש"י . ג  טז, לך  לך  ראה

.13 ובהערה 85 ס"ע ח "כ  התוועדויות - מנחם תורת
זח "ג60) עו. ע' לתניא והערות קיצורים א. א, יחזקאל  ראה

.86 ע' ריש שם מנחם תורת פי "ט . ח "ד  עבוה"ק סע"ב. רמו,
פרש"י61) ה"א. פ"ד  ברכות ירושלמי  א. טו, קידושין ראה

ו. כא, משפטים (ופרש"י ) מכילתא כב. א, ֿ א שמואל 

א.62) מ , יחזקאל 
רנו.63) ע' ח "ו תכ . ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק גם ראה

שנה. ע' ח "ד  אג "ק
(64.163 ע' תש"ח  סה"ש וראה תשכ . ע' ח "ב שלו אג "ק

וש"נ.
בתחלתו.65) ה'ש"ת קיץ בסה"ש נדפסה
וש"נ.66) הי "א. פי "ב לאדה"ז ברכה"נ סדר ראה
וש"נ.67) ה"א. שם



כג        

א  - השמחה  לבעל  שותפים  אין נוסח כאשר  אזי - שותפים  לו יש  ואם  "שהחיינו". הוא  הברכה  נוסח  זי
והמטיב ". "הטוב  הוא  הברכה 

ועסקני  חב "ד  אגודת  - שותפים  לי יש  שלי לבב ' ב 'שמחת  אדמו"ר :) וחמי מורי קדושת  כבוד  (וסיים 
אל  המיצר  מן יתברך , ה ' בעזרת  שיחיו, משפחתי עם  שלי ביציאה  גדול  חלק  שנטלו האישים  הכלל ,

המרחב .

: ובהקדמה

ֿ כך , כל  מדייקים  לא  חסידות , מאמר  כשלומדים  גם  הנה  כלל , בדרך 

האמצעי - אדמו"ר  כדברי נדפס , שכבר  בדבר  שגם 68ובפרט  שבכתב , שבדברים  אנ"ש , "טבע  אודות 
. בדפוס  בעצמן  הדברים  אותן יבואו וכאשר  להשיגם , רבה  הוצאה  כל  על  יחושו לא  טעות , .שמלאים 

האמצעי, אדמו"ר  של  בזמנו אמורים  הדברים  ואם  כו'". למשמרת  זוית  בקרן ומניחו יפה  כורכו
זה  לזמנינו בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  -על 

ב "זשארגאן" היא  אם  ובפרט  לשיחה , בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  הדברים 69ועל  בקריאת  שמסתפקים  יש  - ַָ
כו'.70בעלמא  לימוד  של  באופן ולא  ,

ובהעמקה  בעיון ללמוד  צריכים  השיחות  את  גם  הנה  שפיר , דייקת  כד  ריבוי 71אבל , בהם  שיש  כיון ,
והן החסידות , לתורת  בנוגע  הן למעשה ענינים  להלכה  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דתורה , לנגלה  בנוגע 

ה '. בעבודת  והוראות 

ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הלכה , מצד  ביאור  הדורשים  ענינים  בה  שיש  הנ"ל , לשיחה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
נצחית , הוראה  הם  מהווים  וכו') שנה  חמשים  כעבור  (וגם  שנים  כ "ה  כעבור  שגם  ובאופן חסידות , ֿ פי על 

לעד  קיימים  צדיקים  דברי דורות 72שהרי לדורי הוא  שבדפוס  דבר  והרי  הדברים , שנדפסו גם  ומה  ,73.

הזמן  קוצר  הנ"ל .74ומפני שיחה  כשלומדים  ביאור  הדורש  אחד  ענין על  עתה  נתעכב  ,

 עליו החביב  חבירו ראיית  (א ) עליהם : לברך  שצריך  מאורעות  ב ' אודות  מדובר  הנ"ל  בשיחה 
זו, והנאה  בשמחה  שותפים  לו כשיש  (וגם  שהחיינו לברך  צריך  זה  שעל  בראייתו, ונהנה  ושמח  הרבה 

והמטיב  הטוב  ולא  שהחיינו לברך  של 75צריך  ענין זה  שאין כיון , של ענין אלא  , זה שעל  ,
שהחיינו  רק  אין 76מברכים  אם  הברכה : בנוסח  חילוק  יש  שבזה  טובה , מצד  שבאה  לבב  שמחת  (ב ) ,(

והמטיב . הטוב  מברך  - שותפים  לו יש  ואם  שהחיינו, מברך  - השמחה  לבעל  שותפים 

זו: בשיחה  הדברים  סדר  להבין וצריך 

על  מיד  להמשיך  צריך  היה  - טובה ) של  (ענין המרחב  אל  המיצר  מן היציאה  בענין שמתחיל  כיון
הברכה  לנוסח  בנוגע  ההלכה  דבר   ; והמטיב הטוב  ברכת  זו הרי שותפים , לו שיש  דידן, שבנדון ,

שהחיינו?! שברכתה  חבירו, ראיית  - נוסף  בענין באמצע  מפסיק  ולמה 

:אלינו בנוגע  ההוראה  על  רק  עתה  נתעכב  - הזמן קוצר  ומפני

כל  היה  שבה  ההיא , מהמדינה  ישראל  מבני ֿ וכמה  כמה  יצאו הנ"ל  שנים  כ "ה  שבמשך  - ובהקדמה 
בקיום  שלהם  וההתלהבות  החיות  את  ראו שלמעלה  וכיון נפש , מסירת  עם  קשור  ומצוות  תורה  של  ענין
שלמעלה  ובאופן ה ', בחסדי הנה  ושעל , צעד  כל  על  יהדות  עניני עבור  נפשם  ומסירת  ומצוות  התורה 
למקום  ובאו הנ"ל ), בשיחה  אדמו"ר  וחמי מורי קדושת  כבוד  (כלשון המרחב  אל  המיצר  מן יצאו מהטבע ,

ועיכובים . מניעות  ללא  ומצוות  תורה  לקיים  יכולים  שבו
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(בסופה).68) חיים לדרך  בהקדמה
אידית.=69) בלשון
אחת 70) ("דזשוס") מיץ כוס שתיית בין נוספת: ברשימה

מביט  שלאח "ז וברגע זה, בעמוד  לרגע שמביט  ובאופן לחברתה...
השני . בעמוד  כבר

ע'71) חל "ד  .34 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ועוד . .302

ע'72) ח "ג  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק שלט.ראה ע ' ח"ד תקעו .
שכט. ע ' חי"א  קמו . ע ' ח "י 

שפב.73) ע' ח "ב שם אג "ק
שיש 74) ובפרט  ֿ שחוק:) בבת הוסיף שליט "א אדמו"ר (כ "ק

ההתוועדות... לסיום ומצפים השעון על  שמביטים כאלו
הרשב "א .75) בשם  - רסרכ"ה  לאו "ח  ב"י 
הלבוש.76) בשם - שם מג "א



כד       

נפש  המסירות  ענין על  ששכחו מהם  יש  - זה  למקום  בבואם  במסירות 77אבל , שהצורך  חושבים  הם  ;
י"ה " קראתי המיצר  ד "מן ומצב  במעמד  ועיכובים , מניעות  שיש  ומצב  במעמד  בהיותם  רק  היה  ,78נפש 

טעם  ֿ פי שעל  בעבודה  להסתפק  יכולים  נפש ; במסירות  צורך  אין הרווחה  במדינות  בהיותם  עתה , אבל 
מסירות  של  בעבודה  צורך  ואין איד "...), פיינער  "א  שהוא  לו ואומר  שכמו על  חבירו טופח  אז (גם  ַודעת 

ודעת . מטעם  שלמעלה  נפש 

המדינה  ומנהגי מהליכות  הם  למדים  כאן שבהיותם  גם  :79ומה 

- בפראות  להתנהג  צריכים  הם  גם  היו גוים "), ("ווילדע  ֿ אדם  פראי גוים  היו שבו במקום  בהיותם 
איד ") ווילדער  ("א  ֿ פראי יהודי גוים להיות  בין בהיותו עתה , אבל  שכליים ; בחשבונות  מתחשב  שאינו ַ

כן.שמתנהגים  להתנהג  הוא  גם  צריך  - ("סטאטעטשנע ") וחשיבות  התיישבות  של  ַבאופן

בצבע  להיות  צריכים  והגרביים  המדוייק , במקום  מונחת  להיות  צריכה  ("גאלסטוק ") העניבה  ַולדוגמא :
ידע 80המתאים  לא  זאת  לולי שהרי - יעבור  ולא  חוק  - העיתון את  לקרוא  חייב  הוא  יום  שבכל  ופשיטא  ,

לעניני  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  מסויים . לענין בנוגע  בוואשינגטאן ה "ּפרעזידענט " החליט  מה  ֿ ושלום " ַָ"חס 
"אינו  ֿ הכי ובלאו הקבועה , בשעה  מיץ  כוס  או חלב  כוס  יום  בכל  לשתות  חייב  שהוא  - ושתיה  אכילה 

ערוך "... שולחן ב "קיצור  אפילו קבוע  שיעור  ללמוד  מסוגל "

תורה  בעניני ("קאך ") ולהט  לחיות  בנוגע  ומצבו במעמדו ויתבונן חשבון שיעשה  לו אומרים  ָוכאשר 
שהיה  כפי ומצבו למעמדו כלל  להשוותו שאין והגבלה , במדידה  הוא  שלו העבודה  סדר  כאשר  ומצוות ,

אחר : חשבון לו יש  - נפש  מסירות  מתוך  היה  שלו העבודה  סדר  כאשר  פעם ,

בחסידות  מעלות (והרי 81מובא  גם  לידע  צריך  כך  עצמו, חסרונות  לידע  שצריך  שכשם  "חסיד "...) הוא 
הכל  ככלות  ולאחרי - החסידות . דרך  על ֿפי ל "עבודה " אצלו נחשבת  עצמו במעלות  ההתבוננות  - עצמו.
גדול " "חשבון ב "בנק " לו שיש  - הוא  טוען - גם  ומה  טוב ... די במצב  הוא  הרי - הוא  טוען -

לנוח ! יכול  שעכשיו כך  ההיא , במדינה  לו שהיתה  ֿ נפש  מהמסירת 

במעמד  שנמצא  - הוא  הנ"ל  מהחשבונות  ֿ הכל  שהסך  נחלשים ומובן, מזה  וכתוצאה  שינה , של  ומצב 
שרואים  כפי - הרוחניים  נחלשים כחותיו הם  הרי בהם  משתמשים  לא  שכאשר  גשמיים , לכחות  בנוגע 

כו'), כאבים  סובלים  ובתחילה  בשר , ויגיעת  נפש  ביגיעת  צורך  יש  מחדש , בהם  ולהשתמש  לחזור  (וכדי
רוחניים . בכחות  גם  הוא  וכן

( אלא המדף , גבי על  אותה  מניחים  (לא  כאשר  - הנ"ל  מהשיחה  ההוראה  באה  זה  ועל 
אותה :

בהתחלת  (כמוזכר  "שהחיינו" ולברך  להתעורר  יכולים  שינה ... של  שנים  כ "ה  לאחרי שגם  - לראש  לכל 
כאילו  נפש , מסירות  ומתוך  מחודשת , בחיות  העבודה  עניני בכל  לעסוק  ולהתחיל  לחזור  היינו, השיחה ),

ההיא . מהמדינה  יצא  אתמול  רק 

(גם  יחידי ישאר  לא  בודאי - שהחיינו) ברכת  (תוכן מחודשת  בחיות  בעבודה  לעסוק  שיתחיל  ולאחרי
שותפים  לו יהיו אלא  לפעול ?!...), יוכל  כבר  מה  ובמילא , יחידי, שהוא  לו נדמה  העבודה  בתחלת  אם 

וחמי 82בעבודה  מורי קדושת  כבוד  ביציאת  חלק  שנטלו השותפים  אודות  השיחה  בהמשך  (כמוזכר 
והמטיב ". "הטוב  ברכת  לברך  גם  יוכל  ואז המרחב ), אל  המיצר  מן אדמו"ר 
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מא.77) ע' אדר סה"מ  - מנחם תורת גם ראה
ה.78) קיח , תהלים
(79222 ס"ע חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך .
(80.196 ע' ריש חל "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

ע'81) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח  .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
אדמו  אג "ק .386 ע' ה'שי "ת (נעתק 42. נא ע' ח "ה מוהריי "צ "ר

חשון). כו יום" ב"היום
כל 82) אלא "שותפות", אין שבזה השינה, בענין כמו לא

עצמו... בפני  ישן אחד 



כה        

נפש , המסירות  כח  ונתעלם  נחלש  המרחב  אל  המיצר  מן מהיציאה  שכתוצאה  שלמרות  - הענין ונקודת 
גו'" כוננו גבר  מצעדי "מה ' (שהרי המרחב  אל  המיצר  מן שביציאה  האמיתית  הכוונה  את  לגלות  ,83צריך 

העליונה  הכוונה  את  המעיינות 84להשלים  והפצת  ומצוות  התורה  דקיום  העבודה  תהיה  בה "מרחב " שגם  - (
והגבלה . ממדידה  שלמעלה  באופן

הפנימית  הכוונה  מתגלה  אזי אותם , מבטלים  שכאשר  - והסתרים  העלמות  עניני לכל  בנוגע  הוא  וכן
הפירוש  וכידוע  קדושה . בעניני ניתוסף  גופא  ידם  ועל  רז"ל 85שבהם , בא 86במאמר  לשמה  שלא  "מתוך 

נעלית  לדרגא  באים  שמזה  לשמה ", ה "שלא  של  (הפנימיות ) ה "תוך " היינו לשמה " שלא  ש "מתוך  לשמה ",
ב "לשמה ". יותר 

***

.'גו מלח  תשבית  ולא  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

"הקדמוני "משל  של  להשייכות  בנוגע  - המאמר  מלח "87בסיום  תשבית  ד "ולא  (שבו 88לענין
שליט "א : אדמו"ר  קדושת  כבוד  הוסיף  - בכלל  המאמר ) נדפס  (שבה  ויקרא  ולפרשת  המאמר ), מתחיל 

רק  לכאורה  שבאים  אלו אפילו החסידות , עניני שכל  מקומות ) בריבוי שרואים  (כפי רואים  כאן וגם 
רז"ל ) מאמרי (או הפסוקים  שאפילו ועד  נפלאים , ענינים  בהם  ומרומזים  הדיוק , בתכלית  הם  - אגב  בדרך 

וגם  המאמרים , מתחילים  יש שבהם  חסידות ), בספרי נקבעו שבהם  או המאמרים , נאמרו (שבהם 
במאמרים  המבוארים  לענינים  פנימית  שייכות  .89להם 

רבותינו  ודברי תורת  בלימוד  ולעיין צוגעטראגן") ("זיין לב  לשים  צריכים  כמה  עד  מלמדנו זה  ָוענין
אגב , בדרך  רק  שהובאו לכאורה  שנראה  בענינים  גם  נשיאינו,

חז"ל - הפסוק 90וכדברי שאין 91על  מפני למה , הוא , מכם  ריק , "ואם  מכם ", הוא  ריק  דבר  לא  "כי
בתורה " יגעים  -אתם 

נפלאים  ענינים  על  ומרמזים  רב , תוכן מכילים  הם  - גדול  בדיוק  הם  הם  .71שגם 

 המדובר ֿ פי על  אמר :) ֿ כך  הנה 92(ואחר  - השבוע  דפרשת  תורה " ה "לקוטי שבוע  בכל  שילמדו
דפרשת  תורה ' ה 'לקוטי לימוד  שסיימו יאמרו אלו הבדלה ), קודם  יסיימו אבל  שאיחרו, אלו (וגם  ויקרא 

"לחיים ", השנה .עתה  כל  במשך  שבוע  בכל  זה  לימוד  להמשיך  טובה  החלטה  מתוך 

של  לברכתו כלי היא  שהתורה  ֿ הוא וכיון ֿ ברוך  תורה ',הקדוש  'לקוטי שלומדים  אלו שכל  בודאי הרי ,
תורה ' ה 'לקוטי לימוד  את  לאפשר  כדי תורה ' ה 'לקוטי הדפסת  עבור  מממונם  שנתנו אלו ובמיוחד  כולל 

של  בברכותיו יתברכו ֿ הוא - ֿ ברוך  רויחי.הקדוש  - ובכולם  ומזוני, חיי בבני להם , המצטרך  בכל 

***

 שהוספת דכיון שלו", שהממון "למי לו" הוא  "לאשר  פרשתנו, בסיום  רש "י בפירוש  הביאור 
היא  החומש  93לתתו חיוב  שאין לומר  מקום  יש  החטא , חומר  לגבוה ),94דוקא על  (אלא 
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כג .83) לז, תהלים
(נעתק 84) תקסא ע' ח "ג  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה

י יום" ב"היום (נעתק קג  ע' ח "ה שם חשון), יד  יום" ב"היום
ועוד . אלול ) ג  יום" ב"היום (נעתק תז ע' ח "ו שם תמוז).

וש"נ.85) ואילך . 50 ע' ח "כ  לקו"ש ראה
וש"נ.86) ב. נ, פסחים
יג .87) ב, פרשתנו
פרש"י88) יג . כא, משפטים פרש"י  וראה יד . כד , ֿ א שמואל 

ב. יו"ד , מכות
שה),89) ע' תשכ "ט  (סה"מ  תשכ "ט  וכתבתם ד "ה ראה

אף  - עקב בפ' נאמר תרכ "ט  דשנת זה ד "ה שהמאמר מה הטעם

ואתחנן בפ' גם נאמר וכתבתם תוכן שהפסוק כי  - עקב פ'
לפ' שייך  עיי "ש.המאמר ,

ה"א.90) פ"א פאה ירושלמי 
מז.91) לב, האזינו
וש"נ.92) ואילך . 307 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת
לסוף 93) תורה "ירדה תמורה) הל ' (סוף הרמב"ם מ "ש וע"ד 

קניינו  להרבות נוטה אדם של  שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת
וניחם  בו שחזר אפשר והקדיש, שנדר ואע"פ ממונו, על  ולחוס
חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה אמרה משוויו, בפחות ויפדה

קרן 94) ש"משלם בשגגה, תרומה שאכל  זר גבי  וכמו
וחומש לבעלים,  .(מ "ב פ"ו (תרומות "



כו       

ההנאה , טובת  שייכת  שאליו הגזלן על  קאי שלא  רש "י ומפרש  לו"; הוא  "לאשר  לומר  הכתוב  הוצרך  ולכן
הרי  השמים , מן נגזר  הניזק  שעל  ואף  אצלו". בטלים  מעותיו "שהיו הנגזל , - שלו" שהממון "למי אלא 
שלו". "הממון זה  הרי דבר  של  שלאמיתו כיון הגזלן, שישיבנו עד  זמן, משך  על  רק  היא  שהגזירה  יתכן
חבירו  בכבוד  והתחשבות  פנימי רגש  מתוך  להיות  צריכה  לחבירו אדם  בין ההנהגה  שכללות  וההוראה ,
שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הקב "ה ) ציווי מצד  הוא  זה  שכל  היסוד  שישנו (לאחרי

ואילך . 9 עמוד  ז חלק  בלקוטי-שיחות  ונדפס 

•

1

2

3

4

5

6

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א אד"ר )שממהר הנני לענות עליו שלא בהתור( כדי למנוע הוצאת לעז 

וכו'.

העיר במ"ש בפסקי דינים בסופו דף ס"ט ע"ב ורואה בזה שינוי, אשר בהוצאות הקודמות הי' 

כתוב באופן אחר ובהוצאה החדשה, באו התיבות - ואינה תשובה.

הנה בודאי ידוע לו ושמע עוד יותר יחס חסידים לרבם האדמו"ר שבמילא שולל זה את החשד 

לשינוי עיקרי בזה. והעובדא היא שגם בהוצאה הראשונה הי' כתוב ואינה תשובה ונמצא ת"י וממנו 

עשו פוטו, דתוצאה חדשה של קה"ת וכמ"ש בהקדמה.

אשר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  ששמעתי  וכמו  הי'.  כך  שהי'  ומעשה 

)ולא שמעתי ברור אם הבחור הזעצער והמפקחים עליו אם גם המו"ל( שכידוע  המדפיסים בווילנא 

היתה אז בעת ההיא דהדפסת הפסקי דינים עיר מבצר של המתנגדים, וכנראה שנתוסף לזה גם מה 

ששנת תרמ"ד היתה בסמיכות לאחר הסתלקות אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ובמילא שעת חירום בין גברא 

כת"ר  שמעתיק  הנוסח  הדפיסו  תשובה  ואינה  ובמקום  לזייף,  זו  בהזדמנות  השתמשו  הנה  לגברא, 

וכשהגיעו הטופסים הראשונים לליובאוויטש, הנה אחזו בכל האמצעים הנחוצים וחזרו והדפיסו את 

העמודים האחרונים בהנוסח של הצ"צ, ומובן אשר לא היתה בידי לבער את כל הטופסים עם הנוסח 

המזוייף. עד כאן סיפור של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בסגנונו  כתוב  שאינו  מלבד  אשר  בצדו  שוברו  הנה  המזייפים  של  המ]כר[יע  רוב  של  כדרכם 

א  מיט  כותב  ראשונים  הצ"צ  כשמביא  לאחריו  והן  לפניו  הן  הדברים  בהמשך  הנה  כלל,  הצ"צ  של 

ברייטקייט שלא בערך ופשיטא אשר בחדא מחתא לא הי' עושה שינוי כזה, ויעויין ג"כ בפסקי דינים 

לזה שנדפסו בשו"ת צ"צ שער המילואים הוצאת קה"ת שנעתק  והמילואים  ב'  ודף  א'  דף  בתחלתו 

מהביכלעך שם מביא הצ"צ דברי הגר"א ויראה שם סגנונו בזה.

בברכה.



כז

.`"ypz'd oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn .c"qa
‡– מיוחד חידוש ישנו זה הש"ק ביום .

dxezשמוציאין ixtq dyly1 שחל ניסן חודש "ראש
סדר  קורין ספרים, שלשה מוציאין בשבת להיות
חודש  ראש וענין בראשון, השבוע) (פרשת היום

בשלישי" הזה והחודש .2בשני,

לקרוא  ספרים שלשה שהוצאת – ובהקדמה
של הו"ע מוציאין yecigבהם כלל בדרך שהרי, ,

ענינים  שני לקרות יצטרכו ו"אם אחד, בס"ת וקורין
תורה" ספרי שני ובכל 3מוציאין ר"ח, בשבת כמו ,

ורק טוב, zexicpיום mizrl לקרות (כשצריכים
ספרים: שלשה מוציאין ענינים) שלשה

היחידה dpyהפעם lka("בשנה ("אחת
היא ספרים שלשה dxezשמוציאין zgnya4:

הברכה  וזאת באחד וקורין ספרים, שלשה "מוציאין
ברא  אשר עד בראשית ובשני' התורה, סוף עד

המפטיר" קורא ובשלישית לעשות, .5אלקים

מוציאין  מיוחד באופן שקביעותם שנים ובכמה
ספרים ztqepשלשה mrt זו שנה כבקביעות –

בשבת  חל ניסן ר"ח 6שר"ח שחל בשנים (ועד"ז
בשבת 7טבת  אדר ר"ח ).8או

נוסף שנים ועילוי כמה לגבי (גם זו בשנה
ד"סדר  הקריאה מצד בשבת) ניסן ר"ח חל שבהם

ויקרא  בפרשת השייכות 9היום" על שנוסף –
החודש  ניסן 10דפרשת ר"ח (בכל דר"ח להקריאה

נאמרה  חדשים קידוש שמצות כיון בשבת), שחל
לכם" הזה "החודש החודש 11בפסוק פרשת שייכת ,

אודות מדובר oqip(שבה g"x– ויקרא לפרשת גם (
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שבאים 1) מבנ"י לכאו"א בגלוי נראה זה שחידוש ולהעיר,
לכלל  שמגיעים לפני שעוד קטנים, קטני גם כולל לביתֿהכנסת,

אלאmi`exהבנה, עוד ולא ספרים, שלשה miwypnyשמוציאין
הקודש  מארון הוצאתן בעת הן פעמים, וב' הספרים, שלשת כל
הכנסתן  בעת והן בהם), לקרוא הכנסת שבבית להבימה (והולכתן

ישראל. כמנהג הקודש, לארון
זה 2) שדין בכס"מ, וראה – הכ"ג. פי"ג תפלה הל' רמב"ם

טבת  לר"ח בנוגע ב) כט, (מגילה נפחא יצחק דר' מהמימרא נלמד
ס"ת  ג' הוצאת ע"ד נתפרש בטושו"ע שגם ולהעיר, אדר. ור"ח
שחל  אדר ובר"ח תרפד), סו"ס (או"ח בשבת שחל טבת בר"ח רק
שחל  ניסן לר"ח בנוגע נתפרש ולא תרפה), ר"ס (שם בשבת

6.בשבת* הערה לקמן וראה שם. כבמגילה ,
הכ"ג.3) פי"ב שם
בעת 4) הקודש שבארון התורה ספרי כל הוצאת על נוסף

ודשמח"ת. דשמע"צ ההקפות
ולהעיר,5) – תרסט. ו)ר"ס תרסח (סו"ס או"ח (טו)שו"ע

ב' רק אלא בשמח"ת, ס"ת ג' הוצאת ע"ד הובא לא שברמב"ם
הי"בֿיד), פי"ג (שם היום וקרבנות הברכה, וזאת פרשת ס"ת,
מעיקר  אינה בראשית פרשת דהתחלת הקריאה כי – הדבר וטעם
פתחון  יהא שלא כדי בראשית, מיד להתחיל ש"רגילין אלא הדין,
לקרותה  רוצים ואינם אותה סיימו כבר לומר לקטרג לשטן פה

הבאה. הערה וראה שם). (טור עוד"

(*"hnyp r"eyae" :my m"anxl gny xe`ae.

בשבת6) ס"ת בג' בהקריאה מעלה שיש לומר, oqipויש g"x
נפחא  דר"י שבמימרא הטעם כי, – ואדר טבת ר"ח שבת לגבי
דאי  ש"צריכא, משום הוא, ניסן), (ולא ואדר טבת ר"ח נתפרש
ר"ח  משא"כ חדא), תוד"ה וראה שם. (מגילה וכו'" בהא איתמר

eyxtlניסן jxev oi`y טבת (בר"ח דתמן מהנך, הוא "כש"כ כי ,
(ח  המפטיר של מענינו ההפטרה קורא המפטיר נוכה ואדר)

. ר"ח לשבת שייך שאינו אף .ושקלים) ניסן) (בר"ח כאן אבל ..
ובשבתות כתיב החודש פרשת של בהפטרה יבוא miycgaeגם

רק  שם שאין ר"ח דשבת כבהפטרה ה'", לפני להשתחוות כו'
להשתחוות  כו' בשבתו ושבת בחדשו חודש מידי "והי' פסוק

לרמב"ם). שמח (אור לפני"
f"creס"ת בג' להקריאה בנוגע גם שאינה z"gnyaי"ל שכיון –

כתוצאה אלא שלפנ"ז), בהערה (כנ"ל הדין bdpndnמעיקר
 ֿ בלתי באופן להתפרש יוכל (שלא תורה" של ב"גמרה לשמוח
הוא  הרמב"ם של בספרו נתפרש שלא שהטעם י"ל, ח"ו), רצוי
המבואר  ע"ד בתושבע"פ, להתפרש יכול שאינו העילוי גודל מצד
בשמח"ת** תורה של לגמרה בהשמחה ד"הקפות" למנהג בנוגע

ובכ"מ). ג. פ, סוכות דרושי לקו"ת (ראה
ניסן 7) ר"ח גם חל בשבת חל טבת כשר"ח – העיבור ובשנת

הבעל"ט). דשנה (כבהקביעות בשבת
שלשה 8) מוציאין בשבת להיות שחל אדר חודש "ראש

ראש  ענין בו קורא והשני היום, סדר בו קורא הראשון ספרים,
שחל  טבת חודש "ראש וכן תשא". כי בו קורא והשלישי חודש,
היום, סדר בו קורא הראשון ספרים, שלשה מוציאין בשבת להיות
חנוכה" ענין בו קורא והשלישי חודש, ראש ענין בו קורא והשני

הכ"גֿד). שם (רמב"ם
קורין 9) בשבת שחל ניסן שבר"ח העיבור, בשנת משא"כ
.rixfzפרשת

השלשה 10) דכל הקריאה וחותם סיום – השלישי בספר
פרשת  בהפטרת ומפטירין החיתום"), אחר הולך ("הכל ספרים

דוקא. החודש
קידוה"ח.11) הל' ריש רמב"ם וראה ב. יב, בא

*(*g"e` `"nx) zetwdc bdpnd mb ea `aedy Ð r"eya k"`yn
(my.
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oqip g"xa dxn`py12 בגלוי מודגש זו שבשנה היינו, ,
mixtq dylyd lka d`ixwdc deyd cvd שכולם ,

ניסן  ר"ח החודש, לפרשת .13שייכים

בעבודת · והוראה הלימוד תוכן לבאר ויש .
תורה  ספרי שלשה דהוצאת מהענין לקונו האדם

ענין  שבכל הידוע ע"פ – זה הש"ק יש 14ביום
עיקרי  בענין ועאכו"כ ה', בעבודת והוראה לימוד

תורה. ספרי שלשה כהוצאת וחשוב

יותר: ובפרטיות

ספרי  שלשה דהוצאת הענין תוכן להבין כדי
בשבת שחל ניסן בר"ח zecgeinתורה mipya יש ,

ספרי  שלשה דהוצאת הענין תוכן תחילה להקדים
mipydתורה lka לבאר יש ולאח"ז תורה), (בשמחת

zecgein mipya dtqedd ספרי שלשה מוציאים שבהם
בשבת). (כשחל ניסן בר"ח גם תורה

"אחת  שהם הענינים שגם כמ"פ המדובר ובהקדם
השנה  בכל ונתינתֿכח והוראה לימוד מהווים בשנה"

תורה 15כולה  ספרי שלשה שהוצאת בנדו"ד, ועד"ז ,
כולה  השנה בכל ופועלת שייכת וכן 16בשמח"ת ,

ספרי שלשה ניסן הוצאת בר"ח בשבת 17תורה שחל
כולה  השנה בכל ופועלת אלא 18שייכת עוד ולא ,

שגם  שונה, שקביעותם השנים בשאר גם שפועלת
מהוצאת  ונתינתֿכח והוראה הלימוד ישנו בהם

תורה ספרי zayaשלשה lgy oqip g"xa על נוסף ,
ספרי  שלשה מהוצאת ונתינתֿכח והוראה הלימוד

כדלקמן.z"gnyaתורה שנה, שבכל

הענין‚ תוכן .dxez xtq z`vedcועאכו"כ)dyly
פתיחת  בעת שאומרים מהתפלות מובן תורה) ספרי

בפסוק  שהתחלתם הארון 19הארון, בנסוע "ויהי
אחד  עצמו", בפני הוא חשוב (תורה) ש"ספר גו'",

תורה" ספרי :20מ"שבעה

שאז  הארון, נסיעת כמו היא תורה ספר הוצאת
וינוסו  אויבך ויפוצו ה' קומה משה "ויאמר

מפניך". משנאיך

הזה  בזמן (גם מישראל כאו"א בעבודת וענינו
גנוז  בכאו"א 21כשהארון שישנו משה שבחי' – (

שיהי'22מישראל  ופועל ומגלה) (ממשיך אומר
עניני  בכל (קימה) הוספה ה'", ד"קומה הענין
אויבך  ד"יפוצו הענין וכן טוב", "עשה קדושה,
הענינים  כל ושלילת ביטול משנאיך", וינוסו

מרע" "סור ספר 23הבלתיֿרצויים, שהוצאת היינו, ,
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לחודש 12) באחד גו' הראשון בחודש "ויהי הכתובים כפשטות
)oqip g"x אל לבוא משה יכול "ולא יז), מ, (פקודי המשכן" הוקם (

לה), (שם, המשכן" את מלא ה' וכבוד הענן עליו שכן כי מועד אוהל
dfl jyndae גם "ו (ראה מועד" מאוהל אליו ה' וידבר משה אל יקרא

פרשתנו), ריש לקו"ת יא. ז, נשא זוטא ספרי פרשתנו. ריש תנחומא
עד  צו, בפרשת והמשכם הקרבנות, דיני בפרטי הפרשה המשך וכן

שמיני* הואלפרשת למילואים, שמיני ,oqip g"x לקו"ש גם (וראה
וש"נ). .508ֿ9 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש .11 ע' חי"ז

שנתפרש 13) לכך שנוסף – החודש דפרשת בהפטורה ועד"ז
החודש  "וביום אֿג) מו, (יחזקאל (כמ"ש ר"ח של ענינו גם בה
וגו'", ובחדשים בשבתות גו' הארץ עם "והשתחוו גו'", יפתח

גו'")** בקר בן פר החודש קרבנות "וביום אודות בה מדובר ,
`iypd*** שקרוב השבוע, לפרשת והשייכות הקשר מרומז ובזה ,

דנשיא* קרבן אודות גם מדובר .***לסיומה
כמ"ש 14) תומ"צ, בעניני ועאכו"כ העולם, בעניני אפילו

האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו כד) ו, d`xil(ואתחנן
'd z`."'גו

*("l zekiiydn xirdlipinyea Ð i"`a) z"q 'b mi`iven eay ,"zxvr
r"yeh) zeielb ly ipy h"eia ,ezxgnl Ð l"egae ,z"gny mb `edy meia

.((5 dxrday
**(g"x zay zxehtdn oexg`e oey`x weqt ztqed ilel mb.
***(mifpky`d bdpnk) w"w dnkae(mitiqenmeiqe zlgzda

cg`a oey`xa"c mipiprd ihxt ixg`le iptly) miweqta dxehtdd
"'eb ycegl(zece` xaecn mday`iypdbdpn d"ky xirdle Ð .

.ze`iypd zlaw ixg`l epi`iyp epizeax
****(,dn) i"yx `ian dxehtday `iypd zepaxwl rbepay ,xirdle

fi(zyxtae ,"xacn jlna .. xacn lecb odka dfd `iypd" :zerc 'a
oaxwe ,(b ,c) "giynd odk"c oaxw Ð mdipy zece` xaecn reayd

jln) "`iyp"c(.(ak ,c)

שה 15) – בשנה" "אחת בהלשון גם נמשך ומרומז "אחת"
ה)שנה". "ב(כל וחודר

רשית,16) אותיות תשרי, חודש שמועדי הידוע ע"פ ובפרט
(סה"מ  כולה השנה בכל ופועלים שנמשכים כלליים מועדים הם

ועוד). .49 ע' תש"ב
"ראש 17) השנה", לחדשי גו' "ראשון הוא ניסן שר"ח ובפרט

הסיום  שהוא שמח"ת, כמו א), ד, שם ר"ה. מס' (ריש לרגלים" השנה
השנה. דראש וחותם

השנה,18) מהתחלת שלפנ"ז, החדשים על גם – לומר ויש
בשבת. חל ניסן שר"ח הלוח) (ע"פ כבר שיודעים כיון

לה.19) יו"ד, בהעלותך
רע"א.20) קטז, שבת
רפ"ד.21) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא
ובכ"מ.22) א. ב, פרשתנו לקו"ת רפמ"ב. תניא ראה
יומתק 23) שעפ"ז לקדושה, הפיכתם – ובעיקר – גם כולל

(אף  דע"ט הענין לאחרי בא אויבך") ("ויפוצו דסו"מ שהענין
ובעיקר  גם היא שהכוונה כיון וע"ט), סו"מ הוא הרגיל שהסדר
העבודה  שלימות לאחרי בא זה שענין לקדושה, הרע להפיכת

ס"ז. לקמן וראה דע"ט.
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נתינתֿכח  מהוה הארון") בנסוע ("ויהי 24תורה

העבודה  .25לכללות

שבהוצאת העילוי גודל מובן ספרי dylyומזה
שבהוצאת  העבודה לכללות שהנתינתֿכח – תורה
של  באופן היא הארון") בנסוע ("ויהי תורה ספר

dwfg זימני חזקה"("בתלת כח 26הוי תוספת ,(
העבודה  בכללות .27וחיזוק

ב'„ ישנם גופא תורה ספרי שלשה ובהוצאת  .
וישנה  להיות שצריכה חזקה (א) (בכללות): אופנים

("תמידים zicinzdבעבודה ושנה שנה שבכל
תורה ספרי שלשה הוצאת – ,z"gnyaכסדרם")

של באופן שבאה חזקה ("מוספים dtqed(ב)
מיוחדת  קביעות בהם שיש בשנים –28כהלכתם")

תורה ספרי שלשה הוצאת lgy(ובנדו"ד) oqip g"xa
zaya.

בהתאם הוא ביניהם d`ixwdוהחילוק okezl
תורה: ספרי בהשלשה

הקריאה oqipספריםdylyaתוכן g"xa שחל
בספר בהקריאה מודגש שבו iyilyd29בשבת,

ycegdקורין zyxtהמיוחד ענינו oqipע"ד g"xc30

וגו'". חדשים ראש לכם הזה "החודש –

הקריאה מודגש z"gnyaספריםdylyaותוכן ,
[שהרי  התורה בהתחלת השני) (בספר בהקריאה
שהקריאה  (אף ספרים בשלשה שקורין הטעם
וקרבנות  הברכה, וזאת בפרשת היא הדין מעיקר

ש"מתכיפין 31היום  מפני הוא בלבד) ספרים ב' ,
dlgzd"גו'".32להשלמה אלקים ברא "בראשית – [

חז"ל רש"י ובלשון פירוש בהתחלת (שהובא
אלא  התורה את להתחיל צריך הי' "לא התורה) על
שנצטוו  ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש
היינו, וכו'", בבראשית פתח טעם ומה ישראל בה

ד" באופן היא דשמח"ת ziy`xaaשהקריאה gzt,"
לכם  הזה "מהחודש היא ניסן ר"ח דשבת והקריאה

..l`xyi da eehvpy dpey`x devn."

דפרשת  הקריאה בין שהחילוק לומר ויש
ובדוגמת  ע"ד הוא דשמח"ת להקריאה החודש
שבו  (שהמועדים לתשרי ניסן שבין החילוק

כידוע  בשמח"ת), הנהגה 33מסתיימים ענינו שתשרי
zirahפתח")ziy`xaa הנהגה ענינו וניסן ,("

ziqp34ההנהגה סדר –l`xyic ובשביל) שבשבילם
העולם  נברא השאלה 35התורה) שנשאלת (ועד

צריך  הי' "לא הרי בבראשית", פתח טעם "מה
שהיא  לכם הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל

l`xyi da eehvpy dpey`x devn שלהם שההנהגה ,("
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גם 24) נכללת הארון" ד"בנסוע שבנתינתֿכח לומר, ויש
מתוך  ה' בעבודת לעסוק יוכל (שעי"ז פרנסה בעניני הברכה
הארון  שכשנגנז דכיון – הפרנסה) וטרדות דאגות ללא  מנוחה,
שהנתינתֿכח  מובן, שם), ורמב"ם (יומא המן צנצנת עמו נגנזה
עם  גם קשורה שנגנז) לאחרי גם (ברוחניות, הארון" ד"בנסוע

ond zpvpv*בפרנסה הברכה נמשכת ידה ועל שממנה כמ"ש , ,
מלא  שמה ותן אחת צנצנת "קח ובפרש"י) לבֿלג טז, (בשלח

הארון* (לפני ה' לפני אותו והנח מן למשמרת *העומר (
לו  יש שלוחין הרבה אבותיכם, נתפרנסו בזה "ראו לדורותיכם",
בטירחא  תועלת ואין צורך אין ולכן ליראיו", מזון להכין למקום
החסיר" לא והממעיט המרבה העדיף ש"לא במן כמו יתירה,

עולם"* מעדני "כל נכללו ובו יז), (שם, לגלגלת" **מ"עומר
ד). פ"ז, (במדב"ר

בנסוע 25) "ויהי לאחרי התפלות בהמשך גם וכמודגש
כו'", קמי' דסגידנא הוא בריך דקודשא עבדא "אנא – הארון"

כו'". הנשואים מן הרע ביצר ויגער כו' הרחמים "אב
וש"נ.26) רע"ב. קו, ב"מ
ספרי 27) שלשה דהוצאת הפשוט הטעם עם זה לקשר ויש

"מפני xeaivdתורה gxeh עד עומדים להיות עליהם יטריח שלא ,
וחיזוק  כח שהתוספת – (3 שבהערה (רמב"ם תורה" ספר שיגלול

העבודה בכללות gxih`("חזקה") zlley פשוט בענין בעבודה
והיגיעה  הטירחא שתהי' כדי ס"ת"), שיגלול עד עומדים ("להיות

יותר. נעלים בענינים
התוקף 28) ביותר מודגש זו שנה שבקביעות ולהעיר,

רצופים  ימים בג' השנה שהתחלת – הקדושה בהמשכת ד"חזקה"
ויום  חמישי (ביום דר"ה ימים ב' ושבת, יו"ט דקדושת ("חזקה")
ובשמע"צ  דסוכות, ראשונים בימים גם ובחו"ל השבת, ויום ששי)

ושבת. יו"ט דקדושת רצופים ימים ג' ג"פ – ושמח"ת

*(znbeca `ed dfd onfa dqpxty y"xdn x"enc` mbztn xirdle
(cere .evw 'r `"pxz n"dq d`x) "minyd on mgl" ,"on"d.

**(i"yxt) "cren lde` dpapy cr df `xwn xn`p `l"y xirdl
my(.oqip g"xa Ð
***(ond zpvpvc zekiiyd x`al yi f"treoex`dloex`ay oeik Ð

epi` oex`d mewny cr ,dlabde dcicnn dlrnly zewl` ielib 'id
"zlblbl xner"dy ,ona eznbece ,(p"ye .`"rq ,`k `nei) dcnd on
"daxn"d ea eeyedy ,zenka od ,dlabde dcicnn dlrnl 'id

.mler ipcrn lk ea ellkpy ,zeki`a ode ,"hirnn"de

כנ"ל 29) ספרים, השלשה בכל הקריאה (מפטיר) וחותם סיום
.10 הערה

ולפרשת 30) חדשים, קידוש מצות – ל(שבת)ר"ח גם ששייך
ס"א). (כנ"ל ניסן בר"ח שנאמרה – ויקרא

הערות 31) לעיל (וראה הי"בֿיד פי"ג תפלה הל' רמב"ם
.(6ֿ5

בראשית.32) לחתן "מרשות" נוסח
וש"נ.33) קצד. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
נעשו34) שבו "ניסן, – החודש של בשמו miqpכמרומז

אלא  סתם, "נסים" רק ולא ב), יב, בא טוב ולקח (פס"ז לישראל"
" miqpגם iqpהנוני"ן בב' כמרומז נס"), בתוך ("נס (ראה oיס pד"" "

שם). מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות
ובכ"מ.35) בראשית. ר"פ פרש"י
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כמארז"ל  נסית, הנהגה "החודש 36הוא בפירוש
"כשבחרmklהזה ,"eipae awria ראש להם קבע 

של טבעית dle`bחודש מהנהגה גם (גאולה "
נסית). להנהגה

בהוצאת  האופנים דב' החילוק לבאר יש ועפ"ז
– ניסן ר"ח ובשבת בשמח"ת תורה ספרי שלשה
נעשית  בשמח"ת תורה ספרי שלשה שבהוצאת

ה"חזקה"
ע"פ העבודה כללות libxdעל xcq ים ("תמיד

הנהגה של באופן עבודה ובהוצאת zirahכסדרם"), ,
בשבת  תורה ספרי "חזקה"37שלשה נעשית ניסן ר"ח

של באופן העבודה כללות הרגיל dtqedעל הסדר על
הנהגה של באופן עבודה כהלכתם"), .ziqp("מוספים

הדיוק ‰ ע"פ – יותר  בפרטיות זה לבאר ויש .
" היא לכם" הזה ש"החודש מארז"ל devnבלשון

ולא  דייקא, "מצוה" ישראל", בה שנצטוו ראשונה
:38"תורה"

היא  שתורה – למצוה תורה בין החילוק ידוע
להאדם  ציווי ענינה מצוה משא"כ מהעולם, למעלה

להתנהג (מצוה mleraאיך החיבור שיהי' כדי
הקב"ה. עם והעולם דהאדם צוותא) מלשון

. לכם הזה ל"החודש בנוגע מובן devn.ומזה
שבעבודה  נסית" ב"הנהגה שהכוונה – ראשונה"
בהוצאת  ה"חזקה" נעשית זה (שעל ניסן דחודש
(רק) אינה ניסן), ר"ח בשבת תורה ספרי שלשה
לימוד  כמו מהעולם, שלמעלה בענינים לעבודה
התורה  ענין (שהרי מהעולם שלמעלה התורה

ב"שמחת בגלוי בשבת dxez"39xzeiמודגש מאשר
ניסן  נמשכת 40ר"ח נסית" שה"הנהגה אם, כי ,(

במעשה  העולם בעניני בעבודה (גם) וחודרת
היא  לכם" הזה ש"החודש בזה כמודגש – בפועל

"devn ענין לא היינו, ישראל", בה שנצטוו ראשונה
מהעולם dxezשל "41שלמעלה אם כי ,devn"

אלא  העולם; בעניני בפועל מעשה דוקא,
ע"ד  אינה העולם בעניני בפועל במעשה שהעבודה

הנהגה כמו הנהגהzirahהרגיל, כמו אם כי ,ziqp,
הרמה  מלשון (נס הרמה של למעלה 42באופן (

ורגילותו  .43מטבעו

ניסן  ר"ח בשבת יתירה בהדגשה הוא זה וענין
"אראנו "שנתze`ltpדשנת על (ובהוספה "miqp"

("תמידים  הרגיל הסדר זו בשנה כי, – שלפנ"ז)
(שלמעלה  "נפלאות" של באופן הוא כסדרם")
ישנה  ניסן ר"ח שבשבת מובן ומזה סתם), מ"נסים"
שלשה  הוצאת ע"י "חזקה" של (ובאופן נתינתֿכח

נסית הנהגה של באופן לעבודה תורה) zilrpספרי
xzei להנהגה ביחס גם ערוך, שבאין לעילוי ועד ,

השנים. בכל ניסן דחודש נסית

Â ספרי שלשה (בהוצאת שההוספה לומר, ויש .
בעבודה  "חזקה") לפעול ניסן ר"ח בשבת תורה

גם מודגשת נסית דהנהגה zylyaבאופן d`ixwda
mixtqd44.
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יא.36) פט"ו, שמו"ר
הנהגה 37) של באופן היא השבת דיום שהעבודה להעיר,

המעשה  ימי דששת העבודה כי, המעשה, ימי ששת לגבי נסית
ביום  משא"כ טבעית, הנהגה דחול, דעובדין מלאכות בל"ט היא
מלאכתך  ש"כל אלא עוד ולא קדושה, בעניני היא העבודה השבת
לקדושה, מתעלים ("מלאכתך") העולם עניני שגם עשוי'",
"מלאכת  אחת)"), (חסר מלאכות ("ארבעים הארבעים" ל"מלאכת
דהנהגה  שזהו"ע ובכ"מ), רב. ע' עת"ר סה"מ (ראה הצדיקים"

נסית.
"חזקה"* של באופן השבת ביום נעשה זה שענין בג'וי"ל –

דרעוין. ורעוא דשבתא יומא שבתא, מעלי השבת, שביום הדרגות
את 38) להתחיל צריך הי' "לא המאמר בהתחלת כהלשון
dxezd להמשיך יכולים לזה שבהתאם לכם", הזה מהחודש אלא

התחלת וכיו"ב.dxezd"שהיא לישראל",

(*mipiprd ihxt lkn zexidfde dxinyda zewfgzd mb llek
,zekld ieaix mda yiy ,zaya zexeq`d zek`ln h"ll mixeywd

(eteqa (w"db`) `ipz mb d`x) "`zayl `zax `zkld".

התורה 39) קבלת ושלימות גמר עם הקשורה שמחה
כו, (תענית אחרונות" לוחות בו "שניתנו חתונתו", "יום ביוהכ"פ,

ב). ל, שם ובפרש"י. ב
נתינתֿכח  ענינה בשמח"ת תורה ספרי שלשה שהוצאת י"ל, ועפ"ז

על "חזקה" של dxezdבאופן cenil.
בלימוד  עניניםֿמצבים ג' כנגד הם הספרים ג' יותר: ובפרטיות
יהיו  יום "בכל – שבתורה ההתחדשות התורה, נצחיות התורה:
והחידוש  וההוספה ועוד), טז. כו, תבוא (פרש"י חדשים" בעיניך
ועוד). ב. יט, מגילה (ראה לחדש" עתיד ותיק "תלמיד – בתורה

ותיק. תלמיד של וחידושו תושבע"פ תושב"כ, אחר: ובסגנון
עם 40) קשור ניסן) דר"ח העיקרי (ענינו הפסח חג שגם דאף

את  תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך כמ"ש התורה קבלת
פ"ג,האל  משמו"ר – ובפרש"י יב ג, (שמות הזה" ההר על קים

ה"ז יצי"מ.ixg`lד),
(41– מהמצוות א' שהיא כפי תורה לא dxezוגם cenlz zevn,

ספ"א). (פאה כולם" "כנגד שהיא
זו 42) שנה אדר כ"ה במכתב הנסמן יז. כ, יתרו פרש"י ראה

כו'. נס ד"ה הערה
(ראה 43) שני טבע נעשה בזה שהורגל שלאחרי גם כולל

פט"ו). ספי"ד. תניא
ודפרשת 44) דר"ח הקריאה שגם (ס"א) לעיל האמור על נוסף

ניסן. לר"ח שייכים ויקרא



לי `"ypz'd oqip g"x ,ycegd 't ,`xwie t"y zegiyn

לכם": הזה "החודש – הג' בספר הקריאה

חז"ל  דרשו לכם" הזה "החודש הפסוק על
של  חודש ראש להם קבע ובניו ביעקב "משבחר

dle`b יציאה – בעבודה וענינו ס"ד), (כנ"ל "
הרגילה  דהעבודה והגבלה מהמדידה (גאולה)

נסית. הנהגה של באופן לעבודה

בענין הפרשה gqtוהמשך oaxw שם "על ,
dgiqtde belicd"45 פסיחה של באופן עבודה –

נסית. הנהגה והגבלה, ממדידה למעלה ודילוג,

חודש": ראש "ענין – הב' בספר  הקריאה

"(ראש) של –ycegענינו הוא "dtqede yecig
השבוע  שימי כידוע הרגיל, סדר שע"פ העבודה על
בוקר") ויהי ערב ("ויהי החמה במהלך התלויים
לעבודה  שייכים שינויים, ללא תמיד שמאירה
טבעית  הנהגה כסדרם", ד"תמידים באופן הרגילה

ישבותו" ד"לא באופן החודש 46שהיא וימי ,
חודש  מידי שמתחדשת הלבנה במהלך התלויים
ד"קיימא  ומצב למעמד עד וגדלה והולכת בחדשו

באשלמותא" באופן 47סיהרא לעבודה שייכים ,
של  באופן נסית הנהגה כהלכתם", ד"מוספים

חידוש.

הוא ר"ח דשבת אופני xeaigaוהחידוש ב'
העלי' (שבת, כסדרם" ד"תמידים העבודה

("ויכולו" ו"מוספים 48והשלימות השבוע) דימי (
של  באופן שהעבודה – חודש) (ראש כהלכתם"

dtqede dkild ופועלת נמשכת כהלכתם) (מוספים
של באופן בעבודה icinzגם xcq.

בפרשת  היום" "סדר – הא' בספר והקריאה
ויקרא:

מועד" מאוהל אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא
"פי' והשפעה 49– הארה היינו זו קריאה ענין

אוהל  אל ולבוא לעלות יוכל שעי"ז כדי למשה
(שהרי  מישראל כאו"א בעבודת וענינו מועד".
גם  אלו בחינות ושייך נצחית היא "התורה

.50עכשיו" משה מבחי' אדם בכל "שיש – בחי') .
ב"ה  א"ס אור יחוד בחי' הממשיך שהוא דעת
שיהא  האדם בנפש ומתגלה שורה שיהא למטה

. ונועדתי מלשון מועד, אוהל אותיות בבחי' .
ואין  החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו ונודעתי,

מ"ש  ע"ד מלבדו, הוא,51עוד אני אני כי עתה ראו
לעתיד  על נאמר זה שמקרא זה 52דהגם כח מ"מ, ,

בקשר  בה' מחשבתו לקשר מישראל נפש בכל יש
. כמו וחזק מעין אמיץ בשר", בעיני שרואה .

לבוא  דלעתיד השלימות .53ודוגמת

שמיני, בפרשת הפרשיות, בהמשך וכמודגש
הוא למילואים oqipשמיני g"x הענין הי' (שבו

אש  "ותצא – ס"א) כנ"ל גו'", משה אל ד"ויקרא
גו'" וירונו העם כל וירא גו' ה' השראת 54מלפני ,

השכינה  העבודה 55וגילוי שלימות לזה ובהמשך ,
ואביהוא" נדב אהרן הנפש 56ד"בני דכלות באופן

ה'") לפני בעבודת57("וימותו ודוגמתו ,i"pa lk–
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יא.45) יב, בא פרש"י
כב.46) ח, נח
שמו"ר 47) וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו,
עה"פ.48) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
ואילך).49) ב (א, פרשתנו ריש לקו"ת

ג.50) שם, לקו"ת
לט.51) לב, האזינו
אחרון".52) ואני ראשון "אני מ"ש שזהו ד) (א, לפנ"ז כמ"ש

הוא  ו) מד, (ישעי' אחרון" ואני ראשון "אני שהפסוק ולהעיר, –
פרשת .xwie`בהפטורת

משה 53) בחי' ויתגלה שיבוא "וכדי שם: הענין ובהמשך
. מועד) אוהל לבחי' (לבוא אדם המשכת שבכל לזה צריך .

ע"י מלמעלה בה',.zeevndאתעדל"ע ולקשרה הנפש להעלות .
מצוות  נק' שהמצוות הקורא, הוא אני משה, אל ויקרא ענין וזהו

. אדם המלך של ושלוחו שלוחי, שהן המצוות את מכבדין היו .
(דקאי  משה" אל ד"ויקרא והשייכות הקשר יומתק ועפ"ז כמותו".

"zeevndעל לכם", הזה ל"החודש (dpey`x devn בה שנצטוו
מהעולם* שלמעלה תורה (ולא ס"ה).ישראל" כנ"ל ,

כד.54) ט, שמיני
אלקינו 55) ה' נועם ויהי "אמרו העם", את ש"ויברכו לאחרי
כג *עלינו* (שם, ידיכם" במעשה שכינה שתשרה רצון יהי ,

ובפרש"י).
וכדברי 56) ג), יו"ד, (שמיני אקדש" "בקרובי נאמר עליהם

שהם  רואה אני עכשיו בך, או בי או סבור "הייתי לאהרן משה
עה"פ). (פרש"י וממך" ממני גדולים ואביהוא) (נדב

אחרי.57) ר"פ אוה"ח בארוכה וראה ב. יו"ד, שם

(*oiprd zeidl lkeiy ick zeevnd meiwa jxevdy ,my z"ewln xirdle
cenil i"r ,"xacnd `ed ip` `xewd `ed ip`" ,"dyn l` `xwie"c
onwl d`xe) `wec mlera dzcixia Ð "a"dp xzqd zngn" ,`ed ,dxezd

(119 dxrd.
(**bdpnd t"r) ezxin` zlgzdy ,mildza 'v xenfn mzege meiq

zpy zlgzd ,ef dpy oqip `"ia (mipyd xtqnl mi`znd xenfnd xnel
meia (zaya lg oqip g"xy) ef dpya ezeriawy ,xirdle Ð .miryzd
z`xyd zece` xaecn ineid yneg xeriyay ,ipiny 'tc iyilyd
idie"c dltzd i"r ("'eb mrd lk `xie 'eb y` `vze") lreta dpikyd

"'eb mrep.
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" `oxdשנקראים ipa"58 של "מתלמידיו להיותם
חז"ל  (ואמרו עליו 59אהרן מעלה כו' המלמד "כל

שלום  ורודף שלום אוהב ילדו") כאילו הכתוב
לתורה" ומקרבן הבריות את שעבודתם 60אוהב –

בהיותם הנפש דכלות השלימות בתכלית zenypהיא
miteba 61דוקא.

באופן  בעבודה והחידוש ההוספה תוכן וזהו
("החדש  נסית" שבעבודת 62ד"הנהגה – לכם") הזה

ד"ויקרא  הענין נעשה מישראל משה 62כאו"א אל
העבודה  לשלימות ועד מועד", מאוהל אליו ה' וידבר

– ועיקר ועוד הנפש. כלות של dtqeddyבאופן
yecigde באופן נעשה נסית דהנהגה באופן בעבודה

zeigvpeשל zeriaw הפרשה בהמשך כמ"ש "ולא 63,
למלח" כרותה "ברית אלקיך", ברית מלח ,64תשבית

עולמים. ולעולמי לעד שקיימת כברית

רק  לא היא הספרים בג' שהקריאה לומר, ויש
אלא  נסית, הנהגה של באופן העבודה על "חזקה"
(א) נסית: דהנהגה בעבודה אופניםֿדרגות ג' גם
דהנהגה  הענין כללות – החודש דפרשת הקריאה
דהנהגה  הפעולה – ר"ח דשבת הקריאה (ב) נסית,
(ג) (שבת), הרגילה ההנהגה על (ר"ח) נסית
נעשית  נסית שההנהגה – ויקרא דפרשת הקריאה

נצחי. באופן וקבוע רגיל דבר

וחותם  (סיום בהפטורה גם מרומז זה וענין
שבהתחלתה  – ספרים) השלשה בכל הקריאה

דהנשיא 65וסיומה  והשייכות הקשר אודות מדובר
כל  שעבודת בזה, הרמז לומר ויש בנ"י, כל עם

" של באופן היא מסדר ze`iyp"66בנ"י למעלה ,
ולא  נסית. הנהגה של באופן הרגיל, ע"ד העבודה
נמשכת  "נשיאות" של באופן שהעבודה אלא עוד
שנעשית  ועד הרגיל, ע"ד בעבודה גם ופועלת

ונצחיות  קביעות של עולם 67באופן "חקות –
"עולת 68תמיד" .70תמיד"69,

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

דברכת 58) השייכות הענינים) (בפנימיות לבאר יש ועפ"ז
ע"י באמירתה כמודגש מישראל, לכאו"א מישראל e`k"`כהנים

mei lk zlgzda קיום בשביל דלכאורה, – התורה לברכת בסמיכות
יותר  לכאורה מתאים התורה) ברכת (לאחרי תורה תלמוד מצות
ישראל", "שמע כמו זמן, בכל בנ"י לכל השייך כללי ענין אמירת
אל  ("דבר ובניו אהרן בה שנתחייבו כהנים ברכת משא"כ וכיו"ב,
"ברכת  ואמירתם אהרן", "בני הם בנ"י כל כי, – בניו") ואל אהרן
החל  היום, שבכל וההשפעות הברכות כל כוללת יום בכל כהנים"
במעשה  שכינה "שתשרה גו'", נועם ד"ויהי העיקרית מהברכה
את  אהרן ש"וישא שלאחרי למילואים, השמיני כביום – ידיכם"

כהנים* "ברכת ויברכם", העם אל כב ידיו (שם, ישא" יאר יברכך ,
גו', נועם ויהי "אמרו העם", את ד"ויברכו הברכה באה ובפרש"י),

ידיכם". במעשה שכינה שתשרה רצון יהי
א.סנהד 59) ג, במדבר פרש"י ב. יט, רין
מי"ב.60) פ"א אבות
דנדב 61) הנפש הכלות לאחרי מיד שנאמר להציווי בהתאם

למקדש") נכנסו יין ("שתויי תשת" אל ושכר "יין – ואביהוא
שנאמרו  ה'"), לפני ("בקרבתם הקודש" אל עת בכל יבוא "ואל
הגוף  מן הנשמה דפירוד באופן הנפש כלות תהי' שלא – ביום בו

וש"נ). ואילך. 116 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה (ראה ח"ו
וא"ו,62) (חסר ו"החדש" ד"ויקרא" שהגימטריא להעיר

בתושב"כ) שי"ז*deyכמ"ש מספר זה *, שמספר י"ל ואולי – .
על רומז  בעולם,***i"y(שי"ז) התומ"צ דקיום השכר – עולמות

ב  ומתגלים בראשית*f'שנמשכים דרגת ***ימי עם הקשורים –
שבעה" עמודי' ש"חצבה חז"ל כדרשת לעולם, השייכת התורה
שם. (שבת בראשית ימי ושבעת תורה ספרי שבעה על קאי

" ע"ד – א)) ט, משלי בפרש"י (הובא סע"א לח, devnסנהדרין
ס"ה). כנ"ל מהעולם, שלמעלה תורה (ולא כו'" ראשונה

(*.a ,ft zay) "mipdk zkxal oey`x" `ed oqip g"xy xirdl
(e ,b"it x"acna.

(**`ixhnib oipn") "ze`n ylye xyr dpeny 'eb wxie" :ci ,ci jl d`x
"y fnxd l"ic Ð ((t"dr i"yxt) "'ekwxie" `ed llekd mr "`xwie"

xyr dpeny") g"iy `ixhniba llekd mr "`xwie"e ,(f"iy `ixhniba)
") gqtl mb jiiye .("ze`n ylyeycgdwlgie" (eh ,my) y"nk Ð ("

ipyd eivge qp el dyrp oey`xd zevgae dlild wlgpy" ,"dlil mdilr
el `ae x`ypmixvn ly dlil zevgl.(t"dr i"yxt) "

zlilye lehial zekiiya ("ycgd") miqpdy ,l"i ile`ef"erldzevga]
cr secxie" Ð oey`xd,"daeg cr 'eb ocmy) "miakek zcear y"r"

'eb dfd dlila mixvn ux`a izxare" Ð ipyd zevgae ,(i"yxtae
[(ai ,ai `a Ð ycegd zyxta) "mihty dyr` mixvn idl` lkae

"c ote`a mdwxie" zeize` ,"xwieoeyl" ,"`xwie"c ote`a `l Ð "
.(`xwie t"x i"yxt) "i`xr oeyl" ,"xwie"c ote`a `l` ,"daig

*(**e"c "xwi"xwi.(b ,bk `yp z"ewl d`x) i"y `ixhniba Ð "`
**(**davg d"cez d`x) zayd meie dyrnd ini zyyl miwlgpy

" zaizay '`e 'e Ð (my oixcdpqe(xwi)`."

יג.63) ב,
עה"פ.64) פרש"י
(65.13 להערה הב' שוה"ג ראה
לקרות66) ואילך (ניסן) מר"ח ש"נוהגין iypd`להעיר zyxt

וע"פ  סט"ו), סתכ"ט או"ח אדה"ז (שו"ע ביום" בו שהקריב
עליו  מעלה כו' בתורת העוסק "כל בסופה) (מנחות מארז"ל
מקריב  ואילך ניסן שמר"ח מובן, כו'", הקריב כאילו הכתוב

הנשיא. קרבן מישראל כאו"א
הנשיאות 67) שענין כיון – "חזקה" של באופן גם וי"ל

הוא  הפרשיות) מד' הרביעית (הפרשה החודש דפרשת בהפטורה
בפרשת  ישראל" בני ראש את תשא ד"כי להענין בהמשך גם
תשא  ובפרשת הפרשיות), דד' הראשונה (הפרשה שקלים

הנשיאות ענין ישנו שעי"ז היום"), ב"סדר אותה .t"b(כשקורין
יד.68) מו, יחזקאל
טו.69) שם,
תמידי 70) באופן נשיאות של ומצב שהמעמד לומר, ויש

של  באופן (שהוא "ראש" שנים", ראשי ב"ארבעה גם מרומז
שמעון  ור' אלעזר ר' לדעת כי, – בזמן הגוף) כל לגבי "נשיאות"
באלול  בכ"ט "אמרו אלול, כ"ט הוא בהמה דמעשר הזמנים שא'
למעשר  ר"ה בתשרי שאחד שס"ל (אף בתשרי באחד אמרו ולא
לפיכך  ביו"ט לעשר אפשר ואי יו"ט שהוא מפני בהמה)

נקבע באלול", בכ"ט `lelהקדימוהו h"k בהמה מעשר לזמן
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Ê של באופן בעבודה שה"חזקה" להוסיף, ויש .
בשבת  תורה ספרי שלשה בהוצאת נסית הנהגה
הענינים  ושלילת לביטול בנוגע גם היא, ניסן, ר"ח
בנסוע  "ויהי באמירת [כמרומז הבלתיֿרצויים
תורה, ספר בהוצאת גו'" אויבך ויפוצו גו' הארון

– ס"ג)] (כנ"ל תורה ספרי ג' miktdznyועאכו"כ
aehl.לנהורא חשוכא אתהפכא ,

ספרים, השלשה בכל בהקריאה מרומז זה וענין
בהפטורה: וחותמם) (בסיומם וגם

לכם  הזה "החודש החודש, דפרשת בהקריאה
– גאולה") של חודש ("ראש חדשים" ראש

מבבל" עמהם שעלו החדשים נקרא 71שב"שמות
"נסי  על שרומז נוני"ן, ב' בו שיש "ניסן", בשם

על72נסים" גם שרומז לומר, ויש ,d zkitd נdlit ר"ת)
(כמ"ש 73נו"ן) נסים"74דגלות ל"נסי גו'") 75"נפלה

.76דגאולה 

בפסוק  החודש פרשת וחותם שסיום 77ולהעיר,

מרומז  שבזה מצות", תאכלו מושבותיכם "בכל
 ֿ הבלתי הענינים דכל בתכלית והשלילה הביטול

"חמץ" שנקרא היצה"ר שמצד עד 78רצויים ,
בירושלים  רק (לא מושבותיכם" שלימות 79ש"בכל ,

כמ"ש 80היראה  "מצות", אלא נשאר לא "את 81)
(יצה"ר  הטומאה הארץ"82רוח מן אעביר (83.

כמארז"ל  – חודש דראש בנוגע 84בהקריאה
"הביאו  דר"ח) (הקריאה חודש ראש של לקרבנו
גם  נכללת שבזה הירח", את שמעטתי עלי כפרה
שנעשו  הבלתיֿרצויים הענינים כל על הכפרה

הירח  ממיעוט הכפרה 85כתוצאה לשלימות ועד ,
כזכיות" לו נעשו ש"זדונות לזכיות 86באופן ועד ,

הירח 87ממש  דמיעוט התיקון ובדוגמת ע"ד –
כמ"ש  לבוא, כאור 88לעתיד הלבנה אור "והי'

החמה".

דימי  (השלימות דשבת שבחיבור ולהעיר,
(שתלוי  ור"ח החמה) במהלך התלויים השבוע
הלבנה  אור "והי' מ"ש מרומז הלבנה) במהלך

החמה". כאור

–ובהק  ויקרא פרשת השבוע, דפרשת ריאה
על  שמכפרים קרבנות אודות גם מדובר שבה
הפרשה  וחותם שסיום ועד בלתיֿרצויים, ענינים

בה" "לאשמה השלימות 89הוא על שרומז ,
לנהורא  (אשמה) חשוכא גם 90דאתהפכא ומרומז ,
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d"xlבגלל ezekiiy דמעשר הזמנים שאר (משא"כ בהמה למעשר
בגלל  שנקבעו הדעות, לשאר והן ור"ש ר"א לדעת הן בהמה,
שהתחלת  ונמצא, ואילך)), ב נז, בכורות (ראה אחרים טעמים
(כ"א  השנה סיום וגם השנה, ראש הוא בתשרי) (אחד השנה
(נשיאות) ד"ראש" ומצב מעמד נעשה ועי"ז לר"ה, שייך באלול)

כולה. השנה בכל
מרומז 71) בזה שגם ולהעיר – ועוד. ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי

(גלות) שמבבל לנהורא, חשוכא דאתהפכא עמהם elrהענין
גאולה). של חודש חדשים, ראש של משמו (החל החדשים שמות

(72.34 הערה לעיל ראה
(73. (תורה) שה"ספר בנסוע*להעיר, ד"ויהי עצמו" בפני .

שהם  ולמטה" מלמעלה "סימניות ע"י נעשה ס"ג) (כנ"ל הארון"
oiketd"כמין o"ep. הנו"ן "כי הם ", וע"כ הנפילה, על מורה .

שם). שבת מהרש"א (חדא"ג לטוב" הנפילה שיתהפך הפוכים
.75 הערה וראה

ב.74) ה, עמוס
בנו"ן 75) ומסיים כפופה בנו"ן מתחיל ש"ניסן" יותר ויומתק

י"א  בענין אֿב) רו, תענית (מס' בשל"ה המבואר ע"ד – פשוטה
שנו"ן  פשוטה, בנו"ן ומסיימים כפופה בנו"ן שמתחילים פסוקים
סומך  מ"ש (ע"ד הקימה הו"ע פשוטה ונו"ן הנפילה, הו"ע כפופה

(דא"ח *נופלים* הליקוטים ספר (וראה בינה שערי נו"ן ע"י ,(
(כפופה  הנוני"ן שב' לומר, ויש תתנזֿנט). ע' אותיות ערך להצ"צ)

ב  כב"ניסן") "i"`ופשוטה, לבחי' רומז xyrפסוקים, cg`"
(ראה  בחושבן" ולא חד הוא "אנת ספירות, מעשר שלמעלה
נעשית  ידו שעל וש"נ), .389 ע' ח"א תשמ"ט סה"ש בארוכה

(גאולה). לקימה (גלות) מנפילה ההפיכה
פמ"ח)76) מפדר"א – לך לך ר"פ (יל"ש ממארז"ל להעיר

לשון  וכולן ופשוטה) כפופה נו"ן, (וביניהם נכפלו אותיות "חמש
dle`b.(תתנה ע' שם הליקוטים ספר (ראה "

(*(57 dxrdl b"dey d`x) "qp" zeize` yi "reqpa" zaizay xirdl.
(**lr dxen 'qe dlitp lr dxen 'p ,'q 'p zeize` 'a `ed qp"y xirdl

mgpn zxez d`xe .`tw 'r `"gfl v"iel ihewl) "dlitpdn xfre dkinq
(eq ze` ziy`xa v"iel zx`tz Ð.

כ.77) יב, בא
ובפרש"י.78) סע"ב ג, ר"ה ובפרש"י. א יז, ברכות ראה

ובכ"מ. ג. יג, צו לקו"ת
שאינם 79) תודה" וחלות שני למעשר "פרט למדו שמזה

ופרש"י  (מכילתא בירושלים אלא מושבותיכם, בכל ליאכל ראויים
עה"פ).
ובכ"מ.80) ד. כט, ראה פ' לקו"ת
ב.81) יג, זכרי'
עה"פ.82) פרש"י
הקרבת 83) במקום (שאומרים פסח" קרבן מ"סדר ולהעיר

בענין  וחותמו שסיומו החודש) בפרשת נתבארו שדיניו הפסח
aehdשהוא jtid לומר דיש – כו'") טריפה נמצא הפסח ("ואם

השלימות מרומזת xedpl`שבזה `keyg `ktdz` בארוכה (וראה
תשמ"ט). פסח ערב לקו"ש

ב.84) ס, חולין
ועוד.85) ואילך. א קצב, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
ב.86) פו, יומא
ובכ"מ.87) פ"ז. תניא ראה
כו.88) ל, ישעי'
כעב 89) "מחיתי – ויקרא דפרשת בהפטורה ממ"ש ולהעיר

כב). מד, (ישעי' גאלתיך" כי אלי שובה חטאתיך וכענן פשעיך
ואילך.90) 24 ע' ח"ז לקו"ש ראה
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גו'",63במ"ש  תמלח במלח מנחתך קרבן "וכל
מרירו  ומבשם "ממרק ש"מלח" כידוע

לנהורא.91לאטעמא" חשוכא אתהפכא שזהו"ע ,

וחותם  (סיום החודש דפרשת בהפטורה וכן
שבאה  לכך שנוסף – ספרים) השלשה בכל הקריאה
שפרשת  (אף פרה דפרשת ההפטורה לאחרי
(בשני  הפרה לשריפת קודמת ניסן, ר"ח החודש,

ישראל את "להזהיר כדי שיעשו xdhlבניסן))
אודות dxdha"92פסחיהן עצמה בהפטורה מדובר ,

גו'dxtkdענין החטאת את יעשה (הנשיא) "הוא ,
ישראל" בית בעד .93לכפר המקדש את "וחטאת ,.

הבית" את .94וכפרתם

מוסיפים  החודש דפרשת ההפטורה ולאחרי
מהפטורת  ו)אחרון (ראשון פסוק ניסן) ר"ח (בשבת
שבו  ישעי', בספר האחרון הפסוק ר"ח, שבת
בשר"), לכל דראון ("והיו בלתיֿרצוי בענין מדובר
אחר  הולך ("הכל וחותם סיום שלהיותו אלא

ישועה 95החיתום" (מלשון ישעי' ספר ש"96) ('ilek
`zngp"97 דאתהפכא השלימות על שרומז עכצ"ל, ,

לנהורא, ielibaחשוכא ybcene טוב בדבר בהסיום
הפסוק  וכופלים שחוזרים עי"ז והנגלה הנראה

שבת 98שלפניו  ומידי בחדשו חודש מידי "והי' ,
ה'". אמר לפני להשתחוות בשר כל  יבוא בשבתו

Á תורה ספרי ג' שבהוצאת לעיל האמור ע"פ .
העבודה  כללות על "חזקה" נעשית ניסן ר"ח בשבת

של ziqpבאופן dbdpd(והרגילות מהטבע (למעלה
קודם  הפסח הלכות בלימוד הדעות ב' לבאר יש –
קודם  הפסח בהלכות ודורשין "שואלין הפסח,
אומר  גמליאל בן שמעון ר' יום, שלושים הפסח

שבתות" .99שתי

ובהקדמה:

בהלכות  ודורשין ש"שואלין היא שההלכה אף
יום" שלושים הפסח קודם כדעת 100הפסח דלא ,

הפלוגתות  לכל שבנוגע לכך נוסף מ"מ, רשב"ג,
חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו חז"ל (גם 101אמרו

לעבודה  בנוגע ובפרט כמותה), הלכה שאין הדעה
ללמוד  וצריכים שיכולים האדם בנפש הרוחנית
אין  בפועל שבמעשה מהדעות גם ההוראה ולקיים

כמותם  לקיים 102הלכה יכולים שבנדו"ד לומר יש ,
גם הדעות lretaב' dyrna.

החג  בהלכות הלימוד שהתחלת – ובפשטות
יותר  וכשמתקרבים החג, לפני יום שלושים היא

צריכים החג, לפני שבתות" "שתי siqedlלחג,
החג הלכות xzeiבלימוד dlrp ote`a בכמות הן ,

הלימוד. באיכות והן הזמן

בהמשך  המבואר ע"פ בזה הביאור לומר ויש
הגמרא  .99דברי דרשב"ג רבינו "טעמא משה .

שנאמר  הפסח, על ומזהיר החודש בראש עומד
miycg y`x mkl dfd ycegd"103 מרומז שבזה –

(הנהגה  חדשים" ראש לכם הזה ד"החודש שהענין
הלכות  בלימוד להוספה נתינתֿכח מהוה נסית)

(104הפסח  ניסן נעלה מר"ח באופן שבתות") "שתי
החג,105יותר  לפני יום שלושים הלימוד מהתחלת

דהנהגה ההוספה ובדוגמת ניסן ziqpע"ד בר"ח
הנהגה .106שלפנ"ז zirahלגבי

Ë ללימוד בנוגע אמורים שהדברים וכשם .
חטים  לנתינת בנוגע גם הוא כן הפסח, הלכות

להנצרכים  הפסח צרכי וכל שהתחלת 107לפסח –
יום  שלושים היא החג צרכי בנתינת ההתעסקות
ניסן) (מר"ח החג לפני שבתות" ו"שתי החג, לפני
להנתינת  ובהתאם יותר, עוד בזה להוסיף צריכים

הנהגה של באופן – ניסן דר"ח יותר ziqpכח ,
ורגילותו. מטבעו
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סע"ד 91) ג, פרשתנו לקו"ת בארוכה וראה ב. רמא, זח"א
ואילך.
אדומה).92) פרה (ד"ה א כט, מגילה פרש"י
יז.93) מה, יחזקאל
יחֿכ.94) שם,
א.95) יב, ברכות
סע"ב.96) קעט, זח"ב א. מט, ישעי' ומצו"ד פרש"י
ב.97) יד, ב"ב
איכה.98) סוף פרש"י ראה
וש"נ.99) ואילך. סע"א ו, פסחים

תכט.100) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע

וש"נ.101) ב. יג, עירובין
שופר 102) (בענין סע"א מה, נצבים לקו"ת (לדוגמא) ראה

שמינית  (בענין שה ע' אג"ק לוי"צ לקוטי פשוט). יעל
ועוד. שבשמינית).

החודש 103) פרשת בקריאת ביותר מודגש זה שענין ולהעיר,
ניסן. ר"ח חל שבו בשבת

את 104) לידע העבודה: שבכללות הקוין בב' היא זו והוספה
– תעשינה לא אשר ואלה טוב", "עשה – יעשון אשר המעשה

מרע". "סור
(105"xidfn.ואור זוהר מלשון גם – הפסח" על
הלכות 106) ידרשו ואילך ש"מפורים – בפורים גם כולל

שאפילו – שם) אדה"ז (שו"ע בטבע.qpdפסח" מלובש שבו
ס"ה.107) שם אדה"ז שו"ע
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יותר: ובפרטיות

צרכי  בנתינת זמן משך ההתעסקות לאחרי גם
ולעשות  ולהתבונן לחזור כאו"א צריך החג,
באופן  היתה החג צרכי נתינת האם חשבוןֿצדק

"כדבעי מקום 108למהוי"il'המתאים, שיש או ,
יותר. עוד בזה להוסיף וצורך

"כדבעי  החג צרכי נתינת לאחרי גם לזה, ונוסף
למהוי", ועדxyrnלי' ,ynegl מן (מצוה

שלפיֿערך 109המובחר  חשבון לעשות צריך – (
גדל  שבינתיים, בימים הקב"ה של בברכתו ההוספה
צריך  ובמילא, חומש, או דמעשר הסכום גם
ע"פ  מזה: ויתירה החג. צרכי בנתינת יותר להוסיף

וצריך liaya"עשר110מארז"ל  יכול – שתתעשר"
המעשר  על (נוסף החג צרכי בנתינת להוסיף

עוד הקב"ה,iptlוהחומש) של בברכתו ההוספה
יותר  תגדל החג, צרכי בנתינת להוסיף שירבה וככל

הקב"ה של dbltenברכתו zexiyra כמדובר)
לפנ"ז  ).111בארוכה

ועאכו"כ  ניסן; ר"ח שלפנ"ז בימים גם – זה וכל
ניסן  באופן 112מר"ח בעבודה החידוש נעשה שאז ,
הנהגה החג ziqpשל צרכי בנתינת להוסיף צריך –

ezelibxe erahn xzei113 ורגילות טבע גם (כולל
ויותר 114דקדושה) ממעשר יותר ליתן כלומר, ,

גבול  בלי – ועד .115מחומש,

(ס"ה) לעיל האמור שע"פ להוסיף, ויש
" מודגשת לכם" הזה ראשונה devnשב"החודש

מצות  עם במיוחד קשור ה"ז ישראל", בה שנצטוו
ש"שקולה  להזקוקים), החג צרכי (נתינת הצדקה

המצוות" כל (וכוללת) תלמוד 116כנגד ו"בכל ,
בשם נקראת היא mzqירושלמי devn שהיא מפני

כולנה" על ועולה מעשיות המצוות ע"ד 117עיקר –
" לכם", הזה "החודש dpey`xובדוגמת devn גם)

"אברין  מצוות, האברים, כל שכולל "ראש", מלשון
אלא 118דמלכא" עוד ולא ישראל", בה שנצטוו (

התורה  בלימוד גם ניתוסף ידה (ובפרט 119שעל
שע"י  כיון הפסח), הלכות – שהזמ"ג לימוד
פעמים  אלף זכים ולבו מוחו נעשים הצדקה

.120ככה 

È באופן העבודה בכללות שההוספה לומר, ויש .
עם גם קשורה ניסן בר"ח נסית הנהגה iypd`של

הראשון  ביום המקריב "ויהי – ביום בו שהקריב
נחשון  קרבנו יהודה"את למטה עמינדב :121בן

"למטה  נאמר נחשון של שבקרבנו הטעם
כבשאר  יהודה", (לבני) "נשיא ולא יהודה",
רק  לא ראשון שהקריב להדגיש כדי הוא, השבטים,

מפני אלא יהודה, דשבט נשיא היותו zlrnבגלל
envr122 שמו נקרא "למה – בשמו כמודגש ,

שבים" לנחשול תחילה שירד שם על ,123נחשון,
ד"בכל ytpÎzxiqnd124מעלת העבודה שזוהי ,

הנהגה125מאדך" והגבלה, ממדידה למעלה ,ziqp.

באופן  הצדקה בנתינת במיוחד מודגש זה וענין
חז"ל  כדרשת והגבלה, ממדידה "בכל 126שלמעלה

jpennמאדך, lka(בן "(נחשון בשם כמרומז – "
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רע"א.108) סז, כתובות ראה
ר"ס 109) יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם

רמט.
וש"נ.110) א. קיט, שבת
לטובת 111) בקרן למשתתפים – אדר כ"ו ג', יום שיחת

ישראל". "מחנה
דשבת 112) החיבור בשבת, שחל ניסן בר"ח יתירה ובהדגשה

כאו"א  שעבודת לכך שנוסף – ס"ו) (כנ"ל ולבנה חמה ור"ח,
עבודתו  גם מודגשת "לבנה", מקבל, בבחינת היא מישראל
צרכי  בנתינת השתדלותו ע"י ובנדו"ד, "חמה", משפיע, בבחינת

החג.
קיום 113) העבודה: שבכללות הקוין בב' היא זו והוספה

– ורגילותו טבעו לשנות והאתכפיא טוב, עשה – הצדקה מצות
הבאה). הערה (וראה מרע סור (ע"ד)

יד114) שגם (כמ"ש l`nyועד כהה יד וצמצום), (גבורה
בכ"ף "ידכה" שלdtetkבתפילין באופן צדקה נותנת ,(dagxd,

יד בכ"ףoiniכמו ההמשכה dheyt("ידך" גודל על שמורה ,
כפופה* הכ"ף שמהפכת למטה, ).והשפעה

(קטו,115) סוס"י אגה"ק א). (צג, פ"ג אגה"ת תניא ראה
ואילך. 217 ע' חכ"ז בלקו"ש בארוכה נת' ואילך). סע"ב

(*dxrd l"pk ,"oqip"ay dheyt o"epd i"r dtetk o"epd zkitd c"r
.75

ה"א.116) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
ב).117) (קמח, פל"ז תניא
רפכ"ג.118) פ"ד. בתניא הובא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

ועוד.
ש"ע"י 119) בצדקה", מדבר "אני א) סג, (ישעי' מ"ש וע"ד

להי  נמשך עושה שהאדם וגמ"ח אני צדקה בחי' תורתו בעסק ות
הוא  אני הקורא הוא "אני משה", אל ד"ויקרא שזהו"ע מדבר",

ב). ב, פרשתנו (לקו"ת המדבר"
ו)120) (כרך בראשית אוה"ת וראה ב. א, בראשית תו"א

ב. תתרכו,
יב.121) ז, נשא
עה"פ.122) אוה"ח ראה
ז.123) פי"ג, במדב"ר
והביטול.124) ההודאה ענין – יהודה למטה גם ושייך
ה.125) ו, ואתחנן
עה"פ.126) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
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רוחו"acpעמי  "נדבה נדיבות, מלשון "ידבנו 127", ,
לבו128לבו" נדיב "כל ,d`iai"129 שהנדיבות)

שאין  לנדיבות ועד בפועל), במעשה ובאה נמשכת
ממנה, למעלה נדיבות יש אם (שהרי ממנה למעלה
והגבלה  ממדידה למעלה בשלימותה), נדיבות אינה

נסית. הנהגה של באופן –

ניסן  בר"ח העבודה משלימות גם [ולהעיר
" אצל נסית) ס"ו).acp130(הנהגה (כנ"ל ואביהוא"

בעבודת  ואביהוא" ד"נדב (בהפירוש לומר ויש
על  קאי ד"אביֿהוא" ש"הוא" מישראל), כאו"א

ש" היינו, שלפניו, הוא acp"נדב" הנדיבות) (ענין "
("`aה" העבודה " עניני כל באים שממנו אבי")

נסית]. הנהגה של באופן

ביום  ד"המקריב נסית שההנהגה להוסיף, ויש
. היא הראשון יהודה" למטה עמינדב בן נחשון .

הבלתיֿרצויים  הענינים והפיכת בביטול –131גם
שבים", לנחשול תחילה "שירד המסירתֿנפש שע"י
היינו, הים, שנקרע ועד שבים", ה"נחשול נתבטל
הכח  יתגלה (שלא ד"ים" וההסתר ההעלם שנתבטל
בים  ד"טובעו באופן יהי' אלא שבנבראים, האלקי
ים  לקדושה, שמתהפך אלא עוד ולא סוף"),
דאתכסיא  עלמא דבחי' הגילוי מיבשה, שלמעלה

(יבשה) דאתגלייא מעלמא שלמעלה ,132(ים)
מצרים  דיציאת הענין נשלם מכל 133שעי"ז יציאה ,

והגבולים. המיצרים

"נדב", של (ענינו הצדקה לענין בנוגע ועד"ז
" – לב) כפרה 134לצדקה"xtkנדיבות מלשון ,135,

ועד  הבלתיֿרצויים, הענינים כל מתבטלים שעי"ז
צדקה  "גדולה – ועיקר ועוד לטוב, שמתהפכים

הגאולה" את ועד 136שמקרבת הגלות, ביטול ,
לים  שנמשל הגלות שים לגאולה, להפיכתו

שבים"137סוער  "נחשול א 138, איז וויפל ַ("און
– הגאולה לים מתהפך דערצו"?!...), שיעור

ה' את דעה הארץ mil"מלאה mink"139מכסים.

‡È ויקבל שקיבל טובה שההחלטה ויה"ר .
ניסן ר"ח בשבת העבודה,siqedlכאו"א עניני בכל

לפני  שבתות (שתי הפסח חג בעניני ובמיוחד כולל
הפסח  צרכי ונתינת הפסח הלכות בלימוד הפסח),

הזק  הנהגהלכל של באופן תמהר ziqpוקים, –
השכר את ומיד תיכף ותביא i"rותזרז ziqpd dbdpdc

d"awd האמיתית דגאולה העיקרי מהנס החל ,
הפסח  הלכות בנ"י כל יקיימו שאז והשלימה,

בי"ד 140בשלימותן  פסח קרבן מהקרבת החל ,
ד"כולנו  באופן ניסן, ט"ו בליל ואכילתו בניסן,

חירות  (דרך מסובין בנ"י שכל על 141מסובין", (
המלך  אביהם של המלכים 142שולחנו מלכי מלך ,

הקודש, עיר ירושלים הבירה, בעיר הקב"ה,
השלישי. ביהמ"ק המלך, ובהיכל

האמיתית  שהגאולה – העיקר והוא ועוד
ומיד, תיכף באה צדקנו משיח ע"י meiaוהשלימה

zpy `dz 'id ,`"ypz'd zpy ,oqip g"x ,`xwie zyxt w"yd
ze`ltp ep`x`:

w"yd mei שכולו ל"יום והכנה ודוגמא מעין –
העולמים" לחיי ומנוחה בברכת 143שבת (כמ"ש

השבת), יום דסעודות המזון
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ויובל.127) שמיטה הל' סוף רמב"ם וראה כא. לה, ויקהל
ב.128) כה, תרומה
ה.129) לה, ויקהל
עמינדב 130) זקנו, משרש היתה נדב) (של ש"נפשו להעיר

והם  האחרונות, אותיותיו שלשה ממנו ולקח אמו, אלישבע אבי
ל"ג). הקדמה הגלגולים (שער נדב"

ס"ז.131) לעיל ראה
ובכ"מ.132) ואילך. א סב, בשלח תו"א ראה
וש"נ.133) .34 ע' חכ"ב לקו"ש ראה
תשא).134) בכי א"ל (ד"ה ב יו"ד, ב"ב פרש"י
"ונרצה 135) ד) (א, בפרשתנו כמ"ש – הכפרה לשלימות ועד

להיות  ה', לפני לכפר אלא נפשו, כפרת זו ש"אין עליו", לכפר לו
פ"ב). אגה"ת (תניא לקונו" רוח נחת

ב).136) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב

ואילך.137) רעג ע' ח"א מלוקט סה"מ נח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.

(ראה 138) התומ"צ ע"י נעשית הגלות) (בזמן מזה וההגנה
כל  (כללות הצדקה ע"י ובמיוחד א), כא, סוטה מי"א. פ"ד אבות

ב" כמרומז – שלש xtkהמצוות) בגימטריא ש"כפר" לצדקה",
אמה* מאות "שלש על שרומז התיבה"*מאות, ו,*אורך (נח

המבול. מי מפני דנח ההגנה היתה ידה שעל טו),
תורה".139) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, ישעי'
(140" בתורת אינה שהגאולה י"ל עבודת xkyועפ"ז על "

אלא  החג), צרכי ונתינת ההלכות (לימוד הפסח לחג בהכנות בנ"י
dxeza d"awd ieeiv meiwl gxkend xac.הפסח להקריב

או"ח 141) אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם
ס"ז. סתע"ב

סע"א.142) ג, ברכות ראה
בסופה.143) תמיד

(*lr fnexy ,(cere .10 'r `"g y"ewl) "mlerd jln epiwl`" z"x
"dle`b" "dleb"n dyrp f"iry ,mler ly etel` ,s"l`d ielibe zkynd

.(n"kae .b ,dl jzelrda z"ewl .a"ltq x"wie d`x)
(**Ð "dznew dn` miyelye dagx dn` miying" ,'izecn x`ye

o"epd zktdny dkex` o"ep) oqipc o"epd lr fnex "miying"y ,xnel yi
mei miyely"c dpkdd lr fnex "miyely"e ,(57 dxrd l"pk ,dtetk

.r"vre .dle`bd oipr Ð "gqtd iptl
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`xwie zyxt אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא ,
cren lde`n המקדש בבית תהי' ששלימותו – "

שכולל  כיון ("חזקה") משולש גם שהוא השלישי,
שני  ובית ראשון בית ,144גם

oqip g"x חידוש שענינו חודש", "ראש –
ומונין  וללבנה (שדומין בישראל ודוגמתו הלבנה,

כמותה"145ללבנה  להתחדש עתידים "שהם (146,
"בניסן  גאולה", של חודש "(ראש) "ניסן", ו(ר"ח)

להגאל" עתידין ובניסן ,147נגאלו

`"ypz'd zpy תנשא" הידיעה, בה"א "תנשא" –
לעולם"148מלכותו" להם נשיא עבדי  ,149ד"דוד

מלכא ,150משיחא דוד

ze`ltp ep`x` zpy `dz 'id מארץ צאתך "כימי –
נפלאות" אראנו ש"בהווייתה 151מצרים ובאופן ,

שאין 152תהא" גאולה והנצחיות, התוקף בכל ,
גלות  .153אחרי'

הוצאת  ע"י ד"חזקה" התוקף נעשה זה ובכל
dylyוהקריאה תורה הספרים zylyaספרי

על עם mzylyוההפטורה הקשורים בענינים
פס"ד  ע"י ד"חזקה" התוקף שנעשה – הגאולה

להוצאת זמן שבסמיכות ס"ת), (ג' dylydהתורה
בזמן  תורה הספר הוצאת (לפני תורה ספרי

הארון")154המנחה  בנסוע ("ויהי הארון מתגלה (
בביהמ"ק ומשוכלל 155(ש"בנוי iyilydוהס"ת

שנאמר  השמים, מן ויבוא אדנֿי 156יגלה מקדש
ידיך" בגאולה157כוננו ,(ziyilyd נאמר עלי' ,158

לפניו". ונחי' יקימנו השלישי "ביום

"והי' ההפטורה: וחותם בסיום הכתוב ובלשון
(החל  בשבתו שבת ומידי בחדשו חודש מידי

זה  ר"ח לפני 159משבת להשתחוות בשר כל יבוא (
(השלימות  השלישי המקדש בבית ה'", אמר
כמ"ש  ניסן, בר"ח תהי' שחנוכתו מועד"), ד"אוהל
בקר  בן פר תקח לחודש באחד "בראשון בהפטורה
הענינים  פרטי לבאר וממשיך המקדש", את וחטאת
בית  כשיבנה המשיח המלך בימי המזבח ד"חנוכת

.160שלישי"

כולנו  נהי' ניסן, י"ד בבוא ממילא, ובדרך
הדורות) שבכל בנ"י וכל בנ"י, כל (בתוככי

"שמחים  השלישי, וששים 161בביהמ"ק עירך בבנין
אשר  הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך,

מזבחך  קיר על דמם שיר 162יגיע לך ונודה לרצון,
אתה 163חדש  ברוך נפשנו, פדות ועל גאולתנו על

ישראל" גאל .164ה'
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א.144) רכא, זח"ג ראה
סע"ב 145) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
א).146) מב, (סנהדרין לבנה" "קידוש ברכת נוסח
יא.147) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
ובפרש"י 148) ז כד, .בלק
כה.149) לז, יחזקאל
הקריב 150) עמינדב) בן (נחשון שלו שהנשיא יהודה, משבט

דיהודה  מהמלכות החל המלוכה", שלשלת "על ניסן בר"ח קרבנו
שעמדו  דוד בית מלכי ע"י והמשכה אחיו), על אביו (שהמליכו

יד). פי"ג, במדב"ר (ראה המשיח למלך עד ממנו,
טו.151) ז, מיכה
בכורות 152) רע"ב. יז, שם א. ט, מגילה א. יג, ברכות ראה

ובכ"מ. ב. ד,
(153– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא

ב. קטז, פסחים
המנחה 154) בזמן לקרוא שמתחילין בהפרשה גם וכמרומז

(פרש"י  ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין – צו פרשת –
צו). ר"פ
ועוד.155) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י

יז.156) טו, בשלח
ביהמ"ק 157) בבנין (גם) ישראל של לפעולתם בנוגע ועד"ז

כוננהו". ידים) (בשתי ידינו "מעשה – השלישי
ב.158) ו, הושע
ר"ח 159) שחל "הרי תקג): (רמז בסופו ישעי' יל"ש ראה

. בשבת ר"ח".להיות של ואחד שבת של אחד פעמים, שני באים .
הי"ד.160) פ"ב הקרבנות מעשה הל' רמב"ם
שם).)161 (מפסחים בהגש"פ גאלנו" "אשר ברכת נוסח

קיר 162) על דמו "ונמצה טו) (א, בפרשתנו הכתוב כלשון
המזבח".
(163. כפופה "נו"ן :75 שבהערה של"ה חדשה ראה שירה .

חדש". שיר פשוטה ונו"ן הנקבה,
הגאולה 164) על היא שהברכה כיון דייקא, עבר לשון

לומר, ויש – ממצרים"). אבותינו את וגאל גאלנו ("אשר ממצרים
על  להבקשה ממש ובסמיכות לאחרי באה הברכה שחתימת שכיון

dcizrd dle`bd שנעשית כפי העתידה הגאולה גם כוללת ה"ה ,
" הוה, בלשון רק ולא עתיד, בלשון גם)l`eb(לא אלא ישראל",

"xarבלשון ,l`b*"שלפנ"ז.ישראל ברגע כבר שהיתה כיון ,

(*(dnizgd oirn `idy) dkxad zgizta mb fnexny l"i ile`e
itk (dkxad jynday) dcizrd dle`bdl mb fnexy Ð "epl`b xy`"
l`be" iptl "epl`b xy`"c dnicwd wznei f"tre .xar oeyla `idy

l`b") epil` daxiwdy Ð "epizea` z`epep`y llba wx `l) `id "
'ek ep` ixd mixvnn epizea` z` d"awd `ived `l eli`"y miyibxn
dle`b lr (mb) i`wy iptn xwira(e mb `l` ,"epiid micareyn

'idzy (xar oeyla `idy itk) dcizrdepl,("epl`b")f"g`le(f"ire)
."epizea`l" mb
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
˘¯ ˘Â¯ÈÙ"Ï È"...‡È˘ ¯˘‡"ÊÁ ˙˘¯„ Y"Ï

הפסוק מכל1מן אחת  ועשה יחטא  נשיא  "אשר
להביא צריך שהוא  כך  על מדובר בהמשכו אשר  מצוות...",
נשיא "אשר המילים  את רש "י  מצטט חטאת , קרבן כך על
שלו שהנשיא  הדור אשרי אשרי, "לשון  ומפרש : יחטא ",
על שמתחרט  קלֿוחומר  שגגתו, על כפרה  להביא  לב  נותן

זדונותיו".

הוא  זה  רש "י לפירוש  ב "תורתzyxcהמקור חז"ל
רק3ובגמרא2כהנים " לפרש  היא  רש "י  של דרכו  אמנם , .

מדרשי את בפירושו מצטט  הוא  אך מקרא , של פשוטו
רש "י בעניננו, וכך  הפסוקים. פשט  להבנת הנחוצים  חז"ל

בגמרא שמבואר (כפי חז"ל למדרשי להזדקק  4מוכרח

התורה  כי לדרשה ): שהיהdpynהטעם הניסוח  את  כאן
להיכתב  ה"כהןzehytaצריך של חטאו לגבי שכתוב  כפי ,

" נאמר ששם – ישראל" עדת  "כל ושל הכהן`mהמשיח"
" יחטא...", ישגו..."`mהמשיח  ישראל עדת  ואילו5כל ,

" נאמר  שאין`xyכאן מובן ומזאת  – יחטא..." נשיא 
כפשוטה . המשמעות 

להבין: צריך המיליםiphytאך  על מפרשים  המקרא 
בדרך פירושים  כמה  יחטא" נשיא  א)hytd"אשר :

בהמשךה "אבן ֿעזרא" מופיע יחטא " נשיא  "אשר מסביר 
היא והמשמעות  ישראל", עדת  כל "ואם הקודמת לפרשה 

נשיא ..." הוא יחטא  אשר "ואם  נאמר  הרמב "ן6כאילו ב ) .
כמילה היה כאן "אשר" המילה  שמשמעות  מסביר,

"xy`k"אחיו אל יוסף בא  "כאשר כמו כלו7", "כאשר  ,

שהנשיא8לאכול" בשעה – זמן  על המצביעה  וכדומה ,
הדעת "). כ"ף  ("ויחסר יחטא 

אלו פירושים  אין רש "י שלדעת  נניח , אם  ואף 
צריך זאת  בכל  חז "ל, דרשת  להביא  צורך ויש  "חלקים ",
כך ואחר הפשט , לפי  פירוש  תחילה  להביא  רש "י היה 

וכדומה דרשו" "ורבותינו או "ומדרשו" מדוע9להוסיף  ,
מביא מצייןwxהוא  אינו ואף  אשרי", "לשון הפירוש  את 

וכדומה ? "מדרשו" שזהו

.·
"¯Â„‰ È¯˘‡" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

לפשוטו מתאים אשרי " "לשון שהפירוש  נאמר  אם  אף 
מובן: אינו עדיין מקרא, של

"אשרי התוספת  מהי ההוכחהxecdא) מנין ?"...
כאן  בפסוק ,`epiש "אשרי" המפורש  הנשיא  לגבי אמור

לגבי  :xecd10אלא 

של האושר  מתבטא  במה  "נותןiypd`כאשר xecdב )
שגגתו..."? על כפרה  להביא  לב

מהי הבנתzeaiygdג ) לצורך הדור..." "אשרי של
הנשיא ? חטאת  של  הענין

"אשרי לאחר  הסבר מובא  הנ"ל חז "ל במדרשי  ד)
מהו לומר אתה  צריך קרבן מביא  שלו נשיא "אם הדור...":

ומסבירים11הדיוט " ל"אשרי12. הסבר  כיוןxecdשזהו ,"
אנשי ממנו לומדים  חטא , על קרבן מביא  הנשיא  שכאשר
ולהביא בתשובה  לחזור בקלֿוחומר , (הדיוטות ), הדור

חטאיהם . על קרבן
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כב.1) ד, פרשתנו
עה"פ.2)
פ"ז,3) ב"ק תוספתא ה"ב. פ"ג שם ירושלמי ע"ב. ריש יוד, הוריות

.32 ובהערה בפנים כדלקמן הנ"ל, מכל בשינויים הוא שברש"י אלא – ב.
שאני.4) ד"ה שם רש"י וראה שם. הוריות
גו'.5) נפש ואם כז) (ד, לקמן וכן
מלכות 6) וכתר כמו בראשו מלכות כתר ניתן ואשר כמו וברשב"ם:

בראשו. נתן אשר
כג.7) לז, וישב
ב.8) מג, מקץ
אמרו.9) צחות דרך שם: להוריות ממאירי להעיר

דא"כ 10) כזה הנשיא אשרי אמר ולא בפרש"י: (להט"ז) דוד בדברי
כתב  (ועד"ז כו' אלא דנשיא רבותי' ומאי בזה לנשיא שבח שיש פשיטא
אדם  מכל יותר דנשיא הרבותא מובן בפשטות אבל כאן). בלולה במנחה

להיות "מכיון וצריך צריך) ד"ה שם הוריות רש"י (לשון כפוף" לבו שאין
בפנים  לקמן וראה במפרשים, כמ"ש והנשיאות הרוממות הרגש  אצלו

דורו). ואשרי אשריו זה בדרך שהוא וכל שם: ממאירי (ולהעיר
כאן בגו "א שהקשה מה ג"כ מתורץ בנשיא "ועפ"ז שנא מאי וא"ת

לומר  דאין קשיא זה ואין שתירץ: [ומה כו'". אשריו אחר ה"ה דכתב
נשיא  להם ויש חטאו לא שהם הדור אשרי אבל שחטא בשביל לו אשרי

שם) הוריות שבע באר גם (וראה שגגתו על מתחרט חוטא הוא –אם
זה  לא (אם כו' מתחרט שהנשיא להדור מזה נמשך אושר איזה צ"ע

מגמרא)]. בפנים כדלקמן ממנו, שלמדין
לא 11) כו' שלו נשיא ובירושלמי: בתו"כ. ועד"ז שם*. בהוריות כ"ה

ההדיוט. כלֿשכן
ומראה 12) משה פני לתו"כ. אהרן קרבן שם. להוריות שבע באר

ועוד. שם. לירושלמי הפנים

.heicda oky xnel jixv dz` i` jk ely `iyp m` :my ixi`na (*
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מדוע  כלל: מובן לא זהף סיוםhinynולפי  את רש "י
מוסבר בזה דוקא  אשר שלו") נשיא ("אם  חז"ל דרשת 

"אשרי של בפירושוxecdהענין רש "י שמביא  ,"13?

עלֿ להסבר, זקוק  למשנה ..." עשר "בן אם  – ואדרבה 
למקרא"! חמש  "בן אחתֿכמהֿוכמה 

המפרשים שיש  להעיר, "אשרי14יש של הטעם את
מתבייש ו"אינו  שגגתו" "על מתחרט  שהנשיא  כיון הדור":

איך אני וחשוב אני "גדול אומר ואינו חטאתי", לומר

ושפלֿרוח  עניו היותו את המוכיח  דבר – חטאתי" אומר 
מתנשא ש "אינו נשיא  להם שיש  הדור", "אשרי לכן –

תעמוד". "מלכותו לפיכך ואשר מתגאה", ואינו

"אשרי  מדוע  מובן  אינו הפשט, לפי  ",xecdאך

לגבי אלא  הדור אנשי לגבי אינו האושר  עיקר אם 
והמלך, "אשריezeklnyהנשיא  מודגש  מדוע  – תתקיים 

xecd?"

.‚
È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

(המוזכרים חז"ל במאמרי  א ) להבין: יש לכך בנוסף 
חטאת מביא שלו שהנשיא  הדור  "אשרי הוא  הניסוח לעיל)

שגגתו" בלשונו:15על ומאריך זאת, משנה  רש "י ואילו ,

"al ozep16להביאdxtk17?"שגגתו על

"אשר המילים את  רק  הפסוק  מן רש "י מצטט  מדוע  ב )

מביא שהנשיא  כך על הוא  האושר והרי יחטא"? נשיא 
את לצטט רש "י היה  צריך  כך, ואם שגגתו ", על "כפרה 

שחייב הקרבן  על  מדובר שבו השני, הפסוק  של ההמשך

"וגומר" ידי על זה  להמשך לרמוז לפחות , או .18להביא ,

.„
‡È˘‰Ó „ÓÏÈ ÌÚ‰˘ ÍÎÏ ‰ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ Y "È¯˘‡"

הוא : לכך ההסבר

אין לב ..." נותן שלו שהנשיא  הדור  "אשרי הפירוש  על
כי וכדומה , "מדרשו" שזהו ולציין להקדים  צריך רש "י
של הקשר של ענין, באותו  – כן לפני זאת  פירש  כבר הוא 

הפסוק על החוטא . אל העם  יחטא19כל המשיח הכהן "אם
"ופשוטו רש "י: פירש העם " `dcbלאשמת  itlכשהכהן ,

ש זה, הוא  העם אשמת חוטא  לכפרהגדול בו תלויין הן
רש "י אין ולכן – מקולקל " ונעשה  בעדם  ולהתפלל עליהם 

אגדה ". לפי  "פשוטו שזהו  ולציין לשוב  צריך

לומר הכרחי רש "י, של זה  (קודם) פירוש  ולפי 
המובא וההסבר  כסיום  איננו הדור) (אשרי כאן שהאושר 
שגגתו" "על קרבן מביא  הנשיא  שכאשר  ב '), (בסעיף  לעיל
השאלה : מתעוררת  זה  לפי כי – הדור אנשי  ממנו לומדים 
קרבן להביא  שיש  ללמוד צריך המשיח הכהן  מן  גם
ולא הנשיא  אצל רק "אשרי" מוזכר איפוא ומדוע  לכפרה,

ok iptl המשיח הכהן הכהן20אצל אצל – מכך ויותר  ?
מודגש  העם"?jtiddהמשיח  "לאשמת  –

אם כי  העם, על יותר השפיעה  הנשיא  התנהגות  אמנם,
כפוף " לבו ש "אין שלenykוהוא ,21הנשיא  במצב  ,

בתשובה חוזר  הוא  זאת  ולמרות  והגבהה , הרמה התנשאות ,
שגגתו על קרבן צריכים22ומביא  עלֿאחת ֿכמהֿוכמה הרי ,
– העם  שאר כך שלzeheicdלנהוג הענין אצלם  שאין –

.*22התנשאות

מכהן הנלמד  בקלֿוחומר  יתרון יש  שני, מצד אבל,
קדושתו עקב  מהעם  מובדל שבהיותו גדול: כהן 23המשיח ,
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בלולה 13) ומנחה דוד בדברי (כמ"ש לפרש גדול שדוחק מובן עפ"ז
רש"י. כוונת שזוהי כאן)

בפרש"י.14) גו"א
שלו 15) שהנשיא אשרי (ובירושלמי: וירושלמי תוספתא בתו"כ, כ"ה

תיבת וליתא מביא"– שלו שהנשיא ובבבלי: שגגת oaxwהדור"). ו על
הלשון"(במקום כאן ובבחיי הוא "חטאת"). ועד"ז חטאת". קרבן מביא

הדרשה*. בהמשך וירושלמי תו"כ הבבלי בין השינוי
אבל 16) רש"י. כת"י וכמה ראשון בדפוס וכן הדפוסים. ברוב כ"ה

בטור  הוא ועד"ז כו'. מביא שלו שהנשיא כת "י: ובכמה שני בדפוס
מתו"כ. הביאו הרמב"ן אבל מפרש"י. הארוך

כת"י 17) ובכמה עה"פ). הארוך וטור (ורמב"ן שני בדפוס גם וכ"ה
כבגמ'."רש"י קרבן" מביא

וכוונתו 18) הענין, התחלת רש"י מעתיק שלפעמים י"ל ובפשטות
כמ"פ. כמדובר הפרשה, המשך לכל

ג.19) ד,
שם.20) לירושלמי מראה מיפה להעיר
שם.21) הוריות פרש"י
שאר 22) לימוד לענין מפרשו אינו אבל בפרש"י. לדוד משכיל ראה

ממנו. העם
כ.*22) ד, פרשתנו יקר כלי ראה

א,23) א (דה"י נאמר בו שרק ולהעיר תצוה. בפ' מעלתו כבר כמובן
דלכאורה – קדשים. קודש להקדישו אהרן ויבדל יג) רק cw"wכג. שייך

בקרא ועפ"ז – לקד"ק נכנס הוא רק והרי הוא "לכה"ג, קד"ק להקדישו
וקד" אכולם קאי להקדישו – כפל ובניו" מובן גם ועפ"ז אהרן, על – ק

כן  ל"מ אבל בסופן)), ויובל שמיטה (הל' ברמב"ם – (ועד"ז הלשון
לח, ב"ק ב. קעו, מזח"ג ולהעיר שם. בחדא"ג וכמפורש א יג, בהוריות
כה"ג. להיות ראוי מהם שכאו"א – לבניו בנוגע קדה"ק יל"פ ואולי – א.

.dyxcd jynd `zil `ztqeza (*
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על המכפר הוא  מכך, ויותר  במקדש, התמידית  ועבודתו
שגגתו על קרבן מביא  הוא זאת  ולמרות  ישראל, כלל

מחוץ אל הפר  כל את  "והוציא  בתורה  המפורט ובאופן

מחנות " לג ' "חוץ  – המחנות24למחנה " שלוש  שכל ,
בשוגג חטא על  קרבן מביא  שהוא הרי25רואים  –

שצריכים מדרגתו, הרחוקים  ישראל , כל לגבי  קלֿוחומר
חטא . על קרבן ולהביא להתבייש  לא  ממנו ללמוד

לגבי הדור" "אשרי הפירוש  שמשמעות  מוכח מזה 

שהדור איננה אחר ,26ממנוcnliנשיא  ענין אלא  ,epi`y
הפסוק , מן רש "י לומד אותו אשר המשיח, הכהן אצל מצוי

כדלהלן.

.‰
Ô·¯˜‰ ˙‡·‰ È·‚Ï ‡Ï Y "È¯˘‡"˘ ˜ÈÒÓ È"˘¯

˘ÓÓ
שתי מתעוררות  יחטא " נשיא "אשר  הפסוק על

שאלות :

על מצביעה  הפשוטה) (במשמעותה  "אשר " המילה  א )

המשך הוא  לאחריה  המוזכר שהענין ענין, אמצע  שזהו כך
ה מהו מובן: ואינו כן, לפני נשיאלנאמר  "אשר  בין קשר

הוא " הקהל "חטאת הקודם  הענין לבין ?27יחטא "

הדור" ש "אשרי  להדגיש  היא  התורה  כוונת אם  ב )
היא שגגתו, על  קרבן מביא  שלו צריכהl`שהנשיא  היתה 

על המדברות יחטא " נשיא  "אשר במילים לכך hg`לרמוז
בתשובה חזרתו על המדבר השני  בפסוק  אלא  הנשיא ,

קרבנו...". את  והביא  חטאתו... אליו "הודע  – וכפרתו

החטא ! בענין "אשרי " לומר מתאים  אין לכאורה ,

הנשיא של ש "אשרי" רש "י  מסיק  אלו שאלות  משתי 

על ממש  מעשי  באופן הקרבן הבאת  לגבי  אמור אינו
להלן. שיוסבר כפי  לחטא , הקשור ענין לגבי אלא  שגגתו,

ואומר חז"ל מלשון משנה  שהוא  בזה  רש "י רומז  ולכך 

"al ozep."שגגתו על כפרה  להביא 

.Â
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ישגו ישראל עדת  כל "אם נאמר: הקודמת  בפרשה 
לכך היא הכוונה  ועשו". הקהל מעיני דבר ונעלם 

oixcdpqdyשבתורה כריתות  מכל באחת  להורות  "טעו
פיהם " על ציבור ו"עשו מותר" זאת*27שהוא ולמרות  ,

" בהמשך ed`נאמר ldwd z`hg."

לו יש  חטאת , קרבן מביא  יהודי שכאשר מאליו , מובן
לו להיות  בעניננו,28(וצריך וכך ותשובה . חרטה  של רגש  (

" שמודגש  ldwdכיון z`hgשרגש לומר, יש  הוא ",
כיצד ולכאורה : הקהל. כל אצל קיים  והתשובה  החרטה 
על בתשובה  ויחזרו יתחרטו הקהל אנשי שכל  ייתכן 
עשו הם  הרי בשוגג ? אפילו בו, אשמים הם  שאין "חטא"

מהם  הנדרש  dxezאת  it lr! לסנהדרין להישמע  –

" נאמר שלכן רש "י , מפרש  כך יחטא":`xyועל נשיא
מאליה המובנת  המשמעות את לפרט צריך אינו רש "י

"m`29" יחטא שכיון30נשיא  חידושו, את רק  אלא  ,
המשך על המצביע  "אשר ", בביטוי זאת מצייינת  שהתורה 
"לפי הוא  כאן ש "פשוטו" מזה  לומדים כן, לפני לנאמר
נכשל נשיא כאשר  "אשרי ": מלשון גם  שזהו  – אגדה"
והוא התורה ציווי את  לקיים  רק  רצונו  אין בשוגג, בחטאת 
בפגם גם  חש  הוא  אלא  שגגתו", על חטאת  "מביא 
מביא שהוא  בלבד זו לא  ולכן עצמו, החטא של  ובחומרה

בפועל הקרבן "31את גם  הוא אלא  ,al ozepלהביאdxtk
קלֿוחומר  שגגתו, ולפיכךhxgzny32על זדונותיו", על 

אתxecd"אשרי ישיר באופן עלֿידיֿזה  מעורר  הוא – "
שלא להזהר יש  כמה  ועד  החטא, חומרת  על דורו אנשי

בשוגג . בחטא  להיכשל

כן לפני לנאמר יחטא " נשיא  "אשר  של ההמשך וזהו
בחומרה אפילו  היטב  חש  שהנשיא  כיון הקהל": "חטאת 
חטא , כולו הקהל כאשר שגם  מובן , בשוגג , חטא של
אצל הנשיא  מעורר באשמתו, שלא  זאת  שעשה  למרות 
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הנשיא.24) בחטאת משא"כ וברש"י. יב ד,
שם.25) מאברבנאל להעיר
שם:26) הוריות כלומר "בפרש"י בתמי' הדיוט מה לומר אתה צריך

שהדיוטות  כ"ש שגגתו על קרבן ומביא מרגיש כפוף לבו שאין המלך אם
דמש"א שס"ל קצת משמע ומלשונו כפופים". שלבם נשיא "מרגישים אם

ממנו  שלמדין מפני אינו הדיוט" מהו לומר אתה צריך קרבן מביא שלו
בגמרא) (גם לפירושו צ"ל לכאורה ועפ"ז הדור. מצב על הוכחה – כ"א

ב  הפירוש ממנו."דגם שלמדין מטעם אינו הדור" אשרי
עה"ת.27) ש"ך בלולה. מנחה עה"פ בעה"ט רזא, פענח בחיי, ראה

וברש"י.*27) יג ד,

שם).28) בפרש"י (הוזכר ז ד, דבראשית תרגום ראה
ראה 29) והרא"ם שם. רש"י מפרשי ראה ו. מח, (ויחי לפנ"ז כפרש"י

כאן. מלבי"ם וראה שם). בויחי לפירושו עצמו סותר כז יא,
בתיב"ע30) אבל כאן. בת"א כברמב"ן."וכ"ה כו'" בזימנא
וגמ'31) בתו"כ פירשו (12 (הערה הנ"ל שבמפרשים דזה וי"ל

הבפועל רק שם שמפורש כיון ממנו, חטאת "שלמדין מביא שלו הנשיא
שגגתו". על (קרבן)

שני 32) ראשון, בדפוס אבל רש"י. כת"י ובכמה הדפוסים ברוב כ"ה
כת"י אם "וכמה ובבחיי: הנ"ל. בדרז"ל הלשון וראה זדונותיו". על ק"ו

זדונו. על מביא מה לאמר צריך שגגתו, על חטאת מביא שלו הנשיא
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– החטאת  מביאי אצל המתבטא  הרגש את  כולו הקהל 
ותשובה . חרטה 

.Ê
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‡ËÁÓ
המשיח  הכהן לגבי מדוע מובן לעיל, האמור  לפי
את כלל מזכירה ואינה  העם", "לאשמת  התורה אומרת 
יחטא ". נשיא "אשר לגבי  הנאמר הדור ", "אשרי של הענין

"ixy`שנמנע לדור בעיקר מתאים הדור..."
מחטא בחטא33מלכתחילה  שנכשל  לדור כלֿכך ולא  ,

קרבן. ומביא  בתשובה כך אחר וחוזר 

תפקיד נשיא : לבין המשיח הכהן בין ההבדל  וזהו
– בעדם " ולהתפלל עליהם  "לכפר  הוא המשיח  הכהן
כאשר אפילו ולכן, ישראל. כלל על  ולכפר קרבנות  להקריב 
בשוגג , חטא על קרבן מביא  שהוא  רואים דורו אנשי
מעבירה הזהירות  כלֿכך (לא תחושה  אצלם  מתעוררת 
להתבייש אין שחטאו שלאחר  הרגש  אלא ) מלכתחילה,

שגגתו". "על קרבן להביא

חומרת על יהודים מעורר  המשיח הכהן  כאשר [אף 
כיון השפעהeciwtzyהחטא , לכך אין ישראל, על לכפר

וכפרת התיקון על אלא  מחטא, הזהירות על מספיקה
לתפקידו]. בהתאם  – החטא 

הדור את  להנהיג הוא  הנשיא  תפקיד זאת, לעומת 
זאתולהתעסק  ולמרות וכדומה, והמדינה  המלכות  בעניני 

" alהוא ozep, חש הוא  הרי  – שגגתו" על כפרה  להביא 
הוא וכך החטא , בחומרת לחוש  כולם את מעורר  וממילא

" ולכן מחטא, מלכתחילה  להימנע  הדור ".`ixyמשפיע 

.Á
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"נשיא " משמעות  רש "י: בפירוש  תורה " של מ"יינה
מצות מכל שנאמר מלך, "זה  אלא  שבט, נשיא  אינה כאן

אלקיו" ה ' אלא  גביו על שאין מהמאמר34ה ' שמובן כפי ,
–"אשרי  ".xecdעצמו

על השפעתם  לגבי מלך  לבין גדול כהן בין ההבדל
רבה אהבה  – ה ' אהבת  משפיע  הגדול הכהן הוא : ישראל

בישראל לישראל35– מושפעת המלך באמצעות ואילו ,

ה ' ויראת .36התבטלות

– ויראה מצוות ֿעשה , רמ"ח לכל השורש  היא  אהבה

לא ֿתעשה מצוות  עבודת37לשס "ה שמצד יוצא , זה  לפי .
לקיים שצריך מורגש  – ה ' אהבת  המשכת – הגדול  הכהן

ה ' יראת מצד קרבן. להביא  – ובעניננו ה ', רצון את

מלכי במלך למרוד "ירא שהוא החטא , חומרת  מורגשת
הקדוש ֿברוךֿהוא " 37המלכים 

.Ë
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בשוגג , חטא  על מובא  חטאת  קרבן עומק : ביתר

היה שהאדם  העובדה  עצם אך ידיעתו . בלי עשה  שאדם 
כפי הוא שאין הוכחה היא בשוגג  בעבירה  להיכשל יכול

הבהמית נפש  "מהתגברות  נובע  הדבר כי  להיות , שצריך
.38שמנוגה "

"לאשמת – יחטא " המשיח  "כהן אצל נאמר ולכן

העבודה מצד הדור ": אשרי  – "אשר הנשיא ואצל העם",
על לבוא עלול הגדול, הכהן ידי על הבאה ה', אהבת של

"עם " בדרגת  השתלשלות , עקב39ידי בשוגג , חטא  ,
בדרגות ואפילו אהבה, שכן העצמית. מציאותו התגברות

ביותר ומציא40הנעלות התפשטות  בבחינת  "ישהיא – ות 

שאוהב " האדם .41מי במציאות  קשורה  היא  כי –

ידי על לישראל ה "נמשכת " ה ', יראת  מצד ואילו

של הביטול  נמשך וממנו  שמים מלכות  כלפי הבטל המלך ,
אליו נובעת36העם לא  ולכן ה ', אל ישראל מתבטלים  ,

ומציאות ישות  של תחושה בהשתלשלות , אפילו מזה,

בשוגג . חטא  של ענין כאן אין ולפיכך עצמית ,
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מסוכה 33) ולהעיר .(10 הערה לעיל (שהובאו שבע ובאר גו"א ראה
א: hg`מי`ixyנג, `ly:א מזמור תהלים כו'. אשר `ixyומי האיש

jld `l.'גו
א.34) י, הוריות משנה
שם 35) ואוה"ת ואילך) א (פב, בתו"א קודש בגדי ועשית ד"ה ראה

(לקו"ת, הנרות את בהעלותך עה"פ דרושים ועוד. ואילך). א'תקפז (ע'
אהרן. שע"י הנרות בהדלקת ועוד)

בתחלתה.36) מלך מינוי מצות דרמ"צ
פ"ד.37) תניא
וראה 38) ויקרא). פ' (להאריז"ל) תורה (מלקוטי כח סו"ס אגה"ק

ומשפטים  ה) (ט, נח מפרש"י ולהעיר – תולה. ד"ה א) (ב, שבועות רש"י

ואילך. 208 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה – יג) (כא,
באהבה 39) בו שמתדבק גמור צדיק ואף ב): (מד, פל"ה תניא ראה

בההפרש  לא מדבר דשם [אלא כו' יש שהוא האוהב זה וא"כ כו' רבה
ל  אהוי"ר עבודת בין כ"א ויראה לפנ"ז "דאהבה כמ"ש ומע"ט", מצות

רק " כו' אעפ"כ בתענוגים ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא אפי'
ההפרש  בפנים בהמבואר משא"כ ואוהבו": ה' ירא עצמו  בפני דבר הוא

הבאה]. בהערה כמצויין (ביטול) והיראה האהבה תנועת בין
ספר 4)0 וראה ובכ"מ. אֿב. פא, ביאוה"ז ואילך. סע"ג קיד, תו"א

יראה, לגבי שבאהבה ישות בבחי' ואילך) רעט (ע' ח"א הערכיםֿחב"ד
ye"p.

מ 41) ולהעיר פ"ז. והאמונה היחוד שער א.yxt"iראה יא, בהעלותך
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הרוחנית לעבודה  זה  רש "י מפירוש  הנלמדת  ההוראה

היא : האדם של

ל"עולם נמשל והאדם  גדול" "גוף נקרא  העולם 

האדם42קטן" בגוף  כך מלך, הדור , – נשיא שיש  וכשם  .
הראש המלך, כנרמז43ישנו כולו, הגוף  על  השליט  והמוח

"מלך" המילה  של התיבות  –44בראשי  כבד לב , מוח , :

האדם בגוף  השליטים הראשונה ,45שלושת שהאות –
xwirותחילתה שבגוף46המילה  המוח – מ' האות  היא

האדם .

" ההוראה  –`ixyוזוהי ה"דור" התנהגות  הדור ":

" כאשר "אושר ", של באופן כראוי, היא  – iypd`האדם 
נותן "כלalשלו כי  הלב ", על שליט  ה "מוח" כאשר ,"

תאוותו ברוח ולמשול להתאפק  שבמוחו ברצונו יכול אדם 

דיבור במעשה  לבו משאלות  למלאות  שלא  שבלבו
בחטא .47ומחשבה ..." מלהיכשל נשמר  הוא  ואז ,

לא הרי בשוגג , רק  אפילו בחטא , נכשל הוא  וכאשר
מביא – ממש  בפועל בתשובה  לחזור צריך שהוא  בלבד זו

בחטא שגם  במוחו להרהר  עליו אלא  – שגגתו על  קרבן
מתאפשר היה  לא  אילו כי כדלעיל, אשם, הוא בשוגג

לכך. מגיע  היה  לא  להתגבר , הבהמית לנפש 

הנוגד דבר עשיית  בחומרת  במוחו יתעמק  וכאשר
העליון לב "48לרצון נותן שלו "הנשיא  אז ,49– המוח  –

להכנה מביא – ונדכה ",ala50הנשיא  נשבר "להיות  ,
גם נגרמת  אלא  שגגתו, שמכופרת  בלבד  זו לא ועלֿידי ֿזה 

והסטרא ֿאחרא " הטומאה  רוח  ונגרמת48"העברת בכלל ,
הבהמית . בנפש  וכניעה  שבירה

"קל הרי כזה , באופן היא  שוגג על גם התשובה וכאשר
אצלו – מה"קל" לומד הוא זדונותיו". על שמתחרט  וחומר 
הבהמית הנפש  כי  מזדונות , להכשל שלא הוא ה "קל"

– אצלו ונכנעו נשברו הרע  והיצר

ה "נשיא " וישלוט ימשול יהודי כל שאצל כך  ידי ועל
נשיא עבדי  "ודוד של הדור  זה יהיה  שבראש , המוח שלו,

עליהם " ו"מלך לעולם", שאז51להם  צדקנו, משיח בביאת  ,
כל על למלך ה ' "והיה  הקדוש ֿברוךֿהוא  מלכות התגלה 

(הדור). הארץ "
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אדר"נ 42) וראה ב). (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא
ג. פל"א,

א.43) סא, שבת ראה
סה"ד)44) (לבעל הכינויים ערכי מי"ט. פ"ה לרשב"ץ אבות מגן

הרמ"ז). (בשם א קנג, לזח"ב אורות ניצוצי בערכו.
מוחא 45) בגופא אינון מלכין ותלתא א): (פ, רות ובז"ח שם. זהר

שליטין. תלת ד"ה שלום מתורת ולהעיר – וכבדא לבא
הגוברת 46) היא בצירוף הקודמת אות שכל פי"ב: שעהיוה"א ראה

כו'. העיקר והיא
פי"ב.47) תניא
פ"ז.48) אגה"ת
–"ו 49) יוד סי ' אגה"ק ב. לו, – פכ"ט (תניא בלב" התשובה עיקר

ובכ"מ. פ"א. אגה"ת וראה ב). קטו,
היא 50) ומה ה"ב): (פ"ב תשובה הל' הרמב"ם מלשון להעיר

ויסירו חטאו החוטא שיעזוב כו'.ealaויגמורezaygnnהתשובה
כדֿכה.51) לז, יחזקאל

              

       
          
         
         

       
     

         

          
         

         
      

        
     



























המשך ביעור למס' חולין ליום שבת קודש אמ' ב



מג

בראשית לז, ז – והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך 
השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה 

אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי

יט

יוסף הוא בחי' "יסוד", ויש ב' בחי' ביסוד וזהו כפל הלשון 
בפסוק "קמה אלמתי וגם נצבה"

יוסף הוא בחי'1 יסוד, שהוא2 סיומא דגופא.

והנה יש ב' בחי'3 יסוד, יסוד התחתון ויסוד שבחזה, 

שהיסוד שבחזה נעשה בעת הגדלות4 דז"א, שאז יסוד 

עולה בחזה דז"א דהיינו5 בתפארת דז"א, והוא בחי' מה 

1( יוסף בחי' יסוד, ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

כי הוא המדה השישית".  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  "שיוסף בחי' 

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

ברית  אות  דגופא  סיומא  "יסוד  אליהו.  פתח  ב(  )יז,  זהר  תקוני   )2

קודש". ראה הערה 5.

פירוש: "יסוד התחתון" הוא סוף ההשפעה – האות ברית קודש   )3

יסוד שבמדות  ו"יסוד שבחזה" הוא בחי'   בפועל,  שהוא ההשפעה 

שבלב, המדות בכללות הם בחי' תפארת – שהוא המדות והחיות של 

ההשפעה. ו"יסוד" שבמדות הוא ההתקשרות בהרגש הלב להשפיע, 

וזהו הנק' "יסוד שבחזה" היינו בלב. וראה הערה 4.

4( פירוש: "יסוד שבתחתון" שהוא האבר הברית, יכול להיות השפעה 

בבחי' יציאה בלי הרגש המדות באהבה וברצון וכו', משא"כ "יסוד 

שבחזה" הוא כשיש החיות שבמדות ביחד עם ההשפעה בפועל, וזהו 

"הגדלות הז"א" היינו החיות והתפשטות המדות.

5( פירוש: כידוע מ"ש )בראשית לז, א( "אלה תולדות יעקב יוסף", 

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  התפארת  מדת  הוא  דיעקב 

הראשון" )ב"מ פד.( – רחמים, ובתיקוני זהר בהקדמה )יז, ב(, פתח 

אליהו – "תפארת גופא", "ויסוד סיומא דגופא", ותפארת הוא אות 

ו' מהשם, "כי ו' מדות דז"א נרמזים באות ו' שבשם, הנה בפרט הוא 

בתפארת אות אמת בזהר ר"פ ויקרא* מפני שהתפארת כולל כל הו' 

קצוות" )לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמ(.

וראה לקוטי לוי יצחק, לקוטים על מאחז"ל עמוד קמד וז"ל: והנה 

בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא אות ו' שבשם הוי', שאות ו' 

מספרו ששה דהיינו הששה מדות. שבזה שני בחי'.

א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ* ויקרא 

ע"פ ונתתם לי אות אמת דא ו' ע"ש.

הו'  כל  ג"כ  כולל  יסוד  כי  ז"א,  ביסוד  שהם  כמו  מדות  הששה  ב', 

ו' דמלוי הו', הו'  ו', דהיינו אות  מדות, כידוע שיסוד הוא ג"כ אות 

עצמו הוא תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת 

ויסוד  החזה,  עד  מגעת  בינה  כי  בינה,  בחי'  בו  שמאיר  עשיר  נקרא 

נקרא דל שאין מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו ע"ש.

שגוף6 וברית כחד חשבינן.

והוא מ"ש ביוסף ב' פעמים בן7 פורת, בן פורת א' 

הוא יסוד התחתון, בן פורת ב' הוא יסוד שבחזה כמ"ש 

בלקוטי תורה להאריז"ל פרשת8 ויחי בפסוק זה ע"ש.

וי"ל זהו ג"כ מ"ש, והנה קמה אלומתי וגם נצבה.

קמה, הוא יסוד התחתון.
וגם נצבה, הוא יסוד שבחזה.

דיסוד הוא מלוי התפארת כמ"ש 9אלה תולדות יעקב 

הוא  דתפארת  ו'  מלוי10  וכמו  יסוד,   – יוסף  – תפארת, 

ויסוד העליון  דיוסף,  יסוד11 דתחתון הוא בחי'  ו'  ג"כ 

שבחזה דיעקב תפארת.

וזהו וגם נצבה שקאי על יסוד שבחזה כנ"ל.

הנה, נצב"ה גי' קמ"ז, שני12 חיי יעקב.

א"כ  לתפארת  עולה  שיסוד  הגדלת,  בעת  זהו  והנה 

היסוד שבחזה הוא מאוחר ליסוד התחתון, וכנ"ל שבן 

ובן פורת הב' הוא  יסוד התחתון  יוסף הא' הוא  פורת 

יסוד שבחזה, זהו מ"ש והנה קמה אלומתי וגם נצבה.

קמה, הוא יסוד התחתון.
וגם נצבה, הוא יסוד שבחזה.

כי כן הוא הסדר ביוסף, מתחלה יסוד התחתון ואח"כ 

יסוד העליון.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלד

כנגד  הוא  ו' השני  והאות  ָו"ו,  כזה  ו'  אות  עוד  יש במבטא  ו'  ואות 

יוסף, בחי' יסוד שהוא מדת השישית אות ו', וזהו שיוסף ברית הוא 

ג"כ הדרא )יופי( דגופא, דגוף וברית כחד חשבינן )ראה זוהר פ' פנחס 

דף רלה ע"ב. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז ד"ה באתי לגני 

עמוד קיד ואילך(.

*( מובא לקמן סימן קסו הערה 12. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א 

סימן מז הערה 5. וע"ש מרשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט.

6( והיינו "גוף" הוא "תפארת" )החיות מהמדות וכו'(, ו"ברית" הוא 

ויסוד  אז תפארת  )השפעת המדות(,  דז"א"  וכשיש "הגדלת  היסוד, 

"כחד חשבינן".

7( בראשית מט, כב. "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין".

8( וז"ל: בן פורת יוסף, אמר על יסוד התחתון המזווג עם רחל, ובן 

פורת עלי עין אמר על בחי' יסוד העליון המזווג עם לאה וכו' ע"ש. 

וראה לקמן סימן ע. ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סימן סט.

9( בראשית לז, ב. 

10( כנ"ל בהערה 5, תפארת כולל כל הששה מדות, וכן יסוד כולל 

הכל. וזהו שתפארת מרומז באות ו', ואות ו' במלוי הוא ו"ו, ו' הראשון 

יסוד שבחזה – תפארת, ואות ו' המילוי יסוד שבתחתון – יסוד.

11( ראה גם לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רח וז"ל: האלומה 

קם  שהוא  הוא  שתמונתו  ו'  אות  כמו  והיינו  נצבה  וגם  קמה  דיוסף 

ונצב, ע"ש. ראה גם לקמן סימן ע.

12( בראשית מז, כח.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מד

ונעלם  יג – ואם כל עדת ישראל ישגו  ד, 
ה'  מצות  מכל  אחת  ועשו  הקהל  מעיני  דבר 

אשר לא תעשינה ואשמו

ווי  כך  וגו'  כתיב  מה  משה  דמית  בתר1  א.  כג,  דף  זוהר 
דחכמתא  דמבועי  שמעון  רבי  מני'  יסתלק  כד  לעלמא 
עדת  כל  ואם  כתיב  זמנא  ההוא  על  וכו'  מעלמא  יסתתמו 
ארחהא  ינדעון  ולא  באורייתא  ישגו  ואם  ישגו,  ישראל 
דאורייתא  עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  דלא  וכו' 
אמר  בעלמא.  כדין  דמשתכחי  דרין  לאינון  ווי  ואורחהא, 
ר' יהודה זמין קב"ה לגלאה רזין עמיקין דאורייתא בזמנא 
דמלכא משיחא בגין )ישעי' יא, ט( דמלאה הארץ דעה את 
ה' כמים לים מכסים וכתיב )ירמי' לא, לג( ולא ילמדו עוד 
כולם  כי  ה'  ואיש את רעהו לאמר דעו את  איש את אחיו 

ידעו אותי וגו', ע"כ.
יש לפרש, עדת אותיות דעת, וישגו באורייתא הוא תורה 
שבעל פה, כי תורה היא בחי' דעת כמאמר למדע תורתך, 
ועיין  גי' תקכ"ד מספר תלמו"ד בבל"י,  וסימנך כ"ל עד"ת 

במאורי אור מע' תלמוד בבלי ע"ש.
ולא ינדעון ארחהא, ולא ינדעון היפך דדעת, והסיבה לזה 
מה שישגו באורייתא ולא ינדעון ארחהא, הוא בגין ונעלם 
דאורייתא  עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  דלא  כו' 
ואורחהא. אמר זה על רשב"י שכשיסתלק אז ונעלם דבר 
עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  שלא  הקהל  מעיני 
דאורייתא ואורחהא. כי ר' שמעון בחינתו הוא דעת )כמ"ש 

בריש האד"ר בנצוצי אורות ע"ש(.
הנה ר' שמעון ידע לגלות עמיקתא דאורייתא ואורחהא, 
שלא נעלם ממנו דבר, ואין שגיאה בכל עדת ישראל ח"ו, 
לגלאה  דידע  מאן  אין  שאז  רשב"י  כשיסתלק  משא"כ 
עמיקתא דאורייתא וארחהא, והוא כמו ונעלם דבר מעיני 

הקהל דלית מאן דידע לגלאה.
הנה כשרשב"י נמצא בעולם שבחינתו הוא דעת אז טוב 
לעלמא שדעת הוא קיום וחיות המצות, משא"כ כשיסתלק 
הקהל  מעיני  דבר  ונעלם  כמו  והוא  לעלמא,  ווי  אז  ר"ש 
מעיני  דבר  כשנעלם  והיינו  נעלם,  מלשון  ג"כ  הוא  )עולם 

הקהל, אז ווי לעלמא(.

1( אחר שמת משה מה כתוב “וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ". כמו כן 

אוי לעולם כשרבי שמעון יסתלק ממנו, שמקורות החכמה יסתמו מן העולם, ויבקש 

אדם דבר חכמה ולא ימצא מי שיגיד לו, ויטעו כל בני העולם בהבנת התורה, לפי שלא 

ימצא ביניהם מי שיתעורר בחכמה.

על הזמן ההוא נאמר “ואם כל עדת ישראל ישגו" דהיינו אם ישגו בהבנת התורה 

ולא ידעו דרכי', מה היא סיבתה, ואמר “בגין ונעלם דבר מעיני הקהל" כלומר שלא 

יהי' נמצא מי שידע לגלות עומקה של התורה ודרכי', אוי לדורות ההם שימצאו אז 

בעולם.

מלך  של  בזמן  שבתורה  עמוקים  סודות  לגלות  הקב"ה  עתיד  יהודה,  רבי  אמר 

המשיח, לפי שאז יקוים מש"כ מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ועוד כתיב 

“ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו" פירוש לא יצטרכו ללמוד עוד אחד 

את השני, כי כולם מעצמם ידעו אותי למקטנם ועד גדולים, פירוש מן הקטנים עד 

הגדולים. אמן כן יהי רצון במהרה בימינו אמן.

אמר ר' יהודה זמין קב"ה לגלאה כו'. ר' יהודה שבחינתו 
הוא  שם(  אורות  בנצוצי  האד"ר  בריש  )כמ"ש  חסד  הוא 
דחכמתא  מבועי  שמעון  רבי  כשיסתלק  שאם  המנחם, 
יסתתמו כו', ואז כל עדת ישראל ישגו מפני כי ונעלם דבר 
מעיני הקהל דלית מאן דידעי לגלאה כו'. לא יהי' כך לעולם 
ח"ו, אלא יהי' חסד ה' שקב"ה יגלה רזין עמיקין דאורייתא 
בזמנא דמלכא משיחא. והיינו שהקב"ה עצמו יגלה, לא כמו 
שהי' מקודם שמשה גילה, ורשב"י גילה, הנה הם נסתלקו 

ונסתתמו מעיינות החכמה.
בעצמו  הקב"ה  יגלה  משיחא  דמלכא  בזמנא  משא"כ 

והוא חי וקיים לעולם, אם כן לא יופסקו ויסתתמו עוד.
ומה יגלה רזין עמיקין דאורייתא, רזין עמיקין הוא בחי' 
לעולם  תורה  קדמה  שנה  אלפיים  איתמר  שעלי'  התורה 
יום  השעשועים  בינה,  אאלפך  חכמה  אאלפך  בחי'  שהוא 

יום דתורה.
ואיך יכולים לקבל זה הוא בגין דמלאה הארץ דעה את 

ה', דעה את ה' הוא בחי' דעת עליון.
ילמדו  ולא  הוא  משיחא  דמלכא  בזמנא  יהי'  זאת  ועוד 
כמו  לא  היינו  כו'.  אותי  ידעו  כולם  כי  כו'  אחיו  את  איש 
עתה שהיודעים היו עיני הקהל וכל עדת ישראל מקבלים 
תחתון,  דעת  בחי'  הוא  דעתה  שהידיעה  מפני  והוא  מהם, 
שהוא דעת המתפשט, הנה עיני הקהל הי' בהם בחי' דעת 
ההשפעה  וסדר  ישראל,  עדת  לכל  השפיעו  והם  תחתון, 
הוא מתחילה איש את אחיו ואחר כך ואיש את רעהו, וכל 

זה שייך בדעת תחתון שהוא בחי' דעת המתפשט.
כשמלאה  הנה  מתפשט,  הבלתי  עליון  בדעת  משא"כ 
אחיו  את  איש  ילמדו  לא  עליון,  דעת  ה',  את  דעה  הארץ 
ואיש את רעהו אלא כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, 
הקב"ה  מפי  יקבלו  אלא  מהגדולים,  יקבלו  לא  שהקטנים 
בעצמו. ואם כן לא שייך שיהי' כל עדת ישראל ישגו, שזה 
מעיני  דבר  כשונעלם  הנה  הקהל,  מעיני  כשמקבלים  יתכן 

הקהל אז כל עדת ישראל ישגו.
בעצמו,  מהקב"ה  הקטנים  גם  יקבלו  לעתיד  אבל 
נעוץ סופן דוקא  ואדרבה קדים בפסוק קטנם לגדולם, כי 

בתחלתן, וכמובן.
יותר הרזין עמיקין שיגלה הקב"ה בזמנא  ועוד למעלה 
נתגלו,  לא  שעתה  תורה  הטעמי  הוא  משיחא,  דמלכא 
ישקני  ב(  א,  השירים  )שיר  כמ"ש  יתגלו  המשיח  ולימות 

מנשיקות פיהו וכפרש"י שם. ולכן כולם ידעו אותי.
מלכ"א  מכסים,  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה 
ה'  גי'  מכסי"ם  לי"ם  כמי"ם  מים,  פעמים  ה'  גי'  משיח"א 
וזהו  חסדים.  הם  מים  כי  מים,  בחי'  והוא  חס"ד,  פעמים 

שאמר זה ר' יהודה דוקא שבחינתו הוא חסד.
לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר2 ויקרא דף רה ואילך – 

פניני לוי יצחק על התורה

2( עיין בפנים הספר להביאור על פי קבלה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ אמירֹות ּולכל ּדּברֹות לכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ
קריאה, קדמה צּוּוים, לׁשֹון ּולכל חּבה, לׁשֹון ְְְְִִִִָָָָָָ

זה  "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמלאכי
עליהן  נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻאלֿזה",
אלֿ אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: וטמאה, עראי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֻּבלׁשֹון

LÓ‰.ּבלעם" Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ ּומּגיע הֹול הּקֹול ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ
להפסקֹות  אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלאזניו,
היתה  לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהיתה
הפסקֹות  היּו ּומה להפסקֹות. ולא ְְְְְִֶַַָָָָֹקריאה
ּפרׁשה  ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשּמׁשֹות?
הּלֹומד  להדיֹוט קלֿוחמר לענין, ענין ּובין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפרׁשה

ההדיֹוט  יהּודה ∑‡ÂÈÏ.מן רּבי אהרן. את למעט ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג ּולאהרן אֹומר: למׁשה .ּתֹורה ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהרן  ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגּדם
י"ג  הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמרּו,
"וידּבר  אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמעּוטין:
יכֹול  ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי ְְְְֲִִֵַַָָָֹֻאליו",
לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ְְְִֶַַַָָׁשמעּו

אליו" ׁשמעּו.."קֹול לא יׂשראל וכל ׁשמע, מׁשה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מרּגׁשת ( הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמ"כ

אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמבטא

מרּגׁשת  ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּגׁשת.

ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמבטא,

ÚBÓ„.)מצאתי  Ï‰‡Ó∑ נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ִָָ≈…∆≈ְְִֵֶַַָָָ
ׁשהּקֹול  מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא
ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?ְֶַַַַַָנמּו
קֹול  ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול ְְִִִִֵַַַַָֹהּוא
נאמר  לּמה אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹה'
ּכּיֹוצא  נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"מאהל
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַָּבֹו:
לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְִִֵֶַַַַָָָֹהחיצנה".
"עדֿ נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָ"ּכקֹול
נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? .החצר ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ≈…∆≈≈…ְִִַַַָָ
ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". "מעל ֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻלֹומר:

הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: צא ∑Ó‡Ï¯.ּתלמּוד ְְְִִֵֵַַַֻ≈…ֵ
נדּבר  הּוא 'ּבׁשבילכם ּכּבּוׁשין: ּדברי להם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָֹואמר

ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן ּוׁשמֹונה עּמי'. ׁשהיּוׁשלׁשים ׁשנה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
לא  ,ואיל המרּגלים מן ּכמנּדים, ּבּמדּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻיׂשראל
כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלֿאנׁשי
ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי
מׁשה  "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹוהׁשיבני

וגֹו'" העם :אתּֿדברי ְְִֵֶָָ
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הּפרׁשּיֹות  ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
ִהיא:

הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבסֹוף
הּוא מֹועד,העלם "ענן" לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
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xwie`מו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
קריאה  - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהיא

ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם
עבֹודת  הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָענין
מאלקּות  התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּתׁשּובה.

ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה העלם. -ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
"ּכפלים  נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּגם
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד ְְְְְֲִִַַַַָָלתּוׁשּיה",

לנהֹורא". חׁשֹוכא "אתהּפכא ְְְְֲִִִַָָָֻּכזכּיֹות",
לא  - ההעלם לאחר ׁשּבאה  הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלדחֹות
ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזֹוהי

על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָנמצא,
יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָההעלם

ּדֹורֹות  היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַטֹובים
אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֻואף־על־ּפי־כן
ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאפׁשר

הּגאּלה? ְַָָֹֻּתבא
ּבקר  לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּמענה
להרדם  לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּׁשינה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר אלא ה חס־וׁשלֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יאיר". ִַָּכּיֹום

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"lyz `xwIe zyxt ycwÎzay zecrezd)

האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּומׁש
ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא
נרמזת  'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּקו

הּתֹורה: ּכללּות ׁשל ְֲֶַַָָָָמעלתּה
ּבאה  הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּב"וּיקרא
וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּמהּותֹו

עם  להתקּׁשר ניּתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנרמזת
ׁשהּקּב"ה  מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. ְְְְֵֶַַַַַַָָָָעצמּות
ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהלּביׁש
את  לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .יתּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועצמּותֹו

ּכביכֹול". ְְִַָעצמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(1107 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz `xwie zyxt ycwÎzay zecrezd)

- הּפרׁשה ׁשל ּבעבֹודת וּיקרא ּבׁשמּה הֹוראה טמּונה - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ
לקֹונֹו: ְָָָהאדם

הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבכל
!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָודֹורׁשים

קריאת  זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשני

עלי אּלא עכׁשיו, עד ּבהיׂשגי להסּתּפק ל אסּור - ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאתּגר
ּבׁשפל  ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים להיׂשגים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלחּתר
על־אף  ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמדרגה,
מאפלה  ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ּבכח ּתמיד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹהּכל,

ְָלאֹורה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(209 cenr hl jxk mgpn zxez)

אֹור  ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבסֹוף
יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּגדֹול
מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹמׁשה
הּזעירה  ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻואילּו
העבֹודה  על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו 'וּיקרא', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

העֹולם  ּגׁשמּיים.ּבעניני ּובקר צאן - ְְְְִִִֵַָָָָֹ

לפי  הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָא
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָסדר
ּבגיּלּוי  אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתכלית
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹו

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 cenr ,ak wlg 'zegiy ihewl')

אּלא: ּכהנים'?... ּב'תֹורת לתינֹוקֹות ּמתחילין מה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹמּפני
טהֹורין  יבאּו טהֹורין; והּקרּבנֹות טהֹורין, ְְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהּתינֹוקֹות

ּבטהֹורין ז)ויתעּסקּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְִִִַ
את  ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשאדם
קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּקרבה
התקּׁשרּות  ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוהתקּׁשרּות

החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָזֹו
לאלקּות  הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ[וכּמבאר
על־ידי  הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

עלּולה  והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון (מצוה ה' רצֹון ְְְְְְֲִִִִִַָָָקּיּום
ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּפגם
העליֹון; הרצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה - עצמית ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתקּׁשרּות

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
" הּמדרׁש: ּכונת טהֹורין"וזֹוהי ּבית יבאּו ׁשל  ּתינֹוק ֹות - ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

מעֹולם, חטא טעם טעמּו ׁשּלא ּבטהֹורין"רּבן, "ויתעּסקּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבחינה  אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ּבתֹורת -ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
נקּיה  ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּנפׁש

ְָּוטהֹורה.
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קרּבן  ׁשּמקריבים מלּמד מנחה, תקריב ּכי נאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולא
כהנים)עצים (תורת ִֵ

הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור
הקרבה  על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻחלקית,
הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' 'קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואילּו

לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם -ְֵֶַַָָָָָָֻ
סיּבֹות: מּׁשּתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהקרבה

עץ  האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָָא)
ֶַָהּׂשדה".

הם  אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָב)
ּדבר  ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאים
ּבעבֹודת  ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר הינּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,

יהּודי ׁשּמקרב מי לעסֹוק ׁשני האדם: הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּומׁשלם  מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ּכזֹו, ְְְְֲִִִַָָָָָֻֻּבעבֹודה

ַָָלּקּב"ה.
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א)אוּיקר  ׁשּבּמּלה (א, א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָ
ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"אדם"

ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּכאן ּוביחס הּקּב"ה הרמז: מׁשה, אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהקּב"ה
לעֹולם  ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר הּימים' ּב'דברי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻא
סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על –ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ ּבקרּבנֹות ּכׁשּיקריב, »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְִֶַָ

הענין  ּדּבר אדם ∑‡„Ì.נדבה מה נאמר? לּמה ְְִִֵָָָָ»»ֱֶַָָָָָ
אף הראׁשֹון ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב לא ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

הּגזל  מן ּתקריבּו לא חּיה ∑‰Ó‰a‰.אּתם אף יכֹול ְִִֵֶַַַָֹ«¿≈»ַַָָ
וצאן" "ּבקר לֹומר: ּתלמּוד ‰Ó‰a‰.ּבּכלל? ÔÓ∑ ְְַַַָָָָֹƒ«¿≈»

הּנרּבע  ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, .ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
¯˜a‰ŒÔÓ∑ הּנעבד את להֹוציא ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.להֹוציא ƒ«»»ְֱִֶֶַָƒ«…ְִ

הּמקצה  הּנֹוגח ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.את את להֹוציא ְֶֶַֻƒ«…ְִֵֶַַ
"מןֿהּבקר", הענין מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהמית.

את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ∑e·È¯˜z.הּטרפה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַָ«¿ƒ
ּבׁשּתפּות  עֹולה מתנּדבים ׁשּׁשנים ∑˜¯ÌÎa.מלּמד ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ»¿«¿∆

קיץ  עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא ְְִִִִִֵֶַַַַָָמלּמד
הּמֹותרֹות  מן הּבאה .הּמזּבח, ְִִֵַַַַָָָ
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מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הּגזל  מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹאדם

הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ובפירוש ׁשהּכל ב. (א, ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רש"י)

ׁשעׂשה  מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאדם

"הּכל"? לֹו נקנה ְִֵַָֹאי
ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר הלכה ויׁש ד פרק מלכים (הלכות ְְְִֵַַַַַָָֹ

ונֹותן י) ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבנֹוגע
לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ּולאנׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבדיו
המדינה  נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכפי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ׁשּכבׁש למי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּולּה
מּכיון  הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהּנה
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמדינה
מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָועל
מה־ּׁשאין־ ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּולהכניסּה
ּכדי  ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה מלכּות ּכׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכן
ּתחת  ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלקנֹות,

ְִָׁשליטתֹו.
היה  הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיחידי

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֶָָָָָ

ּדלכאֹורה  נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָוקׁשה,

ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהוה־ליּה
ּכלל  ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואׁשם

ּכלל? ּכאן נאמרּו לא ְְְִֵֶֶָָָֹיׂשראל,

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿
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קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָויׁש
ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָּדפרׁשת
ּדאין  צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

מקֹומן. ְָָּכאן
לפני  מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
הּקרּבנֹות  ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהיֹום
ּדיני  ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ּבהן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתחּיבּו

מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות

נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּכי
ּבקרּבנֹות  מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשכינה

זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָחֹובה,
יׂשראל  ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלמלאכת
נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ּבּׁשמיני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָמּיד

חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּדיניהם,
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וגו' מן־הּבהמה ליהוה קרּבן מּכם ּכי־יקריב ב)אדם (א, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֽֽ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

"אדם  לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹקרּבן
ּבהמה  לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכי
הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, לה'. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולהקריבּה
הּבהמית  נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָהּבהמית

ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ְְְְְֲִֵֵַַַַָּתסּיע
צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכׁשם
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלבּדֹוק

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
ׁשּבׁשחיטה  ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואחר־ּכ

הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמֹוציאים
ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנׁשאר
החּיּות  – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח ֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָמֹוציאים
– הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, מענינים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָוההתלהבּות
והּתענּוג  החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹהּדבר

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּגׁשמי
ּבכל  אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּמּטרה
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבב
הּקרּבן  ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה
ּתתּכּלל  ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבאׁש

לה'. האהבה ְֲֵַַָָּבאׁש

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑,למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ
ואנּדרֹוגינּוס  טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד .ׁשאין ְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑ מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְֵַ
אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּבהבאתֹו
אחד  ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָנתערבה
החּלין  יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי ְְְְִִִִֵֵֶַָָֻֻלׁשם

אחת  ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי עֹולֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻלצרכי
אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָלׁשם

"יקריבּנּו" לֹומר: ּתלמּוד מינֹו? È¯˜È·.ּבׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַַ«¿ƒ
B˙‡∑ ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, …ְְְְִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר  עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא "לרצנֹו". ְִִֵֶַַַַָֹֹלֹומר:
אני' CÓÒÂ.'רֹוצה '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה .אין ֲִֶƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑,לסמיכה חֹובה עֹולת להביא «…»…»ְְִִִַָָָ
הּצאן  עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.ּולהביא לעֹולת .ּפרט ְִַַָֹ»…»ְְַָָ

BÏ ‰ˆ¯Â∑ על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְִֶַַַַַֹ

אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ְִִִִִֵֵֵַָָּכרתֹות
על  אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות

לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל .'עׂשה' ְֲֲִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  ּבני ה'סמיכה' על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
המׁשכה  ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻיֹוסף,
החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, עׂשר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכּידּוע,

מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָאף
ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָממׁשי
להתעּלֹות  לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם

הּקרּבן. עבֹודת ְְֲֵַַַָָעל־ידי

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ
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(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ואיל מּקּבלה ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְִֵַָָָ

ּבזר  ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד  ּכהּנה. ÈÙÏ.מצות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻƒ¿≈
הראׁשֹונה,∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה ∑‰' ׁשהיא קּבלה זֹו ֲָָָ¿ƒ¿ƒִִֶַָָָָ

ׁשּתיהן למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון אחרים:(ּומׁשמעּה ספרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אהרן )ׁשּׁשּתיהן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑ ּתלמּוד חללים? יכֹול ְְֲִֵֵֶֶַֹ¿≈«¬…ְֲִַָָ
"הּכהנים" ‡˙Ìc‰Œ.לֹומר: e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ מה ֲִַַֹ∆«»¿»¿∆«»ַ

את  להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" לֹומר: ְְְְִִֵֶַַָָָָּתלמּוד
ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנתערב
החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, ּבחּטאֹות ְִִִִַַַַַַָָאֹו

ּבמקֹום  לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָׁשאּלּו
"אתּֿדמֹו" מן ∑e˜¯ÊÂ.אחר: וזֹורק למּטה עֹומד ֵֶַָ¿»¿ְְִֵֵַָ

ּכנגד  הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכלי
ּבארּבע  נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזוּיֹות,
לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. ְְְִִֵֶַַַַַָרּוחֹות
"וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ואיֿאפׁשר ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרקּו",
הא  "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה ְְִִִַַַַָָָָיכֹול

ארּבע  ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ‡Á˙tŒ¯L.ּכיצד? ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡∑ מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ּומׁש אּלא וׁשחט ל)אין (חולין ְֵֶַַָָָ
העֹוף  את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשחיטה
ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָמּמּצבם
נעׂשים  הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' מּדרּגת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַלהתעּלֹות

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ְְֶָָָָָָָּדמֹו
ּולהעלֹות  'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָאף

הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאֹותּה

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ‡˙d.מה ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה .ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ מן יֹורדת ׁשהאׁש אףֿעלּֿפי ¿»¿≈ִִֵֶֶֶַַָ
ההדיֹוט  מן להביא מצוה ‰Ô‰k.הּׁשמים, Ô¯‰‡ Èa∑ ְְְִִִִֶַַַָָָ¿≈«¬…«…≈

הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא ּבכהּונֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּכׁשהּוא
ּפסּולה  .עבֹודתֹו ְֲָָ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ן ּכׁשהם ¿≈«¬…«…¬ƒְְִֵֵֶָָֹ

ּפסּולה  עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד ‡˙.הדיֹוט ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑,הפׁשט ּבכלל הראׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְְִִֵֵֶֶַָֹ

לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז .ׁשּכבר ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻֻ

¯„t‰Œ˙‡Â∑ עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? לּמה ¿∆«»∆ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ
ּכבֹוד  ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהראׁש

מעלה  ÁaÊn‰ŒÏÚ.ׁשל ¯L‡∑ הּגזירין יהיּו ׁשּלא ְֶַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְִִִֶַֹ
לּמערכה  חּוץ .יֹוצאין ְֲִַַָָ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

mixehd lra

)(d.ø÷a ïadlFrã"ðùKixSW , ¤¨¨¤¤¨¦
.dpW oA zFidl¦§¤¨¨

.ícä úà e÷øæåz`" aizM xwA oaA §¨§¤©¨§¤¨¨§¦¤

aizM o`vaE ,"mCd(`i wEqR),"FnC z`" ©¨§Ÿ§¦¨¤¨
,mc`d mcl dnFC o`v lW FnCW itl§¦¤¨¤Ÿ¤§©¨¨¨

aEzMd eilr dlrOW ,'FnC' aizM Kkl§¨§¦¨¤©£¤¨¨©¨
.FnC aixwd EN`Me dxez §¦¦§¦¨



xwie`נ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה ּכׁשּיׁשחטּנּו,∑‡M‰.לׁשם …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְֲִֶֶ
אׁש לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָיהא

ּבלע"ז  ׁשאמרּתי ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר לפני, רּוח נחת ְַַƒ«ְְִֶַַַַַָָ
רצֹוני  .ונעׂשה ְְֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח ט)ריח ונעׂשה (א, ׁשאמר ּתי לפני רּוח נחת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
"ריח (רש"י)רצֹוני הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא לה'", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָניחֹוח
ל  ּגם להם ּתֹועלת ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש - והסּבר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטעם
ּגזרֹות  את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהאדם
א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות זאת לעּמת .ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמל
ׁשל  רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָורק

הּקּב"ה  ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, נחת יׁש לכן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּקּב"ה.
ּתמּורה. ּכל ללא ְְְִֵַָָֹהתקּים

מנחה  עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלכן
אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹּוׁשלמים,
אׁשם  חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָאין
נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָותֹודה
על  לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלכּפר
להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּנס

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑.ראׁשֹון ענין על מֹוסיף ו"ו ¿ƒƒ«…ְִִִַָָ
ּפרׁשה  ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולּמה

ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
ולמזהם  לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ הּמזּבח צד ‰'.על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

mixehd lra

)(hø÷a ïáaaizM,åéòøëe Baø÷å §¤¨¨§¦§¦§§¨¨
ïàöáeaizM(bi wEqR)íéòøkäå áøwäå. §Ÿ§¦¨§©¤¤§©§¨©¦

EdIl` iaC `pzA `zi`e('e wxt)itl , §¦¨§¨¨§¥¥¦¨§¦
zdAbn dTC dndA zkNdOWMW¤§¤§©¤¤§¥¨©¨©§©©
dQB dndA la` ,axre izW FnM dirxM§¨¤¨§§¦¨¥¤£¨§¥¨©¨
dndA KklE ,diccvl dirxM zdAbn©§©©§¨¤¨¦§¨¤¨§¨§¥¨
oM lre ;DphaA Dlk`n dPYWn dTC©¨¦§©¤©£¨¨§¦§¨§©¥

.dQB dndAn dPEWn oM mB Dz`Fv¨¨©¥§¨¦§¥¨©¨
ø÷a ïáa`N` aizM `l,øéè÷äå §¤¨¨Ÿ§¦¤¨§¦§¦

ïàöáeaizM(bi wEqR)áéø÷äåz` odMd §Ÿ§¦¨§¦§¦©Ÿ¥¤
lMdøéè÷äå,hrEn `Ed o`SW itl . ©Ÿ§¦§¦§¦¤Ÿ¨

.zg` mrtA lMd xihwnE aixwnE©§¦©§¦©Ÿ§©©©©
ø÷a ïáaxn`p `làeä, §¤¨¨Ÿ¤¡©

ïàöáe(bi wEqR)sFraE(fi wEqR)xn`p §Ÿ¨§¨¤¡©
àeä äìBòzgY `A sFrd zlFrW itl . ¨§¦¤©¨¨©©

kM F`Ur m` lFki .zENcA UaMdUa ©¤¤§©¨¦£¨§¤¤
?xWM `di§¥¨¥

.àeä :øîBì ãeîìz©§©

ø÷a ïáaaizM(b wEqR)BðBöøì, §¤¨¨§¦¨¦§
,óBòáe ïàöa àìådAxOW itl §Ÿ§Ÿ§§¦¤©§¤

.`iadli dxez §¨¦
)(`i.äðBôöxn`PX dOn obdl icM ¨¨§¥§¨¥¦©¤¤¡©

(ci ,` dinxi)aizM ."drxd gzRY oFtSn" ¦§§¨¦¨¦¨©¨¨¨§¦
.oEtv Fxt`W wgvi cbpM ,o`SA 'oFtv'¨©Ÿ§¤¤¦§¨¤¤§¨
,awri cbpM 'oFtv' aizM miGrA oke§¥¨¦¦§¦¨§¤¤©£Ÿ

FA xn`PW(fh ,fk ziW`xA)iicB zxr z`e" ¤¤¡©§¥¦§¥ŸŸ§¨¥
."miGrdai dxez ¨¦¦



ני `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy

ß 'a xc` 'c ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּתמים" ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְֱִִֶֶַָָָֹ
ּבּבהמה  וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָזכר
אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות ְְְְֵֵַַַָָָָֻואין

העֹוף" "מן לֹומר: ולא ∑ÌÈ¯z.ּתלמּוד ּגדֹולים ְִַַָ…ƒְְִֹ

BÈ‰.קטּנים  Èa∑ ּגדֹולים ולא ÌÈ¯z‰ŒÔÓ.קטּנים ְִַ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒ
‰Bi‰ ÈaŒÔÓ B‡∑ ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ƒ¿≈«»ְְִִִֶֶַַָָ

וקטן  יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוׁשּבזה,
ּתֹורים  .אצל ִֵֶ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ‰Ô‰k.אפּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe∑ קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין »«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

לּסימנין  ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבצּפרנֹו
„BÓ.וקֹוצצן  ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון  (משלי ְְָ¿ƒ¿»»ְִִַַ

הּמץ" טז)"ּכיֿאפס קיר (ישעיה על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש . ְִִִֵֵֵֵַַַָָ

ויֹורד  מתמּצה והּדם ÓÂˆ‰.הּמזּבח ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑ ְְְְִִֵֵֶַַַַָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ּכן? לֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָאפׁשר
וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה מה ְְְְְְְֶַַַַַָָָָֹאּלא,
ּומלק  הּוא: מסרס מקרא ׁשל ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹאף

ּכבר  ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם .והקטיר, ְְְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על רׁש"י (א, אֹומר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מתמּצה  והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ"ּכֹובׁש

ְֵויֹורד".
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, הּקרּבנֹות (פרשתנו עבֹודת ׁשּתכן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
וראּוי  ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹהּוא
מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו

כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ְֶֶֶֶַַַַָָָּתמּורה
החסידּות ּבתֹורת ד"ה ּומבאר מאמר תש"ט, המאמרים ספר (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ב. פרק סחרה טוב כי ודמֹוטעמה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ְְְְִִֶֶֶֶַָּדזה
האדם  חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹום  להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּגיעה
הּתענּוג  - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם מעניני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלהתעּנג
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלֹו,
הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלֹו
עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוזהּו
את  ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּכּפרה
ההתלהבּות  ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּתענּוג
ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָוהּתענּוג

.יתּבר לֹו ְְִִֵַָּומקריבֹו
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i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, ∑d˙ˆa.מקֹום À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»
"ּכי  ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָעם
"ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ּגםֿנעּו", ְְְְְְִֵֵֶֶַָָנצּו
'נֹוטל  ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו

אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻאת
עם  ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻקֹודר
אֹוכלת  ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנֹוצה
ירחץ  והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
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נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמים

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי".Ïˆ‡ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆
‰Ó„˜ ÁaÊn‰∑ּכבׁש ׁשל ‡ÌB˜ÓŒÏ.ּבמזרחֹו «ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿

ÔLc‰∑,ּבקר ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום «»∆ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשם  נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻודּׁשּון

.ּבמקֹומן  ְִָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑ אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

הּגדי" ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו עם ∑·ÂÈÙÎ.ּבׁשמׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי אינֹו נֹוצה ∑·ÂÈÙÎ.ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי  ל אין והלא ׁשל מּמׁש. רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אמר  ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין נׂשרפים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכנפים
ּומהּדר  ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּכתּוב:

עני  ׁשל ÏÈc·È.ּבקרּבנֹו ‡Ï∑ לגמרי מפרקֹו אינֹו ְְִֶָָָ…«¿ƒְְְְֵֵַָ
"ריח  ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי
:ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹניחח",
לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ'אחד

.לּׁשמים' ִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחֹוח ריח ּבּבהמה ונאמר ניחֹוח, ריח ּבעֹוף (רש"י נאמר ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
יז) מקּדים א, ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹיׁש

ּובהמה  ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . "הּמרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבהמה:
מעלה:מּמׁשׁשוים יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא , ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

קרב).עֹוף לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּגם מקריבים –ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּמּבחינה ּבהמה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּדוקא מנחה,הּואמסּימת קרּבן הׁשמיט (ולכן ה'מרּבה' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּכּונה). מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּׁשוה

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְֱֶֶֶַָָֹ
עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָנדבה,
הקריב  ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָאמר

˜¯Ba.נפׁשֹו ‰È‰È ˙ÏÒ∑,"מנחה עלי "הרי האֹומר: ְַ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ
ׁשּבּמנחֹות  הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת מביא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹסתם,
לפי  ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹונקמצת
אפּויֹות  ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ְְְֱֲֲִִֵֶֶָָָָָֻׁשּנאמרּו
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה .קדם ְְְְִִִֶֶַָָָֹֹ

˙ÏÒ∑ סלת" ׁשּנאמר: החּטין, מן אּלא "סלת" אין …∆ֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָחּטין",

מנחה  לכל עּׂשרֹון למנחה", . . סלת ÈÂˆ˜."ועּׂשרֹון ְְְְְִִִִֶָָָָָֹ¿»«
ÔÓL ‰ÈÏÚ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ על »∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ַ

אחד  לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח ּומה מקצתּה; . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
אּלא  ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָראית
נבלל  ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלמעט.
ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָעּמּה
נקמצת  ולא עּמּה נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּולבֹונה
ׁשּקמץ, ׁשּלאחר לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעּמּה,

ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את ÈÂˆ˜..מלּקט ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻ¿»«
d‡È·‰Â .Ô˙Â∑ ּבזר ּכׁשרים ּובלילה ׁשּיציקה .מלּמד ¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחה קרּבן תקריב ּכי א)ונפׁש ׁשהּיחיד (ב, מל ּמד קרּבן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
עצים כהנים)מתנּדב 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַֹ

האדם  חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ולא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹקרּבן',
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻסּפּוק

מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹו
נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאינֹו

עצמֹו. מהּקרּבן יֹותר נעלה ׁשּבעצים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשה'קרּבן'

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

mixehd lra

á)(`.äçðî ïaø÷ áéø÷ú ék Lôðå§¤¤¦©§¦¨§©¦§¨
`id FWtpAW itl ,dgpOA 'Wtp' xn`̈©¤¤©¦§¨§¦¤§©§¦
biVdW cr FWtpA gxFh iprdW ,d`Ä¨¤¤¨¦¥©§©§©¤¦¦

.D`iadl©£¦¨

FnM 'd iptl xn`p `l dgpOaE sFrÄ©¦§¨Ÿ¤¡©¦§¥§
xwA oaA(d ,` lirl)miIprW itl , §¤¨¨§¥§¦¤£¦¦

`iadl miWiIAznE mzF` mi`ian§¦¦¨¦§©§¦§¨¦
" xn` Kkl ,lMd iptl mzF`ïøäàì ¨¦§¥©Ÿ§¨¨©§©£Ÿ

åéðáìexiMfde .`iqdxtA opi`W ," §¨¨¤¥¨§©§¤§¨§¦§¦
`l lFcBd odMd s`W xnFl "oxd`l"§©£Ÿ©¤©©Ÿ¥©¨Ÿ

.lCd zgpn dGaia dxez §©¤¦§©©©
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(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל .מּקמיצה «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ
ÌMÓ ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

ּבאחתֿ אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּקמיצה
יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה ÏÓ‡.עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ¿…

BˆÓ˜∑ ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ מברץ, יכֹול À¿ְְְְְְֵֵַַַָָָֹ
יהא  לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֻלֹומר
יכֹול  "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻּכׁשר
ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֶַַַָָָֹֹחסר?

לׁשֹון  ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹותיו
d˙·ÏŒÏk.העברית  ÏÚ∑ יהא הּלבֹונה, ּכל לבד ְִִָ«»¿…»»ְְְֵַַָָ

מלא  ÈË˜‰Â¯.הּקמץ d˙·Ï∑ הּלבֹונה אף ֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
dÓMÓe.ּבהקטרה  dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ אם הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

ּפסּולה  לבֹונה, קרט אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה .קמץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
d˙¯kÊ‡∑ העֹול הּמנחה,הּקמץ זכרֹון הּוא לגבּה ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

רּוח  ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר .ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ּכהן ¿«¬…¿»»ְֵֵֵֶָֹֹ
ּבמחלקת  וההדיֹוט ּבמחלקת, ˜„ÌÈL.ׁשּלא L„˜∑ ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַֹֹֹ…∆»»ƒ

להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ אּלא ּבּה, חלק להם אין ִֶָ≈ƒ≈ֵֵֶֶֶָָָ
האּׁשים  מּתנֹות .לאחר ְְִִַַַָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑ מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
רקיקין. אֹו חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד ְְִִִִֵֶַַַָָתּנּור';
רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ּבלּולֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָהחּלֹות
עד  ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָּבמׁשיחתן:
לג  טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיכלה
ּוׁשאר  יונית, ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשמן',
לֹומר  ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׁשמן

ׁשני  ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"ּבּׁשמן",
ראׁשֹון  ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּוׁשליׁשי
ּב'מנחֹות': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָאּלא
עלֿידי  ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות הּמנחֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּכל
ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ְְִֶֶֶֶַָָָָָָֻּפתיתה,

רקיקין  עׂשר ּבאה ."רקיקין", ְְִִִִֶֶָָ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ
ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת
צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמנחה

קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה צפה,ּומעׂשה ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּתנֹות  ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף ְְְֵֶֶֶַַָָָֹֻהאּור
לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה .ׁשמן: ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ÔÓM· ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל לרּבֹות »…»ƒƒְְֱֶַַַָָ
לפתיתה  קמיצה, ÁÓ‰.קדם ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ ְְִִִֶָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

‡Â‰∑ מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְִִִַַַַָָָָ

את  אֹוציא "עליה". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור ְֲִֵֵֶֶַַַַָָמאפה
לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא ְְְִִִֶַַַַָֹהחּלֹות

.הוא  ִ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ
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ß 'a xc` 'd iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְִִִֶַָָָָֹ

לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻׁשהיא
הע  מנחה רמעׂשה ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּומנענע  ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה .עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן .מאחד ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ
d·È¯˜‰Â∑ הּכהן אל .הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ

ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְֲִִִֶֶֶַַָָ
.מזּבח  ְִֵַ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי, מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְִִֵַָ
ׁשל  הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּׂשאֹור

ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן .ּובּכּורים ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

לּקרב  הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּבחג  הּמים ונּסּו ּבּמלח, Ea¯˜ŒÏk.ּבּמזּבח ÏÚ∑ ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿

ּכּלן  הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

mixehd lra

)(`i.õîç äNòú àìrxd xvIW itl Ÿ¥¨¤¨¥§¦¤¥¤¨¨
xidfd oM mB df mrhe .xF`Ul dnFC¤¦§§©©¤©¥¦§¦

mc`l wFzn rxd xvIW ,WaCd lr©©§©¤¥¤¨¨¨¨¨¨
.WaCMai dxez ¦§©

)(biçìîz çìna Eúçðî ïaø÷ ìëå§¨¨§©¦§¨§©¤©¦§¨
.'åâå,wEqRA 'gln' xiMfd minrR 'b§¨¦¦§¦¤©©¨



נה `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקי ּברית מלח תׁשּבית יג)ולא (ב, ְְְֱִִֶֶַַֹֹ
ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי

("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה ").אלקיהּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ
קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, הּקרּוב קּיּוםויׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

ׁשהיא  "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹלה'
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ואהבה -ּכּליֹון"התקּׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מתּבּטל  ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרּוב
לקדּׁשה. ְְְִֶָָֻונהּפ

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑,'ּכי' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ
הּכתּוב  העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ׁשהיא .מדּבר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ÌÈ¯eka ˙ÁÓ∑ ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ƒ¿«ƒƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
הּׂשעֹורים  ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ְְְִִִִִַַַָָָָּבאה
"ּכי  להּלן: ונאמר "אביב", ּכאן: נאמר ּבאה. ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָהיא

אביב" L‡a.הּׂשערה ÈeÏ˜∑ על אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ְִַָָֹ»»≈ְְִֶַַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב מֹוכרי (האּור ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשהיא )קליֹות  לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ÏÓ¯k.לחה  N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ∑N¯b.ּגרּוׂשה ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆

ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה ְְְְְִִִֵֶַָָָָלׁשֹון
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ∑ÏÓ¯k.ּכמֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ«¿∆

ּבקּׁשין  ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה מלא, הּכר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבעֹוד
וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלּה,

ּבצקלנֹו" ."וכרמל ְְְְִֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i jxk zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כ,רׁש"י (יתרו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואינֹוכב) מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּכל

אמּורים  ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמֹונה
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹרק

ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמּמילא
מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו "אם",ּפרּוׁשּהרׁשּות מּלת ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַוהרי
ֲֶַ"ּכאׁשר".

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß 'a xc` 'e iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

mixehd lra

,oEzp glOd zFnFwn 'baC mEXn¦¦§§©¤©¨
.gAfOd lre WaMd lre glOd zMWlA§¦§©©¤©§©©¤¤§©©¦§¥©

.çìî áéø÷z:`IxhnibAàéáé äæ ©§¦¤©§¦©§¦¨¤¨¦
.øeaéö ìMî çìîdxez ¤©¦¤¦

â)(`ø÷aäm`" aizM,"dawp m` xkf ©¨¨§¦¦¨¨¦§¥¨
aizM o`SaE(e wEqR)itl ,"dawp F` xkf" ©Ÿ§¦¨¨¨§¥¨§¦

,qBlRd zFAxl "F`" aFYkl KxvEdW¤§©¦§§©©©§¨
xiMfd `l fraE .iEAx rnWn `l "m`"e§¦Ÿ©§©¦¨¥Ÿ¦§¦

Fbdpn frdW itl ,dawpE xkf llM§¨¨¨§¥¨§¦¤¨¥¦§¨
,cgiA dawpE xkf cilFdl mlFrl§¨§¦¨¨§¥¨§©©
dawPd xi`Wie xkGd hFgWi `nzQnE¦§¨¨¦§©¨¨§©§¦©§¥¨

.FziA zqpxtla dxez §©§¨©¥



xwie`נו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

הּדּקין ׁשעל . . הּקבה ׁשעל חלב ג)להביא ג, רׁש"י (רש"י ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּתצּוה ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי כב)הביא ׁשם (כט, אבל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת את ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהקּדים
את ּכל" הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה"חלב  מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם הּכתּוב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמעּות
נאמר  ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכּסה
את  הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ולכן סתם, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"החלב"

ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַָָמׁשמעּות

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז הּכליֹות )פלנקי"ן ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְֵֶֶֶַַַַַָ

מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשהּבהמה
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת החלב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזהּו
הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹלונבילו"ש,

חֹופהּו הּבׂשר  הּמסi‰∑,˙¯˙.ּובתחּתיתֹו, ּדפן הּוא ְְִֵַַָָ«…∆∆ֶַָָֹ

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, .ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִֶַַָָָ
„·k‰ ÏÚ∑ ּובמקֹום מעט, עּמּה הּכבד מן ׁשּיּטל ««»≈ְְִִִֵֶַַָָָֹ

מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא ŒÏÚ.אחר ְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ«
˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰∑,הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן לבד «»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ

לזֹו .יסירּנה ְְִֶָ

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

mixehd lra

)(aBãé Cîñåo`SaE .xwAA aizM .wEqR) §¨©¨§¦©¨¨©Ÿ¨

(gfraE(bi wEqR)" aizMúàitl ,"Fci ¨¥¨§¦¤¨§¦
,dkinQd lFAql lFkie wfg xwAdW¤©¨¨¨¨§¨¦§©§¦¨
oM oi`X dn ,FgM lkA eilr KFnql¦§¨¨§¨Ÿ©¤¥¥
rnWnC ,"z`" aizM Kkl ,fraE o`SA©Ÿ¨¥§¨§¦¤§©§©

.FgM lkAb dxez §¨Ÿ

)(b.áøwä úà äqëîä áìçä úà¤©¥¤©§©¤¤©¤¤
dUrW `hgd lr xRkl `AW itl§¦¤¨§©¥©©¥§¤¨¨

aizkcM ,FpOEW aFx zngn(eh ,al mixaC) ¥£©¨§¦§¦§¨¦

aizkE ,"hraIe oExWi onWIe"(mW) ©¦§©§ª©¦§¨§¦¨

`ian Kkl ,"ziUM ziar YpnW"¨©§¨¨¦¨¨¦¨§¨¥¦

.FAlg aixwd EN`kE ,algdc dxez ©¥¤§¦¦§¦¤§
)(daizM xwA oaAéðá Búà eøéè÷äå §¤¨¨§¦§¦§¦Ÿ§¥

ïøäàaizM o`SaE ,miAx oFWl ,(bi wEqR) ©£Ÿ§©¦©Ÿ§¦¨

øéè÷äådAxd Kixv xwA oAW itl , §¦§¦§¦¤¤¨¨¨¦©§¥
.mipdMe dxez Ÿ£¦



נז `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

mixehd lra

)(f.áNk íàaizkcM ,lFcB xzFi `Ede(n ,l ziW`xA)."awri cixtd miaUMde".áNky"a z"`ALáìmixM EWal" mW lr , ¦¤¤§¥¨§¦§¦§¥¦§©§¨¦¦§¦©£Ÿ¤¤§¨©©¥¨§¨¦
"o`Sd(ci ,dq miNdY).g dxez ©Ÿ§¦¦



xwie`נח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לה' חלב טז)ּכל (ג, ֵֶַָ
חלב  ּכל . . ׁשּבנכסיו הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהקּדיׁש

(רמב"ם)לה' ַ
ב)ּבגמרא קלג, לפניו (ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש ואנוהּוּבמצֹות". אלי על זה ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
נאים  ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש על־ידי ה' לפני להתנאֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאדם

לה'ּומׁשּבחים. חלב הּנמסר ּכל חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ּגבֹוּה, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלרׁשּות

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß 'a xc` 'f iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: ת ּפרׁשּו ƒ…ƒ¿ְֵֵֵַַָ

חּטאת  וׁשגגתֹו וכרת, לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא .ּבאה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת מּמקצת ≈««≈≈»ְְִִֵֵֶַַַָ

מּדנּיאל  "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" .ּבׁשּבת ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»

מעׂשה, ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמדרׁשֹו:
העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: מעיני ּכמֹו ּדבר ונעלם ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹול  ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהּקהל

לכּפר  ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם אׁשמת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָחֹוטא,
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל יכֹול ∑t¯.עליהם ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ«ָ

קטן? יכֹול "ּבן", אי "ּבן". לֹומר: ּתלמּוד ְִֵֶֶַַָָָָזקן?
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: .ּתלמּוד ְֵֶֶַַַַַָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»



נט `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑,ּבּפרכת ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ
יֹוםֿהּכּפּורים  ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ְְִִֶַַַַַָּתלמּוד

ּוליתרת  ולחלבים ׂשעירי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

ּולי  ולחלבים לכליֹות, - ÌÈ¯È.תרת עבֹודהֿזרה ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ∑חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, מן ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

.(ת"כ)
(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−
:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּלא  הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח
ּׁשלמים  מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּפרׁש
לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף ְְְִִִֶַַָָָָָלׁשמן,
מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת לעֹולם. ׁשלֹום זה ְְִִִִֶַַַָָָָָאף

ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹללמד
מקֹומן' 'איזהּו BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּבפרק „·k‰ŒÏÚ ְְֵֶֶֶָ««»≈««¿»
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ∑ּכמֹו הן , ּתֹוספת לׁשֹון ּכּלן «…¿«¿»»ְְֵֶֶָֻ

.'מּלבד' ְִַ

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

mixehd lra

ã)(f.íénqä úøè÷ çaæîzWxtA ¦§©§Ÿ¤©©¦§¨¨©
,"miOQd zxhw" aizM giWn odMŸ¥¨¦©§¦§Ÿ¤©©¦

dixg`W dWxRaE(gi ,c)aizM ©¨¨¨¤©£¤¨§¦

"gAfOd"(zxhwd)itl ,lFcB odMW ©¦§¥©§¦¤Ÿ¥¨
.'miOQd' xnFl siqFd zxhTA xXrzn¦§©¥©§Ÿ¤¦©©©¦
dgilqE dxRM siqFd zFxRMd lkA§¨©©¨¦©¨¨§¦¨

cEnlY zbbXW itl ,lFcB odMn uEg¦Ÿ¥¨§¦¤¦§©©§
.oFcf dlFrg dxez ¨¨



xwie`ס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑ מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְִִִֵֶָָ

ּולבית  מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, ְְְְְְֲִִֵַָָָָֻֻמּוכן
ׁשהּוא  זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻהּקברֹות,

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, ÁnÏ‰.חּוץ ıeÁÓ∑ ְִֵֶַָָָƒ««¬∆
ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ּובבית מחנֹות; לׁשלׁש ְְְֲִִֵַָָָֹחּוץ

ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ‡ŒÏ.ׁשּפרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ∆
ÔLc‰ CÙL∑ מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מקֹום ∆∆«∆∆ְְִִֶֶֶַַָָֻ

אלֿמחּוץ  אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּמזּבח,
Û¯OÈ.ה"לּמחנ  ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּתלמּוד ׁשאין ֲֶַַ«∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶַ

ּדׁשן  ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא .לֹומר, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

mixehd lra

)(ai.óøOé ïLcä CôL ìòdzEv ©¤¤©¤¤¦¨¥¦§¨
giWn odM lW FpAxw sFxUl dxFY¨¦§¨§¨¤Ÿ¥¨¦©
`NW ,oWCd KtW lr uEgA `iqdxtA§©§¤§¨©©¤¤©¤¤¤Ÿ
,F`hg lr zFCezdl mc` WiIAzi¦§©¥¨¨§¦§©©¤§
`iade dCezde `hg lFcB odM ixdW¤£¥Ÿ¥¨¨¨§¦§©¨§¥¦

.F`hg lr oAxwbi dxez ¨§¨©¤§
)(bi.ebLézcr lM m`e" .dxFqOA 'a ¦§©§¨§¦¨£©

l`wfgiA "ip`v EBWi" ,"EBWi l`xUi¦§¨¥¦§¦§Ÿ¦¦¤§¥
(e ,cl)z` mirzOd l`xUi irFx lr©¥¦§¨¥©©§¦¤

EbXW xEAvA ixiin iOp `kd .o`Sd©Ÿ¨¨©¦©§¥§¦¤¨
.d`xFdA ErHW oiC ziA iR lr©¦¥¦¤¨§¨¨

.éðéòîipirn xaC mlrpe" .dxFqOA 'c ¥¥¥©§¨§¤§©¨¨¥¥¥
ipirn m`" :`pipr i`dA Kci`e ,"ldTd©¨¨§¦¨§©¦§¨¨¦¥¥¥

"dcrd(ck ,eh xAcOA)ipirn mlrpe" . ¨¥¨©¦§¨§¤§©¥¥¥
"DWi`(bi ,d mW)ig lk ipirn dnlrpe" . ¦¨¨§¤¤§¨¥¥¥¨¨

"dxYqp minXd sFrnE(`k ,gk aFI`) ¥©¨©¦¦§¨¨¦

DiPin lirl aizkC ,dxFYA ixii`mW) ©§¦©¨¦§¦§¥¦¥¨

(ai ,mWiOp ikd ,"`vOY oi`n dnkgde" ¨§©¨§¨¥©¦¦¨¥¨¦©¦
ErHW oiC ziA ipirn dnkgd dnlrp¤¤§¨©¨§¨¥¥¥¥¦¤¨
Edf ,"DWi` ipirn mlrpe" .d`xFdA§¨¨§¤§©¥¥¥¦¨¤

Exn`W(` ,`l dhFq)sFrn rnW ENit` ¤¨§¨£¦¨©¥
oi` aEW ,z`nhPW xie`A gxFRd©¥©¨£¦¤¦§¥¥
dnlrpe" `Ed df .DzF` oiwcFA miOd©©¦§¦¨¤§¤¤§¨
ENit`W ,"minXd sFrnE ig lk ipirn¥¥¥¨¨¥©¨©¦¤£¦
Fnvr milrde minXd sFrn rnẄ©¥©¨©¦§¤¡¦©§
oiwcFA miOd oi` aEW ,rci `l EN`M§¦Ÿ¨©¥©©¦§¦

.DzF`ci dxez ¨
)(ci.äòãBðådrcFpe" .dxFqOA 'a §§¨©§¨§§¨

eicar z` 'd ci drcFpe" ,"z`Hgd©©¨§§¨©¤£¨¨
"eiai` z` mrfe(ci ,eq dirWi)ENit`W . §¨©¤Ÿ§¨§©§¨¤£¦

`le z`Hg `iadl Fl WIW bbFXd lr©©¥¤¥§¨¦©¨§Ÿ
.EPOn rxtp `Ed KExA WFcTd ,`iad¥¦©¨¨¦§¨¦¤
in ,"eicar z` 'd ci drcFpe" Edfe§¤§§¨©¤£¨¨¦
in z` ,"mrfe" .oAxw `ianE `hgW¤¨¨¥¦¨§¨§¨©¤¦

.`ian Fpi`W¤¥¥¦
.ãòBî ìäà éðôì Búà eàéáäå'c §¥¦Ÿ¦§¥Ÿ¤¥

l` E`iade" :Kci`e ,`kd .dxFqOA©§¨¨¨§¦¨§¥¦¤
"mipa`d zgY(an ci oNdl),rxFvn iAB ©©¨£¨¦§©¨©¥§¨

"ovgA Kipa E`iade"(ak ,hn dirWi), §¥¦¨©¦§Ÿ¤§©§¨

"mkig` lM z` E`iade"(k ,eq mW):xnFl . §¥¦¤¨£¥¤¨©
Fpi`e 'dl oAxw `iadl aiIEgOW in¦¤§¨§¨¦¨§¨©§¥
zF`xl odMl KixSW sFq ,odMl F`ian§¦©Ÿ¥¤¨¦©Ÿ¥¦§
dnl dkFf ,F`ian `Ed m`e .Fzia irbp¦§¥¥§¦§¦¤§©
E`iade" ,"ovgA Kipa E`iade" xn`PX¤¤¡©§¥¦¨©¦§Ÿ¤§¥¦
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סי `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt "את ∑‡˙ אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְֵֶַָ
מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּפני
ּכּלם  ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, מעּוטּה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻאם

ּכׁשחטא  ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָסרחּו,
הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין מׁשיח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻּכהן

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, .מּׁשחטאּו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְִֵֵֶַַֹ

לּפר  מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן
ּתנא  ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבי
חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו .ּומעט ְְְִִִִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

מּפני  ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמׁשל
יט)חּבתֹו ד, לכּתב (רש"י לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִִַָָָָָֹֻ

ּומּדּוע  לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ועׂשה
ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנאמר

החטא  ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכּונת
ואף  חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו,

זֹו חּטאת להקטיר נראיתּכאן, יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ
הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים  ּכל־חלּבֹו ְְִֵֶָָואת
הם ואף־על־ּפי למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ־ועׂשה
ּומיעט  אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל ר ּבי דבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּנא

חיּבתֹו מּפני רש"י)ּבסרחֹונֹו ובפירוש יט. (ד, ְְְִִִֵָ
ׁשבע  "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמׁש

הּפרכת" ּפני את . . יז)ּפעמים "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּסרחה  למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא
ואם  מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכּולּה
מרּבי  הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

ב)יׁשמעאל מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הביא  מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא

הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
הּמאמר  ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש
ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבּמׁשל

ּכל  א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ׁשמּצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ּכזה  ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻזה
מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁש"אין

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּמל
ׁשהּוא  יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל

ׁשאמר ב)זה פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
רּבי  אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונה
על  הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁשמעאל

ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה אּלא ׁשּור עצמם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הּוא  ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּומאחד
ּכּפרתן  הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא זה היה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמֹו

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ּומאּוחדים  קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתלּויה
חיּבתן  עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם,

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָעֹולה

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»
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(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»
ּוׁשּתי  יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכמֹו
ּבמצות  ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכליֹות,
– הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהעבֹודֹות,

ׁשּנתנן  החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפסּול,
אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּבמּתנה

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר לׁשֹון (ד, - יחטא נׂשיא אׁשר ְֱֱֲֲִִֶֶֶֶָָָָ
ּכּפרה  להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאׁשרי:

זדֹונֹותיו על ׁשּמתחרט קל־וחמר ׁשגגתֹו, יׁש(רש"י)על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָֹלתמּה,
ּפנימּיּות  ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת ּביחס ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֹולא
מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהענינים:
הּנׂשיא  ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעם

לכן  לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּתפקידֹו
הבאת  ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ענינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹעּקר
מּלכּתחּלה  למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹקרּבן
אצל  ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ּבעברֹות. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכׁשלּות
ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנׂשיא,
ּולהביא  להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא וכאׁשר מּלכּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוטא

ַָָּכּפרה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר ׁשּלֹו(ד, ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב וה'ּמל'(רש"י)נֹותן ה'ּנׂשיא' ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - הּוא ִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבאדם
ּתבֹות זהּוּכבד ,לב ,מח ראׁשי הּדֹור). התנהגּות אׁשרי – ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּכאׁשר ּכראּוי, היא לבהאדם נֹותן ׁשּלֹו הּמח הּנׂשיא – ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יכֹול  אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּליט
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . להתאּפק ׁשּבמֹוחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹּברצֹונֹו

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑"אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְִֵַַַָָ
"אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַיׁש

הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑ ְִֵַַָ«≈»

נֹודע  מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשחטא
היה  ׁשאּסּור .לֹו ִֶָָ

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

mixehd lra

)(`k.àeä ìäwä úàhçDil KinqE ©©©¨¨§¦¥
.àèçé àéNð øLàxnFlin lM :Ll £¤¨¦¤¡¨©§¨¦

dlrn ,dgFn Fpi`e zFgnl FciA WIW¤¥§¨¦§§¥¤©£¤
.`hg `Ed EN`M eilrak dxez ¨¨§¦¨¨

)(bk.Bðaø÷ úà`iUp oAxwA xn`p ¤¨§¨¤¡©§¨§©¨¦

onW oAxw `iaIW xnFl ,"z`" iEAx¦¤©¤¨¦¨§¨¨¥
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(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'g iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

והביא  גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
נקבה" גֹו' ואילך)קרּבנֹו כז הרמּב"ם (ד, אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

מן  חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"אין
נקבה" אּלא טז)הּכבׂשים הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְִֵֶַָָָ

ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבטעם
חטא  ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוברמּב"ן
ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ּבגּופֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹלאלקיו
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּולא

ט) א, לבּטל (פרשתנו צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ונמצא, .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוליּסר

העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ויּׂשרף", ּדמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיּׁשפ
ׁשּתכן  והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן מצינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹא

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא ספר הּקרּבן (ראה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי מו. סי' לאדם הבהיר ׁשּיׁש והינּו, .ְְֵֶַָָָ
הּוא ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה הרע,להתּבֹונן יצרֹו מּצד רק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האמיּתי  רצֹונֹו רצֹונֹו,א ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

וׁשב  להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָועל־ידי
לֹו. יכּפר ועֹונֹו ְְֲֵֶַָֻמחטאֹו,

אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָויׁש
ּבא  החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָוהּטעם
עד  מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על ֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרק

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ברמב"ן ׁשּכּמה בזה אריכות (ראה ֲִִֵֶַַַַָָָ
פרשתנו) .סוף

ּבזה  ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָועל־ּפי־זה
התּבֹוננּות  זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשרצֹונֹו
אּלא  כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ּומכּבידה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמקׁשה
- "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָנקבה",

רּכה" ּבלׁשֹון להן ׁש"ּתאמר ג)ּכנקבה יט, יתרו .(רש"י ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" (רש"י זכר, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
יצרֹו.שם) את יכניע על־ידי־זה ורק ,ְְְְִִֵֶֶַַַַ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

mixehd lra
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(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח לא)לריח (ד, ְִֵַַַ
ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹּבפרׁשת
רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . הן (מנחות הרּבה ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
א) קי,

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק ׁשּקרּבן ּדין יׁש הּידּוע ּפי על " ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּדין  מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם ְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּוא
ראה  – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים "זֹובח -ְֱֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, ְְִִִֵֵַַָָָָָָזח"ג

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

mixehd lra
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סה `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה  טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה.
האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑האׁש מדּורֹות על ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ

ּבלע"ז  פואיילי"ׁש לּׁשם. .העׂשּויֹות ְֲֵַַַָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא .ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְַַַַָֻ

ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיאכל
ּכן  נדרׁש 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆

מקּדׁש∑ÌL‡Â.הּטמאה  ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»
וזבֹות ל  זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ

נּדה  ּבבֹועל עֹוף ∑da.הּנֹוגע נבלת ּבֹולע לרּבֹות ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַ

Ú„È.טהֹור  ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈
מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְֲִִִֶַַַָֹ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ‡B.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ

·ÈËÈ‰Ï∑ ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ¿≈ƒְְְְְִַַַַֹֹֹֹ
h·È‡.איׁשן  ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר ÌÏÚÂ.לרּבֹות ִַ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«

epnÓ∑ עֹולה ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ƒ∆ְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּכפירת  ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל ּכאן, ּכמפרׁש ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹויֹורד'

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה .ממֹון, ְְְֵֶָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

mixehd lra
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xwie`סו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑ חּטאת ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לעֹולה. ז')קֹודמת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, .ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ÏÈc·È ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק ∑Û¯Ú.אינֹו ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש ּגבּה ְְֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה .מּול ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְִִֶָָֹ
ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, ְִִִֵֶַַַָָָָֹמּצּוי.

לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑– לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְִָ
ּפסּולה  – לׁשמּה ׁשּלא .ּכׁשרה, ְְְִֵֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּומּצּוי  הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ְְְִִִִֶַַָָָָָֹּבעֹולה
ט) ה, זריקת (רש"י ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ּגם  אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת אלא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּדם,
מּוכח  וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָמּצּוי

ּוברׁש"י  לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, זה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמרׁש"י
א)מעילה ּדבהמה,(ט, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

העֹוף". ּבחּטאת ְְַַַָָָוהּזאה

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'h ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ



סז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,הּכתּוב ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ִַָָָ
וכאן  "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: ּדּלּות, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָּבדּלי

כז) והפריׁש(כריתות עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם ְְְִִִִִֶֶָָָָמּכאן,
ׁשּתי  מּמקצתן יביא והעני, ׂשעירה אֹו לכׂשּבה ְְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָמעֹות
יביא  והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ְְְֱִִִִִִִֵֶָָּתֹורים;

האיפהמּמקצ  עׂשירית "מחּטאתֹו"(תן נאמר: הפריׁש)לכ ; ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויביא  עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמעֹות

"עלֿחּטאתֹו" ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, Á‡Ó˙.קרּבן ְְֱִֶַַַַָָָָָ≈««
‰l‡Ó∑אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש מאחת ≈≈∆ְֲִִֵַַַָָָָָֹ

ּדּלּות ּבדּלי אֹו ּבדּלּות, אֹו ּומה (ת"כ)ּבעׁשירּות, ; ְְֲִֵַַַַַ

ּבכׂשּבה  יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, לֹומר? ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּתלמּוד
יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, יהיּו והּקּלין ׂשעירה, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָאֹו
מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד האיפה? ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבעׂשירית

לחמּורין קּלין הּׂשיגה להׁשוֹות אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָ
ּבדּלי  האיפה לעׂשירית לּקּלין החמּורים ואת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָידֹו,

Ánk‰.ּדּלּות  Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ חֹוטא מנחת על ללּמד ַ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ׁשיריה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

הּוא,(ת"כ)ּדרׁשּו ּכהן זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּתהיה  ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּתהא

תאכל" טז)לא ו .(לקמן ֵֵָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ) מקֹום ּבכל "מעילה" אין ƒƒ¿…««ְְִֵָָָ

אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, כה)אּלא ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ְְֲִִֵֵֶַָ
וכן  עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי

ּבסֹוטה אֹומר ה)הּוא מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :. ְֲֵַָָָָ
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ∑.ההקּדׁש מן ׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתרּומה כב)"חטא" חטא".(לקמן עליו "ולאֿיׂשאּו : ְְְְְִִֵֵָָָֹ

לא  ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹמה
על  אּלא הזהיר לא ּכאן אף האֹוכל, על אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהזהיר

רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד ÈL„wÓ.האֹוכל? ְְִִֵַַַַָָֹƒ»¿≈
קּלים ∑‰' קדׁשים יצאּו לּׁשם, ∑‡ÏÈ.המיחדים ְְִִִֵַַַָָָָֻ«ƒ

ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז לקח",(יחזקאל הארץ "ואתֿאילי : ְְְֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשנים  ׁשּתי ּבן קׁשה ּכאן ÌÈÏ˜LŒÛÒk.אף Ek¯Úa∑ ְִֵֶֶַָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ

סלעים  ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈



xwie`סח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְִֵֶַַָָ

עליו  עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבמי
ח  ּכגֹון: לאו, ׁשּׁשּתיהן אם ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

חלב  ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתר,
מביא  זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה,
ׁשּוּדאי  לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאׁשם

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם Ú„ÈŒ‡ÏÂ.חטא, ְְְִִִַַַַַָָָָָ¿…»«
BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â∑(ת"כ):אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי ¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

עלֿאחתּֿכּמהֿ ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי
נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּמה
מאדם  ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלידע
תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהראׁשֹון
ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָועבר
ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו ְְְִִֵֶֶָָָָֻֻוכי
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: ְְֱִִִֵֵַַָָָָֻהוי
טֹובה  מּדה ּולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה

והּמתעּנה  והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,
רּבי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְִַַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ׁשנים (דברים "עלּֿפי : ְֲֲִִִֵֵֵַַָ
העדּות  מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדים
להביא  אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנים,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָׁשליׁשי
לעֹוברי  לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלענין
ׁשּיׁשּלם  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה עברה, ּכעֹוברי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעברה
רּבי  מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָׂשכר

אֹומר: עזריה ּבן יט)אלעזר כד קציר(דברים תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת כד)בׂשד :(שם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבאת  למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ"למען
סלע  היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹעלֿידֹו
ונתּפרנס  העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָצרּורה

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי .ּבּה, ְֲֵֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא לפניו (ה, וׁשּמן חלב ּכגֹון ְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָֹֻ
האחת את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן לׁשאל,(רש"י)ּוכסבּור יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻמּדּוע
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדהּנה

ּבּמה  הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָרעים,
ׁשל  ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשּמן ּכל והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
מּתענּוג. ֲִִַָּבאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא (ה, ְְְֲֵַָָָָֹ
ׁשל  מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָערּכֹו
ּבׁשֹוגג  חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּטאת.
ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָא

ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאינּנּו
ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמּבלי
ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ּתלּוי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאׁשם

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.Œ¯L‡ ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆

Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚L∑(ת"כ) יד אם זמן,הא לאחר ע »»¿…»«ְְִַַַַָָ
למה  הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו נתּכּפר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּזה
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»



סט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑,קמץ ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִַָָֻ

ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהּוא

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ‡ÌL.ּכבר ÌL‡∑ להביא ְְְֲִִַַָֹ»…»«ְִָ
איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי ׁשאני (בן יכֹול . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

"הּוא" לֹומר: ּתלמּוד מצרע? ואׁשם נזיר אׁשם .מרּבה ְְְֲֲִֶַַַַַַָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה (ת"כ עקיבא: רּבי אמר ∆∆ƒ∆¡»ֲִִַַַָָ

הּמלוה  ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָּתלמּוד
ּבעדים  אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהּלֹווה
ּבעדים  מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּובׁשטר,
ׁשּתדע  רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּובּׁשטר.

ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּכׁשהּוא לפיכ,ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»

ּבמלוה  אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈
ּכלּום  מּידֹו LÚ˜.ׁשּגזל B‡∑ ׂשכיר ׂשכר .הּוא ְִֶַָָ»«ְִַָ

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּממֹון ראׁש הּקרן, ∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

א) קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבתה
אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכפר

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹחמׁש.
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) לאּפּוקי ְְִֵָָָָ«¬∆ְֵַ

ת"כ  ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹו)ּבנֹו ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְְִֶֶַָ

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליו יסף כד)וחמׁשתיו (ה, ֲִִֵַָָָֹֽ
לׁשּלם  הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּב'ּכלי
[ׁשּיכל  אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹותר
ׁשּמׁשּלמים  [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ּבהם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָלסחֹור
ּבזּבז  ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹחֹומׁש
לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור חֹומׁש מּממֹונֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָליּתן

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהקדׁש
מעֹותיו  "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבטלים",
הּזמן  רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַויׁש
ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁש"היּו
הרחבת  זמן ּדהרי יֹום, ׁשלׁשים הּוא הּנפקד, אצל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעֹותיו
יֹום  ׁשלׁשים הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹּבית־ּדין

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש חושן־משפט שולחן־ערוך .(ראה
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח לֹו(פרק ׁשּיׁש "מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופרׁשּו יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹחמּׁשים
לבּסֹוף  ירויח זּוז, חמׁשים עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמפרׁשים
אחת  לׁשנה מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמאתים

ולמזֹונֹות" ח)לכסּות משנה שם פאה הרע"ב "לא (לשון ּכן ועל , ְְְְִִֵַֹ
ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיּטֹול".
מאתים  לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ׁשהרי מהּקרן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּפעמים

זּוז.
חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואם
את  מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַמרויחים
זה  את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' הּקרן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכסּפי

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ְֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
ּבטלין  מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה

ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי הרמב"ם אצלֹו" (לשון ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ז) הלכה ז פרק גזילה מה הלכות את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָ

ּבטלין. מעֹותיו ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f jxk zegiy ihewl)

לֹו הּוא לאׁשר עליו יסף וחמׁשתיו ּבראׁשֹו אתֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֹוׁשּלם
אׁשמתֹו ּביֹום כד)יּתנּנּו ׁשהּממֹון (ה, למי - לֹו הּוא לאׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

יׁשּלם (רש"י)ׁשּלֹו ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
קנס  היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּנגזל?

חׁשיבּות  ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ולא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּגזלן,
מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמי
לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ׁשאמנם ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

ְִַָלּנגזל.

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 cenr f wlg 'zegiy ihewl')
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מׁשה" אל לכל "וּיקרא ׁשּקדמה חּבה ׁשל קריאה הינּו - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ליׂשראל, הּקּב"ה ׁשל העצמית חּבתֹו ּכלֹומר: הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָצּוּויי

הּתֹורה. מצֹות על ׁשעבר יהּודי לגּבי אף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקּימת

לֹו" נֹותן "ונסלח ׁשהּקּב"ה ּבכ ּביטּוי לידי ּבאה זֹו אהבה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
להם. ּומֹוחל וסֹולח לּׁשבים ְִֵֵֶַַָָָיד

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

âðø ¯ åîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ה' ונהניתי ממ"ש אודות לימודו בביהכ"נ שלו ובודאי מתאים 

לדרישת הזמן משתמש בהזדמנות זו להודיע את השומעים ע"ד הלכות הצריכות לדעתם בחיי היום 

יומים וכמרז"ל אשר המעשה הוא העיקר.

מכתב  העתק  שיקבל  מהנכון  הי'  אודותה,  שיש  והסכסוכים  בביהכ"נ  המחיצה  אודות  מ"ש 

אגודת הרבנים אודות הכרח מחיצה וכן כמדומה לי שיש מכתב כזה מיאנג איזראעל ובמילא יחזק זה 

את טענותיו בנחיצותה ובשלום, והשי"ת יצליחו בעניני הכלל ובעניניו הפרטים והוא וזוגתו הרבנית 

תחי' יגדלו את בנם שי' מתוך בריאות הנכונה לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה.



עד

יום ראשון - ג' אדר ב'
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' אדר ב'
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' אדר ב'
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' אדר ב'
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' אדר ב'
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' אדר ב'
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' אדר ב'
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת ויקרא 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 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



עה 'a xc` 'cÎ'b ipyÎoey`x mei Ð dlÎcl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ג' ראשון יום
יום ראשוןֿ שני ג ֿ'ד 'אדר ב ' ,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éèøô ìëá äðäå,86 'nr cr:àã àøèñî

ב' אדר ד' שני יום
äì-ãì÷øô ,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.íúãåáòå íúøåú

ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úBçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥§¨©¤¤©¦§¨¦§¥¥
,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî,el eidiye -áì"å ¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨§¥

,Lnî äçîOä úòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLðonf eze`a - ¦§¨§©§¨¦§©©¦§¨©¨
ale zexixn mb el didzy leki ,dgnya iexy `edy ynn

.dnecke xaypék øçàî¥©©¦
'eëå åéðéòa äæáð BúBéä¡¦§¤§¥¨§
Lôðå óebä ãvî àeä ¯¦©©§¤¤

,úéîäaäzepeaygdn - ©§¥¦
zelty z` el mi`xnd
,zindad eytpe eteb
àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨
úéäìàä Lôð ãvî¦©¤¤¨¡Ÿ¦
Laìîä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§ª¨

da,ziwl`d ytpa - ¨
ìéòì økæpk ,dúBéçäì§©£¨©¦§¨§¥

.[àì ÷øôa]zerixtne zexzeq dgnyde zexixnd oi` ,okle - §¤¤
.zxg` daiqn zraep odn zg` lk ik ,dipyl zg`éàäëe§©

øäfa àúéà àðåb13::"xdef"a xn`p dfl dneca -äiëa" ©§¨¦¨©Ÿ©§¦¨
àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨

:"àccvn iala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika - ¨
xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax - .xg`
dxezd zeceq ,(i`gei
ycwnd zia oaxeg oipra
dyrn zryay ,xn` -
- aevr mb eal did
wxy ,ycwnd zia oaxegn
lceb el rcep dzr
cva ,gny mbe ,oaxegd
zeceqn ,eal ly ipyd
,ixd .el elbzpy dxezd
zeaiq izy opyiyk
izy zeleki - zecxtp
eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz"

.onf

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

lr .d"awdl d`xie dad` - miiniptd ald iybx lr mb "jaala" dlnd

lw xacd oi` ik ,eply yegd cbp edf dxe`kly ,f"i wxta l`y jk

ixd dxezde - epnn d`xi lye 'dl dad` ly `ln ybxl ribdl jkÎlk

dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd lk itlk zxacn

,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne

dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly

dyrnaegena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx -

xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba

ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy

epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley

ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde

ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly

"zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l

cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi lk ala z`vnpd ,d"awd l`

,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly

z`xiae 'd dad`a ,ald mr

xtqn mi`a jynda .'d

mikxcd z` mixiaqnd miwxt

z` wigxdl cvik

zerxtdd ly zeiexyt`d

xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d zceara

dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb

.dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl"

zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda

`xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna dpyiy

;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar xar `ly in

xyt` okle ,rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka wxe

mb ea zelrl mileki dfn - mixeq` mixacl mb zee`z el dpiidzy

xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx z` revial `iadl el

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðéî éèøô ìëá äðäå
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì
úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
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א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק



a'עו xc` 'd iyily mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה  שלישי ב'יום אדר '
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùì íéã÷äá àåäå,cn 'nr cr.ì"ëò åùàøá

zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd
,dyrnaøéòfî èòî ïéáäì íâå,zvwna zegtl ,oiadl oke - §©§¨¦§©¦§¥

z`íéðBðéaä úàéøa úéìëz" -e`xapyote`aex`yiy ©§¦§¦©©¥¦
w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia

:xnelk .`"hily x"enc`
z`ixa zilkz" idn
zybcda - "mipepiad

dlndz`ixa-e`xapy
ote`ax`yidl,'mipepia'

el yi cg` lk `ly
- efk dcina dxigad
zbxcn dlrnl zelrzdl
mdilre ,'mipepia'd
zbixcna cinz x`yidl
xaqedy itk ,'mipepia'd

,c"i wxtaúãéøéå¦¦©
,äfä íìBòì íäéúBîLð¦§¥¤¨¨©¤
zcixi zilkz idne -

ote`a ,dfd mlerl mdizenyplyúéîäaä Lôpa Laìúäì§¦§©¥©¤¤©§¥¦
,àøçà-àøèñå ätìwänL;dnypdn jtidd `idy -øçàî ¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨¥©©

ì eìëeé àlLdçlL,zindad ytpd on xxgzydl -ìk ¤Ÿ§§©§¨¨
,íäéîé,`l s`e -álaL éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìå §¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦¤©¥

ote`a -äpnî eìòé àlL,zindad ytpdn -ìà íéøeäøä ¤Ÿ©£¦¤¨¦§¦¤
,çnä,rval mcia didi `l df xac mb -dúeîöòå dúeäî ék ©Ÿ©¦¨¨§©§¨

dúøeáâáe dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨¦§¨¨
,dzãìBúk íìöàdl oi` zindad ytpa mznglne - ¤§¨§©§¨

,zindad ytpd mvr lr drtyd÷øgilvn `edy lke - ©
wx `id eznglna biydlíôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨

òì økæpk,ìéiyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - ©¦§¨§¥
dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdl zindad ytpd

;xeq`yïk-íàåea x`yp zindad ytpd mvry xg`n - §¦¥

:dl`yd zl`yp ,etwezaíäéúBîLð eãøé äæ änìly - ¨¨¤¨§¦§¥¤
,'mipepia'dòâéì äfä íìBòì,rbiizdl -,íBìLå-ñç ÷éøì ¨¨©¤¦©¨¦©§¨

?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläìs`e - §¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§
ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay
zindad ytpa "ipepia"d
zeyxdl `ly -
,daygna dzehlzyd
znxeb - dyrne xeaic
,dax gexÎzgp dlrnl
- !"wixl" df oi` ok m`e
jk myl" okÎitÎlrÎs`
zeidl oiicr dkixv `l

zeyalzddytpa
,zindaddaxc`-

miccv ipy zeidl mdilr
'eke mi`peye micbep
ziwl`d ytpdyke
ila lrtie dyri ,zgvpn
:xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd
Î`xhqd z` stekl" ziwl`d ytpd ly dyecigy xg`n
`le - zindad ytpd jeza zeyalzdd ici lr `a "`xg`
ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn zeytpd izyy ote`a
gexÎzgple "`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay ,dxen df
ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid

hxta :`iyewd zx`yp okÎm`e - dnvr zindaddflertl ,
eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei ,zindad ytpd lr

:`l` ?melyeÎqg `eylíéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦
íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨

.íúãBáòådidz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk - ©£¨¨
miwqere dxez micnel mdy drya mz` okeyd iwl`d xe`a

.'d zceara

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] 'à÷eði'ä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt1÷eñt ìò [2éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" : ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦

àa,'eë Lð øác éBðéò øúà ïze`vnp mewn dfi`a ike - §¨£©¥§©©
md m`d .mc` ly eipir
xne`y ,xg` mewna
eipir ,`wec ,mkgdy

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¦
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc¦§©
,epcnl ixdy -Cäé àìŸ§©

àLéøc déelâa Lð øa©©§¦¥§¥¨

,úBnà òaøà;y`x ieliba zen` rax` mc` jli l` -éàî ©§©©©
,àîòè?recn -,déLéø ìò àéøL àzðéëLcdpiky ik - ©£¨¦§¦§¨©§¨©¥¥

,okle .ey`x lr dxeydéLéøa éBìéîe éäBðéò íëç ìëå§¨¨¨¥¦¦§¥¥
,ïeðéàlk ly eipir - ¦

ezepiiprzd lk) mkg
(mb okle ,eal zneyze
.y`xa (mifkexn) eixeaic

:xnelkàéøLc àeääa§©§©§¨
,déLéø ìò àîi÷å- §©¨¨©¥¥

"dxey"d dpikyd xe`a
;ey`x lr "miiw"eãëå§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת



עז 'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ו' רביעי יום
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr:ïéáé ìéëùîäå

,òcðì ,ïnz éBðéòmiaqen (ehane ezepiiprzd) eipiryke - ¥©¨¦§©
zrcl eilr ,myl¯ déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©¥¥

éøèöà,àçLîì C- ¦§¨¦§¦§¨
lr "wlec"d xe` eze`
(eznyp lr xi`nd) ey`x

.onyl wewfàôeâc ïéâa§¦§¨
,äìéút eäéà Lð øác§©©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe§¨©§¦§¥¨
mc` ly eteb ,oky -
dpnn) dliztl leyn
dreaw dae xe`d jynp
zxrea y`de (y`d

;dilrnøîàå çåö àkìî äîìLe3:"geev" jlnd dnlye - §ŸŸ©§¨¨©§¨©

:devneBLàøác àøBäð àäc ,øñçé ìà ELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§©¤§©§¨§¨¦§Ÿ
éøèöà,àçLîì C,"ony"l wewf ey`x lry xe`d ,oky - ¦§¨¦§¦§¨

,ïàáè ïàãáeò ïeðéàå- §¦§¨©§¨
miaeh miyrn md dl`e
miyrnd .dyer mc`y
onyd mieedn miaehd

.xe` eze`làc ìòå§©¨
,"BLàøa åéðéò íëçä- ¤¨¨¥¨§Ÿ

mkgd ly eipir ,jk lre
`ly b`ec `ede ,ey`xa
miyrnd ,"ony"d xqgi
eze` jxevl ,miaehd

,xe`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥
àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨

,à÷åc íéáBè íéNòî éãé-ìòmiynynd ,dyer mc`dy - ©§¥©£¦¦©§¨
eze`l "ony"k,xe`àìå§Ÿ

àéäL ,BúîLða Bì éc©§¦§¨¤¦
,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©

àéä úBéäìdnypdy - ¦§¦
didzäìéúôì ïîLk- §¤¤¦§¦¨

ynyz dnypdy ,xnelk
,sebd ,dliztl "ony"
jynidl y`d rah ixdy
zfg`p `id oi`e ,dlrnl
iciÎlr m`Îik ,dhnl
zxread dlizta dzfig`
jci`n j` ;xread ura e`
zlk`p dnvr dliztd
zwzrp y`de ,zexidna
y` :cere z`f ;xdn dpnn
dliztdn d`ad efk

ixnbl zn`zen dliztd oi`y oeikn ,jf xe` witz `l cala
ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl miwwfp okle - y`l jtdidl
oi` recn oaen o`kn .jf xe` dxi`ne y`d zniiwzn f`e ,y`l
ik ,mc`d lr dxeyd dpikyd xe`l onyk ynyl leki sebd
la` .dnvr y`dn wlgl jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd
onyl zeyridl ,dxe`kl dleki ,dwl` wlg `idy dnypd
dxeyd dyecwd xe`l jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd xe`l
miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn - jk m`e .mc`d lr

?onyk eynyi mdy .`wec,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîepax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
xenb wicv ly s` - mc` ly eznypy ,oldl xiaqn owfd

oi` ,z`f lka - mibeprza dad`ae d`xia d"awd z` caery
ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick cr ,ze`ivna dlha `id

ixdy - ze`ivn efi` z`f lka `idin yie ,`xiyin yi
o`k mpyi jke ;ade`yipye` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

oi` ,okle .eiptn `xi
ynyl dleki dnypd
zeevn wxe .'d xe`l onyk
itky ,miaeh miyrne
xac md ,oldl xiaqiy

cg`mileki - 'd xe` mr
'd xe`l onyk ynyl
jk lre .icedia xi`nd

:"`ipz"a xne` `edék¦
elôà ,íãàä úîLð äpä¦¥¦§©¨¨¨£¦
'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä©¦¨¥
äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨

íéâeðòúa`edy - §©£¦
z` dad`a yibxn
xac ,zewl`n beprzd
zilrp dbixcnl aygpd

;xzeiadðéà ïë-ét-ìò-óàdppi` eznyp -úeàéöna äìèa ©©¦¥¥¨§¥¨¦§¦
íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì§©§¥¦¨¥§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'d xe` mr -Bîöò éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥©§
;BáäBàå 'ä àøé ¯-`ed,'d z` `xi`ed:xnelk .'d z` ade` §¥§£

ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd oi`
"ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l jtdpe

.'d xe`lBðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§
Cøaúé;devn dze` miiwi icediy ,dvex d"awd -BðBöøe ¦§¨¥§

,íéàeøaäå úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷î àeä Cøaúémpn` - ¦§¨¥§©©¦§¨¨¨§©§¦
mdy dvex d"awdy oeikn wx miig mi`xapde zenlerd lk mb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
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ח.3. ט, קהלת



a'עח xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oevxd oial d`ixad z` dignd oevxd oia lcadd j` ;eigi
z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka `hazn zeevnay

ici lr ,oeilrd oevxdn mzeigãøBiL,oeilrd oevxd -íäéìà ¤¥£¥¤
ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§

àeä-Ceøaepiid "mipt" - ¨
ly ezeinipt ,zeinipt
,zxzzqn oeilrd oevxd

pevig wx dxi`nely ezei
oevxd,úBâøãnä úãéøéå¦¦©©©§¥

dpeilr dbixcnn -
,dpnn dpezgzlãò©

úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©
ïéàî Lé úBàøaäìe- §¦¨§¥¥©¦

zeidl elkeiyeøáãå§¨¨
àìå ,Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§Ÿ

úeàéöna eìèaé,oky - ¦¨§¦§¦
oevxdn mzeedzd eli`
ici lr `ly dzid oeilrd
miaxd minevnvd
`l - 'eke "mipt zxzqd"e
"yi" ly xeiva md eid
eid `l` ,"cxtp xac"e
.ixnbl ze`ivna milha
oevxd zeiniptyk `wec

ielib icil d`a oeilrd oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd
zexyt` zniiw - zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdlìéòì økæpk4-ïéàM-äî , ©¦§¨§¥©¤¥
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðtlka d"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad
epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn
z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx
myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn
xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk
mi`xape zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl
z` eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig)
mler epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd
xac meye ,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy

:`lina ixd ,odilr xizqn epi`íäaL úeiçä ïéà,zeevnay - ¥©©¤¨¤
BðBöøa ììëðå ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨§¦§¨¦§

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé,xacd oaen okle - ¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
od ik ,dpikyd xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy
onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp

ilrd oevxa llkp dfÎiciÎlr] xpd y`a bfnzne jtdpywx `l oe
gek mb `l` ,devnd z` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd

d ly dyrndsebgekd enk ,ziyrnd devnd z` miiwnd

`ed ixd ,dnecke bexz`d z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny
owfd epax xiaqiy itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp

.[jyndaz`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl
dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr mc`d lr dpikyd
ici lr `l` ,zewl`l

:zeevn ly oneiw,äpäå§¦¥
,äðéëMä úàøLä ïéðò¦§©©§¨©©§¦¨
Búeäìà éelb àeä¦¡Ÿ
óBñ-ïéà øBàå Cøaúé¦§¨¥§¥
,øác äæéàa àeä-Ceøä§¥¤¨¨
`vnp ixd mvra ,oky -
,mewn lka d"awd
df xac lry mixne`yke
dpeekd ,dpikyd dxey

`idziwl`d zelbzdl
,xac eze` lreðéäå§©§

,øîBì:xnelk -BúBàL ©¤
'ä øBàa ììëð øác̈¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe¨¥¦§¦
àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨
'ä Ba älbúîe äøBML¤¤¦§©¤

.ãçàdpikyd z`xyd - ¤¨
zelbzd - dyexit
d`a zelbzdde ,dpikyd

.zelhazd dpyiy okid wxåéìà ìèa àlM äî ìk ìáà£¨¨©¤Ÿ¨¥¥¨
óàå .Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥¥¤¦§©¤§©

Ba ÷acúnL øeîb ÷écö,d"awda -äaø äáäàa`idy - ©¦¨¤¦§©¥§©£¨©¨
lka ,d"awdl zewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn

:z`f,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøäoi` - £¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤
.zn`a d"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygnék¦

úzîàly oiprd -Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦
,Búecçàå,d"awd ly -Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäL §©§¤§©§¤¤¦§¨

,Lnîdpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ©¨
,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` lÎ` `edy jka wx z`hazn

.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlaeäæ ïk-íàå§¦¥¤
,áäBàä,d"awd z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd - ¨¥

Lé àeäLdf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in,ade`yàìå ¤¥§Ÿ
,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî úéì ¯ ñôàoi`y ixd - ¤¤¥©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegeke `ed) ezaygnei,llk d"awd z` dbiyne "zqtez" (
,úBönä íei÷ éãé-ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨©§¥¦©¦§

.íéðt øzñä íeL éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL- ¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦¤§¥¨¦
meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt
mc`a zeidl dleki zeevnd meiw iciÎlr ,`wec ,okle ,zeevnd
zipgex dcear ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd

.zhytenddbdly zelbzddy ,o`k xn`py dnl qgia
xacdyk `wec d`a ,xaca `edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl`
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íéøîà éèå÷éì
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà
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כב.4. כא, י, פרק



עט 'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

wicv mb ,jk meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha
,zewl`l ("dax dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb
`l` ,d"awd z` llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi`
d"awd ly eznkge epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec

:ddbda owfd epax xne` -
éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦

,íBìMä-åéìòaxd - ¨¨©¨
,yhixfnn cibndLeøt¥

áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨
-ïéà øBàL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤¥
Bðéà àeä-Ceøa óBñ¨¥
íìBòa elôà ãçéúî¦§©¥£¦§¨
éãé-ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`
d"awd cg`zn ,"dnkg"d
.zeliv`d mler ipipr mr
cibnd axd xn` jk lre
"yexit" yhixfnn
idn - "yexit" :"mrh"e
ly ezeyalzd zernyn
;dnkgd zxitqa d"awd
`ed oi` recn - "mrh"e
wx xac meya cgiizn
zxitqa ezeyalzd ixg`

.dnkgdíeMî eðéäå§©§¦
,úîàä ãçà àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL,izin`d "cg`"d - ¤¥¨¤¨¨¡¤

:xnelkúâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©
:('eëå äîëçäecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©¨§¨§

seqÎoi` xe`y zernynd idef .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp
`ed"y enk dlbzn seqÎoi` xe` :dnkgd zxitqa yalzn
ixg` wx ,xac meya cg`zn `ed oi` okle ,"ezlef oi`e ecal

xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz yalzn `edyseqÎoi`
enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha `edy xaca wx cg`zn
zbixcn ,xen`k ,`id ef dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y
zxfrae ,zeciqga wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd

oaei 'dcr epcnly dnn .mixeriyd jynda xzei dagxda
,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr
.dad`e zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le

zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl
.ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd
,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick ,eli`e
levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec df ixd

sebd z` dignd zindad ytpd gek ly xzi5.íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨
éðL íò ,úéäìàä BLôð àéäL ,BúîLð éæà ,äøBza ÷ñBò¥©¨£©¦§¨¤¦©§¨¡Ÿ¦¦§¥

äáLçîe øeacä çk íäL ,ícáì íéîéðtä äéLeáì- §¤¨©§¦¦§©¨¤¥Ÿ©©¦©£¨¨
dzeida ,ytpd ly inipt yeal `id ,aeygl gekd - "daygn"
,wqtd ila ,cinz zlret daygnd okly ;ytpd mr zcge`n
z`vnp ixd ytpde - ytpd mr xzei aexiwa dxeyw `idy iptn

cinz,xeaicd gek mb jk .
ly inipt yeal `ed
gekl d`eeyda - ytpd
xaca lretd dyrnd
on ixnbl cxtp `edy
mc`y dryae .mc`d
ytpd ixd ,dxez cnel
:miyeald ipye ziwl`d

,daygne xeaicúBììëð¦§¨
'ä øBàa`edy --ïéà §¥

úBãçéîe àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
àéäå .øeîb ãeçéa Ba§¦¨§¦

Läìò äðéëMä úàø ©§¨©©§¦¨©
øîàîk ,úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©£©

ì"æø6ãçà elôàL ©©¤£¦¤¨
äøBza ÷ñBòå áLBiL¤¥§¥©¨

.Bnò äðéëLdpikyd - §¦¨¦
eytp lr f` dxey
,diyeal ipye ziwl`d
`id mda ,xeaice daygn
ayeg `edyk zyalzn

.dxez xacneéãk Cà©§¥
éLîäìúøàäå øBà C §©§¦§¤¨©

àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò íb äðéëMäytpd - ©§¦¨©©§©§©§¥¦¤¦
,zindadLnî Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçäz` dign `id - ©¦¦©§ª¤¤§©¨

- miinybd eiiga sebdéøöúBNòpä úBiNòî úBöî íi÷ì C ¨¦§©¥¦§©£¦©©£
,Lnî óebä éãé-ìò.dyrnd geka -Lnî óebä çk æàL ©§¥©©¨¤¨Ÿ©©©¨

Bæ äiNòaLgekd o`k epyi ,oilitz gipn mc`yk :lynl - ¤©£¦¨
lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane cid z` ripnd iptebd
gipn icediy - devn dze`n wlg df gek deedn `lina .ynn

`ed okle - oilitzãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§§ª¨§¦
àeäå ,øeîb,sebd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáì ¨§§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta epcnly enk -
.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yeal - iyilyd yealdéæàå- ©£©

,oeilrd oevxd mr cgeine llkp dyrnd gekykLôð çk íb©Ÿ©¤¤
,dâð útìwnL Lnî BôeâaL úéðeiçäwxta epcnly itk - ©¦¦¤§©¨¤¦§¦©Ÿ©
,dbep ztilwn `id zindad ytpdy '`áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§

àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk äMãwa Lnî ììëðå§¦§¨©¨©§ª¨©¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤
,df gek -,äåönä äNòî äNBòå ìòBtä àeäziiyry s` - ©¥§¤©£¥©¦§¨
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,zindad ytpd iciÎlr `wec ,`l` .oilitz zgpdk ,zinyb
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äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג, אבות
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leki ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `idysebd
,ziwl`d ytpdn lrten zeidlBãòìaLly dgek ila - ¤¦§¨

,zipeigd ytpd,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨
àéä ék,ziwl`d ytpd -,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeø- ¦¦¨¦¦§©©§¦§¨§¦

ipy od zeinybe zeipgexe
;micbep mixacòvînäå§©§ª¨

íäéðéaytpd oia - ¥¥¤
,sebd oial ziwl`dàéä¦

úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
íãàä íãa úLaìîä©§ª¤¤§©¨¨¨

.óebä ìëå BaìaL- ¤§¦§¨©
]x"enc` w"k zxrd

`"hily(rbepe) xaecnd" :
oiipr `ed o`k ybcene

dlertdok mb xnel yie .
zexagzdc iptn `edy
(zindad ytpd mb) ytpd
`iltnd gka `ed seba
w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl
oeekzn `"hily x"enc`
:ef ezxrda (c"rtl)
ytp"dy o`k xaecna
`id "zindad zipeigd
ytpd oia "rvenn"d
,sebd oial ziwl`d
rbep df o`ke) `id dpeekd

a jeeizl (ybcenezlertziwl`d ytpd :seba ziwl`d ytpd
zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd

`idy ,zindad zipeigd ytpdmvramca ynn zyaelnd
ytpa (xnele zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd
zipgexd ytpd ly zecg`zdd mvra "rvenn" xeza zindad
w"ke .(llk o`k rbep epi` df oipr ,oky) inybd sebd mr
mb (o`k rbep df oi`y z`f caln) siqen `"hily x"enc`

xaqdxeza zindad ytpd zece` xacl llk o`k jiiy `ly ,
ezin`l ,oky - sebd mr ytpd zexagzd ly oaena "rvenn"
(zindad ytpd ly mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly
dxeva :xnelk ,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr
ytpd .[(rvenn ici lr xyt`zn dfy `le) zirahÎlre zi`lt
zekiiy dl yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad
mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae
oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd
ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d ytpd

ek mb llkp okl - devnd dyrn z` dyere sebadyecwa dg
.devnd ziiyr zrya

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl

:mc`d seb lk lr dpikyd z`xyddúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨
ìLàì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð ¤¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ

,äMã÷a eììëðytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§§©§ª¨
`le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci lry ,zindad
mvr zeednd ody zecnd
itk - zindad ytpd
,a"i wxta epcnly
zellkp ,cala miwicvay

;dyecwa zecnd-ìkî¦¨
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwìoeeikn - ©§ª¨
zerpkp zerxd zecndy

,dyecwlïçøk-ìòáe§©¨§¨
,ïîà ïéðBòdiyrnl - ¦¨¥

,ziwl`d ytpd ly
ïévøúîe ïéîékñîe©§¦¦¦§©¦
éãé-ìò ,äåönä úiNòì©£¦©©¦§¨©§¥
BLôð úeøabúä¦§©§©§
èélML çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦

,álä ìòepcnly itk - ©©¥
s` lry ,a"i wxta
`l "ipepia"a ald iybxy
yi la` ,dyecwa ellkp
,mdilr helyl gekd ea
zelcba zeppeazd ici lr
,egena `edÎjexa 'ied

,lreta zeevn ziiyrl xywa ald lr lertleïäåzecnd - §¥
od ,zindad ytpd ly zerxdBæ äòLaziwl`d ytpdyk - §¨¨

,d"awd ly ezelcba zppeazn,äðLå úeìb úðéçáaod - ¦§¦©¨§¥¨
,zelba ze`vnpe zepyi eli`k,ìéòì økæpk.a"i wxta -Cëìe ©¦§¨§¥§¨

äòéðî Bæ ïéà,dripn meyn jka oi` -ìò äðéëMä úàøLäî ¥§¦¨¥©§¨©©§¦¨©
.Bæ äòLa íãàä óebcvik xiaqdl owfd epax jiynn oldl - ¨¨¨§¨¨

devn ici lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok`
.zg`,eðéäc:xnelk -úiNòa Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨©£¦©

,äåönä,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynl -àeä ©¦§¨
,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnî ììëðdfd gekd - ¦§¨©¨§§ª¨§¦¨

,devnay 'd xe` mr ixnbl cg`zne bfnznäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
éLîîäøàä C,"dx`d" zpigaay iwl` xe` -Lôð úeììëì ©§¦¤¨¨¦§¨¤¤

,éîLbä óebä ìò íâå ,óebä ìëaL úéðeiçälr wx `le - ©¦¦¤§¨©§©©©©©§¦
lk lr dx`dd zkynp dxev efi`a ,devnd z` miiwnd xa`d

- ?sebd lk lre zipeigd ytpéwî úðéçáaäìòîlî ó ¦§¦©©¦¦§©§¨
.åéìâø ãòå BLàøî.sebd z`e zindad ytpd z` dtiwda - ¥Ÿ§©©§¨

áeúkL eäæå7"déLéø ìò àéøL àzðéëLå" :8.à÷éc "ìò" ¯ §¤¤¨§¦§¨©§¨©¥¥©©§¨
-lr,`weclrzpigaa ,y`xdsiwn;äøNò éa ìkà" ïëå§¥©¨¥£¨¨

."àéøL àzðéëLlk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb jke - §¦§¨©§¨
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ä àì åãòìáùéë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúé

íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå óåâä ìëå åáìáù
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
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ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù
àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד ע"י זה שנעשה (ולא שריא



פי 'a xc` 'f iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ז' חמישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .åì ÷øô,90 'nr cr.ãåò éñôàå

dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr
zybxenmkezadxey `id `l` ,mdilrsiwn ly ote`a ,9.

ly zepeyd zebxca milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn
geka `idy itk ,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd

dyerd zindad ytpd
devnd z`10`idy itk ,

,llka zindad ytpa
`idy seba `idy itke

,cala siwn zpigaalr
cg` lr ,devna miwqer mpi`y dxyr lr ,devn ziiyr ici

devna wqer epi`y:xnelk - `"hily x"enc` w"k zxrd)
mb xyt` ,envr sebd lr dpikyd z`xydaoia wlgl

dxyr lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd
y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyincg` lk

.xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n
miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd
.iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry

:"`ipz"d oeylae,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäLd"awd ,oky - ¤¦§¦©¦¥¨

yecigd - mi`xapdn xzqen `edy `l` ,mewn lka `vnp ixd
ayz`xyd,seqÎoi` xe` ly zelbzdd dpyiy ,`ed dpikyd

seqÎoi` xe` ly df ielibBa íBìLå-ñç éepL àø÷ð Bðéà¥¦§¨¦©§¨
,éeaø àìå ,Cøaúéz`xyd dzid `l mcewy dcaerd - ¦§¨¥§Ÿ¦

d"awday zxne` dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd
,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzypàúéàãk¦§¦¨

ïéøãäðña11:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk -øîà"c §©§¤§¦§¨©
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déìoaxl xn` miieqn "oin" - ¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk eúéøîàmz` - ©§¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lry mixne`änk©¨

úéà àzðéëL?"eëì- §¦§¨¦§
yi zepiky dnk ,jk m`

?mklBì áéLäåoax - §¥¦
:l`ilnbøBàî ìLî̈¨¥

úBðBlça ñðëpä LîMä©¤¤©¦§¨§©
,'eë íéaø,xetqÎoi` zepelg ici lr xi`n ynyd xe`y s` - ©¦

cg` xe` `ed `l` ,zexe` ipin lk ly "ieaix" meyn jka oi`
,dreav zikekf jxc xi`n ynyd xe`yk mb jk ;ynyd xe` -
"iepiy" meyn jka oi`y ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de
ipiray wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd xe` - envr xe`a
xe`d z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd
,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd ici lr
min :(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el d`xpd
mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd
mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ik ,mzxeva epzyp `l mnvr
,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei
lcadd lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,xe` eze` `ed envr xe`dy
`ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep

,dxey:ïéáé ìékNnäå,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed

yibxn.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy ,oiprd z`

.åì ÷øt"ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd zln)

lkd zilkzy - ("ezeyrl

zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id

ici lry meyn z`fe .dyrna

dpikyd xe` jynp ,dyrn

sebde zindad ytpd lr mb

idn :dxaqd miperh mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d ytpd lr wx `le

,sebde zindad ytpd lr xe`d zkynda zcgeind dlecbd dlrnd

,e"l wxta owfd epax xiaqi okl - ?zilkzd z` dyrnd deedn dllbay

dxic" el zeidl d"awd de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa zilkz lky

`edy ,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd zenlera ,"mipezgza

jetdl `id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey ea ,xzeia oezgzd mlerd

ea xi`iye ,xe`l jyegd z`

daexn dcna seqÎoi` xe`

zenlera xy`n xzei

z`hazn ,okle .mipeilrd

zeevn meiwa ,"zilkz"d

ytpay ,mipezgza dxicd oipr rvazn dfÎiciÎlr ,oky .`wec dyrna

.seqÎoi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae ,sebae zindad

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxalÎmpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨
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íéøîà éèå÷éì

ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë
ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå

äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî
äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá
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4

התניא". בפי' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל -Ì‰ÈÏÚ.פנים כל על מקיף בדרך -.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל - א.ÓÓ.".11˘עוד א.1.לט, ז, נשא, תנחומא מדרש



a'פב xc` 'f iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwä:xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
enk seqÎoi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd jezay
,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal lk ila ,`edy
zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica `vnp mc`d mvry

:`id "mipezgza (dxic)"
ick ,mxa .dfd mlera
,cenild jynd z` lwdl
xaqd micwdl ie`xd on
epinkgy dn iabl xvw
de`zpy ,mixne` l"f
dxic" el zeidl d"awd
xnel oi` :"mipezgza
miaygp d"awd iably
mipezgzk dl` zenler
dzegt dbixcn ilrake
zenler znerl xzei
eli`k miaygpd mixg`
dbixcn ilrake mipeilrl
,oky - xzei dlrp
,`id efk driaw zernyn

"awd iablyzenlerd d
eil` miaexw mipeilrd

mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr dbixcna mdy iptn
epi` dfe - xzei dzegt dbixcna mdy iptn epnn miwegxy
iabl :xacd yexit .mieey zenlerd lk ,d"awd iabl ik ,zn`
mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcnde zenlerd oi` d"awd

,llkweica;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia xacdy itk
.mipeilra `vnp `edy dcn dze`a mipezgza `vnp d"awd
iabl `id "mipezgza" zernyny ,xnel gxkdd on ,okl

:zenlerdmdamdiablezenler ly zelylzyd xcq miiw
zezigpde zepeilrd .dbixcnae dlrna mipezgze mipeilr mdy

epyi mipeilrd zenleray jka ze`haznielibzewl` ,zewl`
zewl`d mipezgzd zenlera eli`e ;zelbzda my `id
,dfd mlerd ,ep` epnler - jkl m`zdae .znlrpe zxzqen
xzei znlrpe zxzqen zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed

.zenlerd x`y lka xy`niL àì ,äpäåCøaúé åéðôì C §¦¥Ÿ©¨§¨¨¦§¨¥
,ähîe äìòî úðéça,dbixcna oezgze oeilr -àeä ék §¦©©§¨©¨¦

.äåLa ïéîìò ìk àlîî Cøaúézenlera `vnp `ed - ¦§¨¥§©¥¨¨§¦§¨¤
,mipeilrd zenlera `vnp `edy enk dcn dze`a mipezgzd
zenlerde mipeilrd zenlerd oia eiabl lcad oi` ,okle

,mipezgzd,ïéðòä øeàa àlà,mixne` l"f epinkgy dn - ¤¨¥¨¦§¨
dpeekd oi`y ,"mipezgza dxic" el zeidl de`zp d"awdy

iably ,xiaqiy itk ,`l` ,jxazi eiabl mipezgzlzenlerd
,mipezgz mi`xwp md mnvríìBòä àøápL íã÷ ék- ¦Ÿ¤¤¦§¨¨¨

,xnelklk,zenlerd,ãçéîe ãéçé Cøaúé Bcáì àeä äéä̈¨§©¦§¨¥¨¦§ª¨
,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîedid lekiy lk - §©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨

`lenn did - zenlerd z`ixal zexyt`ke mewnk aygidl

;seqÎoi` xe`aäzò íâå,zenlerd z`ixa xg`l -àeä ïk §©©¨¥
.Cøaúé åéðôìiptl oia lcad oi` d"awd iabl :xnelk - §¨¨¦§¨¥

mey dxvi `l dlek d`ixad ;d`ixad ixg`l oial d`ixad
jxazi ea iepiy.hlgend ecegiiaeìà àeä éepMäL ÷ø©¤©¦¤

BøBàå Búeiç íéìa÷îä©§©§¦©§
,Cøaúédeedzp mabl - ¦§¨¥

`l d`ixad iptl :iepiy
"milawn" `vnpa eid
,xe`de zeigd z` lawl
- d`ixad ixg`l eli`e
,"milawn" mpyi

íéìa÷nLzeigd z` - ¤§©§¦
,jxazi epnn xe`de- ìò©

íéaø íéLeáì éãé§¥§¦©¦
íéøézñîe íéqëîä©§©¦©§¦¦

,Cøaúé BøBàila ,oky - ¦§¨¥
eid `l miyeal mze`
zeigd z` lawl mileki
milhazn eide xe`de
.ixnbl ze`ivna

:áéúëãkaezky enk -2: §¦§¦
íãàä éðàøé àì ék"¦Ÿ¦§©¦¨¨¨

,"éçåmi`xapd mb `l` ,inyb seb lra `edy ,mc`d wx `le - ¨¨
zeigde xe`d z` lawl mileki mpi` ,mik`lnk ,miipgexd

;mixizqnd miyeal ila ziwl`dì"æø eLøôãëå3elôàL §¦§¥§©©¤£¦
"úBiç" íéàø÷pä íéëàìî,ycewd -.'eë ïéàBø ïéà- ©§¨¦©¦§¨¦©¥¦

elkeiy mixyt`ne mixizqnd miyeal iciÎlr `l` ,zewl`
mzeig z` milawn mi`xapde zenlerd lky ,ixd .lawl
,cin o`k xaqeiy itk ,jkae .mixzqde miyeal ici lr ziwl`d
:mipezgzd zenlerl mipeilrd zenlerd oia lcadd `hazn
,zelbzda xzei `id mipeilrd zenlera ziwl`d zeigd
mipezgzd zenlera eli`e .xzei dzegt dcna `id dzxzqde

.xzei zxzqen ziwl`d zeigd -ìzLä ïéðò eäæåúeìL §¤¦§©¦§©§§
,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä,xnelk - ¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨

,mlerl mlern ,zenlerd ly zbxecnd dcixide zelylzydd
,mdly dxzqdd zcna z`hazníéLeálä éeaø éãé-ìò©§¥¦©§¦

,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnämiaxy lkk - ©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥
,dcixid dlcb jk - dlcb dxzqdde miyealdàøápL ãò©¤¦§¨

,Lnî éøîçäå éîLbä äfä íìBò"inyb" `ed dfd mlerd - ¨©¤©©§¦§©¨§¦©¨
lk dign ziwl`d zeigdy zn`d llk ea zi`xp `l okly -
,zn`k xwyd mb d`xp okly ,"ixneg" mb `ed jkl sqepe ,xac

àeäåmlerd -dfd,,äâøãna ïBzçzä,zenlerd lk oia - §©©§©©§¥¨
CLçå Cøaúé BøBà øzñä ïéðòa ,epnî ähîì ïBzçz ïéàL¤¥©§§©¨¦¤§¦§©¤§¥¦§¨¥§Ÿ¤

,ìtëîe ìeôk`edy enk xzqen jk lk xe`d eay mler oi` - ¨§ª¨
,dfd mleraàeäL ãò,dfd mler --àøèñå úBtì÷ àìî ©¤¨¥§¦§¦§¨

."ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,Lnî 'ä ãâð ïäL ,àøçà- ¨¢¨¤¥¤¤©¨©£¦§©§¦
ocalne zicrlad ze`ivnd od ody onvr lr zexne` zetilwd
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íéøîà éèå÷éì
êééù àì äðäå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä
ïéîìò ìë àìîî 'úé àåä éë äèîå äìòî 'éçá 'úé åéðôì
íìåòä àøáðù íãå÷ éë ïéðòä øåàéá àìà .äåùá
äæä íå÷îä ìë àìîîå ãçåéîå ãéçé 'úé åãáì àåä äéä
÷ø 'úé åéðôì àåä ïë äúò íâå íìåòä åá àøáù
íéìá÷îù 'úé åøåàå åúåéç íéìá÷îä ìà àåä éåðéùäù
áéúëãë 'úé åøåà íéøéúñîå íéñëîä íéáø íéùåáì é"ò
'÷ðä íéëàìî 'éôàù ì"æø 'éôãëå éçå íãàä éðàøé àì éë
úåîìåòä úåìùìúùä ïéðò åäæå 'åë ïéàåø ïéà úåéç
íéøéúñîä 'éùåáìä éåáéø é"ò 'âøãîì äâøãîî íúãéøéå
éîùâä æä"åò àøáðù ãò 'úé åðîîù úåéçäå øåàä
ïåúçú ïéàù äâøãîá ïåúçúä àåäå ùîî éøîåçäå
ìôåëîå ìåôë êùçå 'úé åøåà øúñä ïéðòá åðîî äèîì
éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי



פג 'a xc` 'g iyiy mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ח' שישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéìëú äðäå,en 'nr cr.úåàéöîá åìèáé

- `id ,"mipezgza" ly zernyndy ,oaen xen`d lkn .qt` -
ezeida ,dfdÎmlerdoezgzdoeeik ,dzrn .dbixcna xzeia
zelylzyd zniiwyzg`yi ,mipezgze mipeilr zenler ly

zenlerd :zelylzydd zilkze xwir md mdn el` ,oecl mewn
mipezgzd zenlerd eli`e ,zewl` ielib epyi mday mipeilrd
mlrde jyeg miiwyk ik ,mipeilrd zlrn hiladl ick wx mi`a
zenlera `id zilkzdy e` ,ielibde xe`d zlrn f` zxkip
zenler exveeiy icky ,`l`) mlrda zewl` mda mipezgzd

mze`xaide ,zelylzydd xcq zeidl jixv did ,mipezgz
zilkz mey oi`y oeeik j` ,(mipeilrd zenlerd ly zncwend
jyegd z` jetdl `id dpeekd ixd - iwl`d xe`d znlrda
de`zp"y l"f epinkg xn`n okez edfe - .ielibe xe`l mlrdde
lkay `id zilkzdy :"mipezgza dxic el zeidl d"awd
xe` jynei - mlrde jyeg xxey mda ,mipezgzd zenlerd
ick cr ,mipeilrd zenlera xy`n xzei daexn dcna ielibe

i el "dxic"l zeidl elkeiy.oldl xaqeiy itk - jxaz

ìzLä úéìëz ,äpäåäâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL §¦¥©§¦¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨
,íéðBéìòä úBîìBò ìéáLa Bðéà ¯ äâøãîìielib epyi mda - §©§¥¨¥¦§¦¨¨¤§¦

,zewl`íäìå ìéàBäxacd deedn mipeilrd zenlerl - ¦§¨¤
,Cøaúé åéðt øBàî äãéøéoeyln ,"mler" mzeida ,oky - §¦¨¥¨¨¦§¨¥

zewl`d oi` ,mlrd
,mda dxenb zelbzda
el` i` ici lr `l`
dcixi ef ixde ,miyeal
iptl didy dn iabl
f`y ,dl` zenler z`ixa
zelbzda zewl` dzid
xyt` i` okle - dxenb
`id zilkzdy xnel
zewl`d ieliba
,mipeilrd zenleray
`ed df ieliby xg`n
dn iabl dcixie mlrd
zilkzde ,mcew didy

,xe`d zcixiae mlrda `le xe`d ieliba ixd `idàlà¤¨
,ïBzçzä äfä íìBò àeä úéìëzämipeilrd zenlerd lke - ©©§¦¨©¤©©§

dbixcnn zelylzyda cxi iwl`d xe`dy ,dnbna e`xap
mlrde jyeg ly mler zexveeidl cr ,dpnn dpezgzl dpeilr

mlerd `wece - dfd mler -dfdiptn ,zilkzd `edCkL¤¨
ãk ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBéäì ,Cøaúé BðBöøa äìò̈¨¦§¦§¨¥¦§©©©§¨¨¦§¨¥©

àøçà-àøèñ àéôkúàzrpkpe zttkp `xg`Î`xhqdyk - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,dyecwl,àøBäðì àëBLç Ctäúàåjtdp zetilwd jyege - §¦§©¥£¨¦§¨
,dyecw ly xe`líB÷îa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàiL¤¨¦¥¨¦§

úàN øúéa ,Blk äfä íìBò ìk ìL àøçà-àøèqäå CLçä©Ÿ¤§©¦§¨¨¢¨¤¨¨©¤ª§¤¤§¥
æò øúéå,wfeg xziae zepeilr xzia -,CLçä ïî øBà ïBøúéå §¤¤¨§¦§¦©Ÿ¤

jtdp envr jyegdyk -
dlrn dfn d`a ,xe`l
:xnelk .xe`a ztqep
dfd mlera xi`n xe`d

,swez xziaBúøàäî¥¤¨¨
,íéðBéìò úBîìBòa- §¨¤§¦

xe`d zx`d xy`n
zenlera iwl`d

mipeilrd4,íL øéànL¤¥¦¨
øzñäå íéLeáì éãé-ìò©§¥§¦§¤§¥

,íéðtzenlera mby - ¨¦
lr `id dx`dd mipeilrd
zeinipty ,miyeal ici
,zxzzqn xe`d

íéîéìòîe íéøézñnäminilrn mipt xzqde miyeald - ©©§¦¦©§¦¦
lr mixizqneeìèaé àlL àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà- ¥¨¤Ÿ¦¨§

,zenlerd.úeàéöna,miyeal ila xi`n did xe`d m` ,oky - ¦§¦
.ze`ivna milha zenlerd eidmipeilrd zenleray `vnp

xi`i dfd mlera eli`e ;`edy enk xi`n seqÎoi` xe` oi`
Î`xhqd zrpkd zervn`a miyeal ila `edy enk xe`d

.xen`k ,`xg`

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

íéøîà éèå÷éì
íúãéøéå 'åîìåòä 'åìùìúùä úéìëú äðäå
ìéàåä 'éðåéìòä úåîìåò ìéáùá åðéà äâøãîì äâøãîî
æä"åò àåä úéìëúä àìà 'úé åéðô øåàî äãéøé íäìå
åéðôì çåø úçð úåéäì 'úé åðåöøá äìò êëù ïåúçúä
øéàéù àøåäðì àëåùç êôäúàå à"ñ àéôëúà ãë 'úé
ìë ìù à"ñäå êùçä íå÷îá ä"á óåñ ïéà 'ä øåà
êùçä ïî øåà ïåøúéå æò øúéå úàù øúéá åìåë æä"åò
íéùåáì é"ò íù øéàîù íéðåéìò úåîìåòá åúøàäî
àìù ä"á ñ"à øåà íéîéìòîå íéøéúñîä íéðô øúñäå

.úåàéöîá åìèáé
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ממנו קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
העבודה,Ó·‡¯ולזה (ע"י בהערתו „¯˜דעוה"ז מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

יתברך  ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה כפי זו,
הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד רוח נחת לו ÈÂ˙¯להיות ˙‡˘ ¯˙È·

ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
סוף  אין אור מאיר בו  הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר ·Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
כו'. העליונים בעולמות



a'פד xc` 'h ycew zay mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט' קודש שבת יום
,en 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ïúð äæìå,en 'nr cr:(ì"æ é"øàäî

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

miipgexd zenlerd s`y xg`n :dxaqd oerh xacd ,mxa
ici lr wx xe`d z` lawl mileki mpi` xzei mipeilrde
ila dfd mlera xe`d z` lawl elkei ,`eti` ,cvik ,miyeal
myly ,mixacd jynda owfd epax xiaqn df z` - !?miyeal

z` d"awd ozp jk
gek zpzepd ,dxezd
seqÎoi` xe` z` lawl
`l z`f mre ,`edy enk
:ze`ivna milha zeidl

äæìå,okle -ïúð §¨¤¨©
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

,äøBzä úà ìàøNéì§¦§¨¥¤©¨
,çëå æò úàø÷pL- ¤¦§¥Ÿ§Ÿ©

lawl gek zpzepd `ide
seqÎoi` xe` ielib z`

,miyeal ilaøîàîëe§©£©
ì"æø5-Ceøa-LBãwäL ©©¤©¨¨

íé÷écva çk ïúBð àeä¥Ÿ©©©¦¦
ãéúòì íøëN ìa÷ì§©¥§¨¨¤¨¦

,àáìedne ,dn myle - ¨Ÿ
- ?df gek ly ezlert

ickeìèaúé àlL¤Ÿ¦§¨§
,Leáì íeL éìa ãéúòì äìâpä ,'ä øBàa Lnî úeàéöna¦§¦©¨§©¦§¤¤¨¦§¦§

:áéúëãkaezky enk -6:ðké àìå"éøBî ãBò ó,Leøt] E §¦§¦§Ÿ¦¨¥¤¥
ðëa Enî äqkúé àlL,[Leáìe ó"dqkzi" `l d"awdy - ¤Ÿ¦§©¤¦§§¨¨§

zxivrÎi` lr weqtd zpeek z` yxtnd yexit epyi ,oky .cer
yexitk eyxtne weqtd rvn`a owfd epax wiqtn okle ,minyb
xg`le - yealae spka envr z` dqki `l d"awdy ,i"yx

:weqtd meiqa jiynn `ed oknéðéò eéäåúà úBàø E §¨¥¤Ÿ¤
éøBî,"E;d"awd z` -áéúëe7,"'Bâå eàøé ïéòa ïéò ék" : ¤§¦¦©¦§©¦¦§§

e`xi :xnelk ,dlrnly oird z` d`xz dhnly oird -
;'ied xe` ly zelbzdd z` lretaáéúëe8Cl äéäé àì" : §¦Ÿ¦§¤¨

íìBò øBàì Cl äéäé 'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì LîMä ãBò©¤¤§¨§¦¦§¤¨§¨
."'Bâåelkei ,yeal mey ila `ealÎcizrl xi`iy 'd xe` z` - §

z` miiqn owfd epaxe .dzr micnely dxezd ici lr lawl
,dfd mlerd `id zenlerd lk zilkzy :mcew xn`y dn
zetilwde jyegd mewna

ici lry .`wecdcear
`xg`Î`xhqd zxayp
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ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה 
דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר 
דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה 

און חשיבות פון א ּפרָאסט־תמימות'דיקען מסירת־נפש איד.

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. 
און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ּתֹוְך  ָנַהג לֹוַמר  ַלְמרֹות ֹזאת  ֻמְחָלט.  ֶקט  ׁשֶ ַרר  ׂשָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  ַהֲחִסידּות  ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ַהּמִֹחין,  ְנִביַעת  ֶאת  ן[  ]=ְלַרּסֵ ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ יר,  ִהְסּבִ "ּב[  ָהַרׁשַ ]=ַאְדמֹו"ר  א  ַאּבָ
ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ְסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה 

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ]=ָזֵקן ּדַ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פו

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פז היום יום . . . 

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

שבת 
קודש

             

          
        

   
           

        
       

          
       
         

          
          

          
       

         
        

        
        

         
           

         
     

          
         

        
          

   
          

         
        

        
        

      
        

         
        

         
          

           
           

          
          

        
           

           
          

          
         

           
          

          
          
            

       
          

          
          

          
           

        
          
          

 
          

         
          

          
         

         
          

           
         

           
         

         
        

       
         

  





























































































































































המשך ביעור למס' חולין ליום שלישי אמ' ב
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ה'תשע''ט  ב' אדר ג' ראשון יום עבירות? יש לקטן האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰íãà éøäL¤£¥¨¨
,äøtk éøqçî eéä íà ,íépèwä åéúBðáe åéða ìò ïaø÷ àéáî¥¦¨§¨©¨¨§¨©§©¦¦¨§ª§¥©¨¨

.íéçáæa íìéëàîe©£¦¨¦§¨¦
האם מהתורה : האסור דבר  שעשה  בקטן דנו  הפוסקים 

מעונש אותו  פטרה  שהתורה  אלא  לעבירה  נחשב  מעשהו 

עבירה כמעשה נחשב  מעשהו שאין או דעת , בן  שאינו  משום 

כלל.

הנזק את  לשלם  חייב  שהזיק שקטן  סוברים יש  והנה ,

ט)כשיגדל פ"ח, ב"ק אשרי שעשה(הגהות שהמעשה  מזה  ומבואר ,

לחייבו אפשר אי  קטן  שבתור אלא  לחייב , בכוחו יש בקטנותו

יתחייב . דעת , בן ויהיה  כשיגדל ולכן

וכן כשיגדל, גם  מלשלם  פטור  הפוסקים  רוב  לדעת  אמנם

להלכה  ס"ג).נפסק  צו סי' חו"מ מהרי"א(שו"ע בשו"ת  כתב  אך

סח)אסאד סי' אהע"ז נזק ,(ח"ב תשלומי לעניין  היא  שהמחלוקת 

לשם  בחיוב  לדברdxtkאך וראיה  הדעות . לכל חייב  ,

ובנותיו בניו  על  קרבן  מביא  שהאב  זו בהלכה  מהמבואר 

לכפרה . שעניינו לקרבן שייך קטן  שגם הרי  הקטנים,

הרדב "ז בשו"ת  שיד)מאידך, אלפים שני סי' להיפך:(ח"ו כתב 

אלא זה  אין כשיגדל, לשלם  חייב  שהזיק שקטן הסוברים  גם

על  אך  נפסד, הניזק  ייצא שלא כדי ממון , לתשלומי בנוגע 

קטן מעשה  כי  תשובה , צריך אינו למקום  אדם  שבין  עבירות 

כלל. לעבירה  נחשב אינו

מגדים ' ה'פרי  דחה  מקרבנות , הראיה  כוללת ואת  (פתיחה

א) ח"ב, לגבילאו"ח דווקא  זאת  והביא  דייק שהרמב "ם  מזה 

כפרה  למחוסרי קדשים  אכילת  עד היתר  קדשים באכילת (האסורים

הקרבן) בניולהבאת על קרבן מביא  אדם  'שהרי שהדגיש : כפי ,

כפרה , מחוסרי  היו  אם  הקטנים  migafaובנותיו  olik`ne אך ,'

לקטן. שייכת  אינה  הקרבן  ידי שעל  הכפרה 

נדרשת לכפרה הבא בקרבן  כי כך, לפרש  צריך ובהכרח

זה דין ולכן דעת, אין לקטן  ואילו שיכפר, כדי הבעלים  דעת 

בקדשים . להתירו  הבא קרבן  לגבי רק נאמר 

הכריע הזקן  סי"א)ואדמו"ר שמג, סי' הדין(שו"ע מעיקר  כי

מכל ֿמקום אך  כשיגדל, תשובה  צריך אינו  עבירה  שעבר  קטן

ולכפרה". לתשובה  דבר  איזה  עצמו על  שיקבל לו  "טוב

ה'תשע''ט  ב' אדר ד' שני יום זמן'? מחוסר 'לילה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ìL ìòa áæL ¨©©¨Ÿ
ìL äàøLBðéà ¯ íéi÷ð éîé úòáL øçàL éðéîL ìéìa úBiàø L ¤¨¨¨Ÿ§¦§¥§¦¦¤©©¦§©§¥§¦¦¥

ìL ìò éðL ïaø÷ àéáîìò ãçà ïaø÷ àlà ,elà úBiàø L ¥¦¨§¨¥¦©¨Ÿ§¦¥¤¨¨§¨¤¨©
ìMääìéläå ;ïaø÷ì éeàøL ïîæì àöé àì éøä ...úBðBLàøä L ©¨Ÿ¨¦£¥Ÿ¨¨¦§©¤¨§¨§¨§©©§¨

.àeä ïîæ øqçî§ª©§©
לאחר השמיני, ביום קרבן מביא ראיות  שלש  שראה  זב 

נקיים ימים שבעה  ה"ו).ספירת  פ"ב השמיני(לעיל ביום ראה  ואם 

ואינו החדשה  הזיבה  על שני קרבן מביא  נוספות, ראיות  שלש 

הראיות לפני חל  הקרבן חיוב כי הראשון, בקרבן  נפטר 

החדשות .

ב הנוספות  הראיות  שלש  את  ראה  לדעתlilואם  שמיני ,

יוחנן  א)רבי  ח, חיוב(כריתות וזמן זמן ', מחוסר  אינו 'לילה 

שמיני מליל מתחיל הראשונות הראיות שלש  על (ומה הקרבן 

זה הרי בלילה מקריבים צדדי)שאין ולכןעיכוב הנוספות , הראיות  לפני 

קרבן להביא  ועליו זה  בקרבן נכללת  אינה  החדשה  הזיבה 

חיוב של  וזמנו  זמן', מחוסר  'לילה  חזקיה  לדעת  אך אחר,

ב הגיע לא  ולכןlilהקרבן  השמיני , ביום למחרתו  אלא  שמיני 

שמיני. בליל  שראה  הראיות שלש  את  גם לפטור הקרבן יכול 

יוחנן  רבי של  רבו  שהיה  כיון כחזקיה , הרמב "ם  (לחם ופסק 

ה"ה) פ"ב חגיגה .משנה

אחרונים  ח"ד והקשו מהדו"ת ומשיב שואל סקי"א, כאן המוריה (הר

נו): סי'

המוקדשין פסולי הכ"א)בהל ' "דבר(פ"ג הרמב "ם , כתב

וישרף... נפסל  בלילה , שרת בכלי שנתקדש  ביום שמצותו

זו הרי  שרת , לכלי  קומצה ונתן בלילה  מנחה  שקמץ כגון

ובגמרא  א)נשרפת ". ק, לפי(מנחות היא  זו  שהלכה מבואר 

הקומץ את  לשרוף  וצריך  זמן ' מחוסר  אינו ש 'לילה  הדעה 

בלילה') שרת בכלי ולקמוץ('שנתקדש לכלי להחזירו אפשר ואי 

שרת  לכלי  בנתינתו  כבר  שנתקדש  משום  ביום , (ואי מחדש 

מנחה) שיירי עם שנתקדש קומץ לערב מקדשיםאפשר שרת  שכלי וכיון

בלילה שכבר  לומר  צריך הקרבתם , בזמן רק  בהם  הניתן  את 

ההקרבה זמן הוא  ההקרבה  זמן')שלפני  מחוסר אינו ואם('לילה .

בסתירה הם זמן ' מחוסר  ש 'לילה  כאן  הרמב "ם  דברי  כן

שם ! לדבריו 

ומשיב ': ה 'שואל ותירץ 

הגמרא שם)למסקנת  זה(מנחות בלילה דין  שרת בכלי שניתן (שקומץ

אפילו ישרף) מקדשים  שרת  שכלי  הדעה  לפי ly`מתפרש 
mpnfaשעדיין אף  שרת  לכלי בנתינתו  מתקדש  הקומץ  ולכן ,

הרמב "ם כדברי זמן ', מחוסר  'לילה כי ההקרבה , זמן הגיע  לא 

כאן.

ה'תשע''ט  ב' אדר ה' שלישי יום ה'לאו'?' את ה'עשה' מנתק מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìò ïé÷Bì änìå§¨¨¦©
øîä íàå" :øîàð éøäL ,äNòì ÷zð daL åàì éøäå ,äøeîzä©§¨©£¥¨¤¨¦©©£¥¤£¥¤¡©§¦¨¥
daL åàì ïéàL ...éðtî ?"Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå ...øéîé̈¦§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¦§¥¤¥¨¤¨
¯ eøéîä íà ,äøeîz ïéNBò ïéà ïéôzMäå øeaväL ,äNòì äåL̈¤©£¥¤©¦§©ª¨¦¥¦§¨¦¥¦

ãéçiäL ,øîBà úàöîð .eøéîé àlL ïéøäæî ïäL ét ìò óà©©¦¤¥ª§¨¦¤Ÿ¨¦¦§¥¨¥¤©¨¦
éøä ...øéîäL ïéôzMä ïî ãçàå ...Lã÷ äøeîzä éøä ¯ øéîäL¤¥¦£¥©§¨Ÿ¤§¤¨¦©ª¨¦¤¥¦£¥

.Lã÷ äøeîzä ïéàå ;ä÷Bì äæ¤¤§¥©§¨Ÿ¤
עליו  לוקים  אין  לעשה ' הניתק  ה"ב)'לאו פי"ט סנהדרין (הל'



פט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע''ט  ב' אדר ג' ראשון יום עבירות? יש לקטן האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰íãà éøäL¤£¥¨¨
,äøtk éøqçî eéä íà ,íépèwä åéúBðáe åéða ìò ïaø÷ àéáî¥¦¨§¨©¨¨§¨©§©¦¦¨§ª§¥©¨¨

.íéçáæa íìéëàîe©£¦¨¦§¨¦
האם מהתורה : האסור דבר  שעשה  בקטן דנו  הפוסקים 

מעונש אותו  פטרה  שהתורה  אלא  לעבירה  נחשב  מעשהו 

עבירה כמעשה נחשב  מעשהו שאין או דעת , בן  שאינו  משום 

כלל.

הנזק את  לשלם  חייב  שהזיק שקטן  סוברים יש  והנה ,

ט)כשיגדל פ"ח, ב"ק אשרי שעשה(הגהות שהמעשה  מזה  ומבואר ,

לחייבו אפשר אי  קטן  שבתור אלא  לחייב , בכוחו יש בקטנותו

יתחייב . דעת , בן ויהיה  כשיגדל ולכן

וכן כשיגדל, גם  מלשלם  פטור  הפוסקים  רוב  לדעת  אמנם

להלכה  ס"ג).נפסק  צו סי' חו"מ מהרי"א(שו"ע בשו"ת  כתב  אך

סח)אסאד סי' אהע"ז נזק ,(ח"ב תשלומי לעניין  היא  שהמחלוקת 

לשם  בחיוב  לדברdxtkאך וראיה  הדעות . לכל חייב  ,

ובנותיו בניו  על  קרבן  מביא  שהאב  זו בהלכה  מהמבואר 

לכפרה . שעניינו לקרבן שייך קטן  שגם הרי  הקטנים,

הרדב "ז בשו"ת  שיד)מאידך, אלפים שני סי' להיפך:(ח"ו כתב 

אלא זה  אין כשיגדל, לשלם  חייב  שהזיק שקטן הסוברים  גם

על  אך  נפסד, הניזק  ייצא שלא כדי ממון , לתשלומי בנוגע 

קטן מעשה  כי  תשובה , צריך אינו למקום  אדם  שבין  עבירות 

כלל. לעבירה  נחשב אינו

מגדים ' ה'פרי  דחה  מקרבנות , הראיה  כוללת ואת  (פתיחה

א) ח"ב, לגבילאו"ח דווקא  זאת  והביא  דייק שהרמב "ם  מזה 

כפרה  למחוסרי קדשים  אכילת  עד היתר  קדשים באכילת (האסורים

הקרבן) בניולהבאת על קרבן מביא  אדם  'שהרי שהדגיש : כפי ,

כפרה , מחוסרי  היו  אם  הקטנים  migafaובנותיו  olik`ne אך ,'

לקטן. שייכת  אינה  הקרבן  ידי שעל  הכפרה 

נדרשת לכפרה הבא בקרבן  כי כך, לפרש  צריך ובהכרח

זה דין ולכן דעת, אין לקטן  ואילו שיכפר, כדי הבעלים  דעת 

בקדשים . להתירו  הבא קרבן  לגבי רק נאמר 

הכריע הזקן  סי"א)ואדמו"ר שמג, סי' הדין(שו"ע מעיקר  כי

מכל ֿמקום אך  כשיגדל, תשובה  צריך אינו  עבירה  שעבר  קטן

ולכפרה". לתשובה  דבר  איזה  עצמו על  שיקבל לו  "טוב

ה'תשע''ט  ב' אדר ד' שני יום זמן'? מחוסר 'לילה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ìL ìòa áæL ¨©©¨Ÿ
ìL äàøLBðéà ¯ íéi÷ð éîé úòáL øçàL éðéîL ìéìa úBiàø L ¤¨¨¨Ÿ§¦§¥§¦¦¤©©¦§©§¥§¦¦¥

ìL ìò éðL ïaø÷ àéáîìò ãçà ïaø÷ àlà ,elà úBiàø L ¥¦¨§¨¥¦©¨Ÿ§¦¥¤¨¨§¨¤¨©
ìMääìéläå ;ïaø÷ì éeàøL ïîæì àöé àì éøä ...úBðBLàøä L ©¨Ÿ¨¦£¥Ÿ¨¨¦§©¤¨§¨§¨§©©§¨

.àeä ïîæ øqçî§ª©§©
לאחר השמיני, ביום קרבן מביא ראיות  שלש  שראה  זב 

נקיים ימים שבעה  ה"ו).ספירת  פ"ב השמיני(לעיל ביום ראה  ואם 

ואינו החדשה  הזיבה  על שני קרבן מביא  נוספות, ראיות  שלש 

הראיות לפני חל  הקרבן חיוב כי הראשון, בקרבן  נפטר 

החדשות .

ב הנוספות  הראיות  שלש  את  ראה  לדעתlilואם  שמיני ,

יוחנן  א)רבי  ח, חיוב(כריתות וזמן זמן ', מחוסר  אינו 'לילה 

שמיני מליל מתחיל הראשונות הראיות שלש  על (ומה הקרבן 

זה הרי בלילה מקריבים צדדי)שאין ולכןעיכוב הנוספות , הראיות  לפני 

קרבן להביא  ועליו זה  בקרבן נכללת  אינה  החדשה  הזיבה 

חיוב של  וזמנו  זמן', מחוסר  'לילה  חזקיה  לדעת  אך אחר,

ב הגיע לא  ולכןlilהקרבן  השמיני , ביום למחרתו  אלא  שמיני 

שמיני. בליל  שראה  הראיות שלש  את  גם לפטור הקרבן יכול 

יוחנן  רבי של  רבו  שהיה  כיון כחזקיה , הרמב "ם  (לחם ופסק 

ה"ה) פ"ב חגיגה .משנה

אחרונים  ח"ד והקשו מהדו"ת ומשיב שואל סקי"א, כאן המוריה (הר

נו): סי'

המוקדשין פסולי הכ"א)בהל ' "דבר(פ"ג הרמב "ם , כתב

וישרף... נפסל  בלילה , שרת בכלי שנתקדש  ביום שמצותו

זו הרי  שרת , לכלי  קומצה ונתן בלילה  מנחה  שקמץ כגון

ובגמרא  א)נשרפת ". ק, לפי(מנחות היא  זו  שהלכה מבואר 

הקומץ את  לשרוף  וצריך  זמן ' מחוסר  אינו ש 'לילה  הדעה 

בלילה') שרת בכלי ולקמוץ('שנתקדש לכלי להחזירו אפשר ואי 

שרת  לכלי  בנתינתו  כבר  שנתקדש  משום  ביום , (ואי מחדש 

מנחה) שיירי עם שנתקדש קומץ לערב מקדשיםאפשר שרת  שכלי וכיון

בלילה שכבר  לומר  צריך הקרבתם , בזמן רק  בהם  הניתן  את 

ההקרבה זמן הוא  ההקרבה  זמן')שלפני  מחוסר אינו ואם('לילה .

בסתירה הם זמן ' מחוסר  ש 'לילה  כאן  הרמב "ם  דברי  כן

שם ! לדבריו 

ומשיב ': ה 'שואל ותירץ 

הגמרא שם)למסקנת  זה(מנחות בלילה דין  שרת בכלי שניתן (שקומץ

אפילו ישרף) מקדשים  שרת  שכלי  הדעה  לפי ly`מתפרש 
mpnfaשעדיין אף  שרת  לכלי בנתינתו  מתקדש  הקומץ  ולכן ,

הרמב "ם כדברי זמן ', מחוסר  'לילה כי ההקרבה , זמן הגיע  לא 

כאן.

ה'תשע''ט  ב' אדר ה' שלישי יום ה'לאו'?' את ה'עשה' מנתק מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìò ïé÷Bì änìå§¨¨¦©
øîä íàå" :øîàð éøäL ,äNòì ÷zð daL åàì éøäå ,äøeîzä©§¨©£¥¨¤¨¦©©£¥¤£¥¤¡©§¦¨¥
daL åàì ïéàL ...éðtî ?"Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå ...øéîé̈¦§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¦§¥¤¥¨¤¨
¯ eøéîä íà ,äøeîz ïéNBò ïéà ïéôzMäå øeaväL ,äNòì äåL̈¤©£¥¤©¦§©ª¨¦¥¦§¨¦¥¦

ãéçiäL ,øîBà úàöîð .eøéîé àlL ïéøäæî ïäL ét ìò óà©©¦¤¥ª§¨¦¤Ÿ¨¦¦§¥¨¥¤©¨¦
éøä ...øéîäL ïéôzMä ïî ãçàå ...Lã÷ äøeîzä éøä ¯ øéîäL¤¥¦£¥©§¨Ÿ¤§¤¨¦©ª¨¦¤¥¦£¥

.Lã÷ äøeîzä ïéàå ;ä÷Bì äæ¤¤§¥©§¨Ÿ¤
עליו  לוקים  אין  לעשה ' הניתק  ה"ב)'לאו פי"ט סנהדרין (הל'

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ימיר ') ('לא  ה 'לאו' איסור  כי  לוקה , לחולין  קרבן הממיר אך

ואילו שותפים , ושל ציבור  של בהמה  הממיר על גם  חל

או בציבור  מתקיים  אינו קודש ') יהיה  ('ותמורתו ה 'עשה '

שכולם לאו מנתק  אינו כולם על חל  שאינו  ו 'עשה ' בשותפים ,

בו. חייבים 

חסד' ה'תורת ועוד)והקשה  סק"ב, ח סי' (א"ח

'לאו זה  ואין  לוקה  שהממיר  כאן, הרמב "ם דברי  לפי

היינו לעשה", שוה  שבה  לאו  "שאין משום  לעשה ' הניתק 

יכול  איך מה 'עשה', הגדול לאו ומבטל  מנתק  ה 'עשה' שאין 

פטור סומא דעות ) (לכמה  והרי  לעשה', הניתק  'לאו דין  לחול

בלאֿתעשה , וחייב  כללים,ממצוותֿעשה שד"ח, פו,ב קמא בבא (ראה

קסט) סי רעק"א שו"ת ס"ו. כלל ס, שווהמע' אינו 'לאו' כל  כן ואם  ,

ממנו ? גדול אלא  ל'עשה'

ומיישב :

לענין מה 'עשה ', ופטור ה 'לאו ' על מצווה  שהסומא  אף 

את לתקן בא  שה 'עשה ' כיון  כי לומר יש  לעשה ' הניתק  'לאו

לקיים צריך הסומא  וגם  אחריו, נגרר  הוא  הרי  שנעשה , הלאו 

לנת שיוכל  כדי  זה, עליו.'עשה' שעבר  הלאו את  ולבטל  ק 

ה 'תומים ' דברי יסוד  על מבאר  סק"ז)ועוד ז :(סי

רק אמור  ממנו , גדול לאו  ומבטל מנתק  ה'עשה' שאין הדין 

האיסור פעולת  שעם  (כבתמורה , מאליו  מתקיים  ה 'עשה ' כאשר 

כאשר(ההמרה) אבל קודש '), יהיה 'ותמורתו המצוה  נעשית 

ועשה ') ('קום  עצמה  בפני פעולה  על ֿידי הוא  ה'עשה ' קיום

גדול  הלאו כאשר  גם  הלאו את  מבטל ה 'עשה ' הרמב "ם  לדעת 

ה 'עשה '. מן 

שהסומים אף ה 'לאו ', את  מבטל ה 'עשה ' כלל בדרך ולכן 

ולקיום היות  - לא ֿתעשה  על ומצווים  ממצוות ֿעשה  פטורים 

מבטל  ה 'עשה ' הרי ועשה'), ('קום  עשיה  נדרשת  מצוותֿעשה

ה 'עשה '. מן  גדול  שאיסורו  אף  ה 'לאו', את 

ה'תשע''ט  ב' אדר ו' רביעי יום הבכור? קדושת חלה אימתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úàéöé íò øîà íà¦¨©¦§¦©
.äìBò Bðéàå ,øBëa äæ éøä ¯ 'äìBò äéäé' :BLàø áøŸŸ¦§¤¨£¥¤§§¥¨

הוולד  ומשיצא  מלידתו, לה ' קדוש  טהורה בהמה  בכור 

קדוש  הוא  הרי ראשו, או  ב)רובו סט, רש "י(חולין שפירש  כמו ,

יקבר) ה"ז יוולד'".(ד"ה 'אשר ביה  קרינא  הרוב... "דביציאת 

ולכן קדוש ". הוא  "למפרע  הבכור  הונא  רב  לדעת  והנה ,

ואחר שיצא , זה חלק  לגוי  מכר  ובעליו הוולד  שליש  יצא  אם 

הוא הרי  – בחוץ  הוולד שרוב  ונמצא  נוסף , שליש  יצא  כך 

להיות צריך  היה  כן ואם  בו שותף  שהגוי ואף  בבכורה . קדוש 

מהבכורה ה"ד)פטור פ"ד בכורות הוא(הל' ש 'למפרע כיון –

שמכר ומה  הלידה , מתחילת  החלה  שקדושתו נמצא  קדוש '

פסק וכן שלו . ואינו  התקדש  כבר שהרי מכירה  אינה לגוי

הי"ד)הרמב "ם  שם, גובה '.(שם, הוא  ש 'למפרע  הונא כרב 

האחרונים  חולין והקשו רמ"ש חדושי ה"א. פ"ד בכורות אלגזי (מהרי"ט

יציאת שם) עם ("אמר כאן הרמב "ם  מלשון :aexיהיה' ראשו

'יהיה אמר שאם  לדייק  יש  עולה ") ואינו בכור  זה  הרי עולה '

רק  כשיצא  בכור ,herinעולה ' ולא  עולה הוא  הרי הוולד

מיעוטו וכשיצא קדוש ', הוא  'למפרע  הרמב "ם לדעת  והרי

לשנותו אפשר איך ואם ֿכן בכורה , בקדושת  נתקדש  בלבד

עולה ? לקדושת 

והביאור :

החלק כלפי  רק  הלידה  מתחילת  למפרע  מתקדש  הוולד

של  הראשון  השליש ביציאת  ולכן  הרחם , מן  יצא  שכבר 

כיון מכירה  אינה  לגוי ומכירתו  שליש  אותו התקדש  הוולד

שלא וודאי יצא , לא  שעדיין הוולד חלק  אבל  שלו , שאינה

אם ולכן  הוולד. רוב יציאת עד הבכור קדושת  עליו  חלה

צאת  בעת עולהherinיאמר  הוא הרי – עולה ' 'יהיה  הוולד

הבכורה בקדושת  התקדש  לא  שבפנים  החלק  כי בכור, ולא 

שם) רמ"ש חדושי ס"ב. שיט סי' יור"ד .(רע"א

ה'תשע''ט  ב' אדר ז' חמישי יום משנה  וללחם מת לטומאת - מלאכותי חיבור

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰únä ïî úéæk§©¦¦©¥
BøaçL ét ìò óà ,Búö÷ òbîa ànèî Bðéà . . íé÷ìç BëúçL¤£¨£¨¦¥§©¥§©©§¨©©¦¤¦§

.øeaç íãà éøeaç ïéàL ¯¤¥¦¥¨¨¦
ערוך ס"ב)בשולחן  קסח סי' שני(או"ח לאדם  יש  שאם  נפסק 

את לברך  ובכך קיסם באמצעות  לחברם  יכול לחם  חצאי 

'לחם חובת  ידי  לצאת  וכן  שלם , לחם  על 'המוציא ' ברכת 

בשבת . משנה '

מלאכותיול  שחיבור  נפסק  זו  בהלכה  הרי קשה, כאורה 

המת מבשר חלקים  שני  ולכן  חיבור, נחשב  אינו אדם  ביד

טומאה שיעור אין מהם  אחד אף(כזית)שבכל מטמאים  אינם 

כשלם ? להחשיבו החיבור מועיל בלחם  ומדוע חיברם , אם 

ידי על  נעשים בגדים  להקשות: יש  ההלכה עצם  ועל 

חיבור באמצעות  ברובם  מיוצרים  כלים  וכן  אדם , אריגת 

חיבור , אינו  אדם  בידי חיבור  ואם אדם . בידי שונים  חלקים

וכלים ? בגדים נטמאים  כיצד

רק נאמר  חיבור" אדם  חיבורי  "אין שהכלל מכאן  אלא 

בשר כגון  שלהם , המקורי החיבור  דרך זו שאין דברים  לגבי

שוב והתחבר נחלק  ואם  אחד כדבר נוצר  שמלכתחילה  המת

ב 'תוספתא ' נאמר וכן  למחובר. בכך נחשב  אינו אדם, ידי  על 

מלכתחילה כי  שלם , נחשב  שאינו וחיברו  שנחתך אתרוג  לגבי

בגדים אך מלאכותי, באופן  ולא  בריאתו מעצם  מחובר היה 

ידי על  נעשה  שחיבורם  למרות  אחד כדבר  נחשבים  וכלים 

מלכתחילה  דרכם  זו כי ד)אדם  ג, אהלות אחרונה .(משנה

אדם בידי  החיבור  מועיל משנה  בלחם מדוע  מובן  זה  ולפי 

הוא מלכתחילה  הלחם  של חיבורו עיקר  כי כשלם , להחשיבו 

אדם בידי  החיבור יועיל שנפרד לאחר  אף  ולכן  אדם , בידי
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כשלם  להחשיבו  כדי  ד)בשנית , קלה, יו"ד א דוד .(ויען

למעשה  פסק  הזקן ס"ג)ואדמו "ר  קסח סי' לו(או"ח אין  שאם 

יש אם  אך חצאים , שני  חיבור על להסתמך יוכל  שלם , לחם

חצאים שני חיבור  על לסמוך  אין שלם  לחם  בנמצא 

וכמו חיבור , ידי על  כשלם  נחשב שאינו  יתכן כי לכתחילה ,

טומאה . לגבי

ה'תשע''ט  ב' אדר ח' שישי יום טומאה  לענין - עפר שמילאו בית

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øôò eäàlnL úéa©¦¤¦§¨¨¨
Bà øôò ìL ìâk àeä éøäå ,úéaä ìha äæ éøä ¯ úBøBøö Bà§£¥¤¦¥©©¦©£¥§©¤¨¨
äìBòå úò÷Ba ¯ øôòä CBúa äàîè äúéä íàå ;úBøBøö§§¦¨§¨ª§¨§¤¨¨©©§¨

.íéøBäè øôòä CBúa äécöaL íéìëå ,úãøBéå úò÷Báe©©§¤¤§¥¦¤§¦¤¨§¤¨¨§¦
היא טפח, על  טפח חלל בתוכו  ואין העפר  שבתוך טומאה 

ויורדת". בוקעת  ועולה  ש "בוקעת  רצוצה ' 'טומאה 

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ז)והקשה  פט"ו :(אהלות

הגמרא  א)מדברי  ד, סוכה ב. עח, זו(עירובין שהלכה  עולה

שהטומאה הצרורות  או  העפר את ביטל אם  דווקא  אמורה 

אין שם , להשאירם  בדעתו וגמר  שביטלם  מאחר כי בתוכן,

אהל  לה  שאין  ו "טומאה  טפח  על טפח חלל  הטומאה  במקום 

הרקיע עד ועולה בוקעת  שם)טפח, עירובין לא(רש"י אם  אבל .

בוקעת אינה והטומאה אותם , פינה  כאילו זה  הרי  שם , ביטלם

רצוצה '. 'טומאה  אינה  כי

זה הרי עפר ... שמלאהו 'בית כאן  הרמב "ם  מדברי ואילו

בית תורת  מבטל  בעפר הבית  מילוי שעצם משמע הבית ' בטל 

העפר! את  לבטל  צורך ואין

טהורים ' 'מים  בֿג)ובספר  ס"ק חרד"נ מ"ז, פט"ו תירץ :(אהלות

נתמלא שלא  באופן  הוא בגמרא  הנידון בעפר  הבית  מילוי

רק ולכן טפח , על טפח  חלל לפחות  נשאר אלא כולו הבית 

'טומאה העפר  שבתוך הטומאה  תהא העפר את יבטל אם 

עד  הבית  כל  את  שמילא  באופן  מדבר  הרמב "ם  אבל רצוצה',

את שם  ביטל כאילו זה  והרי  טפח, חלל  נשאר  ולא  התקרה 

בפירוש . ביטלו  לא אם  גם  העפר

שם ' אנשי  לדוד)וה 'תוספות  שושנים בשם שם, ביאר :(אהלות

אמורה זו  שהלכה  הגמרא  כמשמעות  סובר הרמב "ם  גם 

כך  רק כי לפנותו , לא בדעתו וגמר  העפר  את  ביטל  אם  רק

לא והרמב "ם  רצוצה', 'טומאה  היא  העפר  שבתוך הטומאה

במקומו קבוע שאינו  שדבר הדין עיקר  את  כי  כאן זאת כתב

להלן הביא הטומאה  בפני חוצץ אינו לפנותו בדעתו אלא

ה"א) טו להוסיף (בפרק בא  העפרוכאן את שביטל  כיון  כי

שבצדיה ו"כלים  הבית " "בטל גם בקביעות , שם  להשאירו 

'בית ' תורת ממנו בטלה  כי  הבית , בתוך שהם  אף  טהורים "

המאהיל) .(אהל

ה'תשע''ט  ב' אדר ט' קודש שבת דינו? מה - עשה במצוות ספק

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ úB÷ôqä ìk̈©§¥
àlà ïäì ïéLLBç ïéà ...úBøeñà úBìëàîa ïéa ,úBàîèa ïéa¥§ª§¥§©£¨£¥§¦¨¤¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
ופלתי ' ה'כרתי יש והקשה  והנה ד"ה הספק בית קי, סי' (יו"ד

:לדקדק)

א)בגמרא יג, העומר(ר"ה לקרבן שעורים  לקחו  איך הקשו 

שהשעורים יתכן  והרי יהושע , בימי לארץ  ישראל כניסת בעת

אמרה והתורה  הגויים , בבעלות  גידולם  שליש  כדי  הבשילו

שמןmkxivw"ראשית הרמב "ם  כדעת  ואם נכרי". קציר  ולא  -

דאוריתא ' ב 'ספיקא  מחמירים  מדרבנן ורק מותר  ספק  התורה

שליש הביאו אם  שספק אף  השעורים את  יקריבו  לא מדוע  –

ישראל? ביד

דעת ' ה 'חוות  בתחילתו)ומבאר  הספק בית שם, :(יו"ד

חזיר על  הוא  תעשה ' ב'לא  חלב  או  חזיר  אכילת  איסור 

i`ceeוחלבi`ceeמצוות וכן באכילה . מותר  ספקו  אבל ,

באתרוג  היא  מצה , אכילת  או אתרוג כנטילת  i`cee'עשה ',
תבואהi`ceeומצה  ולכן , מתקיימת . המצוה אין  ובספק 

כי לעומר  להקריבה  אפשר  אי 'קצירכם' היא האם  בה  שספק

וודאי. משמעו 'קצירכם '

חסד' ה'תורת )אך  ג סי' שלפי(א"ח בנימוק זה  חילוק  דוחה 

אסור יהא  שספיקן אסורות  מאכלות  יש  דעת ' ה 'חוות  דברי 

טמאה  בהמה  כגון התורה , ה"א)מן  פ"ב מאכ"א שבאכילתה(הל'

"אותה  שנאמר 'עשה ' איסור  גם  הטהורה)יש  (דברים תאכלו "(את

ו) אותהיד, הטהורה)- הבהמה מלשון(את ואילו הספק . את  ולא 

אין אסורות ... במאכלות  בין  הספיקות ... "כל  כאן הרמב "ם

ו חילוק  שאין משמע  סופרים" מדברי אלא  להן lkחוששין
אסורות  במאכלות  עשה)הספיקות איסור בהם שיש אלו איסורם(גם

מדרבנן.

ביציאת  כמו  הניסית,  ומההנהגה  גדולת הבורא, מההנהגה תמידית בדרך הטבע,  לידע  אנו  יכולים  ב' אופנים  ב'עקידה' שעל  כתוב 
מצרים וקריעת ים-סוף, שהוא עניין שידוד המערכות וביטול הטבע, שבזה ניכר גדולת הבורא עוד יותר מאשר בהנהגת הטבע.

ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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ה'תשע"ט  ב' אדר ג' ראשון יום

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר

המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

.‡‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»
da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»

¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«
¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ

BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»
B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»

‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«
,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.·„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…

‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»
‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«

B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈
‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»

˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«
‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ

ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»
‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»

È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ
˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»

ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
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- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה
למשיח". פרט

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26¯tk˙Ó - Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»ƒ¿«≈

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ27ÌÈ‡È·n‰ Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ
Ôa¯˜28CÈ¯ˆ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - »¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈»ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk29. «»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
- d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»
¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡30 ≈≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ

˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«
B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡ .‰‡¯B‰»»¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»
ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ‡ËÁ ‡Ï…»»≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L ÔÈ‡L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ∆≈ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
„Á‡ Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»∆»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â33e‰Ê È‡Â . ¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈∆
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï34. …«¿À∆ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mc`n zeyx eilr oi`y jln df ,dxeza xen`d `iyp edfi`"
."'ek ezeklna epnn dlrnl oi`e l`xyin

כו'". מישראל אדם רשות עליו ש"אין בלשונו עיון וצריך

על  "שאין הלשון ושם י,א.) (הוריות במשנה מקורו והלא
אלקיו". ה' אלא גביו

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי
ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך
המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.ÊB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36BÊ ‰‚‚La ‡ËÁÂ37 ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

ÁÈLÓ Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈»ƒ«
ÎÏ LnLÓ‰ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰38 «¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»««ƒƒ

ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39Ô˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡L , «¬ƒƒ»≈»∆»∆≈«¿ƒ»
ÏÚ ‡a‰ ¯t Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»««»«

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי
מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.Á‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÌÈOBÚ‰ ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ»ƒ
‰aOk ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡45. ¿ƒ»∆∆¿≈
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צג dxtk ixqegn zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'b oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.ËB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ

ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי

ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.È,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆
,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««

‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««
¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה

חצי שאכל כגון עסקינן זית במאי וחצי הדיוט כשהוא זית

נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא
איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
ãycew zegiyn zecewpã

."...ozxdh xnbiz odizepaxw eaxwiy xg`e"

אבל  שמשו, והעריב ועלה שטבל זה הוא כיפורים מחוסר
שימש  ואם קדשים, באכילת שאסור קרבנו הביא לא עדיין

העבודה. את ופוסל מיתה חייב המקדש בבית
נגמרה  שלא הוא כיפורים מחוסר גדר הרמב"ם, לשיטת
את  והביא כלשהי. טומאה עוד עליו שיש ולא טהרתו
מקומות: בשני טמאה" שהיא מכלל "וטהרה, הדרשה
איסור  ולגבי פסולה", ש"עבודתו שעבד כיפורים במחוסר
מכלל  "וטהרה, וכתב: הדרשה, מלשון שינה למקדש כניסה
שיטתו  משמיענו ובלשונו טהרתה", נגמרה לא שעדיין
שעליו  הטומאה מצד אינו כיפורים מחוסר של שחסרונו

בטהרתו. שחסר אלא
כך  הרמב"ם שלמד מכיון כי להלכה, נפקא־מינה בזה ויש
כיפורים  שמחוסר גם פסק הכפרה, מחוסר של גדרו את
גדרו  לשיטתו כי מיתה, חייב אינו שימש או קודש שאכל
טומאה. עוד עליו שיש לא אבל בטהרתו, שחסר הוא
במסכת  מהגמרא והקשה עליו השיג הראב"ד משא"כ
ועוד  כיפורים, מחוסר לרבות בו, טומאתו "עוד מכות
היא, טמאה השתא דעד מכלל ביולדת, כתיב "וטהרה"
ובתוספתא  דמי, כזב דזב כיפורים מחוסר בזבחים ואמרינן
ברורה  ושיטתו שבמיתה". אותן עם אותו מונה דזבחים
קרבן  הביא שלא עוד שכל הוא כיפורים מחוסר של שגדרו

מהטומאה. (חלק) בו נשארה עדיין
(11 dxrde 80 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
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‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח:2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב.4)הזבה. איזהו ה"א, פ"ב, להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי שבעת שספרו ומצורע זבה  זב,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א שקע 7)פ"ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע; זבה זב, אצל שביעי, יום של שמשו

לנקבה. פ' ויום לזכר מ' יום של שמשו אע"פ 8)ששקע
ה"ב). תרומות, מהלכות (פ"ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני פרטי ה"ג להלן פי"ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה
עליה  "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע"פ קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב פרק
יד. הלכה

.·Ba¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13- ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡14¯eÓb ¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È·‰17˙Á‡ ‰„È¯t18ÌÈL„wa ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21˙ÏBÚ ¯b ÏL Ba¯wL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

xeq` `edy t"r` ,epaxw `iad `l oiicre lahe lny xb"
."'ek dxtk ixqegnn epi` epaxw `iaiy cr miycwa lek`l

נכנסו  דברים "בשלושה כתב (פי"ב) ביאה איסורי ובהלכות
כו'" לדורות וכן וקרבן, וטבילה במילה לברית, ישראל
צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן כתב שאח"כ ובהלכה

קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה, מילה
מילה  על־ידי גמור גר נעשה הזה שבזמן הדין ובטעם
מקרי  לא לקדשים "דרק הרוגוצ'בי כתב בלבד, וטבילה
דבר  לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור, גר עדיין
וצריך  לקדשים", נח בן כמו "והוי כתב אחר ובמקום כו'".
קדשים, אכילת לעניין רק גמור גר נקרא שאינו אף להבין
הגרים  שכל יתכן היאך הזה, בזמן אינה קדשים ואכילת
וכמה  כמה וביניהם בית־המקדש משחרב שהתגיירו
נח. כבן והוי גמור ישראל דין עליהם אין ישראל, מגדולי

הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
מתייחסים  שהם ישראל, בני ממעלת גדולה שמעלתו
שאמר  למי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם

הוי  הזה בזמן שנתגייר שגר הנ"ל על־פי והרי העולם, והיה
גדלה  שמעלתו הגר עובדיה לר' הרמב"ם כותב איך נח, כבן

ישראל. בני שאר ממעלת
ישראל  נכנסו שבהם הדברים שלושת שבגדר לומר ויש
וטבילה, מילה הוא האחד עניינים. שני ישנם לברית,
הקרבן  הוא והשני כפשוטו, בברית נכנסים אין שבלעדיהם
הסרת  בבחינת אלא בברית לכניסה תנאי בגדר שאינו
תשובת  תובן ועל־פי־זה עליה". דרביע הוא "ארי' המונע
עד  קדשים אכילת איסור כי הגר, עובדי' לר' הרמב"ם
בגברא. חיסרון זה ואין צדדי, דבר מפני הוא קרבנו שיביא
גמור", גר להיות עיכבו "שקרבנו הרמב"ם בלשון ומדוייק
מילה  (כמו גר אותו עושה הקרבן הבאת שאין היינו
הבאתו  שאי הרי קרבן, להביא שמחוייב כיון אלא וטבילה)

גמור". "גר מלהיות מעכבתו
(290 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל

ט  טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן "ככם ולמדו ו)
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר
צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

אחד 23)שם.22)בקדשים. שבתורה הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
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ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.‚B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa¯˜ - ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25- ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚ O·k da¯˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Ó - ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba¯˜ - Ú¯ˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»
„Á‡ ,ÌÈO·k ‰LÏL‰O·ÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»
ÌL‡Ï O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם שם 28)להביא

י.29)ח. יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,

.„ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡È·Ó - Ú¯ˆn‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙¯tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

·L ¯ÙBÒÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL ·È¯ÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני
ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".

.‰¯ÎÊÏ ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa da¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙„ÏBi‰«∆∆≈»¿ƒ»»¿»»¿«¿»ƒ¿»»
‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»

„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
והכסףֿ בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של
מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו

של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י
של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.Â‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
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‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»
B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»

‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿
‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, בֿו.54)ואחד הלכות שם

הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון
יט.56)ז). הלכה ו פרק מן 57)שם באה חטאתה שהרי

ג. הלכה למעלה ראה פסולי 58)העוף, מהלכות יט פרק
י. הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי  ככל שדינה שם רש"י וכתב יהודה. כרבי ולא
בשריפה. שהם פ"י,60)המוקדשין ביאה איסורי בהלכות

מפלת. לענין שם בפ"ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.Êd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל

קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק
בחלב. כבשר בהנאה

.Á˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk - ‰·˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78- ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰79¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML ¯Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן

ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,
י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר
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השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.ËÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È¯‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ ¯Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ
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Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,
ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי

הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על
ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן

ח. הלכה בהתחלת למעלה

.È‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
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ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא

ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.
לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,

למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד  קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה
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הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.·È‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡È·Ó - »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים

שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.‚È‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב המת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
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ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxeza xen`d afd"

ושלישית, שני' ראשונה ראי' בין הבדלים מצינו הזב, בדיני
מטמאה  אינה והשני' באונס, אפילו מטמאת שהראשונה
קרבן  חייב אינו ראיות שלוש ובעל ברצון, היא אם אלא
להבין, וצריך ברצון. הראשונה הראי' היתה אלא־אם־כן
מחייבתו  ראיות שלוש בעל של השלישית הראי' מדוע
הראשונה  הראי' ולאידך אונס, מחמת היא אם גם קרבן
ראיות  שתי בבעל משא"כ דווקא, ברצון להיות צריכה שלו
שני' בראי' טמא - באונס הראשונה הראי' אם שגם

ברצון). (כשהיא
שיש  ברמב"ם כמבואר חולי, הוא הזוב עניין בזה: והביאור
הטומאה  הוא זוב אבל טבעי, באופן מהגוף היוצאת טומאה
היוצאת  הטומאה ה', ובעבודת חולי. מצד מהגוף היוצאת
מצד  הטבעי הרע א. באדם. שיש הרע על מורה מהגוף
רע  ב. הדעת. עץ חטא על־ידי בו שנדבק בריאתו עצם
יצרו  מגרה שהאדם זה והוא הרגיל, הטבע על־פי שלא
שיש  ממה יותר עוד רע אצלו מתווסף שעל־ידי־זה עליו

הדעת. עץ חטא מצד בו
באונס, מטמאת ולכן הטבעי, הרע על מרמזת ראשונה ראי'
לידתו  מיום בו דבוק שהרי אנוס, האדם הזה הרע על כי
הרע  על מורה השניה הראי' אבל הדעת. עץ חטא מצד

דווקא. ברצון הוא ולכן בריאתו, מטבע שאינו
(43 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

טמא 2) זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ב: טו, ויקרא
הגוף.3)הוא". בתוך חלולים שכבת 4)מקומות כלומר,

מתקבצת  שהיא החלולים שהמקומות בגלל יוצאה הזרע
שאר  אבל להחזיקה, בכוחם ואין נחלשו הגוף, בתוך בהן

רבינו אב  בדברי וראה ובריאים, איתנים נשארו הגוף רי
מ"ב. פ"ב זבים המשנה, בקישוי 5)בפירוש לא כלומר,

זבים  בתוספתא מפורש וכן מת, כשהאבר יוצא אלא האבר,
החי". מבשר בא זרע שכבת המת, מבשר בא "זוב פ"ב:

של 6) בצק למי דומה זוב הונא, רב "אמר ב: לה, נדה
וויניציאה 7)שעורים". בדפוס וכן "דוהה". תימן: בכת"י

שם, זבים בתוספתא הוא וכן "מהה") בטעות רומי, (ובדפוס
שם. ודומה 8)ובנדה דיהה "זוב מזכר, שאינה ביצה

מעט  עכור דיהה, "וביאור – המוזרת" ביצה כלובן
מ"ב). פ"ב נגעים בפיה"מ (רבינו תוספתא 9)הבהירות"

מוזרת  שאינה ביצה כלובן קשורה זרע "ושכבת שם: וגמרא
תרנגולת)". תחת אפרוח (שמשרצת

.··Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰10 »∆¿ƒ««¿ƒ¿»
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ÈÏÁ ˙ÓÁÓ11;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ≈¬«…ƒ…∆¿«≈»∆≈»
B¯OaÓ ·Ê :¯Ó‡pL12B¯Oa ˙ÓÁÓ -13‰È‰iL ‡e‰ ∆∆¡«»ƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆

¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË14Ô‡kÓ .15e¯Ó‡16: »≈…≈¬«»»«≈ƒ»»¿
,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆«»¿«¬»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ¿≈«
B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰ ‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡»«¬ƒ»«»»»«¿≈∆»«

‰˙L17˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ »»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
Ú¯Ê18ÌB˜nÓ ıÙwL B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ , ∆«∆»»«»≈∆»«ƒ»

Bab ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ19‰È‰L B‡ , ¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»««∆»»
‰ÏBÁd˙·ÈÎL ‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ ,20B‡ , ∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ»»

¯‰¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿≈
d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a21ÏkÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ , ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»ƒ»

.‡nËÓ BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿«≈

ראשונה 10) ראיה אבל ה"ו), (להלן שניה ראיה כלומר,
ה"ה). (להלן באונס אפילו אברי 11)מטמאה שאר של

ה"א. למעלה ראה הזרע, כלי אברי של ולא הגוף
הוא".12) טמא זובו מבשרו, זב יהיה כי איש "איש
בפיה"מ 13) רבינו בדברי ראה הזרע, כלי חולשת מחמת

מ"ב. פ"ב ולא 14)זבים מבשרו "דתניא, ב: ח, כריתות
אונסו". ולא 15)מחמת בשרו, "מחמת של זה מלימוד

אחר". דבר ב.16)מחמת סה, נזיר במשנה חכמים,
מ"ב. פ"ב זבים מועטת.17)ובמסכת במדה אפילו

יהודא 18) ר' בשם אומר פנחס בן "ר"א פ"ב: זבים תוספתא
של  וגריסין ישן ויין שמן ובשר והגבינה החלב בתירא, בן

זיבה". לדבר מרגילין ומורייס, וביצים כתב 19)פול וכן
ב. נא, א. נא, בחולין נראה וכן שם, זבים במסכת רבינו

שלא 20) עד "ראה מ"ב: פ"ב זבים במשנה שאמרו מה זהו
שלא 21)הרהר". עד "הרהר במשנה: שם שאמרו מה זהו

כאן. משנה' וב'כסף שם, בפיה"מ ועי' ראה".

.‚È¯˜ ‰‡B¯‰22·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ -23˙ÚÏ ˙ÚÓ24; »∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L25ÔÎÂ . ∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ26Ï·‡ . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»

Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»
¯ÚËˆnL ÔÓÊ27. ¿«∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי, הבאה זרע שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ"ג, שם זבים הקרי, את שראה לאחר שעות וארבע
שנתגייר. גוי לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי חולשה מחמת הזיבה קרי,
משנה'. ב'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם

ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע שכבת שתולין "כשם פ"ב זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב ופירשו
ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה

מ"ב. שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי

.„·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ

¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa29. ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈
‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ ‰·ÈÊa30ÔË˜ .31ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈
ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï BÏ ÔÈÏBzƒ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»
B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó«¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

„·Ïa ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁa32. «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח "והטעם 29)בדברי שם. זבים תוספתא,
ה"ב) (למעלה קי"ל והא מהמילה, גדול חולי לך שאין
(כסףֿ הזב" את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע"פ
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ"ב, זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ"ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
Bn‡34Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆

?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿

¯‡a˙iL37d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»
Ò‡a38B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL ‰i‡¯e39‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿…∆¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈

,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ;˙e·ÈÊ ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»
Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da ˙BÓÏ È„k40‰i‡¯ . ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»

‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»¬ƒ»»
Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42È¯‰L , »≈¬«…∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈

CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ ·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¿̄ƒ∆«¬»»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»
.Ôa¯˜a ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י
רומי. שם:34)בדפוס בתוספתא זב. דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי שלו בחולי וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק כח:) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי(ם) הזהרו ב: עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב הוא לא זירא רבי שחין). מוכי =) ראתן בעלי
החולה). ועל עליו הרוח שמנשבת במקום ישב לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י
רומי. ה"ו.37)בדפוס רב 38)להלן אמר א: לה, נדה

(ויקרא  שנאמר באונס, מטמאה זב של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע". שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת "זאת לב) טו,
זב  של ראשונה ראיה אף באונס, מטמאה זרע שכבת

באונס. ה"ב.39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא
אם 40) אלא אינו קרבן, חייב שזב בתורה שמפורש שמה

אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב ראיות שתי ראה
אףֿעלֿפי  מבשרו, ושניה באונס היתה ראשונה ראיה אם
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חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף קרבן,
מאי  מ"ב) פ"ב (זבים אותו בודקין זב של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס, מחמת היתה זב של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס, ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי

וכתנאֿקמא). מ"ב, פ"ב (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי
שלא  עד הזב את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק
שלא  שמה הרי אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק שכבר מפני הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס, ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק לפני האונס והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È¯˜43˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú·44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡È·e45‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Bi‡¯ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„·Ïa47‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆
ÈÈqÓ ea¯48. «≈ƒƒ«

לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ"א, פ"א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ"ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב, טבילה
בשרו  "ורחץ יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח). מקוואות מהל' (פ"ט מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ה"ג. פ"א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח, מגילה משנה,

וקראו  שתים בֿג) (שם, הכתוב שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב יהיה כי איש "איש זב פעמים שתי (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
לקרבן, ושלש לטומאה שתים כיצד? הא היא"), טומאתו
מזובו", ה' לפני הכהן עליו "וכיפר טו) (שם, נאמר ועוד
ומקצת  קרבן, מביאין זבין מקצת "מזובו" (שם) מזה ולמדו
קרבן, מביא שלש ראה כיצד? הא קרבן, מביאים אין זבין

קרבן. מביא אין שתים בתורה 48)ראה מפורש לא שזה
הנ"ל. הפסוקים מן בקבלה נלמד אלא

.ÊBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡49- ««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆

‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê È¯‰50,ÌÈÓÈa ¬≈∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èk :¯Ó‡pL51·f‰Â ,52‡Ï ∆∆¡«ƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…

ÌÈÓÈa B˙B‡ ‰Ïz53. »»¿»ƒ

יום 49) כל ראה לזה, זה רצופים ימים בשלשה כלומר,
אחת. פרשת 51)הנקבה.50)ראיה ב'סיפרא' ודרשו

שלשה". רבים שנים, "ימים ה"הֿט) פ"ד זבים (פרק מצורע
שתראה  עד זבה אינה אחד, ביום פעמים שלש ראתה ואם

ימים. "וזאת 53)הזכר.52)שלשה ג) (שם, שנאמר
בראיות, הזב את הכתוב תלה – בזובו" טומאתו תהיה
שמשמע  "טומאתו", וכתוב "זב" פעמים שלש שם וכתוב
זובו  את "והזב (שם) גם וכתוב טמא, הוא  השלש שבאלו
נקבה  מה לזכר) נקבה (ולא לנקבה זכר מקיש ולנקבה" לזכר
שהזב  הרי ח:), וכריתות כד. (ב"ק בימים זכר אף בימים,
בג' ראיות בג' וגם א', בשעה ראיות שלש בראה נטמא

ימים.

.Á¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â54- ¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡55˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .56‰i‡¯e ≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»

·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL57ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡58‰i‡¯ ‰‡¯Â ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»

Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL59ÔÈ‡L ; ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰60‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡61Ì‡ ÔÎÂ . ««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡62. ≈ƒ¿»¿

שעות.54) וארבע עשרים היינו שלם, לעת כך 55)מעת
ומ"ו. מ"א פ"א זבים המשנה, מדברי ראיה 56)נשמע

ה"ו.57)ראשונה. למעלה ראה קרי, בעל אלא
בשבת.58) ראה ראשונה זב,59)וראיה טומאת טמא אלא

ה"ו. למעלה ראה וטבילה, נקיים שבעה ספירת וצריך
ליום 60) אלא שלפניו, ליום שייך אינו שהלילה אףֿעלֿפי

זה 61)שלאחריו. ואין אחד, ביום היו הראיות ששתי
שזב  ראיות שלש בכלל אלא ימים, שלשה ראיית בכלל
ה"ז. למעלה ראה ימים, בשלשה היו לא אם אף בהם נטמא
שאמרו  מה עלֿפי הוא לומר", צריך "ואין רבינו שכתב ומה
חייב  נגיחותיו, "ריחק המועד שור גבי - א כד, בבבאֿקמא
כן  אינו בזבה ורק כלֿשכן". לא נגיחותיו, קירב שלם). (נזק
בימים  אלא טמאה ולא מראיות, זבה הכתוב שמיעט מפני

ימים 62)(שם). לשלשה שלש וכו' "ראה מ"ג: פ"א זבים
גמור". זב זה הרי לילות, לשלשה או

.Ë‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
‡ÓË -63¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ; »≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

‡nËÓ B¯O·a64. ƒ¿»¿«≈

ומטמאין 63) וכו' הקרי ובעל הזב "אבל א: מ, נדה משנה,
מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא, בכל

(ראיות)64) ה"ג), פ"א זבים (פרק מצורע פרשת 'סיפרא'
אפילו  "החתים" שהוא, כל אפילו "תהיה" ת"ל מנין, קטנות

שהוא. כל אפילו "בשרו" שהוא, כל

.È˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰65È¯‰ - ¯˙È B‡ »¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈

˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ66‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»
ÌÈzLk67‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;68elÙ‡ , ƒ¿«ƒ¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ

ÌÈ˙Èa ·Bf‰ ˜Òt69Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - »««≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ
‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»
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- ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ
Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk ˙·LÁ BÊ È¯‰70. ¬≈∆¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

כשיעור 65) והיא פ"א) (שם ובתוספתא מ"ד, פ"א זבחים
למסכת  הרא"ש (פירוש בינוני אדם של אמה חמישים מהלך

ה"ד). שם, ב'סיפרא' וראה מ"ג, פ"א נגד 66)זבים כת"ק
שם. זבים, בתוספתא יוסי, לו 67)רבי אין שזוב משום

ארוכה, אחת ראיה כשראה א"כ ה"ט), למעלה (ראה שיעור
שהות  לו והיה שהוא, בכל נטמא ראייתו שמתחילת כיון
זו  לראיה חושבים אנו לראות, ממשיך הוא ועדיין לטבול,
הרואה  דין ה"ו למעלה וראה ספר'), ('קרית ראיות כשתי

ראיות. מתחילת 68)שתי (שאין לאו "ואם בתוספתא שם
אחת". אלא בידו אין וסיפוג) טבילה כדי סופה עד הראיה

זמן 69) במשך ואין ראה, ושוב והפסיק, זוב ראה פירוש,
וסיפוג. טבילה כדי ולמדו 70)ההפסקה, מ"ה, פ"א זבים

שם, (ויקרא הפסוק מן (שם) מצורע פרשת ב'סיפרא' זאת
אלא  לי אין ראיות. בג' מטמא שהוא "מלמד רר" "בזובו ג)
וכו', שהוא כל אפילו "תהיה", ת"ל מנין, קטנות גדולות,
שיעור  ליתן אלא בקטנות, נאמר למה בגדולות נאמר אם
יון  כמגד שהוא כשלש, מרובה אחת ראה שאם לגדולות
זב  זה הרי סיפוגים, ובשני טבילות שתי כדי שהם לשילוח

גמור".

.‡È‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
‚etÒÂ71ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,72‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»

ÌÈzLk73ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡ ; ƒ¿«ƒ∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ
‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»

¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡74. ««¬≈∆»»

כדי 71) הוא לראיה ראיה בין שההפסק להשמיענו בא
פחות  היה לראיה ראיה בין ההפסק אם אבל וסיפוג, טבילה
כל  נמשכו (אם הראיות שתי נחשבות וסיפוג, טבילה מכדי
ה"י) למעלה ראה וסיפוג, טבילה מכדי פחות מהן אחת

אחת. יותר 72)לראיה גדול הפסק היה השתיים אלו ובין
וסיפוג. טבילה כדי שם.73)מאשר למעלה ראה

ארוכה 74) אחת ראיה שאף להשמיענו ובא מ"ד, פ"א זבים
כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ"בזובו ב'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק וכיון שם) למעלה (ראה מ"החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

.·Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰ -77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆

‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף של זמן לנו ידוע היה אם פירוש,
היום  בסוף שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת

פ"א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה
אחד 76)מ"ו). ורגע היום, בסוף אחד רגע נמשכה אלא

הלילה. רבי 77)בתחילת "ומודה פ"א: זבים תוספתא
בה  שאין אע"פ השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי,
ימים  ששני מפני ראיות, שתי בידו יש וסיפוג, טבילה כדי

אותה". מן 78)חולקים ספק השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י) משניהם. בו יש אם ספק (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק היום מן כולו שהוא וספק
החמה  משתשקע הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ"ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק כלומר, מ"ו. זבים דמס' ופ"א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי
והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,

ראיות. לשתי הראיה את חולקים

.‚ÈÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa¯˜ ‡È·Óe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי כאן יש כי נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ"א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק על הבאה העוף

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e83È¯‰ - ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84- ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙e·ÈÊ85˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰·eLÁ86·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa¯˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף שניה וראיה שבת, ערב של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי של זבים 84)השמשות
פ"א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח, למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק
יום  הפסק היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה
היתה 87)הי"ב. לא הראיות משתי אחת אף ואולי

ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה
קרבן. ונשרפת,88)חייב הספק על באה העוף שחטאת

הי"ג. זה בפרק ולמעלה ה"וֿז, פ"א למעלה ראה
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ה'תשע"ט  ב' אדר ד' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר

משיפסוק.

.‡‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב"

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם,
בשרו 5) ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי  בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים
וטהור. בכך לו די השמיני 6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.·BÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a ‡ÏÂ11˜„·e , ¿…»«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»«

ÈÚÈ·Ma12ÈÈÓMa B‡13ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ«¿ƒƒ»»»»¿≈
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה
ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת
הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה

בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה
שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.„.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ

ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ

˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»
˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«

˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר
נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום

ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם

בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר
השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:

למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי
שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל  פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם
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אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.‰ÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.ÂBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי

זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי .על

.ÊÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם

היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי 2) פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,
הוא 3)הנגע. כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה

והצפרים. האזוב הארז, עץ של ארז 4)הסדר עץ של מקל
ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י צבוע 6)צמח צמר חוט

תולעת. מביצי נלקח והצבע אדום, שנאמר 7)בצבע כמו
ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח (שם):

ואזוב". תולעת ובמשנה 8)ושני בשרו, שעל שערו כל
העביר  המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד (נגעים

בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי
וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח ) (שם, ככתוב

שהרי 10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו
מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח מצורע
אשר  ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע
שאר  עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו טמאים,
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ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם
לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא
מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.·¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈

Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««
¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆
˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆

ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»
˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿

‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»

B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰¯ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42- ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜¯BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck ¯Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck ¯Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚¯ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï - Ï‡ÓO‰50Ck ¯Á‡Â .51B˙‡hÁ ·È¯˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL ¯Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»

˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«
ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»

ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈
˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆

Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿
BÏ‚¯ Ô‰·e B„È Ô‰·e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ¯˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«
¯‰Ë˙n‰ L‡¯ ÏÚ epzÈ63¯tk ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈

‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
(כסףֿ ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן
פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
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הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"
למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם

הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש

ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב
(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
קודשֿ בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.‚‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
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‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.‡?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡2ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê3Ô˙ .4ÏÚ ≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««
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Ìc‰ „ˆa Ô˙pL9ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ , ∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰10‡ˆÈ -11Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ; «∆∆«¿»»∆∆¡««¿«

ÌL‡‰12˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ . »»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L B‡13. ∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב, פ"ד למעלה ראה
המצורע. של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט בשר והוא ה"ה) פ"ג מצורע (מגילת מצורע
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף

מ"ט. שבו 5)השמן.4)פי"ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני הם הבוהן" "וצדי הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי
א. י, במנחות רש"י ראה היד. כף כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר ט:
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב (כיון לי למה המצורע) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ, הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י, מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י.מנחות רומי 11)שם בדפוס

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי

וכתנא13ֿ)ה"י). הי"א שם ו'סיפרא' מ"ט, פי"ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי אליעזר כרבי ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב)במצורע יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב מה, סנהדרין ב'תוספות' וראה ספר'),
שנצטרע, אחר האוזן או הבוהן כשנקטעו שמדובר שכתבו
ב'מעשה  וראה מעכב, זה אין שנצטרע לפני נקטעו אם אבל

כאן. רוקח'

.·Ú¯ˆÓ ÌL‡14BÓLÏ ‡lL BËÁML15Ô˙ ‡lL B‡ ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ16ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ -17, ƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«

ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ18Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk19Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌL‡20B¯ÈLÎ‰Ï21. »»«≈¿«¿ƒ

סא,14) ויומא א. ה, במנחות הובאה פ"ט, נגעים תוספתא
קרבן 15)ב. לשם או עולה קרבן לשם ששחטו וכגון

הדם.16)שלמים. שנשפך שכל 17)כגון הוא שהדין
במשנה. - א ב, זבחים כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים

נסכים,18) שצריך הטעם יוחנן רבי מפרש - ב פט, במנחות
המזבח, גבי על מלהקריבו פסלתו כן אומר אתה אי שאם

עלו  ולא לשמו שלא נשחט שהרי ראוי אינו למצורע שהרי
משום  איֿאפשר אחר לקרבן ולשנותו ב.), (זבחים לחובה לו
אשם  שאין להקריבו יכול אינו ולנדבה אשם, לשם שהופרש
אשם  ואין מצורע אשם בתור להקריבו והוכרח נדבה, בא
מהל' פט"ו וראה צ:), מנחות (משנה נסכים בלא מצורע

הי"ז. המוקדשין בלול 19)פסולי סולת עשרון הם:
הקרבנות  מעשה מהל' (פ"ב יין ורביעית שמן ההין ברביעית

עלו 20)ה"ו). ולא כשרים, לשמן שלא שנזבחו שזבחים
במשנה). ב. (זבחים חובה לשם למצורע 21)לבעלים

ה"א. פ"א למעלה ראה בקדשים, לאכול שיוכל

.‚BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰22Ò¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
dÓ„a23‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,24. ¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

(22,(160.24 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד פסחים תוספתא
פ"ח  ונגעים (368.17 (עמ' פ"י בבאֿקמא ה, במנחות הובאה
החטאות  "כל במשנה: – ב צ, בזבחים וראה (629.4 (עמ'
שהוא  מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות, קודמות שבתורה

הכשר". על ששחיטה 23)בא מכיון אומרים אין כלומר:
למען  הדם עם הכלי את אחר כהן ינענע היא, עבודה לאו
מדמו  ויזה האשם את הוא ישחוט ובינתיים יקרש, לא
קודמת  האשם עבודת עי"ז ותהיה החטאת, מדם יזה ואח"כ
שבעת  משום צורתו, תעובר אלא – החטאת לעבודת
להשחט  דינה שהרי זמן, מחוסרת היתה החטאת ששחטו
אבל  שם). (מנחות ביום" לבו זמן מחוסר "ויש האשם לאחר
אינו  שהאשם רבינו כתב ה"ה, פ"א למעלה שהרי עיון צריך

(ראה 24)מעכב. ותפסיד שתתעפש עד החטאת את יניח
אינו  שהפסול שכל ותשרף, פב:) פסחים המשנה, פירוש
(ראה  צורתו שיעובר לאחר אלא מיד נשרף אינו הקרבן בגוף

ה"ג). פסח קרבן מהל' פ"ד

.„‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
ÌÈÓÈ25- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈

ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ26‚l‰ ¯ÒÁ .27„Ú ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«
˜ˆÈ ‡lL28ep‡ÏÓÈ -29˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;30‡È·È - ∆…»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ

‰lÁza ¯Á‡31. «≈«¿ƒ»

ועשרה 25) ב. טו, במנחות והובאה פ"ה, זבחים תוספתא
יותר. אפילו אלא דוקא, לאו בתוספתא 26)ימים שם

שהוא  שהלוג היינו בכלי, וקדש מאיר, רבי של כתנאֿקמא
השמן  את לשנות יכול ואעפ"כ השמן, את מקדש שרת כלי

אחר. מצורע לאשם השמן 27)שיהיה מן מעט שנשפך
מצורע  פרשת ב'סיפרא' זו הלכה ומקור לוג, ממדת ונחסר
יד, (ויקרא הפסוק מן כן ולמדו ה"ב), פ"ג מצורע (מגילת
הוא", קדשים קודש לכהן הוא האשם כחטאת "כי יג)
לשחסר  פרט "הוא" מצורע, של לוג לרבות קדשים" "קודש
סלתה  שחסרה מנחה שגם - ב ט, במנחות וראה שהוא, כל
אחר. סולת או שמן להביא וצריך פסולה שמנה, או

ה"ב.28) פ"ד למעלה ראה הכהן, כף פירוש,29)לתוך
וכרבי  החסר, את משלים ורק נפסל, לא הנשאר שהשמן
בחסרון  לפסול קובע הלוג אין כי מ"י, פי"ד בנגעים עקיבא
ה"ו) (שם וב'סיפרא' ט.) (מנחות הקובעת היא היציקה אלא
ויצק  השמן מלוג הכהן "ולקח טו) (שם, שכתוב ממה נלמד
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- יצק שלא על הלוג חסר ויצק, השמן "מלוג – וגו'"
עקיבא". רבי דברי בתחילה, אחר יביא - משיצק ימלאנו,

השמן.30) נחסר שיצק עקיבא 31)אחרי רבי כדברי
ה"הֿו. להלן וראה (שם),

.‰Â BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰32CtLÂ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«
‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ :‚l‰«…ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ

Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡33CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ; «≈¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿«
˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰34ÏÈÁ˙‰ . «…»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

˙BB‰aa35¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ «¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»

‚l‰ CtL36L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
¯‰hn‰37˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«

˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯‰38ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,39, »…≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆
ÔÓM‰ ¯˙iÓe40. ƒ∆∆«∆∆

פעמים 32) שבע השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קדשי בית בתוספתא 33)כנגד כתנאֿקמא

מצוה  הן ההזאות ז' שכל סא.), ביומא (הובאה פ"ט נגעים
ספר'). ('קרית אלא 34)אחת בהזאות מתחיל ואינו

ה"ב, פ"ד למעלה ראה הבהונות, על השמן בנתינת ממשיך
שם. יומא ובגמרא, הגר"א). גירסת (לפי שם בתוספתא והיא

הן 35) הבהונות כל שמתן שם, וגמרא בתוספתא כתנאֿקמא
מחדש  הבהונות מתן החדש, בשמן מתחיל ולכן אחת, מצוה

שם). ספר' שבלוג 36)('קרית השמן נשפך כלומר,
נשפך. לא שבכפו השמן אבל לכהנים, ראה 37)שמתחלק

ה"ב. פ"ד הגר"א)38)למעלה גירסת (לפי שם תוספתא
צריך  אינו שבלוג, השמן שחסר אע"פ כלומר שם, ויומא
המטהר, ראש על שבכפו השמן נותן אלא אחר, לוג להביא
נתינת  בשעת שלם הלוג שיהיה מעכבת אינה הראש שמתנת
מעכבות  המתנות שאר שכל כשם המטהר, ראש על השמן
צריך  שבכף, השמן גם נשפך אם אבל למעלה. כמבואר
כיפר, לא המטהר ראש על נתן לא ואם אחר, לוג להביא
ו.) זבחים אורה' ('קרן ה"ב פ"ד למעלה רבינו שכתב כמו
יומא  ב'תוספות' ועי' קורקוס, ר"י בשם משנה' ב'כסף וראה

שם. וזבחים א. הכהן 39)סא, כף על אשר בשמן "והנותר
המטהר". ראש על כפו,40)יתן על אשר השמן "ומיתר

א  סא, ביומא ודרשו וגו'", המטהר אוזן תנוך על הכהן יתן
(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ"והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ -42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆
Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«

Ú·L ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«
Ú·L ÔzÓ ¯Á‡ ˙BB‰a‰45˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«

¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL - Ú¯ˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב פ"ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע"פ שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה

בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט. מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם ), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק, שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ"ט נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב,44)דם פ"ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי פ"ט נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע מתן ויתן ימלא לכך שבע, מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב ספר' ב'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כיֿאם שבע למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע"ש. הלוג", חסר אם אף שבע מתן לו שעלו הר"ש, כתב

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ Ú·L Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ¯‰ ‡Ï - »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי הגמרא מביאה - א כח, במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ כשרות.
פסולות, בה שכתוב שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי על הורצה לא המצורע
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל  קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס
למצורע, הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי ואילו ללוג,

שם. מנחות אורה' וב'קרן המשנה' ב'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ50CÈ¯ˆ - ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡ Ôa¯˜51BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯ˆ -54Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â Úb˙55Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,56‡t¯˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב שלא כדברי 51)אףֿעלֿפי
פ"א, כריתות ובתוספתא פ"ט, נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי ודלא ואחד, אחד כל על קרבן
ב'כסף  ועי' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא

על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל
וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב"ם). נגעים תוספתא,

(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם 
ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני

וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב
פרשת  וב'סיפרא' אליעזר. כרבי ודלא חכמים, דעת לפי שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט) פ"ב מצורע (מגילת מצורע

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י) יד, (ויקרא
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.ËÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ58¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61- »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני שני או תורים ושתי לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ"א אשם אחד כבשים, שני להביא שחייב
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי 60)עולה

שווים  שבאשם - ב ט, ובכריתות מי"א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני, העשיר הם
שם). (רע"ב מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב) (שם, מהפסוק שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י  ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי

.ÈÌÈÚ¯ˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL64Ìc ˜¯ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰66‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe ;69¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L70Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

שם 63) ותוספתא מי"ג, פי"ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ"ט. (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע.). אבל קרבה החטאת שרק רבינו, מדברי נראה

ה"ה) (פ"א למעלה שפסק רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי ועוד, מעכב. אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט), (למעלה עני קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי' מספק? העוף חטאת
ששם  אשמו, כשקרב שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא

החטאת. אחר הולך והכל מעכב, שהאשם שאם 66)נקטו
מי  בשביל השניה החטאת מקריבים היו מהם, אחד מת לא
להקריבה, יכול אינו מהם, אחד שמת ועכשיו שלו, שהיא
הקריב  לא עדיין ואם תמות, – בעליה שמתו חטאת שהרי
החטאות  שתי היו מהמצורעים, אחד ומת מהם אחד אף

אחרת. חטאת מביא היה החי והמצורע אחרת 67)מתות,
השוק. דמה 68)מן שנזרק החטאת אם בהבאתה, ויתנה

נדבה, זו הרי - שלו היה ואם חטאת, זו תהיה - שלו אינה
נדבה. באה חטאת שאין העוף 69)משום חטאת כי אף

ה"ו. פ"א למעלה ראה הספק, על פי"ד 70)באה נגעים
זו 71)מי"ב. הרי שלו, אינה דמה שנזרק החטאת אם

ואת  בספק, באה העוף שחטאת היא הכתוב שגזירת חטאתו,
מעכב. אינו שהרי מקריב אינו פ"א 72)האשם למעלה

לאכול 73)ה"ז. למצורע לו אפשר עלֿידיֿזה כלומר,
קרבנו. הביא שהרי צרעתו, בעת לו אסור שהיה בקדשים,

.‡ÈÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ74, »ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿
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ãycew zegiyn zecewpã

,ipr did rxevnde ,ilr df rxevn ly epaxw xn`y xiyr"
."zbyn xiyrd ci ixdy ,xiyr zepaxw eci lr `ian df ixd

והיה  עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "ועני וממשיך:
שהרי  עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עשיר, המצורע

עשיר". בקרבנות חייב הנודר זה
של  קרבנו שאמר עשיר של במקרה להבין: צריך ולכאורה
לא  הרי משגת, העשיר שיד נוגע מה עלי, זה עני מצורע
העני  זה של קרבנו ואמר עשיר, קרבן על להתחייב התכוון

בלבד. עני בקרבן להתחייב וצריך עלי
הרמב"ם  שדברי משנה' ה'כסף קושיית להבין צריך עוד
"מביא  הקרבנות מעשה בהלכות שכתב למה סותרים כאן
הנודר  היה אם רק שזה פירט ולא סתם, עני" קרבן הנודר
משגת  ידו שהרי עשיר קרבן מביא עשיר היה אם אבל עני,

כאן. כדבריו
צריך  שהעשיר סובר אכן שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומתרץ
הקרבנות  במעשה זאת פירט שלא ומה עשיר, קרבן להביא

כאן. דבריו על שסמך לפי הוא
משנה' ה'כסף לשיטת רק מתאים תירוצו אמנם,
שכתב  מה על גם אחד במקום סומך בספרו שהרמב"ם
שהרמב"ם  מסתבר) (וכך הדעות לפי אבל יותר, מאוחר
הקרבנות  שבמעשה לומר אין כתב, שכבר מה על רק סומך
על  סמך כי עני, קרבן מביא עני הנודר אם שרק פירט לא
עשיר  הוא שאם כפרה, מחוסרי בהלכות כאן שפירט מה

עשיר. קרבן שמביא זה, עני קרבן עלי הרי ואמר
מעשה  מצד גדרים, שני ישנם זה שבדין לומר יש לכן
העני  המצורע עבור יביא שהעשיר מספיק הקרבנות
מחוייב  כפרה מחוסרי הלכות מצד משא"כ עני, קרבנות

עשיר. קרבנות להביא העשיר
בנדר  באין אינן ואשם... ש"חטאת הדין הדבר: וטעם
אבל  כלום". אמר לא אשם או חטאת עלי האומר ונדבה..
הרי  פלוני אותו רצה אם עלי, פלוני של חטאתו אמר אם
בדין  חידושים ושני לו". ומתכפר ידו על להקריבן מניחו זה
לא  חטאת עלי הרי שהאומר נדרים הלכות מצד האחד: זה,
אבל  החטאת. בקרבן חיוב צד שום כשאין רק כלום, אמר
בדבר) (שמחוייב פלוני של חטאתו אומר הנודר כאשר
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והשני  נדר. דין מצד קרבן להביא חיוב הנודר על חל עלי,
שנכשל  מי על כמובן חל שהחיוב הגם המתכפר, מצד
ישראל, בני של ערבות דין שמצד התורה חידשה בחטא,

ידו. על קרבנות להביא אחר יהודי יכול
בא  הקרבנות מעשה בהלכות הדינים, שני בין החילוק וזהו
נדרים  לדיני בהמשך עלי" זה מצורע קרבן "האומר הדין
לקיים  הנודר על המוטל בחיוב היינו שבקרבנות, ונדבות
כי  עני" קרבן הנודר ש"מביא הרמב"ם כתב ולכן נדרו, את
הוא  התוכן כפרה מחוסרי בהלכות משא"כ שנדר. מה זה
לא  הקרבן את מביא שהנודר בזה ומודגש המצורע, כפרת
היה  אם ולכן המצורע, כפרת לשם אלא נדרו קיום לשם

עשיר. קרבן מביא עשיר המצורע
(`i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שמביא 74) כמו קרבנות להביא מתחייב שהוא פירוש,
זה. קרבן 75)מצורע מביא העני, הזה שהמצורע אע"פ

עשיר. קרבן להביא הוא חייב – -76)עני א יז, ערכין
שם. ובגמרא עצמו 78)שם.77)במשנה חייב כלומר,

נדרו. ידי על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  ב' אדר ה' שלישי יום

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨
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:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
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.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
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ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»

¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»
L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ãycew zegiyn zecewpã

mdy t"r` ,exind m` dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd"
."...exini `ly oixdfen

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
ביארו  שהרמב"ם לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
חוקי  שכל "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום
אלו  "וכל ומסיים בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה
התורה  דיני ורוב דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים
וליישר  הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן
מה  כי הנ"ל, ההלכה לבאר יש ועפ"ז המעשים". כל
ברע  טוב שימיר החשש מפני הוא להמיר תורה שאסרה
לשותפין  בנוגע אבל ממונו", על ולחוס קניינו "להרבות כדי
אלא  הממיר של לגמרי אינה שבדבר ההנאה שטובת כיון
חלקו  שאז לציבור, בנוגע ועל־אחת־כמה־וכמה בלבד, חצי'
והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר של
להרבות  כדי יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין על־דרך

הציבור. של או השותף של קניינו
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,
ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש

הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום
את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
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חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'
לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל

היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,
שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג

עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא
לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה

.·ÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ
¯ÈÊp‰37Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡ - «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»

LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.‰L¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿
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קיי dxenz zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.ÂÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי כדברי התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.ÁÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆
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dxenzקיב zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,

הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,
קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת

כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין

הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של
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קיג dxenz zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק
למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום

אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.ÁÈÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון

שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם
מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם

שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה
נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה

זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,

חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«
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˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש

זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»
‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»

ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»
‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿

ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»

˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««
ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈

˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ
da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«

‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈

ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא
והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק

רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא
לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.„ÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»
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ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk2- ≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»
‰ÏBÚ ·¯˜z3‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .4˙ÏÚa B‡ ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«

ÌeÓ5¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z -ƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ6˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .7˙eÓz -8BÓk , ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL9ÌL‡‰ ˙¯eÓz .10- ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»
ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z11‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,12. ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»

¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰ ˙¯eÓz13‰eÚË , ¿««¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»
‰ÎÈÓÒ14ÌÈÎÒe15˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e16˙¯eÓz . ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»¿«

‰„Bzk - ‰„Bz‰17ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡ ,18BÓk , «»«»∆»∆≈»¿»∆∆¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL19:ÁÒt‰ ˙¯eÓz . ∆≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿««∆«

ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ»…∆¬«¿»»»»≈
‰·¯˜ B˙¯eÓz20,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯˙ ‡l‡ , ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

- ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»««¬
ÌÈÓÏL ·¯˜z dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰21.22˙¯eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«

¯OÚn‰Â ¯BÎa‰23ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ -24¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈≈»¿≈ƒ¿»∆∆¡«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa25,·¯˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈

¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿
Ô˙¯eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב. יח, תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,
ועשית  ת"ל שימותו, כדי ומזון מים מהם וימנע הבחירה

נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי  נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי"ד, שם וראה הכ"א, פ"א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב ואסור
עד 6)המזבח. שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי

יח:). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב.8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ"ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני. למשה הלכה
שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין

כרבי 11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב כ, שם משנה,
"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ"ד יח. (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ"ד להלן וראה הי"ד, המוקדשין פסולי

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב), שקלים מהל' פ"ב (ראה במקדש

ה"ה). פ"ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב.למעלה ראש על ידיו שתי שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ"ב וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ"ט ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח: תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח, על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואףֿעלֿפי
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ"ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח. פי"ב
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח, בשם עדיין נקבע לא
שדינו  הפסח, מותר יהיה ראשון ופסח אחר, פסח להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח דינו – שלמים שקרב
ואפשר  פסח להקריבו שאפשר שכיון השני, שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב, עד רועה אלא ליקרב, לתמורתו להתפיס
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח קרבן מהל ' פ"ד

לפסח,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס הוא ואם פסח, לקרבן להיקרב
שלמים  שקרב הוא שהדין הפסח, למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח נאבד אם אבל לפסח, אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה לפני נמצא
זה  נחשב להקריב, יכול שירצה ואיזה כבשים שני כאן שיש
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תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי ודלא - ב צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ"ד  ב, חלק המשנה' ('מרכבת ה"ו פ"ד פסח קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח' 'מעשה כאן. א וחלק שם, פסח קרבן מהל'
כסףֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי' בדברי נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י לפי הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב. זו (וראה 25)הלכה ב. ה, בתמורה ורבא, אביי

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי

כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט", תחת יעבור אשר "כל לב)

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי וכו', והמעשר
לבעלים".

.·29- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
ÌÈÏÚaÏ30¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«
ÌeÓ Ô‰a31ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32Ck , »∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»

Ô˙¯eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק, כאן אין תימן, (בכת"י
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט, בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח מותר בעניין הגמרא
והואֿ לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח'). ('אור ה"ו פ"ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי"ז בכורות מהל' בפ"א רבינו שכתב מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ"ו פ"א 32)בכור,

בר 33)הי"ב. רמי של בעייתו רבא פשט - ב עה, בזבחים
ומעשר  "בכור מהברייתא בכור, תמורת לעניין חמא,
(וראה  בהן" כיוצא ותמורתן תמורה עושין שהוממו,
לעניין  כן מפורש - ב יג, ובתמורה שם). הנ"ל ב'תוספות'

איתן'). ('יד נגאלת שאינה בהמה, מעשר תמורת

.‚ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a34- ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
d˙¯eÓz35‰BÓk36dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»

dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓ ‰·¯˜37‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ -38. ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»
BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ : ¯Ó‡»«¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈

‰ÏBÚ ·¯˜z39·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ . ƒ¿«»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«
‰ÏBÚ40¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ .41BÊ È¯‰ - »∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈

˜ÙÒ42.‰·¯˜ dÈ‡Â , »≈¿≈»¿≈»

בה 34) שיפול עד רועה אלא קריבה ואינה "קדושה שהיא
שלמים  דמיה ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר מום
ה"ד). פ"ב למעלה וראה ה"ג, הקרבנות מעשה מהל' (פט"ו

בה.35) המיר עד 36)אם תרעה אלא קריבה שאינה
דמיה  ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר, מום בה שיפול

א. כו, תמורה בברייתא והוא שהכוונה 37)שלמים. נראה,
לה  נולד ואחרֿכך תמימה הקדיש או עובר, מום לבעלת
ורובע  הי"ג) פ"א (למעלה תמורה שעושות קבוע, מום
נקבה  והמפריש הי"ח), שם (למעלה בהן וכיוצא ונרבע
אינן  שכולן הכ"א), (שם לאשמו או לעולתו או לפסחו
מהל' (פ"ג קבוע מום בהן שנופל אחר נפדות אלא קריבות
הט"זֿיז, המוקדשין פסולי מהל' פ"ד ה"י. מזבח איסורי

ה"ד). פסח קרבן מהל' בהמה,38)ופ"ד מדין נלמד
(כסףֿ שלמעלה שלמים, וחצייה עולה חצייה שהקדישה

חצייה 39)משנה). אמר אביי, "אמר ב: כו, [בתמורה
"ואפשר  קריבה". עולה הכל דברי מעשר, וחצייה עולה

וחצייה שבנוסח  עולה חצייה מצא רבינו) של =) שלו אות
וראה  (הראב"ד, וכו'" קריבה עולה הכל דברי תמורה,
שהיה  נראה "ורבינו משנה': ה'כסף כתב זה וכעין להלן).
עולה, וחצייה תמורה חצייה דאמר היכא מודים, הכל גורס
עולה". תקרב מעשר, וחצייה עולה חצייה קריבה. הכל דברי
שאסור  =) איסורא דאיכא "כיון בזה הטעים והראב"ד
דטעה  הוא ולבסוף לאיסורא, מעיקרא איכוין לא להמיר)
גירסתו  לפי אלא אינו זה אבל והמיר". ונמלך) =) ואימליך
"חצי  רבינו דברי לפי אבל תמורה", וחצייה עולה "חצייה

תמור  זו "תמורה"בהמה שהקדים עולה" וחצייה ה,
כמו  לומר וצריך הראב"ד. כדברי לומר אין ל"עולה",
שאין  שאע"פ קטז), הערה הט"ז, (פ"א למעלה שכתבנו
זו  בהמה של ראשה או "לבה אמר אם באיברים, ממירים
"חצי  באומר כאן כן ואם בכולה, קדושה פשטה תמורה"
אין  לשתיהן, נתכוון שוודאי עולה, וחציה תמורה זו בהמה
התמורה, של החצי ע"י בכולה הקדושה להתפשטות מקום
התמורה  חלה לא שכך ומכיון עולה, – השני החצי שהרי
העולה  חצי זאת, ולעומת באיברים, ממירים אין שהרי כלל,
פשטה  ושוב עולה חצי להקדיש אפשר שהרי נשאר, –

להלן]. וראה בכולה, למעלה 40)קדושה כמו כאן, [אף
הוא  וכן (הראב"ד, לחצאין בהמה מעשר אין בתמורה,
לומר  שייך לא עולה, הוא השני והחצי והואיל נ.) בעירובין
פשטה  ושוב עולה, חצי רק ונשאר בכולה, קדושה פשטה

כנ"ל]. בכולה אינו 41)קדושה מהם אחד ואף [הואיל
"פשטה  מהם אחד באף שייך ולא והואיל לחצאין, נתפס
על  – כנגדו עומד השני אחד שכל כיון בכולה", קדושה
חצייה  או תמורה חצייה או לומר היתה שכוונתו כרחנו

שמח']. ב'אור ועי' לתמורה 42)מעשר, כוונתו אם
לו  שיש בהמה למעשר כוונתו או הקרבנות, בכל הנוהגת

שם). (תמורה אחרות חומרות

.„¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
‰ÓÈÓz44da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,45,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ ¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â46dÈ‡Â , ¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰·¯˜47˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,48. ¿≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»
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‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ - ‰·¯˜ dÈ‡49, ≈»¿≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»
dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙ dÈ‡Â50. ¿≈»ƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

(למעלה 43) תמורה עושה אינה קבוע, מום בעלת שאילו
הי"ג). תמימה.44)פ"א בהמה הקדיש כלומר,

העובר.45) המום לבעלת או לתמימה כלומר,
פדיונו,46) לאחר בין פדיונו לפני "בין א: טז, בבכורות

כדי  דבר לכל לחולין יוצאים "אינם שהרי תמורה", עושה
ועי' ה"ה, (להלן פדיונם" אחר ועבודה בגיזה מותרים שיהיו

"ותמורה"). ד"ה שם אפשרות 47)'תוספות' אין כלומר,
זאת. תמורה בר 48)לפדות רבה בשם נחמן רב דברי
שם. בבכורות שנפדתה 49)אבוה, בבהמה אותה שהתפיס

שם.50)כבר. בכורות,

.‰ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒ
Ô˙lÁzÓ51ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»

ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k ¯·c52. »»¿≈∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰¯eÓ˙a ‰ÏÁ ‰M„w‰L53, ∆«¿À»»»ƒ¿»««¬«»«

ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿«»»»««
ÌeÓ54ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈

L„w ‰È‰È Ba ·e˙k55. »ƒ¿∆…∆

מתחילתן,51) קבועים מומין בעלי שהיו אףֿעלֿפי כלומר,
מום. בהם נפל ואח"כ מתחילתן תמימים היו אם וכלֿשכן

א.52) יז, ב. טז, תמורה אע"פ 53)משנה, כלומר,
בגיזה  מותר בתחילה, מום בעל הקדיש אם שבהקדש
שלא  לפי ה"ט), מעילה מהל' פ"א (ראה פדייה אחר ועבודה
בתמורה  – בלבד דמים קדושת אלא הגוף קדושת עליו חלה

מום. בעל על אף הגוף קדושת במשנה,54)חלה ראה
א. ט, א.55)תמורה יז, שם רש"י ראה

.ÂÌÈÁ·Êa ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ56¯ÈÓ‰Â57ÔÓ ˙Á‡a »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
˙B·B¯Úz‰58‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59:¯ÓB‡Â ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈

ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz Ì‡60, ƒ¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ
‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙¯eÓz Ì‡Â61. ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»

ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ó‰a‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL62¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁ .63Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆

¯ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È ÔÈ‡Â64Á·Ê ‡È·Ó -65¯Á‡ ¿≈»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈
‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÏÚ ¯ÓB‡Â B˙Èa CBzÓ66˙¯eÓz Ì‡ : ƒ≈¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«

‰¯eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ -69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz70‡È·‰L ‰Ê È¯‰ -71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰73¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ"ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,
ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ"ל:
מהל' בפ"ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי זבח,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע

המזבח, על להקריבה אפשר ואי שלמים, ספק עולה ספק
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני. לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני

ראב"ד). ועי' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע
עכשיו  אבל הט"ו) פ"א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני מוטלת היא הרי המיר, באיזו יודע שאינו
ב' חולין, היא והרי התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק עולה ספק שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי בזה וגם כמותה, היא והרי
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,
(כסףֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה

פסח). וקרבן ספק תמורת =) השניה מהתערובת
ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו

נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,
היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי שהיה, כמו חולין

הט"ו). (ובפ"א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,
אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה

הקרבן). ספק (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף
מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,

ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי – עולה היא
לעולה. זו הרי – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי תמורה וספק זבח ספק כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק פ"ו.74)גם

.Ê¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL75¯ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77„Ú ‰Ú¯È ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e¯‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ"ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ"ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם
שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי"ד). המוקדשין פסולי

כדלהלן). הוא, מי יודע שאינו אע"פ כן,76)שלמים, ואם
מעשר). (או בכור ספק שלמים ספק היא התמורה

אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי שם, תוספתא
ה"ב). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,

צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י וויניציאה רומי ובדפוס
שמח'. ו'אור רוקח' 'מעשה משנה' ב'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב.79) למעלה
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ה'תשע"ט  ב' אדר ו' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר

לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק. ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י 5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם)
והתודה 6)ברעב. השלמים וולדות את מיד הקריב שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.·˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של
מתה. היא אף

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,

לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין
באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי

אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.„- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.‰ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰ -‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»

Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ
,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿
‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»

.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
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קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,
במקדש.25) היו שופרות כמה

.Â¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.Ê‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים
שלמים  קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
לא  לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים
פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב
היא  נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה
שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם

שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה

שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."gafnd wcal dpyi `l ,lkidd wcal yicwd m`"

בדק  קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ב.) (לב. במשנה נאמר
ובפירוש  לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית,
אין  הרמב"ם ולדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו המשנה
שאסור  פסק ולכן גופא, הבית בדק בקדשי גם לשנות

המזבח. לבדק ההיכל מבדק לשנות
היכל  קדשי בין שינוי "אין וכתב עליו, השיג הראב"ד אבל
רק  הוא במשנה הדין ולשיטתו למזבח" ולא עזרות לשאר
קלים  מקדשים אפילו אותם משנים שאין מזבח בקדשי
והוא  לזה". זה בין יש מה הבית בדק "אבל לחמורים

בש"ס. רש"י כשיטת
שפירש  בחומש, כרש"י הוא הראב"ד שטעם לומר ויש
ולמקדש  למשכן שהנתינה לשמי", – לי "ויקחו הפסוק
הקדיש  אם ולכן הקב"ה, לשם היינו "לשמי", להיות צריכה
שניהם  נתינת כי המזבח לבדק לשנות יכול הבית לבדק
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הבית  בדק שבין הפרטי החילוק נוגע ופחות "לשמי", היא
המזבח. לבדק

(287 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.·ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,

לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת
לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,

שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם
בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים
"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו

מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת
כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי

כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות

קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
הקדושֿ של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.‚Èd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈
ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

owzl dvrd lecbn wegxn zevr `l` opi` dxezd ipic aex"
."'ek miyrnd lk xyiile zercd

יכולתו  הוא האדם בעבודת תמורה של הפנימי התוכן
מצד  עצמו שהעולם הגם בעולם, ושינוי תמורה לעשות
זאת  בכל ממנו, למטה תחתון שאין תחתון הוא בריאתו
נפעל  זה עניין יתברך. לו דירה ונעשה תמורה בו עושים
הידועה  בהלכה ובפרט הלכה", זו ה' "דבר – התורה ידי על
הן  ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה

נגאלין".
(ci oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)
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ãycew zegiyn zecewpã

lke ,oda opeazdl ie`x md zexifb dxezd iweg lky t"r`"
."mrh el oz mrh el ozil leki dz`y dn

ידוע, טעמם שאין בחוקים שגם הרמב"ם כאן ומחדש
ליתן  יכול שאתה מה "וכל בהם להתבונן האדם על חובה
בשמונה  שכתב ממה קשה ולכאורה טעם". בו תן טעם בו
אי  אדם יאמר "לא חז"ל שאמרו שמה לרמב"ם, פרקים
ואבי  אעשה ומה אפשי אלא עבירה, לעשות אפשי
על  אבל התורה, חוקי על רק מדברת עלי" גזר שבשמים
"אי  לומר צריך בשכל מובנים שהם שבה המשפטים
מאלו  לאחד תתאווה לא החשובה "הנפש כי אפשי",
טעמה  מצד אפשי" "אי לומר אדם חייב כלומר, הרעות".
יהיה  שקיומה "אפשי" לומר צריך בחוקים אבל השכלי,
עול  קבלת מצד רק אלא שכלי טעם לה שאין באופן

בהם". להתבונן ש"ראוי כאן כותב ומדוע ית', מלכותו
ההשגה  בכח מובנים שבתורה המשפטים לומר: ויש
החוקים  משא"כ האדם, בשכל ומתיישבים האנושית
הקב"ה  של ורצונו חכמתו שהיא התורה בשכל יסודם
יש  ועל־פי־זה הפשוט. בשכל מוכרחים טעמים ואינם
עצות  אלא אינן התורה דיני "ורוב כאן הרמב"ם לשון לבאר
המעשים", כל וליישר הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק
ההגדרה  נמצאת העצה" מגדול מרחוק "עצות במילים כי

ש  ומצד מיד לאדם מובנים שאינם החוקים טעמי כלו של
שאם  זהירות צריך ולכן התבוננות, לאחר רק אלא האנושי
בעיניו  קל יהי אל עילה, לו ידע ולא טעם לו ימצא "לא

כו'". ה' אל לעלות יהרוס ולא
ההקדשות  את פודין ש"אין הוא הדין שהרי קשה, ועדיין
הבאין  כל בפני עליהן ומכריזין בקיאין, בשלושה אלא
הרי  ובנוסף, שוויו. מכדי בפחות לפדותו יוכל ואיך לפדות",
"להרבות  הרע יצרו על והתגבר ממונו שהקדיש באדם מדובר

הקצה. אל הקצה מן בו שיחזור חוששים ומדוע ממונו",
מגדול  "מרחוק הם אלו שטעמים הוא, בזה הביאור אלא
ורק  מתקבל, זה אין הפשוט האדם שכל ומצד העצה",
שהקב"ה  כיון אדם, של דעתו לסוף תורה "שירדה מכיון
בכוחו  שיש ויצרו, טבעו את גם מכיר האדם את שברא
ויעשה  שישתדל עד שהקדיש אחרי גם האדם את להטות
ברע  היפה ולהחליף הפכי באופן להתנהג האפשר כל

הוא". טוב "ויאמר
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
- ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ‰¯tk È¯qÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .· .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú¯»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב, טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב, עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע
שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת

סאה. ארבעים בו

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
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,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆
·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«

‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«

‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ
˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«

·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»
elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ

B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
ובלחםֿ ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו

אב). בנין

.‚ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»
ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆

d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»
‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»

‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא

טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.„‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»
˙B‡ÓË ÚbÓ ÔÈÚÏ23dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ¿ƒ¿«««À¿¿∆««»»≈»

B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË -24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«

Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה
שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,
מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו

מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.‰Ck ,‰‡ÓËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»

מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי
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מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.ÂÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»

B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק

.ÊËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…

da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»
ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»

‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»
ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
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הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו
המשקוף. תחת שהוא

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ

È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.
שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן

קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.ÂË˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ

„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ
Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»

Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»
˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
חולין  במשנה משמע וכן ב. ע, גיטין במסכת שמואל של

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.‡ÏÙp‰2ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»

Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL3ÔÎÂ . ∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈
˙ÈÊk4L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ5‡nËÓ ,O¯Ák ¿«ƒƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈

Ïˆp‰Â .ÌÏL ˙Ók6e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa ¿≈»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆
‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰ ‰Ê ?Ïˆ∆∆∆«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿
Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡ L¯˜zL∆ƒ¿»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ
- ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa - ‰L¯»̃¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ dÈ‡≈»¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

הריונו.2) חדשי גמר לפני מת פירושו 3)שנולד "לכל"
א. נ, נזיר נפל. ב.4)אפילו מט, שם נד,5)משנה, נדה

ה"י. פ"ג לקמן ראה כתנאֿקמא. פסק שם.6)ב. נזיר,

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡7 ««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰8˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :9, ≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

א.7) ד, לדבר.8)עירובין טעם זוטא.9)נתנו 'ספרי'

.‚˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL10¯·È‡ elÙ‡ . »≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»

¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL ÔË˜11. »»∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ
;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆
ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«
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ÌÈ¯·c ¯‡L12‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆
·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ ‡l‡13‰na . ∆»¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c14,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»
- Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»

Ì„‡k ‡e‰L ÌˆÚ15ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó : ∆∆∆¿»»»»»»»¿ƒƒ
,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ«¬»«≈»ƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa16‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡ . »»¿ƒƒ«¬»¬»«À¿»¿«»¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a»∆««ƒ∆≈≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a»∆∆∆¬≈≈ƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆

¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL17¯ÒÁ . ∆≈»»∆¬≈»≈»À»»«
Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓƒ¿»ƒƒ¿«»»»»∆»«¬

ÈÁa ‰Îe¯‡18ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e19‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿«»¿…∆¿ƒ»¿«≈¿«»¿«»

Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â20Á‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯O·e .È21- ¿≈¿«≈¿…∆»»«≈ƒ««
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈∆∆¿…»»«≈ƒ««»

מ"א.10) פ"ב המקור 11)אהלות את מציין משנה' ה'כסף
ואין  מת, בדיני עוסקת שם המשנה אולם מ"ז. פ"א באהלות
שהוא. בכל מטמא החי מן אבר שגם ברורה הוכחה משם
אבר  הכוללת מ"א פ"ב שם המשנה היא משכנע יותר ומקור
יש  אם באוהל לטמא אחת בבבא החי מן ואבר המת מן
שיעור  כל לקבוע מבלי ארוכה, להעלות כדי בשר עליהם

חרב?12)כמותי. בחלל תורה כתבה נג,13)ולמה נזיר
ונפלט  אותו הפילה החרב פירוש, החרב", מן "שנחלל ב:
רבינו  מגדיר מקרא, של מפשטן הנוטות (הדרשות ממנה.
איש  מפי איש חכמים בידי קבלה כלומר השמועה", "מפי
אלא  מסיני למשה הלכה הוא הדין עיקר ובכן כך, לדרוש
וב'ספרי' למשנה), הקדמתו (ראה במקרא רמז גם לו שיש
בעצם"). "או מן זה דין הסמיכו קכז, פיסקה חוקת, פרשת

שם.14) בהמשך 15)'ספרי' שם ב'ספרי' נאמרה זו דרשה
טז): יט, (במדבר הכתוב מן החי מן אבר לטומאת הלימוד
אינו  חרב", "בחלל מן למד שרבינו ואףֿעלֿפי בעצם", "או
עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי' של הדרשה את דוחה

נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי 16)בשר
כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב. קכח, חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי אמרו, שם בגמרא הרי וכוליה, לשון

וצ"ע]. בשר? עליה שאין מפני מטמאה ואף17ֿ)אינה
"אלו  שונים: אנו מ"ה, פ"ב באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי
ומדגיש  עצמו". שחסר החי מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם
ויתרפא. ארוכה יעלה מ"ה.19)נתלש פ"א כלים

מ"ג.21)שם.20) פ"ו עדיות

.„¯·È‡22‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk23¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«

ÌˆÚ‰24- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«
¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»

n‰ ˙BÓˆÚ¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙25. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי יהושע רבי העיד שם,
הכל, לדברי מטמא המת מן כזית שהרי כזית, בו כשאין

מ"א). פ"ב (אהלות שלם אבר אינו מפני 23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ"ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי: מן א) שלם: אבר דיני סיכום בפ"ג. לקמן
במשא  במגע שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:
אם  .3 ובאוהל: במשא במגע מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אףֿעלֿפי העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע, מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי בנשאר שאין אע"פ כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע, מטמא – נתלש שלא החי מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא
ניטל  שלא אע"פ באוהל, לא אבל ובמשא, במגע מטמא –

ה"ב). פ"ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ26‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ27˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .28Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -29Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L30 ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ31˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,32¯‡a˙iL BÓk ,33Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
¯·c ÏÎÏ ¯O·k34. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי, יוחנן שבפנים 27)כרבי המוח
מבחוץ. העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם

ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק
העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה

ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,
פ"ז.33)מטמאה. ה"ב.34)לקמן פ"א אהלות תוספתא

.Â¯·È‡‰35ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â36Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰37ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰38ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»

epnÓ L¯Bt‰39ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ40; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓk - epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

Ô¯eÚLa41. ¿ƒ»

ב.35) קכט, חולין במשנה, שמעון ורבי מאיר רבי מחלוקת
מאיר. כרבי ואינם 36)ופסק לגמרי, ניתקו ולא תלויים
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(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק להתרפאות יכולים
שם). ב)37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע כנתלש

מטמא. שאינו החי, מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב. נחוניא, ורבי יהושע כרבי מ"ג. פ"ו עדויות

אליעזר. רבי רש"י 40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי מן אבר שטומאת מפני הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי לט): יא, (ויקרא הכתוב
מטמאה  אינה החלק מיתת שלפני ומשמע הבהמה, מן חלק
שם. נחוניא רבי נגד יהושע, ורבי אליעזר כרבי פסק כלל.

לקמן.41) שיתבאר

.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
¯eÚL42ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .43ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ44‰M‡·e ;45ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â46ÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ ıeÁ47ÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ48ÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆

„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tˆ da ÔÈ‡Â49‰ÏBÚ - ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»
ÌÈ¯·È‡‰ ·¯ ÔÈÓÏ50„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»

‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ -51.Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ52È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰ ¯‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z d˙‡ÓË ÏÚ53. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ"ז.42) פ"א כל 43)אהלות של מפורש פירוט מ"ח, שם
מ"ג.44)האיברים. פ"ג א.45)אהלות מה, בכורות

איברי  על העודפים האשה איברי במנין תנאים מחלוקת
ורבי  דלתות, ושתי צירים שני מונה ישמעאל רבי הגבר.
אומר: יהושע ורבי כמה), קובע (אינו צירים אומר: אליעזר
רבי  מפתח. אומר: עקיבא רבי מספרן): קבע (לא דלתות
תלמידי  שהרי במציאות, נחלקו לא אליעזר ורבי ישמעאל
חלקי  איזה נחלקו? במה (שם), ומצאום בדקו ישמעאל רבי
מודים  שניהם אבל עצמם, בפני באיברים להגדיר יש הגוף
תפקידים  הממלאים החלקים ארבעת נמצאים האשה שבגוף
הצירים  שני את מונה אליעזר רבי הלידה. בתהליך מסוימים
יהושע  ורבי הדלתות, את גם הכוללים עצמם בפני כאיברים
עקיבא  רבי ובא להן, טפלים וצירים עיקר שהדלתות סובר
מנסיונם  שם עליו הקשו ולפיכך מפתח. - חדש דבר והוסיף
על  הקשו ולא מפתח מצאו שלא ישמעאל, רבי תלמידי של
קיבל  ורבינו שתירצו. מה ותירצו יהושע, ורבי אליעזר רבי
שני  הארבעה שאלה יהושע, ורבי אליעזר רבי של דעתם
מפתח, שהוסיף עקיבא רבי של דעתו גם וקיבל הם, איברים
תמיהת  זה ומסולקת ואחד. חמשים מאתים לו יצאו ולפיכך
כל  של לדעתם מנוגד מספרו שלכאורה רבינו, על רבים

כאבר  הצירים שני מונה שרבינו לפרש, גם [ואפשר התנאים.
('קרית  עקיבא רבי דעת גם ומקבל הדלתות את וכן אחד,

ועצמות.46)ספר')]. גידים בשר רב 47)בשלימותו,
יט, (במדבר באהל" ימות כי "אדם דורש: שם, בבכורות
באשה). ובין באיש בין (פירוש, אדם בכל השווה דבר יד),

ב.48) מט, נדה ששית. אחת 49)אצבע בשורה עומדת 
האצבעות. שאר מבוארים 50)עם האיברים, רוב דיני

בה"ח. מכשעורה.51)לקמן פחותה שהעצם אףֿעלֿפי
תורה.52) דין טומאתה – כשעורה היא שבה העצם ואם
לאכלם.53) ומצוה וקדשים, תרומה לשרוף אסור שהרי

.Á˙n‰ ˙BÓˆÚ54Ô‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L «¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
˙BÓˆÚ ˙¯eˆ55‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»

Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e56. ¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»
,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»
?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â57 ¿«À¿…∆¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«

Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L ‰¯„Lƒ¿»∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ
- ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ elÙ‡ ‰¯ÒÁ»¿»¬ƒÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿
˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆
ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L58 ∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«

- ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒƒ¿»»¬»»»¿»ƒ¿«ƒ
BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk59‡e‰ Ì„‡ ÏL À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»

BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â ÌÈ˜BM‰ ÈzL¿≈««ƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»
ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙Ó ÏL∆≈¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈

˙Á‡ C¯ÈÂ ÂÈ˜BL60- ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â . »¿»≈««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆
ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«

ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L ÔB‚k .˙BÓˆÚ61- ¬»¿∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆
ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL ˙Ók el‡ È¯‰- ÌÈ¯O ¬≈≈¿≈»≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ

‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¬»««ƒ∆»»»»∆
Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È»≈¿≈»»»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ
Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk ·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿«…»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«
‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡ Ô¯tˆ da LiL∆≈»ƒ…∆∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ

ÔÈnÏ ‰ÏBÚ62e¯‡aL BÓk ,63. »«ƒ¿»¿∆≈«¿

מ"א.54) פ"ב ראה 55)אהלות הרקיבו. שלא כלומר,
הי"א. יגע...56)לקמן "אשר טז): (שם, בתורה כתוב

מדבר  שהכתוב ואףֿעלֿפי בקבר", או אדם בעצם או במת
מפני  אוהל טומאת לענין ב'ספרי' ממנו למדו בנגיעה,
אדם" "עצם הנקרא שכל כאן, רבינו ומבאר למת. ההיקש
כותב  מאהלות, פ"א סוף למשנה ובפירושו באוהל. מטמא
לאדם  העצם ייחס אדם", בעצם "או ה': מאמר וזה רבינו:
דינו  יהיה אז האדם, גשם כלל כמו ובשר עצם בו שיהיה עד

בכללו. המת וכן 57)כדין לבדה, שהשדרה מכאן,
נב, נזיר במס' שהרי עליו, (תמהו מטמאות. לבדה הגולגולת
שידרה  או גולגולת, או שידרה המשנה כוונת אם שאלו - א
מהן  אחת לא אבל באוהל, מטמאות ביחד שתיהן וגולגולת
מהן  אחת שכל רבינו פוסק ולמה נפשטה, לא והבעיה
כאן) בכסףֿמשנה (מובא קורקוס והר"י ודאי. מטמאת
גולגולת, או שדרה בפירוש שם אומר ששמאי מפני מבאר,
מחלוקת  לחדש לנו אין דעתו, נגד ברור דבר מצאנו ולא
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עצמנו). בתקופת 58)מדעת כסף של רומית מטבע
ה"ג.59)המשנה. פ"ג אהלות שם:60)תוספתא,

אחד  ושוק ירכות לשתי והואֿהדין א. מה, בכורות
מובן 61)(תוספתא). ושמונה. ארבעים מאתים מן רוב

הגולגולת. או השדרה ביניהן כשאין שמדובר,
שתי 62) לו שהיו ובמקרה שלו, איברים מנין לפי ומחשבין

ממאה  בפחות באוהל מטמאות העצמות אין יתירות אצבעות
אינה  אחת יתירה אצבע רק לו היתה ואם ושש. עשרים
248 מן הרוב כמו עולה 249 מן הרוב שהרי כלום, מוסיפה

.125 מד.63)היינו: אות ראה בה"ז. למעלה

.Ë·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»

·w‰ Ú·¯ Ô‰a64ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - »∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e65ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ . ¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆

‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈
Ï‰‡a66. ¿…∆

בינוניות.64) ביצים שש והלוג לוגים, ארבעה מכיל הקב
מרוב 65) עצמות "רובע שנינו: מ"א, פ"ב אהלות במשנה

פ"א  בעדיות ביתֿהלל דעת היא וכן המנין", מרוב או הבנין
מרוב  הן אם אלא מטמא אינו עצמות שרובע ומשמע מ"ו,
בניגוד  רבינו דברי יהיו שלא וכדי הבנין. מרוב או המנין
לומר  שהתכוון לפרש, עלינו - משנה ולסתם לביתֿהלל
או  המנין רוב מן הן אבל בנין, ורוב מנין רוב בהן שאין
"שאינן" ולא "בהן" שאין וכתב דייק ולפיכך הבנין. רוב

כסףֿמשנה). (ראה שנינו:66)מרוב שם, עדיות במשנה
אחת  עצם אפילו פירוש, אחד". בעצם אפילו אומר, "שמאי
רבינו  וסובר באוהל, מטמאה הקב רובע בה שיש גדולה

כמותו. הלכה ואין היא יחיד שדעת

.È‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ67‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰¯Bz68.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי היא הלכה פירוש,
יב. אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח שהנזיר אומרת, – ב מט,

.‡È˙Ó69- ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓ70Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó71 ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa72- ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

¯eaÁ BÈ‡73. ≈ƒ

מ"ב.69) פ"ב תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י: (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב נ, ובנזיר
כר' ופסק חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי אצבעות), בלי

רבי  שדעת אמרו שם שבגמרא מפני רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י (ראה מאיר כרבי וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסףֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי
קכו,72) (חולין הנוגע לגוף ביותר הקרובים בפירורים רק
שם.73)ב). אהלות משנה,

.·È˙n‰ Ìc74;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ75Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .76Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב: פז,

.‚ÈÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ77‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»
ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ78. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני שם, עקיבא כרבי
חכמים. ב.78)דעת סב, נדה

.„È‚e¯‰79ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL80‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a81. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב, בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט"ז הטומאות אבות

.ÂË¯·w‰82ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙Îa83Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .84Ìe˙ÒÂ85Ck ¯Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰86ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
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ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ ,¯·˜k Ï‰‡·e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»
‡OÓa ÔÈ‡nËÓ87ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .88 ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ

BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈
BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa89ÌÈ¯·„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ
˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqL90ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -91. ¬≈≈¿ƒ

מ"א.82) פ"ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי, שם,
אין  ואם פנוי, טפח ברום טפח על טפח בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח,85)בידי על טפח פתוח הוא ואם
הפתח. דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו

הם  הדופק עצמו, הקבר הם ודופק שגולל רבינו, כתב
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י),

שם). יוםֿטוב' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
עצמו  במת שמשא מפני הטעם, כתב הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק שגולל אומר כאן והראב"ד ודופק. בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב: מן עקיבא רבי למד מגע התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני מ"על ואהל טז), יט, (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
d¯ÙÚa92‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ93,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk94. ¿∆ƒ¿»≈

פ"י.92) לקמן ראה מ"ב. פי"ח ב:93)אהלות יד, שבת
גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי

העמים. ארץ על הי"ב.94)טומאה פ"ט לקמן

ה'תשע"ט  ב' אדר ז' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««

Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«
‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי

.·ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡¯k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.„ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
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רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת
מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.Ê·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.Ë˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת

ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.ÈÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא

ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן
נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח

לקיש. כריש שפוסק

.‡ÈB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.·ÈÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈
- ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ ‰È‰L∆»»«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»
‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆

.‚È¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ

¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈
‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.„È‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ
˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ

BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆

עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא.שמדמ  בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם ה

עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
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אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל
הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.ÂË˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר

כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שלשה

.‡Ìc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

פ"ב 2) באהלות במחלוקת שנויים זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו זה.3)מ"ו, ממת אחד חלק

אחר. ממת בא החסר, את המשלים השני, אם 4)והחלק
כשעורה. בהן יש

.·¯·È‡5elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6¯B‰Ë -7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי

כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.‰B„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני  אחד, נימוק ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע שאם משמע,
פ"ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי

כך. הדין - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.Â·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.Ê‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈
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ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.·È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
ואףֿ "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם
ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם  לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות

דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.„È‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.‡ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk2,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ »«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«

ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„a3‡ÓËpL B‡ , ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ4. ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שבעה,2) טומאת שמטמאים בתורה מפורשים ואוהל מגע
ה"אֿב. פ"א למעלה ראה בקלֿוחומר. מנבילה למדנו ומשא
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פ"ג.3) למעלה המת 4)נמנו שאוהל למדנו זה מכתוב
את  גם הביא לא למה הוברר ולא שבעה, טומאת מטמא
אדם  נפש לכל במת הנוגע יא): יט, (במדבר במגע הכתוב
שטומאת  אמרו, שב'ספרי' מפני [ואולי, ימים. שבעת וטמא
כמיותר  רבינו מצא מאוהל, בקלֿוחומר ללמוד אפשר מגע

במגע]. הכתוב את גם להביא

.·- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË5ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌz¯‰Ëe6Ì„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ . ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»

˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa7‰Ê È¯‰ - ≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆
·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÈM‰8˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ; «≈ƒ»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËz9È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ƒ¿»«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈
‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ
el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ˙na ¯aÁÓ¿À»«≈¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na ÈM‰ ‰Ê Ú‚»«∆«≈ƒ«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ10ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;11, ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa ¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈««∆≈«≈»≈∆»

.‰¯Bz ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓËÀ¿«∆∆¿ƒ»

חרב",5) "בחלל טז): (שם מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
הטומאה, אבות אבי חלל מה כלומר, כחלל. הוא הרי חרב
חרב, דוקא שלאו רבינו ודעת כך. - בו שנגעה החרב אף
חוץ  כך דינם ודומיהם, עץ כלי ואפילו הכלים, כל אלא
גם  מכאן למדו שם ובגמרא ה"ג), לקמן (ראה חרס מכלי
של  הטומאה דרגת שמקבל הטומאה באב הנוגע כלי על
מביא  כאן רבינו אולם ימים. שבעה טמא והוא מטמאו,
להלן  ויבואר הטומאה. באב שנטמא לכלי אחרת דרשה

השביעי.6)ה"ג. היום לפני טהרה לבגדים שאין ונשמע
בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר

בחיבורין. טומאה על מגלח הנזיר שאין ינאי, רבי -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני הטעם, שם ופירשו
- ב לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
(כסףֿ הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה

קורקו  הר"י בשם הבאה.משנה באות ראה לפניֿזה 9)ס)).
שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע אשר וכל כתוב:
הערב) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק של סופו שם, רבא
(במס' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב. טומאת טמא השלישי, כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב. מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח אינו אדם, חיבורי בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי
עושה  אלא שני לפסח נדחה אינו פסח, בערב בחיבורין
פ"ו  פסח קרבן הל' (ראה שרץ טמא כמו ביום בו פסחו

ה"אֿב).

.‚È¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«

ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«
‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a12B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆

˙Ó·13‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿
ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰14 «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆

ÌÈ„‚·e15¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .16Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«
B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰17‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט. לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב ה"ב בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי' ע"פ השביעי", כלים 14)ביום
מקווה. במי שטיפה ע"י כלי 15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס פיסקה חוקת, 'ספרי'
זו.17) ובהלכה ה"ב, למעלה נתבאר

.„¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ18Ì„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË19ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰Ú·L20˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.·¯Ú∆∆

מ"אֿג.18) פ"א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל
הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע את ומטמאים הטומאה אב הם

בלבד. ערב טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«

Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ23ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿

Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa24. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»

‰¯Bz ÔÈc25‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
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‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆
.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ"ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי' למנות פירוש,
ט). הלכה (ראה בקדשים רביעי עד לטומאה, ושני לטומאה
וכולהון  ינאי, רבי בשם יוחנן רבי אמרו: שם ב'ירושלמי'
אלא  חייב אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב'ירושלמי' חייא בר אבין ורבי בראשון. שנגע שני על
פטור, באדם שנגע באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי על חולק
בדברי  שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי פסק ורבינו
דברי  אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני (ראה הזה ה'ירושלמי'

הכסףֿמשנה). לפי יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע באב שנגע אףֿעלֿפי

הט"ו.25)ונטמא. פ"ג

.Â˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk26- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ27·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰28‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי רבינו בפי לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני דינם הענינים וברוב
ראב"ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסףֿמשנה). במת. נגע אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס שכלי כבר,

ב'תורת 28) מ"ד. פ"ח כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני  (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ"ט שמיני פרשת כהנים'
תלמודֿלומר  חרס, כלי באויר מיטמאים הכלים אף לפרש)
ואין  חרס, כלי באויר מיטמאים אוכלים האוכל", "מכל
שכלים  למדנו ומכאן חרס". כלי באויר מיטמאים הכלים
ב). כ, פסחים (רש"י הטומאה מוולד טומאה מקבלים אינם

.ÊÏB„b ÏÏk ‰Ê29‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

ה"ח.29) ראה ב. קד, עירובין

.ÁÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓ30. ƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

לאו 30) תולדותיהם וכו', הטומאות "אבות ב. ב, ב"ק
וכלים, אדם מטמא אב (שהרי) דאילו בהם, כיוצא (אינם)
אינו  וכלים אדם מטמא, ומשקין אוכלין - תולדה ואילו

מטמא".

.Ë˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk31ÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈

·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„˜32ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k , »»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

˙B‡Óh‰33‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .34. «À¿¿≈¿«≈¿«»

שם 31) במשנה שאמרו מה פירשו - א יד, פסחים בגמרא
לטומאה. לשני הכוונה הטומאה", ה"ה.32)"ולד למעלה

מ"א.33) פ"א מטמא 34)כלים שאינו והואֿהדין שם.
בטומאות  גם מדובר במשנה ה"ג). למעלה (ראה באוהל
הזכירה  לא ולפיכך כלל, אוהל טומאת בהן שאין אחרות

המשנה. לשון לנקוט דרכו ורבינו אוהל,

.È˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk35„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰‡Óh‰36‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,37‰È‰iL ¯LÙ‡Â . «À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰38, »¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

המת.35) של טומאתו טמא 36)מכוח הטומאה אב וכל
שני.37)שבעה. נעשה בו ה"ד.38)והנוגע למעלה

.‡È˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

ÔÏ‰‡a B‡39‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,40 ¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰ -¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆
el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈
È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

במגע 39) אלא במשא מטמאים שאינם ודופק גולל של
ה"ג). פ"ג למעלה (ראה לא 40)ובאוהל למה נתברר לא

ולמה  הגויים, וארץ הפרס בית דיני עם תבוסה דם משא כלל
ומשאו. מגעו בין הפסיק

.·ÈBÓˆÚ Ï‰‡‰41Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ »…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰42¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ »…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï43Â :¯Ó‡pL ;- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈

˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a44‰Ê È¯‰ - »∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆
‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë»¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆
‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»»∆…«««ƒ»≈≈∆»
ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒ∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈

„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‡e‰L45. ∆ƒ¿«≈À¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

על 41) ולימד הכתוב "בא קכט: פיסקה חוקת, 'ספרי'
בקרקע. קבוע הוא אפילו טומאה", מקבל שהוא האוהל

ו):42) ב, (יהושע שנאמר עץ, שנקרא פשתן פירוש,
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פירוש  [כך ב). כז, שבת (גמרא העץ" בפשתי "ותטמנם
ארוג, פשתן פירושה "כלי" המילה זה, ולפי הכסףֿמשנה.
מן  גדלים שאינם לדברים הכוונה שק, או בגד שאמר ומה
את  גורס אינו ספר' ב'קרית והמבי"ט צמר. כגון האדמה

עץ"). כלי "או א.43)המילים כח, שאינם 44)שם
קבעם  אבל כלים שהם או כלל, טומאה מקבלים ואינם כלים
שבת  'תוספות' (ראה כלים מתורת וביטלו לאוהל, בקרקע

ואין). ד"ה ב וכדומה.45)כז, וכותנה קנבוס להוציא
מיטמאים  - קבועים אינם אם אבל לקרקע, בקבוע ומדובר

הטומאה. על המאהילים הכלים ככל

.‚ÈÌÈ„‚a46˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈
˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ¿«≈¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈
BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÏ¿«≈¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈

e¯‡aL BÓk ,L¯ÙÓ47:¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ; ¿…»¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈
Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡48eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ . »»ƒ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿

B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ˙Óa¿≈¿…»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»»∆»ƒ¿…∆¬≈∆»
È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿»¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈

‡ÓË ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰49ÚbÓa ‡l‡ ≈¿ƒ∆≈¿≈≈»≈∆»¿«»
.„·Ïaƒ¿«

בה"ג.46) אבל 47)נתבאר עצמו, במת ודיו ה"ב. פ"א
במת. לנוגע ממנו למדים אוהלים,48)אין מטמא הוא

בו. הנוגע מטמא.49)ולא תימן: בכת"י

.„È‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰50ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ51‡ÏÂ «≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ52BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ , «»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ

ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa53, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»
ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ

ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe54È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe ·kLÓ55ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆ¯56BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב מבמת, חומר "זה מ"ו: פ"ד זבים
מטמא". המת שאין מה מדף, גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב

על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב או יושב הוא אם
אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע, כדין דינו זה, גב
כולם  בזב אבל זה, בבגד שנגע והבגד בו שנגע הבגד

שבעה. –52)טמאים כולם בזב, עליו. המונחים בגדים
אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף" "ריחו מלשון "מדף", ונקרא ומשקין,

מרחוק. מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק, למעלה ראה
ומושב.55)שם.54) משכב מטמאי טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח, חלל במקומה שאין
עשוק  רק "והיית לג): כח, (דברים הכתוב מלשון לחוצה,

שביעי. בפרק לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ",

ה'תשע"ט  ב' אדר ח' שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיוצא 1) המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר

ואדמה  אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת, העשוי עץ וכלי
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע

המערה. לפני וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,B¯BÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜B¯È ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
¯ÓvÓ B‡ ‚c‰ ¯BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡ - Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È ¯L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט הכתוב
בית  גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע

.·ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡ - ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ¯‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰·z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙¯ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10- «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח

א. משנה ט"ו פרק כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
הכלי  שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים
מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט כו, בחגיגה

לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו
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שק  מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt - ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈ¯B‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈËeLt - O¯Á ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

Ô¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
·f‰15BÈ‡ - BabÓ ˙Óa O¯Á ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16B¯ÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
O¯Á ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË - Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË - Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .B¯ÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰¯Bza L¯t˙pL BÓk ,¯B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

·f‰ Ëq‰·e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È¯‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם
בית  לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא  פי
חרש  כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
"וכלי  יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא
פירוש  ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו יגע  אשר חרש
בנגיעה  כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה
למדו  א הלכה ושם הכלי. מן בחלק רק נוגע שהוא הזזה בלי
חרס  כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם
לא  אבל בהיסט, מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו

ב). סג, (שבת אחרות זה 16)טומאות למדו שם, חולין
צמיד  אין אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא

עליו". הזב.17)פתיל הזיזו גם 18)כאילו נגע כאילו
הזיזו. שהרי באווירו,

.„ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·cÓ ÏÏB‚ ‰OBÚ‰»∆≈ƒ»»∆≈¿«≈À¿»¿
ıÚ ÈÏk B‡ ‰Ó„‡ ÈÏk B‡ Ô·‡ ¯·w‰ Èab ÏÚ ÁÈp‰L∆ƒƒ«««≈«∆∆∆∆¿ƒ¬»»¿ƒ≈
¯BÚ B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk B‡ ‰cÓa ‡a‰«»¿ƒ»¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
˙‡ÓË ‡ÓË Ô‰a Ú‚Bp‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ BÓˆÚÂ ‚c‰«»¿«¿¿«≈¿≈«≈«»∆»≈À¿«
ÏÏBb ˙BÈ‰lÓ eL¯t Ì‡Â .ÏÏB‚a Ú‚B ÌeMÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈzÁzÓ ˙n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰L B‡∆≈ƒ∆«≈ƒ«¿≈∆¬≈≈¿ƒ¿≈
‡ÓË da Ú‚Bp‰ - ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ d˙ÙkL ‰Ó‰a¿≈»∆¿»»¿»»»≈«≈«»»≈
- ‰Ó‰a‰ ¯Èz‰ .ÏÏB‚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»»¿«∆ƒ≈ƒƒ«¿≈»

˙È·Á ÔÎÂ .˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰19‡È‰L ¬≈ƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿≈»ƒ∆ƒ
ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»»»≈

da Ú‚Bp‰ - ˙ÓÏ20˙È·Á‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ¿≈«≈«»»≈À¿«ƒ¿»¿∆»ƒ
ÔÈ˜Ln‰ÂÔÈ¯B‰Ë21. ¿««¿ƒ¿ƒ

חרש.19) הקבר.20)של מן שפירשה מפני 21)לפני

לתוך  נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית
הכלי.

.‰˙„ÓBÚ ÔÈa ,¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚL ‰¯B˜22ÔÈa »∆¬»»≈¿∆∆≈∆∆≈
dcˆ ÏÚ ‰hÓ23¯·w‰ Á˙t „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À»«ƒ»≈»≈∆»¿∆∆∆««∆∆

„·Ïa24.¯B‰Ë - ¯·wÏ ıeÁ Ápn‰ ‰ˆwa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿«¿«≈««»∆«À»«∆∆»
¯·˜Ï ÏÏBb dL‡¯ ‰OÚ25ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â »»…»≈¿∆∆«¬≈ƒ∆∆«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰pnÓ Ú‚Bp‰ :ÔÏÈ‡ BÓk ¯·w‰«∆∆¿ƒ»«≈«ƒ∆»¿«¿»»¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Úa¯‡Óe ,ÏÏBb ÌeMÓ ‡ÓË - ¯·wÏ CeÓÒ»«∆∆»≈ƒ≈≈«¿»»¿«¿»

¯B‰Ë -26„È˙Ú ‡e‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»ƒ
dlk - d˙B‡ ı˜Ï „È˙Ú BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;d˙B‡ ı˜Ï»…»¬»ƒ≈»ƒ»…»À»

.ÏÏBb≈

הקבר.22) מפתח עודף הקבר 23)ורחבה על מוטלת
הקבר. מפתח יותר על 24)וארוכה העודף בחלק והנוגע

טהור. - העץ 25)הפתח שורש על לא הקורה את העמיד
ועוביו  כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא

הקבר. לפתח מחוץ יוצא לגולל 26)אינו קבע שלא מפני
אינו  הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר
משמיעה  ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא
אחרונה  ובבא מטמא, אינו הקבר פתח על שהעודף אותנו,
הוא  זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת

פי  שם).על טוב יום התוספות

.ÂÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÏB„b ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿∆«¿»»«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈzL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÏÏBb Ô‡OÚL27‡ÓË28. ∆¬»»≈««¬ƒ««≈¿≈∆»≈

,¯B‰Ë ‰iL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïhƒ¿»««≈∆««¬ƒ««≈¿ƒ»»
Ba ‡ˆzL C¯„ ‰‡ÓhÏ LiL ÈtÓ29. ƒ¿≈∆≈«À¿»∆∆∆≈≈

משתיהן.27) אחת כל על גדולה 28)כלומר, שהאבן מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים לקמן 29)ארבעה ראה

אלא  ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה
(כסף  טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על

קורקוס). הר"י בשם משנה

.Ê‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·˜Ï ÏÏB‚ e‰‡OÚL ˙B¯B¯ˆ ÏL Ïb«∆¿∆¬»»≈¿∆∆≈»≈
ÈÓÈt‰ ¯„Ò ‡l‡30Ï·‡ ;¯·˜ ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , ∆»≈∆«¿ƒƒ∆»¿∆∆∆¬»

.¯B‰Ë - ÌÈ·‡‰ ¯‡La Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»»¬»ƒ»

והשורה 30) שורה, גבי על שורה מסודרים הצרורות
פנימי. סדר נקראת התחתונה

.ÁÚÏÒa ˜e˜Á ‡e‰L ÔB¯‡31˙n‰ Ba eÁÈp‰Â »∆»¿∆«¿ƒƒ«≈
¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏÎa ÚÏqa Ú‚Bp‰ - ÏÏB‚a e‰eqÎÂ32, ¿ƒ¿≈«≈««∆«¿»»»

ÏB„b ¯B·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .‡ÓË ÏÏBba Ú‚Bp‰Â¿«≈««≈»≈¿»∆∆¿»
‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡L ,‰Èt ÏÚ ‰ÏB„b Ô·‡Â ,ÌÈ˙Ó ‡ÏÓ»≈≈ƒ¿∆∆¿»«ƒ»∆≈»≈∆»

LÙ ‰a Ì‡Â .dÏÏÁ „‚k33dab ÏÚ34BÊ È¯‰ -35 ¿∆∆¬»»¿ƒ»»∆∆««»¬≈
Ìe˙Ò ¯·˜k36ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe37 ¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»»¿»»»

ÚÏqa ‰˜e˜Á‰38‰hÓlÓ ‰·Á¯39‰ÏÚÓÏÓ ‰¯ˆÂ «¬»«∆«¿»»ƒ¿«»¿»»ƒ¿«¿»
¯B‰Ë ÔhÓlÓ da Ú‚Bp‰ - dÎB˙a ˙n‰Â40, ¿«≈¿»«≈«»ƒ¿«»»

ÔÏÚÓÏÓe41ÏÚ eÎÓÒ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„„v‰ È¯‰L ;‡ÓË ƒ¿«¿»»≈∆¬≈«¿»ƒƒ¿«¿»»¿«
‰·Á¯ ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÏÏB‚k eOÚÂ ˙n‰ Èab«≈«≈¿«¬¿≈»¿»»»¿»»
ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ‰hÓlÓ ‰¯ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»«≈«»ƒ»»
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‡ÓË42‰ÂL ‰˙È‰ .43CeÓq‰ ÁÙhÓ da Ú‚Bp‰ : »≈»¿»»»«≈«»ƒ∆««»
d˙ÈÚ˜¯˜Ï44‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe45- ‰hÓÏe ÁÙhÓ , ¿«¿»ƒ»¿«¿»»≈ƒ∆«¿«»

BÓk dÎB˙a ˙n‰ ÒÈÎ‰Â ÚÏÒa ÔB¯‡ ·w .¯B‰Ë»ƒ≈»¿∆«¿ƒ¿ƒ«≈¿»¿
¯‚46ÌB˜nÓ ıeÁ ,¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ∆∆«≈«»ƒ»»»ƒ¿

.dÁ˙tƒ¿»

ממקומו.31) מעולם נעקר "קרקע 32)שלא נקרא זה
לטמא  אחד קבר יספיק כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם"

העולם. כל קטן.33)את הארון.34)חדר על
הקטן].35) [=החדר בכל 36)הנפש האמור סתום קבר

קבור  שהמת במקום קרקע גבי שעל בניין משמעותו מקום
בניין  ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו,

כ  אלא מצדדיו, מטמא טפח אינו על טפח יש המת שבמקום
טומאה  זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום

משנתנו.37)רצוצה. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
"וארון  נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו
מרוטנברג  מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים
ואבן  באבן חצוב שהארון מפני כותב למשנתנו בפירושו

נקיבה]. שהמדובר 38)לשון נאמר, לא שם במשנה
מן  שלמד כותב זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה
לחקוקה  מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא
הקבר  ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע.

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע במקום
ההר.40) מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע ככל
נגיעתו 41) ממקום מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, שאינו 42)בכיוון מפני
כארון. כולו דין עולם זקופים 43)כקרקע הסלע כותלי

ישר. הקבר.44)בקו יהושע 45)משולי כרבי פסק
אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו,

עולם. כקרקע הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד
דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע הוא

.Ë¯·w‰L ‰¯ÚÓ47:‰¯Ún‰ ÈÙÏ ¯ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
¯ÈÂ‡Ï ¯ˆÁ‰L ÔÓÊa48¯B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ -49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰¯Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e50¯ˆÁ‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa¯‡ [‰¯Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰¯˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;¯B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰¯Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי
גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת

הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙Èa2Á˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ı¯Ùe]3,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ - BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰Ú·L ‡ÓË - BbbÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰L4,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰ - ÂÈÓÈˆt ı¯t ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ ¯eÚL5‰Úa¯‡a BÁ˙t - ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙË6ÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa¯‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב, בתרא בבא גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ בחלקו המשקוף תחת
והרי  המשקוף, דרך ויעבור הזה הפתח דרך יצא שהמת מפני
טהור. - מבחוץ הבית בקורות הנוגע אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ חתיכות
ולפיכך  פתח, מדין יצא לא אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח, כנגד אלא מטמא אינו סתמו אפילו

ששי.4)למעלה. בפרק למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אףֿעלֿפי אין ואם

מ"ו). פ"ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.·˙Èa‰ CB˙a ˙n‰7ÌlkL ÔÓÊa ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t B·e «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»
ÌÈÏeÚ8ÌÈ‡ÓË Ìlk -9Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa ·LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆

‡ÓË - Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰¯˜z‰ ˙Áz10ÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««

˙n‰ ˙nL ¯Á‡ ·LÁL Èt11B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ
‰Úa¯‡ ‡È‰L ÔBlÁa12ÏÈv‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ13ÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«

ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«
ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÁL B‡14Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈÏeÚ15Ìe˙Ò ¯·˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È¯‰Â16Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ
Á˙t ¯zÁÏ ÏÈÁ˙‰17‰Úa¯‡ ¯zÁiMÓ - Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»

‰Úa¯‡ ÏÚ18Á˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«
ÏÈÁ˙iMÓ - BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ

Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏ19Ba eÈ‰ .20˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«
‰a¯‰21˙B¯B‰Ë Ôlk - ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂ22eÁzÙ .23- «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿

˙B‡ÓË Ôlk24ÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡25Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«
ÔË˜26ÏB„b Á˙t CB˙a27Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ -28 »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆

ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ¯‰Ë - ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ .‡ÓË29. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»
ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰30Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆

‡ÓË31˙‡ ¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
B¯·Á32˙ÈaÏ ‰È‰ .33,ÌB¯„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»
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B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
- ÈÓB¯ca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â ÂÈ·B¯¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓB¯c ¯‰Ë34ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ,35Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ÌÈ¯Ú‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ"ג.7) פ"ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח באיזה יודעים אנו שאין מפני

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח למפרע, הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני הפתחים, שאר שכנגד הכלים את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ המשקוף תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני שם שנמצאו הכלים אבל שחשב, או האחד שנפתח
שבדאורייתא  מפני למפרע לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י, ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי 15)"אין
עליו. שחשב זה דרך או הפתוח הפתח דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני פתח לפתוח
בתחילה,18) בפותח (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח

פתח  לפותח דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ"ח, אהלות להוציא 22)תוספתא חשב כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסףֿמשנה). וראה קורקוס. בבתים 27)שם.26)(הר"י
משאות  להכניס שער כעין גדול פתח לעשות נהגו גדולים
אנשים. של וכניסה ליציאה קטנה דלת ובשער גדולות,

מהשנים.28) אחד כל אומרים 29)פירוש, אנו ואין
חישב  אם הדין מהו כתב לא הגדול. לגבי בטל שהקטן
נפתח  הקטן גם הגדול ייפתח שאם מפני בגדול, להוציא

והעמיד 30)עמו. הגדול, השער בתוך מזוזה שהעמיד
באמצע  אינה המזוזה אם ואפילו מתאימות. דלתות שתי
בגבהן  מתאימות והדלתות אחד לצד משוכה אלא הפתח

הר"ש). (ע"פ ברחבן שוות אינן פשוט,31)אבל זה דין
אחריו. הבא לדין הקדמה כעין אומרים 32)ונכתב ואין

אחד. פתח שם.33)ששניהם מחשבת 34)תוספתא
מחשבתם  מבטלת המת הרחוקים.קרובי שלא 35)של

הדרומי, הפתח את מתחילה לטהר כוונה מתוך זאת יעשו
לדעת  [ואפילו הצפוני. את ויטהרו הקרובים יבואו ואח"כ
לפני  בפתח שנמצאו שהכלים א) י, (ביצה אושעיא ור' רבה
הדרומי  בפתח להשתמש ההערמה תועיל טמאים, שחשב

המת]. את דרכו להוציא ויקבעו הקרובים שיבואו עד

.‚ÌÈza36‰¯„ÒÎ‡Ï ÔÈÁe˙t‰37:Ô‰Ó „Á‡a ˙n‰Â »ƒ«¿ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿∆»≈∆
a‰ È¯‰ - ‰¯„ÒÎ‡a ˙‡ˆÏ ˙Ó ÏL Bk¯„ ‰È‰ Ì‡˙È ƒ»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈

¯ÚL38ÌÈ‡ÓË ÌÈza‰Â39Â‡Ï Ì‡Â ;40¯ÚL ˙Èa - ««¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈««
‡ÓË41¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,42¯„Á‰ .43˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙlL »≈¿««ƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒƒ««ƒ

Û‚eÓ44ÌÈÙÏ ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,45ÔBlÁ C¯c46˙Èa‰ - »¿ƒ¿¿»À¿»ƒ¿ƒ∆∆«««ƒ
¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰47C¯c ˙‡ˆBÈÂ ˙¯ÊBÁ ‰‡Óh‰L ÈtÓ , «ƒ»ƒ¿≈∆«À¿»∆∆¿≈∆∆

Ba ‰ÒÎpL ÔBlÁ‰48. ««∆ƒ¿¿»

שם.36) שפתחיהם 37)תוספתא הבתים לפני מקום
עליו. מכסה ותקרה צדדים משלושה מוקף והוא לתוכו,

(כסףֿמשנה),38) שער" "בית לאכסדרה כאן קורא רבינו
לבית. כמבוא שהיא מפני הוציאו 39)כנראה כבר כאילו

הטומאה  נכנסת וממנה ונטמאה, האכסדרה דרך המת את
שלא 40)לבתים. פתח עוד בתוכו שהמת לבית שיש כגון

זה. פתח דרך להוציאו מתכוונים וקרוביו האכסדרה, מצד
לבית.41) טפילה שהיא מפני טמאה האכסדרה פירוש,
נכונה.42) זו וגירסא טהורים. והבתים הגירסא: תימן בכת"י

[ותמוה  (כסףֿמשנה). נעול המת בית כשפתח והמדובר,
הלא  נעול, הבית כשפתח טמאה האכסדרה למה הדבר,
- הנעולה לדלת מחוץ המשקוף שתחת האסקופה אפילו
מפרש, מראדזין הגאון לאדמו"ר טהרות ובסדרי טהורה?
האכסדרה  דרך המת את יוציאו אם ידוע כשלא שהמדובר
קבוע  מנהג שאין פירושו לאו", "ואם שכתב ומה לא. או
האכסדרה  את טימאו ולפיכך האכסדרה, דרך להוציא
מספק]. לבית הטומאה את מביאה אינה אבל מספק,

שם.43) החיצון 44)תוספתא והבית החדר שבין הדלת
הפנימי.45)נעולה. ואףֿעל47ֿ)שבחדר.46)לחדר

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.„¯·w‰ ÔÈ‡49ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ50ÌL ‰È‰iL „Ú ≈«∆∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»
ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏÏÁ51dÈa‚‰ elÙ‡ . »»∆««∆««∆«¬ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰ - ÚÈ˜¯Ï „Ú ÁÙË ÏÏÁ Èab ÏÚ ÔÈa‰52‡ÓË53, «ƒ¿»««≈»»∆««»»ƒ««…»≈
¯·˜k Ïk‰L ÈÙÏ54‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ .55‰È‰ ‡ÏÂ ¿ƒ∆«…¿∆∆»¿»À¿»¿»¿…»»

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÁÙË ÏÏÁ ÌL»»»∆«À¿»««¿»««
‰‡Óh‰ „‚k Ú‚Bp‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈»≈∆»«≈«¿∆∆«À¿»
Ú‚Bp‰ B‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««¬ƒ»∆»ƒ¿«¿»«≈«

‰hÓlÓ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰M ‰Ó B‡ ‰hÓlÓ dc‚k56; ¿∆¿»ƒ¿«»«∆∆¡ƒ»»ƒ¿«»
.¯B‰Ë - ÔÈa‰ Ècˆa Ú‚Bp‰ Ï·‡¬»«≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»

על 49) טפח ומקומה בכותל "הטומאה מ"א. פ"ז אהלות
טמאות". כולן עשר, הן ואפילו גבה, שעל העליות כל טפח,

סתום.50) קבר כדין מבחוץ, פנוי 51)פירוש, מקום
הטומאה. מן מבחוץ,52)למעלה הבנין בכתלי הנוגע

ובקרקעיתו. סתום.54)שם.53)בגגו כקבר
אטומה".55) "נפש במשנה: צר. במקום לחוצה
עליו.56) האהיל שהקבר

.‰ÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
ıeˆ¯ ‰È‰ Ì‡ ,˙n‰ ÔÓ Ï‰‡aÁÙË ÏÏÁ BÏ ÔÈ‡L , ¿…∆ƒ«≈ƒ»»»∆≈»»∆«

˙Ú˜Ba ,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰ -¬≈«À¿»««¿»«»»ƒ«««
.ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú ˙„¯BÈÂ¿∆∆««¿¿≈»¿«¿»ƒ«¿»ƒ

‰‡e·z ÏL È¯k ?„ˆÈk58ÔÓ ˙ÈÊÎe ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡ ≈«¿ƒ∆¿»«∆¬»ƒ¿«ƒƒ
- da ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ „ˆa ÌÈÏÎÂ ,BÎB˙a ˙n‰«≈¿¿≈ƒ¿««À¿»¿≈»¿ƒ»
„‚k ÔeÎÓ Ïb‰ CB˙aL ÈÏk ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆¿««¿À»¿∆∆
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‰‡Óh‰L ,‡ÓË ‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»≈∆«À¿»
ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡Â .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿ƒ»»¿

ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏeÏÁ ‰‡Óh‰59‡e‰ - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ «À¿»»∆««∆««∆«
.ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»

שם.57) פט"ו כשהכרי 58)שם; והמדובר מ"ז, פט"ו שם
ה"ו. ראה בחוץ. מונחים שם.59)והגל תוספתא

.ÂB‡ÏnL ˙Èa60˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ61Ïha ‰Ê È¯‰ - «ƒ∆ƒ¿»»¿¬≈∆ƒ≈
˙Èa‰62Ì‡Â ,˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ÏL Ï‚k ‡e‰ È¯‰Â ««ƒ«¬≈¿«∆»»¿¿ƒ

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba - ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿∆»»««¿»««
.ÌÈ¯B‰Ë ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰ÈcˆaL ÌÈÏÎÂ ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆»¿∆»»¿ƒ

מ"ז.60) כלל,62)חצץ.61)שם בית כאן אין כאילו
נשאר  ואם וצרורות. עפר הגל אלא בין טפח על טפח אויר

במשנה: גורס רבינו אטומה". "נפש זו הרי התקרה, ובין
ואפילו  עפר, הבית את בכוונה מילא אם פירוש, "ביטלו",
זה, במעשה ביטל - אחד לגוש נדבקים שאינם צרורות
למשנתנו  טוב' יום 'תוספות ראה הבית. את בכוונה, שנעשה
בספרים  אולם הבית". אצל בטל זה "הרי זו: בהלכה שגורס

הבית". "ביטל הגירסא: תימן, בכת"י וכן שלנו,

.Ê‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ‰‡ÓË63Ï˙kÏ ‰kÒ CÓÒÂ Ï˙Îa64 À¿»∆ƒ¿»¿…∆¿»«À»«…∆
.Ï‰‡‰ ÈcvÓ „ˆ Ï˙k‰ ‰OÚ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰kq‰ -«À»¿≈»∆¬≈«¬»«…∆«ƒƒ≈»…∆
‰È‰ ‡Ï el‡ Ú‚BpÏ ÌÈ¯B‰Ë ÔÈ„„v‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈«ƒ…»»
Ï‰‡‰ - Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚpMÓ Ï·‡ ,Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…∆¬»ƒ∆«¬»¬≈∆…∆»…∆

BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk65. À»≈∆¬≈«À¿»¿

שם:63) המשנה של האחרונה הבבא את מפרש רבינו
על  בפירושו כתב וכן רצוצה, בטומאה סוכות" לה "סמך

ראב"ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף" עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) לזרוע מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע
לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.‡‰„O2¯·˜ „·‡L3d¯ÙÚ - dÎB˙a4ÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e5eÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰6- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ ¯·w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ"ג.2) פי"ח אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע
שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ"ב  למעלה דיניו מקצת כתב רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ"י  ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט"ז),

שנחרש. קבר דיני ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי נדרס

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני טמא,

.·‰a7˙Èa (da)8dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL9‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ -10, ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

¯‡a˙iL11ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;12‰iÏÚ‰ Û‡ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó13. «¬ƒ»««∆∆

מ"ה.7) פי"ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח על עודף

הבית. לפתח חוצץ 10)מחוץ מונח, שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס שלא הטומאה מפני פט"ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ עביו מחצי עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח על עודף שהיא במקום העליה לפתח וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי לעליה

.‚BÊ ‰„OÂ14Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ15ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L16ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ17¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰18˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙B¯·w‰ ˙Èa C¯„Ï B‡ ˙B¯·w‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»
ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜19ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
Ô‰È¯·È‡20Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .˙B¯B‰21, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿

˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â22‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
‰„·‡L C¯cÓ B‡23ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈

Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»
B¯ÎBÊ24. ¿

מ"ג.14) פי"ח כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי שאין זרע".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי  ולטומאה ה"כ). פי"ד אינו אבל שמחובר מפני לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי טומאה, מקבל
המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן

ה"אֿב). פ"א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים
התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק שאילני משמע כאן רבינו של מלשונו

משנה'. 'כסף ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות
כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי מ"ב, פט"ז שם

ב. וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,
יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו

זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו
מי 21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה
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מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז
בין 23)נפליהן. שבת ערב מת שם הובילו ושמא

וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,
הדבר. נשכח במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי

.„ÌÈÎBa ‰„O25˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ˙B¯·w‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë d¯ÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËB26Ï‚¯ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰ ˙È·Ï27CÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL ¯LÙ‡28. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ29‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ"ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף ב.27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰¯·˜30‡ˆÓp‰31B˙BpÙÏ ¯zÓ -32- e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó33‰È‰a ¯eÒ‡Â34ÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

¯‡a˙iL35Úe„i‰ ¯·˜Â .36B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ -37Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt38.‰È‰a ¯zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ"ט  נזיר ב'ירושלמי' ג, ב. מז, סנהדרין בבבלי ב, פי"ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי פי"ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.

שב'ירושלמי'. קבר.31)לגירסה שם שיש ידעו שלא
להניח 32) יש קבר, שם שיש ידוע הדבר היה שלא מכיוון

ומותר  מקומו קנה לא ולפיכך בעלים, מדעת שלא שנקבר
שמא 33)לפנותו. בדיקה, צריך הקבר סביבות כל פירוש,

ומדובר  טהור. יהיה הבדיקה ואחר קברות, בית כאן היה
אינו  אחד שקבר (כסףֿמשנה), קברים שלושה כשנמצאו

פ"ט. לקמן ראה בדיקה. בהנאה 34)מצריך אסור לא
שם  ירעו שלא אלא נאסרת, אינה עולם קרקע שהרי ממש,
המתים, כבוד מפני ראש קלות מנהג שם ינהגו ולא בהמות
(כסףֿמשנה). קברות בית בכל - א כט, במגילה שאמרו כמו

הי"ג. פי"ד אבל הל' פ"ט.35)ראה ידוע 36)לקמן
השדה. בעל מדעת נקבר ומסתמא אחד, מת אלא שם שאין

מקומו.37) קנה שהמת נטמא 38)מפני לא הקרקע
שם  ולשתות לאכול מותר זה ומטעם אינם, אחרים וקברים

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·˜39B˙B‡ ÔÈpÙÓ -40, ∆∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe41. ¿»≈¿»«¬»»

ומיטמאים 39) שם עוברים שרבים במקום הוא הקבר
ההבדל 40)באוהל. וזהו הרבים. לטובת לפנותו חובה

"מותר  רבינו כתב שם הנמצא, קבר ובין זה דין שבין
אותו". "מפנים כתב וכאן במת 41)לפנותו", מדובר

ונאסר  מקומו קנה ולפיכך הקרקע, בעל מדעת שנקבר
בהנאה.

.ÊÚ‚Bt‰42‰ÂˆÓ ˙Óa43ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :44 «≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó -¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ

ÌBk¯k ‰„O CB˙a45ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‡ˆÓpL46¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .47‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈

¯ea48Ê „vÓ¯È ‰„Oe ‰49‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
¯ea50‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O .¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe Ú¯Ê51ÔÏÈ‡ ‰„O .52 ∆«¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»
Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe53Ï‰‡ ÈtÓ , ¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆

‰‡Óh‰54„ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰ . «À¿»»¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

ה"א.42) פ"ז נזיר ומצוה 43)'ירושלמי' קוברים, לו שאין
לקברו. בו הפוגע עד 44)על היינו הקברות, בית של

אמה. בו 45)אלפיים ומשתמשים מאוד, יקר ריחני צמח
ולתבשילים. מאפה למיני מתקנותיו 46)כתבלין אחת זו

ושם  א. פא, בבאֿקמא במסכת שנמנו נון בן יהושע של
את  לישראל יהושע הנחיל שעלֿמנתֿכן אמרו: - ב עמוד

יקברנו 47)הארץ. ואם ושבים, עוברים שרבים במקום
באוהל. ייטמא נזרע.48)שם ולא נחרש שלא שדה

עד 50)חרוש.49) ההפסד את לצמצם יש דבר: של כללו
שאפשר. גדול.51)כמה יותר ההפסד עצי 52)בכרם,

אחרים. יותר.53)פרי גדול כרם של שהפסדו ואףֿעלֿפי
לגשת 54) ואפשר הקבר, על מאהילים ואינם נמוכים הגפנים

אילנות  אבל הקבר, על להאהיל מבלי הענבים את ולבצור
סביבותיהם  על ומאהילים רב, בגובה גדלים ענפיהם אחרים
שנוי  זה דין אליהם. המתקרבים את המת באוהל ויטמאו
הטומאה  מן הצלה להעדיף אם שם, ב'ירושלמי' במחלוקת
הטומאה  מן שלהנצל רבינו ופסק הענבים, בצירת הקלת או

עדיף.

.Á‡ˆÓp‰ ¯·˜55Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ -56¯Á‡ ‡a Ì‡Â . ∆∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â57Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

ה"ו.55) פ"ד טהרות שנעשו 56)תוספתא הטהרות כל
טמאים. – הקבר שנמצא לפני רב זמן אפילו זה, במקום

ספק.57) כל ללא אני, בטוח

.Ë‡ˆBn‰ Ïk58Ï‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ »«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÔiˆÏ ·iÁ - ˙n‰ ÔÓƒ«≈«»¿«≈»»¿≈∆…ƒ¿∆¿»»
ÔÈc ˙ÈaÓ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿À∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
ÔÓ ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡ .˙B¯·w‰ ÏÚ ÔiˆÏ¿«≈««¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿À¿»ƒ

˙n‰59ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,60?ÔÈiˆÓ ‰n·e . «≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ
„ÈÒa61ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ . ¿ƒ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈

ÔÈ„ÈÓÚÓ62‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰ ˙‡63È‰È ‡l‡ , «¬ƒƒ∆«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ
˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ≈ƒ»ƒ»¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆

˙B¯‰h‰64ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡Â .65ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ «¿»¿≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰66ÔÈ‡Â . «À¿»∆…¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



znקמ z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` 'h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„È Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓÏÚ ‡ ¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈¿ƒ«…∆»«
˙BÎÎq‰Â ¯·˜ da „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰67 «¿≈¿»∆∆»«»∆∆¿«¿»

˙BÚ¯t‰Â68. ¿«¿»

דין 58) הסמיכו א) (ה, שם ובגמרא א. ב, קטן מועד משנה,
ובנה  אדם עצם "וראה טו): לט, (יחזקאל המקרא על זה

ציון". ב.59)אצלו עמוד אינו 60)שם מכזית ופחות
קצר. זמן לצורך לעשות חכמים הטריחו ולא באוהל, מטמא

מ"א.61) פ"ה, שני ב.62)מעשר ה, קטן מועד
בלבד.63) הטומאה מקום על לא 64)בדיוק לפעמים

שיאהיל  ואפשר ממש, למקומו שיגיע עד בציון האדם ירגיש
מדעתו. שלא הטומאה גדול.65)על שלא 66)ריחוק

את  שהוא כל מרחיב לפיכך הטהור. שטחה את לצמצם
הקברות,67)הציון. בית מגדר לפנים העומדים עצים

וחוששים  לו, מחוצה מסוים שטח על סוככים וענפיהם
העץ. תחת קבר נמצא הגדר 68)שמא מן בולטות אבנים

קבר  על מאהיל האבן של הפנימי צידה ושמא לחוץ,
הטומאה. אוהל כולה ונעשית

.È‡ˆÓ69d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O70Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ
¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da ÔÈ‡71da LÈ ; ≈»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»

¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa - ˙BÏÈ‡72¯‡a˙iL BÓk ,73. ƒ»¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

בו 70)שם.69) שאבד או קבר בו שנחרש שדה זה אם
(ראה  אלה שדות שני בין רבים דינים הבדלי יש קבר.
מטמא  אינו נחרש מהם: ואחד פ"י) ולקמן ה "א, למעלה
שעצם  אוהל, טומאת שיעור אחד במקום שאין מפני באוהל
קבר  בו שאבד ושדה בלבד, ומשא במגע מטמא כשעורה

הקבר. מקום על האהיל שמא באוהל, ולפיכך 71)מטמא
בו  שאבד בשדה לנטוע שאסור מפני אילנות, בו ניטעו לא
פרי  לעצי ראויה בשדה ומדובר ה"ג). (למעלה קבר

יש). ד"ה שם [רש"י 72)('תוספות' בה לנטוע ומותר
משמע  ה"י פ"י לקמן רבינו מדברי אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני חרישה, בלי בטעות
לקמן, (ראה מעכב שבעיר חכם היה ובוודאי מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓ74ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡75: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡76‡ÓË Ì‰ÈÈa -77„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa78- Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë79Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â80È¯‰ - ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê81¯ˆÓ ‡ˆÓ .82‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË83.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆

‰‡ÓË dlk84ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿
‰‡Óh‰85. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי

המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי
אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס חתיכות כלומר,

כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים
הבנין. יד 80)אבני על היתה סיד של דקה קליפה

אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע
טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד

חרס. שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום
על 84) מכריז השדה כל את המקיף שהציון תולים אנו

השדה. כל מיצרי 85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך
טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט). למעלה ראה (רש"י. השדה
למעלה  שנאמר העודף הוא שמקומם לתלות שיש מפני

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט

ה'תשע"ט  ב' אדר ט' ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר

מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב
יש  למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק,
עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
- ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯ B‡ ·LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e¯‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ¯ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜¯˜ ˙Ïe˙·a ¯ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»
‰˙È‰Lk ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ¯‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
¯ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ¯ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òe·z ‡¯˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם שיהודים הרך.3)מפני העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

.·ÌÈ‚e¯‰ da e‚¯‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰Â ,daL8B¯·˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e¯‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL ¯Ba ÔÎÂ ‰¯B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó -‡e‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
¯B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,

תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר
מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה
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טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי 10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא
בלי  אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈ¯·BwL C¯„k ·kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
- ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òe·z ˙‡Â BÏËB - ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe·˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈ¯a˜p‰ C¯„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·B˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

¯ˆÁÂ ˙B¯ÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÔB¯Á‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È¯‰ - ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë ˜„aL ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B¯·˜15CÈ¯ˆ - ‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚¯L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ‰n‡ ÌÈ¯OÚ epnÓ ˜c·Ïƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
¯·cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk¯„k ‡lL ·kLÓ B‡ ·LBÈ B‡ ‚e¯‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˜„Ba BÈ‡ - ÂÈ˙BÎ¯È ÔÈa BL‡…̄≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„·Ïa Ô˙Òe·z ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות
ובמרחקים  אחידה בצורה מערות בכותל שנחפרו בכוכים

שכזה:14)קבועים]. באופן מסודרים היו הקברים
מערות  ושתי אמות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם
נחצבו  המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של
שתי  והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים.
באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני אמות

שכונת 15) שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
האחרון  מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות

משנה). כאן.16)(כסף הקברות שבית מבוססת, השערה

.„ÏÈ‡B‰ .˙B¯·˜ ˙‡ÓË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ≈»∆À¿«¿»ƒ
„Ú ,¯B‰Ë Ô¯·˜a Ú‚Bp‰ È¯‰ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿…∆¬≈«≈«¿ƒ¿»»«

.‰p‡OÈ B‡ ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚa ÚbiL∆ƒ«¿«¿»∆À¿»ƒ»∆»

.‰¯ÒÁL ˙Ó17- ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ ÔÈ‡≈¿»¿…¿«¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰„O‰ Èt ÏÚ ÌÈÈeÏb¿ƒ«¿≈«»∆≈»∆¿«¿»¿…

¯B‰Ë Ïk‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ËwÏÓ ‡l‡ ,‰Òe·z18. ¿»∆»¿«≈∆∆∆∆¿«…»
‰Òe·z BÏ LÈ - ˙eL¯a ‡lL ¯a˜p‰Â19BÏ ÔÈ‡Â ¿«ƒ¿«∆…ƒ¿≈¿»¿≈

.˙B¯·˜ ˙eÎL¿«¿»

לו 17) אין "והחסר ב: הלכה ט"ז פרק אהלות תוספתא
קברות". שכונת לו ואין משנה 18)תבוסה ט"ז, פרק שם

והכול  עצם עצם מלקט הרוגים בה שנהרגו "שדה שנינו: ה

מיתה  שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור".
[רבינו  למצוי". פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית,
דינם  שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא
שגם  משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי
שרק  לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים
מתים  אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים

תבוסה]. להם יש גמליאל 19)שלמים בן שמעון כרבי
מבאר  משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא
רבן  ששנה מקום "כל הכלל: פי על היא רבינו שהכרעת
וצידון  מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון
[ראה  כמותו. הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה
את  להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד

הזה]. הכלל

.Â‰lÁza Ôk¯„k ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆBn‰ „Á‡20B‡ , ∆»«≈¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ»
ÚÈ˜e Cek B‡ ÔÈÎek ‰LÏL ‡ˆnL21‰¯ÚÓe22È¯‰ - ∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿»»¬≈

LÈ - Úe„È ‰È‰ „Á‡Â ÌÈL ‡ˆÓ .˙B¯·˜ ˙eÎL BÊ¿«¿»»»¿«ƒ¿∆»»»»«≈
¯·w‰L ;˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Òe·z Ì‰Ï»∆¿»¿≈»∆¿«¿»∆«∆∆
‡ˆBn‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .‰eÎL ‰OBÚ BÈ‡ Úe„i‰«»«≈∆¿»¿…»¿∆»«≈
˜„Ba „ˆÈk .‰˜È„a CÈ¯vL ‡e‰ ‰lÁza ‰LÏL¿»«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»≈«≈
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯ÙBÁ ?e¯Ó‡L ‰n‡ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ«»∆»«¿≈«∆«ƒ«

‰Ïe˙·Ï B‡ ÚÏÒÏ23dÈ‡L ˙È‡¯pL Ú˜¯w‰ ‡È‰Â , ¿∆«ƒ¿»¿ƒ««¿«∆ƒ¿≈∆≈»
‰„e·Ú24È¯‰ - O¯Á ‡ˆÓe ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ˜ÈÓÚ‰ . ¬»∆¡ƒ¬ƒ≈»«»»»∆∆¬≈

.‰Ïe˙·Ï ÚÈbiL „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰lÁz·k BÊ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»
.‰Ïe˙·k BÊ È¯‰ - ÌÈÓÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿«ƒ¬≈ƒ¿»

כך.20) לפני עליהם ידעו בניגוד 21)שלא בקרקע חפירה
מערה. בכותל חצוב שהוא במערה 22)לכוך מת שמצא

"בתולה".23)עצמה. נקרא הטבעי במצבו הנמצא דבר
מעולם.24) נחרשה שלא

.Ê„Ú ÌÈ¯OÚ‰ ˙lÁzÓ „Á‡ ÌÏz ¯tÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿…∆∆∆»ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ«
¯ÙBÁÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ¯ÙBÁ ‡l‡ ,ÔÙBÒ»∆»≈«»««»«ƒ««»¿≈
ÔÈa ÔÈ‡L ;ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡«»««»«ƒ««»¿≈«»∆≈≈

‰n‡Ó ˙BÁt ¯·˜Ï ¯·˜25. ∆∆¿∆∆»≈«»

א 25) אמה ולפיכך ישאיר אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי

.ÁB‡ ¯‰Ï ÌÈ¯OÚ‰ CB˙a ÚÈb‰Â ˜„Ba ‰È‰»»≈¿ƒƒ«¿»∆¿ƒ¿»»
˙ÈÏeÏLÏ26˜ÈÒÙÈ - ÌÈa¯‰ C¯„Ï B‡27CÈ¯ˆ BÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆∆»«ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ

.˙B¯·w‰ ˙eÎL ‰˜ÒÙ È¯‰L ,˜c·Ïƒ¿…∆¬≈ƒ¿¿»¿««¿»

לגנות 26) הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה
פירש  והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים

גשמים). מי בו שנקוו מתים 27)מקום קוברים שאין
אלה. במקומות

.Ë‡ÈˆBn‰28Ì‡ ‡l‡ ,¯B‰Ë - ‰˜È„a ÏL ‰Ê ¯ÙÚ «ƒ»»∆∆¿ƒ»»∆»ƒ
¯ÙÁL ÌB˜na ‰‡ÓË ‡ˆÓ Ôk29‡ˆÓiL Ì„˜ Ï·‡ ; ≈»»À¿»«»∆»«¬»…∆∆ƒ¿»

Ïba ÁwÙÓ‰Â .‰Óe¯˙a ÏÎB‡30ÏÎB‡ BÈ‡ - ≈ƒ¿»¿«¿«≈«««≈≈
‰Óe¯˙a31ÌL ÌÈ˙n‰L È‡cÂ Ú„BÈ È¯‰L ;32˙Áz ƒ¿»∆¬≈≈«««∆«≈ƒ»««

.ÔÓB˜Ó ¯ÈkÓ BÈ‡L ‡l‡ ,Ïb‰««∆»∆≈«ƒ¿»
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ממקום 28) העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
לכהן  שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה
תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות הכתוב מלשון
ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו
שלא  תנאי, מוסיף והוא שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך"

הנבדק). במקום משם 29)יעמוד שהוציא העפר שהרי
את  טומאה בחזקת מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא,

שהוציא. רבינו,30)העפר ומפרש שם. המשנה של סיפא
והמפקח  ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר
באיזה  יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את (הנוטל
הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום

עפר 31) במוציא כן שאין מה טומאה שהוחזקה מפני
כלל. טומאה הוחזקה שלא למשנה 32)הבדיקה בפירושו

אומר, שם הר"ש וגם מת". שם אם יודע "ולא כתב:
בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו

.È‡ÓË Ïb33„Á‡ ˜„a :ÔÈ¯B‰Ë ÔÈl‚ ÈLa ·¯Ú˙pL «»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«∆»
˜„a ;ÔÈ‡ÓË ÌÈM‰Â ¯B‰Ë ‡e‰ - ¯B‰Ë B‡ˆÓe Ô‰Ó≈∆¿»»»¿«¿«ƒ¿≈ƒ»«
ÈLÈÏM‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ
Ôlk - ¯B‰Ë ‡ˆÓe ÔzLÏL ˜„a ;‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«»≈»«¿»¿»»»»À»

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa34ÚÏÒÏ ÚÈbiL „Ú ÔzLÏL ˜c·iL „Ú ¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿…¿»¿»«∆«ƒ«¿∆«
ÔÈ¯B‰Ë ÔzLÏL eÈ‰ÈÂ ‰Ïe˙·Ï B‡35. ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ

בו.33) נמצאת שטומאה לנו בדק 34)ידוע שלא הוברר,
הטומאה.35)יפה. את נטלו שעורבים תולים

.‡ÈÂÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÌÈÏÙ BÎB˙Ï ÔÈÏÈËnL ¯Ba∆¿ƒƒ¿¿»ƒ««¬ƒ»»
ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡ÓË»≈ƒ»««ƒ∆À¿»«¿¿»¿ƒ

ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ ¯·„ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ -38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה  שמא

וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.·È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È ¯·c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰È¯·c ÏL Ô‰ È¯‰ - ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓÏk Ï·‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙B˙aLÂ ˙BÈ¯Úa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈
ÌL‡ ·iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎ·e ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי

כתב  הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים

ספק  שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני  מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא

ספיקא". "ספק שהוא

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר

או  אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס בית אפוטרופוס,
במעמד  הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡2.¯·˜ Ba L¯ÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Ò¯t‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È¯‰L3eÒ¯t˙Â ¯ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ4 ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da L¯ÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ L¯Á elÙ‡ .¯·w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„·B¯a Ú˜LÓ5ÌÈ·‡·e6Èab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È¯‰ - ¯·˜ ÏÚ L¯ÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe¯ ÔB¯‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê7˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Ò¯t‰8‰n‡ ‰‡Ó ÏÚ9¯·w‰ ÌB˜nÓ10. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ"א.2) פי"ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט):4) מ, (שמות הכתוב את מתרגם אונקלוס נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו (רבינו הפרס" "בית המקום

ופרוס). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי"ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד
ברוחב.9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו

בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב כח, כתובות בתוספות כולו. הפרס מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס. כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי קבר,

.·Úa¯Ó‰ Ïk11ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa ‡e‰L ,12È¯‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‡e‰13BÓk ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ B¯ÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e¯‡aL14Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,15ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.¯B‰Ë - ‰f‰ Ò¯t‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע עושה ברוחב, ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה
של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח חמשים,

חמשים. על מגדולי 13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי
והאריכו  הפרס, בית שטח בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי על הפרס בית טומאת חכמים
(או  למערב ממזרח אחת חרישה אמה. מאה של מרחק
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הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח), ממערב
התלמים  שני בגבולות הנמצא השטח את וכשתרבע
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע תקבל (החרישות),
אם  הפרס בית טומאת גזרו הזה השטח כל ועל סאים, ארבע
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני מטמא, העודף אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס. בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס", בית הוא וכו' המרובע "כל רבינו: שכתב
ואףֿעלֿ הראשונות, החרישות משתי מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס בית עושה פרס בית שאין פי
הנתפס  המרובע לגבולות שמחוץ למקום פרס מבית בחרש
כבית  כבר נתפס שביניהן המרובע אבל החרישות, שתי ע"י
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט מסלק מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואיֿהבהירות הקושיות

הט"ז.14) פ"ב אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚L¯ÁÏ ÏÈÁ˙‰16,CÏB‰Â BL¯BÁ ‰È‰Â ,¯·w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰L¯Án‰ ˙‡ ¯Ú ‰n‡ ‰‡Ó ¯Ó‚iL Ì„˜Â17B‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L18¯„‚a B‡ ÚÏÒa19˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú - ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
¯‡M‰Â ,„·Ïa Ò¯t‰20ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»

‰L¯ÁÓ‰ CBLÓa21¯˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk L¯Á . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈
L¯ÁÂ ¯ÊÁÂ22˙Èa Ïk‰ - ‰‡n‰ ÌÈÏL‰L „Ú ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«≈»«…≈

Ò¯t‰23‰‡ÓÏ ıeÁ CÏB‰Â L¯BÁ ‰È‰ .- ‰n‡ «¿»»»≈¿≈¿≈»«»
¯·˜ ˙BÓˆÚ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰n‡ ‰‡nÓƒ≈»«»¿«»∆≈«¿∆∆

.‰‡nÓ ¯˙ÈÏ ˙BÚÈbÓ«ƒ¿»≈ƒ≈»

מ"ב.16) את 17)שם ושפך בכוונה, המחרישה את הפך
שעליה. העפר.18)העפר ונשפך בסלע נתקלה המחרישה

הצד.19) החרישה.20)מן את המשיך ממקום 21)אם
עצם  ונשארה יפה ניער לא שמא חוששים ואין הקבר,

המחרישה. על מבלי 22)כשעורה מסוים, זמן הפסק אחרי
החרישה  את שהתחיל או המחרישה מן העפר את להוריד
המחרישה  הוליכה כך ומתוך שהפסיק, המקום לפני השניה
טז). אות יכין ישראל, תפארת (ראה הקבר עפר את

שם.23)

.„„Ú ,Ì„‡ ÏL Ô‰L ˙BqÎÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁ∆¿«»¬»«¿À∆≈∆»»«
˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁÂ ;‰Ó‰a ÏL Ô‰L Ú„eiL24˙Bl‚Ó‰ ∆ƒ»«∆≈∆¿≈»¿∆¿«»¬»«¿À

Ì„‡ ÏL Ô‰L Ú„eiL „Ú ,‰Ó‰a ÏL Ô‰L25‰È‰ . ∆≈∆¿≈»«∆ƒ»«∆≈∆»»»»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ ‡ÏÓ ıÈ¯Á ÌL26Ì„‡ ˙BÓˆÚ eÈ‰L B‡ , »»ƒ»≈«¿»»∆»«¿»»

ÌÚ el‡ ˙BÓˆÚ L¯ÁÂ ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ˙B¯e·¿̂««≈«¿«¿»«¬»≈ƒ
[da ‡ˆÓpL B‡] da „·‡L ‰„O L¯ÁL B‡ ,‰„O‰«»∆∆»«»∆∆»«»∆ƒ¿»»

¯·˜27e¯Ê‚ ‡lL ;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆≈∆≈«¿»∆…»¿
‰‡ÓË28È‡cÂ ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O ÏÚ ‡l‡29ÔÎÂ . À¿»∆»«»∆∆∆¡«»∆∆««¿≈

˙n‰ ˙‡ L¯BÁ‰30;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ - ‰„Oa «≈∆«≈¿»∆≈∆≈«¿»

el‡ ÏkL31‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ∆»≈»»∆≈»¿…»¿∆»
Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L L¯ÁpL ¯·˜a32. ¿∆∆∆∆¡«∆»»«»

הי"ב.24) פי"ז אהלות המת 25)תוספתא כבוד מפני
בהמות  עצמות לכסות נהגו לא אבל עצמותיו, את מכסים

שם.26)וחיות. ג נחרש,27)משנה שלא השדה בחלק
בפירושו  (רבינו ונחרש קבר עוד שם שהיה לחשוש ויש

אחרת). פירש והר"ש שם, או 28)למשנה לאבד נימוק זה
קבר. כשלא 29)נמצא המדובר קבר, בו שאבד בשדה גם

נחרש. לא הקבר שמקום ואפשר השדה, כל נחרש
ה"א.30) שם עצמות,31)תוספתא מלא חריץ פירוש,

בשדה. ומת צבורות על 32)עצמות אלא גזרו לא חכמים
עצמות  יחרוש שאדם שכיח הדבר ואין שכיחים, מקרים

מת. גוף או גלויות אדם

.‰L¯BÁ‰33BÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„Oa ¯·w‰ ˙‡ «≈∆«∆∆¿»∆∆≈»∆≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚBÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L , ∆≈«¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL34ÛzL elÙ‡ .35ÒÈ¯‡ B‡36BÈ‡ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ∆¬ƒÀ»»ƒ«¿≈
ÏLÂ BlL ‰„Oa ¯·˜ L¯Á .Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ∆≈«¿»»«∆∆¿»∆∆¿∆

B¯·Á37„Á‡k38B¯·Á ÏLÂ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BlL - ¬≈¿∆»∆∆≈«¿»¿∆¬≈
.Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡≈∆≈«¿»

שם.33) ג ב)34)משנה (מ, בחולין אמנם נאמר זה כלל
לדמות  אין [לכאורה לעבודהֿזרה. חבירו בהמת בשוחט
ואין  אוסרת, המחשבה שם שהרי כאן, הנידון את לזה
גורם  כאן אבל שלו. שאינו בדבר מועילה אדם של מחשבתו
בין  ההבדל ומה המחרישה, שהוליכה העצם היא הטומאה
שם, ישראל ובתפארת אחר? ע"י או השדה בעל ע"י הובאה
מטעם  היא הגזירה שכל רבינו, כוונת מבאר כא, אות יכין
את  קנסו ולא המת, את וביזה הקבר את שחרש מפני קנס,

אחר]. אדם של מעשהו על השדה שם 35)בעל תוספתא
לקבל 36)ה"ג. עלֿמנת לנוטעה או לזורעה שדה חוכר

מהיבול. בשדה 38)שם.37)חלק אמה חמשים שחרש
שדהו. עם הגובל חבירו של בשדה מאה עד והמשיך עצמו,

.ÂL¯ÁL ÌÈ·ÎBk „·BÚ39‰OBÚ BÈ‡ - e‰„Oa ¯·˜ ≈»ƒ∆»«∆∆¿»≈≈∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ,Ò¯t‰ ˙Èa40. ≈«¿»∆≈≈¿»¿¿≈»ƒ

שם.39) בפירושו 40)משנה [רבינו עליהם. גזרו לא
(שומרונים)", לכותיים פרס בית "שאין גורס: למשנה
פרס  בית אין למה זה במשפט מנמקת שהמשנה ומפרש
ומכלֿ פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.Ê‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ

‰ÈaÏ‰Â ‰n„‡ ‰˙È‰42- ‰ÓÈc‡‰Â ‰·Ï B‡ »¿»¬À»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿∆¿ƒ»
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ò¯t ˙Èa ‰OBÚ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë¿»∆≈≈¿»∆≈¿»¿…»¿

B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ ‰‡ÓË43. À¿»∆»«ƒ¿ƒ»

ד.41) משנה משדה 42)שם האדמה לכאן  שהגיעה וברור
לבנה. שאדמתו הפרס על 43)בית ולא שנברא, כמו

אחר. ממקום אליו שבאה אדמה

.ÁÒ¯t‰ ˙Èa44ÚË Ïk Ba ÚËÏ ¯zÓ ‰f‰45ÈÙÏ , ≈«¿»«∆À»ƒ¿…«»∆«¿ƒ
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‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈL¯M‰L46‰hÓÏe , ∆«»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«»
¯t‰ ˙È·a ‰LÏMÓÏÚ Ò¯Ù ¯·w‰ È¯‰L ,¯B‰Ë Ò ƒ¿»¿≈«¿»»∆¬≈«∆∆ƒ¿««

Ú¯Ê ‡l‡ dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ Ï·‡ .‰„O‰ Èt¿≈«»∆¬»≈¿ƒ¿»∆»∆«
¯ˆ˜p‰47BÎB˙a B¯b ˙‡ ¯·Bˆ - ¯˜ÚÂ Ú¯Ê Ì‡Â .48, «ƒ¿»¿ƒ»«¿»«≈∆»¿¿
¯·BÎÂ49˙B¯·k ÈzLa ‰‡e·z‰ ˙‡50˙BiËw‰ ˙‡Â , ¿≈∆«¿»ƒ¿≈¿»¿∆«ƒ¿ƒ

˙B¯·k LÏLa51.‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a LÈ ‡nL , ¿»¿»∆»≈»∆∆∆ƒ¿»
‰ˆÚ‰ ˙‡Â Lw‰ ˙‡ Û¯BOÂ52ÌL53‡nL ‰¯Êb . ¿≈∆««¿∆»≈»»¿≈»∆»

- ‰È‰a BÏ ¯Èzz Ì‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆∆∆ƒ¿»¿ƒ«ƒ«¬»»
ÏÈb¯Ó ‡ˆÓÂ ,B¯ÎBÓe B‡ÈˆBÓ54.‰‡Óh‰ ˙‡ ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆«À¿»

מ"ב.44) פי"ח (סדרי 45)שם לעקרו דעתו אם אפילו
עצם 46)טהרות). בהם שתדבק לחשוש ואין טפחים.

ראב"ד). (ראה העץ עקירת בשעת ותעלה כשעורה
שמא 47) הנעקרים, ירקות לא אבל ושעורה, חטה כגון

לטומאה  ותגרום עמהם ותעלה בשרשים קטנה עצם תידבק
ה"ג). פ"ח למעלה מוביל 48)(ראה ואינו השדה, בתוך

זרע  כל לזרוע התירו למה לשאול, [ויש לחצרו. התבואה את
נדוש  שמא חששו שם גם הלא קבר, בה שאבד בשדה
הענינים  אין אולם ה"א)? (שם מטמא עפרה ולפיכך הקבר,
מפני  זרעים על גזרו לא ולפיכך מספק, מטמא שם דומים,
ספיקא", "ספק זה שהרי כשעורה, עצם תידבק שמא החשש
אחד]. ספק רק ויש נחרש, שהקבר ידוע כאן אבל

כברה.49) דרך משמע 50)מעביר "פעמיים", אמר לא
באחת  אלא לזו, זו דומות שאינן בכברות שהמדובר מזה,
העפר  מתפורר שעלֿידיֿזה גסים, ובשניה דקים חורים

ישראל). (תפארת בגרעינים קטניות 51)שנדבק בשרשי
תבואה. מבשיבלי עפר גושי יותר של 52)נדבקים קש

הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם
אינו  לקרקע שמחובר מפני טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי טומאה, מקבל

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O55‡È‰ elÙ‡ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈ¯Bk ‰Úa¯‡ ˙Èa56ËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ L¯Á BÈ‡L C¯‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰¯B‰Ë ‰„O57È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰58. ƒ¿∆¿»»

הי"ד.55) פי"ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק כור
על  זהב (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס.58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓ59d·Èh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O60Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ
da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL Úe„Èa - ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e¯‡aL BÓk ,dÎB˙a ¯·˜ „·‡L Úe„Èa - ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿

ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â61; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»
BÊa ÚËÏ ¯znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»

.˙¯Á‡a ÚËÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי"ב.59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י, בפ"ח למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי כמותו, רבינו ופסק קבר.
דברי  על חולק אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰62ÔÈ‡L ÌÈ·‡ Èab ÏÚ Ò¯t‰ ˙È·a «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚¯ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰·e Ì„‡ Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈ63¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -64ÌÈ·‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
¯ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL65‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ¯ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú¯ BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ66‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ¯‡67‡e‰Lk ˙B„ÈÚ¯Ó ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú¯ dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰·ÈÎ¯ ˙ÚLa ÌÈÏÏb68CÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚¯a69. ¿«¿»

ג.62) פי"ח, אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,
שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו

מכוחו  בא הזה ההיסט אין כשעורה, עצם הנרכב האדם או
והנרכב  הרוכב בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב. של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב שהרי בגופו, נגע ולא

שם). (תוי"ט ערב טומאת בו הנוגע התנדנד 65)את שמא
הרגיש. חלש.66)ולא ב.67)אדם קה, מציעא בבא

ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.·ÈÈL „ÓÚÓa B¯‰ËÏ CÈ¯ˆ Ò¯t‰ ˙Èa ¯‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz70?B˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈÎÂ .71˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ Ïk72‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È·˜pL ‰¯·k CB˙Ï B˙BÂ73‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
¯‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ïk74Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙75ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ76,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .¯B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
¯ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜nÓ77 ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„·e78‰OÚ ‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»
ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡a BÙv¯ .ÌeÏk79Ì„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

ה"ו.70) פי"ז שם ד.71)תוספתא פי"ח שם משנה
עליו.72) כשידרוס להזיזו גושי 73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי באדמה,

ב). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני
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יפה. בדק שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני
מתנדנדין. ר"מ: רומי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר

הדברים  וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר
ביניהם  והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ, בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ

.‡ÌÈnÚ‰ ı¯‡2dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza -3„·Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰ ˙È·k¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B4 ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

O¯Á ÈÏk5B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L6¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa¯ ÒÈÎ‰L ÌÈÏk7e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï8. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

dxie` lr exfbe exfg ..dyeb lr exfb dligza m"ekrd ux`"
."'ek `nhiy

ישראל  ארץ – "הארץ" של מעלתה מודגשת זה בעניין
בסוף  הרמב"ם כתב מזה ולמעלה החושך, מן האור כיתרון
שהן  אע"פ טהורות בבל עולי של דרכים "חזקת הפרק
ישראל  לארץ ההליכה שאפילו העכו"ם", בארץ מובלעות
העכו"ם, בארץ שמובלעות בדרכים גם טהרה פועלת

שנים!. מאות לאחרי בחזקתה והטהרה
(9 dxrd 280 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שמונהֿעשר 2) בין הגויים ארץ טומאת מנו - א טו, בשבת
ביתֿהלל. על ביתֿשמאי שרבו ביום שגזרו עפר 3)דבר

מפורר  עפר אבל ה"ג, לקמן מבואר ושיעורו מגובש,
מטמא. אינו - קטנים ומה 4)לגרגירים ב. עמוד שם

מטמאה  אינה הגויים שארץ ה"ב) (פ"ג למעלה רבינו שכתב
מארץ  עפר גוש ישראל לארץ כשהביא הכוונה באוהל,

ואאוירא. ד"ה שם 'תוספות' ראה שמטמא 5)הגויים.
בלבד. תוכו הכלי.6)מאויר של רובו הכניס לא אפילו

שהאויר 7) מפני מקצתו? כשהכניס אף טמא חרס כלי ולמה
כלים. בשאר משא"כ פי"ח 8)מתערב, אהלות תוספתא,

(בפירושו  רבינו הגויים? ארץ על טומאה גזרו ולמה ה"ב.
קוברים  שהגויים מפני כתב, מ"ג) פ"ב אהלות למשנה,
לבתי  מקומות מייחדים ואינם שהוא, מקום בכל מתיהם

משנהֿלמלך). (ראה קברות

.·˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ9d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL : ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»

dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO10- ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË11; »≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â‡a ‡ÓËp‰ Ï·‡ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È ¬»«ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ

‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ÈÚÈ·Le12LÓL ·¯Ú‰Â13‰Óe¯z ÔÎÂ , ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ14. ¿…¿ƒ

לתלות".9) אוירה ועל לשרוף, גושה "על שם
עפרה.10) א 11)כשנשא נד, (נזיר מת טומאת טמא ככל

טומאתו.12)וֿב). ביום החמה,13)אפילו שקיעת
במקומם. מבוארים שדיניו יום" "טבול נקרא שקיעתה ולפני

מאליהם.14) שירקבו עד אותם ומניחים

.‚ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e15Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ . ¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«

ÔÈÙeˆ¯n‰16‡e‰Â ,17‰wÙk18ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚19. ««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ
˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚ20Ì‡ : ¬«≈«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ

Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡ ÌB˜Óa LÈ≈¿»∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï21Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ; »≈ƒ¿»≈∆…»¿∆»«

B˙i¯·k22‰OÚÓ .23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L ƒ¿ƒ»«¬∆∆»ƒ¿»ƒ»»»∆
ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k È·Ïƒ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ

˙BÓ˙BÁ24Á ‡ÏÂ ,‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eL »¿…»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰25.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk »»¿»≈∆¿«««¿ƒ

א.15) נודים 16)בהלכה "כמו רבינו: ופירש מ"ה. שם
דרכים) (הולכי אורח עוברי בהם ישימו מעור, (נודות)
מטיט". בחותם אותם ויחתמו אותם ינעלו וכליהם, בגדיהם

החותם.17) לאריגה.18)גודל העומד חוטים כדור
יותר 19) והם שקים, מהם שאורגים חוטים שקים. עושי

הפיקה  גם כך ומתוך בגדים, של ערב או שתי מחוטי עבים
א). כב, (בכורות גדולה יותר סקאים שהובא 20)של

לארץ. אם 22)כחכמים.21)מחוץ אפילו כלומר,
אינו  – כשיעור גוש ויצא הקטנים, הגושים את יחד הדביק

לבינה). בדין פי"ג, אהלות משנה (ראה שם.23)מטמא
כזה.24) גדול שיעור היה יחד ביניהם 25)בכולן היה לא

המרצופים. כחותם אחד אף

.„‡È·n‰26ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz27O¯Á ÈÏÎe28‰ˆeÁÓ «≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»
e˜q‰ ‡lL „Ú :ı¯‡Ï29ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - »»∆«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆

ÌÈnÚ‰30Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓ ; »«ƒƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡ÓËpL31,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L , ∆ƒ¿»¿∆∆»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ

e¯‡aL BÓk32. ¿∆≈«¿

ה"ז.26) פי"ז שם חרס.27)תוספתא, כלים 28)של
וקדירות. צלחות כגון ונתקשו 29)קטנים, שנשרפו לפי

בהם. להשתמש ראויים עפר,30)אינם כגושי דינם
ובמשא. במגע וכלים אדם שנשרפו 31)ומטמאים אחרי

מחמת  טמאים ואינם כלים, דין אלא עפר דין עליהם אין
הוסקו  ואם הגויים. ארץ בעפר שנגעו מפני אלא עצמם
– ההסקה אחרי הגויים ארץ בעפר נגעו ולא ישראל בארץ

(משנהֿלמלך). חרס 32)טהורים שכלי ה"ו, פ"ה למעלה
וכלים. אדם מטמא ואינו לעולם הטומאה אב נעשה אינו
טמאים  שהן בשעה אומר, "נמצאת מסיימת: ה'תוספתא'
שהן  ובשעה חרס, כלי משום טהורים - העמים ארץ משום

העמים". ארץ משום טהורים - חרס כלי משום טמאים
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.‰Cl‰Ó‰33- ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a «¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
‡ÓË34‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓË »≈À¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆

BtÚÊa35ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë -36‡ÓËÂ ¿«¿»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈
d¯ÈÂ‡ ÌeMÓ37ÒÎp‰ .38‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï39‰·z ƒ¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe40ÔÈÁ¯Bt‰41‡ÓË - ¯ÈÂ‡a42˜e¯Ê Ï‰‡L ;43 ƒ¿»«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»
Ï‰‡ Èe¯˜ BÈ‡44. ≈»…∆

ו.33) פי"ח, שם שם 34)משנה, קוברים שאין אףֿעלֿפי
ארץ  אדמת לפעמים שם שמשתפכת משום טמא, – מתים

שם). בפירושו, (רבינו מאוד,35)הגויים סוער כשהים
הזה. המקום מתגלה מזעפו וכשנח הגלים, שם עולים

הסוערים 36) הים וגלי מתים, שם קוברים שאין מפני
שם. שהשתפך העפר את שהיא 37)שוטפים קלה טומאה

למעלה  (ראה אדומה פרה מי הזאת ובלי אחד, יום טומאת
טהור  מפרש ורבינו "טהור", סתם כתוב במשנה ה"ב).
משנהֿלמלך  (ראה אויר טומאת טמא אבל הגוש מטומאת

תנן). ד"ה  ב.38)ה "ג, ח, הנישאת 39)גיטין מרכבה
מיוחדת  עגלה – מפרשים (ויש בהמה גבי על או אדם בידי

מגדל.40)לנשים). בתבנית עשוי גדול ארגז
באויר.41) נישאים אלא הקרקע על עומדים שאינם כלומר,
ה"ג,42) פ"ז נזירות הל' לחםֿמשנה (וראה אויר. טומאת

גושה). משום "טמא" לפרש שאינו 43)שצידד אוהל
למקום. ממקום מיטלטל אלא בקרקע ואינו 44)קבוע

צדדיהם. מכל סתומים כשהם מדובר שם. כרבי פסק מפסיק.
אפילו  אויר, טומאת האדם נטמא פתוחים, הם אם  אבל
שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק אוהל האומרים לדעת

כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡È¯eÒ45d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï .¯B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ46˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Ò¯t‰47‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰48ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË49‰¯B‰Ëe50. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ"ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי  הפסק, חשוב אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ"ב, מ"א שם [באהלות (כסףֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס" "בית תוספתא 48)קראו
ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה

ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא
ישראל. לארץ הסמוכה הגויים ארץ אויר

.ÊÌB˜Ó51Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e¯·»̃¿¿»ƒ

מ"ז.51) פי"ח אהלות

.Á‰Óe¯˙e52È„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»

È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ?‰˜È„a CÈ¯ˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈
‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL53LÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ

B¯B„Ó - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL ¯B„Ó ÌeMÓ ‰¯Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„·Ú elÙ‡ .‰M‡54ÒÈ¯ÒÂ55‰M‡ B‡56Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz57È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני הבעילה, אחרי יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב). ביאה איסורי מהל' פ"י (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי, רבו שגם גוי,
רבו  שאימת מפני גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס ולא עליו

מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל
סריס. לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה

בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס ואולי,

.Ë¯B„Ó58„·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡¯OiÓ)59ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL e¯a˜È ‡lL B˙B‡60. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â61ÔÈ·Èa‰ ˙‡62ÌÈwÓÚ‰63˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰64‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ65,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL66. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי  לעבד והכוונה רומא), ובדפוס תימן, בכת"י הגירסה
במצוות  חייב והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ"ח.61) הביוב.62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס, וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
שהואֿ וברור שם", מצויין וברדלס "שחולדה ב טו, נדה
לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני  הי"א), פ"ט (למעלה שם מצויים וברדלס חולדה אם
היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי ידוע ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי. מידי מוציא ספק ואין ספק,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק, מפני טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי אומר שם, במ"ט שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי הלכה ואין מסיים: שם, בפירושו

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה
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.È˙BiÂËˆ‡‰67È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰68¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„·BÚ‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î69e¯Ê‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰70ÔÈÙÈ¯v‰Â ,71ÔÈb¯a‰Â ,72, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰¯˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ Èza73¯ÚL ˙È·e ,74¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,75, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe76. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ"ט. שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי 70)ואין בשביל עראי בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב קטן חדר בונים היו החצר פתח לפני

הרבים. לרשות פתוח והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט) פ"ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰77,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ

‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡78 ∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»
dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»

d¯ÈÂ‡Â79ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË80 «¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ81. ¿…≈«¿»¿»»»∆

ה"ו.77) פי"ח שם בשטח 78)תוספתא שדר כגון
ונראה 79)המקורה. מקורה. שאינו השטח גם טמא

שפירש  כסףֿמשנה (ראה קורקוס הר"י התכוון זה שלפירוש
פירושו). לפי רבינו של לשונו ליישב מאוד וקשה אחרת,

ישראל 81)שם.80) בארץ המובלעות בעיירות פירוש,
הגויים, ארץ טומאת עליהן גזרו שלא הבאה), ההלכה (ראה
שטומאתה  העמים, ארץ משום טמאות מובלעות בלתי אבל
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס, (ר"י גויים ממדורות חמורה

כאן).

.·È˙B¯ÈÚ82˙BÚÏ·n‰83˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL84Ô‰a ÔÈ‡ - ∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆
Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆

˙B¯B‰Ë85.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה"ג.82) צדדים,83)שם משלושה ישראל ארץ מוקפות
לארץ. חוץ אדמת בשנת 84)והן בהן שגדלו פירות

שביעית. פירות קדושת עליהם אין ברור 85)השמיטה
טהורות. שהדרכים הדבר
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ה'תשע"ט  ב' אדר ג' ראשון יום

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ׁ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
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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
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
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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

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
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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,

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

ה'תשע"ט  ב' אדר ד' שני יום

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
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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»…»«

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
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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¿∆¬≈
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¬≈

BLc˜‰‰ ¯‡Lk e„tÈÂ ,Lc˜‰ Ì‰‰‰È Ck ¯Á‡Â ˙ ≈∆¿≈¿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.
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קנג dlirn zekld - dcear xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ט  ב' אדר ה' שלישי יום

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¿»«∆¿≈¿≈
‡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

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



dlirnקנד zekld - dcear xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.‡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
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.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

ה'תשע"ט  ב' אדר ו' רביעי יום

ׁ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∆…»«∆¬≈
˙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
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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«¬≈»««¬≈…»«∆≈≈

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»¿«≈»»
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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

ה'תשע"ט  ב' אדר ז' חמישי יום

ׁ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»¿«»¿«≈
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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«≈

ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...lrny `ed glynd ...zern e` ycwd gwle bbyy in"
."dcal dlirna `l` dxiar xacl gily

שליח  מצינו בהם מקומות עוד ישנם הרי הקושיא וידועה
ומכירה, ובטביחה בפיקדון יד, בשליחות עבירה, לדבר
ותירצו  עבירה. לדבר שליח יש במעילה שרק כתב ומדוע
בשליחות  אבל שליחות, מדין הוא במעילה המשלח שחיוב
מתורת  אלא שליחות מצד אינו החיוב ומכירה וטביחה יד
לשלוח  שאמר עצמו בדיבור היא שהפשיעה היינו פושע,
אדם  של שלוחו מצד החיוב אין ומכירה בטביחה וכן יד,

מהדמים. או מהבשר שנהנה ההנאה על אלא כמותו
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 ומשום נידח. ממנו ידח לא שסוף־סוף ובטחון
חוץ  עבירה לדבר שליח יש כולה התורה בכל אנו
שלוחו  להיות יהודי של תפקידו מתבטא בזה כי מבמעילה,
בעולם, שעשה הקדושה ענייני על ולשמור הקב"ה של

ח"ו. בזה יפגום לא אחד ושאף
n oii' itÎlr)(fq oniq dcear xtq 'zekl

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¿»«
˙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∆¿≈
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קנט dlirn zekld - dcear xtq - 'a xc` 'g iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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

ה'תשע"ט  ב' אדר ח' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
יאכלו 1) אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים יבאר

הקדש. של מגרוגרות

.‡e˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰a ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆≈ƒ¿∆¿≈««ƒ∆»¿
˙BBÊÓ Ô‰nÚ2,Lc˜‰ ÏL ˙B¯‚B¯bÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ƒ»∆¿……¿ƒ¿¿∆∆¿≈

ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B Lc˜‰‰ ‡l‡ .eÏÚÓ - eÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»¿»¬∆»«∆¿≈≈»∆¿≈
.˙BBÊÓ¿

גרוגרות 2) מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש,
היינו  שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה)
"רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין
חייב  הקדש אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא
בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם

.·.‰¯t‰ ˙‡ ÌÒBÁ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ÈÈL¯k Lc‰«»«¿ƒ≈∆¿≈¬≈∆≈∆«»»
BÏ Èe‡¯‰ LÈc - BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL3. ∆∆¡«…«¿…¿ƒ«ƒ»»

הדברים 3) נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
השור  של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם
- "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא

לו. הראוי

.‚˘c˜‰‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡4ÏÚ ‡l‡ ,‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ≈¿«¿ƒ∆«∆¿≈««¿»»∆»«
‰Óa Lc˜‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL Ôn‡ ?„ˆÈk .˙BÚn‰«»≈«À»∆»»¿»»¿∆¿≈¿»∆
Lc˜‰ ˙ÈlË B‡ Lc˜‰ ˙Ó‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆¡«∆¿≈«ƒ∆¿≈

˙BÚn‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁnL „Ú ,B¯ÎOa5¯Á‡Â , ƒ¿»«∆¿«¿ƒ»««»¿««
,eˆ¯ Ì‡ ,B¯ÎOa Ôn‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈlÁ eOÚiL∆≈»Àƒ¿ƒ»»À»ƒ¿»ƒ»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ‰Ó‰a epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ6. ¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿««ƒ¿»

להקדש.4) הראויים מפרישים 5)דברים בתחילה פירוש,
כך  ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם

המעות. אותן על הבהמה את עושים 6)מחללים זה כל
הבהמה  את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת
של  חובה קרבנות מקריבים אין שהרי ומוספים, לתמידים

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור,

.„ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Lc˜na ÔÈBaLk¿∆ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ
,L„˜ ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈBa ‡ÏÂ ,Lc˜‰‰«∆¿≈¿…ƒ∆«ƒ¿»«««∆…∆

ÏÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ÔÈBa ‡l‡7ÔÈa‰ Ïˆa ‰‰È ‡nL ‰¯Êb ; ∆»ƒ«…ƒ«…¿≈»∆»≈»∆¿≈«ƒ¿»
¯Á‡Â .‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏÚ ÔÚMÈ B‡ƒ»≈«∆∆»ƒ¿«¿»»¿««

ÔÈa‰ ÏÚ Lc˜‰‰ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈa‰ ÌÏLiL8Ì‡Â . ∆ƒ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ¿«∆¿≈««ƒ¿»¿ƒ
- „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡Ï L„wÏ ÌÈˆÚÏ ÔÈ¯aÊb‰ eÎ¯»̂¿«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«…∆¿«ƒ¿«
ÔÈ¯Á‡˙Ó ÔÈ‡ È¯‰L ;Lc˜‰‰ ˙BÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ»ƒ¿«∆¿≈∆¬≈≈»ƒ¿«¬ƒ
.ÏBÚÓÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMÈ ‡nL Ô‰Ï LeÁpL È„k ÌÈÓÈ»ƒ¿≈∆»»∆∆»ƒ»≈»»¬≈∆¿ƒ¿

בהקפה.7) או חולין במעות במעות 8)קונים ומשלמים
לחולין. שיצאו הללו,

.‰ÔÈ˜ÒBtLk9˙B¯ÊÚ·e Lc˜na ˙B·Ï ÔÈn‡‰ ÌÚ ¿∆¿ƒƒ»À»ƒƒ¿«ƒ¿»»¬»
‰n‡a ÚÏÒ CÎÂ CÎa ‰n‡ CÎÂ Ck Ô‰nÚ ÔÈ˜ÒBt -¿ƒƒ»∆»¿»«»¿»¿»∆«¿«»
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gqtקס oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Úaˆ‡ ÌÈ¯OÚ ˙a10ÔÈÁLBnLÎe ,11- eaM ‰Ó Ô‰Ï «∆¿ƒ∆¿«¿∆¿ƒ»∆«∆»
ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÏB„‚ ‰n‡a Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓe ÔÈÁLBÓ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»¿»«∆¿ƒ

Úa¯‡Â12aˆ‡,‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È ‡lL È„k ,˙BÚ ¿«¿«∆¿»¿≈∆…»ƒ≈¿ƒ»
‰ÁÈLna ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ»

שכרם.9) טפחים.10)קובעים חמשה היינו
טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה
בדיוק.13) ולמדוד לצמצם אפשר אי כלומר,

.ÂÁÏna ÔÈ˙B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒ∆ƒ¿«…¬ƒ≈ƒ«∆«
‡Ï Ï·‡ ;Ô˜ÏÁa ÔÈÏÎB‡L ˙Ba¯˜ ˙ÏÈÎ‡a ÌÈˆÚ·e»≈ƒ«¬ƒ«»¿»∆¿ƒ¿∆¿»¬»…

.Ô‰lL ÔÈlÁa Lc˜n‰ ÁÏÓ ezÈƒ¿∆««ƒ¿»«Àƒ∆»∆

.Ê¯·‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ -15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
L·k‰16ÁaÊn‰ L‡¯ ÏÚLÂ17.Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «∆∆¿∆«…«ƒ¿≈«≈¬ƒ

טעונים 14) המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. תקריב קרבנך כל על יג): ב, (ויקרא שנאמר מליחה

מנחות 15) בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל
"והשליכו  כד) מג, (יחזקאל מהכתוב זה דין למדו שם
המלח  שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים עליהם

עולה. הקומץ 16)נקרא שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח). הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים

שם).17) במנחות (רש"י לכלום ראוי אינו שהמלח מפני

.Á‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÈËtLÓa ÔBa˙‰Ï Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈«»«¿»
BÏ ‡ˆÓÈ ‡lL ¯·„Â .BÁÎ ÈÙk ÌÈÚ ÛBÒ Ú„ÈÏÂ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ…¿»»∆…ƒ¿»

‰lÚ BÏ Ú„È ‡ÏÂ ÌÚË18ÂÈÈÚa Ï˜ È‰È Ï‡ -19‡ÏÂ . ««¿…≈«ƒ»«¿ƒ«¿≈»¿…
Ò¯‰È20‡‰˙ ‡ÏÂ .Ba ıB¯ÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡¯e ‡Ba .ÏÁ‰ È¯·c ¯‡La Bz·LÁÓk Ba Bz·LÁÓ«¬«¿¿«¬«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…¿≈
ÌÈˆÚ Ì‡ ‰Óe !‰ÏÈÚÓa ‰¯B˙ ‰¯ÈÓÁ‰ ‰nk«»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ
ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÌL ‡¯˜pL ÔÂÈk ,¯Ù‡Â ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡Â«¬»ƒ¿»»»≈∆≈»∆ƒ¿»≈¬»»

„·Ïa ÌÈ¯·„a Ì‰ÈÏÚ21Ô‰a ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ,eLc˜˙ ¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿»«≈»∆
CÈ¯ˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ - ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ

‰¯tk22Ce¯a LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»
a Ì„‡‰ ËÚ·È ‡lL ,‡e‰,ÔÓÚË Ú„È ‡lL ÈtÓ Ô‰ ∆…ƒ¿«»»»»∆ƒ¿≈∆…≈««¿»

·LÁÈ ‡ÏÂ ,ÌM‰ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·„ ‰tÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆¿»ƒ¬∆…≈««≈¿…«¿…
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÏÁ‰ È¯·„k Bz·LÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰¯ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ì˙‡…»»¿¬»ƒƒ≈¿ƒ»«¬ƒ»¿Àƒ
.ÌÈwÁ‰ ‰OÚiL ‡È‰Â ,‰Úe„È ‰iOÚ‰Â .ÌÈËtLnk«ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»ƒ∆«¬∆«Àƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt Ô‰L ‰n„È ‡ÏÂ Ô‰a ¯‰fiL - ‰¯ÈÓM‰Â¿«¿ƒ»∆ƒ»≈»∆¿…¿«∆∆≈¿ƒƒ
ÈeÏb ÔÓÚhL ˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈËtLn‰Â .ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿∆«¿»»
,ÏÊb ¯eq‡ ÔB‚k ,‰Úe„È ‰f‰ ÌÏBÚa Ô˙iOÚ ˙·BËÂ¿«¬ƒ»»»»«∆¿»¿ƒ»≈
˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈwÁ‰Â .Ì‡Â ·‡ „eaÎÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿«Àƒ≈«ƒ¿
,EÏ È˙wÁ ÌÈwÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL B¯ˆÈÂ .Ô‰a ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
¯Oa ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰¯Ùe ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,·ÏÁa ¯O·e ¯ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ¯ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ

ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
˙B·eL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿
ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯BÚL ¯˜M‰«∆∆∆¿ƒ¿ƒ…∆««»»»»»ƒ
È‡ ,ÌÈ„Ê ¯˜L ÈÏÚ eÏÙË :¯Ó‡pL .‰¯Bza ˙e˜·c¿≈«»∆∆¡«»¿»«∆∆≈ƒ¬ƒ
EÈ˙BˆÓ Ïk :ÔÈÚa ÌL ¯Ó‡Â .EÈ„ewt ¯v‡ ·Ï ÏÎa¿»≈∆…ƒ∆¿∆¡«»»ƒ¿»»ƒ¿∆
Ôlk ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ .È¯ÊÚ ,ÈeÙ„¯ ¯˜L ,‰eÓ‡¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»

Ô‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ23ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .24˙„B·Ú ÏÈ·LaL , ƒ¿««Àƒ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬«
ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ˙Ba¯w‰«»¿»»»≈∆«¬ƒ««Àƒ
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ¯LÈ‰ ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»«»
Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL ,ÌÈwÁ‰ ÏÚ Èeeˆ ‰¯Bz ‰ÓÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»ƒ««Àƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰OÚÈ ¯L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆…»»»»»«

.Ì‰a»∆

נימוק.18) בו.19)סיבה, יזלזל הכתוב 20)אל פי על
פן  ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט, (שמות תורה במתן

בם". קודש.21)יפרץ זה הרי מחוייב 22)שאמר
אשם. קרבן טעמם.23)להביא נתגלו אבות 24)שלא

ועל  ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק
הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
.‰„B·Ú ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈÓL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¬»

:Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÈÏk ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿¿≈

Ï‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - Lc˜n‰- Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎ «ƒ¿»¬»»¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰Ú·L - ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰ÚLz - ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ¬»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«À¿»ƒƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒ¬ƒ»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿»¿»ƒ

ה'תשע"ט  ב' אדר ט' ש"ק יום

‡¯˜‡ '‰ ÌL·e ‰„Bz Á·Ê ÁaÊ‡ EÏ¿∆¿«∆«»¿≈∆¿»

`Ede iriWY xtq¥¤§¦¦§
zFpAxT xtq¥¤¨§¨

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .· .ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙B¯BÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰¯tÎ«»»ƒ¿¿»

-zFpAxTxtq
gqR oAxw zFkld

¥¤̈§̈
¦§¨§©¤©

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (· .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
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קסי gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ÏÎ‡Ï (Â .¯OÚ»»∆¡…∆«≈ƒ««»»¿≈
‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»«…∆«≈ƒ∆……«»
ıeÁ ÁÒt‰ ¯OaÓ ‡ÈˆBÈ ‡lL (Á .ÏM·Óe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .¯ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯e·ÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(·È .Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È .¯ÈÎOÂ ·LBz epnÓƒ∆»¿»ƒ∆……«ƒ∆»≈
ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È .ÌˆÚ Ba ¯aLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«
‡lL (ÂË .¯˜a „Ú epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL („È .ÈL≈ƒ∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…
¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË .¯˜aÏ ÈL ÁÒtÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בניסן,1) עשר בארבעה הפסח לשחוט שמצותֿעשה יבאר

אותו. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה

.‡¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«¿«¿»»»»
ÔÒÈ L„ÁÏ2˙BˆÁ ¯Á‡3ÔÓ ‡l‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¿…∆ƒ»««¬¿≈¬ƒ∆»ƒ

‰L Ôa ¯ÎÊ „·Ïa ÌÈfÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰4„Á‡Â . «¿»ƒƒ»ƒƒƒ¿«»»∆»»¿∆»
BÊ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰5. »ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿ƒ¿»

עד 2) למשמרת לכם "והי' ו) יב, (שמות שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר כמו 3)ארבעה

בין  ישראל עדת קהל כל אותו "ושחטו (שם) שנאמר
והוא  נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים".
ר' בא: ובמכילתא שם). שמות (רש"י ולמעלה שעות משש
הפסח  את תזבח שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי אומר
ממצרים, צאתך מועד (שם) ת"ל כמשמעו אני שומע בערב,
הערבים  לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב, (שמות יצאו אימתי
זכר  לדבר, ראי' שאין אע"פ ולמעלה, שעות משש שהוא
לנו  אוי בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי' "קדשו לדבר

ד). ו, (ירמי' ערב" צללי ינטו כי היום פנה שנאמר 4)כי
מן  לכם, יהי' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות

תקחו". העזים ומן יוסי 5)הכבשים ורבי יהודא כרבי
ולא  נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו
(פסחים  במשמע נשים שגם הרי אנשים", "במכסת נאמר
הלכה  בפ"ב להלן עיין שני, פסח ולענין שם). ורש"י צא:

ג. הלכה ופ"ז ח, הלכה פ"ה ד,

.·¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯·ÚÂ ÔB„Êa BÊ ‰ÂˆÓ ÏhaL ÈÓeƒ∆ƒ≈ƒ¿»¿»¿»««¿»»»»
È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„a ‡ÏÂ ‡ÓË ‡Ï ‡e‰Â ,·È¯˜‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿…»≈¿…¿∆∆¿»¬≈

˙¯k ·iÁ ‰Ê6¯eËt - ‰‚‚La dÏha Ì‡Â .7. ∆«»»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»

ובדרך 6) טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר שנאמר
מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא
חייב  בראשון שהזיד כיון שני, פסח הקריב אם שאף וכנראה
גם  "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת.
לפי  רבי, לדעת חייב הוא בשני והקריב בראשון הזיד כן
כרבי" זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני אצלו שאין
ולא  "הזיד כתב: ה"ב, ה בפרק להלן אבל צג.). (פסחים
בשני  הקריב לא ואם בשני, מקריב זה הרי בראשון הקריב
במועדו  הקריב לא שהרי כרת, חייב זה הרי ששגג אע"פ

על  כרת חייב אינו בשני, הקריב שאם הרי מזיד". והיה
עבירה 7)הראשון. "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.

חוץ  חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין
מצוותֿעשה, שהן מפני והמילה הפסח וכו' עבירות משלש
(פ"א  לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים אין וחטאת

ה"ב). שגגות מהלכות

.‚‰¯ÊÚ· ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡8¯‡Lk , ≈¬ƒ∆«∆«∆»»¬»»ƒ¿»
ÌÈL„w‰9ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰ ‡Ï ˙BÓa‰ ¯z‰ ˙ÚLa Û‡ . «√»ƒ«ƒ¿«∆≈«»…»«¿ƒƒ

„ÈÁÈ ˙Ó·a ÁÒt‰ ˙‡10ÁÒt‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ . ∆«∆«¿»«»ƒ¿»««¿ƒ∆«∆«
˙‡ ÁaÊÏ ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - „ÈÁÈ ˙Ó·a¿»«»ƒ∆∆∆¡«…«ƒ¿…«∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯ÚL „Á‡a ÁÒt‰11BfL ,e„ÓÏ «»«¿««¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆
¯z‰ ˙ÚLa elÙ‡ „ÈÁÈ ˙Ó·a ËÁBLÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈¿»«»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

.˙BÓa‰«»

והפסח 8) והמעשר "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
שנאמר  משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי ו) טז, (דברים
ספר). (קרית הפסח" את תזבח שם שמו, לשכן

מקומן.9) איזהו פרק בזבחים במגילה 10)כמבואר משנה
קטנה  לבמה ציבורית) (=במה גדולה במה בין "אין ט:
בבמת  אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת

קיד:11)יחיד). זבחים

.„˙BˆÁ ¯Á‡ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL12Ì„˜ BËÁL Ì‡Â ; ¿ƒ««∆«««¬¿ƒ¿»…∆
ÏeÒt - ˙BˆÁ13„ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¬»¿≈¬ƒ∆»««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL14ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜nL ¯Á‡ . ∆≈»«¿«ƒ««∆«¿ƒƒ¿…∆∆≈
˙B¯p‰ ˙‡ ÔÈ·ÈËnL ¯Á‡Â ÌÈa¯Ú‰15ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó »«¿«ƒ¿««∆¿ƒƒ∆«≈«¿ƒƒƒ¿…

˙BˆÁ ¯Á‡ BËÁL Ì‡Â .ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ÌÈÁÒt‰ ˙‡16 ∆«¿»ƒ««¿ƒ¿»««¬
Ò¯ÓÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ .¯Lk - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„…̃∆»ƒ∆≈»«¿«ƒ»≈¿ƒ¿∆∆»¿»≈

ÁÒt‰ Ì„a17˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,„ÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ¿««∆««∆ƒ»≈««»ƒ¿««»ƒ¿…
ÁÒt‰ Ìc18Ìc Ì„˜ ÁÒt‰ Ìc ˜¯Ê Ì‡Â .ÂÈ¯Á‡ ««∆««¬»¿ƒƒ¿«««∆«…∆«

¯Lk - „ÈÓz‰19. «»ƒ»≈

ב.12) והערה א הלכה למעלה פסחים 13)ראה משנה
ו) יב, (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא:

הערבים". (=פסח)14)בין דבר "יאוחר נח: פסחים
שלא  (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב" בו שנאמר

הערבים". בין אלא בערב, בו הנ"ל 15)נאמר מהטעם
נאמר  לא הנרות והטבת בקטורת ואף וכו', דבר  שיאוחר

השניה). בברייתא נט. (שם הערבים" "בין משנה 16)אלא
אבל  למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע"פ סא. שם

שם). (רש"י בדיעבד פוסל זה בו 17)אין "ממשמש
שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי ומניעו

נח. והערה יג הלכה להלן כשכבר 18)וראה המדובר
ואחרֿכך  הפסח להקריב צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט
– ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות ט (פרק התמיד לשחוט

בסמוך.19)הגר"א). למעלה וכמבואר שם. פסחים

.‰BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰20ıÓÁ ˙ÈÊk BÏ ‰È‰Â «≈∆«∆«ƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈
‰˜BÏ - B˙eL¯a21Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿∆∆∆¡«…ƒ¿««»≈«

Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰ ÁaÊÈ ‡lL - ÈÁ·Ê22„Á‡ .23 ƒ¿ƒ∆…ƒ¿««∆«¿∆»≈«»∆»
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˙‡ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ „Á‡Â ËÁBM‰«≈¿∆»«≈∆«»¿∆»««¿ƒ∆
ÔÈ¯eÓ‡‰24˙eL¯· B‡ Ì‰Ó „Á‡ ˙eL¯· ‰È‰ Ì‡ , »≈ƒƒ»»ƒ¿∆»≈∆ƒ¿

ıÓÁ ˙ÈÊk ‰Ê ÁÒt ÔÈÏÎB‡L ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈¬»∆¿ƒ∆«∆¿«ƒ»≈
¯Lk ÁÒt‰Â ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - B˙·¯˜‰ ˙ÚLa25. ƒ¿««¿»»¬≈∆∆¿«∆«»≈

יהיה 20) לא הערבים בין והוא הפסח שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ" (שם 21)ברשותו במשנה

בלאֿתעשה", עובר החמץ על הפסח את "השוחט סג.):
לוקים  – לעשה ניתק ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון
לוקה  שאינו ד הלכה פ"ה פסחים מירושלמי ומשמע עליו.

בכזית. ה.22)אלא סג:23)שם "אימורין 24)שם
והם  המזבח, גבי על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים
המכסה  והחלב העצה בעצם הדבוקה האליה פסח מקרבן
(פיה"מ  עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב את
ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים
קדשים). לסדר לפיה"מ הרמב"ם (הקדמת לשורפם

ה"ד.25) דפסחים פ"ה וירושלמי דפסחים, פ"ד תוספתא

.Â‰ÎÈÙL ÔeÚË ÁÒt‰ Ìc26„BÒÈ‰ „‚k27¯Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈ¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈ·ÏÁ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
Bc·Ï Á·ÊÂ Á·Ê30¯BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Á·f‰ ÏÚ·e . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙È·Ï ‡È·Óe32ÏÎB‡Â e‰ÏBˆÂ ∆≈ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿≈¿≈
·¯ÚÏ33. »∆∆

מן 26) מרחוק לזרוק ולא המזבח, לקיר המזרק מן בנחת
לז.). (זבחים למזבח סד.).27)המזרק (פסחים המזבח של

שלא  דרומית מזרחית מקרן חוץ המזבח זוויות בשלש והיינו
א. משנה פ"ג במדות כמבואר יסוד, לה היה

מעליו.28) עורו את סד:29)מפשיטים פסחים משנה
משום 30) שם). (גמ' בזה" זה של חלביו יערב "שלא

(שם). יחיד בלשון והקטירו יא) ג, (ויקרא שם 31)שנאמר
בעורו". פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, משנה 32)סה:

וכו' קלים קדשים והפסח והמעשר "הבכור נו: זבחים
ה"ג: בפ"ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין

מיד". ישרף מירושלים שיצא שנאמר 33)"הפסח כמו
אש". צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח): יב, (שמות

.ÊÌÈ¯eÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú Ô¯ÈË˜‰ ‡ÏÂ35eÏÒÙÂ ««ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿¿
‰ÈÏa36‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

BÈ‡ - ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .¯˜a „Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ»ƒ≈∆«ƒ«…∆¿««ƒ∆»«≈
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ37. ∆¿ƒ∆≈«¬∆

קטז).34) ל"ת המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח, של
ח.35) הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה היינו
אלאֿאםֿכן 36) בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר

בראשו  כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי זו. לינה פסלתם
(פ"ג  לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח, של

יא). הלכה המוקדשין פסולי שאין 37)מהלכות לאו ו"כל
הלכה  סנהדרין מהלכות (פי"ח עליו" לוקין אין מעשה, בו

ב).

.Á‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÁÒt È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÁM‰ „enÚ39‰Úa¯‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»
˙aL È·ÏÁ È¯‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ40ÌBÈa ÔÈ·¯˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿

ÔÈ‡ - ÏÁa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈
ÏÁ È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Ó41.·BË ÌBÈa «¿ƒƒ∆¿≈…¿

שלא 38) גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט: פסחים
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד חצות עד אלא יקטירו

שם.39)ב). בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות חלבי
שבת.41) בערב שקרבו קרבנות חלבי

.Ë˙Bzk LÏLa ËÁL ÁÒt‰42eËÁLÂ :¯Ó‡pL . «∆«ƒ¿»¿»ƒ∆∆¡«¿»¬
.Ï‡¯OÈÂ ,‰„ÚÂ ,Ï‰˜ - Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ï‰˜ Ïk B˙‡……¿«¬«ƒ¿»≈»»¿≈»¿ƒ¿»≈

˙ÎÂ ˙k ÏÎa Ì„‡ Èa ÌÈLÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â43. ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»¿»«»«

אם 42) בדיעבד אבל למצוה, זה וכל סד. פסחים משנה
יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח - אחת בבת שחטו

פחותה 43) עדה שאין אדם. בני תשעים ביחד שהם
"עד  כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב שהרי מעשרה,
ונשארו  וכלב, יהושע יצאו והרי הזאת", הרעה לעדה מתי
ו"ישראל", "קהל" שאף לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק
שהם  עשרה, ואחד אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים
אם  מסופקים שאנו ומפני שם). פסחים (מאירי שלשים ביחד
להיות  צריכים אדם) בני שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל
לכל  עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת
שלשים  כת ובכל כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת,
אחת  בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק, מן להוציא אדם בני

סד:). (שם זה אחר בזה וגם

.ÈÌÈMÓÁ Ïk‰ eÈ‰44ÌÈLÏL ‰lÁza ÌÈÒÎ - »«…¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ÂÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÌÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈËÁBL¿¬ƒ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»¿¿ƒ

‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÔÈ‡ˆBÈÂ45. ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»

להשלים 44) כדי אדם בני עוד שיגיעו עד להמתין צורך אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר שם.45)עד פסחים

כדי  הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה שיוצאים ומה
הדבר  יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה
ג' כאן ואין שבפנים אלו על נוספו רק אלו עשרה כאילו

שם). פסחים (מאירי כתות

.‡ÈÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ ˙BÁt eÈ‰»»≈¬ƒƒ≈¬ƒ∆«∆«
‰lÁzÎÏ46¯Lk - eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»

˙Á‡ ˙·a48¯Lk -49?ËÁL „ˆÈk .50˙k‰ ‰ÒÎ ¿«««»≈≈«ƒ¿»ƒ¿¿»««
˙B˙Ïc ÔÈÏÚBÂ ,‰¯ÊÚ‰ ‡lÓ˙zL „Ú ‰BL‡¯‰»ƒ»«∆ƒ¿«≈»¬»»¿¬ƒ«¿
Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .Ô‰ÈÁÒt ˙‡ ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ‰¯ÊÚ‰»¬»»«¿ƒƒƒ¿…∆ƒ¿≈∆¿»¿«∆≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰ ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ·È¯˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
- ·È¯˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ e¯Ób»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ - ·È¯˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈

שלוש 46) שיהיו איֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים
שזה 47)כתות. נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י רומי בדפוס

דלהלן. בהא אחת".48)כלול "בכת רומי: בדפוס
בפסח 49) יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

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



קסג gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמח). (אור אותו" ושחטו יב) (שמות שנאמר אחד,
אחת  בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב, דרשב"י ובמכילתא
אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא

סד.50) בפסחים פ"ד.51)משנה פסחים תופסתא
שניה.52) פעם הלויים את 53)קוראים לגמור הספיקו לא

שהיו  "לפי נד:), סוכה (רש"י השלישית בפעם ההלל כל
רש"י). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם

.·È‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ Ïk ÏÚ54˙BÚÈ˜z LÏL ÔÈÚ˜Bz «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :56ÔÈ‡Â Ï‡B‰ . «¬¿¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚ˜Bz ,Ceq ˙ÚLa Ú˜˙Ï ÌÈÎÒ BÏ¿»ƒƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«
‰ËÈÁL57. ¿ƒ»

כאחד 54) "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שכתוב ההלל. של
ולהודות  להלל אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים

ספר). (קרית "ותקעתם 55)לה'" י) י, (במדבר שכתוב
זוטא: ובספרי שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות
זביחת  זו זבחיכם, ועל חובה. עולות אלו עולותיכם, "על

ותקעו".56)הפסח". הריעו "תקעו סד. פסחים משנה
נסכים 57) לו שיש "תמיד ה"ה: פ"ה פסחים ירושלמי

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח לנסכים, תוקעים

.‚ÈÌÈ‰k‰58È˜¯ÊÓ Ô‰È„È·e ˙B¯eL ˙B¯eL ÌÈ„ÓBÚ «…¬ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈
‰¯eL ,ÛÒk - ÛÒk dlkL ‰¯eL .·‰Ê È˜¯ÊÓe ÛÒk∆∆ƒ¿¿≈»»»∆À»∆∆∆∆»
‰È‰iL È„k ,ÌÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ .·‰Ê - ·‰Ê dlkL∆À»»»»»¿…»¿…»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÈB Ì‰Ï59ÌÈÏeL ÔÈ˜¯ÊnÏ eÈ‰ ‡ÏÂ .60‡lL È„k , »∆¿…»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆…
Ìc‰ L¯wÈÂ ÌeÁÈpÈ61. «ƒ¿ƒ»≈«»

שם.58) פסחים סד:59)משנה אלא 60)שם סד. שם
עגולה. לזריקה 61)שתחתיתם ראוי יהיה ולא הדם יקפא

הפנימיות  חטאות בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י
טבילה  בר לאו והאי רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש:
וראה  לשפיכה]. ראוי שאינו והואֿהדין הוא". והזאה

טז. והערה ד הלכה למעלה

.„ÈËÁBM‰ ËÁL62Ô‰k‰ Ïa˜Â63B¯·ÁÏ B˙B , »««≈¿ƒ≈«…≈¿«¬≈
‰Âˆna ÌÈa¯ e˜qÚ˙iL È„k ,B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ64„Ú , «¬≈«¬≈¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ«ƒ¿»«

‰ÎÈÙL BÎÙBL ,ÁaÊnÏ ·B¯w‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»≈∆…≈«»«ƒ¿≈«¿¿ƒ»
„BÒÈ‰ „‚k ˙Á‡65¯Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ˜¯ÊÓ Ïa˜Óe , ««¿∆∆«¿¿«≈ƒ¿»∆»»≈¿««

Ô˜È¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ck66Blk ˙‡ ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏB˙Â .67, »«¬ƒ∆»≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆À
BÚ¯B˜Â68‰‡Bv‰ Ô‰Ó ¯ÈÒnL „Ú ÂÈ·¯˜ ˙‡ ‰ÁÓÓe ¿¿¿«∆∆¿»»«∆≈ƒ≈∆«»
L¯t‰Â69ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,70ÈÏÎa Ô˙BÂ71 ¿«∆∆ƒ∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
ÔÁÏBÓe72Ô‰k‰ Ô¯ÈË˜Óe73„ˆÈÎÂ .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ¿»«¿ƒ»«…≈««≈«ƒ¿≈«¿≈«
ÔÈÏBz74ÔÈÚe·˜ eÈ‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B¯ÓÒÓ ?ÔÈËÈLÙÓe ƒ«¿ƒƒ«¿¿∆«¿∆»¿ƒ

ÈÓ ÏÎÂ .ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz Ô‰aL ,ÌÈ„enÚ·e ÌÈÏ˙ka«¿»ƒ»«ƒ∆»∆ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
Ó ‡lLÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈwc ˙BÏ˜Ó - ˙BÏ˙Ï ÌB˜Ó ‡ˆ75 ∆…»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«»ƒ

‰ÏB˙Â B¯·Á Û˙k ÏÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÁÈpÓ ,ÌL eÈ‰»»«ƒ««¿≈¿«∆∆¬≈¿∆
.ËÈLÙÓe«¿ƒ

ביאת 62) מהלכות (פ"ט בזר כשרה שהשחיטה ישראל, אפי'
ה"ו). ואסור 63)מקדש הכהן על מצוה ואילך שמקבלה

שם). מקדש (ביאת יד,64)בישראל (משלי שנאמר כמו
סד:). (פסחים מלך" הדרת עם "ברוב ראה 65)כח)

ו. הלכה על 66)למעלה מעבירין שאין משום להיפך, ולא
אותה  עשה אלא תחמיצנה, אל לידך שבאה מצוה המצוות,

שם. פסחים עיין שגם 67)מיד, נראה הלשון מסתימת
ר"י  של חכמים וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי"ד
להוצאת  צורך זה שאין שאףֿעלֿפי ברוקא, בן יוחנן ר' בנו
יסריח  שלא הקרבן לכבוד זה הרי – להקטרה האימורים

בכס"מ). וראה קטו: ראה 68)(שבת בטנו. את כלומר,
ו. הלכה רב 69)למעלה קרביו, מיחוי "מאי סח. בפסחים

רב  הצואה), שתצא (כדי בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא
דוחקא  אגב דנפקא דמעייא שירקא אמר רב בר חייא
בסכין). שדוחק עלֿידי רק שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי את כלל ורבינו

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כמו 72)משנה
(מנחות  מלח" תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב

יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות ופ"ה זר 73)כ. אבל
מקדש  ביאת מהלכות ופ"ט סה: (פסחים להקטיר פסול

בֿד). במשנה.74)הלכות סד. (פיה"מ 75)שם משופין
שם).

.ÂË‰¯ÊÚ‰ ˙B˙Ïc ÔÈÁ˙Bt ,·È¯˜‰lÓ eÓÏL»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»»
,‰iL ˙‡ˆÈ .‰iL ‰ÒÎÂ ‰BL‡¯‰ ˙k ˙‡ˆBÈÂ¿≈«»ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ»»»¿ƒ»
‰OÚÓ Ck ‰BL‡¯ ‰OÚÓk .˙ÈLÈÏL ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ¿«¬≈ƒ»»«¬≈
,˙‡ˆÈÂ ˙ÈLÈÏL ˙k ‰ÓÏL .˙ÈLÈÏLe ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ»¿»«¿ƒƒ¿»»

‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÌÈˆÁB¯76. ¬ƒ∆»¬»»

וכשרוצים 76) בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
יציאתה, נקב את (=סותמין) פוקקין היו העזרה את להדיח
כן  ואחרי העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים
שם). (רש"י ויוצאים יורדים והמים הסתימה את פותחין היו

.ÊËÏÁ77e‰OÚÓk - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿«¬≈
,˙aLa ‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈˆÁB¯Â .˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa¿…»«¬≈¿«»¿¬ƒ∆»¬»»¿«»

Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L78C¯ˆ BÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ∆≈ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿»»∆≈…∆
‰„B·Ú79‡e‰ ¯z‰ Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ .80. ¬»ƒ¿«ƒ¿»∆≈

שם.77) סה.)78)פסחים (שם אליעזר רבי של כרבנן
יבוא  שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו זה שאיסור
בפ"א  (ראה מרוצף בקרקע גם כן ואסרו גומות. להשוות
מרוצפת) היתה שהעזרה י, הלכה הבחירה בית מהלכות
מה' (פכ"א מרוצף שאינו בקרקע גומות להשוות יבוא שמא

ג). הל' עליהם 79)שבת לעבור אצטבאות להניח שאפשר
בשבת. להדיח (שם)80)ולא הסובר נתן, ר' כדעת שלא

שרבים  לפי במקדש, אף התירו לא צריכה שאינה ששבות
(כסףֿמשנה). עליו חולקים

.ÊÈB˙È·Ï BÁÒt ˙‡ CÈÏBÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡≈»∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿¿≈
˙aLa81Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰BL‡¯‰ ˙k ‡l‡ . ¿«»∆»«»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰iM‰Â ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈ·LBÈÂ¿¿ƒ¿«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏÈÁa ÔÈ·LBÈÂ82ÔÈ„ÓBÚ ˙ÈLÈÏM‰Â ,83ÔÓB˜Óa ¿¿ƒ«≈¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

Ïk CÏB‰Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú Ïk‰ ÌÈ‰BLÂ .‰¯ÊÚa»¬»»¿ƒ«…«»≈«»¿≈»
B˙È·Ï BÁÒÙa „Á‡84. ∆»¿ƒ¿¿≈

איסור 81) שאין ואףֿעלֿפי סד:). (שם במשנה הוא כן
ככרמלית  דינה ירושלים שהרי זו, בהוצאה דאורייתא
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שבות  התירו לא למקדש, חוץ שזהו כיון – קא.) (עירובין
מהלכות 82)(מאירי). (פ"ה הבית להר העזרה בין שהיה

ג). הלכה הבחירה שם:83)בית המשנה לשון כן
הכיתות  ששתי שאע"פ עומדת", במקומה "והשלישית
בעזרה  שהיא לפי יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות
מהלכות  בפ"ז כמש"כ העזרה. בכל לישב אדם לכל ואסור

שמח). (אור ו הלכה הבחירה (ראה 84)בית שבירושלים
ו). הלכה למעלה

.ÁÈÂÈ·¯˜ ÈeÁÓe BÓc ˙˜È¯Êe ÁÒt‰ ˙ËÈÁL85 ¿ƒ««∆«¿ƒ«»ƒ¿»»
ÂÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰Â86˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc -87¯LÙ‡ È‡L ; ¿∆¿≈¬»»ƒ∆««»∆ƒ∆¿»

:¯Ó‡pL ,ÔÓÊ BÏ Úe·˜ È¯‰L ,˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ«¬»…∆««»∆¬≈»«¿«∆∆¡«
B„ÚBÓa88B˙·k¯‰ Ï·‡ .89B˙‡·‰Â90ÌeÁzÏ ıeÁÓ91 ¿¬¬»«¿»»«¬»»ƒ«¿

BzÏaÈ ˙ÎÈ˙ÁÂ92ÈÏÎa93;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - «¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ≈»ƒ∆««»
CzÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»«¬»…∆««»¿ƒ»«¿…

B„Èa BzÏaÈ94C˙BÁ - ˙aLa95- ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . ««¿¿»¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈»
ÈÏÎa elÙ‡ dÎ˙BÁ96Ïk Lc˜na ˙e·L ÔÈ‡L .Ï97. ¿»¬ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿»

;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ÂÈ·¯˜ ˙Á„‰Â B˙iÏˆ ÔÎÂ¿≈¿ƒ»«¬»«¿»»≈»ƒ∆««»
˙aM‰ ¯Á‡Ï Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L98. ∆¬≈∆¿»«¬»¿««««»

יד.85) הלכה למעלה להקטירם 86)ראה אפשר כי אף
משום  שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי

סח:). (פסחים בשעתה מצוה סה:87)שחביבה שם משנה
(סו):88) ובגמ' במועדו", הפסח את ישראל בני "ויעשו

לי  (="להקריב בתמיד מועדו ונאמר בפסח, מועדו "נאמר
(שכתוב  השבת את דוחה תמיד מה ב) כה, במדבר - במועדו
ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת "עולת שם) (במדבר
את  דוחה פסח אף השבת), את דוחה שתמיד שמשמע

לעזרה,89)השבת". הרבים רשות דרך לעיר מחוץ
אלא  עצמו" את נושא "החי אמרו שלא התורה, מן שאסורה
בפיה"מ  (ראה הבהמה את בנושא ולא האדם את בנושא
וגם  טז). הלכה שבת מהלכות ובפי"ח , ונג: סה: לפסחים
(ראה  מדרבנן אלא אסורה שאינה גופא בירושלים ההעברה
במקדש  זה שאין כיון הותרה, לא – עח) הערה למעלה

שם). למעלה בלי 90)(ראה (אף ברגליו להביאו
שאיסורו 91)להרכיבו). לעיר מחוץ אמה אלפיים שהוא

(ראה  שבות גם אסור למקדש חוץ שהוא וכיון מדרבנן,
מן  שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ וכלֿשכן למעלה).
(מאירי). א הלכה שבת מהלכות בפ"ז כמפורש התורה,

את 92) מכשירים ובחתיכתה כב). כב, (ויקרא מום שהיא
להלן. ראה להקרבה, רבינו 93)הקרבן בדברי להלן נראה

מלאכת  כאן שאין ואע"פ התורה, מן אסורה בכלי שחתיכה
"מכה  מלאכת כאן יש – ח) הלכה שבת מהלכות (פ"ט גוזז
סד  עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי בפטיש",

צפנתֿפענח. בשם ס בכך 94)הערה לחתוך הדרך שאין
אסרו  חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כיֿאם

קג). בעירובין (רש"י שבות משום ולא 95)זאת במקדש
במשנה). שם (עירובין משנה 96)במדינה במקדש.

לא  אבל במקדש יבלת חותכין סח:): ופסחים שם (עירובין
בגמרא  דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי ואם במדינה,

בכלי, גם במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם
מדרבנן. אלא איסורה לעשות 97)שאין אפשר שהיה אף

מחוץ  והבאתו הרכבתו ורק במקדש. שהוא כיון שבת, מערב
הותרה  שלא יט הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום
חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע מפני אלא

לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, פסחים

.ËÈ˙aLa ‰p‡È·È ‡Ï - ÔÈkÒ ‡È·‰ ‡ÏÂ ÁÎL99; »«¿…≈ƒ«ƒ…¿ƒ∆»¿«»
B¯Óˆ· B‡ O·k‰ È¯˜ ÔÈa d˙B ‡l‡100„Ú BLÈkÓe ∆»¿»≈«¿≈«∆∆¿«¿«ƒ«

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL BLÈc˜Óe ‰¯ÊÚÏ B‡È·nL∆¿ƒ»¬»»«¿ƒ»¿««ƒ∆
˙aLa ¯nÁÓ101‡e‰ „È ¯Á‡Ïk ¯nÁÓ -102ÈtÓe , ¿«≈¿«»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈
¯zÓ ‰Âˆn‰103‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…

ÔÈ„Ú BÁÒt LÈc˜‰104Ì‡ Ï·‡ ;'ÁÒt ‰Ê' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ¿¬«ƒ¿…»«∆∆«¬»ƒ
„·BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈkÒ ‡È·È ‡Ï - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ…»ƒ«ƒ»»ƒ¿≈∆≈

ÌÈL„wa105BÁÒt LÈc˜‰Ï e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe . «»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿
?˙aLa106ÔÓÊ BÏ Úe·˜Â ÏÈ‡B‰107BLÈc˜‰Ï ¯zÓ , ¿«»ƒ¿»«¿«À»¿«¿ƒ

B˙‚È‚Á Ì„‡ LÈc˜Ó ÔÎÂ .˙aLa108BÈ‡Â ·BË ÌBÈa ¿«»¿≈«¿ƒ»»¬ƒ»¿¿≈
LLBÁ109. ≈

למעלה),99) (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא
סו:) סו. (פסחים שבת מערב להביאו לו אפשר היה שהרי

בצמרו.100) תוחבו טלה שפסחו מי "אמרו, סו.) (שם בגמ'
קרניו". בין תוחבו גדי שפסחו בהמה 101)מי מנהיג

"לא  י) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה
קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', אתה מלאכה כל תעשה

אֿב). הלכות שבת מהלכות ופ"כ שם, שאין 102)ורש"י
זו. במלאכה והגדי הכבש ממצות 103)דרך לבטלו שלא

אחר  שבות וכל הוא, למקדש שחוץ ואע"פ הפסח. הקרבת
למעלה) (ראה שבת מערב לעשותו יכול היה אם התירו לא

(מאירי). בו הקילו בשינוי שעושהו כיון סו:104)– שם
ולא 105) שורך, בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים וכתוב

אסור  שהבכור "מלמד (שם): ובספרי צאנך". בכור תגוז
מנין, קדשים שאר בכור, אלא לי אין ועבודה. ודין בגיזה

בגיזה  אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא
הי"ח).106)ועבודה. למעלה (ראה במקדש שלא אפילו

יד).107) הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום לבו
חג 108) של הראשון ביוםֿטוב להקריב שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני להראות מהלכות 109)בבואו ופכ"ג שם, פסחים
שם. שבת

.Î- ‰Ù¯Ë B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«¿ƒ¿»««¿≈»
‰‡Ó elÙ‡ .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯Á‡ ËÁBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«≈≈¿…≈¿«»¬ƒ≈»

„Á‡ ¯LÎiL „Ú ,CÏB‰Â ËÁBL ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê110„Ú B‡ ∆««∆≈¿≈«∆ƒ¿«∆»«
‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,ÈMÏ ‰ÁcÈÂ .CLÁzL111. ∆∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ∆¬≈»

דברים 110) אלו פרק סוף פסחים במשנה קצת מתבאר
מום",111)(כסףֿמשנה). בעל "נמצא הרי עיון: [צריך

ע"א: בפסחים כמפורש שוגג, אלא אנוס אינו התחיל, שבו
יעקב  הרה"ג העיר ועוד י. הלכה שגגות מהלכות ופ"ב
מקריב  בראשון הקריב ולא בראשון הזיד הרי קצנלבויגן:

ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני,
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קסה 'a xc` 'cÎ'b ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriy'a xc` 'hÎ'b -h"ryz

ה'תשע"ט  ב' אדר ג' ראשון יום

עו. עה. סח. עשה מצות
― הס"ח ּדיןהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשלמּות

― הע"ה זבה,הּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

(zeevnd oipna)מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְִִִֶֶַַַָָָאתֿמין
וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני (zepnlמצוה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
(iptn ,envr ipta `hg lkאֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן
ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם (dywnd)ׁשּכלֿאחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן
ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה
וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם ְִִִִֵַַַָָָָָָָָזב
הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ענינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

אמרּו ּובפרּוׁש al:)עצמֹו. dcp)ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹוהאּׁשה

ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה "ארּבעה(g:)והראיה : ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּפרה lyמחּסרי miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy) ְְֵַָָֻ

mpaena mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e "z`hg"

("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievndמעכבן
והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), ְְְֵֵֶֶַַַָָָמלאכול
ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד לפימצרע ― אּׁשה אֹו איׁש ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
על הּנאמר והּפסּוק האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזיבּות
ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובּה "ואםֿטהרה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָקרּבנּה:

וגֹו'" תרים hkÎgk)ׁשּתי ,eh my). ְְִֵֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

ה'תשע"ט  ב' אדר ד' שני יום

עז. עד. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני ג ֿ'ד 'אדר ב '

― הע"ד אםהּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal d,מּנגעֹו נרּפא אם קרּבן ְְְְִִִִִַָָָיקריב

ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹוהן
ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד לעלה אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻיֹונה
ׁשניֿ יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּכּפרה.

אחת" וכבׂשה ּתמימים i)כבׂשים ,ci my)יאמר ואם . ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי קרּבן מֹונה אינ מּדּוע ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻאדם:
חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין להם ׁשּיׁש ּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחת
מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה זה ואז ְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּכּפרה,
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָוהיית
וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
מֹונה אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויֹולדת

ּבמקוה hw)טהרה dyr zevn)ּבּה יתחּיב ― אחת מצוה ְְְְֳִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּנטמא הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאיזה
ּכמצוה ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻּבּה
ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻאחת,
ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָהיה
ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים טהרה על(dewna)ּכמֹו וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְְֳֳִִִֶַַַָָָָָ
ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿטמא;
הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָרֹואה,
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבֹו

נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל eidטהרתֹו mday d`fd in) ְֲֳִֵֵֶֶֶַָָָ
(dxtd xt` z` miaxrnמינין וארּבעה מקוה ְְְִִִֵַָָָּומי
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a'קסו xc` 'hÎ'd w"yÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

eke')ׁשּבמצרע fx` ur ,mixtv :ezxdhl miynzyn mda) ְִֶָֹ
ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן אףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻׁשהן

iw)ׁשאבאר dyr zevn)ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי וארּבעת . ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ודיני ּדיניהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבארּו
רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף מּנזירּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַָח'
ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, ְְְְִֶֶַַַַָָָָֻֻֻהּמפּזרים

עליהם. ֲֲִֵֶֶֹׁשהעירנּו

ה'תשע"ט  ב' אדר ה' שלישי יום

פז. עשה מצות קו. תעשה לא מצות
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ולאֿימיר יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תשע"ט  ב' אדר ו' רביעי יום

קז. עשה מצות קז. תעשה לא מצות
― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכלֿהּקדׁשים
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר ז' חמישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר ח' שישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר ט' ש"ק יום

קז. עשה מצות
יום שלישיֿ ש "ק ה ֿ'ט 'אדר ב '
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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הגילוי דיציאת מצרים היה באופן של המשכה מלמעלה בדרך אתערותא-דלעילא )שהרי עדיין לא הייתה עבודת המטה(.
בגאולה העתידה יהיו הגילויים מצד ועל-ידי הקדמת עבודתם של ישראל בכוח עצמם.

ממאמר שבת פרשת ויקרא, ה'תשכ"ח
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המשך ביעור למס' חולין ליום חמישי אמ' ב

ה"אלף" של תורה הוא ה"יוד" שממעל, ה"יוד" שמתחת, עם קו האמונה שמחברם.
היום יום ח אדר א
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ä-÷øô äëéàakÎ`

à:eðútøç-úà äàøe äèéaä (èéáä) eðì äéä-äî ýåýé øëæá:íéøëðì eðéza íéøæì äëôäð eðúìçð §³Ÿ§¨Æ¤«¨´¨½̈©¦−¨§¥¬¤¤§¨¥«©£¨¥ÆÆ¤«¤§¨´§¨¦½¨¥−§¨§¦«
â:úBðîìàk eðéúnà áà ïéàå (ïéà) eðééä íéîBúéã:eàáé øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéîäìò §¦³¨¦ÆÆ§¥´½̈¦Ÿ¥−§©§¨«¥¥ÆÆ§¤´¤¨¦½¥¥−¦§¦¬¨«Ÿ©³

:eðì-çðeä àìå (àì) eðòâé eðôcøð eðøàeöå:íçì òaNì øeMà ãé epúð íéøöîæeàèç eðéúáà ©¨¥ÆÆ¦§½̈§¨©−§§¬Ÿ«©«¨«¦§©Æ¦Æ¨©´½̈©−¦§¬Ÿ©«¨«¤£Ÿ¥³¨«§Æ
:eðìáñ íäéúðBò eðçðàå (åðçðà) íðéàå (íðéà)ç:íãiî ïéà ÷øt eðá eìLî íéãáòèàéáð eðLôða §¥½̈©£©−§£Ÿ¥¤¬¨¨«§£¨¦Æ¨´§½̈Ÿ¥−¥¬¦¨¨«§©§¥ÆÆ¨¦´

:øaãnä áøç éðtî eðîçìé:áòø úBôòìæ éðtî eøîëð øepúk eðøBòàééøòa úìúa epò ïBiöa íéLð ©§¥½¦§¥−¤¬¤©¦§¨«¥ÆÆ§©´¦§½̈¦§¥−©§£¬¨¨«¨¦Æ§¦´¦½§ª−Ÿ§¨¥¬
:äãeäéáé:eøcäð àì íéð÷æ éðt eìúð íãéa íéøNâé:eìLk õòa íéøòðe eàNð ïBçè íéøeçaãéíéð÷æ §¨«¨¦Æ§¨¨´¦§½§¥¬§¥¦−¬Ÿ¤§¨«©¦Æ§´¨½̈§¨¦−¨¥¬¨¨«§¥¦Æ

:íúðéâpî íéøeça eúáL øòMîåè:eðìçî ìáàì Ctäð eðaì NBNî úáLæèeðLàø úøèò äìôð ¦©´©¨½̈©¦−¦§¦¨¨«¨©Æ§´¦¥½¤§©¬§¥−¤§Ÿ¥«¨«§¨Æ£¤´¤Ÿ¥½
:eðàèç ék eðì àð-éBàæé:eðéðéò eëLç älà-ìò eðaì äåã äéä äæ-ìòçéíéìòeL íîML ïBiö-øä ìò «¨¬−̈¦¬¨¨«©¤À¨¨³¨¤Æ¦¥½©¥−¤¨§¬¥¥«©³©¦Æ¤¨¥½¨¦−

:Bá-eëläèé:øBãå øãì Eàñk áLz íìBòì ýåýé äzàë:íéîé Cøàì eðáæòz eðçkLz çöðì änì ¦§«©¨³§¨Æ§¨´¥¥½¦§£−§¬Ÿ¨«¨³¨¨¤Æ©Æ¦§¨¥½©«©§¥−§¬Ÿ¤¨¦«
àëéìà | ýåýé eðáéLä:íã÷k eðéîé Lcç äáeLðå (áåùðå) Eáëeðéìò zôö÷ eðzñàî ñàî-íà ék £¦¥̧§¨³¥¤ÆÆ§«¨½¨©¥¬¨¥−§¤«¤¦ µ¦¨´Ÿ§©§½̈¨©¬§¨¨¥−

:ãàî-ãò©§«Ÿ

i"yx
(„).åðéúù óñëá åðéîéî מן מים לשאוב יראים שהיו

בכסף: מהם קונים והיינו האויבים מפני ìò(‰)הנהר
.åðôãøð åðøàåö:קשה עבודה ממון åðòâé.בעול לאסוף

åðì.ונכסים: çðåä àìå גובים האויבי' כי בידינו יגיענו
וארנוניות: וגולגליות במסים הכל  íéøöî(Â)וחוטפים

.ãé åðúð למי יד מושיט לעמוד ורוצה הנופל אדם דרך
יד  הושטנו למצרים כאן ואף לו לעזור שאצלו

בלחמם:øåùàìå.שיעזרונו: נתננו åðúð.שישבעונו כמו
וכן שנייה נו'ן במקום משמשת הנו'ן כט )דגשות א  (ד'ה

וכן לך נתנו ומידך הכל ממך לד )כי את (בראשית  ונתנו
לכם: åðîçì.(Ë)בנותינו àéáð åðùôðá נפשנו בסכנת

השדה  מן מזנותינו מביאי' כשהיינו מסוכנים היינו
המדבר: חרב וכןåøîëð.(È)מפני מג)נתחממו כי (שם 

של  הכומר על הרבה יש גמרא ובלשון רחמיו נכמרו
בישרא: מכמר áòø.ענבים úôòìæיא)כמו ורוח (תהלים

שריפה: לשון åàùð.(È‚)זלעפות ïåçè כשהיו
על  נותנים היו בקולרין אותם מוליכין האויבים
כשלו, בעץ וכן לייגעם, כדי ומשאות ריחיים כתפיהם
שנאמר  כמו כח בתשות נופל כשלון ולשון כחם, כשל

ב)בעזרא וכן (נחמיה  הסבל כח כשל יהודה ויאמר
א) כחי:(לעיל  åâå'.(ÊÈ)הכשיל åðáì äåã äéä äæ ìò

ציון  הר ששמם על אחריו, של במקרא המפורש על
בו: הלכו ä'.(Î)ושועלים äúà,תשב לעולם כי ידענו
הוא: וכן åðçëùú.(Î‡)והואיל çöðì äîì הלא

קיימת: שבועתך כך קיים שאתה כשם בך לנו נשבעת
(·Î).åðúñàî ñåàî íà éë היה לא שחטאנו בשביל

קצפת: כאשר מאד עד קצף להרבות åðáéùä(Î‚)לך
.'ä מקרא לכפול הוצרך תוכחה בדברי שמסיים מפני

וקהלת: עשר ותרי ישעיה וכן אחרת פעם שלפניו
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æè:BîL úBàáö ýåýé Búìçð èáL ìàøNéå àeä ìkä øöBé-ék á÷òé ÷ìç älàë-àìæéõøàî étñà «Ÿ§¥¹¤¥´¤©£ÀŸ¦«¥³©ŸÆ½§¦̧§¨¥½¥−¤©«£¨®§¨¬§¨−§«¦§¦¬¥¤−¤
:øBöna úáLé (éúáùé) Cúòðkçéúàfä íòta õøàä éáLBé-úà òìB÷ éððä ýåýé øîà äë-ék ¦§¨¥®Ÿ¤−¤©¨«¦«ŸÆ¨©´§½̈¦§¦¬¥²©¤§¥¬¨−̈¤©©´©©®Ÿ
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i"yx
(‡È).ïåøîàú äðãë ליכניה ירמיה ששלח היא אגרת

אם  תשובה ארמית לכשדים להשיב בגולה וגלותו
לעכו"ם: לעבו' להם בלעז:äèð.(È·)אומרין טינדי"ש

(‚È).åúú ìå÷ì מים המון נותן שהוא קול בא בעת
בלעז:íé÷øá.עננים:íéàéùð.בשמים: פלנדורי"ש

(„È).øòáðבער איש צב)לשון נבערו (תהלים וכן
מסכה:åëñð.:(כאן)הרועים íúãå÷ô.(ÂË)לשון úòá

עליהם: êúòðë.(ÊÈ)כשאפקוד õøàî éôñà החביאי

מרמה  מאזני בידו כנען כמו סחורתיך מארעא כנושי
יא) ושפלות (הושע הכנעה לשון כנעתך פירש ומנחם

את  ארץ משפלות יותר והשפילי שחי שחייה ל' ואספי
במצור: עתה היושבת ירושלים את הכנעתך

(ÁÈ).òìå÷:בקלע אבן זורק שהוא אשר ïòîì.כזה
פעולתם: שכר חולי:äìçð.(ËÈ)ימצאו. åðàùàå.ל'

בלעז: אשופריר"לוי ואסוברניה ת"י

cec zcevn
(‡È).‰„Îעכו"ם אל  שיאמרו לישראל  הנביא  אמר  כן

השמים : לצבא  את‡È‰Ï‡.העובדים  עשו לא אשר האלהים
השמים ומתחת הארץ  מן  נאבדים  יהיו הארץ ואת השמים
שם מהם נאבד  שיהיה מהראוי ר"ל ב"ה המקום שעשה  האלה 
להם מה כי  האמיתי אלהי שברא  המקומות בכל  אלהות 

האלה לשון בהמקומות  ארמי בלשון אמר להכשדים לומר צוה שכן (ולפי

ארמי) בל' ג"כ להום תאמרון כדנה ואמר פתח ולזה הכשדים בו :שמכירים
(·È).ÂÁÎ· ı¯‡ ‰˘ÂÚ'ה שאמר דבריו  לגמור בא  עתה

בכוחו: ארץ העושה הוא ואמר  וכו' אמת  ˙·Ï.אלהים  ÔÈÎÓ
הנצרכים הדברים  כל  בחכמתו בהם  מכין המיושבות  המקומות

˘ÌÈÓ.שמה: ‰ËÂ: אוהל מנטיות שאלה בל' ÏÂ˜Ï(È‚)אמר
.Â˙˙מעלה אז  השמים באויר מים המיית  קול נתינתו בעבור

השמים : לרום  העננים  ‰‡¯ı.את  ‰ˆ˜Óהמה כאשר ר"ל 
בקצה  הרקיע בשפולי  שהם  העין למראה אזנראים  הארץ

שמה: להמטיר ירצה  אשר  המקום מול אל  אותם  מעלה 
.ÌÈ˜¯·מכבה המטר ואין  ברקים  מבריק המטר בא  לעת
אוצרו:ÂÈÂˆ‡.אותם: ממקום הרוח  את מוציא  הוא

(„È).¯Ú·דעת בו  מהיות נבער  הוא הפסל  העובד  אדם  כל
כוכבים צורת מן בושה יקבל  כוכבים צורת  העושה  צורף וכל 
החיוני: רוח  מהם  במי ואין שנסך המסכה  שקר כי בראותו

(ÂË).ÌÈÚÂ˙Ú˙ ‰˘ÚÓ:השכל מדרך  התועים ידי מעשה Ì˙„Â˜Ù.המה ˙Ú·מבלי יאבדו  אז מהם להפרע המקום ישגיח בעת
Ï‡Î‰.(ÊË)תקומה: ‡Ï:לחלקי הנתון יעקב אלהי  הוא האלה  כוכבים כצורת  ‰Â‡.לא ÏÎ‰ ¯ˆÂÈ ÈÎשהמה כוכבים  כצורת לא

הכל: את היוצר הוא  יעקב חלק  כי אדם ידי נחלתו :Ï‡¯˘ÈÂ.מעשה שבט משבטיו אחד  כל להיות בחר ישראל ˆ·‡Â˙ואת  '‰
.ÂÓ˘:ומטה מעלה  צבאות על  מושל הוא תוך ‡ÈÙÒ.(ÊÈ)כי אל  הארץ  מן סחורתך  אספי הבצורה בירושלים  היושבת אתם

אתם: גם  בה להשאר  ˜ÚÏÂ.(ÁÈ)העיר È‰יושביה את העיר מן להלאה אשליך  הזאת בפעם  כי  בה תשארו לא אתם  גם  ר "ל 
הזאת בפעם כי סנחריב  עליכם  כשבא מאז כמו העיר במשגב  עתה  שתתחזקו תחשבו אל  וכאומר בקלע, אבן המשליך  כאדם

עוד : תתחזקו Ì‰Ï.לא È˙Â¯ˆ‰Â:הראוי הגמול ימצאו למען צרות  עליהם ÂÎÂ'.(ËÈ)אביא  ÈÏ ÈÂ‡המתאונן הנביא מאמר  זהו
ישראל: צרות  È˙ÎÓ.על  ‰ÏÁ: רב חולי בה יש  אלי הבאה  ‡È˙¯Ó.המכה  È‡Â ואוכל בעלמא  חלי זה שאף חשבתי מתחילה

המובן: בדבר  וקיצר הוא  כן  לא אבל  וכאומר ולסובלו, לשאתו

oeiv zcevn
(‡È).‰„Î:כזאת.ÌÂ‰Ïהמ"ם ארמי בל ' ומצאנו להם,

להום  אמרין  וכן כמו הנו "ן ה)במקום לשון‡Ï‰.:(עזרא בזה
מאניא  אלה וכן עברי כלשון הם˙·Ï.(È·):(שם)ארמי

אדם: מבני המיושבות הלמ"ד ÏÂ˜Ï.(È‚)המקומות באה 
לאלם פיך  פתח וכן בעבור  לא)במקום  נתינה:˙˙Â.:(משלי מל '

.ÔÂÓ‰:ושאון המייה  וכןÏÚÈÂ‰.מל' אז  במקום הוי "ו באה 
שבוע וטמאה תלד  נקבה  יב)ייםאם טמאה:(ויקרא אז  ור"ל

.ÌÈ‡È˘מעלה וכן  למעלה עצמן שמנשאים ע "ש עננים 
קלה)נשיאים ושוטה :Ú·¯.(È„):(תהלים בער Ú„Ó˙.מל'

ממלך  וימאסך  וכן דעת בו טז)מהיות מלך :(ש"א מהיות  ור "ל 
.˘È·Â‰:בושה וכןÂÎÒ.מל ' המתכת  ביציקת  הנעשה  הפסל

מסכה  לד)אלהי  תועה :˙ÌÈÚÂ˙Ú.(ÂË):(שמות Ì˙„Â˜Ù.מל '
השגחה: מאסף‡ÈÙÒ.(ÊÈ)ענין איש  ואין  כמו  הכנסה  ענין 

יט)אותם לכנעניÍ˙ÚÎ.:(שופטים נתנה וחגור  כמו  סחורה ענין
לא) מצור·ÂˆÓ¯.:(משלי בלא  לכבשה שאין ע"ש מבצר  ענין

מצור ערי ח)וכן בכלי˜ÚÏÂ.(ÁÈ):(דה"ב אבן השלכת ענין
הפלשתי את ויך  ויקלע וכן לזה יז)המיוחד  È˙Â¯ˆ‰Â.:(ש"א

ונזק : צר חולי:ÏÁ‰.(ËÈ)מל ' משאÂ‡˘‡Â.מלשון מל'
וסבל :
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i"yx
(„).åðéúù óñëá åðéîéî מן מים לשאוב יראים שהיו

בכסף: מהם קונים והיינו האויבים מפני ìò(‰)הנהר
.åðôãøð åðøàåö:קשה עבודה ממון åðòâé.בעול לאסוף

åðì.ונכסים: çðåä àìå גובים האויבי' כי בידינו יגיענו
וארנוניות: וגולגליות במסים הכל  íéøöî(Â)וחוטפים

.ãé åðúð למי יד מושיט לעמוד ורוצה הנופל אדם דרך
יד  הושטנו למצרים כאן ואף לו לעזור שאצלו

בלחמם:øåùàìå.שיעזרונו: נתננו åðúð.שישבעונו כמו
וכן שנייה נו'ן במקום משמשת הנו'ן כט )דגשות א  (ד'ה

וכן לך נתנו ומידך הכל ממך לד )כי את (בראשית  ונתנו
לכם: åðîçì.(Ë)בנותינו àéáð åðùôðá נפשנו בסכנת

השדה  מן מזנותינו מביאי' כשהיינו מסוכנים היינו
המדבר: חרב וכןåøîëð.(È)מפני מג)נתחממו כי (שם 

של  הכומר על הרבה יש גמרא ובלשון רחמיו נכמרו
בישרא: מכמר áòø.ענבים úôòìæיא)כמו ורוח (תהלים

שריפה: לשון åàùð.(È‚)זלעפות ïåçè כשהיו
על  נותנים היו בקולרין אותם מוליכין האויבים
כשלו, בעץ וכן לייגעם, כדי ומשאות ריחיים כתפיהם
שנאמר  כמו כח בתשות נופל כשלון ולשון כחם, כשל

ב)בעזרא וכן (נחמיה  הסבל כח כשל יהודה ויאמר
א) כחי:(לעיל  åâå'.(ÊÈ)הכשיל åðáì äåã äéä äæ ìò

ציון  הר ששמם על אחריו, של במקרא המפורש על
בו: הלכו ä'.(Î)ושועלים äúà,תשב לעולם כי ידענו
הוא: וכן åðçëùú.(Î‡)והואיל çöðì äîì הלא

קיימת: שבועתך כך קיים שאתה כשם בך לנו נשבעת
(·Î).åðúñàî ñåàî íà éë היה לא שחטאנו בשביל

קצפת: כאשר מאד עד קצף להרבות åðáéùä(Î‚)לך
.'ä מקרא לכפול הוצרך תוכחה בדברי שמסיים מפני

וקהלת: עשר ותרי ישעיה וכן אחרת פעם שלפניו
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:øBöna úáLé (éúáùé) Cúòðkçéúàfä íòta õøàä éáLBé-úà òìB÷ éððä ýåýé øîà äë-ék ¦§¨¥®Ÿ¤−¤©¨«¦«ŸÆ¨©´§½̈¦§¦¬¥²©¤§¥¬¨−̈¤©©´©©®Ÿ
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i"yx
(‡È).ïåøîàú äðãë ליכניה ירמיה ששלח היא אגרת

אם  תשובה ארמית לכשדים להשיב בגולה וגלותו
לעכו"ם: לעבו' להם בלעז:äèð.(È·)אומרין טינדי"ש

(‚È).åúú ìå÷ì מים המון נותן שהוא קול בא בעת
בלעז:íé÷øá.עננים:íéàéùð.בשמים: פלנדורי"ש

(„È).øòáðבער איש צב)לשון נבערו (תהלים וכן
מסכה:åëñð.:(כאן)הרועים íúãå÷ô.(ÂË)לשון úòá

עליהם: êúòðë.(ÊÈ)כשאפקוד õøàî éôñà החביאי

מרמה  מאזני בידו כנען כמו סחורתיך מארעא כנושי
יא) ושפלות (הושע הכנעה לשון כנעתך פירש ומנחם

את  ארץ משפלות יותר והשפילי שחי שחייה ל' ואספי
במצור: עתה היושבת ירושלים את הכנעתך

(ÁÈ).òìå÷:בקלע אבן זורק שהוא אשר ïòîì.כזה
פעולתם: שכר חולי:äìçð.(ËÈ)ימצאו. åðàùàå.ל'

בלעז: אשופריר"לוי ואסוברניה ת"י

cec zcevn
(‡È).‰„Îעכו"ם אל  שיאמרו לישראל  הנביא  אמר  כן

השמים : לצבא  את‡È‰Ï‡.העובדים  עשו לא אשר האלהים
השמים ומתחת הארץ  מן  נאבדים  יהיו הארץ ואת השמים
שם מהם נאבד  שיהיה מהראוי ר"ל ב"ה המקום שעשה  האלה 
להם מה כי  האמיתי אלהי שברא  המקומות בכל  אלהות 

האלה לשון בהמקומות  ארמי בלשון אמר להכשדים לומר צוה שכן (ולפי

ארמי) בל' ג"כ להום תאמרון כדנה ואמר פתח ולזה הכשדים בו :שמכירים
(·È).ÂÁÎ· ı¯‡ ‰˘ÂÚ'ה שאמר דבריו  לגמור בא  עתה

בכוחו: ארץ העושה הוא ואמר  וכו' אמת  ˙·Ï.אלהים  ÔÈÎÓ
הנצרכים הדברים  כל  בחכמתו בהם  מכין המיושבות  המקומות

˘ÌÈÓ.שמה: ‰ËÂ: אוהל מנטיות שאלה בל' ÏÂ˜Ï(È‚)אמר
.Â˙˙מעלה אז  השמים באויר מים המיית  קול נתינתו בעבור

השמים : לרום  העננים  ‰‡¯ı.את  ‰ˆ˜Óהמה כאשר ר"ל 
בקצה  הרקיע בשפולי  שהם  העין למראה אזנראים  הארץ

שמה: להמטיר ירצה  אשר  המקום מול אל  אותם  מעלה 
.ÌÈ˜¯·מכבה המטר ואין  ברקים  מבריק המטר בא  לעת
אוצרו:ÂÈÂˆ‡.אותם: ממקום הרוח  את מוציא  הוא

(„È).¯Ú·דעת בו  מהיות נבער  הוא הפסל  העובד  אדם  כל
כוכבים צורת מן בושה יקבל  כוכבים צורת  העושה  צורף וכל 
החיוני: רוח  מהם  במי ואין שנסך המסכה  שקר כי בראותו

(ÂË).ÌÈÚÂ˙Ú˙ ‰˘ÚÓ:השכל מדרך  התועים ידי מעשה Ì˙„Â˜Ù.המה ˙Ú·מבלי יאבדו  אז מהם להפרע המקום ישגיח בעת
Ï‡Î‰.(ÊË)תקומה: ‡Ï:לחלקי הנתון יעקב אלהי  הוא האלה  כוכבים כצורת  ‰Â‡.לא ÏÎ‰ ¯ˆÂÈ ÈÎשהמה כוכבים  כצורת לא

הכל: את היוצר הוא  יעקב חלק  כי אדם ידי נחלתו :Ï‡¯˘ÈÂ.מעשה שבט משבטיו אחד  כל להיות בחר ישראל ˆ·‡Â˙ואת  '‰
.ÂÓ˘:ומטה מעלה  צבאות על  מושל הוא תוך ‡ÈÙÒ.(ÊÈ)כי אל  הארץ  מן סחורתך  אספי הבצורה בירושלים  היושבת אתם

אתם: גם  בה להשאר  ˜ÚÏÂ.(ÁÈ)העיר È‰יושביה את העיר מן להלאה אשליך  הזאת בפעם  כי  בה תשארו לא אתם  גם  ר "ל 
הזאת בפעם כי סנחריב  עליכם  כשבא מאז כמו העיר במשגב  עתה  שתתחזקו תחשבו אל  וכאומר בקלע, אבן המשליך  כאדם

עוד : תתחזקו Ì‰Ï.לא È˙Â¯ˆ‰Â:הראוי הגמול ימצאו למען צרות  עליהם ÂÎÂ'.(ËÈ)אביא  ÈÏ ÈÂ‡המתאונן הנביא מאמר  זהו
ישראל: צרות  È˙ÎÓ.על  ‰ÏÁ: רב חולי בה יש  אלי הבאה  ‡È˙¯Ó.המכה  È‡Â ואוכל בעלמא  חלי זה שאף חשבתי מתחילה

המובן: בדבר  וקיצר הוא  כן  לא אבל  וכאומר ולסובלו, לשאתו

oeiv zcevn
(‡È).‰„Î:כזאת.ÌÂ‰Ïהמ"ם ארמי בל ' ומצאנו להם,

להום  אמרין  וכן כמו הנו "ן ה)במקום לשון‡Ï‰.:(עזרא בזה
מאניא  אלה וכן עברי כלשון הם˙·Ï.(È·):(שם)ארמי

אדם: מבני המיושבות הלמ"ד ÏÂ˜Ï.(È‚)המקומות באה 
לאלם פיך  פתח וכן בעבור  לא)במקום  נתינה:˙˙Â.:(משלי מל '

.ÔÂÓ‰:ושאון המייה  וכןÏÚÈÂ‰.מל' אז  במקום הוי "ו באה 
שבוע וטמאה תלד  נקבה  יב)ייםאם טמאה:(ויקרא אז  ור"ל

.ÌÈ‡È˘מעלה וכן  למעלה עצמן שמנשאים ע "ש עננים 
קלה)נשיאים ושוטה :Ú·¯.(È„):(תהלים בער Ú„Ó˙.מל'

ממלך  וימאסך  וכן דעת בו טז)מהיות מלך :(ש"א מהיות  ור "ל 
.˘È·Â‰:בושה וכןÂÎÒ.מל ' המתכת  ביציקת  הנעשה  הפסל

מסכה  לד)אלהי  תועה :˙ÌÈÚÂ˙Ú.(ÂË):(שמות Ì˙„Â˜Ù.מל '
השגחה: מאסף‡ÈÙÒ.(ÊÈ)ענין איש  ואין  כמו  הכנסה  ענין 

יט)אותם לכנעניÍ˙ÚÎ.:(שופטים נתנה וחגור  כמו  סחורה ענין
לא) מצור·ÂˆÓ¯.:(משלי בלא  לכבשה שאין ע"ש מבצר  ענין

מצור ערי ח)וכן בכלי˜ÚÏÂ.(ÁÈ):(דה"ב אבן השלכת ענין
הפלשתי את ויך  ויקלע וכן לזה יז)המיוחד  È˙Â¯ˆ‰Â.:(ש"א

ונזק : צר חולי:ÏÁ‰.(ËÈ)מל ' משאÂ‡˘‡Â.מלשון מל'
וסבל :

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

במ"ש אודות התועדות דפורים שתא זו שחל בעש"ק. כיון שהסעודה ע"פ שו"ע צריך שתעשה 

ביום ו'. הנה בדעתי שתהי' ההתועדות בסמיכות לה היינו בש"ק בהמשך להקידוש, ועיין מראה הפנים 

לירושלמי פ"א הלכה ד'.

בברכה בכהנ"ל.
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bøáçì øîBàä:Cì øëBî éðà øôò øBk úéa;íéçôè äøNò íéwîò íéò÷ð íL eéä,íéäBáb íéòìñ Bà ¨¥©£¥¥¨¨£¦¥¨¨¨§¨¦£ª¦£¨¨§¨¦§¨¦§¦

íéçôè äøNò–dnò ïéãcîð ïðéà;ïàkî úBçt–dnò ïéãcîð.Bì øîà íàå:øôò øBk úéák,íL eéä elôà £¨¨§¨¦¥¨¦§¨¦¦¨¨¦¨¦§¨¦¦¨§¦¨©§¥¨¨£¦¨¨
íéçôè äøNòî øúBé íéwîò íéò÷ð,b íéòìñ Bàíéçôè äøNòî øúBé ïéäBá–dnò íéãcîð elà éøä. §¨¦£ª¦¥¥£¨¨§¨¦§¨¦§¦¥¥£¨¨§¨¦£¥¥¦§¨¦¦¨

·Cì øëBî éðà øôò øBk úéa,ìáça äcî;àeäL ìk úçt–äkðé;àeäL ìk øéúBä–øéæçé.øîà íà: ¥¨¨£¦¥¨¦¨©¤¤¨©¨¤§©¤¦¨¤©£¦¦¨©
øúé ïä øñç ïä,äàqì òáø øéúBä Bà äàqì òáø úçt elôà–Bòébä;ïàkî øúBé–ïBaLç äNòé.äî ¥¨¥¥¨¥£¦¨©Ÿ©©§¨¦Ÿ©©§¨¦¦¥¦¨©£¤¤§©

Bì øéæçî àeä?úBòî;äöø íàå–ò÷ø÷ Bì øéæçî.eøîà änìå:úBòî Bì øéæçî?øëBî ìL Bçk úBtéì, ©£¦¨§¦¨¨©£¦©§©§¨¨¨§©£¦¨§©Ÿ¤¥
ïéa÷ äòLz úéa äãOa øiL íàL,äpbáeá÷ éöç úéa;éøáãëeàáé÷ò éaø,òáø úéa–úà Bì øéæçî ¤¦¦¥©¨¤¥¦§¨©¦©¦¨¥£¦©§¦§¥©¦£¦¨¥Ÿ©©£¦¤

f`̀̀̀.xtr xek zia exiagl xne`díéùìù øåëå ,íéùîç ìò äàî äéäå ,íéúàñ úéá äéä ïëùîä øöçù .äîà óìà íéòáùå äùîç àåä øåë úéá úãî
:ïéàñ.xtréøéô äéá çèùîì åà úéá úåðáì àîùã ,åòéâä íéòìñ åìåë äéä åìéôà ,ò÷ø÷ øåë úéá åà ,íúñ øåë úéá øîà íà ìáà .òîùî äòéøæì éåàøä

:äéì éòá.mirwp:áåùç íå÷î éåäã òáøà ìò òáøà íéáçøù ïåâëå .äøùò íéäåáâ íéòìñ åà íé÷åîò íéò÷á.dnr oiccnp oi`øåë úéá åì ïúéù êéøöå
:úåîå÷î äùìùå íéðùë åì åàøéå ãçà íå÷îá åéúåòî ïúéì äöåø íãà ïéàù .÷ìç ò÷ø÷î íìù.xek ziak:øôò ïéá íéòìñ ïéá àéäù åîë òîùî

aaaa.laga dcn:øúåé àìå úåçô àì ìáçä úãîá íéããåîù åîë øôò øåë úéá äá ùéù åæ äãù êì øëåî éðà íåöîöá øîåìë.`edy lk zgitäéä àìù
:úçôä éôë øëåîä äëðéå ,íéé÷ ç÷îä ,íìù øåë úéá äãù åúåàá.xized,ò÷ø÷ä éîã åà øéúåäù ò÷ø÷ä øëåîì øéæçé ,øåë úéá ìò åäù ìë ò÷ø÷

:ìéæàå ùøôîãë.el xn` m`:ìáçá äãî åì øîà àìå ,íéîã êëå êëá ,øúé ïä øñç ïä êì øëåî éðà øôò øåë úéá ,ç÷åìì øëåîxized e` zgit elit`
.aw raexïðéòîù ,øåëì äöçîå ïéá÷ äòáù úçéô åìéôà éðú àìå ,äàñì òáåø úçéô åìéôà àðú éðúãîå .åòéâä ,øåë úéáì úåéòéáø íéùìù åðééäã äàñ ìëì

éñåä åà òáåø úçéô íà ,øúé ïä øñç ïä êì øëåî éðà äàñ úéá ïåâë ,úèòåî äøéëîá åìéôàã äðéîéîð àîúñ ,íúñ øåë úéá øîà íàå .åòéâä ,òáåø ó
:éîã øúé ïä øñç ïäë.o`kn xzeiúà øëîù ïåáùç éôì ïéåù äîëå øåë úéá ìò øéúåä äîë áåùçé ,ïåáùç äùòé ,øéúåä íà äàñ ìëì òáåøî øúåé

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

Cì øëBî éðà øôò øBk úéa :Bøáçì øîBàäשיכול שדה – ÈÅÇÂÅÅÈÈÂÄÅÈ
כור בה לזרוע d`q)אדם 30 שבעים (= מאתיים של  שטח והוא תבואה,

בקירוב אמה וארבע שבעים מאתיים על אמה `dnוארבע 75000)
;(zeraexn להשמיע כדי "עפר", המשנה שנקטה מבואר, במפרשים

סתם, עפר " כור "בית לו  שמכר  אלא לזריעה, הראויה אדמה לו  שמכר 
מסויימת שדה לו,((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),ולא למדוד íéò÷ðוכשבא íL eéä– ÈÈÀÈÄ

וחריצים, íéäBábבקיעים íéòìñ Bà ,íéçôè äøNò íéwîòÂËÄÂÈÈÀÈÄÀÈÄÀÄ
íéçôè äøNò,טפחים ארבעה על  ארבעה רחבים שהיו  וכגון  – ÂÈÈÀÈÄ

עצמו בפני  חשוב מקום מהווים dnò((((רשברשברשברשב""""םםםם),),),),שהם ïéãcîð ïðéàÅÈÄÀÈÄÄÈ
ישרה אדמה של שלם כור בית לו  ליתן  צריך  הוא אלא ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),–

שלושה  או כשניים לו  וייראו במקום מעותיו  ליתן רוצה אדם שאין

ïàkî(xnb`).מקומות úBçt הסלעים גובה או  הנקעים עומק אם – ÈÄÈ
טפחים, מעשרה פחות dnòהיה ïéãcîð נקעים בלא שדה שאין  – ÄÀÈÄÄÈ

קצת טובטובטובטוב").").").").וסלעים יום יום יום יום  øôò("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  øBk úéák :Bì øîà íàåÀÄÈÇÀÅÈÈ
ממש  עפר  כור בית לא שמשמע íéò÷ð((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם),),),),– íL eéä elôàÂÄÈÈÀÈÄ

øúBé ïéäBáb íéòìñ Bà ,íéçôè äøNòî øúBé íéwîòÂËÄÅÅÂÈÈÀÈÄÀÈÄÀÄÅ
dnò íéãcîð elà éøä ,íéçôè äøNòî לו ואמר  שהואיל – ÅÂÈÈÀÈÄÂÅÅÄÀÈÄÄÈ

של שלם כור  בית לו יתן שלא היתה, כוונתו הרי עפר " כור "כבית
"בית  לו: אמר  לא ואם וסלעים. נקעים בה יהיו אלא ישרה אדמה

שכולה  אדמה אפילו  לו לתת יכול סתם, כור " "בית אלא עפר" כור 
בית  עליו לבנות כדי  הקרקע את קנית שמא לו, לומר  שיכול סלעים,

נוהג,((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).).וכדומה משנתנו  שדין  וסוברים, כך על  חולקים ויש
אלא  "עפר" המשנה נקטה ולא סתם, כור " "בית לו כשאמר אפילו

מעשרה  פחות הסלעים או  הנקעים היו אם כן פי  על שאף לרבותא,
עמה נמדדים ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).טפחים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

:exagl xne`dìáça äcî ,Cì øëBî éðà øôò øBk úéa– ÅÈÈÂÄÅÈÄÈÇÆÆ
יותר, ולא פחות לא בחבל, שמודדים כדרך  מצומצמת, במידה כלומר

àeäL ìk úçt,כור מבית קצת לו  החסיר –äkðé ללוקח המוכר – ÈÇÈÆÀÇÆ
החסר . כפי השדה, àeäLמדמי ìk øéúBäעל קצת לו הוסיף – ÄÈÆ

כור , לו øéæçéבית ישלם או הקרקע, מותר  את למוכר הלוקח – ÇÂÄ
וא  להלן. כמפורש לקרקעות,דמיו , אונאה שאין היא, שההלכה פי  על ף

אבל בזול, או  ביוקר  הקרקע את לו כשמוכר אמורים? דברים במה
הטעות את להחזיר יש  במידה, טעות שיש """"תוספות תוספות תוספות תוספות כאן  ועייןועייןועייןועיין ((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;;

טובטובטובטוב").").")."). øîàיוםיוםיוםיום íà:ללוקח המוכר  –øúé ïä øñç ïäכלומר – ÄÈÇÅÈÅÅÈÅ
לו , שמוכר  כור בית במידת כך כל מדקדק òáøשאינו  úçt elôàÂÄÈÇÙÇ

äàqì òáø øéúBä Bà äàqì רבע זריעת כדי  בו  שיש מקום – ÇÀÈÄÙÇÇÀÈ
1/24 (היינו קבים ששה שהיא סאה, זריעת כדי  שהוא לשטח הקב

לו), שמכר  הקרקע ואינו Bòébäממידת מנכה ואינו ללוקח, הקרקע – ÄÄ
לכור" ומחצה קבים "שבעה ולא לסאה" "רובע נקטה משנתנו  מחזיר .

½ = הכור ממידת 1/24 ונמצא קבים, 180 = סאה 30 7(שהכור 

חסר "הן אמר אם מועטת, במכירה שאפילו  להשמיענו  כדי קבים),
המידה, של וארבעה מעשרים אחד  הוסיף או  שפחת כל יתר ", הן

ללוקח ïàkî.((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))הקרקע øúBé מרובע יותר הותיר  או  פחת – ÅÄÈ
ïBaLçלסאה, äNòéשהותיר מה לו  ומחזיר שפחת, מה לו  ומנכה – ÇÂÆÆÀ

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; Bì("("("("נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי  øéæçî àeä äî אם למוכר, הלוקח – ÇÇÂÄ
לסאה? מרובע יותר  לו מחירúBòîהותיר לפי הקרקע מותר  דמי – È

הכור. äöøבית íàå,הקרקע מותר ליטול המוכר  –Bì øéæçî– ÀÄÈÈÇÂÄ
לו .÷ò÷øהלוקח, שהותיר כשיעור –Bì øéæçî :eøîà änìå ÇÀÇÀÈÈÈÀÇÂÄ

øëBî ìL Bçk úBtéì ?úBòî הקרקע מותר שכן המוכר , לטובת – ÈÀÇÙÆÅ
יפסיד שלא כדי חכמים, ותיקנו  לכלום, למוכר  ראוי ואינו  מועט, הוא

דמיו; לו לתת חייב הלוקח יהא מעות רוצה הוא שאם íàLÆÄהמוכר ,
ïéa÷ äòLz úéa äãOa øiL תשעה היה המותר  שאם כלומר – ÄÅÇÈÆÅÄÀÈÇÄ

½ (ולא כור  לבית ונמצא קבים סאה), לבית רובע כשיעור  קבים 7
שדה  להיקרא חשוב קבים תשעה בית שכן למוכר, לו ראוי זה מותר

,(e ,` lirlck)äpbáe,גינה לו  וכשמכר –á÷ éöç úéaהמותר אם – ÇÄÈÅÂÄÇ
גינה, שיעור שהוא קב, חצי  בית àáé÷òהיה éaø éøáãëe שנישנו – ÀÄÀÅÇÄÂÄÈ

ו), (א, òáøלעיל  úéa היינו רובע, בית היה הגינה של המותר אם – ÅÙÇ
הקב, רבע זריעת כדי שהוא Bìמקום øéæçî,למוכר הלוקח –úà ÇÂÄÆ

ò÷øwä נמצאנו מעות. לו  להחזיר  חייב ואינו הקרקע, מותר את – ÇÇÀÇ
ומחצה  קבים שבעה בית הוא בשדה המותר  שאם ממשנתנו, למדים
מבית  נמחל ; זה הרי ,(1/24) סאה לכל הקב רובע היינו כור , לבית

יעשה  בכלל, עד  ולא קבים, תשעה בית עד  ומחצה קבים שבעה
קרקע. יחזיר ויותר , קבים תשעה בית ãáìaחשבון; òáøä úà àGåÀÆÈÙÇÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ò÷øwä.øéæçî àeä ãáìa òáøä úà àGå,øúBnä ìk úà àlà. ©©§©§¤¨Ÿ©¦§©©£¦¤¨¤¨©¨
‚Cì øëBî éðà ìáça äcî,øúé ïä øñç ïä–'ìáça äcî' 'øúé ïä øñç ïä' ìha;øúé ïä øñç ïä,äcî ¦¨©¤¤£¦¥¨¥¨¥¥¨¥¦¥¥¨¥¥¨¥¦¨©¤¤¥¨¥¥¨¥¦¨

ìáça–'øúé ïä øñç ïä' 'ìáça äcî' ìha;éøácñpð ïa.åéøöîáe åéðîéña,úeúMî úBçt–Bòébä;ãò ©¤¤¦¥¦¨©¤¤¥¨¥¥¨¥¦§¥¤©¨§¦¨¨¦§¨¨¨¦§¦¦©
úeúL–äkðé. §§©¤
„Bøáçì øîBàä:Cì øëBî éðà äãN éöç–ïäéðéa ïéðnLî,eäãN éöç ìèBðå.Cì øëBî éðà íBøca déöç– ¨¥©£¥£¦¨¤£¦¥¨§©§¦¥¥¤§¥£¦¨¥¤§¨©¨£¦¥¨

:øåë úéá.zern el xifgi exn` dnleúåòî åì ïúéù íéîëç åð÷ú àìå .ãáìá øåë úéá àìà ç÷åìä äð÷ àì éøäù ò÷ø÷ àìà åì øéæçäì ïéà ïéãä ïîù
:éãéîì äéì éæç àìã èòåî ò÷ø÷ åúåà ãéñôé àìù øëåî ìù åçë úåôééì àìà ,øúéä äæ ãâðë.xiiy m`yéæç àúùäã ïéá÷ äòùú úéá äãù øåë úéáá

ïðéøîàãë ,ò÷ø÷ éàä äéì(à"é óã)ïéúéðúîî ïðéòîùå .åìù ò÷ø÷ä úà ìèåð øëåîä àìà ,úåòî åì øéæçî ïéà æà ,äãù àø÷ð úåéäì áåùç ïéá÷ äòùú úéáã
åà ïéá÷ äòùú .ïåáùç äùòé ,ììëá ãò àìå ïéá÷ äòùú ãò äöçîå ïéá÷ äòáùî .äìéçî éåä ,äàñ ìëì á÷ä òáåø àåäù øåëì äöçîå ïéá÷ úòáùã

:ò÷ø÷ øéæçé ,øúåé.raexd z` `leúåéòéáø íéùìùä ìë íâ àìà øéæçî àåä ãáìá øúåîä úà àì ,ò÷ø÷ øéæçé åà ïåáùç äùòé ïøîàã àëéä ,øîà÷ éëä
:éãéî ìéçî àì ,ìëä ïéá áåùç ò÷ø÷ àëéàã ïåéëã ,øéæçî àåä íéøúéä øåë úéá ìù

bbbb.'eke laga dcnèòî ìò ãéô÷ àìã òîùîã øúé ïä øñç ïä ,íåöîéöá òîùîã ìáçá äãî ,äæ úà äæ íéøúåñä åììä úåðåùì éúù åøéáçì øîåàä
:åòéâä ,äàñì òáåø øéúåä åà äàñì òáåø úçéô åìéôàå .ìáçá äãî àåäù ïåùàø ïåùì úà ,øúé ïä øñç ïä àåäù ïåøçà ïåùì ìèéá .øúåé åà úåçôixac

.qpp oaà÷ôñîã .ïåøçà ïéá ïåùàø ïéá ,úåðåùìáù úåçô øçà êìä éøîàå ,äéìò ïðáø éâéìôå .ïåøçà ïåùì ñåôú äéì àøéáñãïåùàø ïåùì ñåôú éà åäì
:íéîëçë äëìäå .ïéøåòéùáù úåçôë ç÷åìä ìèåðå ,ïåøçà ïåùì åà.eixvnae eipniqa:äìàä íéøöîäå íéðîéñä êåúá êì øëåî éðà øôò øåë úéá åì øîà

ïðéñøâ éëä.dkpi zezy cr eribd zezyn zegtäèîìå úåúù ìò øúåé ìáà .åòéâä ,úåúùî úåçô ù"ëå úåúù øåë úéáä ïî úçéô íà ,àùåøéô éëäå
:äëðé ,ììëá úåúù àìå úåúù ãò

cccc.odipia oipnyníå÷îä äåùù åîë òåøâä íå÷îä ïî ç÷åìì ïúåð åãâðëå .äðåúçúä ìò ç÷åì ãéã .øëåîä åúåà ìèåðå åæ äãùáù ïîùä íå÷îä ïéàåø
äîà íéùìù äá ùéå ,ïéøðéã äàîá äîà äàî úá äúéä íàå .äéì øîà÷ äãù éöç éîã éãë ,êì øëåî éðà äãù éöç äéì øîà÷ éëã .øëåîä ìèðù ïîùä
,úéøåáéæ ïéá÷ éðùî úéãéò á÷á íãà äöåøã ,äðéî à÷ôðå .ïéøðéã íéùîçá òåøâä ïî äîà íéòáù ç÷åìì ïúåðå ,øëåîä åìèåð ,ïéøðéã íéùîç äåùù ïîù íå÷î

`xephxa yexit

øúBnä ìk úà àlà ,øéæçî àeä להגיה שיש מבואר, בגמרא – ÇÂÄÆÈÆÈÇÈ
להיפך: miraexd,במשנתנו  lk `l` xifgn `ed cala xzend z` `l

לסאה, מרובע יותר  לו  והותיר  יתר " הן חסר  "הן  אמר  שאם כלומר
מחזיר אינו  קרקע, לו מחזיר  או חשבון , עמו שעושה לעיל, ששנינו 

לסאה, מרובע יותר  לו  שהוסיף מה היינו בלבד, המותר את הלוקח לו 
בית  הוא המותר אם כגון  לו, שהותיר  מה כל  את לו  מחזיר אלא

בית  רק למוכר  הלוקח שיחזיר  אומרים אין כור, לבית קבים שמונה
נמחל, הוא לכור קבים וחצי שבעה של המותר  שהרי  הקב, מחצית

לו . שהותיר  הקבים שמונת בית כל את להחזיר הוא חייב אלא

i p y m e i
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לחברו : שהאומר  שנינו , הקודמת laga"במשנה dcin jl xken ip` xtr xek zia"
יחזיר  שהוא, כל  לו הוסיף ואם הדמים, מן לו מנכה שהוא, כל לו  החסיר  אם –

לחברו : האומר אבל  xzi"לו. od xqg od ,jl xken ip` xtr xek zia" החסיר אפילו  –
דנה  משנתנו  מחזיר. ואינו מנכה אינו  במכר , וארבעה מעשרים אחד לו הוסיף או 

יחד : גם הלשונות שני  לחברו  odבאומר  ,laga dcin ,jl xken ip` xtr xek zia
,xzi od xqg: להיפך laga.או  dcin ,xzi od xqg od jl xken ip` xtr xek ziaכן

בסימניו וציינו לך " מוכר  אני  עפר  כור  "בית לחברו: שאומר  במי המשנה דנה
וגבולותיו.

øúé ïä øñç ïä ,Cì øëBî éðà ìáça äcî לחברו המוכר  – ÄÈÇÆÆÂÄÅÈÅÈÅÅÈÅ
זה, את זה הסותרים הללו הלשונות שני  לו  ואומר עפר, כור בית
יתר, ולא חסר לא מדוייקת, במידה משמעה בחבל" "מידה שהרי 

קצת  על  מקפיד  שאינו  שמשמעו יתר ", הן חסר  "הן ואמר: והוסיף
יותר, או ìáça'פחות äcî' 'øúé ïä øñç ïä' ìha הלשון – ÄÅÅÈÅÅÈÅÄÈÇÆÆ

בחבל ", "מידה הראשון  הלשון  את ביטל  יתר " הן חסר  "הן  האחרון
לסאה  רובע פחת ואפילו בלבד , יתר" הן חסר "הן  אמר  כאילו  ודינו

נמחל; זה הרי  לסאה, רובע הותיר `ipאו  xtr xek zia :xne`d oke
,jl xkenìáça äcî ,øúé ïä øñç ïäחסר "הן  תחילה שאמר  – ÅÈÅÅÈÅÄÈÇÆÆ

בחבל ", "מידה ואמר  והוסיף יתר", 'ïäהן  'ìáça äcî' ìhaÄÅÄÈÇÆÆÅ
'øúé ïä øñç הלשון את ביטל  בחבל " "מידה האחרון  הלשון – ÈÅÅÈÅ

בלבד, בחבל" "מידה אמר כאילו ודינו  יתר", הן  חסר "הן  הראשון 

יחזיר ; שהוא כל  הותיר ואם ינכה, שהוא כל  פחת ñpðואם ïa éøácÄÀÅÆÇÈ
ברם, עיקר . אחרון  שלשון  אחרון, לשון תפוס ננס: בן שסובר  –

שבלשונות, הפחות אחר שהולכים וסוברים, ננס בן על חולקים חכמים
שהוא  לשון  אותו אחר כלומר אחרון, שהוא בין  ראשון שהוא בין 

אחרון  לשון תופסים אם לחכמים ספק שכן לוקח , של כוחו  מפחית
על בקרקע מוחזק שהוא המוכר יד  והרי  ראשון , לשון  תופסים או

לשון  אחר  שהולכים יחזיר , שהוא, כל  הותיר  אם הלכך  העליונה,
לשון  אחר שהולכים ינכה, לא שהוא, כל פחת ואם בחבל", "מידה

יתר " הן  חסר הפחות ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).)."הן  אחר  שהולכים כותב, והרמב"ם
יתר " הן חסר "הן כדין אלא לו ואין יא יא יא יא ;;;;שבלשונות כח כח כח כח ,,,, מכירהמכירהמכירהמכירה ((((הלהלהלהל''''

הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). השגות השגות השגות השגות  åéøöîáeועייןועייןועייןועיין åéðîéñaכור בית לחברו: האומר  – ÀÄÈÈÄÀÈÈ
האלה, והגבולות הסימנים בתוך לך מוכר אני úeúMîעפר úBçtÈÄÀ

פחות  שכן וכל שישית, הכור  מבית לו פחת אם מבארים: בגמרא –
לו Bòébäמשישית, הוסיף אם וכן לו, מנכה ואינו ללוקח, הקרקע – ÄÄ

לו . מחזיר  אינו  úeúLכך ãòיותר לו  פחת אם אבל כלומר : – ÇÀ
zezy("משישית crdhnl dlrnln epiid בכלל )," עד –äkðéולא ÀÇÆ

לו  יחזיר  משתות, יותר לו  הותיר  ואם הדמים; ped`מן  ax zrc itl)
n 'ld m"anx oiire ;ezenk dkldy ,`xnbahtyn oyeg xeh ;ai ,gk dxik

.(gix oniq

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ביניהם. חולקים כיצד לחברו, שדה חצי  במוכר דנה משנתנו

Cì øëBî éðà äãN éöç :Bøáçì øîBàä חלקות בשדה ויש – ÈÅÇÂÅÂÄÈÆÂÄÅÈ
כחושות, וחלקות ïäéðéaשמנות ïéðnLîכל את ששמים כלומר – ÀÇÀÄÅÅÆ

חצי ערך כפי  שבה, השמן  מן לעצמו להשאיר  המוכר ורשאי השדה,
הלוקח,ìèBðåהשדה, –eäãN éöç מן שדהו חצי כדמי  היינו  – ÀÅÂÄÈÅ

מאה  ושווייה אמה מאה בת השדה היתה אם כגון  שבה, הכחוש 
חמישים  ששווה אמה, שלושים בת שמנה חלקה בה ויש  דינרים,
ללוקח  ונותן הזאת, החלקה את לעצמו  ליטול  המוכר  רשאי  דינרים,

יד שכן דינרים, בחמישים האמה שבעים בת הכחושה החלקה את
"חצי לו : שאמר שמה ללוקח, לומר  הוא ויכול העליונה, על המוכר 

שיחלקו  ולא השדה, חצי דמי כדי  היתה כוונתו לך" מוכר  אני  שדה
בשווה. שווה כולה השדה את øëBîביניהם éðà íBøca déöçÆÀÈÇÈÂÄÅ

Cì,לך מוכר אני  בדרומה שדה חצי  לו : אמר אם –ïäéðéa ïéðnLî ÈÀÇÀÄÅÅÆ
השדה, כל דמי  שמים –íBøca déöç ìèBðå הלוקח ונוטל – ÀÅÆÀÈÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bøáçì øîBàä:Cì øëBî éðà øôò øBk úéa;íéçôè äøNò íéwîò íéò÷ð íL eéä,íéäBáb íéòìñ Bà ¨¥©£¥¥¨¨£¦¥¨¨¨§¨¦£ª¦£¨¨§¨¦§¨¦§¦

íéçôè äøNò–dnò ïéãcîð ïðéà;ïàkî úBçt–dnò ïéãcîð.Bì øîà íàå:øôò øBk úéák,íL eéä elôà £¨¨§¨¦¥¨¦§¨¦¦¨¨¦¨¦§¨¦¦¨§¦¨©§¥¨¨£¦¨¨
íéçôè äøNòî øúBé íéwîò íéò÷ð,b íéòìñ Bàíéçôè äøNòî øúBé ïéäBá–dnò íéãcîð elà éøä. §¨¦£ª¦¥¥£¨¨§¨¦§¨¦§¦¥¥£¨¨§¨¦£¥¥¦§¨¦¦¨

·Cì øëBî éðà øôò øBk úéa,ìáça äcî;àeäL ìk úçt–äkðé;àeäL ìk øéúBä–øéæçé.øîà íà: ¥¨¨£¦¥¨¦¨©¤¤¨©¨¤§©¤¦¨¤©£¦¦¨©
øúé ïä øñç ïä,äàqì òáø øéúBä Bà äàqì òáø úçt elôà–Bòébä;ïàkî øúBé–ïBaLç äNòé.äî ¥¨¥¥¨¥£¦¨©Ÿ©©§¨¦Ÿ©©§¨¦¦¥¦¨©£¤¤§©

Bì øéæçî àeä?úBòî;äöø íàå–ò÷ø÷ Bì øéæçî.eøîà änìå:úBòî Bì øéæçî?øëBî ìL Bçk úBtéì, ©£¦¨§¦¨¨©£¦©§©§¨¨¨§©£¦¨§©Ÿ¤¥
ïéa÷ äòLz úéa äãOa øiL íàL,äpbáeá÷ éöç úéa;éøáãëeàáé÷ò éaø,òáø úéa–úà Bì øéæçî ¤¦¦¥©¨¤¥¦§¨©¦©¦¨¥£¦©§¦§¥©¦£¦¨¥Ÿ©©£¦¤

f`̀̀̀.xtr xek zia exiagl xne`díéùìù øåëå ,íéùîç ìò äàî äéäå ,íéúàñ úéá äéä ïëùîä øöçù .äîà óìà íéòáùå äùîç àåä øåë úéá úãî
:ïéàñ.xtréøéô äéá çèùîì åà úéá úåðáì àîùã ,åòéâä íéòìñ åìåë äéä åìéôà ,ò÷ø÷ øåë úéá åà ,íúñ øåë úéá øîà íà ìáà .òîùî äòéøæì éåàøä

:äéì éòá.mirwp:áåùç íå÷î éåäã òáøà ìò òáøà íéáçøù ïåâëå .äøùò íéäåáâ íéòìñ åà íé÷åîò íéò÷á.dnr oiccnp oi`øåë úéá åì ïúéù êéøöå
:úåîå÷î äùìùå íéðùë åì åàøéå ãçà íå÷îá åéúåòî ïúéì äöåø íãà ïéàù .÷ìç ò÷ø÷î íìù.xek ziak:øôò ïéá íéòìñ ïéá àéäù åîë òîùî

aaaa.laga dcn:øúåé àìå úåçô àì ìáçä úãîá íéããåîù åîë øôò øåë úéá äá ùéù åæ äãù êì øëåî éðà íåöîöá øîåìë.`edy lk zgitäéä àìù
:úçôä éôë øëåîä äëðéå ,íéé÷ ç÷îä ,íìù øåë úéá äãù åúåàá.xized,ò÷ø÷ä éîã åà øéúåäù ò÷ø÷ä øëåîì øéæçé ,øåë úéá ìò åäù ìë ò÷ø÷

:ìéæàå ùøôîãë.el xn` m`:ìáçá äãî åì øîà àìå ,íéîã êëå êëá ,øúé ïä øñç ïä êì øëåî éðà øôò øåë úéá ,ç÷åìì øëåîxized e` zgit elit`
.aw raexïðéòîù ,øåëì äöçîå ïéá÷ äòáù úçéô åìéôà éðú àìå ,äàñì òáåø úçéô åìéôà àðú éðúãîå .åòéâä ,øåë úéáì úåéòéáø íéùìù åðééäã äàñ ìëì

éñåä åà òáåø úçéô íà ,øúé ïä øñç ïä êì øëåî éðà äàñ úéá ïåâë ,úèòåî äøéëîá åìéôàã äðéîéîð àîúñ ,íúñ øåë úéá øîà íàå .åòéâä ,òáåø ó
:éîã øúé ïä øñç ïäë.o`kn xzeiúà øëîù ïåáùç éôì ïéåù äîëå øåë úéá ìò øéúåä äîë áåùçé ,ïåáùç äùòé ,øéúåä íà äàñ ìëì òáåøî øúåé

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

Cì øëBî éðà øôò øBk úéa :Bøáçì øîBàäשיכול שדה – ÈÅÇÂÅÅÈÈÂÄÅÈ
כור בה לזרוע d`q)אדם 30 שבעים (= מאתיים של  שטח והוא תבואה,

בקירוב אמה וארבע שבעים מאתיים על אמה `dnוארבע 75000)
;(zeraexn להשמיע כדי "עפר", המשנה שנקטה מבואר, במפרשים

סתם, עפר " כור "בית לו  שמכר  אלא לזריעה, הראויה אדמה לו  שמכר 
מסויימת שדה לו,((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),ולא למדוד íéò÷ðוכשבא íL eéä– ÈÈÀÈÄ

וחריצים, íéäBábבקיעים íéòìñ Bà ,íéçôè äøNò íéwîòÂËÄÂÈÈÀÈÄÀÈÄÀÄ
íéçôè äøNò,טפחים ארבעה על  ארבעה רחבים שהיו  וכגון  – ÂÈÈÀÈÄ

עצמו בפני  חשוב מקום מהווים dnò((((רשברשברשברשב""""םםםם),),),),שהם ïéãcîð ïðéàÅÈÄÀÈÄÄÈ
ישרה אדמה של שלם כור בית לו  ליתן  צריך  הוא אלא ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),–

שלושה  או כשניים לו  וייראו במקום מעותיו  ליתן רוצה אדם שאין

ïàkî(xnb`).מקומות úBçt הסלעים גובה או  הנקעים עומק אם – ÈÄÈ
טפחים, מעשרה פחות dnòהיה ïéãcîð נקעים בלא שדה שאין  – ÄÀÈÄÄÈ

קצת טובטובטובטוב").").").").וסלעים יום יום יום יום  øôò("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  øBk úéák :Bì øîà íàåÀÄÈÇÀÅÈÈ
ממש  עפר  כור בית לא שמשמע íéò÷ð((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם),),),),– íL eéä elôàÂÄÈÈÀÈÄ

øúBé ïéäBáb íéòìñ Bà ,íéçôè äøNòî øúBé íéwîòÂËÄÅÅÂÈÈÀÈÄÀÈÄÀÄÅ
dnò íéãcîð elà éøä ,íéçôè äøNòî לו ואמר  שהואיל – ÅÂÈÈÀÈÄÂÅÅÄÀÈÄÄÈ

של שלם כור  בית לו יתן שלא היתה, כוונתו הרי עפר " כור "כבית
"בית  לו: אמר  לא ואם וסלעים. נקעים בה יהיו אלא ישרה אדמה

שכולה  אדמה אפילו  לו לתת יכול סתם, כור " "בית אלא עפר" כור 
בית  עליו לבנות כדי  הקרקע את קנית שמא לו, לומר  שיכול סלעים,

נוהג,((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).).וכדומה משנתנו  שדין  וסוברים, כך על  חולקים ויש
אלא  "עפר" המשנה נקטה ולא סתם, כור " "בית לו כשאמר אפילו

מעשרה  פחות הסלעים או  הנקעים היו אם כן פי  על שאף לרבותא,
עמה נמדדים ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).טפחים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

:exagl xne`dìáça äcî ,Cì øëBî éðà øôò øBk úéa– ÅÈÈÂÄÅÈÄÈÇÆÆ
יותר, ולא פחות לא בחבל, שמודדים כדרך  מצומצמת, במידה כלומר

àeäL ìk úçt,כור מבית קצת לו  החסיר –äkðé ללוקח המוכר – ÈÇÈÆÀÇÆ
החסר . כפי השדה, àeäLמדמי ìk øéúBäעל קצת לו הוסיף – ÄÈÆ

כור , לו øéæçéבית ישלם או הקרקע, מותר  את למוכר הלוקח – ÇÂÄ
וא  להלן. כמפורש לקרקעות,דמיו , אונאה שאין היא, שההלכה פי  על ף

אבל בזול, או  ביוקר  הקרקע את לו כשמוכר אמורים? דברים במה
הטעות את להחזיר יש  במידה, טעות שיש """"תוספות תוספות תוספות תוספות כאן  ועייןועייןועייןועיין ((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;;

טובטובטובטוב").").")."). øîàיוםיוםיוםיום íà:ללוקח המוכר  –øúé ïä øñç ïäכלומר – ÄÈÇÅÈÅÅÈÅ
לו , שמוכר  כור בית במידת כך כל מדקדק òáøשאינו  úçt elôàÂÄÈÇÙÇ

äàqì òáø øéúBä Bà äàqì רבע זריעת כדי  בו  שיש מקום – ÇÀÈÄÙÇÇÀÈ
1/24 (היינו קבים ששה שהיא סאה, זריעת כדי  שהוא לשטח הקב

לו), שמכר  הקרקע ואינו Bòébäממידת מנכה ואינו ללוקח, הקרקע – ÄÄ
לכור" ומחצה קבים "שבעה ולא לסאה" "רובע נקטה משנתנו  מחזיר .

½ = הכור ממידת 1/24 ונמצא קבים, 180 = סאה 30 7(שהכור 

חסר "הן אמר אם מועטת, במכירה שאפילו  להשמיענו  כדי קבים),
המידה, של וארבעה מעשרים אחד  הוסיף או  שפחת כל יתר ", הן

ללוקח ïàkî.((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))הקרקע øúBé מרובע יותר הותיר  או  פחת – ÅÄÈ
ïBaLçלסאה, äNòéשהותיר מה לו  ומחזיר שפחת, מה לו  ומנכה – ÇÂÆÆÀ

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; Bì("("("("נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי  øéæçî àeä äî אם למוכר, הלוקח – ÇÇÂÄ
לסאה? מרובע יותר  לו מחירúBòîהותיר לפי הקרקע מותר  דמי – È

הכור. äöøבית íàå,הקרקע מותר ליטול המוכר  –Bì øéæçî– ÀÄÈÈÇÂÄ
לו .÷ò÷øהלוקח, שהותיר כשיעור –Bì øéæçî :eøîà änìå ÇÀÇÀÈÈÈÀÇÂÄ

øëBî ìL Bçk úBtéì ?úBòî הקרקע מותר שכן המוכר , לטובת – ÈÀÇÙÆÅ
יפסיד שלא כדי חכמים, ותיקנו  לכלום, למוכר  ראוי ואינו  מועט, הוא

דמיו; לו לתת חייב הלוקח יהא מעות רוצה הוא שאם íàLÆÄהמוכר ,
ïéa÷ äòLz úéa äãOa øiL תשעה היה המותר  שאם כלומר – ÄÅÇÈÆÅÄÀÈÇÄ

½ (ולא כור  לבית ונמצא קבים סאה), לבית רובע כשיעור  קבים 7
שדה  להיקרא חשוב קבים תשעה בית שכן למוכר, לו ראוי זה מותר

,(e ,` lirlck)äpbáe,גינה לו  וכשמכר –á÷ éöç úéaהמותר אם – ÇÄÈÅÂÄÇ
גינה, שיעור שהוא קב, חצי  בית àáé÷òהיה éaø éøáãëe שנישנו – ÀÄÀÅÇÄÂÄÈ

ו), (א, òáøלעיל  úéa היינו רובע, בית היה הגינה של המותר אם – ÅÙÇ
הקב, רבע זריעת כדי שהוא Bìמקום øéæçî,למוכר הלוקח –úà ÇÂÄÆ

ò÷øwä נמצאנו מעות. לו  להחזיר  חייב ואינו הקרקע, מותר את – ÇÇÀÇ
ומחצה  קבים שבעה בית הוא בשדה המותר  שאם ממשנתנו, למדים
מבית  נמחל ; זה הרי ,(1/24) סאה לכל הקב רובע היינו כור , לבית

יעשה  בכלל, עד  ולא קבים, תשעה בית עד  ומחצה קבים שבעה
קרקע. יחזיר ויותר , קבים תשעה בית ãáìaחשבון; òáøä úà àGåÀÆÈÙÇÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriay wxt `xza `aa zkqn

ò÷øwä.øéæçî àeä ãáìa òáøä úà àGå,øúBnä ìk úà àlà. ©©§©§¤¨Ÿ©¦§©©£¦¤¨¤¨©¨
‚Cì øëBî éðà ìáça äcî,øúé ïä øñç ïä–'ìáça äcî' 'øúé ïä øñç ïä' ìha;øúé ïä øñç ïä,äcî ¦¨©¤¤£¦¥¨¥¨¥¥¨¥¦¥¥¨¥¥¨¥¦¨©¤¤¥¨¥¥¨¥¦¨

ìáça–'øúé ïä øñç ïä' 'ìáça äcî' ìha;éøácñpð ïa.åéøöîáe åéðîéña,úeúMî úBçt–Bòébä;ãò ©¤¤¦¥¦¨©¤¤¥¨¥¥¨¥¦§¥¤©¨§¦¨¨¦§¨¨¨¦§¦¦©
úeúL–äkðé. §§©¤
„Bøáçì øîBàä:Cì øëBî éðà äãN éöç–ïäéðéa ïéðnLî,eäãN éöç ìèBðå.Cì øëBî éðà íBøca déöç– ¨¥©£¥£¦¨¤£¦¥¨§©§¦¥¥¤§¥£¦¨¥¤§¨©¨£¦¥¨

:øåë úéá.zern el xifgi exn` dnleúåòî åì ïúéù íéîëç åð÷ú àìå .ãáìá øåë úéá àìà ç÷åìä äð÷ àì éøäù ò÷ø÷ àìà åì øéæçäì ïéà ïéãä ïîù
:éãéîì äéì éæç àìã èòåî ò÷ø÷ åúåà ãéñôé àìù øëåî ìù åçë úåôééì àìà ,øúéä äæ ãâðë.xiiy m`yéæç àúùäã ïéá÷ äòùú úéá äãù øåë úéáá

ïðéøîàãë ,ò÷ø÷ éàä äéì(à"é óã)ïéúéðúîî ïðéòîùå .åìù ò÷ø÷ä úà ìèåð øëåîä àìà ,úåòî åì øéæçî ïéà æà ,äãù àø÷ð úåéäì áåùç ïéá÷ äòùú úéáã
åà ïéá÷ äòùú .ïåáùç äùòé ,ììëá ãò àìå ïéá÷ äòùú ãò äöçîå ïéá÷ äòáùî .äìéçî éåä ,äàñ ìëì á÷ä òáåø àåäù øåëì äöçîå ïéá÷ úòáùã

:ò÷ø÷ øéæçé ,øúåé.raexd z` `leúåéòéáø íéùìùä ìë íâ àìà øéæçî àåä ãáìá øúåîä úà àì ,ò÷ø÷ øéæçé åà ïåáùç äùòé ïøîàã àëéä ,øîà÷ éëä
:éãéî ìéçî àì ,ìëä ïéá áåùç ò÷ø÷ àëéàã ïåéëã ,øéæçî àåä íéøúéä øåë úéá ìù

bbbb.'eke laga dcnèòî ìò ãéô÷ àìã òîùîã øúé ïä øñç ïä ,íåöîéöá òîùîã ìáçá äãî ,äæ úà äæ íéøúåñä åììä úåðåùì éúù åøéáçì øîåàä
:åòéâä ,äàñì òáåø øéúåä åà äàñì òáåø úçéô åìéôàå .ìáçá äãî àåäù ïåùàø ïåùì úà ,øúé ïä øñç ïä àåäù ïåøçà ïåùì ìèéá .øúåé åà úåçôixac

.qpp oaà÷ôñîã .ïåøçà ïéá ïåùàø ïéá ,úåðåùìáù úåçô øçà êìä éøîàå ,äéìò ïðáø éâéìôå .ïåøçà ïåùì ñåôú äéì àøéáñãïåùàø ïåùì ñåôú éà åäì
:íéîëçë äëìäå .ïéøåòéùáù úåçôë ç÷åìä ìèåðå ,ïåøçà ïåùì åà.eixvnae eipniqa:äìàä íéøöîäå íéðîéñä êåúá êì øëåî éðà øôò øåë úéá åì øîà

ïðéñøâ éëä.dkpi zezy cr eribd zezyn zegtäèîìå úåúù ìò øúåé ìáà .åòéâä ,úåúùî úåçô ù"ëå úåúù øåë úéáä ïî úçéô íà ,àùåøéô éëäå
:äëðé ,ììëá úåúù àìå úåúù ãò

cccc.odipia oipnyníå÷îä äåùù åîë òåøâä íå÷îä ïî ç÷åìì ïúåð åãâðëå .äðåúçúä ìò ç÷åì ãéã .øëåîä åúåà ìèåðå åæ äãùáù ïîùä íå÷îä ïéàåø
äîà íéùìù äá ùéå ,ïéøðéã äàîá äîà äàî úá äúéä íàå .äéì øîà÷ äãù éöç éîã éãë ,êì øëåî éðà äãù éöç äéì øîà÷ éëã .øëåîä ìèðù ïîùä
,úéøåáéæ ïéá÷ éðùî úéãéò á÷á íãà äöåøã ,äðéî à÷ôðå .ïéøðéã íéùîçá òåøâä ïî äîà íéòáù ç÷åìì ïúåðå ,øëåîä åìèåð ,ïéøðéã íéùîç äåùù ïîù íå÷î

`xephxa yexit

øúBnä ìk úà àlà ,øéæçî àeä להגיה שיש מבואר, בגמרא – ÇÂÄÆÈÆÈÇÈ
להיפך: miraexd,במשנתנו  lk `l` xifgn `ed cala xzend z` `l

לסאה, מרובע יותר  לו  והותיר  יתר " הן חסר  "הן  אמר  שאם כלומר
מחזיר אינו  קרקע, לו מחזיר  או חשבון , עמו שעושה לעיל, ששנינו 

לסאה, מרובע יותר  לו  שהוסיף מה היינו בלבד, המותר את הלוקח לו 
בית  הוא המותר אם כגון  לו, שהותיר  מה כל  את לו  מחזיר אלא

בית  רק למוכר  הלוקח שיחזיר  אומרים אין כור, לבית קבים שמונה
נמחל, הוא לכור קבים וחצי שבעה של המותר  שהרי  הקב, מחצית

לו . שהותיר  הקבים שמונת בית כל את להחזיר הוא חייב אלא

i p y m e i
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לחברו : שהאומר  שנינו , הקודמת laga"במשנה dcin jl xken ip` xtr xek zia"
יחזיר  שהוא, כל  לו הוסיף ואם הדמים, מן לו מנכה שהוא, כל לו  החסיר  אם –

לחברו : האומר אבל  xzi"לו. od xqg od ,jl xken ip` xtr xek zia" החסיר אפילו  –
דנה  משנתנו  מחזיר. ואינו מנכה אינו  במכר , וארבעה מעשרים אחד לו הוסיף או 

יחד : גם הלשונות שני  לחברו  odבאומר  ,laga dcin ,jl xken ip` xtr xek zia
,xzi od xqg: להיפך laga.או  dcin ,xzi od xqg od jl xken ip` xtr xek ziaכן

בסימניו וציינו לך " מוכר  אני  עפר  כור  "בית לחברו: שאומר  במי המשנה דנה
וגבולותיו.

øúé ïä øñç ïä ,Cì øëBî éðà ìáça äcî לחברו המוכר  – ÄÈÇÆÆÂÄÅÈÅÈÅÅÈÅ
זה, את זה הסותרים הללו הלשונות שני  לו  ואומר עפר, כור בית
יתר, ולא חסר לא מדוייקת, במידה משמעה בחבל" "מידה שהרי 

קצת  על  מקפיד  שאינו  שמשמעו יתר ", הן חסר  "הן ואמר: והוסיף
יותר, או ìáça'פחות äcî' 'øúé ïä øñç ïä' ìha הלשון – ÄÅÅÈÅÅÈÅÄÈÇÆÆ

בחבל ", "מידה הראשון  הלשון  את ביטל  יתר " הן חסר  "הן  האחרון
לסאה  רובע פחת ואפילו בלבד , יתר" הן חסר "הן  אמר  כאילו  ודינו

נמחל; זה הרי  לסאה, רובע הותיר `ipאו  xtr xek zia :xne`d oke
,jl xkenìáça äcî ,øúé ïä øñç ïäחסר "הן  תחילה שאמר  – ÅÈÅÅÈÅÄÈÇÆÆ

בחבל ", "מידה ואמר  והוסיף יתר", 'ïäהן  'ìáça äcî' ìhaÄÅÄÈÇÆÆÅ
'øúé ïä øñç הלשון את ביטל  בחבל " "מידה האחרון  הלשון – ÈÅÅÈÅ

בלבד, בחבל" "מידה אמר כאילו ודינו  יתר", הן  חסר "הן  הראשון 

יחזיר ; שהוא כל  הותיר ואם ינכה, שהוא כל  פחת ñpðואם ïa éøácÄÀÅÆÇÈ
ברם, עיקר . אחרון  שלשון  אחרון, לשון תפוס ננס: בן שסובר  –

שבלשונות, הפחות אחר שהולכים וסוברים, ננס בן על חולקים חכמים
שהוא  לשון  אותו אחר כלומר אחרון, שהוא בין  ראשון שהוא בין 

אחרון  לשון תופסים אם לחכמים ספק שכן לוקח , של כוחו  מפחית
על בקרקע מוחזק שהוא המוכר יד  והרי  ראשון , לשון  תופסים או

לשון  אחר  שהולכים יחזיר , שהוא, כל  הותיר  אם הלכך  העליונה,
לשון  אחר שהולכים ינכה, לא שהוא, כל פחת ואם בחבל", "מידה

יתר " הן  חסר הפחות ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).)."הן  אחר  שהולכים כותב, והרמב"ם
יתר " הן חסר "הן כדין אלא לו ואין יא יא יא יא ;;;;שבלשונות כח כח כח כח ,,,, מכירהמכירהמכירהמכירה ((((הלהלהלהל''''

הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). השגות השגות השגות השגות  åéøöîáeועייןועייןועייןועיין åéðîéñaכור בית לחברו: האומר  – ÀÄÈÈÄÀÈÈ
האלה, והגבולות הסימנים בתוך לך מוכר אני úeúMîעפר úBçtÈÄÀ

פחות  שכן וכל שישית, הכור  מבית לו פחת אם מבארים: בגמרא –
לו Bòébäמשישית, הוסיף אם וכן לו, מנכה ואינו ללוקח, הקרקע – ÄÄ

לו . מחזיר  אינו  úeúLכך ãòיותר לו  פחת אם אבל כלומר : – ÇÀ
zezy("משישית crdhnl dlrnln epiid בכלל )," עד –äkðéולא ÀÇÆ

לו  יחזיר  משתות, יותר לו  הותיר  ואם הדמים; ped`מן  ax zrc itl)
n 'ld m"anx oiire ;ezenk dkldy ,`xnbahtyn oyeg xeh ;ai ,gk dxik

.(gix oniq
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ביניהם. חולקים כיצד לחברו, שדה חצי  במוכר דנה משנתנו

Cì øëBî éðà äãN éöç :Bøáçì øîBàä חלקות בשדה ויש – ÈÅÇÂÅÂÄÈÆÂÄÅÈ
כחושות, וחלקות ïäéðéaשמנות ïéðnLîכל את ששמים כלומר – ÀÇÀÄÅÅÆ

חצי ערך כפי  שבה, השמן  מן לעצמו להשאיר  המוכר ורשאי השדה,
הלוקח,ìèBðåהשדה, –eäãN éöç מן שדהו חצי כדמי  היינו  – ÀÅÂÄÈÅ

מאה  ושווייה אמה מאה בת השדה היתה אם כגון  שבה, הכחוש 
חמישים  ששווה אמה, שלושים בת שמנה חלקה בה ויש  דינרים,
ללוקח  ונותן הזאת, החלקה את לעצמו  ליטול  המוכר  רשאי  דינרים,

יד שכן דינרים, בחמישים האמה שבעים בת הכחושה החלקה את
"חצי לו : שאמר שמה ללוקח, לומר  הוא ויכול העליונה, על המוכר 

שיחלקו  ולא השדה, חצי דמי כדי  היתה כוונתו לך" מוכר  אני  שדה
בשווה. שווה כולה השדה את øëBîביניהם éðà íBøca déöçÆÀÈÇÈÂÄÅ

Cì,לך מוכר אני  בדרומה שדה חצי  לו : אמר אם –ïäéðéa ïéðnLî ÈÀÇÀÄÅÅÆ
השדה, כל דמי  שמים –íBøca déöç ìèBðå הלוקח ונוטל – ÀÅÆÀÈÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéðéa ïéðnLî,íBøca déöç ìèBðå.øãbä íB÷î åéìò ìa÷î àeäå,õéøç ïáe õéøç;õéøç àeä änëå?äML §©§¦¥¥¤§¥¤§¨©¨§§©¥¨¨§©¨¥¨¦¤¨¦§©¨¨¦¦¨
íéçôè.õéøç ïáe?GLäL. §¨¦¤¨¦§¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéìéçðîe ïéìçBð Lé,ïéìéçðî àGå ïéìçBð Léå,ïéìçBð àGå ïéìéçðî,ïéìéçðî àGå ïéìçBð àG.ïéìçBð elà ¥£¦©§¦¦§¥£¦§©§¦¦©§¦¦§£¦£¦§©§¦¦¥£¦

ïéìéçðîe:íéðaä úà áàä,áàä úà íéðaäå,áàä ïî ïéçàäå–ïéìéçðîe ïéìçBð.Bnà úà Léàä,úà Léàäå ©§¦¦¨¨¤©¨¦§©¨¦¤¨¨§¨©¦¦¨¨£¦©§¦¦¨¦¤¦§¨¦¤
BzLà,úBéçà éðáe–ïéìéçðî àGå ïéìçBð.äéða úà äMàä,dìòa úà äMàäå,íàä éçàå–àGå ïéìéçðî ¦§§¥£¨£¦§©§¦¦¨¦¨¤¨¤¨§¨¦¨¤©£¨©£¥¨¥©§¦¦§

:ïéåù ïäéðù éîãù ô"òàå.jl xken ip` mexcay divg,òø ïéáå áåè ïéá íåøãáù äãùä éöç äåù äîë ïéîù àìà ,àùéøã àéääë äãùä ìë ïéîù ïéà
éöç äåùù äî ,äéì øîà÷ éëä àîùå ,äðåúçúä ìò ç÷åì ãéã .åì ùéù òåøâä ïî äöøéù çåø ìëá ç÷åìì øëåî åì ïúåð íåøãáù äéöç äåùù äî ãâðëå

:äöøàù íå÷î ìëá éìù ò÷ø÷á êì øëåî éðà íåøãáù.eilr lawneéøåçà åäééååøú ,õéøç ïáå õéøçå ,øãâ úåùòì äð÷ù äæ äãù éöçá íå÷î úúì ,ç÷åìä
åúôù ìò äìòîì úöôå÷å åëåúá úñðëð çååø õéøçã éãééà ,õéøç ïá ãéáò àìå õéøç ãéáò éàã .äãùá úñðëðå úöôå÷ äéç àäú àìù éãë ,õåçáî øãâä

:çôè ,õéøç ïá ïéáì õéøç ïéá äîëå .àöô÷å àúôùà àîéé÷ ïéè÷ã éãééà ,õéøç ãéáò àìå õéøç ïá ãéáò éàå .éðùä
g`̀̀̀.oilgep yi:íðåîî úà íäì ïéìéçðî ,íä íéúîùë óàå .íéúî íäùë íäéáåø÷ úà ïéìçåðù íéáåø÷ ùé.mipad z` a`dáéúëã(æ"ë øáãîá)ùéà

:ïéçà íå÷îá áàä ïî äìçð øéáòî äúà éàå ,áàî äìçð øéáòî äúà úá íå÷îá ,åúáì åúìçð úà íúøáòäå åì ïéà ïáå úåîé éë.a`d z` mipadeáéúëã
:íãå÷ ïá ,ïá åì ùé àä ,åì ïéà ïáå úåîé éë ùéà.a`d on oig`deáéúëã(íù)áéúëã äçôùî äéåø÷ áà úçôùîå ,äúåà ùøéå åúçôùîî(à íù)

:íúåáà úéáì íúåçôùîì.en` z` yi`dáéúëã(æ"ì øáãîá)èáùî äéáàù åæ àìà .úåèî éðù úùøåé úá êàéä ,ìàøùé éðá úåèîî äìçð úùøåé úá ìëå
:úáì íãå÷ ïá íàä äèî óà ,úáì íãå÷ ïá áàä äèî äî ,áàä äèîì íàä äèî ùé÷ä ,úåèî áéúëãîå .ïúùøéå øçà èáùî äîàå ãçàz` yi`de

.ezy`äúåà ùøåé àåä ,äúåà ùøéå ì"ú åðùøéú àéä óà ìåëé .ïéùøåãå ïéôéñåîå ïéòøåâå ,åì åøàù úìçð úà íúúðå ,éëä ïðéø÷å .åúùà åæ ,åøàù áéúëã
:åúåà úùøåé àéä ïéàå

`xephxa yexit

שמן  בין  כחוש  הוא בין השדה, חצי  ערך כפי  יוסףיוסףיוסףיוסף";";";";בדרומה ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). השדה הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;; חצי שווה כמה ששמים מפרשים, ויש

צד בכל ללוקח המוכר  נותן זה וכנגד רע, ובין  טוב בין  שבדרום,
שאמר מה שכן  שבשדה, הכחוש  המקום מן `ipשירצה mexca divg"

"jl xkenאני שבדרום השדה חצי  ששווה מה היתה, כוונתו  שמא
שארצה מקום בכל  בשדי  לך ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).מוכר  טורטורטורטור;;;; –àeäå((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; À

øãbäהלוקח, íB÷î åéìò ìa÷îבשביל מקום מחלקו ליתן  – ÀÇÅÈÈÀÇÈÅ
õéøçהגדר , ïáe õéøç וחפירה רחבה חפירה בשביל  מקום וכן – ÈÄÆÈÄ

הגדר , מאחורי  שעושים íéçôèצרה äML ?õéøç àeä änëåÀÇÈÈÄÄÈÀÈÄ
השדה, סביב רוחב –õéøç ïáe?חריץ בן הוא וכמה –GLäL ÆÈÄÀÈ

וחוצה  חריץ", "בן  עושה לו , סמוך הגדר, שאחורי כלומר  טפחים, –

תוכל לא שהנמייה כדי  זה וכל  חריץ; עושה טפח של  במרחק לו 
תיכנס  שמא חוששים בלבד חריץ יעשו  אם שכן  שדהו , לתוך לקפוץ

החריץ  בין  חריץ, בן גם עושים לפיכך  תקפוץ, ומשם לתוכו, הנמייה
הגדר (xnb`).ובין 

i y i l y m e i
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ח-יא): כז, (במדבר  בתורה כתוב ירושה. בהלכות עוסקים שלאחריו  והפרק זה פרק
ezlgp z` mzzpe ,za el oi` m`e .ezal ezlgp z` mzxarde ,el oi` oae zeni ik yi`"
mzzpe eia`l mig` oi` m`e .eia` ig`l ezlgp z` mzzpe ,mig` el oi` m`e .eig`l

."dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl ezlgp z` ארבעה משנתנו מונה מכאן 
ירושה. לענין חלוקים שדיניהם קרובים, סוגי

ïéìéçðîe ïéìçBð Lé ואף קרוביהם, את היורשים קרובים יש – ÅÂÄÇÀÄÄ
לשון  המשנה ונקטה זה, את זה הם שיורשים כלומר להם, מורישים

"oiligpne oilgep"ולא)("df z` df oilgep yi";סיפא ïéìçBðמשום LéåÀÅÂÄ
ïéìéçðî àGå;להם מורישים ואין קרוביהם, את יורשים –ïéìéçðî ÀÇÀÄÄÇÀÄÄ
ïéìçBð àGå;אותם יורשים ואין  לקרוביהם מורישים –ïéìçBð àG ÀÂÄÂÄ

ïéìéçðî àGå זה יורשים אינם הם, שקרובים פי  על  שאף כלומר – ÀÇÀÄÄ
זה. íéðaäאת úà áàä :ïéìéçðîe ïéìçBð elà הבנים מתו  – ÅÂÄÇÀÄÄÈÈÆÇÈÄ

שנאמר  יורשם, אביהם זרע, הניחו ח ח ח ח ):):):):ולא כז כז כז כז ,,,, ימות ((((במדברבמדברבמדברבמדבר כי  "איש

לו, אין שנקט mzxardeובן  ממה חכמים ודייקו לבתו ", נחלתו  את
לשון  שבפרשה),"mzzpe"(ולא"mzxarde"הכתוב היורשים בשאר כמו 

בת  שיש שבמקום אלא האב, והוא הבן, את לירש הראוי אחד שיש 
אתה  בת במקום דרשו: ומכאן לבת; האב מן  הנחלה את מעבירים

אחים  במקום האב מן נחלה מעביר  אתה ואי האב, מן  נחלה מעביר
אאאא),),),), קט קט קט קט ,,,, אביו ((((גמראגמראגמראגמרא בת, ולא בן  לא הניח ולא אדם מת שאם כלומר

אחיו. ולא áàäיורשו úà íéðaäå, אותו יורשים בניו  האב, מת – ÀÇÈÄÆÈÈ
בנו ((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר  בן , לו יש אם אבל  לו"..., אין  ובן  ימות כי  "איש

זה את זה נוחלים והבן  האב נמצא miligpne"),יורשו . milgep")ïéçàäåÀÈÇÄ
áàä ïî מאביו אחיו קיים, אינו ואביו זרע, הניח ולא אדם מת – ÄÈÈ

על אף זה, את זה יורשים יעקב בני  ויוסף ראובן כגון  אותו, יורשים
שנאמר אחת, מאם שאינם ט ט ט ט ):):):):פי  שם שם שם שם ,,,, ונתתם ((((שםשםשםשם בת, לו אין "ואם

אבל זה, את זה יורשים האב מן  האחים ודווקא לאחיו". נחלתו  את

האם מן  האחים epzpyna),לא onwlck)יא יא יא יא ):):):):שנאמר שם שם שם שם ,,,, ezgtynn((((שם שם שם שם 
קרויה  אם משפחת ואין  משפחה קרויה אב משפחת – אותה" וירש

`elמשפחה; lkïéìéçðîe ïéìçBð. לעיל שבארנו  כמו  –Léàä ÂÄÇÀÄÄÈÄ
Bnà úàשנאמר אמו , את יורש הבן  ח ח ח ח ):):):):– לולולולו,,,, בת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "וכל ÆÄ

אלא  מטות? שני יורשת בת היאך ישראל ", בני  ממטות נחלה יורשת
נמצאת  וירשתן, ומתו אחר , משבט ואמה אחד משבט שאביה זו 

שכתוב וכיון מטות; שני  למטה "zehnn"יורשת האם מטה מקיש 
לבת, קודם בן  האם מטה אף לבת, קודם בן  האב מטה מה האב,

משבט  ואמה ראובן משבט שאביה בכגון  בכתוב שמדובר  כלומר
יורשת  היא זה שבכגון  זו, בת אם כי בנים להם היו  ולא שמעון,

אותם; יורש  הבן  בן, להם היה אם אבל  BzLàאותם, úà LéàäåÀÈÄÆÄÀ
שנאמר  אשתו , את יורש הבעל  יא יא יא יא ):):):):– כז כז כז כז ,,,, נחלתו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר את "ונתתם

ודרשו: אותה", וירש  יורשex`yלשארו... שהבעל  מלמד אשתו , זו
מ"לשארו", ולמ"ד מ"נחלתו" וא"ו  שגורעים כלומר אשתו, את

כתוב: כאילו  זה והרי אחת, לתיבה אותן  zlgpומחברים z` mzzpe"
;"el ex`y, מדרבנן אלא אשתו את יורש הבעל שאין סוברים, ויש 

בלבד ; אסמכתא אלא הכתוב מן הדרשה úBéçàואין  éðáeכלומר – ÀÅÂÈ
יותר הקרובים יורשים לו כשאין  אותו, יורשים המת של  אחותו  בני
לראובן  כשאין  דינה, של  אחיה ראובן, את יורשים דינה בני כגון  מהם,

קיימת  היתה דינה שאילו  לירשו , אחות או  אח או  אב הניח ולא בנים
אלו  כל  מכוחה; יורשים בניה והרי  אותו , יורשת היא BðïéìçÂÄהיתה

מהם, אחד  בכל שבארנו  כמו –ïéìéçðî àGå–yixen oad oi` ÀÇÀÄÄ
,en`l ח ח ח ח ):):):):שנאמר לולולולו,,,, בת((((במדברבמדברבמדברבמדבר בניzyxei"וכל ממטות נחלה

אינה  אבל לעיל ), שבארנו  (כמו  מטות שני יורשת ודרשו: ישראל",
יורשת; האם שאין בלבד , אביה למטה אלא מטות, לשני  oi`eמורשת
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ïéìçBð.íàä ïî íéçàäå–ïéìéçðî àGå ïéìçBð àG. £¦§¨©¦¦¨¥£¦§©§¦¦
·àeä Ck úBìçð øãñ:Bì ïéà ïáe úeîé-ék Léà","Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå(ç ,æë øáãîá)–íãB÷ ïaúaì, ¥¤§¨¨¦¦¨¥¥§©£©§¤¤©£¨§¦¥¥©©

úaì ïéîãB÷ ïa ìL Bëøé éàöBé ìëå.ïéçàì úîãB÷ úa,ïéçàì ïéîãB÷ úa ìL dëøé éàöBé.éçàì ïéîãB÷ ïéçà §¨§¥§¥¤¥§¦©©©¤¤¨©¦§¥§¥¨¤©§¦¨©¦©¦§¦©£¥
áàä,ïéçà ìL ïëøé éàöBéáàä éçàì ïéîãB÷.ììkä äæ:äìçpa íãBwä ìk–ïéîãB÷ Bëøé éàöBé.íãB÷ áàäå ¨¨§¥§¥¨¤©¦§¦©£¥¨¨¤©§¨¨©¥©©£¨§¥§¥§¦§¨¨¥

éàöBé ìëìBëøé. §¨§¥§¥

aaaa.oincew ekixi i`vei .dlgpl mcewd lkïéùøåé [åéðá] éîøëå ïåøöç àåìôå êåðç ,úîù ïáåàø ,ãöéë .áàä ìöà ïúìçð äøæç ,ïéîéé÷ åëéøé éàöåé ïéà íàå
åéáà íå÷îá ùøéé ,úåøåã äàî ãò [úá úá åà úá ïá åà] [ïá úá åà ïá ïá åà] úá åà ïá çéðä ïá àåääå ,ïáåàø íãå÷ íéðáä ïî ãçà úî íàå .åúåà
ïáåàøì ïéà íàå .ïáåàø úà ïáåàø úåðá úåùøåé æà ,íéðá úåðá àì óàå íéðá éðá àìå íéðá ïáåàøì ïéà íàå .ïáåàø éðáî ãçàë ìåèéå ,ïáåàø åéáà éñëðá

,åéáà éðá åéçà ïáåàø úà åùøéé ,íéé÷ á÷òé ïéà íàå .åðá ïáåàø úà á÷òé ùøéé æà ,úåøåãä ìë óåñ ãò úåðá úåðá àìå úåðá éðá àìå úåðáéåì ïåòîù
úåðá åà ïäéúåðá éðá åà ïäéúåðá åùøéé íéðá éðá àìå íéðá íäì ïéà íàå .'åëå éåìå ïåòîù éðá ïáåàø úà åùøé ïéîéé÷ ïðéà íàå .'åëå [ïéîéðáå óñåé] äãåäéå
äéðá åà á÷òé úá äðéã åúåçà åðùøéú ,íìåòî çà åì äéä àìù åà òøæ àìá ïáåàø ìù åéçà åúî íàå .äá÷ðì ïéîãå÷ åéùøåéå øëæä íå÷î ìëáã .ïäéúåðá
,íéé÷ ÷çöé ïéà íàå .÷çöéì åðééäã åéáà éáàì åúùåøé øåæçú ,úåçà òøæ àìå úåçà ïáåàøì ïéà íàå .íìåòä óåñ ãò [äéúåðá úåðáå äéúåðá åà] äéðá éðá åà
åéúåðáì åà åéðá éðáìå åéðáì åà åùò ïá æôéìàì ïáåàø úùåøé øåæçú ,íéé÷ åùò ïéà íàå .ïáåàø ìù åéáà éçà àåäù ,÷çöé ïá åùòì ïáåàø úùåøé øåæçú
äéúåðáì åà äéðá éðáìå äéðáì åà åéáà úåçàì ïáåàø úùåøé øåæçú ,ïäéðá éðáî àìå ïáåàø ìù åéáàì íéçà ïéà íàå .úåøåãä ìë óåñ ãò åéúåðá úåðáìå
íìåòì ïëå .åéáà éáà éáà íäøáàì ïáåàø úùåøé øåæçú ,úåçà éðá àìå úåçà àìå íéçà éðá àìå íéçà àì ïáåàø ìù åéáàì ïéà íàå .åðøîàù øãñä ìò

:ïåùàøä íãà ãò.mcew a`díãå÷ áàä éáàå .áàä éáàì] íéîãå÷ áàä úåçàå áàä éçàå ,[áàä úåçàì íéîãå÷ áàä éçàå] ,íäéðáìå áàä éçàì íìåòì
:íìåòì ïëå .áàä éáà éáàì [ïéîãå÷ åúåçà óàå áàä éáà éçàå .áàä éáà éçàì

`xephxa yexit

,ezy`l yixen lradיא יא יא יא ):):):):שנאמר כז כז כז כז ,,,, יורש((((במדברבמדברבמדברבמדבר הוא אותה", "וירש

אותו ; יורשת היא ואין  `mn,אותה ig`l miyixen zeig` ipa oi`e
אחותו , שהיא אמם, מכוח אלא אותם לירש  בא אינו אמם אחי  שהרי 

הבן  שאין  לעיל, שבארנו כמו  אותם, יורשת אינה עצמה אמם והלא
לאמו. íàäמוריש  éçàå ,dìòa úà äMàäå ,äéða úà äMàäÈÄÈÆÈÆÈÀÈÄÈÆÇÂÈÇÂÅÈÅ

בנה, את –ïéìçBð àGå ïéìéçðî ובבא לעיל , בארנו  שכבר  כמו – ÇÀÄÄÀÂÄ
– הראשונות הפיסקאות ששתי מפרשים, ויש היא. מיותרת "dy`dזו 

"dlra z` dy`de ,dipa z`"בניה את ש "האשה להשמיענו , באות –
בקבר הבעל  אין  בעלה, את אשה מה בעלה", את ל "האשה דומה

את  האשה אף למשפחתו , להנחיל  כדי  אחריו , שמתה אשתו  את יורש
לאחיו  להנחיל  כדי  אחריו , שמתה אמו את יורש  בקבר  הבן  אין  בנה,

אותה יורשים אביה יורשי אלא האב, יום יום יום יום מן """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

את טוב טוב טוב טוב ");");");"); אף המשנה נקטה הללו  הפיסקאות שתי שאגב מכאן ,

íàäהשלישית; ïî íéçàäå, אחד מאב שלא –àGàGå ïéìçBð ÀÈÇÄÄÈÅÂÄÀ
ïéìéçðî.האב קרובי  אצל חוזרת נחלתו  אחד  שכל זה, את זה – ÇÀÄÄ

"האב  לפני  האב" את "הבנים להקדים צריכה היתה שהמשנה מקשים, בגמרא
אביו, בחיי  הבן  מת ואם בניו ; לפני מת האב הטבע בדרך  שהרי הבנים", את
שאף  ועוד , בפורענות; להתחיל  המשנה דרך  ואין  פורענות, משום בזה יש
ימות  כי "איש ח): כז , (במדבר  שנאמר האב, את הבן  בירושת פותחת התורה
כמו מדרשה, נלמדת הבן  את האב וירושת שהואיל  ומתרצים, לו"; אין  ובן
מדרשה. הנלמד  דבר להקדים לתנא לו חביב לפיכך המשנה, בבאור שהבאנו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ízøáòäå ,Bì ïéà ïáe úeîé-ék Léà" :àeä Ck úBìçð øãñÅÆÀÈÈÄÄÈÅÅÀÇÂÇÀÆ
"Bzáì Búìçð-úà כי זה, מפסוק למדים נמצאנו –úaì íãB÷ ïa ÆÇÂÈÀÄÅÅÇÇ

בתו; ולא יורשו  בנו  ובת, בן  והניח אדם מת שאם –éàöBé ìëåÀÈÀÅ
úaì ïéîãB÷ ïa ìL Bëøé אחריו והניח אביו , בחיי הבן  מת אם – ÀÅÆÅÀÄÇÇ

בתו . ולא אביהם, אבי  את יורשים הם ïéçàìזרע, úîãB÷ úa– ÇÆÆÈÇÄ
המת; ïéçàìשל ïéîãB÷ úa ìL dëøé éàöBé הדין והוא – ÀÅÀÅÈÆÇÀÄÈÇÄ

קיים האב כשאין  במשנתנו שמדובר אלא ישראלישראלישראלישראל").").").").לאב, ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

áàä éçàì ïéîãB÷ ïéçà האחים אחיות, יש  ואם המת; של  – ÇÄÀÄÇÂÅÈÈ
לאחיות; áàäקודמים éçàì ïéîãB÷ ïéçà ìL ïëøé éàöBé– ÀÅÀÅÈÆÇÄÀÄÇÂÅÈÈ

האב לאחי קודמין  ירכן ויוצאי  האחיות ììkä:((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ););););וכן  äæÆÇÀÈ
ïéîãB÷ Bëøé éàöBé ,äìçpa íãBwä ìk ירכו יוצאי אין  ואם – ÈÇÅÇÇÂÈÀÅÀÅÀÄ

ח  וחצרון קיימים, ופלוא חנוך  שמת, ראובן כגון האב, אצל נחלתן  וזרת
והוא  ראובן , בחיי הבנים מן אחד מת ואם אותו ; יורשים בניו  וכרמי

זה  הרי  בת, בת או בת בן או  בן, בת או בן  בן או בת, או  בן הניח

אין  ואם ראובן; מבני כאחד  ונוטל ראובן, בנכסי  אביו  מכוח יורש
ראובן  בנות יורשות אז בנים, בנות לא ואף בנים בני  ולא בנים לראובן 

עד בנות בנות ולא בנות בני  ולא בנות לראובן  אין ואם ראובן ; את
קיים, יעקב אין  ואם בנו . ראובן את יעקב יירש  אז  הדורות, כל סוף

ואם  וכו '; ויהודה לוי  שמעון אחיו, שהם אביו, בני ראובן  את יירשו
וכו '; ויהודה ולוי שמעון  של  בניהם ראובן  את יירשו קיימים, אינם

או  בנותיהם בני  או בנותיהם יירשו בנים, בני  ולא בנים להם אין ואם
מתו  ואם לנקבה. קודמים ויורשיו  הזכר  מקום שבכל בנותיהם, בנות

אחותו , תירשנו  מעולם, אח לו היה שלא או זרע, בלא ראובן של  אחיו 
בנותיה  בנות או  בנותיה, או בניה, בני  או  בניה, או  יעקב, בת דינה

ירושתו  תחזור  אחות, זרע ולא אחות לראובן  אין  ואם העולם. סוף עד 
בן  לעשו  ראובן  ירושת תחזור  קיים, יצחק אין ואם אביו, אבי ליצחק

ראובן  ירושת תחזור  קיים, עשו  אין ואם ראובן; של אביו  אחי  יצחק,
בנותיו  לבנות או  לבנותיו , או  בניו, לבני או  לבניו, או עשו , בן לאליפז 

בניהם, מבני  ולא ראובן  של  לאביו  אחים אין  ואם הדורות. כל סוף עד 
לבנותיה  או בניה, ולבני  לבניה או אביו לאחות ראובן  ירושת תחזור 

בני ולא אחים לא ראובן של לאביו אין ואם לעיל. האמור  הסדר על 
אבי לאברהם ראובן ירושת תחזור  אחיות, בני ולא אחיות ולא אחים

הראשון אדם עד לעולם וכן אביו, ìëì((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),אבי  íãB÷ áàäåÀÈÈÅÀÈ
Bëøé éàöBéאחי שהם לבניו, האב קודם זרע, המת הניח לא אם – ÀÅÀÅ

קודם  אביו אבי  ואבי אביו , לאחי קודם המת של  אביו אבי  וכן  המת;

שבארנו  כמו לבניו , קודם האב לעולם וכן מת, של  אביו אבי  לאחי
לעיל.
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ונמצאת  קודמים", ירכו יוצאי  בנחלה, הקודם ש "כל הקודמת, במשנה שלמדנו כיון
לפיכ הבן, במקום נוחלת הבן כתוב בת צלפחד . בנות ירושת ענין משנתנו מביאה ך 

א-ז): כז, (במדבר  iptleבתורה dyn iptl dpcenrze ...xtg oa cgtlv zepa dpaxwze"
`ede xacna zn epia` .xn`l cren lde` gzt ,dcrd lke mi`iypd iptle odkd xfrl`

`l mipae ,zn e`hga ik ,gxew zcra 'd lr micrepd dcrd jeza did `ldnl .el eid
,ezgtyn jezn epia` my rxbiaxwie .epia` ig` jeza dfeg` epl dpz ,oa el oi` ik

ozz oezp ,zexaec cgtlv zepa ok .xn`l dyn l` 'd xn`ie .'d iptl ohtyn z` dyn
zxarde ,mdia` ig` jeza dlgp zfeg` mdl."odl odia` zlgp z`:בברייתא ושנו 

± "dlgp zfeg` mdl ozz ozp"; אביהן נחלת ±זו "odia` ig` jeza"אבי נחלת זו 
צלפחד); אבי חפר (הוא odl"אביהן  odia` zlgp z` zxarde".בכורה חלק זה –

izdw - zex`ean zeipyn



קעג ` dpyn ipiny wxt `xza `aa zkqn

ïäéðéa ïéðnLî,íBøca déöç ìèBðå.øãbä íB÷î åéìò ìa÷î àeäå,õéøç ïáe õéøç;õéøç àeä änëå?äML §©§¦¥¥¤§¥¤§¨©¨§§©¥¨¨§©¨¥¨¦¤¨¦§©¨¨¦¦¨
íéçôè.õéøç ïáe?GLäL. §¨¦¤¨¦§¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéìéçðîe ïéìçBð Lé,ïéìéçðî àGå ïéìçBð Léå,ïéìçBð àGå ïéìéçðî,ïéìéçðî àGå ïéìçBð àG.ïéìçBð elà ¥£¦©§¦¦§¥£¦§©§¦¦©§¦¦§£¦£¦§©§¦¦¥£¦

ïéìéçðîe:íéðaä úà áàä,áàä úà íéðaäå,áàä ïî ïéçàäå–ïéìéçðîe ïéìçBð.Bnà úà Léàä,úà Léàäå ©§¦¦¨¨¤©¨¦§©¨¦¤¨¨§¨©¦¦¨¨£¦©§¦¦¨¦¤¦§¨¦¤
BzLà,úBéçà éðáe–ïéìéçðî àGå ïéìçBð.äéða úà äMàä,dìòa úà äMàäå,íàä éçàå–àGå ïéìéçðî ¦§§¥£¨£¦§©§¦¦¨¦¨¤¨¤¨§¨¦¨¤©£¨©£¥¨¥©§¦¦§

:ïéåù ïäéðù éîãù ô"òàå.jl xken ip` mexcay divg,òø ïéáå áåè ïéá íåøãáù äãùä éöç äåù äîë ïéîù àìà ,àùéøã àéääë äãùä ìë ïéîù ïéà
éöç äåùù äî ,äéì øîà÷ éëä àîùå ,äðåúçúä ìò ç÷åì ãéã .åì ùéù òåøâä ïî äöøéù çåø ìëá ç÷åìì øëåî åì ïúåð íåøãáù äéöç äåùù äî ãâðëå

:äöøàù íå÷î ìëá éìù ò÷ø÷á êì øëåî éðà íåøãáù.eilr lawneéøåçà åäééååøú ,õéøç ïáå õéøçå ,øãâ úåùòì äð÷ù äæ äãù éöçá íå÷î úúì ,ç÷åìä
åúôù ìò äìòîì úöôå÷å åëåúá úñðëð çååø õéøçã éãééà ,õéøç ïá ãéáò àìå õéøç ãéáò éàã .äãùá úñðëðå úöôå÷ äéç àäú àìù éãë ,õåçáî øãâä

:çôè ,õéøç ïá ïéáì õéøç ïéá äîëå .àöô÷å àúôùà àîéé÷ ïéè÷ã éãééà ,õéøç ãéáò àìå õéøç ïá ãéáò éàå .éðùä
g`̀̀̀.oilgep yi:íðåîî úà íäì ïéìéçðî ,íä íéúîùë óàå .íéúî íäùë íäéáåø÷ úà ïéìçåðù íéáåø÷ ùé.mipad z` a`dáéúëã(æ"ë øáãîá)ùéà

:ïéçà íå÷îá áàä ïî äìçð øéáòî äúà éàå ,áàî äìçð øéáòî äúà úá íå÷îá ,åúáì åúìçð úà íúøáòäå åì ïéà ïáå úåîé éë.a`d z` mipadeáéúëã
:íãå÷ ïá ,ïá åì ùé àä ,åì ïéà ïáå úåîé éë ùéà.a`d on oig`deáéúëã(íù)áéúëã äçôùî äéåø÷ áà úçôùîå ,äúåà ùøéå åúçôùîî(à íù)

:íúåáà úéáì íúåçôùîì.en` z` yi`dáéúëã(æ"ì øáãîá)èáùî äéáàù åæ àìà .úåèî éðù úùøåé úá êàéä ,ìàøùé éðá úåèîî äìçð úùøåé úá ìëå
:úáì íãå÷ ïá íàä äèî óà ,úáì íãå÷ ïá áàä äèî äî ,áàä äèîì íàä äèî ùé÷ä ,úåèî áéúëãîå .ïúùøéå øçà èáùî äîàå ãçàz` yi`de

.ezy`äúåà ùøåé àåä ,äúåà ùøéå ì"ú åðùøéú àéä óà ìåëé .ïéùøåãå ïéôéñåîå ïéòøåâå ,åì åøàù úìçð úà íúúðå ,éëä ïðéø÷å .åúùà åæ ,åøàù áéúëã
:åúåà úùøåé àéä ïéàå

`xephxa yexit

שמן  בין  כחוש  הוא בין השדה, חצי  ערך כפי  יוסףיוסףיוסףיוסף";";";";בדרומה ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). השדה הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;; חצי שווה כמה ששמים מפרשים, ויש

צד בכל ללוקח המוכר  נותן זה וכנגד רע, ובין  טוב בין  שבדרום,
שאמר מה שכן  שבשדה, הכחוש  המקום מן `ipשירצה mexca divg"

"jl xkenאני שבדרום השדה חצי  ששווה מה היתה, כוונתו  שמא
שארצה מקום בכל  בשדי  לך ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).מוכר  טורטורטורטור;;;; –àeäå((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; À

øãbäהלוקח, íB÷î åéìò ìa÷îבשביל מקום מחלקו ליתן  – ÀÇÅÈÈÀÇÈÅ
õéøçהגדר , ïáe õéøç וחפירה רחבה חפירה בשביל  מקום וכן – ÈÄÆÈÄ

הגדר , מאחורי  שעושים íéçôèצרה äML ?õéøç àeä änëåÀÇÈÈÄÄÈÀÈÄ
השדה, סביב רוחב –õéøç ïáe?חריץ בן הוא וכמה –GLäL ÆÈÄÀÈ

וחוצה  חריץ", "בן  עושה לו , סמוך הגדר, שאחורי כלומר  טפחים, –

תוכל לא שהנמייה כדי  זה וכל  חריץ; עושה טפח של  במרחק לו 
תיכנס  שמא חוששים בלבד חריץ יעשו  אם שכן  שדהו , לתוך לקפוץ

החריץ  בין  חריץ, בן גם עושים לפיכך  תקפוץ, ומשם לתוכו, הנמייה
הגדר (xnb`).ובין 
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ח-יא): כז, (במדבר  בתורה כתוב ירושה. בהלכות עוסקים שלאחריו  והפרק זה פרק
ezlgp z` mzzpe ,za el oi` m`e .ezal ezlgp z` mzxarde ,el oi` oae zeni ik yi`"
mzzpe eia`l mig` oi` m`e .eia` ig`l ezlgp z` mzzpe ,mig` el oi` m`e .eig`l

."dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl ezlgp z` ארבעה משנתנו מונה מכאן 
ירושה. לענין חלוקים שדיניהם קרובים, סוגי

ïéìéçðîe ïéìçBð Lé ואף קרוביהם, את היורשים קרובים יש – ÅÂÄÇÀÄÄ
לשון  המשנה ונקטה זה, את זה הם שיורשים כלומר להם, מורישים

"oiligpne oilgep"ולא)("df z` df oilgep yi";סיפא ïéìçBðמשום LéåÀÅÂÄ
ïéìéçðî àGå;להם מורישים ואין קרוביהם, את יורשים –ïéìéçðî ÀÇÀÄÄÇÀÄÄ
ïéìçBð àGå;אותם יורשים ואין  לקרוביהם מורישים –ïéìçBð àG ÀÂÄÂÄ

ïéìéçðî àGå זה יורשים אינם הם, שקרובים פי  על  שאף כלומר – ÀÇÀÄÄ
זה. íéðaäאת úà áàä :ïéìéçðîe ïéìçBð elà הבנים מתו  – ÅÂÄÇÀÄÄÈÈÆÇÈÄ

שנאמר  יורשם, אביהם זרע, הניחו ח ח ח ח ):):):):ולא כז כז כז כז ,,,, ימות ((((במדברבמדברבמדברבמדבר כי  "איש

לו, אין שנקט mzxardeובן  ממה חכמים ודייקו לבתו ", נחלתו  את
לשון  שבפרשה),"mzzpe"(ולא"mzxarde"הכתוב היורשים בשאר כמו 

בת  שיש שבמקום אלא האב, והוא הבן, את לירש הראוי אחד שיש 
אתה  בת במקום דרשו: ומכאן לבת; האב מן  הנחלה את מעבירים

אחים  במקום האב מן נחלה מעביר  אתה ואי האב, מן  נחלה מעביר
אאאא),),),), קט קט קט קט ,,,, אביו ((((גמראגמראגמראגמרא בת, ולא בן  לא הניח ולא אדם מת שאם כלומר

אחיו. ולא áàäיורשו úà íéðaäå, אותו יורשים בניו  האב, מת – ÀÇÈÄÆÈÈ
בנו ((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר  בן , לו יש אם אבל  לו"..., אין  ובן  ימות כי  "איש

זה את זה נוחלים והבן  האב נמצא miligpne"),יורשו . milgep")ïéçàäåÀÈÇÄ
áàä ïî מאביו אחיו קיים, אינו ואביו זרע, הניח ולא אדם מת – ÄÈÈ

על אף זה, את זה יורשים יעקב בני  ויוסף ראובן כגון  אותו, יורשים
שנאמר אחת, מאם שאינם ט ט ט ט ):):):):פי  שם שם שם שם ,,,, ונתתם ((((שםשםשםשם בת, לו אין "ואם

אבל זה, את זה יורשים האב מן  האחים ודווקא לאחיו". נחלתו  את

האם מן  האחים epzpyna),לא onwlck)יא יא יא יא ):):):):שנאמר שם שם שם שם ,,,, ezgtynn((((שם שם שם שם 
קרויה  אם משפחת ואין  משפחה קרויה אב משפחת – אותה" וירש

`elמשפחה; lkïéìéçðîe ïéìçBð. לעיל שבארנו  כמו  –Léàä ÂÄÇÀÄÄÈÄ
Bnà úàשנאמר אמו , את יורש הבן  ח ח ח ח ):):):):– לולולולו,,,, בת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "וכל ÆÄ

אלא  מטות? שני יורשת בת היאך ישראל ", בני  ממטות נחלה יורשת
נמצאת  וירשתן, ומתו אחר , משבט ואמה אחד משבט שאביה זו 

שכתוב וכיון מטות; שני  למטה "zehnn"יורשת האם מטה מקיש 
לבת, קודם בן  האם מטה אף לבת, קודם בן  האב מטה מה האב,

משבט  ואמה ראובן משבט שאביה בכגון  בכתוב שמדובר  כלומר
יורשת  היא זה שבכגון  זו, בת אם כי בנים להם היו  ולא שמעון,

אותם; יורש  הבן  בן, להם היה אם אבל  BzLàאותם, úà LéàäåÀÈÄÆÄÀ
שנאמר  אשתו , את יורש הבעל  יא יא יא יא ):):):):– כז כז כז כז ,,,, נחלתו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר את "ונתתם

ודרשו: אותה", וירש  יורשex`yלשארו... שהבעל  מלמד אשתו , זו
מ"לשארו", ולמ"ד מ"נחלתו" וא"ו  שגורעים כלומר אשתו, את

כתוב: כאילו  זה והרי אחת, לתיבה אותן  zlgpומחברים z` mzzpe"
;"el ex`y, מדרבנן אלא אשתו את יורש הבעל שאין סוברים, ויש 

בלבד ; אסמכתא אלא הכתוב מן הדרשה úBéçàואין  éðáeכלומר – ÀÅÂÈ
יותר הקרובים יורשים לו כשאין  אותו, יורשים המת של  אחותו  בני
לראובן  כשאין  דינה, של  אחיה ראובן, את יורשים דינה בני כגון  מהם,

קיימת  היתה דינה שאילו  לירשו , אחות או  אח או  אב הניח ולא בנים
אלו  כל  מכוחה; יורשים בניה והרי  אותו , יורשת היא BðïéìçÂÄהיתה

מהם, אחד  בכל שבארנו  כמו –ïéìéçðî àGå–yixen oad oi` ÀÇÀÄÄ
,en`l ח ח ח ח ):):):):שנאמר לולולולו,,,, בת((((במדברבמדברבמדברבמדבר בניzyxei"וכל ממטות נחלה

אינה  אבל לעיל ), שבארנו  (כמו  מטות שני יורשת ודרשו: ישראל",
יורשת; האם שאין בלבד , אביה למטה אלא מטות, לשני  oi`eמורשת

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipiny wxt `xza `aa zkqn

ïéìçBð.íàä ïî íéçàäå–ïéìéçðî àGå ïéìçBð àG. £¦§¨©¦¦¨¥£¦§©§¦¦
·àeä Ck úBìçð øãñ:Bì ïéà ïáe úeîé-ék Léà","Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå(ç ,æë øáãîá)–íãB÷ ïaúaì, ¥¤§¨¨¦¦¨¥¥§©£©§¤¤©£¨§¦¥¥©©

úaì ïéîãB÷ ïa ìL Bëøé éàöBé ìëå.ïéçàì úîãB÷ úa,ïéçàì ïéîãB÷ úa ìL dëøé éàöBé.éçàì ïéîãB÷ ïéçà §¨§¥§¥¤¥§¦©©©¤¤¨©¦§¥§¥¨¤©§¦¨©¦©¦§¦©£¥
áàä,ïéçà ìL ïëøé éàöBéáàä éçàì ïéîãB÷.ììkä äæ:äìçpa íãBwä ìk–ïéîãB÷ Bëøé éàöBé.íãB÷ áàäå ¨¨§¥§¥¨¤©¦§¦©£¥¨¨¤©§¨¨©¥©©£¨§¥§¥§¦§¨¨¥

éàöBé ìëìBëøé. §¨§¥§¥

aaaa.oincew ekixi i`vei .dlgpl mcewd lkïéùøåé [åéðá] éîøëå ïåøöç àåìôå êåðç ,úîù ïáåàø ,ãöéë .áàä ìöà ïúìçð äøæç ,ïéîéé÷ åëéøé éàöåé ïéà íàå
åéáà íå÷îá ùøéé ,úåøåã äàî ãò [úá úá åà úá ïá åà] [ïá úá åà ïá ïá åà] úá åà ïá çéðä ïá àåääå ,ïáåàø íãå÷ íéðáä ïî ãçà úî íàå .åúåà
ïáåàøì ïéà íàå .ïáåàø úà ïáåàø úåðá úåùøåé æà ,íéðá úåðá àì óàå íéðá éðá àìå íéðá ïáåàøì ïéà íàå .ïáåàø éðáî ãçàë ìåèéå ,ïáåàø åéáà éñëðá

,åéáà éðá åéçà ïáåàø úà åùøéé ,íéé÷ á÷òé ïéà íàå .åðá ïáåàø úà á÷òé ùøéé æà ,úåøåãä ìë óåñ ãò úåðá úåðá àìå úåðá éðá àìå úåðáéåì ïåòîù
úåðá åà ïäéúåðá éðá åà ïäéúåðá åùøéé íéðá éðá àìå íéðá íäì ïéà íàå .'åëå éåìå ïåòîù éðá ïáåàø úà åùøé ïéîéé÷ ïðéà íàå .'åëå [ïéîéðáå óñåé] äãåäéå
äéðá åà á÷òé úá äðéã åúåçà åðùøéú ,íìåòî çà åì äéä àìù åà òøæ àìá ïáåàø ìù åéçà åúî íàå .äá÷ðì ïéîãå÷ åéùøåéå øëæä íå÷î ìëáã .ïäéúåðá
,íéé÷ ÷çöé ïéà íàå .÷çöéì åðééäã åéáà éáàì åúùåøé øåæçú ,úåçà òøæ àìå úåçà ïáåàøì ïéà íàå .íìåòä óåñ ãò [äéúåðá úåðáå äéúåðá åà] äéðá éðá åà
åéúåðáì åà åéðá éðáìå åéðáì åà åùò ïá æôéìàì ïáåàø úùåøé øåæçú ,íéé÷ åùò ïéà íàå .ïáåàø ìù åéáà éçà àåäù ,÷çöé ïá åùòì ïáåàø úùåøé øåæçú
äéúåðáì åà äéðá éðáìå äéðáì åà åéáà úåçàì ïáåàø úùåøé øåæçú ,ïäéðá éðáî àìå ïáåàø ìù åéáàì íéçà ïéà íàå .úåøåãä ìë óåñ ãò åéúåðá úåðáìå
íìåòì ïëå .åéáà éáà éáà íäøáàì ïáåàø úùåøé øåæçú ,úåçà éðá àìå úåçà àìå íéçà éðá àìå íéçà àì ïáåàø ìù åéáàì ïéà íàå .åðøîàù øãñä ìò

:ïåùàøä íãà ãò.mcew a`díãå÷ áàä éáàå .áàä éáàì] íéîãå÷ áàä úåçàå áàä éçàå ,[áàä úåçàì íéîãå÷ áàä éçàå] ,íäéðáìå áàä éçàì íìåòì
:íìåòì ïëå .áàä éáà éáàì [ïéîãå÷ åúåçà óàå áàä éáà éçàå .áàä éáà éçàì

`xephxa yexit

,ezy`l yixen lradיא יא יא יא ):):):):שנאמר כז כז כז כז ,,,, יורש((((במדברבמדברבמדברבמדבר הוא אותה", "וירש

אותו ; יורשת היא ואין  `mn,אותה ig`l miyixen zeig` ipa oi`e
אחותו , שהיא אמם, מכוח אלא אותם לירש  בא אינו אמם אחי  שהרי 

הבן  שאין  לעיל, שבארנו כמו  אותם, יורשת אינה עצמה אמם והלא
לאמו. íàäמוריש  éçàå ,dìòa úà äMàäå ,äéða úà äMàäÈÄÈÆÈÆÈÀÈÄÈÆÇÂÈÇÂÅÈÅ

בנה, את –ïéìçBð àGå ïéìéçðî ובבא לעיל , בארנו  שכבר  כמו – ÇÀÄÄÀÂÄ
– הראשונות הפיסקאות ששתי מפרשים, ויש היא. מיותרת "dy`dזו 

"dlra z` dy`de ,dipa z`"בניה את ש "האשה להשמיענו , באות –
בקבר הבעל  אין  בעלה, את אשה מה בעלה", את ל "האשה דומה

את  האשה אף למשפחתו , להנחיל  כדי  אחריו , שמתה אשתו  את יורש
לאחיו  להנחיל  כדי  אחריו , שמתה אמו את יורש  בקבר  הבן  אין  בנה,

אותה יורשים אביה יורשי אלא האב, יום יום יום יום מן """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

את טוב טוב טוב טוב ");");");"); אף המשנה נקטה הללו  הפיסקאות שתי שאגב מכאן ,

íàäהשלישית; ïî íéçàäå, אחד מאב שלא –àGàGå ïéìçBð ÀÈÇÄÄÈÅÂÄÀ
ïéìéçðî.האב קרובי  אצל חוזרת נחלתו  אחד  שכל זה, את זה – ÇÀÄÄ

"האב  לפני  האב" את "הבנים להקדים צריכה היתה שהמשנה מקשים, בגמרא
אביו, בחיי  הבן  מת ואם בניו ; לפני מת האב הטבע בדרך  שהרי הבנים", את
שאף  ועוד , בפורענות; להתחיל  המשנה דרך  ואין  פורענות, משום בזה יש
ימות  כי "איש ח): כז , (במדבר  שנאמר האב, את הבן  בירושת פותחת התורה
כמו מדרשה, נלמדת הבן  את האב וירושת שהואיל  ומתרצים, לו"; אין  ובן
מדרשה. הנלמד  דבר להקדים לתנא לו חביב לפיכך המשנה, בבאור שהבאנו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ízøáòäå ,Bì ïéà ïáe úeîé-ék Léà" :àeä Ck úBìçð øãñÅÆÀÈÈÄÄÈÅÅÀÇÂÇÀÆ
"Bzáì Búìçð-úà כי זה, מפסוק למדים נמצאנו –úaì íãB÷ ïa ÆÇÂÈÀÄÅÅÇÇ

בתו; ולא יורשו  בנו  ובת, בן  והניח אדם מת שאם –éàöBé ìëåÀÈÀÅ
úaì ïéîãB÷ ïa ìL Bëøé אחריו והניח אביו , בחיי הבן  מת אם – ÀÅÆÅÀÄÇÇ

בתו . ולא אביהם, אבי  את יורשים הם ïéçàìזרע, úîãB÷ úa– ÇÆÆÈÇÄ
המת; ïéçàìשל ïéîãB÷ úa ìL dëøé éàöBé הדין והוא – ÀÅÀÅÈÆÇÀÄÈÇÄ

קיים האב כשאין  במשנתנו שמדובר אלא ישראלישראלישראלישראל").").").").לאב, ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

áàä éçàì ïéîãB÷ ïéçà האחים אחיות, יש  ואם המת; של  – ÇÄÀÄÇÂÅÈÈ
לאחיות; áàäקודמים éçàì ïéîãB÷ ïéçà ìL ïëøé éàöBé– ÀÅÀÅÈÆÇÄÀÄÇÂÅÈÈ

האב לאחי קודמין  ירכן ויוצאי  האחיות ììkä:((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ););););וכן  äæÆÇÀÈ
ïéîãB÷ Bëøé éàöBé ,äìçpa íãBwä ìk ירכו יוצאי אין  ואם – ÈÇÅÇÇÂÈÀÅÀÅÀÄ

ח  וחצרון קיימים, ופלוא חנוך  שמת, ראובן כגון האב, אצל נחלתן  וזרת
והוא  ראובן , בחיי הבנים מן אחד מת ואם אותו ; יורשים בניו  וכרמי

זה  הרי  בת, בת או בת בן או  בן, בת או בן  בן או בת, או  בן הניח

אין  ואם ראובן; מבני כאחד  ונוטל ראובן, בנכסי  אביו  מכוח יורש
ראובן  בנות יורשות אז בנים, בנות לא ואף בנים בני  ולא בנים לראובן 

עד בנות בנות ולא בנות בני  ולא בנות לראובן  אין ואם ראובן ; את
קיים, יעקב אין  ואם בנו . ראובן את יעקב יירש  אז  הדורות, כל סוף

ואם  וכו '; ויהודה לוי  שמעון אחיו, שהם אביו, בני ראובן  את יירשו
וכו '; ויהודה ולוי שמעון  של  בניהם ראובן  את יירשו קיימים, אינם

או  בנותיהם בני  או בנותיהם יירשו בנים, בני  ולא בנים להם אין ואם
מתו  ואם לנקבה. קודמים ויורשיו  הזכר  מקום שבכל בנותיהם, בנות

אחותו , תירשנו  מעולם, אח לו היה שלא או זרע, בלא ראובן של  אחיו 
בנותיה  בנות או  בנותיה, או בניה, בני  או  בניה, או  יעקב, בת דינה

ירושתו  תחזור  אחות, זרע ולא אחות לראובן  אין  ואם העולם. סוף עד 
בן  לעשו  ראובן  ירושת תחזור  קיים, יצחק אין ואם אביו, אבי ליצחק

ראובן  ירושת תחזור  קיים, עשו  אין ואם ראובן; של אביו  אחי  יצחק,
בנותיו  לבנות או  לבנותיו , או  בניו, לבני או  לבניו, או עשו , בן לאליפז 

בניהם, מבני  ולא ראובן  של  לאביו  אחים אין  ואם הדורות. כל סוף עד 
לבנותיה  או בניה, ולבני  לבניה או אביו לאחות ראובן  ירושת תחזור 

בני ולא אחים לא ראובן של לאביו אין ואם לעיל. האמור  הסדר על 
אבי לאברהם ראובן ירושת תחזור  אחיות, בני ולא אחיות ולא אחים

הראשון אדם עד לעולם וכן אביו, ìëì((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),אבי  íãB÷ áàäåÀÈÈÅÀÈ
Bëøé éàöBéאחי שהם לבניו, האב קודם זרע, המת הניח לא אם – ÀÅÀÅ

קודם  אביו אבי  ואבי אביו , לאחי קודם המת של  אביו אבי  וכן  המת;

שבארנו  כמו לבניו , קודם האב לעולם וכן מת, של  אביו אבי  לאחי
לעיל.

i r i a x m e i
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ונמצאת  קודמים", ירכו יוצאי  בנחלה, הקודם ש "כל הקודמת, במשנה שלמדנו כיון
לפיכ הבן, במקום נוחלת הבן כתוב בת צלפחד . בנות ירושת ענין משנתנו מביאה ך 

א-ז): כז, (במדבר  iptleבתורה dyn iptl dpcenrze ...xtg oa cgtlv zepa dpaxwze"
`ede xacna zn epia` .xn`l cren lde` gzt ,dcrd lke mi`iypd iptle odkd xfrl`

`l mipae ,zn e`hga ik ,gxew zcra 'd lr micrepd dcrd jeza did `ldnl .el eid
,ezgtyn jezn epia` my rxbiaxwie .epia` ig` jeza dfeg` epl dpz ,oa el oi` ik

ozz oezp ,zexaec cgtlv zepa ok .xn`l dyn l` 'd xn`ie .'d iptl ohtyn z` dyn
zxarde ,mdia` ig` jeza dlgp zfeg` mdl."odl odia` zlgp z`:בברייתא ושנו 

± "dlgp zfeg` mdl ozz ozp"; אביהן נחלת ±זו "odia` ig` jeza"אבי נחלת זו 
צלפחד); אבי חפר (הוא odl"אביהן  odia` zlgp z` zxarde".בכורה חלק זה –

izdw - zex`ean zeipyn



dקעד dpyn ipiny wxt `xza `aa zkqn

‚GL eìèð ãçôìö úBðaäìçpa íé÷ìç äL:ïäéáà ÷ìç,íéøöî éàöBé íò äéäL;éñëða åéçà íò B÷ìçå §§¨§¨¨§§¨£¨¦©©£¨¥¤£¦¤¤¨¨¦§¥¦§©¦§¤§¦¤¨§¦§¥
øôç;øBëa äéäLå,íé÷ìç éðL ìèBð. ¥¤§¤¨¨§¥§¥£¨¦
„äìçpa úaä ãçàå ïaä ãçà,áàä éñëða íéðL ét ìèBð ïaäL àlà,íàä éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàå. ¤¨©¥§¤¨©©©©£¨¤¨¤©¥¥¦§©¦§¦§¥¨¨§¥¥¦§©¦§¦§¥¨¥

áàä éñëpî úBðBfð úBðaäå,íàä éñëpî úBðBfð ïðéàå. §©¨¦¦¦§¥¨¨§¥¨¦¦¦§¥¨¥
‰øîBàä:øBëa éða éðBìt Léà,íéðL ét ìhé àG;éða éðBìt Léà,åéçà íò Løéé àG–íeìk øîà àG, ¨¥¦§¦§¦§¦Ÿ¦§©¦¦§¦§¦¦©¦¤¨¨©§

äøBza áeúkM äî ìò äðúäL.åét ìò åéðáì åéñëð ÷lçîä,ãçàì èòîe ãçàì äaø,øBëaä úà ïäì äåLäå ¤¦§¨©©¤¨©¨©§©¥§¨¨§¨¨©¦¦¨§¤¨¦¥§¤¨§¦§¨¨¤¤©§
–ïéîi÷ åéøác;øîà íàå:äMøé íeMî–íeìk øîà àG;älçza ïéa áúk,òöîàa ïéa,óBqa ïéa:íeMî §¨¨©¨¦§¦¨©¦§ª¨¨©§¨©¥©§¦¨¥¨¤§©¥©¦

bbbb.dlgpa miwlg dyly elhpáéúëã ,õøàä ä÷ìçúð íéøöî éàöåéì àðú éàä øáñå .ìàøùé õøà úìçðá(å"ë øáãîá)ãçôìöå .åìçðé íúåáà úåèî úåîùì
,åéáà øôç úùåøéî åì òéâîä ÷ìçå ,õøàá åì òéâî äéäù íäéáà ÷ìç ãçôìö úåðá åìèðå .íäéðù åéä íéøöî éàöåéîù ,õøàá ÷ìç åìèð íäéðù åéáà øôçå
ú÷æçåî ìàøùé õøà ,äúéî øçàì àåáì éåàøá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéàå õøàä úà åùøé àì ïééãòù ô"òàå .íéðù éô ìèåðå øåëá äéäù åúøåëá ÷ìçå

:äúéä
cccc.dlgpa zad cg`e oad cg`éñëð úùåøéá ïéåù úáä ãçàå ïáä ãçà ,øîà÷ éëäúùåøéì íàä éñëð úùåøé ïéá ùøôä ïéàå ,áàä éñëð úùåøéáë íàä

:íàä éñëðá íéðù éô ìèåð åðéàå áàä éñëðá íéðù éô ìèåð øåëáäù àìà ,áàä éñëð
dddd.melk xn` `l:åéðá øàùì åéñëð äðúîá ïúéù é"ò àìà äùåøéä ïî å÷ìñì ìåëé ïéàå.eit lríéáåúëë åéøáã òøî áéëùå ,äúéî úîçî äååöîã íåùî

:åéô ìò éðú éëä íåùî .ïéð÷ êéøö åðéàå íéøåñîëå.xekad z` odl deyde:äðúî ïåùìá.oiniiw eixacçë ùéù ,äøåúá áåúëù äî ìò äðúî ïàë ïéàå
:äöøéù éî ìëì äðúîá åðåîî ïúéì íãàá.dyexi meyn xn` m`e,øåë úéá äãù ùøéé éðá éðåìô øîàù ,äùåøé úøåúá ãçàì èòéîå ãçàì äáéø íàå

`xephxa yexit

צלפחד. בנות שירשו הללו  הנחלות בענין  עוסקת משנתנו אף

GL eìèð ãçôìö úBðaäìçpa íé÷ìç äL: ישראל בארץ – ÀÀÈÀÈÈÀÀÈÂÈÄÇÇÂÈ
ïäéáà ÷ìç,צלפחד –íéøöî éàöBé íò äéäL בגמרא – ÅÆÂÄÆÆÈÈÄÀÅÄÀÇÄ

הארץ, נתחלקה מצרים ליוצאי  סובר: משנתנו של  שהתנא מבואר

הארץ חלוקת בפרשת נה נה נה נה ):):):):שנאמר כוכוכוכו,,,, אבותם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מטות "לשמות
ממצרים, היוצאים מספר לפי הארץ לבאי שנתחלקה כלומר  ינחלו ".

לארץ  נכנסו לא מצרים שיוצאי פי על ואף מאבותיהם; ירושה בתורת
הארץ  כשנתחלקה מקום מכל בארץ, חלק נטלו ולא במדבר  מתו  אלא

יוצאי של השמות לפי אלא הארץ באי  של  השמות לפי  נתחלקה לא
ראובן  אם כגון מאבותיהם, יורשים אלא היו לא הארץ ובאי  מצרים,

לראובן  לארץ, שנכנסו  בנים במדבר  להם ונולדו ממצרים, יצאו  ושמעון 
בני עשרה כנגד חלק שמעון  בן נטל אחד , בן  ולשמעון בנים עשרה

אחד כל של  בניו וזכו הארץ, נתחלקה ולשמעון  לראובן  שהרי ראובן,
בנותיו  נטלו  לפיכך מצרים, מיוצאי היה וצלפחד  והואיל  אביהם; בנכסי 

הארץ; בחלוקת חלקו  אביהן ,B÷ìçåאת של חלקו את נטלו וכן – ÀÆÀ
לו  שהיה øôçצלפחד , éñëða åéçà íòחפר שאף צלפחד; אבי – ÄÆÈÀÄÀÅÅÆ

ובנות  עצמן; חלק מלבד  חלקו  את בניו  ונטלו  מצרים, מיוצאי  היה
צלפחד אחי שחלקו בשעה חפר  בנכסי אביהן  חלק את קיבלו צלפחד

עם  לירש  היא הבן  במקום הבן  בת שהרי ביניהם, אביהם נחלת את
הקודמת: במשנה ששנינו כמו  ekxiהאחים, i`vei dlgpa mcewd lk"

;"mincewäéäLå,צלפחד –øBëaונמצא חפר , של –éðL ìèBð ÀÆÈÈÀÅÀÅ
íé÷ìçנוטל היה קיים, צלפחד היה שאילו כלומר אביו , בירושת – ÂÈÄ

בהם  נוטלות בנותיו  אף הלכך אביו, חפר בנכסי אחיו  עם שניים פי 

ירשו  לא עדיין צלפחד  שכשמת פי על ואף חלקים. שני  במקומו 
לאחר לבוא בראוי  שניים פי נוטל  הבכור אין והרי  הארץ, את ישראל

במוחזק כמו h),מיתה ,g zexeka dpyn) מוחזקת ישראל  ארץ מקום מכל 
שכתוב כמו מצרים, ליוצאי  ח ח ח ח ):):):):היתה וווו,,,, אל((((שמותשמותשמותשמות אתכם "והבאתי

לכם  נתתיה אני כלומר ה'", אני מורשה לכם אותה ונתתי הארץ...
בחלקו . חפר  שהחזיק כמו זה והרי ירושה,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

האב. נכסי לירושת האם נכסי ירושת בין שיש הבדלים על ללמד  באה משנתנו 

äìçpa úaä ãçàå ïaä ãçà:מבואר בגמרא –cg`e oad cg` ÆÈÇÅÀÆÈÇÇÇÇÂÈ
zadשווים בן ) שאין  כלומרdlgpl(במקום האב, ובנכסי האם בנכסי

שכשם  האם, נכסי  לירושת האב נכסי  ירושת בין  הפרש  בדינם שאין
שהבן שה  וכשם האם, בנכסי יורשים הם כך האב בנכסי  יורשים ם

האם בנכסי  לבת קודם הוא כך האב בנכסי לבת xnba`קודם oiir)
m`d iqkpl a`d iqkp oia welig oi`e ,(` ,`iw `xza `aaïaäL àlàÆÈÆÇÅ

áàä éñëða íéðL ét ìèBð בתורה כמפורש בכור , הוא הבן אם – ÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÈ
יז יז יז יז ),),),), כא כא כא כא ,,,, íàä((((דברים דברים דברים דברים  éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàå שנאמר ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÅÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÅ

שנים פי  לו לתת יכיר הבכור... את el","כי  `vni xy` lka לא אבל

;dl `vni xy` lka לא שניים פי נוטלת אינה הבכורה הבת ברם,
שנאמר בבנות, נוהגת הבכורה שאין  לפי האם, בנכסי  ולא האב בנכסי 

הבכורה טוטוטוטו):):):):בפרשת כא כא כא כא ,,,, בספרי :((((דברים דברים דברים דברים  ודרשו  בנים", לו "וילדו
הזאת בתורה dxekad),בנים zxeza).הזאת בתורה הבנות úBðaäåÀÇÈואין

áàä éñëpî úBðBfð מנכסיו הבנות ניזונות האב מיתת לאחר – ÄÄÄÀÅÈÈ
דין  בית תנאי שהוא הכתובה, תנאי i`);מכוח ,c zeaezk)ïðéàåÀÅÈ

íàä éñëpî úBðBfð אלא חל אינו הכתובה שתנאי מיתתה, לאחר – ÄÄÄÀÅÈÅ
האם ולא בו  מתחייב שהאב לפי בלבד , האב נכסי  רמה רמה רמה רמה ).).).).על ((((יד יד יד יד 

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

אחד יורש להעדיף או לירש , שראוי  ממי ירושה להפקיע שבא במי דנה משנתנו
חברו. על

øBëa éða éðBìt Léà :øîBàä, הבכור בני שהוא –ìhé àG ÈÅÄÀÄÀÄÀÄÙ
íéðL ét: האומר או מותי , לאחר בירושה –éða éðBìt Léà– ÄÀÇÄÄÀÄÀÄ
בני , åéçàשהוא íò Løéé àGלא לאחר– בירושה חלק לו  יהא ÄÇÄÆÈ

äøBzaמותי , áeúkM äî ìò äðúäL ,íeìk øîà àG–שעקר ÈÇÀÆÄÀÈÇÇÆÈÇÈ
לו  יש בן וכל  שניים פי נוטל  שבכור  בתורה שמפורש  מה בדבריו 

בטל  תנאו  בתורה שכתוב מה על המתנה כל והרי ירושה, ((((בבא בבא בבא בבא זכות

יא יא יא יא )))) ז ז ז ז ,,,, יהודהמציעאמציעאמציעאמציעא רבי  שלדעת פי  על  ואף .(ezenk dkldy)בדבר
בטל, שתנאו מודה יהודה רבי  אף כאן  מקום מכל קיים, תנאו  שבממון

בא  שלא דבר והיא הואיל הירושה, על  למחול  יכול  הבן  שאין  לפי
הירושה(xnb`).לעולם בפרשת ונאמר  שהואיל מפרשים, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר ויש

יא יא יא יא ):):):): לבני כז כז כז כז ,,,, htyn",ישראל "והיתה zwegl לבטלה יכול  תנאי אין 
åét((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ìò åéðáì åéñëð ÷lçîä– מחמת שמצווה כגון  ÇÀÇÅÀÈÈÀÈÈÇÄ

וכמסורים  ככתובים מרע שכיב דברי  והרי  למות, ונוטה חולה שהוא
בשטר , ולא בקנין  לא צורך  ואין ãçàìהם, èòîe ãçàì äaø– ÄÈÀÆÈÄÅÀÆÈ

לאחר , משנתן יותר מבניו  לאחד  øBëaäנתן úà ïäì äåLäå– ÀÄÀÈÈÆÆÇÀ
אחיו, לשל השווה חלק הבכור  לבן שנתן  ÷ïéîiאו  åéøácשיש – ÀÈÈÇÈÄ

לכל במתנה ממונו  ליתן  באדם עלכוח "מתנה כאן  ואין  שירצה, מי 
בתורה". שכתוב äMøéמה íeMî :øîà íàåלאחד ריבה אם – ÀÄÈÇÄÀËÈ
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äðzî–ïéîi÷ åéøác.øîBàä:éðLøéé éðBìt Léà,úa LiL íB÷îa;éðLøéz éza,ïa LiL íB÷îa–øîà àG ©¨¨§¨¨©¨¦¨¥¦§¦¦¨¥¦¦§¤¤©¦¦¦¨¥¦¦§¤¤¥¨©
íeìk,äøBza áeúkM äî ìò äðúäL;ïðçBé éaøä÷Bøa ïaøîBà:äMøéì éeàø àeäL éî ìò øîà íà– §¤¦§¨©©¤¨©¨©¦¨¨¤§¨¥¦¨©©¦¤¨¦ª¨

ïéîi÷ åéøác,äMøéì éeàø BðéàL éî ìòå–ïéîi÷ åéøác ïéà.åéða úà çépäå íéøçàì åéñëð úà áúBkä–äî §¨¨©¨¦§©¦¤¥¨¦ª¨¥§¨¨©¨¦©¥¤§¨¨©£¥¦§¦¦©¤¨¨©
éeNò äNòM,çeø ïéà ìáàíéîëçepîéä äçBð;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äøeMk ïéâäBð åéða eéä àG íà ¤¨¨¨£¨¥©£¨¦¨¥¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨¨£¦©¨

–áBèì øeëæ. ¨§
ÂøîBàä:éða äæ–ïîàð.éçà äæ–ïîàð Bðéà,B÷ìça Bnò ìèBðå;úî–ïîB÷îì íéñëð eøæçé;Bì eìôð ¨¥¤§¦¤¡¨¤¨¦¥¤¡¨§¥¦§¤§¥©§§§¨¦¦§¨¨§

øçà íB÷nî íéñëð–Bnò åéçà eLøéé.Bëøé ìò äøeL÷ é÷ézéc úàöîðå únL éî–íeìk dðéà Bæ éøä;äkæ §¨¦¦¨©¥¦§¤¨¦¦¤¥§¦§¥§©¦¦§¨©§¥£¥¥¨§¦¨

:äøåúá áåúëù äî ìò äðúîù éðôî ,íåìë øîà àì ,åøéáç ìùë ùøééù øîà øåëá åðá ìòå ,êúì úéá äãù ùøéé [éðá] éðåìôå.'eke dlgza oia azk
:òöîàá äðúî àéä åæ ,äðùøééå åì ïúðúå úéðåìô äãù ùøéé .óåñá àéä åæ ,åì ïúðúå äðùøéé .äìçúá åäæ ,äðùøééå éðåìôì úéðåìô äãù ïúðúlr xn` m`

.eyxeil ie`xy in:éðùøéé éðåìô ,úåðáä ïéá úá ìòå .íéðáä ïéá ïá ìò ïåâë.oiniiw eixacáéúëã(à"ë íéøáã)äðúð äøåúä ,åéðá úà åìéçðä íåéá äéäå
àìå ,ïá íå÷îá ùøéì äéåàø úáä ïéàù ,íåìë øîà àì ,ïá íå÷îá úá ìòå úá íå÷îá çà ìòã ïðçåé éáø äãåîå .äöøéù éîì íéðáì ìéçðäì áàì úåùø

áéúëã ,íåìë øîà àì íéðáì øåëáä úà äåùä íàù ïðçåé éáø äãåî ïëå .úá íå÷îá çàä(íù):ä÷åøá ïá ïðçåé 'øë äëìäå .'åëå øëáì ìëåé àìgex oi`
.epnid dgep minkg:ìàéìîâ ïá ù"øë äëìä ïéàå .àéìòî àòøæ åäééðéî ÷éôð àîìã ,äøåùë íéâäåð åéðá ïéà åìéôàå ,åéùòîá çåø úçð íéîëçì ïéà

eeee.on`p ipa df:íåáéä ïî åúùà úà øåèôìå åùøåéì.on`p epi` ig` df:åúåà íéøéëî ïðéà éøäù ,åéçà íò åùéøåäì.ewlga enr lhepeíä íà ïåâë
,äãùä éöç åì ïúåð ,åéçà àåäù ÷ôñä ìò ãéòîù äæå ,äöçîå äãù ìèåð äæå äöçîå äãù ìèåð äæ ,úåãù ùìù ÷ìçì íäì ùéå ,÷ôñä ãáì íéçà éðù

:ìå÷ùå äéàø àáä äéì øîàã ,íåìë åì ïúåð åðéà øçàäå.zn:÷ôñä.exfgi:åéçà åì ïúðù íéñëðä ïúåà.onewnlíéçà øàù ìáà .åì íðúðù éîì øîåìë
:åîò íéùøåé ïéà.el eltp:÷ôñì.xg` mewnn miqkp:úî åéùëòå íéñëð äð÷ åà .åééçá.eig` eyxii:åéçà àåäù ãéòî äéäù äæ ìù.enrà÷ àäã

`xephxa yexit

יות  יירש שאחד שאמר כגון  ירושה, בלשון לאחד  משארומיעט ר

אחיו , לשאר השווה חלק יירש הבכור  שבנו או øîàאחיו , àGÈÇ
íeìk.בתורה שכתוב מה על  שהתנה מפני  –,älçza ïéa áúk ÀÈÇÅÇÀÄÈ

äðzî íeMî :óBqa ïéa ,òöîàa ïéa הירושה לשון  שמלבד  – ÅÈÆÀÇÅÇÄÇÈÈ
נתינה, לשון  גם dligza,הזכיר oia:כגון"ozpizלבני זו  שדה

rvn`a,ויירשנה", oia זו שדה "יירש  ozpכגון: ize,"ויירשנה oiaלו
,seqaזו שדה "יירש  ozpכגון : ize,"elïéîi÷ åéøácויש שהואיל – ÀÈÈÇÈÄ

דבריו  מקום מכל  ירושה, לשון גם שהזכיר פי  על  אף מתנה, לשון כאן 

שירצה. למי במתנה ממונו ליתן  אדם שיכול Léàקיימים, :øîBàäÈÅÄ
úa LiL íB÷îa ,éðLøéé éðBìt שכן וכל  לירשו, הראויה – ÀÄÄÈÅÄÄÀÆÆÇ

בן ; שיש xne`d:במקום e`ïa LiL íB÷îa ,éðLøéz ézaוהרי – ÄÄÄÈÅÄÄÀÆÆÅ
הבת, ולא לירשו  ראוי äîהבן  ìò äðúäL ,íeìk øîà àGÈÇÀÆÄÀÈÇÇ

äøBza áeúkM.בתורה המפורש  היורש  מן  הירושה את שעקר – ÆÈÇÈ
éeàø àeäL éî ìò øîà íà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅÄÈÇÇÄÆÈ

äMøéì או יירשני; פלוני בני  ואמר : אחדים, בנים לו  שיש כגון – ÄËÈ
תירשני, פלונית בתי  ואמר : אחדות, בנות לו ÷ïéîiשיש åéøác– ÀÈÈÇÈÄ

שנאמר  בגמרא, טעמו טז טז טז טז ):):):):ומבואר  כא כא כא כא ,,,, הנחילו ((((דברים דברים דברים דברים  ביום "והיה
מיאת לכל  להנחיל  לאב רשות נתנה שהתורה הכתוב מלמד בניו ",

`mixg),שירצה miyxei iabl oke ,eipan)äMøéì éeàø BðéàL éî ìòåÀÇÄÆÅÈÄËÈ
אמר : ואפילו  בת, שיש במקום יירשני" פלוני  "איש  שאמר : כגון –

בן, שיש במקום תירשני " ÷ïéîi"בתי åéøác ïéà,מבואר בגמרא – ÅÀÈÈÇÈÄ
בן  יוחנן  רבי מדברי וכו ') יירשני" פלוני איש  ("האומר : הרישא שאף

משנתנו: שנוייה וכך yiyברוקה, mewna "ipyxii ipelt yi`" :xne`d"
zepad oia za la` ;...melk xn` `l ± oa yiy mewna "ipyxiz iza" ;za
oa opgei iaxy ,miniiw eixac ± eiqkp lk yxiiy xn` m` ,mipad oia oae

."miniiw eixac ,dyexil ie`xy in lr xn` m` :xne` dwexa אם ברם,
אף  אחיו", עם יירש לא בני  פלוני "איש כגון : שלילה, בלשון  אמר 

לפי ברישא, ששנינו כמו כלום, אמר  שלא מודה ברוקה בן  יוחנן  רבי
ברוקה, בן  יוחנן  רבי מודה כן בתורה. שכתוב מה במפורש  שעוקר 

שנאמר כלום, אמר לא לבנים, הבכור את השווה כא כא כא כא ,,,,שאם ((((דברים דברים דברים דברים 

הבכור ".טז טז טז טז ):):):): השנואה בן  פני על  האהובה בן את לבכר יוכל "לא

dwexa oa opgei iaxk dklde.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))íéøçàì åéñëð úà áúBkäÇÅÆÀÈÈÇÂÅÄ
åéða úà çépäåהשאיר ולא במתנה, לאחרים נכסיו את שנתן – ÀÄÄÇÆÈÈ

כלום, éeNòלבניו äNòM äî שנתן מה בכל האחרים שזכו – ÇÆÈÈÈ
epîéäלהם, äçBð íéîëç çeø ïéà ìáà נחת לחכמים אין  – ÂÈÅÇÂÈÄÈÅÆ

תורה. של ירושה דין שעוקר  לפי אלו , ממעשיו  ïBòîLרוח ïaøÇÈÄÀ
øeëæ ,äøeMk ïéâäBð åéða eéä àG íà :øîBà ìàéìîb ïaÆÇÀÄÅÅÄÈÈÈÂÄÇÈÈ

áBèì רא זה שבכגון תנא – ברם, הירושה. מן להעבירם הם ויים À
בניו  היו  לא שאפילו  וסובר , גמליאל  בן  שמעון  רבן על חולק קמא
תשובה  יעשו  שמא הירושה, מן  להעבירם ראוי  אין כשורה, נוהגים

הגונים. בנים מהם יצאו  שמא nw`.או `pzk dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

éða äæ :øîBàäמכל בנו, שהוא לנו  מוחזק היה שלא פי  על אף – ÈÅÆÀÄ
בנו, שהוא עליו מעיד והוא הואיל שזכאיïîàðמקום ירושה, לענין – ÆÁÈ

החליצה ומן  הייבום מן אשתו את לפטור וכן  לירשו, זה (oiirבנו
.(g ,b oiyeciw dpynéçà äæ,אחי הוא פלוני  האומר: –ïîàð Bðéà ÆÈÄÅÆÁÈ

אותו; מכירים אינם והם הואיל  אביו, בנכסי אחיו שאר  עם להורישו –
בחזקת  היא אם לאסרה, נאמן  שאינו  וחליצה, ייבום לענין הדין והוא

ישראלישראלישראלישראל");");");");מותרת """"תפארת תפארת תפארת תפארת  בירושה,ìèBðå((((רשברשברשברשב""""םםםם;;;; חלק זה אח – ÀÅ
B÷ìça Bnòמתוך לא אבל  עליו, המעיד האח של חלקו  מתוך – ÄÀÆÀ

ירושת  לחלוק שבאים ושמעון ראובן  כגון האחים, שאר  של  חלקם
שאינו  אומר  וראובן אחיהם, שהוא דן  על והעיד שמעון ובא אביהם,

הנופלת  המחצית ומתוך הנכסים, מחצית ראובן נוטל  אותו , מכיר 
שהרי הנכסים, כל שליש  כדי אלא נוטל שמעון  אין  שמעון של לחלקו

הנכסים  מכל  שישית שהוא והמותר אחים, שלושה שהם אומר הוא
בירושה: לדן נותן  דן,úîהוא –ïîB÷îì íéñëð eøæçé הנכסים – ÅÇÀÀÀÈÄÄÀÈ

לשמעון . חוזרים בירושה מחלקו  שמעון  לו  Bìשנתן  eìôð, לדן – ÈÀ
øçà íB÷nî íéñëð,ומת וכדומה, מתנה או ירושה ידי  על  – ÀÈÄÄÈÇÅ

Bnò åéçà eLøéé במה אחיהם. הוא שדן  הודה שהרי  שמעון, עם – ÄÀÆÈÄ
אלא  אחיהם, שאינו האחים שאר אמרו  שלא בזמן  אמורים? דברים
אחיהם, שאינו ואמרו  הכחישו אם אבל אותו, מכירים שאינם טענו 

בלבד  עליו  שהעיד זה אלא יירשנו  miyxtn).לא ;`xnb)únL éîÄÆÅ
é÷ézéc úàöîðå,מרע שכיב צוואת –Bëøé ìò äøeL÷ שבכגון – ÀÄÀÅÀÇÄÄÀÈÇÀÅ

כן פי  על אף שם, ונתנה כתבה אחר  שמא לומר, אין  Bæזה éøäÂÅ
íeìk dðéà אנו בו , שכתוב למי  מסרו  ולא שטר  וכתב שהואיל – ÅÈÀ

לו ליתן שלא בדעתו  נמלך שמא ישראלישראלישראלישראל");");");");חוששים ויש("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
ואין  בשטר, אלא להקנותו גמר לא שמא שחוששים הטעם, מבארים

מיתה לאחר ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שטר  øçàì((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;; da äkæשאמר כגון  – ÄÈÈÀÇÅ
שמעון , לצורך זה בשטר  זכה BðéàLלראובן: ïéa ïéLøBiä ïî ïéaÅÄÇÀÄÅÆÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚GL eìèð ãçôìö úBðaäìçpa íé÷ìç äL:ïäéáà ÷ìç,íéøöî éàöBé íò äéäL;éñëða åéçà íò B÷ìçå §§¨§¨¨§§¨£¨¦©©£¨¥¤£¦¤¤¨¨¦§¥¦§©¦§¤§¦¤¨§¦§¥
øôç;øBëa äéäLå,íé÷ìç éðL ìèBð. ¥¤§¤¨¨§¥§¥£¨¦
„äìçpa úaä ãçàå ïaä ãçà,áàä éñëða íéðL ét ìèBð ïaäL àlà,íàä éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàå. ¤¨©¥§¤¨©©©©£¨¤¨¤©¥¥¦§©¦§¦§¥¨¨§¥¥¦§©¦§¦§¥¨¥

áàä éñëpî úBðBfð úBðaäå,íàä éñëpî úBðBfð ïðéàå. §©¨¦¦¦§¥¨¨§¥¨¦¦¦§¥¨¥
‰øîBàä:øBëa éða éðBìt Léà,íéðL ét ìhé àG;éða éðBìt Léà,åéçà íò Løéé àG–íeìk øîà àG, ¨¥¦§¦§¦§¦Ÿ¦§©¦¦§¦§¦¦©¦¤¨¨©§

äøBza áeúkM äî ìò äðúäL.åét ìò åéðáì åéñëð ÷lçîä,ãçàì èòîe ãçàì äaø,øBëaä úà ïäì äåLäå ¤¦§¨©©¤¨©¨©§©¥§¨¨§¨¨©¦¦¨§¤¨¦¥§¤¨§¦§¨¨¤¤©§
–ïéîi÷ åéøác;øîà íàå:äMøé íeMî–íeìk øîà àG;älçza ïéa áúk,òöîàa ïéa,óBqa ïéa:íeMî §¨¨©¨¦§¦¨©¦§ª¨¨©§¨©¥©§¦¨¥¨¤§©¥©¦

bbbb.dlgpa miwlg dyly elhpáéúëã ,õøàä ä÷ìçúð íéøöî éàöåéì àðú éàä øáñå .ìàøùé õøà úìçðá(å"ë øáãîá)ãçôìöå .åìçðé íúåáà úåèî úåîùì
,åéáà øôç úùåøéî åì òéâîä ÷ìçå ,õøàá åì òéâî äéäù íäéáà ÷ìç ãçôìö úåðá åìèðå .íäéðù åéä íéøöî éàöåéîù ,õøàá ÷ìç åìèð íäéðù åéáà øôçå
ú÷æçåî ìàøùé õøà ,äúéî øçàì àåáì éåàøá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéàå õøàä úà åùøé àì ïééãòù ô"òàå .íéðù éô ìèåðå øåëá äéäù åúøåëá ÷ìçå

:äúéä
cccc.dlgpa zad cg`e oad cg`éñëð úùåøéá ïéåù úáä ãçàå ïáä ãçà ,øîà÷ éëäúùåøéì íàä éñëð úùåøé ïéá ùøôä ïéàå ,áàä éñëð úùåøéáë íàä

:íàä éñëðá íéðù éô ìèåð åðéàå áàä éñëðá íéðù éô ìèåð øåëáäù àìà ,áàä éñëð
dddd.melk xn` `l:åéðá øàùì åéñëð äðúîá ïúéù é"ò àìà äùåøéä ïî å÷ìñì ìåëé ïéàå.eit lríéáåúëë åéøáã òøî áéëùå ,äúéî úîçî äååöîã íåùî

:åéô ìò éðú éëä íåùî .ïéð÷ êéøö åðéàå íéøåñîëå.xekad z` odl deyde:äðúî ïåùìá.oiniiw eixacçë ùéù ,äøåúá áåúëù äî ìò äðúî ïàë ïéàå
:äöøéù éî ìëì äðúîá åðåîî ïúéì íãàá.dyexi meyn xn` m`e,øåë úéá äãù ùøéé éðá éðåìô øîàù ,äùåøé úøåúá ãçàì èòéîå ãçàì äáéø íàå

`xephxa yexit

צלפחד. בנות שירשו הללו  הנחלות בענין  עוסקת משנתנו אף

GL eìèð ãçôìö úBðaäìçpa íé÷ìç äL: ישראל בארץ – ÀÀÈÀÈÈÀÀÈÂÈÄÇÇÂÈ
ïäéáà ÷ìç,צלפחד –íéøöî éàöBé íò äéäL בגמרא – ÅÆÂÄÆÆÈÈÄÀÅÄÀÇÄ

הארץ, נתחלקה מצרים ליוצאי  סובר: משנתנו של  שהתנא מבואר

הארץ חלוקת בפרשת נה נה נה נה ):):):):שנאמר כוכוכוכו,,,, אבותם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מטות "לשמות
ממצרים, היוצאים מספר לפי הארץ לבאי שנתחלקה כלומר  ינחלו ".

לארץ  נכנסו לא מצרים שיוצאי פי על ואף מאבותיהם; ירושה בתורת
הארץ  כשנתחלקה מקום מכל בארץ, חלק נטלו ולא במדבר  מתו  אלא

יוצאי של השמות לפי אלא הארץ באי  של  השמות לפי  נתחלקה לא
ראובן  אם כגון מאבותיהם, יורשים אלא היו לא הארץ ובאי  מצרים,

לראובן  לארץ, שנכנסו  בנים במדבר  להם ונולדו ממצרים, יצאו  ושמעון 
בני עשרה כנגד חלק שמעון  בן נטל אחד , בן  ולשמעון בנים עשרה

אחד כל של  בניו וזכו הארץ, נתחלקה ולשמעון  לראובן  שהרי ראובן,
בנותיו  נטלו  לפיכך מצרים, מיוצאי היה וצלפחד  והואיל  אביהם; בנכסי 

הארץ; בחלוקת חלקו  אביהן ,B÷ìçåאת של חלקו את נטלו וכן – ÀÆÀ
לו  שהיה øôçצלפחד , éñëða åéçà íòחפר שאף צלפחד; אבי – ÄÆÈÀÄÀÅÅÆ

ובנות  עצמן; חלק מלבד  חלקו  את בניו  ונטלו  מצרים, מיוצאי  היה
צלפחד אחי שחלקו בשעה חפר  בנכסי אביהן  חלק את קיבלו צלפחד

עם  לירש  היא הבן  במקום הבן  בת שהרי ביניהם, אביהם נחלת את
הקודמת: במשנה ששנינו כמו  ekxiהאחים, i`vei dlgpa mcewd lk"

;"mincewäéäLå,צלפחד –øBëaונמצא חפר , של –éðL ìèBð ÀÆÈÈÀÅÀÅ
íé÷ìçנוטל היה קיים, צלפחד היה שאילו כלומר אביו , בירושת – ÂÈÄ

בהם  נוטלות בנותיו  אף הלכך אביו, חפר בנכסי אחיו  עם שניים פי 

ירשו  לא עדיין צלפחד  שכשמת פי על ואף חלקים. שני  במקומו 
לאחר לבוא בראוי  שניים פי נוטל  הבכור אין והרי  הארץ, את ישראל

במוחזק כמו h),מיתה ,g zexeka dpyn) מוחזקת ישראל  ארץ מקום מכל 
שכתוב כמו מצרים, ליוצאי  ח ח ח ח ):):):):היתה וווו,,,, אל((((שמותשמותשמותשמות אתכם "והבאתי

לכם  נתתיה אני כלומר ה'", אני מורשה לכם אותה ונתתי הארץ...
בחלקו . חפר  שהחזיק כמו זה והרי ירושה,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

האב. נכסי לירושת האם נכסי ירושת בין שיש הבדלים על ללמד  באה משנתנו 

äìçpa úaä ãçàå ïaä ãçà:מבואר בגמרא –cg`e oad cg` ÆÈÇÅÀÆÈÇÇÇÇÂÈ
zadשווים בן ) שאין  כלומרdlgpl(במקום האב, ובנכסי האם בנכסי

שכשם  האם, נכסי  לירושת האב נכסי  ירושת בין  הפרש  בדינם שאין
שהבן שה  וכשם האם, בנכסי יורשים הם כך האב בנכסי  יורשים ם

האם בנכסי  לבת קודם הוא כך האב בנכסי לבת xnba`קודם oiir)
m`d iqkpl a`d iqkp oia welig oi`e ,(` ,`iw `xza `aaïaäL àlàÆÈÆÇÅ

áàä éñëða íéðL ét ìèBð בתורה כמפורש בכור , הוא הבן אם – ÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÈ
יז יז יז יז ),),),), כא כא כא כא ,,,, íàä((((דברים דברים דברים דברים  éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàå שנאמר ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÅÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÅ

שנים פי  לו לתת יכיר הבכור... את el","כי  `vni xy` lka לא אבל

;dl `vni xy` lka לא שניים פי נוטלת אינה הבכורה הבת ברם,
שנאמר בבנות, נוהגת הבכורה שאין  לפי האם, בנכסי  ולא האב בנכסי 

הבכורה טוטוטוטו):):):):בפרשת כא כא כא כא ,,,, בספרי :((((דברים דברים דברים דברים  ודרשו  בנים", לו "וילדו
הזאת בתורה dxekad),בנים zxeza).הזאת בתורה הבנות úBðaäåÀÇÈואין

áàä éñëpî úBðBfð מנכסיו הבנות ניזונות האב מיתת לאחר – ÄÄÄÀÅÈÈ
דין  בית תנאי שהוא הכתובה, תנאי i`);מכוח ,c zeaezk)ïðéàåÀÅÈ

íàä éñëpî úBðBfð אלא חל אינו הכתובה שתנאי מיתתה, לאחר – ÄÄÄÀÅÈÅ
האם ולא בו  מתחייב שהאב לפי בלבד , האב נכסי  רמה רמה רמה רמה ).).).).על ((((יד יד יד יד 

i y i n g m e i
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אחד יורש להעדיף או לירש , שראוי  ממי ירושה להפקיע שבא במי דנה משנתנו
חברו. על

øBëa éða éðBìt Léà :øîBàä, הבכור בני שהוא –ìhé àG ÈÅÄÀÄÀÄÀÄÙ
íéðL ét: האומר או מותי , לאחר בירושה –éða éðBìt Léà– ÄÀÇÄÄÀÄÀÄ
בני , åéçàשהוא íò Løéé àGלא לאחר– בירושה חלק לו  יהא ÄÇÄÆÈ

äøBzaמותי , áeúkM äî ìò äðúäL ,íeìk øîà àG–שעקר ÈÇÀÆÄÀÈÇÇÆÈÇÈ
לו  יש בן וכל  שניים פי נוטל  שבכור  בתורה שמפורש  מה בדבריו 

בטל  תנאו  בתורה שכתוב מה על המתנה כל והרי ירושה, ((((בבא בבא בבא בבא זכות

יא יא יא יא )))) ז ז ז ז ,,,, יהודהמציעאמציעאמציעאמציעא רבי  שלדעת פי  על  ואף .(ezenk dkldy)בדבר
בטל, שתנאו מודה יהודה רבי  אף כאן  מקום מכל קיים, תנאו  שבממון

בא  שלא דבר והיא הואיל הירושה, על  למחול  יכול  הבן  שאין  לפי
הירושה(xnb`).לעולם בפרשת ונאמר  שהואיל מפרשים, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר ויש

יא יא יא יא ):):):): לבני כז כז כז כז ,,,, htyn",ישראל "והיתה zwegl לבטלה יכול  תנאי אין 
åét((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ìò åéðáì åéñëð ÷lçîä– מחמת שמצווה כגון  ÇÀÇÅÀÈÈÀÈÈÇÄ

וכמסורים  ככתובים מרע שכיב דברי  והרי  למות, ונוטה חולה שהוא
בשטר , ולא בקנין  לא צורך  ואין ãçàìהם, èòîe ãçàì äaø– ÄÈÀÆÈÄÅÀÆÈ

לאחר , משנתן יותר מבניו  לאחד  øBëaäנתן úà ïäì äåLäå– ÀÄÀÈÈÆÆÇÀ
אחיו, לשל השווה חלק הבכור  לבן שנתן  ÷ïéîiאו  åéøácשיש – ÀÈÈÇÈÄ

לכל במתנה ממונו  ליתן  באדם עלכוח "מתנה כאן  ואין  שירצה, מי 
בתורה". שכתוב äMøéמה íeMî :øîà íàåלאחד ריבה אם – ÀÄÈÇÄÀËÈ
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äðzî–ïéîi÷ åéøác.øîBàä:éðLøéé éðBìt Léà,úa LiL íB÷îa;éðLøéz éza,ïa LiL íB÷îa–øîà àG ©¨¨§¨¨©¨¦¨¥¦§¦¦¨¥¦¦§¤¤©¦¦¦¨¥¦¦§¤¤¥¨©
íeìk,äøBza áeúkM äî ìò äðúäL;ïðçBé éaøä÷Bøa ïaøîBà:äMøéì éeàø àeäL éî ìò øîà íà– §¤¦§¨©©¤¨©¨©¦¨¨¤§¨¥¦¨©©¦¤¨¦ª¨

ïéîi÷ åéøác,äMøéì éeàø BðéàL éî ìòå–ïéîi÷ åéøác ïéà.åéða úà çépäå íéøçàì åéñëð úà áúBkä–äî §¨¨©¨¦§©¦¤¥¨¦ª¨¥§¨¨©¨¦©¥¤§¨¨©£¥¦§¦¦©¤¨¨©
éeNò äNòM,çeø ïéà ìáàíéîëçepîéä äçBð;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äøeMk ïéâäBð åéða eéä àG íà ¤¨¨¨£¨¥©£¨¦¨¥¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨¨£¦©¨

–áBèì øeëæ. ¨§
ÂøîBàä:éða äæ–ïîàð.éçà äæ–ïîàð Bðéà,B÷ìça Bnò ìèBðå;úî–ïîB÷îì íéñëð eøæçé;Bì eìôð ¨¥¤§¦¤¡¨¤¨¦¥¤¡¨§¥¦§¤§¥©§§§¨¦¦§¨¨§

øçà íB÷nî íéñëð–Bnò åéçà eLøéé.Bëøé ìò äøeL÷ é÷ézéc úàöîðå únL éî–íeìk dðéà Bæ éøä;äkæ §¨¦¦¨©¥¦§¤¨¦¦¤¥§¦§¥§©¦¦§¨©§¥£¥¥¨§¦¨

:äøåúá áåúëù äî ìò äðúîù éðôî ,íåìë øîà àì ,åøéáç ìùë ùøééù øîà øåëá åðá ìòå ,êúì úéá äãù ùøéé [éðá] éðåìôå.'eke dlgza oia azk
:òöîàá äðúî àéä åæ ,äðùøééå åì ïúðúå úéðåìô äãù ùøéé .óåñá àéä åæ ,åì ïúðúå äðùøéé .äìçúá åäæ ,äðùøééå éðåìôì úéðåìô äãù ïúðúlr xn` m`

.eyxeil ie`xy in:éðùøéé éðåìô ,úåðáä ïéá úá ìòå .íéðáä ïéá ïá ìò ïåâë.oiniiw eixacáéúëã(à"ë íéøáã)äðúð äøåúä ,åéðá úà åìéçðä íåéá äéäå
àìå ,ïá íå÷îá ùøéì äéåàø úáä ïéàù ,íåìë øîà àì ,ïá íå÷îá úá ìòå úá íå÷îá çà ìòã ïðçåé éáø äãåîå .äöøéù éîì íéðáì ìéçðäì áàì úåùø

áéúëã ,íåìë øîà àì íéðáì øåëáä úà äåùä íàù ïðçåé éáø äãåî ïëå .úá íå÷îá çàä(íù):ä÷åøá ïá ïðçåé 'øë äëìäå .'åëå øëáì ìëåé àìgex oi`
.epnid dgep minkg:ìàéìîâ ïá ù"øë äëìä ïéàå .àéìòî àòøæ åäééðéî ÷éôð àîìã ,äøåùë íéâäåð åéðá ïéà åìéôàå ,åéùòîá çåø úçð íéîëçì ïéà

eeee.on`p ipa df:íåáéä ïî åúùà úà øåèôìå åùøåéì.on`p epi` ig` df:åúåà íéøéëî ïðéà éøäù ,åéçà íò åùéøåäì.ewlga enr lhepeíä íà ïåâë
,äãùä éöç åì ïúåð ,åéçà àåäù ÷ôñä ìò ãéòîù äæå ,äöçîå äãù ìèåð äæå äöçîå äãù ìèåð äæ ,úåãù ùìù ÷ìçì íäì ùéå ,÷ôñä ãáì íéçà éðù

:ìå÷ùå äéàø àáä äéì øîàã ,íåìë åì ïúåð åðéà øçàäå.zn:÷ôñä.exfgi:åéçà åì ïúðù íéñëðä ïúåà.onewnlíéçà øàù ìáà .åì íðúðù éîì øîåìë
:åîò íéùøåé ïéà.el eltp:÷ôñì.xg` mewnn miqkp:úî åéùëòå íéñëð äð÷ åà .åééçá.eig` eyxii:åéçà àåäù ãéòî äéäù äæ ìù.enrà÷ àäã

`xephxa yexit

יות  יירש שאחד שאמר כגון  ירושה, בלשון לאחד  משארומיעט ר

אחיו , לשאר השווה חלק יירש הבכור  שבנו או øîàאחיו , àGÈÇ
íeìk.בתורה שכתוב מה על  שהתנה מפני  –,älçza ïéa áúk ÀÈÇÅÇÀÄÈ

äðzî íeMî :óBqa ïéa ,òöîàa ïéa הירושה לשון  שמלבד  – ÅÈÆÀÇÅÇÄÇÈÈ
נתינה, לשון  גם dligza,הזכיר oia:כגון"ozpizלבני זו  שדה

rvn`a,ויירשנה", oia זו שדה "יירש  ozpכגון: ize,"ויירשנה oiaלו
,seqaזו שדה "יירש  ozpכגון : ize,"elïéîi÷ åéøácויש שהואיל – ÀÈÈÇÈÄ

דבריו  מקום מכל  ירושה, לשון גם שהזכיר פי  על  אף מתנה, לשון כאן 

שירצה. למי במתנה ממונו ליתן  אדם שיכול Léàקיימים, :øîBàäÈÅÄ
úa LiL íB÷îa ,éðLøéé éðBìt שכן וכל  לירשו, הראויה – ÀÄÄÈÅÄÄÀÆÆÇ

בן ; שיש xne`d:במקום e`ïa LiL íB÷îa ,éðLøéz ézaוהרי – ÄÄÄÈÅÄÄÀÆÆÅ
הבת, ולא לירשו  ראוי äîהבן  ìò äðúäL ,íeìk øîà àGÈÇÀÆÄÀÈÇÇ

äøBza áeúkM.בתורה המפורש  היורש  מן  הירושה את שעקר – ÆÈÇÈ
éeàø àeäL éî ìò øîà íà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅÄÈÇÇÄÆÈ

äMøéì או יירשני; פלוני בני  ואמר : אחדים, בנים לו  שיש כגון – ÄËÈ
תירשני, פלונית בתי  ואמר : אחדות, בנות לו ÷ïéîiשיש åéøác– ÀÈÈÇÈÄ

שנאמר  בגמרא, טעמו טז טז טז טז ):):):):ומבואר  כא כא כא כא ,,,, הנחילו ((((דברים דברים דברים דברים  ביום "והיה
מיאת לכל  להנחיל  לאב רשות נתנה שהתורה הכתוב מלמד בניו ",

`mixg),שירצה miyxei iabl oke ,eipan)äMøéì éeàø BðéàL éî ìòåÀÇÄÆÅÈÄËÈ
אמר : ואפילו  בת, שיש במקום יירשני" פלוני  "איש  שאמר : כגון –

בן, שיש במקום תירשני " ÷ïéîi"בתי åéøác ïéà,מבואר בגמרא – ÅÀÈÈÇÈÄ
בן  יוחנן  רבי מדברי וכו ') יירשני" פלוני איש  ("האומר : הרישא שאף

משנתנו: שנוייה וכך yiyברוקה, mewna "ipyxii ipelt yi`" :xne`d"
zepad oia za la` ;...melk xn` `l ± oa yiy mewna "ipyxiz iza" ;za
oa opgei iaxy ,miniiw eixac ± eiqkp lk yxiiy xn` m` ,mipad oia oae

."miniiw eixac ,dyexil ie`xy in lr xn` m` :xne` dwexa אם ברם,
אף  אחיו", עם יירש לא בני  פלוני "איש כגון : שלילה, בלשון  אמר 

לפי ברישא, ששנינו כמו כלום, אמר  שלא מודה ברוקה בן  יוחנן  רבי
ברוקה, בן  יוחנן  רבי מודה כן בתורה. שכתוב מה במפורש  שעוקר 

שנאמר כלום, אמר לא לבנים, הבכור את השווה כא כא כא כא ,,,,שאם ((((דברים דברים דברים דברים 

הבכור ".טז טז טז טז ):):):): השנואה בן  פני על  האהובה בן את לבכר יוכל "לא

dwexa oa opgei iaxk dklde.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))íéøçàì åéñëð úà áúBkäÇÅÆÀÈÈÇÂÅÄ
åéða úà çépäåהשאיר ולא במתנה, לאחרים נכסיו את שנתן – ÀÄÄÇÆÈÈ

כלום, éeNòלבניו äNòM äî שנתן מה בכל האחרים שזכו – ÇÆÈÈÈ
epîéäלהם, äçBð íéîëç çeø ïéà ìáà נחת לחכמים אין  – ÂÈÅÇÂÈÄÈÅÆ

תורה. של ירושה דין שעוקר  לפי אלו , ממעשיו  ïBòîLרוח ïaøÇÈÄÀ
øeëæ ,äøeMk ïéâäBð åéða eéä àG íà :øîBà ìàéìîb ïaÆÇÀÄÅÅÄÈÈÈÂÄÇÈÈ

áBèì רא זה שבכגון תנא – ברם, הירושה. מן להעבירם הם ויים À
בניו  היו  לא שאפילו  וסובר , גמליאל  בן  שמעון  רבן על חולק קמא
תשובה  יעשו  שמא הירושה, מן  להעבירם ראוי  אין כשורה, נוהגים

הגונים. בנים מהם יצאו  שמא nw`.או `pzk dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

éða äæ :øîBàäמכל בנו, שהוא לנו  מוחזק היה שלא פי  על אף – ÈÅÆÀÄ
בנו, שהוא עליו מעיד והוא הואיל שזכאיïîàðמקום ירושה, לענין – ÆÁÈ

החליצה ומן  הייבום מן אשתו את לפטור וכן  לירשו, זה (oiirבנו
.(g ,b oiyeciw dpynéçà äæ,אחי הוא פלוני  האומר: –ïîàð Bðéà ÆÈÄÅÆÁÈ

אותו; מכירים אינם והם הואיל  אביו, בנכסי אחיו שאר  עם להורישו –
בחזקת  היא אם לאסרה, נאמן  שאינו  וחליצה, ייבום לענין הדין והוא

ישראלישראלישראלישראל");");");");מותרת """"תפארת תפארת תפארת תפארת  בירושה,ìèBðå((((רשברשברשברשב""""םםםם;;;; חלק זה אח – ÀÅ
B÷ìça Bnòמתוך לא אבל  עליו, המעיד האח של חלקו  מתוך – ÄÀÆÀ

ירושת  לחלוק שבאים ושמעון ראובן  כגון האחים, שאר  של  חלקם
שאינו  אומר  וראובן אחיהם, שהוא דן  על והעיד שמעון ובא אביהם,

הנופלת  המחצית ומתוך הנכסים, מחצית ראובן נוטל  אותו , מכיר 
שהרי הנכסים, כל שליש  כדי אלא נוטל שמעון  אין  שמעון של לחלקו

הנכסים  מכל  שישית שהוא והמותר אחים, שלושה שהם אומר הוא
בירושה: לדן נותן  דן,úîהוא –ïîB÷îì íéñëð eøæçé הנכסים – ÅÇÀÀÀÈÄÄÀÈ

לשמעון . חוזרים בירושה מחלקו  שמעון  לו  Bìשנתן  eìôð, לדן – ÈÀ
øçà íB÷nî íéñëð,ומת וכדומה, מתנה או ירושה ידי  על  – ÀÈÄÄÈÇÅ

Bnò åéçà eLøéé במה אחיהם. הוא שדן  הודה שהרי  שמעון, עם – ÄÀÆÈÄ
אלא  אחיהם, שאינו האחים שאר אמרו  שלא בזמן  אמורים? דברים
אחיהם, שאינו ואמרו  הכחישו אם אבל אותו, מכירים שאינם טענו 

בלבד  עליו  שהעיד זה אלא יירשנו  miyxtn).לא ;`xnb)únL éîÄÆÅ
é÷ézéc úàöîðå,מרע שכיב צוואת –Bëøé ìò äøeL÷ שבכגון – ÀÄÀÅÀÇÄÄÀÈÇÀÅ

כן פי  על אף שם, ונתנה כתבה אחר  שמא לומר, אין  Bæזה éøäÂÅ
íeìk dðéà אנו בו , שכתוב למי  מסרו  ולא שטר  וכתב שהואיל – ÅÈÀ

לו ליתן שלא בדעתו  נמלך שמא ישראלישראלישראלישראל");");");");חוששים ויש("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
ואין  בשטר, אלא להקנותו גמר לא שמא שחוששים הטעם, מבארים

מיתה לאחר ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שטר  øçàì((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;; da äkæשאמר כגון  – ÄÈÈÀÇÅ
שמעון , לצורך זה בשטר  זכה BðéàLלראובן: ïéa ïéLøBiä ïî ïéaÅÄÇÀÄÅÆÅ
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øçàì da,ïî ïéaïéLøBiä ïî BðéàL ïéa ïéLøBiä–ïéîi÷ åéøác. ¨§©¥¥¦©§¦¥¤¥¦©§¦§¨¨©¨¦
Êåéðáì åéñëð áúBkä–éøöázëiL C:äúéî øçàìe íBiäî;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:éøö BðéàC. ©¥§¨¨§¨¨¨¦¤¦§Ÿ¥©§©©¦¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥¨¦

BúBî øçàì Bðáì åéñëð áúBkä–ìBëé Bðéà áàäïaì ïéáeúk ïäL éðtî øBkîì,éðtî øBkîì ìBëé Bðéà ïaäå ©¥§¨¨¦§§©©¨¨¥¨¦§¦§¥¤¥§¦©¥§©¥¥¨¦§¦§¥
áàä úeLøa ïäL.øëîáàä–úeîiL ãò ïéøeëî;ïaä øëî–áàä úeîiL ãò íeìk ïäa ç÷Blì ïéà.áàä ¤¥¦§¨¨¨©¨¨§¦©¤¨¨©©¥¥©¥©¨¤§©¤¨¨¨¨¨

ìBzäöøiL éî ìëì ìéëàîe L;Leìz çépäM äîe–ïéLøBé ìL àeä éøä.íépè÷e íéìBãb íéða çépä–ïéà ¥©£¦§¨¦¤¦§¤©¤¦¦©¨£¥¤§¦¦¦©¨¦§¦§©¦¥
íéñðøtúî íéìBãbäíépèwä ìò,íéìBãbä ìò ïéðBfð íépèwä àGå,äåLa ïé÷ìBç àlà.íéìBãbä eàNð– ©§¦¦§©§§¦©©§©¦§©§©¦¦¦©©§¦¤¨§¦§¨¤¨§©§¦

íépèwä eàOé.íépèwä eøîà íàå:ízà íúàNpL Cøãk íéàNBð eðà éøä–íäì ïéòîBL ïéà,äî àlà ¦§©§©¦§¦¨§©§©¦£¥¨§¦§¤¤¤§¨¤©¤¥§¦¨¤¤¨©
íäéáà íäì ïúpM,ïúð. ¤¨©¨¤£¦¤¨©

,íäéçà åðéàù åá åøôë íà ìáà .åúåà íéøéëî ïðéàù íéðòåè àìà ,ïäéçà åðéàù éàãå øîåì ïéçàä øàù åøôë àìãá éìéî éðäå .àåä íäéçàù åäì éãåî
:ãáìá åì ãéòäù äæ àìà åðùøéé àì.iwiziic:éåäéîìå í÷éîì àäú àã é÷éúééã ïåùìå .òøî áéëù úàååö.ekixia el dxeywçà øîéîì àëéìãäáúë ø

:äúéî øçàì øèù ïéàå øèùä úìá÷á àìà úåð÷äì øîâ àì éøäù ,íåìë äðéà åæ éøä éëä åìéôà ,íù äðúðå
ffff.dzin xg`le meidn aezkiy jixvåì ïúð àì ,íåéäî áúë àì íàå .äúéî øçàì ãò úåøéôä ìëàú àìå íåéäî êì éåð÷ àäé ò÷ø÷ä óåâ òîùîã

:äúéî øçàì äðúî ïéàã ,íåìë.jixv epi`åéìò çéëåî øèù ìù åðîæ ,íéãò éìò ååä éðåìô åðì øîà úáùá êëå êëá øèùá áúëù ïåéëã .íåéäî áåúëì
:éñåé éáøë äëìäå .áúëð äîì øèùá áúëðù ïîæ ,éëä àîéú àì éàã ,äðúîä äìéçúä íåéä åúåàîù.ezen xg`l:äúéî øçàìå íåéäîleki epi` a`d

.xeknl:ïáì éåð÷ óåâäù .ïáä àìá.xeknl leki epi` oade:áàì ïééåð÷ úåøéôäù .áàä àìá.a`d xkn:áàä úåîéù ãò ,ç÷åìì úåøéôä íéøåëî àîúñ
.oad xkn:áàä úåîéù ãò úåøéô ç÷åìì ïéà áàä ééçá.a`d:äúéî øçàìå íåéäî åðáì åéñëð áúëùlik`ne ylezäî ìáà .åééçá äöøéù éîì úåøéôä

úòùá ò÷ø÷ì øáåçîá çéðäù äî åìéôà ,øçàì åéñëð áúåëä ìáà .äðúîä ìá÷î åðá ìù ïä éøä ùìúéì ãîåòù ô"òà äúéî úòùá øáåçîá çéðäù
:øçàî øúåé åðá ìöà äáåø÷ íãà ìù åúòãù ,íéùøåé ìù àåä éøä åúúéî.oiqpxtzn:íéðè÷ä úñðøôî äáåøî íéìåãâä úñðøôù éôì .úåñëå ùåáì

.mipefipä ìò íéáëòî íéðè÷ä êëéôì ,íéøæôîå úåáø íéîòô íéìëåàù ,íéìåãâ ìùî íéáåøî íéðè÷ä úåðåæîù éôì .äéúùå äìéëàñðøôúäìî íéìåãâ
:å÷ìçî ãçà ìë ïåæéå ñðøôúé àìà ,ïåæéìî íéðè÷ä ìò ïéáëòî íéìåãâäå ,úéáä úñåôúî.milecb e`ypúúéî øçàì úéáä úñåôúî äôåç éëøö åùòå

:íäéáà.miphwd mb e`yi:úéáä úñåôúî.miphwd exn` m`e:åðéáà ééçá íúà íúàùðù êøãë íéàùåð åðà éøä ,íäéáà úúéî øçàìoirney oi`
.mdl:ïúð ,åééçá íäéáà íäì ïúðù äî àìà
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ïéLøBiä ïî כאילו ונמצא מיורשיו, אחד הוא ראובן  אפילו  כלומר  – ÄÇÀÄ
מקום מכל ידו, מתחת יצא ÷ïéîiלא åéøác במה שמעון וזוכה – ÀÈÈÇÈÄ

הצוואה בשטר  ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");");שכתוב """"תפארתתפארתתפארתתפארת הרמהרמהרמהרמ""""הההה;;;; ויש((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד;;;;
xg`lמפרשים: da dkif אף מחיים, לאחר מרע השכיב בה זיכה –

ראובן , שם על שכתב כגון  האיש , אותו  לשם השטר  נכתב שלא פי על 
זה, בשטר שכתוב במה זכה לשמעון : epi`yואמר  oia oiyxeid on oia

oiyxeid on, היורשין מן אינו שמעון אפילו כלומר  –oiniiw eixac–
הם וכמסורים ככתובים מרע שכיב יום יום יום יום שדברי  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

ט ט ט ט ,,,, זכייהזכייהזכייהזכייה הלהלהלהל'''' משנה משנה משנה משנה ",",",", """"מגידמגידמגידמגיד פיפיפיפי על על על על  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  שלשלשלשל נוסף נוסף נוסף נוסף  פירושפירושפירושפירוש שמביא שמביא שמביא שמביא  טוב טוב טוב טוב """"

כה כה כה כה ).).).).
i y y m e i
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åéðáì åéñëð áúBkä בבריא כאן שמדובר  מבואר, במפרשים – ÇÅÀÈÈÀÈÈ
היה  וירא אשה, לישא שרצה כגון נכסיו , על לבניו  מתנה שטר שכתב

מותו , לאחר זה ידי  על בניו  ויפסידו לאשתו, נכסיו  ישתעבדו  שמא
יהא  ובחייו מותו, לאחר להם קנויים שיהיו נכסיו , להם כתב לפיכך

הפירות אוכל ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),הוא """"תפארת תפארת תפארת תפארת  íBiäî((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;; :ázëiL CéøöÈÄÆÄÀÙÅÇ
äúéî øçàìe להם קנוי יהא הקרקע גוף משמעו : זה שנוסח – ÀÇÇÄÈ

להם  כותב אינו אם אבל  מיתה. לאחר  זוכים יהיו  ובפירות מהיום,
,"meidn" מתנה ואין מיתה, לאחר עד כלום להם הקנה שלא נמצא

חלק  לו  ואין  מנכסיו , רשותו פקע שעה באותה שהרי מיתה, לאחר
להקנותם; שיוכל  Bðéàבהם :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÅÅ

Céøö הכתוב שהזמן  לפי  בגמרא, טעמו ומבואר  "מהיום"; לכתוב – ÈÄ
הקרקע, גוף לענין  המתנה להם קנויה היום שמאותו  עליו, מוכיח בשטר

בשטר ?! הזמן את כתב למה כן , לא iqei.שאם iaxk dkldeáúBkäÇÅ
BúBî øçàì Bðáì åéñëð,מיתה ולאחר מהיום היינו –Bðéà áàä ÀÈÈÄÀÀÇÇÈÈÅ

øBkîì ìBëé,מוחלטת מכירה הנכסים את –ïéáeúk ïäL éðtî ÈÄÀÄÀÅÆÅÀÄ
ïaì קנין אלא בהם לאב ואין  לבן, קנוי הנכסים שגוף ïaäåפירות,– ÇÅÀÇÅ

øBkîì ìBëé Bðéà,אביו בחיי  הנכסים את –úeLøa ïäL éðtî ÅÈÄÀÄÀÅÆÅÄÀ
áàä.הפירות לאכילת –áàä øëîסתם הנכסים את ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÈÈÈÇÈÈ

ïéøeëî,ללוקח הפירות –úeîiL ãò הלוקח אם ברם, האב; – ÀÄÇÆÈ

ידע  ולא שהואיל  המקח, ומבטל בו חוזר  הריהו לכך, מסכים אינו
טעות מקח זה הרי פירות, אלא בהם לו יוסףיוסףיוסףיוסף").").").").שאין øëîÈÇ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

ïaä,האב בחיי  הנכסים את –úeîiL ãò íeìk ïäa ç÷Blì ïéà ÇÅÅÇÅÇÈÆÀÇÆÈ
áàä מת אפילו  הנכסים, את הלוקח קנה האב מיתת לאחר  ברם – ÈÈ

פירות  וקנין פירות, קנין אלא בהם לאב שאין  האב, מיתת קודם הבן
הגוף כקנין  ezenk).אינו dkldy ,`xnba yiwl yix zrck)LìBz áàäÈÈÅ

הפירות, את תולש  מיתה ולאחר מהיום לבנו  נכסיו שכתב האב –
äöøiL éî ìëì ìéëàîe; בחייו –Leìz çépäM äîe,כשמת – ÇÂÄÀÈÄÆÄÀÆÇÆÄÄÇÈ
ïéLøBé ìL àeä éøä מה אבל  לבדו. המתנה מקבל של ולא – ÂÅÆÀÄ

המתנה  מקבל בנו  של  הוא הרי  מיתתו, בשעת לקרקע במחובר שהניח

miwqetde miyxtnd ewlgp ylzidl cnerd xaegnae) ברטנורא עיין –
טוב" יום לפיו"תוספות לבנו , נכסיו  בכותב אמורים? דברים במה .(

אפילו  לאחר , נכסיו הכותב אבל בנו, אצל  קרובה אדם של שדעתו
היורשים של  הריהו מיתתו, בשעת לקרקע במחובר  שהניח (xnb`).מה

íépè÷e íéìBãb íéða çépä נכסיו את כתב שלא כאן , ומדובר – ÄÄÇÈÄÀÄÀÇÄ
גדולים  ביניהם שיש לבניו, ירושה והניח שמת אלא מבניו, לאחד

הקטנים, משל מרובות מלבושים על הגדולים הוצאות והרי וקטנים,
שאוכלים  הגדולים, משל מרובה הקטנים של  מזונותיהם הוצאת ואילו 

מבזבזים. ואף רבות íéñðøtúîפעמים íéìBãbä ïéà,במלבושים – ÅÇÀÄÄÀÇÀÀÄ
íépèwä ìò.הקטנים חשבון  על –ìò ïéðBfð íépèwä àGå ÇÇÀÇÄÀÇÀÇÄÄÄÇ

íéìBãbä,הגדולים חשבון  על  מזונות מקבלים הקטנים ואין  –àlà ÇÀÄÆÈ
äåLa ïé÷ìBç. מחלקו ומתפרנס ניזון  מהם אחד וכל  הנכסים, את – ÀÄÀÈÆ
íéìBãbä eàNð הנישואין הוצאות ונטלו אביהם, מיתת לאחר נשים – ÈÀÇÀÄ

שנחלקה, קודם הירושה, íépèwäמן eàOé הקטנים אף כלומר – ÄÀÇÀÇÄ
הירושה. נכסי  מכלל נישואיהם הוצאות íépèwä:יטלו  eøîà íàåÀÄÈÀÇÀÇÄ

ízà íúàNpL Cøãk íéàNBð eðà éøä נשאו אם כלומר  – ÂÅÈÀÄÀÆÆÆÀÈÆÇÆ
הרי ואמרו : האב מיתת לאחר הקטנים ובאו אביהם, בחיי הגדולים

שנשאו  כדרך  הירושה, מן הנישואין הוצאות ונוטלים נושאים אנו 
ממעותיו האב בחיי íäì(xnb`),הגדולים ïéòîBL ïéà ליתן – ÅÀÄÈÆ

הירושה, נכסי  מכלל הנישואין הוצאות íäìלהם ïúpM äî àlàÆÈÇÆÈÇÈÆ
íäéáà,בחייו –ïúð.הירושה בכלל  זה ואין – ÂÄÆÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriyz wxt `xza `aa zkqn

ÁúBpè÷e úBìBãb úBða çépä–úBpèwä ìò úBñðøtúî úBìBãbä ïéà,úBìBãbä ìò úBðBfð úBpèwä àGå,àlà ¦¦©¨§§©¥©§¦§©§§©©§©§©§©¦©©§¤¨
äåLa úB÷ìBç.úBìBãbä eàNð–úBpèwä eàOé.úBpèwä eøîà íàå:ïzà ïúàNpL Cøãk úBàNBð eðà éøä §§¨¤¨§©§¦§©§©§¦¨§©§©£¥¨§§¤¤¤§¨¤©¤

–ïäì ïéòîBL ïéà.íéðaaî úBðaa øîç äæ,íéðaä ìò úBðBfð úBðaäLìò úBðBfð ïéàåúBðaä. ¥§¦¨¤¤Ÿ¤©¨¦©¨¦¤©¨¦©©¨¦§¥¦©©¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡úBðáe íéða çépäå únL éî,íéaøî íéñëpäL ïîæa–eðBfé úBðaäå eLøéé íéðaä;ïéèòî íéñëpä– ¦¤¥§¦¦©¨¦¨¦§©¤©§¨¦§ª¦©¨¦¦§§©¨¦©§¨¦ª¨¦
íéçútä ìò eìàLé íéðaäå eðBfé úBðaä.ïBîãàøîBà:ézãñôä øëæ éðàL ìéáLa?øîàìàéìîb ïaø:äàBø ©¨¦§©¨¦¦§£©©§¨¦©§¥¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨©§¦¥¤

éøác úà éðàïBîãà. £¦¤¦§¥©§
·íeèîèå úBðáe íéða çépä,íéaøî íéñëpäL ïîæa–úBá÷pä ìöà BúBà ïéçBc íéøëfä;ïéèòî ïéñëpä– ¦¦©¨¦¨§ª§¦§©¤©§¨¦§ª¦©§¨¦¦¥¤©§¥©§¨¦ª¨¦

íéøëfä ìöà BúBà úBçBc úBá÷pä.øîBàä:äðî ìhé øëæ ézLà ãìz íà,øëæ äãìé–äðî ìèBð;äá÷ð ©§¥¥¤©§¨¦¨¥¦¥¥¦§¦¨¨¦Ÿ¨¤¨§¨¨¨¥¨¤§¥¨

gggg.zepa gipd:íéðá àìå.mipad on zepefip zepadyúåìëåà úåðáä ïéà íéùøåé íéðá ïéàù íå÷îáã .úåìåãâä ïî úåðåæéð úåðè÷ úåðá ïéàå .äáåúë éàðúá
:äìùî úðåæð úçà ìëå äåùá úå÷ìåç àìà ,äáåúë éàðúá

h`̀̀̀.miaexn miqkpdy .zny in:úåðáä åøâáéù ãò úåðáäå íéðáä åðåæéù éãë.oihren miqkpdy:äæ øåòéùë íäá ïéàù.izcqtd xkf ip`y liaya
úðåæéð úáä ïéçàä ìöà úá äî ,ïéçàä ìöà úáë ,íéèòåî íéñëðá úáä ìöà äðîìà åùòå .ïåîãàë äëìä ïéàå .ãçé åðìåë ïåæéðå ãéñôà àì àìà .ääéîúá

:íéçúôä ìò ìàùú úáäå úðåæéð äðîìàä úáä ìöà äðîìà óà ,íéçúôä ìò åìàùé íéðáäå
aaaa.mehneheäá÷ð ÷ôñ øëæ ÷ôñ:.zeawpd lv` eze` oigec mixkfd:ìå÷ùå úà øëæã äéàø éúééà äéì éøîàã.mixkfd lv` eze` zegec zeawpd

:åðîò ïåæéúå úà äá÷ðã äéàø éúééà äéì éøîàã.dpn lhep xkf dcliåúòãù ,äð÷ åðáì äëæù òøî áéëùá àëä ,äð÷ àì øáåòì äëæîä ïì àîéé÷ã â"òàå

`xephxa yexit
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גדולות  ביניהן שיש  יורשות בבנות דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
וקטנות.

úBpè÷e úBìBãb úBða çépä הבנות שנמצאו  בנים, הניח ולא – ÄÄÇÈÀÀÇ
odaיורשות, s`úBñðøtúî úBìBãbä ïéà,במלבושים –ìò ÅÇÀÄÀÇÀÀÇ

úBpèwä,הקטנות הבנות חשבון  על  –ìò úBðBfð úBpèwä àGå ÇÀÇÀÇÀÇÄÇ
úBìBãbä,הגדולות חשבון על מזונות נוטלות הקטנות הבנות –ואין  ÇÀ

äåLa úB÷ìBç àlà.מחלקה ומתפרנסת ניזונית אחת וכל –eàNð ÆÈÀÀÈÆÈÀ
úBìBãbä,שנתחלקה קודם הירושה, מן  נישואיהן הוצאות ונטלו  – ÇÀ

úBpèwä eàOé.הירושה מן ההוצאות את הן אף ויטלו –íàå ÄÀÇÀÇÀÄ
úBpèwä eøîà:לגדולות –úBàNBð eðà éøä,הירושה מן  – ÈÀÇÀÇÂÅÈÀ

ïzà ïúàNpL Cøãk, אבינו בחיי –ïäì ïéòîBL ïéàהכל – ÀÆÆÆÀÈÆÇÆÅÀÄÈÆ
הבנים בדין  zncewd).כמו  dpyna)íéðaaî úBðaa øîç äæ– ÆÙÆÇÈÄÇÈÄ

הבנים, בירושת שאינה חומרה הבנות בירושת יש זה úBðaäLÆÇÈבדבר
íéðaä ìò úBðBfð,בנות גם עמהם ויש  הבנים, יורשים שאם – ÄÇÇÈÄ

או  שיבגרו עד  הכתובה, תנאי פי על הירושה, מנכסי  ניזונות הבנות
יא); ד , (כתובות שיתארסו úBðaäעד  ìò úBðBfð ïéàå שאם – ÀÅÄÇÇÈ

בשווה, חולקות אלא הירושה, מן  ניזונות הן  אין בלבד , בנות הניח
מחלקה. ניזונית אחת וכל

y c e w z a y
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בנים  של בתביעותיהם דנה והיא ג), (יג, כתובות במסכת כולה שנויה משנתנו
והבנות  תורה, מדין  בירושה לזכות באים הבנים שכן הירושה, נכסי  לגבי ובנות

הכתובה. מתנאי מזונות תובעות

úBðáe íéða çépäå únL éî,הירושה בנכסי  לחלוק הבנים ובאים – ÄÆÅÀÄÄÇÈÄÈ
מזונות, תובעות íéaøîוהבנות íéñëpäL ïîæa הירושה שנכסי  – ÄÀÇÆÇÀÈÄÀËÄ

הם, מרובים מאביהם להם eðBféשנפלו úBðaäå eLøéé íéðaä– ÇÈÄÄÀÀÇÈÄ
שואלים: בגמרא אביהם. בנכסי  זכאים שהם oiaexn?"כפי dnke"

ש כלומר  שיבגרו ", עד  ואלו אלו מהן שייזונו "כל  "miaexn"ומסיקים:
הבנות. שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי מספיקים שהנכסים היינו 

מזון  כדי בהם שיש מרובים בנכסים ללמד משנתנו באה שלא מכאן ,
זו  הלכה שהרי  ייזונו, והבנות יירשו  שהבנים לבנים, וירושה לבנות

מתנאי ניזונות והבנות התורה, מדין  יורשים שהבנים היא, ידועה
אלא  יא), ד, (כתובות ששנינו כמו חכמים, תקנת פי  על  הכתובה

להשמיענו: באה miaexnהמשנה miqkpdy onfaכדי הם שמספיקים –
הבנות, שיבגרו עד והבנים הבנות eyxiiמזונות mipadכל את –

הבנים, לרשות יעברו הירושה נכסי שכל כלומר  epefiiiהנכסים, zepade
יכולות  הבנות ואין שיתארסו. עד או שיבגרו  עד אחיהן, ידי  על –

יהא  והשאר שנבגור  עד  מזונותינו  כדי מהנכסים לנו  תנו לבנים: לומר 
מזונות  נותנים והם הבנים, ברשות עומדים הנכסים כל  אלא שלכם,

ïéèòîלבנות; íéñëpä היינו הם, מועטים הירושה שנכסי ובזמן  – ÇÀÈÄËÈÄ
הבנות, שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי בהם eðBféשאין  úBðaäÇÈÄ

íéçútä ìò eìàLé íéðaäå הירושה מנכסי שמוציאים כלומר – ÀÇÈÄÄÀÂÇÇÀÈÄ
שאכלו  ולאחר  לבנים, נותנים והשאר שיבגרו , עד הבנות מזון  כדי 

אין  אם וכן נדבות. לבקש  הפתחים על  יחזרו שקיבלו , מה את הבנים
יחזרו  והבנים ייזונו  הבנות בלבד, הבנות מזון  כדי אלא הירושה בנכסי 

הפתחים יז יז יז יז ).).).).על יטיטיטיט,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ìéáLa((((עייןעייןעייןעיין :øîBà ïBîãàÇÀÅÄÀÄ
?ézãñôä øëæ éðàL,הבת מכוח יפה הבן כוח הלוא כלומר – ÆÂÄÈÈÄÀÇÀÄ

על הבן של ידו  תהא כאן  ומדוע יורשת, אינה והבת יורש שהבן 
עליו  מרובים בנכסים לירש וראוי בן שהוא בשביל האם התחתונה?

כאחד. כולם ייזונו  אלא מועטים? בנכסים ירושתו  את øîàÈÇלהפסיד 
ïBîãà éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø דבריו לי  נראים – ÇÈÇÀÄÅÆÂÄÆÄÀÅÇÀ

אדמון. oenc`k.של dkld oi` mewn lkn
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çépä,שמת האב –íeèîèå úBðáe íéða הוא אם ידוע שאין – ÄÄÇÈÄÈÀËÀ
נקבה, או ïéçBcזכר íéøëfä ,íéaøî íéñëpäL ïîæaBúBà ÄÀÇÆÇÀÈÄÀËÄÇÀÈÄÄ
úBá÷pä ìöàמקבל אלא בירושה, חלק הבנים עם נוטל  ואינו – ÅÆÇÀÅ

שזכר ראיה הבא לו: אומרים הבנים שכן  הבנות, כמו  בלבד  מזונות
בירושה. עמנו ותיטול ïéèòîאתה ïéñëpä הירושה שנכסי  ובזמן  – ÇÀÈÄËÈÄ

במשנה  שנינו  והרי  הבנות, למזונות אלא מספיקים שאינם מועטים, הם
הפתחים, על שואלים והבנים ניזונות הבנות úBçBcהקודמת: úBá÷päÇÀÅ

BúBà,הטומטום את –íéøëfä ìöà,הפתחים על לשאול – ÅÆÇÀÈÄ
עמנו. מזונות ותיטול את שנקבה ראיה הבא לו : øîBàäÈÅ:שאומרות

äðî ìhé øëæ ézLà ãìz íà אשתו שהיתה מרע שכיב – ÄÅÅÄÀÄÈÈÄÙÈÆ
במתנה, זוז  מאה יטול זכר, אשתי תלד אם ואמר : äãìéÈÀÈמעוברת,

äðî ìèBð ,øëæ לא לעובר  שהמזכה היא, שההלכה פי על ואף – ÈÈÅÈÆ
קרובה  אדם של שדעתו מפני העובר, זכה מרע בשכיב מקום מכל  קנה,
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øçàì da,ïî ïéaïéLøBiä ïî BðéàL ïéa ïéLøBiä–ïéîi÷ åéøác. ¨§©¥¥¦©§¦¥¤¥¦©§¦§¨¨©¨¦
Êåéðáì åéñëð áúBkä–éøöázëiL C:äúéî øçàìe íBiäî;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:éøö BðéàC. ©¥§¨¨§¨¨¨¦¤¦§Ÿ¥©§©©¦¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥¨¦

BúBî øçàì Bðáì åéñëð áúBkä–ìBëé Bðéà áàäïaì ïéáeúk ïäL éðtî øBkîì,éðtî øBkîì ìBëé Bðéà ïaäå ©¥§¨¨¦§§©©¨¨¥¨¦§¦§¥¤¥§¦©¥§©¥¥¨¦§¦§¥
áàä úeLøa ïäL.øëîáàä–úeîiL ãò ïéøeëî;ïaä øëî–áàä úeîiL ãò íeìk ïäa ç÷Blì ïéà.áàä ¤¥¦§¨¨¨©¨¨§¦©¤¨¨©©¥¥©¥©¨¤§©¤¨¨¨¨¨

ìBzäöøiL éî ìëì ìéëàîe L;Leìz çépäM äîe–ïéLøBé ìL àeä éøä.íépè÷e íéìBãb íéða çépä–ïéà ¥©£¦§¨¦¤¦§¤©¤¦¦©¨£¥¤§¦¦¦©¨¦§¦§©¦¥
íéñðøtúî íéìBãbäíépèwä ìò,íéìBãbä ìò ïéðBfð íépèwä àGå,äåLa ïé÷ìBç àlà.íéìBãbä eàNð– ©§¦¦§©§§¦©©§©¦§©§©¦¦¦©©§¦¤¨§¦§¨¤¨§©§¦

íépèwä eàOé.íépèwä eøîà íàå:ízà íúàNpL Cøãk íéàNBð eðà éøä–íäì ïéòîBL ïéà,äî àlà ¦§©§©¦§¦¨§©§©¦£¥¨§¦§¤¤¤§¨¤©¤¥§¦¨¤¤¨©
íäéáà íäì ïúpM,ïúð. ¤¨©¨¤£¦¤¨©

,íäéçà åðéàù åá åøôë íà ìáà .åúåà íéøéëî ïðéàù íéðòåè àìà ,ïäéçà åðéàù éàãå øîåì ïéçàä øàù åøôë àìãá éìéî éðäå .àåä íäéçàù åäì éãåî
:ãáìá åì ãéòäù äæ àìà åðùøéé àì.iwiziic:éåäéîìå í÷éîì àäú àã é÷éúééã ïåùìå .òøî áéëù úàååö.ekixia el dxeywçà øîéîì àëéìãäáúë ø

:äúéî øçàì øèù ïéàå øèùä úìá÷á àìà úåð÷äì øîâ àì éøäù ,íåìë äðéà åæ éøä éëä åìéôà ,íù äðúðå
ffff.dzin xg`le meidn aezkiy jixvåì ïúð àì ,íåéäî áúë àì íàå .äúéî øçàì ãò úåøéôä ìëàú àìå íåéäî êì éåð÷ àäé ò÷ø÷ä óåâ òîùîã

:äúéî øçàì äðúî ïéàã ,íåìë.jixv epi`åéìò çéëåî øèù ìù åðîæ ,íéãò éìò ååä éðåìô åðì øîà úáùá êëå êëá øèùá áúëù ïåéëã .íåéäî áåúëì
:éñåé éáøë äëìäå .áúëð äîì øèùá áúëðù ïîæ ,éëä àîéú àì éàã ,äðúîä äìéçúä íåéä åúåàîù.ezen xg`l:äúéî øçàìå íåéäîleki epi` a`d

.xeknl:ïáì éåð÷ óåâäù .ïáä àìá.xeknl leki epi` oade:áàì ïééåð÷ úåøéôäù .áàä àìá.a`d xkn:áàä úåîéù ãò ,ç÷åìì úåøéôä íéøåëî àîúñ
.oad xkn:áàä úåîéù ãò úåøéô ç÷åìì ïéà áàä ééçá.a`d:äúéî øçàìå íåéäî åðáì åéñëð áúëùlik`ne ylezäî ìáà .åééçá äöøéù éîì úåøéôä

úòùá ò÷ø÷ì øáåçîá çéðäù äî åìéôà ,øçàì åéñëð áúåëä ìáà .äðúîä ìá÷î åðá ìù ïä éøä ùìúéì ãîåòù ô"òà äúéî úòùá øáåçîá çéðäù
:øçàî øúåé åðá ìöà äáåø÷ íãà ìù åúòãù ,íéùøåé ìù àåä éøä åúúéî.oiqpxtzn:íéðè÷ä úñðøôî äáåøî íéìåãâä úñðøôù éôì .úåñëå ùåáì

.mipefipä ìò íéáëòî íéðè÷ä êëéôì ,íéøæôîå úåáø íéîòô íéìëåàù ,íéìåãâ ìùî íéáåøî íéðè÷ä úåðåæîù éôì .äéúùå äìéëàñðøôúäìî íéìåãâ
:å÷ìçî ãçà ìë ïåæéå ñðøôúé àìà ,ïåæéìî íéðè÷ä ìò ïéáëòî íéìåãâäå ,úéáä úñåôúî.milecb e`ypúúéî øçàì úéáä úñåôúî äôåç éëøö åùòå

:íäéáà.miphwd mb e`yi:úéáä úñåôúî.miphwd exn` m`e:åðéáà ééçá íúà íúàùðù êøãë íéàùåð åðà éøä ,íäéáà úúéî øçàìoirney oi`
.mdl:ïúð ,åééçá íäéáà íäì ïúðù äî àìà

`xephxa yexit

ïéLøBiä ïî כאילו ונמצא מיורשיו, אחד הוא ראובן  אפילו  כלומר  – ÄÇÀÄ
מקום מכל ידו, מתחת יצא ÷ïéîiלא åéøác במה שמעון וזוכה – ÀÈÈÇÈÄ

הצוואה בשטר  ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");");שכתוב """"תפארתתפארתתפארתתפארת הרמהרמהרמהרמ""""הההה;;;; ויש((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד;;;;
xg`lמפרשים: da dkif אף מחיים, לאחר מרע השכיב בה זיכה –

ראובן , שם על שכתב כגון  האיש , אותו  לשם השטר  נכתב שלא פי על 
זה, בשטר שכתוב במה זכה לשמעון : epi`yואמר  oia oiyxeid on oia

oiyxeid on, היורשין מן אינו שמעון אפילו כלומר  –oiniiw eixac–
הם וכמסורים ככתובים מרע שכיב יום יום יום יום שדברי  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

ט ט ט ט ,,,, זכייהזכייהזכייהזכייה הלהלהלהל'''' משנה משנה משנה משנה ",",",", """"מגידמגידמגידמגיד פיפיפיפי על על על על  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  שלשלשלשל נוסף נוסף נוסף נוסף  פירושפירושפירושפירוש שמביא שמביא שמביא שמביא  טוב טוב טוב טוב """"

כה כה כה כה ).).).).
i y y m e i
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åéðáì åéñëð áúBkä בבריא כאן שמדובר  מבואר, במפרשים – ÇÅÀÈÈÀÈÈ
היה  וירא אשה, לישא שרצה כגון נכסיו , על לבניו  מתנה שטר שכתב

מותו , לאחר זה ידי  על בניו  ויפסידו לאשתו, נכסיו  ישתעבדו  שמא
יהא  ובחייו מותו, לאחר להם קנויים שיהיו נכסיו , להם כתב לפיכך

הפירות אוכל ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),הוא """"תפארת תפארת תפארת תפארת  íBiäî((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;; :ázëiL CéøöÈÄÆÄÀÙÅÇ
äúéî øçàìe להם קנוי יהא הקרקע גוף משמעו : זה שנוסח – ÀÇÇÄÈ

להם  כותב אינו אם אבל  מיתה. לאחר  זוכים יהיו  ובפירות מהיום,
,"meidn" מתנה ואין מיתה, לאחר עד כלום להם הקנה שלא נמצא

חלק  לו  ואין  מנכסיו , רשותו פקע שעה באותה שהרי מיתה, לאחר
להקנותם; שיוכל  Bðéàבהם :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÅÅ

Céøö הכתוב שהזמן  לפי  בגמרא, טעמו ומבואר  "מהיום"; לכתוב – ÈÄ
הקרקע, גוף לענין  המתנה להם קנויה היום שמאותו  עליו, מוכיח בשטר

בשטר ?! הזמן את כתב למה כן , לא iqei.שאם iaxk dkldeáúBkäÇÅ
BúBî øçàì Bðáì åéñëð,מיתה ולאחר מהיום היינו –Bðéà áàä ÀÈÈÄÀÀÇÇÈÈÅ

øBkîì ìBëé,מוחלטת מכירה הנכסים את –ïéáeúk ïäL éðtî ÈÄÀÄÀÅÆÅÀÄ
ïaì קנין אלא בהם לאב ואין  לבן, קנוי הנכסים שגוף ïaäåפירות,– ÇÅÀÇÅ

øBkîì ìBëé Bðéà,אביו בחיי  הנכסים את –úeLøa ïäL éðtî ÅÈÄÀÄÀÅÆÅÄÀ
áàä.הפירות לאכילת –áàä øëîסתם הנכסים את ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÈÈÈÇÈÈ

ïéøeëî,ללוקח הפירות –úeîiL ãò הלוקח אם ברם, האב; – ÀÄÇÆÈ

ידע  ולא שהואיל  המקח, ומבטל בו חוזר  הריהו לכך, מסכים אינו
טעות מקח זה הרי פירות, אלא בהם לו יוסףיוסףיוסףיוסף").").").").שאין øëîÈÇ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

ïaä,האב בחיי  הנכסים את –úeîiL ãò íeìk ïäa ç÷Blì ïéà ÇÅÅÇÅÇÈÆÀÇÆÈ
áàä מת אפילו  הנכסים, את הלוקח קנה האב מיתת לאחר  ברם – ÈÈ

פירות  וקנין פירות, קנין אלא בהם לאב שאין  האב, מיתת קודם הבן
הגוף כקנין  ezenk).אינו dkldy ,`xnba yiwl yix zrck)LìBz áàäÈÈÅ

הפירות, את תולש  מיתה ולאחר מהיום לבנו  נכסיו שכתב האב –
äöøiL éî ìëì ìéëàîe; בחייו –Leìz çépäM äîe,כשמת – ÇÂÄÀÈÄÆÄÀÆÇÆÄÄÇÈ
ïéLøBé ìL àeä éøä מה אבל  לבדו. המתנה מקבל של ולא – ÂÅÆÀÄ

המתנה  מקבל בנו  של  הוא הרי  מיתתו, בשעת לקרקע במחובר שהניח

miwqetde miyxtnd ewlgp ylzidl cnerd xaegnae) ברטנורא עיין –
טוב" יום לפיו"תוספות לבנו , נכסיו  בכותב אמורים? דברים במה .(

אפילו  לאחר , נכסיו הכותב אבל בנו, אצל  קרובה אדם של שדעתו
היורשים של  הריהו מיתתו, בשעת לקרקע במחובר  שהניח (xnb`).מה

íépè÷e íéìBãb íéða çépä נכסיו את כתב שלא כאן , ומדובר – ÄÄÇÈÄÀÄÀÇÄ
גדולים  ביניהם שיש לבניו, ירושה והניח שמת אלא מבניו, לאחד

הקטנים, משל מרובות מלבושים על הגדולים הוצאות והרי וקטנים,
שאוכלים  הגדולים, משל מרובה הקטנים של  מזונותיהם הוצאת ואילו 

מבזבזים. ואף רבות íéñðøtúîפעמים íéìBãbä ïéà,במלבושים – ÅÇÀÄÄÀÇÀÀÄ
íépèwä ìò.הקטנים חשבון  על –ìò ïéðBfð íépèwä àGå ÇÇÀÇÄÀÇÀÇÄÄÄÇ

íéìBãbä,הגדולים חשבון  על  מזונות מקבלים הקטנים ואין  –àlà ÇÀÄÆÈ
äåLa ïé÷ìBç. מחלקו ומתפרנס ניזון  מהם אחד וכל  הנכסים, את – ÀÄÀÈÆ
íéìBãbä eàNð הנישואין הוצאות ונטלו אביהם, מיתת לאחר נשים – ÈÀÇÀÄ

שנחלקה, קודם הירושה, íépèwäמן eàOé הקטנים אף כלומר – ÄÀÇÀÇÄ
הירושה. נכסי  מכלל נישואיהם הוצאות íépèwä:יטלו  eøîà íàåÀÄÈÀÇÀÇÄ

ízà íúàNpL Cøãk íéàNBð eðà éøä נשאו אם כלומר  – ÂÅÈÀÄÀÆÆÆÀÈÆÇÆ
הרי ואמרו : האב מיתת לאחר הקטנים ובאו אביהם, בחיי הגדולים

שנשאו  כדרך  הירושה, מן הנישואין הוצאות ונוטלים נושאים אנו 
ממעותיו האב בחיי íäì(xnb`),הגדולים ïéòîBL ïéà ליתן – ÅÀÄÈÆ

הירושה, נכסי  מכלל הנישואין הוצאות íäìלהם ïúpM äî àlàÆÈÇÆÈÇÈÆ
íäéáà,בחייו –ïúð.הירושה בכלל  זה ואין – ÂÄÆÈÇ
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ÁúBpè÷e úBìBãb úBða çépä–úBpèwä ìò úBñðøtúî úBìBãbä ïéà,úBìBãbä ìò úBðBfð úBpèwä àGå,àlà ¦¦©¨§§©¥©§¦§©§§©©§©§©§©¦©©§¤¨
äåLa úB÷ìBç.úBìBãbä eàNð–úBpèwä eàOé.úBpèwä eøîà íàå:ïzà ïúàNpL Cøãk úBàNBð eðà éøä §§¨¤¨§©§¦§©§©§¦¨§©§©£¥¨§§¤¤¤§¨¤©¤

–ïäì ïéòîBL ïéà.íéðaaî úBðaa øîç äæ,íéðaä ìò úBðBfð úBðaäLìò úBðBfð ïéàåúBðaä. ¥§¦¨¤¤Ÿ¤©¨¦©¨¦¤©¨¦©©¨¦§¥¦©©¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡úBðáe íéða çépäå únL éî,íéaøî íéñëpäL ïîæa–eðBfé úBðaäå eLøéé íéðaä;ïéèòî íéñëpä– ¦¤¥§¦¦©¨¦¨¦§©¤©§¨¦§ª¦©¨¦¦§§©¨¦©§¨¦ª¨¦
íéçútä ìò eìàLé íéðaäå eðBfé úBðaä.ïBîãàøîBà:ézãñôä øëæ éðàL ìéáLa?øîàìàéìîb ïaø:äàBø ©¨¦§©¨¦¦§£©©§¨¦©§¥¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨©§¦¥¤

éøác úà éðàïBîãà. £¦¤¦§¥©§
·íeèîèå úBðáe íéða çépä,íéaøî íéñëpäL ïîæa–úBá÷pä ìöà BúBà ïéçBc íéøëfä;ïéèòî ïéñëpä– ¦¦©¨¦¨§ª§¦§©¤©§¨¦§ª¦©§¨¦¦¥¤©§¥©§¨¦ª¨¦

íéøëfä ìöà BúBà úBçBc úBá÷pä.øîBàä:äðî ìhé øëæ ézLà ãìz íà,øëæ äãìé–äðî ìèBð;äá÷ð ©§¥¥¤©§¨¦¨¥¦¥¥¦§¦¨¨¦Ÿ¨¤¨§¨¨¨¥¨¤§¥¨

gggg.zepa gipd:íéðá àìå.mipad on zepefip zepadyúåìëåà úåðáä ïéà íéùøåé íéðá ïéàù íå÷îáã .úåìåãâä ïî úåðåæéð úåðè÷ úåðá ïéàå .äáåúë éàðúá
:äìùî úðåæð úçà ìëå äåùá úå÷ìåç àìà ,äáåúë éàðúá

h`̀̀̀.miaexn miqkpdy .zny in:úåðáä åøâáéù ãò úåðáäå íéðáä åðåæéù éãë.oihren miqkpdy:äæ øåòéùë íäá ïéàù.izcqtd xkf ip`y liaya
úðåæéð úáä ïéçàä ìöà úá äî ,ïéçàä ìöà úáë ,íéèòåî íéñëðá úáä ìöà äðîìà åùòå .ïåîãàë äëìä ïéàå .ãçé åðìåë ïåæéðå ãéñôà àì àìà .ääéîúá

:íéçúôä ìò ìàùú úáäå úðåæéð äðîìàä úáä ìöà äðîìà óà ,íéçúôä ìò åìàùé íéðáäå
aaaa.mehneheäá÷ð ÷ôñ øëæ ÷ôñ:.zeawpd lv` eze` oigec mixkfd:ìå÷ùå úà øëæã äéàø éúééà äéì éøîàã.mixkfd lv` eze` zegec zeawpd

:åðîò ïåæéúå úà äá÷ðã äéàø éúééà äéì éøîàã.dpn lhep xkf dcliåúòãù ,äð÷ åðáì äëæù òøî áéëùá àëä ,äð÷ àì øáåòì äëæîä ïì àîéé÷ã â"òàå

`xephxa yexit
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גדולות  ביניהן שיש  יורשות בבנות דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
וקטנות.

úBpè÷e úBìBãb úBða çépä הבנות שנמצאו  בנים, הניח ולא – ÄÄÇÈÀÀÇ
odaיורשות, s`úBñðøtúî úBìBãbä ïéà,במלבושים –ìò ÅÇÀÄÀÇÀÀÇ

úBpèwä,הקטנות הבנות חשבון  על  –ìò úBðBfð úBpèwä àGå ÇÀÇÀÇÀÇÄÇ
úBìBãbä,הגדולות חשבון על מזונות נוטלות הקטנות הבנות –ואין  ÇÀ

äåLa úB÷ìBç àlà.מחלקה ומתפרנסת ניזונית אחת וכל –eàNð ÆÈÀÀÈÆÈÀ
úBìBãbä,שנתחלקה קודם הירושה, מן  נישואיהן הוצאות ונטלו  – ÇÀ

úBpèwä eàOé.הירושה מן ההוצאות את הן אף ויטלו –íàå ÄÀÇÀÇÀÄ
úBpèwä eøîà:לגדולות –úBàNBð eðà éøä,הירושה מן  – ÈÀÇÀÇÂÅÈÀ

ïzà ïúàNpL Cøãk, אבינו בחיי –ïäì ïéòîBL ïéàהכל – ÀÆÆÆÀÈÆÇÆÅÀÄÈÆ
הבנים בדין  zncewd).כמו  dpyna)íéðaaî úBðaa øîç äæ– ÆÙÆÇÈÄÇÈÄ

הבנים, בירושת שאינה חומרה הבנות בירושת יש זה úBðaäLÆÇÈבדבר
íéðaä ìò úBðBfð,בנות גם עמהם ויש  הבנים, יורשים שאם – ÄÇÇÈÄ

או  שיבגרו עד  הכתובה, תנאי פי על הירושה, מנכסי  ניזונות הבנות
יא); ד , (כתובות שיתארסו úBðaäעד  ìò úBðBfð ïéàå שאם – ÀÅÄÇÇÈ

בשווה, חולקות אלא הירושה, מן  ניזונות הן  אין בלבד , בנות הניח
מחלקה. ניזונית אחת וכל

y c e w z a y
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בנים  של בתביעותיהם דנה והיא ג), (יג, כתובות במסכת כולה שנויה משנתנו
והבנות  תורה, מדין  בירושה לזכות באים הבנים שכן הירושה, נכסי  לגבי ובנות

הכתובה. מתנאי מזונות תובעות

úBðáe íéða çépäå únL éî,הירושה בנכסי  לחלוק הבנים ובאים – ÄÆÅÀÄÄÇÈÄÈ
מזונות, תובעות íéaøîוהבנות íéñëpäL ïîæa הירושה שנכסי  – ÄÀÇÆÇÀÈÄÀËÄ

הם, מרובים מאביהם להם eðBféשנפלו úBðaäå eLøéé íéðaä– ÇÈÄÄÀÀÇÈÄ
שואלים: בגמרא אביהם. בנכסי  זכאים שהם oiaexn?"כפי dnke"

ש כלומר  שיבגרו ", עד  ואלו אלו מהן שייזונו "כל  "miaexn"ומסיקים:
הבנות. שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי מספיקים שהנכסים היינו 

מזון  כדי בהם שיש מרובים בנכסים ללמד משנתנו באה שלא מכאן ,
זו  הלכה שהרי  ייזונו, והבנות יירשו  שהבנים לבנים, וירושה לבנות

מתנאי ניזונות והבנות התורה, מדין  יורשים שהבנים היא, ידועה
אלא  יא), ד, (כתובות ששנינו כמו חכמים, תקנת פי  על  הכתובה

להשמיענו: באה miaexnהמשנה miqkpdy onfaכדי הם שמספיקים –
הבנות, שיבגרו עד והבנים הבנות eyxiiמזונות mipadכל את –

הבנים, לרשות יעברו הירושה נכסי שכל כלומר  epefiiiהנכסים, zepade
יכולות  הבנות ואין שיתארסו. עד או שיבגרו  עד אחיהן, ידי  על –

יהא  והשאר שנבגור  עד  מזונותינו  כדי מהנכסים לנו  תנו לבנים: לומר 
מזונות  נותנים והם הבנים, ברשות עומדים הנכסים כל  אלא שלכם,

ïéèòîלבנות; íéñëpä היינו הם, מועטים הירושה שנכסי ובזמן  – ÇÀÈÄËÈÄ
הבנות, שיבגרו  עד והבנים הבנות מזונות כדי בהם eðBféשאין  úBðaäÇÈÄ

íéçútä ìò eìàLé íéðaäå הירושה מנכסי שמוציאים כלומר – ÀÇÈÄÄÀÂÇÇÀÈÄ
שאכלו  ולאחר  לבנים, נותנים והשאר שיבגרו , עד הבנות מזון  כדי 

אין  אם וכן נדבות. לבקש  הפתחים על  יחזרו שקיבלו , מה את הבנים
יחזרו  והבנים ייזונו  הבנות בלבד, הבנות מזון  כדי אלא הירושה בנכסי 

הפתחים יז יז יז יז ).).).).על יטיטיטיט,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ìéáLa((((עייןעייןעייןעיין :øîBà ïBîãàÇÀÅÄÀÄ
?ézãñôä øëæ éðàL,הבת מכוח יפה הבן כוח הלוא כלומר – ÆÂÄÈÈÄÀÇÀÄ

על הבן של ידו  תהא כאן  ומדוע יורשת, אינה והבת יורש שהבן 
עליו  מרובים בנכסים לירש וראוי בן שהוא בשביל האם התחתונה?

כאחד. כולם ייזונו  אלא מועטים? בנכסים ירושתו  את øîàÈÇלהפסיד 
ïBîãà éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø דבריו לי  נראים – ÇÈÇÀÄÅÆÂÄÆÄÀÅÇÀ

אדמון. oenc`k.של dkld oi` mewn lkn
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çépä,שמת האב –íeèîèå úBðáe íéða הוא אם ידוע שאין – ÄÄÇÈÄÈÀËÀ
נקבה, או ïéçBcזכר íéøëfä ,íéaøî íéñëpäL ïîæaBúBà ÄÀÇÆÇÀÈÄÀËÄÇÀÈÄÄ
úBá÷pä ìöàמקבל אלא בירושה, חלק הבנים עם נוטל  ואינו – ÅÆÇÀÅ

שזכר ראיה הבא לו: אומרים הבנים שכן  הבנות, כמו  בלבד  מזונות
בירושה. עמנו ותיטול ïéèòîאתה ïéñëpä הירושה שנכסי  ובזמן  – ÇÀÈÄËÈÄ

במשנה  שנינו  והרי  הבנות, למזונות אלא מספיקים שאינם מועטים, הם
הפתחים, על שואלים והבנים ניזונות הבנות úBçBcהקודמת: úBá÷päÇÀÅ

BúBà,הטומטום את –íéøëfä ìöà,הפתחים על לשאול – ÅÆÇÀÈÄ
עמנו. מזונות ותיטול את שנקבה ראיה הבא לו : øîBàäÈÅ:שאומרות

äðî ìhé øëæ ézLà ãìz íà אשתו שהיתה מרע שכיב – ÄÅÅÄÀÄÈÈÄÙÈÆ
במתנה, זוז  מאה יטול זכר, אשתי תלד אם ואמר : äãìéÈÀÈמעוברת,

äðî ìèBð ,øëæ לא לעובר  שהמזכה היא, שההלכה פי על ואף – ÈÈÅÈÆ
קרובה  אדם של שדעתו מפני העובר, זכה מרע בשכיב מקום מכל  קנה,

izdw - zex`ean zeipyn
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íéúàî,äá÷ð äãìé–íéúàî úìèBð;äðî øëæ íà,íéúàî äá÷ð íà,äá÷ðe øëæ äãìéå–äðî ìèBð øëfä, ¨©¦¨§¨§¥¨¤¤¨©¦¦¨¨¨¤¦§¥¨¨©¦§¨§¨¨¨§¥¨©¨¨¥¨¤
íéúàî úìèBð äá÷päå;íeèîè äãìé–ìèBð Bðéà;øîà íà:ìhé ézLà ãìzM äî ìk–ìhé äæ éøä.íàå §©§¥¨¤¤¨©¦¨§¨ª§¥¥¦¨©¨©¤¥¥¦§¦¦Ÿ£¥¤¦Ÿ§¦

àeä àlà LøBé íL ïéà–ìkä úà LøBé. ¥¨¥¤¨¥¤©Ÿ

:åðá ìöà äáåø÷ íãà ìù.dawpe xkf dcli:ãçé íéîåàú.lhep epi` mehneh dcli:íäéðùáù úåçôë ìèåð íåèîåèù àúëìäå ,äì àéçãà ïéúéðúî éàä
.lkd z` yxei:ïì òîùî÷ ,àåä äùåøé øá åàìå àåä äîöò éðôá äéøá àîéú àìã

`xephxa yexit

לדבריו  תוקף שיהא חכמים ותיקנו  שיקנה, באמת רוצה והוא בנו , אצל 
עליו דעתו  תיטרף שלא ישראלישראלישראלישראל",",",",כדי וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

בבריאבבריאבבריאבבריא);););); אפילואפילואפילואפילו משנתנו משנתנו משנתנו משנתנו  מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים  íéúàîשיששיששיששיש äá÷ð אם האומר: – ÀÅÈÈÇÄ
מאתיים; תיטול נקבה אשתי íéúàîתלד  úìèBð ,äá÷ð äãìé– ÈÀÈÀÅÈÆÆÈÇÄ

"מאתיים" בנקבה נקטה שמשנתנו מבואר , enkבגמרא "d`n" `le)
,(xkfaרגיל כזכר, מזונותיה אחר  לחזור יכולה אינה ונקבה שהואיל

יותר  לה לזכות íéúàî(xnb`).האב äá÷ð íà ,äðî øëæ íà– ÄÈÈÈÆÄÀÅÈÈÇÄ
מאתיים, תיטול  נקבה תלד ואם מנה, יטול  זכר  אשתי תלד  אם האומר:

ëæ äãìéåäá÷ðe ø,תאומים –úìèBð äá÷päå ,äðî ìèBð øëfä ÀÈÀÈÈÈÀÅÈÇÈÈÅÈÆÀÇÀÅÈÆÆ
íéúàî לבד אחד  כל  על  אלא התנה שלא פי על  אף ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;– ÈÇÄ

ישראלישראלישראלישראל").").")."). ìèBð""""תפארת תפארת תפארת תפארת  Bðéà ,íeèîè äãìé,מבואר בגמרא – ÈÀÈËÀÅÅ
אינו  שטומטום הסובר , גמליאל בן  שמעון רבן כדעת היא שמשנתנו

כלום; נוטל  אינו  הלכך  עצמה, בפני בריה אלא נקבה, ולא זכר לא
הסוברים, כחכמים אלא גמליאל  בן שמעון כרבן  הלכה אין אבל 

כפחות  נוטל  הוא ולפיכך נקבה, ספק זכר ספק הוא שטומטום
זוז . מאה היינו ìhéשבשניהם, ézLà ãìzM äî ìk :øîà íàÄÈÇÈÇÆÅÅÄÀÄÄÙ

טומטום, וילדה –ìhé äæ éøä לא כזה שלוולד אומרים, ואין – ÂÅÆÄÙ
àeäנתכוון. àlà LøBé íL ïéà íàå,הטומטום –úà LøBé ÀÄÅÈÅÆÈÅÆ
ìkä.הוא ירושה ובר כזרעו  נחשב הטומטום שאף – ÇÙ

izdw - zex`ean zeipyn
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יא øîàדף .'Løúå ïúâa óö÷ Cìnä øòLa áLé éëcøîe íää íéîia'©¨¦¨¥¨§§©Ÿ¥§©©©¤¤¨©¦§¨¨¤¤¨©

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø,משמים בהשגחה היה המלך, את להרוג רצונם ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
ש  ומצינו הצדיק. מרדכי ידי על ישראל להצלת éö÷äàeä-Ceøa-LBãwäשיביא ó ¦§¦©¨¨

,åéãáò ìò ïBãàשנאמר כמו האופים, ושר המשקים שר על כעס (בראשית שפרעה ¨©£¨¨
ב) ס מ ׁשני על ּפרעה וגו''וּיקצף כדיריסיו' ,epîe ,÷écö ïBöø úBNòì,הוא מי - ְְְִִֵַַַָָֹֹ©£§©¦©

,óñBé,הסוהר מבית ידיהם על לפרעהøîàpLשיצא המשקים שר (בראשית בדברי ¥¤¤¡©
יב) åâå',מא éøáò øòð eðzà íLå' להביאו פרעה ציוה ואז חלמתינּו', את לנּו וּיפּתר §¨¦¨©©¦§¦ְֲִֵֶַָָֹֹ

חלומו  את ה'שיפתור שהקציף מצינו וכאן .,ïäéðBãà ìò íéãáò ותרש בגתן בלב שעלה £¨¦©£¥¤
המלך  את כדילהמית ,øácä òãeiå' áéúëc ,éëcøî ,epîe ,÷écöì ñð úBNòì©£¥§©¦©¨§§©¦§¦©¦¨©©¨¨

,'åâå 'éëcøîì לישראל ישועה ובאה המלך, הגדילו כך ידי ועל המלך, את שהציל והיינו §¨§§©
ידו. על

ותרש: בגתן של המעשה Løúåביאור ïúâa ,ïðçBé éaø øîà בבית הסף שומרי ¨©©¦¨¨¦§¨¨¤¤
ïéøtñîהמלך, eéäå ,eåä íéiñøè éðLזה עם ìa.éñøeèזה ïBL להסתיר נזהרו ולא §¥©§¦¦£§¨§©§¦¦§§¦

זו, שפה איש ידע לא המלך שבבית משום לזה,íéøîBàåדבריהם, úàaLזה íBiî §§¦¦¤¨
Bæ,המלך לבית eðéðéòa,[-אסתר] äðéL eðéàø àì מצוי המלך היה חביבותה שמרוב Ÿ¨¦¥¨§¥¥

משקה  לו להביא הלילה כל נעורים להיות צריכים והיו לשתות, צמא והיה הרבה, אצלה

אמרו, לכן עת, ìôqaבכל ñøà ìéèðå àa,המלך àìששותה ïäå .úeîiL éãk Ÿ§¨¦¤¤©¥¤§¥¤¨§¥Ÿ
éáLBiî éëcøî ék ïéòãBé eéä ב ìúéæbäהסנהדרין úkLהמקדש äéäåבבית ,äéä ¨§¦¦¨§§©¦§¥¦§©©¨¦¨¨§¨¨

ì íéòáLa òãBéïBL,.דבריהם את והבין טורסי, לשון Bìובכללם øîà מהם [-אחד ¥©§¦§¦¨¨©
äåLלחבירו], EzøîLîe ézøîLî ïéà àìäå ממונה שאתה שוה, מלאכתנו אין - ©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨

זאת  לעשות נוכל ואיך אחרת, עבודה על ואני אחת עבודה Bì.על øîà,חבירוéðà ¨©£¦
øBîLà ב גם åואעבוד ézøîLî ב נוכל EzøîLî,גם אחת בעבודה יחד וכשנהיה ¤§¦§©§¦§¦§©§§

הדבר. הגמרא:לעשות מה eðééäåמוסיפה זה, לפי מובן -øácä Lwáéå' áéúëc §©§¦§¦©§ª©©¨¨
,'àöniåשמצאוïzøîLîa eàöîð àlL,.הדבר ונתגלה בהם חשדו ולכן ©¦¨¥¤Ÿ¦§§§¦§©§¨

älàä íéøácä øçà'.'המן את אחׁשורֹוׁש הּמל הגמרא:ּגּדל éàî)מבררת øçà) ©©©§¨¦¨¥¤ְֲִֵֶֶֶַַַָָ

['øçà' éàî] הודגש מדוע ותרש.- בגתן מעשה אחר היתה המן àáø,שגדולת øîà ©©©¨©¨¨
רק לגדולה הרשע המן שעלה äàeôøללמד àeä-Ceøa-LBãwä àøaL øçà©©¤¨¨©¨¨§¨

,äknì וכ הגזירה. לביטול שהביא מרדכי, לגדולת הביא ותרש בגתן øîàcשמעשה ©©¨§¨©
íäì àøBa ïk íà àlà ìàøNé úà äkî àeä Ceøa LBãwä ïéà ,Lé÷ì Léø¥¨¦¥©¨¨©¤¤¦§¨¥¤¨¦¥¥¨¤

øîàpL ,äléçz äàeôø(א ז íéøôà'.(הושע ïBò äìâðå ìàøNéì éàôøk',ודרש §¨§¦¨¤¤¡©§¨§¦§¦§¨¥§¦§¨£¤§©¦
מכה. עליהם שמביא ידי על אפרים' עון 'נגלה לישראל רפואה שבורא אחר ¨£ìáàשרק 

ïk,אצל Bðéà íìBòä úBneàאלאïúBà äkî,תחילהíäì àøBa Ck øçàå ¨¨¥¥©¤¨§©©¨¥¨¤
øîàpL ,äàeôø(כב יט âðå'âð(ישעיה íéøöî úà 'ä ó,'àBôøå ó שתחילה והיינו §¨¤¤¡©§¨©¤¦§©¦¨Ÿ§¨

רפואתם  בורא בתשובה כשחוזרים כך ואחר אותם, .מכה

נאמר לו, השתחוה שלא מרדכי על המן ìכשכעס åéðéòa æáiå'Bcáì éëcøîa ãé çìL.'מרּדכי עם את לֹו הּגידּו øîàּכי ©¦¤§¥¨¦§Ÿ©¨§¨§¢©§©ְֳִִִֶַָָ¨©
äléçza ,àáøלנקום המן óBqáìeחשב ,'Bcáì éëcøîa'לנקום ïðaøחשב ,epîe ,'éëcøî íò'a מרדכי חברי החכמים -, ¨¨©§¦¨§¨§§©§©§©§©¨§§©©©¨¨

óBqáìeלנקום והחליט דעתו, נחה íéãeäiä.לא ìëa §©§¨©§¦
.'ìøBbä àeä øet ìétä'.'גורל 'הפיל לומר די הלא הגורל', הוא פור 'הפיל הלשון כפל את לבאר ïåékבברייתא,àðzיש ¦¦©¨¨¨¥¨

המן çøiaשראה øet éì ìôð øîà ,äìBãb äçîN çîN ,øãà Lãça øet ìôpL[חודש-]äLî Ba únL, שהוא וחשב ¤¨©§Ÿ¤£¨¨©¦§¨§¨¨©¨©¦©¤©¤¥¤
זה  גורל על בדעתו ששמח היינו הגורל' ו'הוא במזימתו, ויצליח לישראל פורענות הברייתא:.זמן äéäמוסיפה àìåהמןòãBé §Ÿ¨¨¥©

úî øãàa äòáLaL משה,åגםãìBð øãàa äòáLaמותו ביום משה שאמר כמו ב)משה, לא ׁשנה (דברים ועׂשרים מאה 'ּבן ¤§¦§¨©£¨¥§§¦§¨©£¨©ְְִֵֶֶָָָ

ליום  מיום שנה ועשרים מאה לו מלאו זה שביום הּיֹום', לישראל.אנכי רע סימן שהיא מיתתו השפעת מתבטלת לידתו, זמן גם שהוא וכיון , ִַָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

קבלת  שלעת  ותקותי  שבועות.  משך  זה  כדבעי  אינו  בריאותה  מצב  אשר  להידיעה  נבהלתי 

יותר  בו  מצוה  מצות,  עניני  בכל  הרי  כי  בעצמה,  עד"ז  להודיע  ותוכל  מצבה  הוטב  כבר  זה  מכתבי 

מבשלוחו, והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

האמונה הפשוטה דכל איש ואשה הישראלים מכריחה להאמין גם כן אשר רק הקב"ה הוא 

בעל הבית היחידי של כל העולם ומלואו אשר גם עולם הזה הגשמי ואיש ואשה הפרטיים בכלל זה, 

וכיון שהשי"ת הוא עצם הטוב בודאי רוצה לתת אך טוב וחסד לכל אחד ואחת, אשר בריאות הגוף 

הוא אחד העיקרים בזה, וכמבואר ברמב"ם הלכות דיעות סוף פרק ג' וריש פרק ד'. וידועה ג"כ תורת 

הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו' עזב תעזב עמו, ונתבאר במאמר דיו"ד 

שבט תשי"ג.

וכשמרגישים )לא רק יודעים( את כל הנ"ל במילא נחדרת הנפש בשקט פנימי המביא אחריו 

זה  שיהי'  ויה"ר  הנ"ל,  בכל  טוב  לבשר  יצליחה  והשי"ת  קרובה.  ורפואה  בבריאות  מיידית  הטבה 

בהקדים האפשרי.

המחכה לבשו"ט.



קעט a dpyn iriyz wxt `xza `aa zkqn

íéúàî,äá÷ð äãìé–íéúàî úìèBð;äðî øëæ íà,íéúàî äá÷ð íà,äá÷ðe øëæ äãìéå–äðî ìèBð øëfä, ¨©¦¨§¨§¥¨¤¤¨©¦¦¨¨¨¤¦§¥¨¨©¦§¨§¨¨¨§¥¨©¨¨¥¨¤
íéúàî úìèBð äá÷päå;íeèîè äãìé–ìèBð Bðéà;øîà íà:ìhé ézLà ãìzM äî ìk–ìhé äæ éøä.íàå §©§¥¨¤¤¨©¦¨§¨ª§¥¥¦¨©¨©¤¥¥¦§¦¦Ÿ£¥¤¦Ÿ§¦

àeä àlà LøBé íL ïéà–ìkä úà LøBé. ¥¨¥¤¨¥¤©Ÿ

:åðá ìöà äáåø÷ íãà ìù.dawpe xkf dcli:ãçé íéîåàú.lhep epi` mehneh dcli:íäéðùáù úåçôë ìèåð íåèîåèù àúëìäå ,äì àéçãà ïéúéðúî éàä
.lkd z` yxei:ïì òîùî÷ ,àåä äùåøé øá åàìå àåä äîöò éðôá äéøá àîéú àìã

`xephxa yexit

לדבריו  תוקף שיהא חכמים ותיקנו  שיקנה, באמת רוצה והוא בנו , אצל 
עליו דעתו  תיטרף שלא ישראלישראלישראלישראל",",",",כדי וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

בבריאבבריאבבריאבבריא);););); אפילואפילואפילואפילו משנתנו משנתנו משנתנו משנתנו  מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים  íéúàîשיששיששיששיש äá÷ð אם האומר: – ÀÅÈÈÇÄ
מאתיים; תיטול נקבה אשתי íéúàîתלד  úìèBð ,äá÷ð äãìé– ÈÀÈÀÅÈÆÆÈÇÄ

"מאתיים" בנקבה נקטה שמשנתנו מבואר , enkבגמרא "d`n" `le)
,(xkfaרגיל כזכר, מזונותיה אחר  לחזור יכולה אינה ונקבה שהואיל

יותר  לה לזכות íéúàî(xnb`).האב äá÷ð íà ,äðî øëæ íà– ÄÈÈÈÆÄÀÅÈÈÇÄ
מאתיים, תיטול  נקבה תלד ואם מנה, יטול  זכר  אשתי תלד  אם האומר:

ëæ äãìéåäá÷ðe ø,תאומים –úìèBð äá÷päå ,äðî ìèBð øëfä ÀÈÀÈÈÈÀÅÈÇÈÈÅÈÆÀÇÀÅÈÆÆ
íéúàî לבד אחד  כל  על  אלא התנה שלא פי על  אף ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;– ÈÇÄ

ישראלישראלישראלישראל").").")."). ìèBð""""תפארת תפארת תפארת תפארת  Bðéà ,íeèîè äãìé,מבואר בגמרא – ÈÀÈËÀÅÅ
אינו  שטומטום הסובר , גמליאל בן  שמעון רבן כדעת היא שמשנתנו

כלום; נוטל  אינו  הלכך  עצמה, בפני בריה אלא נקבה, ולא זכר לא
הסוברים, כחכמים אלא גמליאל  בן שמעון כרבן  הלכה אין אבל 

כפחות  נוטל  הוא ולפיכך נקבה, ספק זכר ספק הוא שטומטום
זוז . מאה היינו ìhéשבשניהם, ézLà ãìzM äî ìk :øîà íàÄÈÇÈÇÆÅÅÄÀÄÄÙ

טומטום, וילדה –ìhé äæ éøä לא כזה שלוולד אומרים, ואין – ÂÅÆÄÙ
àeäנתכוון. àlà LøBé íL ïéà íàå,הטומטום –úà LøBé ÀÄÅÈÅÆÈÅÆ
ìkä.הוא ירושה ובר כזרעו  נחשב הטומטום שאף – ÇÙ

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יא øîàדף .'Løúå ïúâa óö÷ Cìnä øòLa áLé éëcøîe íää íéîia'©¨¦¨¥¨§§©Ÿ¥§©©©¤¤¨©¦§¨¨¤¤¨©

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø,משמים בהשגחה היה המלך, את להרוג רצונם ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
ש  ומצינו הצדיק. מרדכי ידי על ישראל להצלת éö÷äàeä-Ceøa-LBãwäשיביא ó ¦§¦©¨¨

,åéãáò ìò ïBãàשנאמר כמו האופים, ושר המשקים שר על כעס (בראשית שפרעה ¨©£¨¨
ב) ס מ ׁשני על ּפרעה וגו''וּיקצף כדיריסיו' ,epîe ,÷écö ïBöø úBNòì,הוא מי - ְְְִִֵַַַָָֹֹ©£§©¦©

,óñBé,הסוהר מבית ידיהם על לפרעהøîàpLשיצא המשקים שר (בראשית בדברי ¥¤¤¡©
יב) åâå',מא éøáò øòð eðzà íLå' להביאו פרעה ציוה ואז חלמתינּו', את לנּו וּיפּתר §¨¦¨©©¦§¦ְֲִֵֶַָָֹֹ

חלומו  את ה'שיפתור שהקציף מצינו וכאן .,ïäéðBãà ìò íéãáò ותרש בגתן בלב שעלה £¨¦©£¥¤
המלך  את כדילהמית ,øácä òãeiå' áéúëc ,éëcøî ,epîe ,÷écöì ñð úBNòì©£¥§©¦©¨§§©¦§¦©¦¨©©¨¨

,'åâå 'éëcøîì לישראל ישועה ובאה המלך, הגדילו כך ידי ועל המלך, את שהציל והיינו §¨§§©
ידו. על

ותרש: בגתן של המעשה Løúåביאור ïúâa ,ïðçBé éaø øîà בבית הסף שומרי ¨©©¦¨¨¦§¨¨¤¤
ïéøtñîהמלך, eéäå ,eåä íéiñøè éðLזה עם ìa.éñøeèזה ïBL להסתיר נזהרו ולא §¥©§¦¦£§¨§©§¦¦§§¦

זו, שפה איש ידע לא המלך שבבית משום לזה,íéøîBàåדבריהם, úàaLזה íBiî §§¦¦¤¨
Bæ,המלך לבית eðéðéòa,[-אסתר] äðéL eðéàø àì מצוי המלך היה חביבותה שמרוב Ÿ¨¦¥¨§¥¥

משקה  לו להביא הלילה כל נעורים להיות צריכים והיו לשתות, צמא והיה הרבה, אצלה

אמרו, לכן עת, ìôqaבכל ñøà ìéèðå àa,המלך àìששותה ïäå .úeîiL éãk Ÿ§¨¦¤¤©¥¤§¥¤¨§¥Ÿ
éáLBiî éëcøî ék ïéòãBé eéä ב ìúéæbäהסנהדרין úkLהמקדש äéäåבבית ,äéä ¨§¦¦¨§§©¦§¥¦§©©¨¦¨¨§¨¨

ì íéòáLa òãBéïBL,.דבריהם את והבין טורסי, לשון Bìובכללם øîà מהם [-אחד ¥©§¦§¦¨¨©
äåLלחבירו], EzøîLîe ézøîLî ïéà àìäå ממונה שאתה שוה, מלאכתנו אין - ©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨

זאת  לעשות נוכל ואיך אחרת, עבודה על ואני אחת עבודה Bì.על øîà,חבירוéðà ¨©£¦
øBîLà ב גם åואעבוד ézøîLî ב נוכל EzøîLî,גם אחת בעבודה יחד וכשנהיה ¤§¦§©§¦§¦§©§§

הדבר. הגמרא:לעשות מה eðééäåמוסיפה זה, לפי מובן -øácä Lwáéå' áéúëc §©§¦§¦©§ª©©¨¨
,'àöniåשמצאוïzøîLîa eàöîð àlL,.הדבר ונתגלה בהם חשדו ולכן ©¦¨¥¤Ÿ¦§§§¦§©§¨

älàä íéøácä øçà'.'המן את אחׁשורֹוׁש הּמל הגמרא:ּגּדל éàî)מבררת øçà) ©©©§¨¦¨¥¤ְֲִֵֶֶֶַַַָָ

['øçà' éàî] הודגש מדוע ותרש.- בגתן מעשה אחר היתה המן àáø,שגדולת øîà ©©©¨©¨¨
רק לגדולה הרשע המן שעלה äàeôøללמד àeä-Ceøa-LBãwä àøaL øçà©©¤¨¨©¨¨§¨

,äknì וכ הגזירה. לביטול שהביא מרדכי, לגדולת הביא ותרש בגתן øîàcשמעשה ©©¨§¨©
íäì àøBa ïk íà àlà ìàøNé úà äkî àeä Ceøa LBãwä ïéà ,Lé÷ì Léø¥¨¦¥©¨¨©¤¤¦§¨¥¤¨¦¥¥¨¤

øîàpL ,äléçz äàeôø(א ז íéøôà'.(הושע ïBò äìâðå ìàøNéì éàôøk',ודרש §¨§¦¨¤¤¡©§¨§¦§¦§¨¥§¦§¨£¤§©¦
מכה. עליהם שמביא ידי על אפרים' עון 'נגלה לישראל רפואה שבורא אחר ¨£ìáàשרק 

ïk,אצל Bðéà íìBòä úBneàאלאïúBà äkî,תחילהíäì àøBa Ck øçàå ¨¨¥¥©¤¨§©©¨¥¨¤
øîàpL ,äàeôø(כב יט âðå'âð(ישעיה íéøöî úà 'ä ó,'àBôøå ó שתחילה והיינו §¨¤¤¡©§¨©¤¦§©¦¨Ÿ§¨

רפואתם  בורא בתשובה כשחוזרים כך ואחר אותם, .מכה

נאמר לו, השתחוה שלא מרדכי על המן ìכשכעס åéðéòa æáiå'Bcáì éëcøîa ãé çìL.'מרּדכי עם את לֹו הּגידּו øîàּכי ©¦¤§¥¨¦§Ÿ©¨§¨§¢©§©ְֳִִִֶַָָ¨©
äléçza ,àáøלנקום המן óBqáìeחשב ,'Bcáì éëcøîa'לנקום ïðaøחשב ,epîe ,'éëcøî íò'a מרדכי חברי החכמים -, ¨¨©§¦¨§¨§§©§©§©§©¨§§©©©¨¨

óBqáìeלנקום והחליט דעתו, נחה íéãeäiä.לא ìëa §©§¨©§¦
.'ìøBbä àeä øet ìétä'.'גורל 'הפיל לומר די הלא הגורל', הוא פור 'הפיל הלשון כפל את לבאר ïåékבברייתא,àðzיש ¦¦©¨¨¨¥¨

המן çøiaשראה øet éì ìôð øîà ,äìBãb äçîN çîN ,øãà Lãça øet ìôpL[חודש-]äLî Ba únL, שהוא וחשב ¤¨©§Ÿ¤£¨¨©¦§¨§¨¨©¨©¦©¤©¤¥¤
זה  גורל על בדעתו ששמח היינו הגורל' ו'הוא במזימתו, ויצליח לישראל פורענות הברייתא:.זמן äéäמוסיפה àìåהמןòãBé §Ÿ¨¨¥©

úî øãàa äòáLaL משה,åגםãìBð øãàa äòáLaמותו ביום משה שאמר כמו ב)משה, לא ׁשנה (דברים ועׂשרים מאה 'ּבן ¤§¦§¨©£¨¥§§¦§¨©£¨©ְְִֵֶֶָָָ

ליום  מיום שנה ועשרים מאה לו מלאו זה שביום הּיֹום', לישראל.אנכי רע סימן שהיא מיתתו השפעת מתבטלת לידתו, זמן גם שהוא וכיון , ִַָֹ

i"yx

åéãáò ìò ïåãàÐ"drxt sevwie
."eiqixq ipy lréñøåè ïåùìÐ

.mewn myäðéù åðéàø àìÐjezn
daxn did eilr daiag dzidy

.zezyl `nve ,yinyzaéúøîùî
êúøîùîåÐlr dpenn dz`

lr dpenn ip`e ,zg` dcear
:opiqxb ikd .zxg` dcearøçà

êìîä ìãâ äìàä íéøáãä
'åâå ïîä úà [ùåøåùçà]Ðxza

.aizk yxze ozbaéòá à÷å
:àãåîìúéàî øçàÐcird dn

`ay cr elcib `ly aezkd eilr
.dfd dyrn-ùåã÷ä àøáù øçà

äëîì äàåôø àåä-êåøáÐ
.onf xg`l `eal dcizrdëéàôø

ìàøùéìÐoer dlbp jk xg`e
`ian ip`y dkn ici lr ,mixt`

.odilrøåô ìéôäÐ`ed xet edne
leti mei efi`a ,meil mein .lxebd
lxebde ,ycegl ycegn oke .lxebd
el ltpe ,cg` meia lihd olek ly

.[cg`] lr lxebdøãàá äòáùá
äùî úîÐon elr mrde" xn`py

"oey`xd ycegl xeyra ocxid
rxtnl mdn `v .(c ryedi)
,dyn ly ela`a mei miyly
,dciv mdl epikdy mini dylye
cera ik dciv mkl epikd" xn`py

'ebe mixaer mz` mini dyly"
zn xc`a draya ixd (` my)

.dynãìåð øãàá äòáùáåÐ
dpy mixyre d`n oa" aizkc

(`l mixac) "meid ikp`:
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אגרות קודש
 ב"ה,  יו"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי לקרות בסיום מכתבו אודות התעסקותו בלימודים השונים עם התלמידים הגדולים 

גוי שנעשים מוחו  והקטנים. ובודאי תקוים הבטחת רבינו הזקן בפירושו על הפסוק וצדקה תרומם 

ולבו זכים אלף פעמים ככה, שהפירוש בזה הוא אלף ממש, ובמילא בהענינים שלומד לעצמו ומתפלל 

ומתבונן קודם התפלה ובשעת התפלה ולאחרי' - יהי' זה בהצלחה אלף פעמים ככה.

בברכה שבקרוב ממש ימצא זיווגו המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.
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       חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף קג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף קג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהנוגע לשאלתו אם יבוא בנם לחג הפסח לביתם, הנה מוכרחני לאמר שבפעם העבר שהי'... 

פעל זה על בנו פיזור הנפש גדול ביותר העדר החשק בלימודו וכו' וארך זמן עד ששב ללימודו כמו שהי' 

לפני זה, ובמילא אם רק יש אפשרי]ו[ת שלא יסע לביתו ולא יפסיק מלימודו, לדעתי היתה בזה תועלת 

גדולה בשביל בנו שי'.

והשי"ת יזכהו ויצליחו ואת זוגתו שיחיו לקבל מבנם זה רוב נחת יהודי וחסידותי.

בברכת פורים שמח.
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       חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קפז              

          
          

       
         
           
          

          


         
        

         
      

          
          

         
         
          

         
         

         
           

       
       

   
          

          
         
           

        
        

         
      

         
     

         
        

           
          

        
        

     
  


        
        

          
         

         
        

        
         

       
       

         
          

        
          

   


         

      
            

    
        

          
         

          
         

          
        

         
    

        
          

        
          

           
          
         

          
           

         
          

        
         

         
      

        
        

        
       

          
          

        
          

           


        
           

         
        

           
          

         
          

        
     

          
  

           
          

         
        

      
           

        
        

        
         

    
      

 























































































































































































































































קפח             

         
          

        
         

         
      

          
        

 
        

        
          

 
         

         
          

         
         

       
          

        
         

         
         

    
       

       
       

        
        

         
       

      
        

        
           

    
        

         
           

 
         

       
         

        
       

          
       

          
       

     
         

       
        

          
        

           
         

            
        

           
           

          
           

          
        

         
       

       
          

           
          

         
           

        
        

        
          

         
          

           
         

        
         

         
      

          


          
          

          
          

         
      

         
          

         
        

        
        

      
            

       
        

 
     
      

       
       

         
          

 
    

      
      

      









































































































































































































































המשך באמוד פד
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אגרות קודש

 ב"ה, יו"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

... בהנוגע לחברה תהלים העולמית, הנה מפני כמה טעמים קשה להכנס בהוצאות חדשות. 

אבל בכ"ז כיוון שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הי' חביב עליו ענין זה ביותר, בטח ימצא 

אופן להמשיכו במינימום של הוצאות ושיאמר תהלים עכ"פ פעמים בשבוע.

ובודאי ע"פ מנהג ירושלים עיה"ק שכל אחד מחובשי בית המדרש יש לו כמה ענינים וישיבות, 

הרי בטח גם בהנ"ל יש לצרף לאמירת תהלים הנ"ל את אלו הלומדים דא"ח בישיבותינו ומוסדותנו, 

שמלבד שיוקטנו עי"ז ההוצאות, הנה העיקר שהעוסק בפנימיות התורה הרי גם תפלתו מתקבלת יותר. 

ואחכה לידיעות משמחות מכת"ר שי' בזה.

כבקשתו נשלח לו מתנה תהלים עם פי' הצ"צ וכן התניא, ובודאי יאשר קבלתם...

בהנוגע ליסוד ביהכ"נ של חב"ד בשכונת שערי חסד... מובן אשר תומ"י צריך לקבוע ג"כ שיעורי 

דא"ח נוסף על השיעורים בתורת הנגלה בבית הכנסת זו, כי אף שגדול ערך התפלה בנוסח אר"י ורבינו 

הזקן, אבל אוהב ה' שערי ציון וכדרז"ל שצ"ל ג"כ מקום תורה...

בברכה לרפו"ש ות"ח מראש עכהנ"ל.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... והנה זה כמה כתבתי שהצלחת אנ"ש... תלוי בזה שיסכימו להאמת שאין הם קאנקורענטין 

הצנורות  מקלקלים  הרי  ובמעשה  בפועל  ניכר  זה  שאין  מה  כל  אבל  לרעהו.  איש  מסייעים  אלא 

וההשפעות, וע"פ מאמר הצ"צ א. ב. אחדות ברכה כו'...

בברכה.
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אמת היא דרך המיצוע. נטייה לימין להחמיר על עצמו ולמצוא בעצמו חסרונות או ענייני עבירות, שאינם כפי שהאמת היא, או נטייה 
לשמאל, להקל על עצמו, לחפות על חסרונות עצמו, או להקל בענייני עבודה בגלל אהבת עצמו – שתיהן דרכים לא אמיתיות

היום יום כז אדר א
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       חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך באמוד מב
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.àäéìòL ìhä ïî äøBçL äLãç úélè øòðîä[aÎ`dì ìéòBîe ätéî àeä ìhä ïî døeòpL éðtî ,áiç ¯ ©§©¥©¦£¨¨§¨¦©©¤¨¤¨©¨¦§¥¤¦¨¦©©§©¤¦¨
ñeak Bîk3[bøeòð àìa dLáìì àlL äéìò ãét÷nL àeäå .[cíà óàL ,äéìò ãét÷î Bðéà íà ìáà , §¦§¤©§¦¨¤¨¤Ÿ§¨§¨§Ÿ¦£¨¦¥©§¦¨¤¨¤©¦

dLáìlî òðîð äéä àì døòðî äéä àì[dñeaëk Bìöà áeLç äæ éeté ïéà ¯[eíã÷ døòðì Bì øzîe , Ÿ¨¨§©£¨Ÿ¨¨¦§¨¦§¨§¨¥¦¤¨¤§§¦ª¨§©£¨Ÿ¤
äpLaìiL[f. ¤¦§§¤¨

íéðBòáö éðéî øàL Bà änãà Bà äðáì àéä íà ìáà[g,ñeak Bîk dì äôé øeòpä ïéà ¯ äLãç dðéàL Bà £¨¦¦§¨¨£ª¨§¨¦¥¦§¦¤¥¨£¨¨¥©¦¨¤¨§¦
øeòð àìa dLáìì àlL äéìò ãét÷î íà óà døòðì øzî ïëìå11. §¨¥ª¨§©£¨©¦©§¦¨¤¨¤Ÿ§¨§¨§Ÿ¦

dLecça àéä ïéãò àlà Ck ìk da eLnzLð àlL ïîæ ìk ?äLãç úàø÷ð éúîéà ãòå[h: §©¥¨©¦§¥£¨¨¨§©¤Ÿ¦§©§¨¨¨¤¨£©¦¦§¦¨
בשבת: הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן

•

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
äéìòù ìèä [à גבי על נשארת מועטת, הטל רטיבות -

מרובה  ברטיבות אבל בקלות, ומתנערת 1הטלית,

סחיטה. חשש יש - הטלית בתוך הנספגת
äéìòù ìèä [á שעדיין שלג לנער שמותר הדין והוא -

נמס  .2לא
ñåáéë åîë [â חלק אינו הניעור כלל, שבדרך אף -

הכיבוס  הניעור 4מפעולות חדשים שחורים בבגדים ,
נוסף  כשלב להחשיבו שניתן עד הכיבוס, את מבליט

.5בכיבוס 
øåòéð àìá [ã והן הבגד עבור הן בניעור התועלת -

- ככיבוס הניעור נחשב ולכך (המקפיד), האדם עבור
תהליך  את להשלים הטל בניעור כוונתו אין אפילו

מקפיד  אם וכלֿשכן גרידא, ונוחות ליופי אלא הכיבוס,
לבישה  ללא אף הבגד תיקון משום .6לנערה

äùáììî òðîð [ä מקפיד כאינו דינה טלית סתם -
שמקפיד  בבירור שייוודע עד .7עליה,

ñåáéëë [å בניעור עבורו ממשית תועלת כשאין -8-
את  מחשיבה לא הבגד של המועטת התועלת גם

כיבוס. לפעולת הניעור
äðùáìéù íãå÷ [æ שיבוא בחוזק ינער לא ומכלֿמקום -

סחיטה  .9לידי
íéðåòáö éðéî [ç הנוטים צבעים גם להתיר משמע -

.10לשחור 
äùåãéçá àéä [è כחדשה שנראית -12.

zetqede mipeiv
ב.1) סעיף דלהלן גשמים מי כדוגמת
ולא 2) בקל לנער שיזהר והוסיף הא"ר, בשם הלכה ביאור

בחוזק.
סי'3) לעיל בהרחבה נתבארו "מלבן") (תולדת כיבוס גדרי

נ"ו. סעיף שא
על 4) שא סי' (ראה סחיטה שפשוף, שכשוך, שריה, שהם:

נו). סעיף
"ומועיל",5) הוסיף: ובשוע"ר "מיפה", נכתב: בשו"ע

מהכיבוס, כחלק מהניעור לבגד שבאה התועלת להדגיש
שהוצאת  נו סעיף על שא בסי' לעיל שנתבאר הסחיטה וכעין
בעקבותיה, המגיע הנקיון ולא ככיבוס נחשבת עצמה המים

דלהלן. אבק בניעור משא"כ
ב.6) סעיף דלהלן בה שנבלעו מים דין שזהו
'והוא 7) מהלשון לדייק יש שכך א, ס"ק תהל"ד ראה

ג  ס"ק בדה"ש קטז סי' השלחן קצות וראה שמקפיד',
בזה. הלכה הביאור תמיהות כל שיישב

הניעור.8) ידי על לזה) (וכוונתו מתייפה שהבגד אף
ומשנ"ב,9) א"ר בשם ג ס"ק בדה"ש קטז סי' השלחן קצות

או  בנחת ניעור בין לחלק כאן משמע לא בשוע"ר אמנם
בחוזקה.

שהחמיר 10) דלעיל המשנ"ב אחר (הנוטים אחרונים בכמה
בכל  החמירו צבעוני), ואפילו הקפדה ספק של מקום בכל
בשופי  שהתיר בשוע"ר כן משמע ולא לשחור, נוטה

ממש. כשחור דינו ביותר כהה מראה ואולי בצבעוני,
זה 11) בסעיף המבוארים התנאים מג' אחד אפילו כשחסר

ודלא  לכתחילה, הניעור מותר מקפיד) שחורה, (חדשה,
ובשחור  בצבעוני, אפילו עליה במקפיד שהחמיר כמשנ"ב
השלחן' ב'קצות האריכות (ראה מקפיד בספק אפילו

דלעיל).
בשם 12) הח"א הביא ב ס"ק בדה"ש קטז סי' בקצוה"ש

צריך  לכן חדש נקרא כמה עד ידענו שלא דלפי דבש היערות
כך. כדי עד להחמיר משמע לא בשוע"ר אך בכולם, להזהר
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בטלית ‡ מתלבשים אפילו מציצית פטורים ועבדים נשים
שמצות  מפני ציצית בה להטיל א"צ כנפות ד' בה שיש
לילה  כסות שהרי גרמא שהזמן עשה מצות היא ציצית
נשים  גרמא שהזמן עשה מצות וכל הציצית מן פטורה
תורת  תהיה למען בתפילין שנאמר ממנה פטורים ועבדים
שהיא  תפילין מה לתפילין כולה התורה כל הוקשה בפיך ה'
זמן  אינן טוב ויום שבת שהרי גרמא שהזמן עשה מצות
בסי' שיתבאר מטעם מהם פטורים ועבדים ונשים תפילין
פטורים  ועבדים נשים גרמא שהזמן עשה מצות כל אף ל"ח

בעז"ה: שיתבאר פרטיות ממצות חוץ מהם

או · זכר הוא אם נודע ולא לגמרי אטום (שהוא טומטום
ואנד  חייבים נקבה) ונקבות) זכרות לו (שיש רוגינוס

דספק  לברך צריכין אין אבל זכרים הם שמא מספק בציצית
להקל: ברכות

ירצו ‚ אם עבדים וכן וודאים נקבות אפילו מקום ומכל
שנוהגין  כמו בידן הרשות ולברך בציצית להתעטף
וצונו  לומר ויכולין גרמא שהזמן עשה מצות בשאר
שהאנשים  מפני מצווין אינן שהן אע"פ בציצית להתעטף
מהם  פטורים שהם מצות כשמקיימין הן וגם כך על מצווים
קצת  מקום מכל ועושה כמצווה גדול שכר להם שאין אעפ"י
פטורין  שהן מצות כל על לברך הן יכולות לכן להם יש שכר
יכולים  שהאנשים בענין כתיקונן המצות עושין אם מהם
להם  אין כיוהרא ומחזי הואיל מקום ומכל עליהם לברך
זו  במצוה חייבים אינם האנשים דגם כיון בציצית להתלבש
כמו  הגוף חובת ואינו כנפות ד' בת טלית להן יש א"כ אלא

עצמן: על להחמיר נוהגות שהנשים ולולב שופר

כנפות „ ב' להשליך שיודע כגון להתעטף היודע קטן
בידו  הציצית לאחוז ויודע לאחריו כנפות וב' לפניו
טלית  לו לקנות חייב אביו שנוהגין כמו שמע קריאת בשעת
(ועיין  במצות לחנכו כדי ציצית בה ולהטיל כנפות ד' בת
חייב  אביו מקום מכל אבל כך כל חובה אינה דזה כ"ד סי'
בו  מתלבש שהבן כנפות ד' לו שיש בגד לכל ציצית להטיל

לחינוך): הגיע שכבר כיון

בציצית: החייבים הם מי יז סימן

*
וגו'‡ אותו וראיתם שנאמר הוא ציצית זמן לאו לילה

מפני  בציצית חייב סומא כסות אבל לילה לכסות פרט
חייב  הסומא ילבשנו אפילו ולכן אחרים אצל בראיה שישנו

ציצית: בו להטיל

בשעת · בראיה שאינו כסות אלא הכתוב מיעט שלא י"א
כסות  הוא אפילו בלילה שלובש מה כל ולכן לבישה
הוא  אפילו ביום שלובש מה כל אבל פטור ליום המיוחד
שילבשנו  קודם ציצית בו להטיל חייב ללילה המיוחד כסות

ב  בראיה שישנו הכתוב מפני מיעט שלא וי"א לבישה. שעת
אפילו  פטור הוא כסות שאותו ללילה המיוחד כסות אלא

בעת  ללובשו אלא נעשה לא שמתחלה כיון ביום לובשו אם
ליום  המיוחד או ליום המיוחד כסות אבל לראיה ראוי שאינו
כיון  עליו ויברך בלילה לובשו אם אף בציצית חייב ולילה
לנו  נתברר שלא ומאחר לראיה שראוי בעת ללובשו שנעשה
ב' כחומרות תורה באיסורי להחמיר יש מי כדברי הלכה
ליום  או ליום המיוחד בכסות ציצית להטיל דהיינו הסברות
לכסות  אפילו ציצית יטיל וכן בלילה לובשו אם אף ולילה
כיון  הברכה לענין אבל ביום לובשו אם ללילה המיוחד
כסות  ביום כשלובש רק יברך לא לכן להקל ברכות דספק

ולילה: ליום המיוחד כסות או ליום המיוחד

לפושטו ‚ צריך יום מבעוד גדול טלית לבוש שהיה מי
את  לובשים אין דעכשיו מאחר ברכו כשמתחילין מעליו
הטלית  עליו יהיה ואם ציצית מצות לשם אלא  הטלית
הוא  ציצית זמן דלילה סובר הוא כאלו נראה יהיה בלילה
גדול  בטלית להתעטף נוהגין הכל הכפורים יום בליל אבל
מפני  בלילה אותו מסירין ואין יום מבעוד עליו ולברך
אלא  ציצית מצות לשם אותו לובשים שאין ידוע שהדבר

לבנים: ומתעטפים לבנים לובשים למלאכים להדמות כדי

ותחנונים „ סליחות לומר אפילו התיבה לפני העובר כל
ואפילו  הציבור כבוד מפני גדול בטלית להתעטף צריך
ולכן  להתעטף שצריך שאומר מי יש יתום קדיש לומר
מתכוונים  שאין ידוע דהדבר בלילה אפילו להתעטף מותרים

הציבור: כבוד מפני אלא ציצית מצות לשם

*
כיון ‰ ביום לפעמים בהם ישן שאדם אע"פ וכרים סדינים

נקראים  לכן הלילה בשביל אלא נעשה לא שעיקרם
כסות  האומרים ולדברי הציצית מן ופטורין לילה כסות
הציצית  להטיל צריך ביום לובשו אם בציצית חייב לילה
המנהג  ואעפ"כ בבוקר בהם ישן אדם שהרי וכרים לסדינים
בין  צמר של שהם בין כלל ציצית בהם להטיל שלא פשוט
אלא  תורה חייבה שלא אומרים שיש מפני פשתן של שהם
אשר  שנאמר לבישה דרך בהן מתכסה שאדם בגדים אותן
נקראים  אינן וכרים סדינים כגון הצעה דרך אבל בה תכסה
לכן  זו סברא על חולקין שיש כיון מקום ומכל כלל כסות
כדי  עגולה אחת קרן יעשה צמר של הכר  או הסדינים אם

הכל: לדברי הציצית מן לפטור

Â תכלת בין משיכיר אומרים יש הציצית על מברך מאימתי
ראיה  משעת אותו וראיתם שנאמר שבה ללבן שבה
ראיה  דשעת אומרים ויש החיוב. מתחיל התכלת והכרת
הציצית  את לראות יכולים שאז השחר עמוד משיעלה נקרא
לברך  יכול שבה ללבן שבה התכלת בין מכיר שאינו ואע"פ
מקום  ומכל נוהגין. וכן החיוב שעת עליה חל דכבר עליה
עד  בברכה הטלית את ללבוש שלא לכתחלה ליזהר טוב

שבה: ללבן שבה תכלת בין שיכיר

Ê בימי כגון השחר עמוד שיעלה קודם בציצית המתעטף
ימשמש  היום ולכשיאור עליהן יברך לא הסליחות
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לובשן  כאלו הוא דהממשמש משום עליהן ויברך בציציותיו
מה  על עכשיו לברך שייך אין בהן ימשמש לא ואם עכשיו

השחר: עמוד שעלה קודם כבר שלבש

Á לא ערבית תפלת שהתפלל אחר בציצית מתעטף אם
בתפלתו  לילה שעה לאותה עשה כבר שהרי עליהן יברך
צאת  עד עליהן לברך יכול התפלל לא עדיין אם אבל

הכוכבים:

ציצית: זמן יח סימן

*
ללבשה ‡ שרוצה בטלית אלא ציצית להטיל חייב אין

אינו  ללבשה רוצה אינו אם אבל בה תכסה אשר שנאמר
שרוצה  בטלית ציצית העושה ולפיכך ציצית בה להטיל חייב
המצוה  גמר שאין לפי עשייה בשעת כלום יברך לא ללבשו

הטלית: בלבישת אלא עשייה בשעת

לפעמים · שלובשה אע"פ תכריכים לצורך טלית עשה
עשויה  אינה שעיקרה כיון ציצית בה להטיל א"צ בחייו
ליה  הוי הציצית מן שפטור בשעה בה להתכסות אלא
אפילו  ציצית בה מלהטיל שפטור ללילה המיוחדת ככסות
להטיל  חייב לילה שכסות האומרים ולדברי ביום לובשה אם
בה  להטיל חייב כאן הדין הוא ביום לובשה אם ציצית בה

הלכ  לנו נתברר שלא ומאחר בחייו בה מתלבש אם ה ציצית
עליה: יברך לא אבל ציצית בה יטיל לכן מי כדברי

כיון ‚ מצוייצת שאינה טלית ללבוש מותרים כסות מוכרי
ללוקחים  להראות כדי אלא לבישה להנאת כוונתם שאין
כדי  מצוייצת שאינה טלית ללבוש אסור אבל הטלית מדת
שהרי  המלבושים מן מכס נוטלין שאין המכס את להעביר
אין  זה ידי שעל לכך הוא ומתכוין הלבישה בזאת הוא נהנה

מכס: ממנו נוטלין

ציצית: ברכת זמן יט סימן

*
כשרות ‡ בחזקת זה הרי מישראל מצוייצת טלית הלוקח

הציצית: עשיית תיקון בהכשר בקיאין ישראל שכל לפי

תגר · אינו אפילו נכרי מתגר מצוייצת טלית הלוקח
ואומר  סחורות לשאר תגר הוא אלא טליתות למכור
על  דחזקה נאמן ציציותיה עם מישראל זו טלית שלקח
לא  אחד בדבר בדאי ימצא שאם משקר שאינו התגר
אלא  זו חזקה על סומכין ואין אחרים בדברים יאמינוהו
משום  להקל צד עוד דיש כהלכתה מצוייצת טלית כשמוכר
והקשרים  החוליות עושין האיך לידע הנכרי דרך דאין
לוקחין  אין אבל מישראל ציציותיה עם לקחה ומסתמא
שמא  תגר הוא אפילו מנכרי בטלית תלויין שאינן ציצית

שזרן: או טוואן עצמו הוא

חותם ‚ שיחתמנו צריך נכרי ביד לחבירו ציצית השולח
שיש  לפי קי"ח סי' בי"ד שנתבאר דרך ועל חותם בתוך
לשם  נטוו שלא אחרים בחוטין הנכרי יחליף שמא לחוש
הנכרי  שיהנה בענין כשהוא אמורים דברים במה ציצית

אין  מחליפין כלל הנאה לו יהיה לא אם אבל בחליפין
ישראל: את להכשיל כדי הנכרי יחליף שמא חוששין

הן „ אפילו או שזורין שאינן חוטין כששולח זה וכל
עדיין  רק ארוכים חוטין לד' מופסקין שאינן אלא שזורין
חוטין  לד' ומופסקין שזורין הן אם אבל ארוך אחד חוט הן
לו  אין שבודאי הנכרי אותם שיחליף לחוש אין ארוכים
זה  דרך על חוטין עושין שאין לפי בהן כיוצא אחרים חוטין

ציצית: לשם אלא

ומופסקין ‰ שזורין הם אם בשוק ציצית חוטי המוצא וכן
שבו  כשרים ארוכין חוטין נעשו:לד' ציצית לשם דאי

Â שלא תגר הוא אפילו לנכרי מצוייצת טלית מוכרין אין
שהוא  אותו הרואה לישראל וידמה הנכרי בה יתלבש
ויהרגנו  בדרך עמו ויתלוה בציצית לבוש הוא שהרי ישראל
ממשכנין  אין וכן דמים שפיכת על חשוד שהנכרי הנכרי
לפי  הוא א"כ אלא נכרי אצל מצוייצת טלית מפקידין ואין

בדרך: ישראל עמו יתלוה שמא לחוש שאין בענין שעה

טלית: ומכירת לקיחת דיני כ סימן

*
שום ‡ בעצמן שאין כלומר הן מצוה תשמישי ציצית

אחר  לפיכך מצוה לשם בהן שמשתמשין רק קדושה
זמן  כל אבל לאשפה אפילו לזורקן יכול הטלית מן שנפסקו
של  תשמיש שום בהן להשתמש אסור בטלית קבועין שהן
ביזוי  משום בזה וכיוצא דבר שום בהם לקשור כגון חול
מנהג  בהם לנהוג אין שנפסקו לאחר דאף אומרים ויש מצוה
לזרקן  יכול (אבל מגונה מקום לכל או באשפה לזרקן בזיון
קדושה  בהם שאין לפי לגונזן וא"צ מגונה) במקום שלא
המחמיר  מקום מכל הראשונה כסברא שהלכה ואע"פ
שמחמירין  הנפש בעלי ויש ברכה עליו תבא במצות ומדקדק
בהם  ונעשה הואיל לסימן אחד ספר תוך להניחן או לגונזן

אחרת: מצוה בהן יעשו אחת מצוה

ואינו · מהן עצמו את בודל אדם שבלו מצוה של טליתות
שום  בהן להשתמש ולא בהן עצמו את לקנח מותר

מאליהן: כלין והן זורקן אלא מגונה תשמיש

זה ‚ שאין לפי הכסא לבית מצוייצת בטלית ליכנס מותר
שעשוי  בבגד אמורים דברים במה כך כל למצוה בזוי
מצוה  של בטליתות אבל בו להתפלל מיוחד ואינו למלבוש
בהם  שיכנס נכון אין בהן להתפלל רק מיוחדים שאינן שלנו
לפשוט  צריך הכיפורים ביום לפנות ההולך וכן הכסא. לבית

להתפלל: רק מיוחד שאינו כיון הקיט"ל את

מצו „ של בטליתות אפילו לישן מותר שאין אבל לפי ה
הוא  אפילו לכובס ליתנם מותר וכן כך. כל גנאי זה

נכרי:

קרקע ‰ גבי על נגררים ציציותיו יהיו שלא ליזהר יש
מצוה: ביזוי משום

ישנים: בטליתות שנפסקו בציצית לעשות מה כדת כא סימן
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בשעת ‡ שהיא כמו ללבוש ראויה שהיא טלית קנה
בסי' שכתוב כמו הקנייה בעת שהחיינו מברך הקנייה
קנה  אם אבל כלום יברך לא הציצית עשיית ובשעת רכ"ג
בשעת  שהחיינו מברך אינו מלבושים ממנו ועשה בגד
נעשו  שלא כיון מהן שמחה לו אין עדיין שהרי הקנייה
ומטיל  מלבושים מהן שעשה לאחר אלא מלבושים עדיין
שתעלה  בכדי הציצית הטלת בעת שהחיינו יברך ציצית בהן
הטלת  בשעת בירך לא ואם הציצית הטלת על גם הברכה
כלל  ציצית בו מטיל שאינו כנפות ד' בבגד שאין או הציצית
להתעטף  שיברך קודם הראשונה לבישה בעת שהחיינו יברך
ציצית  בו מטיל שאינו כנפות ד' בו שאין ובבגד בציצית
בעת  שהחיינו יברך הבגד קניית בשעת בירך לא אם כלל

ראשונה: לבישה

אחד: סעיף ובו כב סימן

שלא ‡ והוא ציצית לבוש והוא הקברות לבית ליכנס מותר
כלועג  יהיה שלא כדי הקברים על נגררים ציציותיו יהיו
ואין  המצות מן ופטורים רשים הם שהמתים כלומר לרש

אותן: מקיימין ואנו אותן לקיים יכולים

לבית · בציצית ליכנס שמותר אמורים דברים במה
עצמו  לצורך שלובש במלבוש שמטיל בציצית הקברות
אחרת  טלית עוד לו שיש כגון ציצית מצות לקיים כדי ולא

בכל  שהיה הגמרא חכמי בימי המנהג שהיה כמו מצוייצת
לבית  כשילך בגדיו כל שיסיר אפשר שאי כנפות ד' בגדיהם
אלא  למלבוש בהם מכוונים שאין בטליתות אבל הקברות
מכוונים  אנו שאין אנו כגון בלבד ציצית מצות לקיים כדי
אסור  בלבד מצוה לשם אלא כנפות ד' להם שיש בבגדים
על  נגררים הציציות אין אפילו הקברות לבית בהם ליכנס
אמורים  דברים במה לרש לועג משום הקברים גבי
לרש  לועג משום בהן יש אז ונראים מגולים כשהציציות

ל  כאן אין כלל נראים ואין מכוסים הם אם לרש:אבל ועג

זה ‚ עם זה כנפות שבשני ציציות ב' לקשור נוהגין יש
ציצית  מצות שתתבטל כדי הקברות לבית כשנכנסין
שקושרים  דאע"פ בתקנתם כלום הועילו לא אבל שעליהם
סופם  שהרי זה ידי על ציצית מצות נתבטל לא זה עם זה

אותם: ולהתיר לחזור

קבר „ של אמות ד' תוך או מת של אמות ד' תוך הנכנס
בית  לתוך כנכנס דינו הקברות בית של אמות ד' תוך או

הקברות:

בבית ‰ מת של מטלית הציציות להסיר שנוהגין במקום
הכתפים  אסורים אותו שמוציאין קודם שם מת שהוא
א"כ  אלא לרש לועג משום בציצית להתלבש אותו שנושאים

מכוסים: ציציותיהם

הקברות: בבית ציצית דיני כג סימן
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ziciqgd dyxtd - `xwie zyxt 'dxez ihewl'

מלח  תׁשּבית 1ולא §Ÿ©§¦¤©

`le"gln ziAWz'וגֹו"(bi ,a EpzWxR): §Ÿ©§¦¤©ְ¨¨¨¥

FnM ± FA miglnPd mixaCA mrh ozFp `Ed gln dPd¦¥¤©¥©©©§¨¦©¦§¨¦§
,zFkxac `Ow wxR `xnBA aEzMW FnkE ;xUAd,'ה ּדף ©¨¨§¤¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨ַ

א ' עּמּוד  ס ֹוף  כ "א, ּדף ּובמנח ֹות , א'. עּמּוד  aEzMWסֹוף FnkE ;aFI`) ְִַַַָ§¤¨¦

(e ,e!?"gln ilAn ltY lk`id" :2xUA `Ed gln ilAW ± £¥¨¥¨¥¦§¦¤©¤§¦¤©¨¨
dUrp if` glnA FzF` miglFnWkE ,mrh FA oi`W ,ltŸ¥¤¥©©§¤§¦§¤©£©©£¨

.xUAd z` zwYnn glOdW ,mrh xUAdA§©¨¨©©¤©¤©§©¤¤¤©¨¨

`Ed ok iR lr s`e mrh FA oi` Fnvr glOd ixde©£¥©¤©©§¥©©§©©¦¥
.xUAdA mrHd lrFR¥©©©§©¨¨

.`A`CÎzFxEaB zpigA `Ed glOd yxXW :oiprde§¨¦§¨¤Ÿ¤©¤©§¦©§§©¨
WnXd mFg ici lrW ,miOd zFclFYn `Ed glOdW¤©¤©¦§©©¦¤©§¥©¤¤

,dnkgAWÎcqg zpigA `Ed minE ;glOd dUrp mtxFVW¤§¨©£¨©¤©©¦§¦©¤¤¤§¨§¨
sixg `id okle ,zFxEaB zpigA Edf glOde3. §©¤©¤§¦©§§¨¥¦¨¦

"miIg ur"A x`Fan dPde4EUrp `A`CÎzFxEaBOW , §¦¥§¨§¥©¦¤¦§§©¨©£
zpigal aWgp `A` iAblC mbdC :WExiR .`Oi`CÎmicqg£¨¦§¦¨¥©£©¦§©¥©¨¤§¨¦§¦©
zpigA miaWgp ,`Oi`l mikWnPWM ,df lM mr ,zFxEaB§¦¨¤§¤¦§¨¦§¦¨¤§¨¦§¦©

dnkgn mikWnp minrHd lMW ,rcFpe .DAbl micqg5, £¨¦§©¨§¨¤¨©§¨¦¦§¨¦¥¨§¨
,glOd okle ,dnkg `EdW ,A''r mWA md minrh iM¦§¨¦¥§¥©¤¨§¨§¨¥©¤©
glnPd xaCA mrh ozFPd `Ed ,`A` zpigAn FWxXW¤¨§¦§¦©©¨©¥©©©¨¨©¦§¨
zpigAn `EdW ipRn ,mrh FA oi` Fnvr `Ed mFwn lMnE¦¨¨©§¥©©¦§¥¤¦§¦©
FA oi` zFxEaB zpigAn `EdW itl ,okl ,`A`CÎzFxEaB§§©¨¨¥§¦¤¦§¦©§¥
Îmicqg miUrp `A`CÎzFxEaB zpigAn ixd la` ,mrh©©£¨£¥¦§¦©§§©¨©£¦£¨¦

xUAd mirhOW Edfe ,`Oi`C6. §¦¨§¤¤©§¦©¨¨
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.1.(c"qwz uiw xn`p)¤¡©©¦

ב')2. עּמּוד רצ"ה, ּדף זּוטא ּבאדרא .(ועּיין ְְְִֵַַַָָ

ע''א3. סעיף מ''ם, אֹות אֹור" ּב"מאֹורי b'(ועּיין `IxhniB gln" :mWe) ְְִִֵֵֵַָ§¨¤©¦©§¦¨

("zFwYEnOd zFxEaB ,z"Fied.( £¨§©¤¨

.4.(i wxR millMd xrW d`x)§¥©©©§¨¦¤¤

.5(` wxR Wix r"iA` xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©©¦©¥¤¤

.6wEqR lr x`AzPX dnA oiIr ± xUAd oipre)(a ,g LzFlrdA) §¦§¨©¨¨©¥§©¤¦§¨¥©¨§©£§

"zFxPd z` LzFlrdA"(b ,`l LzFlrdA oOwl)lFcB KNW ,LiIg" ± §©£§¤©¥§©¨§©£§©¤¤¨¨
"WcFg iCn dide" ligzOd xEAC sFqe ."mdNXndkxA oOwl) ¦¤¨¤§¦©©§¦§¨¨¦¥¤§©¨§¨¨

(c ,fvxUAdC ,mXn oaEie ."zFegYWdl xUA lk `ai" iAB ,©¥¨Ÿ¨¨¨§¦§©£§¨¦¨§©¨¨
l"fx xn`nkE ,dpiA zpigAn FWxW(` ,`l dCp)on ± mcF`" : ¨§¦§¦©¦¨§©£¨©©¦¨¤¦

xUA EPOOW ,m`d'כּו± glOd ici lr wYnp xUAd okle ," ¨¥¤¦¤¨¨§¨¥©¨¨¦§¨©§¥©¤©
.(l''PM `A`CÎzFxEaBn EEdzp `Oi`CÎmicqgW¤£¨¦§¦¨¦§©¦§§©¨©©
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"ExixAz` dnkgA" oiprM EdGW ,cFre7`Ed dnkgW , §¤¤§¦§¨§¨§¨¦§§¦¤¨§¨
.rxd on aFHd cixtdl mixExAd lM xxaOd©§¨¥¨©¥¦§©§¦©¦¨©

KFYn lkF` xxaOd mc`d :lWn KxC lr dPde§¦¥©¤¤¨¨¨¨¨©§¨¥¤¦
`vnp FzEdn oi` ixd ,lkF`d on zlFqRd F` zlFqR§¤©§¤¦¨¤£¥¥©¦§¨

.xExiAd dUrp Fci lrW wx m` iM ,xxAzOdA§©¦§¨¥¦¦©¤©¨©£¨©¥

xxaPX dn ,dpiaBd lW xExiAd ± lWn KxC lr oke§¥©¤¤¨¨©¥¤©§¦¨©¤¦§©
mFTd on EpiidC ,zlFqRd KFYn lkF`d8,alg inE ¨¤¦©§¤§©§¦©¥¨¨

DA mipzFPW daiTd xFr ici lr Epiide ,dpiaB dUrpe§©£¨§¦¨§©§©§¥©¥¨¤§¦¨
`vnp Fpi` daiTd xFr lW mrHd zEInvr dPde ;rEcIM©¨©§¦¥©§¦©©©¤©¥¨¥¦§¨

mETdA `le dpiaBdA `l WBxpe(m` iM) ,9ok iR lr s` §¦§¨Ÿ§©§¦¨§Ÿ§©¦¦©©¦¥
dPYWie zlFqRdn lkF`d xxAzOW ,xExiAd lrFR `Ed¥©¥¤¦§¨¥¨¤¥©§¤§¦§©¤

.`zEilrnl¦§©§¨

mixExiAd xxaOW ± "ExixAz` dnkgA" oipr `Ed Kke§¨¦§¨§¨§¨¦§§¦¤§¨¥©¥¦
id mcFTOX dn ,rxd on aFHd cxtp didIWaFHd d ¤¦§¤¦§¨©¦¨©©¤¦¤¨¨©

lre ,lWn KxC lr ,mrh FA did `l okl ± rxA axFrn§¨¨¨¨¥Ÿ¨¨©©©¤¤¨¨§©
f` ,zlFqRde mibiQd EcxtEie ,xExiAd dUrp dnkgd ici§¥©¨§¨©£¤©¥§§§©¦¦§©§¤¨

aFHd dNBzp'כּו. ¦§©¤©

on mCd hiltn glOdW ,glOd oipr oM mB Edfe§¤©¥¦§¨©¤©¤©¤©©§¦©¨¦
FWxXW itl ,lkF`d on zlFqRd xxaOW ,xUAd©¨¨¤§¨¥©§¤¦¨¤§¦¤¨§
s` ,okle ."ExixAz` dnkgA"C ,`A`CÎzFxEaBn¦§§©¨¤§¨§¨¦§§¦§¨¥©
xUAdA mrh lrFR `Ed df lM mr ,mrh FA oi` FnvrAW¤§©§¥©©¦¨¤¥©©§©¨¨

uAgnd ici lr dpiaBd mrhe xExiAd KxC lr .10כּו'± ©¤¤©¥§©©©§¦¨©§¥©§©¥
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"mNEM30aEzMX dn mbe ;(f ,e oPgz`e)cIn "mA YxAce" ¨§©©¤¨¨¤§©©§¦©§¨¨¦¨
xg`l(d ,mW)dAxÎdad` Epiid "Lc`n"C ,"Lc`n lkA" §©©¨§¨§Ÿ¤¦§Ÿ¤©§©£¨©¨
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mxWwl ,dUrnE xEAice daWgn ,WtPd iWEal§¥©¤¤©§¨¨§¦©£¤§©§¨
ici lr `EdÎKExA WFcTd lW dUrnE xEAce daWgnA§©§¨¨§¦©£¤¤©¨¨©§¥
EN` miWExiR 'a Ki` ,oM m`e ± zFvnE dxFYd wqr¥¤©¨¦§§¦¥¥¥¦¥

?dfl df mikiIW "LWtp lkA" zFaizAW¤§¥§¨©§§©¨¦¤¨¤
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DAW ,zEliv`AW KxAzi Fznkg `id dxFYd iM¦©¨¦¨§¨¦§¨¥¤©£¦¤¨
WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` WAElndxFYd `xwp okle) §¨¥¨©¨§¨¥¦§¨©¨
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zAXd zF`ivi'כּוbiVnE oianE dxFYd cnFl mc`dWkE . §¦©©¨§¤¨¨¨¥©¨¥¦©¦

FznkgA zxXwzn Fznkg ixd ,DxEW`l dkld Ffi ¥̀£¨¨©£¨£¥¨§¨¦§©¤¤§¨§¨
dPtE cv lMn micg`l Eide Ff dkldAW KxAzi32. ¦§¨¥¤©£¨¨§¨©£¨¦¦¨©¦¨

`id Dnvr dnWPd zFid mrW ,dlrnl x`Fan dPde§¦¥§¨§©§¨¤¦¡©§¨¨©§¨¦
`Ed lkVd ,mipR lM lr ,mFwn lMn ,lkVdn dlrnl§©§¨¥©¥¤¦¨¨©¨¨¦©¥¤
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mb dUrp dxFYd znkgA mc`d lkU cEgie zExXwzdA§¦§©§§¦¥¤¨¨¨§¨§©©¨©£¤©
zEInvr zEllMzd `Ede ,dGn xzFi oFilr cEgi oM¥¦¤§¥¦¤§¦§©§©§¦

dUrp df lke .`EdÎKExA sFqÎoi` xF` zEInvrA dnWPd©§¨¨§©§¦¥¨§¨¤©£¤
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יכּפר" `)הּזה ,fk ixg` oOwl)ודּברּת כּו' האּלה הּדברים "והיּו ּבפירּוׁש , ְֵֶַַ§©¨©£¥ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשם). עּיין ֵַָָּבם".

.38mFi miWFlXn FcEnlY lr xfFg dide .(cFnll) qFxbNn eiR wqR `l)Ÿ¨©¦¦¦§¦§§¨¨¥©©§¦§¦

ligzOd xEAC ` ,dl dpXd W`x i"Wx .a ,gq migqR d`x .mFi miWFlWl¦§¦§¥§¨¦©¦Ÿ©¨¨¦©©§¦

.("oiYlYl oizlYn"¦§¨¦©¦§¨

.39.(cFre .a ,bkw ` wlg)¥¤§

.40xtq ± .c wxR sFq dxFYd icFqi zFkld m"Anx .a ,ci dbibgn xirdl)§¨¦¥£¦¨©§©¦§§¥©¨¤¤¥¤

.29 dxrd ay cEOr a wlg hTEln mixn`Od©©£¨¦§¨¥¤©

xirn mipW . . dlAw ix`n" :`pnidn `irxA ` ,bpw cEOr LzFlrdA xdf d`xE§¥Ÿ©§©£§©§©£¨§¥§¨¨¥©¨¨§©¦¥¦

`irx ,dOg ixdfaE ."dgRWOn mipWE xirn cg` ,oipnflE ,`zEklOn raWe§¤©¦©§¨§¦§¦¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨§¨¢¥©¨©£¨

xdGA] xn` "mihrEn diilr ipA' mdW dlAw ix`n" :` ,ehw mihRWn `pnidn§¥§¨¦§¨¦¨¥©¨¨¤¥§¥£¦¨¨¦¨©©Ÿ©

.("'dgRWOn mipWE xirn cg`" [l"Pd©©¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨

.41.(a ,gt zAW)©¨



c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

`EdW ,mizOd ziIgzA KM xg`W ickA ,`weC miInWB©§¦¦©§¨¦§¥¤©©©¦§¦©©¥¦¤
.`weC mitEBAW zFnWPl df iENib didi ,d`ixAd zilkY©§¦©§¦¨¦§¤¦¤©§¨¤©¦©§¨
Îoi` xF`A DzEllMzde WtPd lEHiA ici lr Epiide§©§©§¥¦©¤¤§¦§©§¨§¥
`NW ,l''PM dxFYd wqr ici lr eiWkr `EdÎKExA sFq¨©§¨©§¥¥¤©¨©©¤Ÿ
xF`l lhA zFidl `N` ,Fnvr iptA Wi zpigaA zFidl¦§¦§¦©¥¦§¥©§¤¨¦§¨¥§

.dxFYd wqr EdGW ± Fznkge FpFvxE sFqÎoi ¥̀§§¨§¨¤¤¥¤©¨
aEzMW FnkE(al ,ak xFn`)`NW ± "ElNgz `le" : §¤¨¡§Ÿ§©§¤Ÿ

;`EdÎKExA sFqÎoi` xF` mlrde llg zpigA zFUrl©£§¦©¨¨§¤§¥¥¨
ip` oi`"W ,xace Wi `EdW inA dxFW Fpi` KxAzi `EdW¤¦§¨¥¥¤§¦¤¥§¨¨¤¥£¦

"mlFrA xEcl milFki `Ede42'llg' zpigA mxFB oM m` , §§¦¨¨¨¦¥¥§¦©¨¨
EPOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` wNYqOW .כּו'± ¤¦§©¥¥¨¦¤

rEci dPde43llg dUrp ,zFnlFrd zEEdzd zFidNW , §¦¥¨©¤¦§¦§©¨¨©£¨¨¨
oipre .llgd mFwn KFzl ew KWnp KM xg`e ,iEpR mFwnE¨¨§©©©¦§¨©§§¤¨¨§¦§©
oeiM K` .iENBd zpigA `id eTde ,xF`d mlrd `Ed llgd¤¨¨¤§¥¨§©©¦§¦©©¦©¥¨
"hEge ew" zpigaA± lWn KxC lr ,wx hrn ± iENiBdW¤©¦§©©©¤¤¨¨¦§¦©©§
dHnl dUrp zFnlFrd zElWlYWdd iEAxA oM lr ,cal§¨©¥§¦©¦§©§§¨¨©£¤§©¨
miIYqn eTd zx`d iM ,mbe .xYqde mlrd zpigA§¦©¤§¥§¤§¥§©¦¤¨©©©¦§©¥

zEliv`C zEklnA44KxC rwFaE KWnp KM xg`W `N` , §©§©£¦¤¨¤©©©¦§¨¥©¤¤
`qxRd45. ©©§¨
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Îoi` DkFzAW ,WOn DzEdn biVdW ± KxAzi FznkgA§¨§¨¦§¨¥¤¦¦©¨©¨¤§¨¥
xcq' zrici cEOilA oM oi`X dn ;`EdÎKExA sFq¨©¤¥¥§¦§¦©¥¤

KxAzi Fznkgn zE`ivn wx biVdW ± 'zElWlYWdd©¦§©§§¤¦¦©§¦¥¨§¨¦§¨¥
.WOn zEdOd `le§Ÿ©©©¨

"miIg ur ixt"A azMW dn Edfe(cEOiNd zbdpd xrW): §¤©¤¨©¦§¦¥©¦©©©§¨©©¦

dpWnE ,d`ixaA `Ed cEnlze ,zEliv`A `id dlAw"C§©¨¨¦©£¦§©§¦§¦¨¦§¨
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EkWnp mNEM i`Ce ± dRÎlrAW dxFY od cEnlze dpWn¦§¨§©§¥¨¤§©¤©©¨¦§§

?azkAWÎdxFY ± `xwOd oMW lke ,zEliv`CÎdnkgn¥¨§¨©£¦§¨¤¥©¦§¨¨¤¦§¨
:xnFl dvFxc `N ¤̀¨§¤©
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dkix`d oM lre ,dnkg zpigAn dlrnl oiicr `EdW FnM§¤£©¦§©§¨¦§¦©¨§¨§©¥¤¡¦¨
mdxa` car xfril`c dUrn xERiqA dAxd dxFYd'כּוxzFi ©¨©§¥§¦©£¥¤¡¦¤¤¤¤©§¨¨¥
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מׁשה"63. אל "וּיקרא הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ׁשּנתּבאר c)ּוכמֹו wxR). ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ¤¤

למעלה 64. ׁשּׁשרׁשן אי הּתֹורה, אֹותּיֹות מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָועּיין
מּימין  מזּוזה ׁשּתהא ּכדי כּו' חנּוּכה "נר הּמתחיל  ּבדּבּור – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמהחכמה

a)כּו'" ,an xF` dxFY),"ּוראינה "צאינה הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ׁשם. עּיין ¨ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשעּטרה" "ּבעטרה `)ּגּבי ,ak mixiXd xiW oOwl) נעׂשה ׁשהעטרה : ְֲִֵֶַָָָָ§©¨¦©¦¦ֲֲֶֶַָָָ
הּתֹורה. אֹותּיֹות ּבחינת הּוא – טֹובֹות ְֲִִִֵַַָָמאבנים

.65.(` ,ckw mihRWn a wlg xdf)Ÿ©¥¤¦§¨¦

.66(an ,ck dxU iIg i"Wx .g ,q dWxR dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨¨¨©¦©¥¨¨

קריאת 67. "ענין הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – מקרא מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָועּיין
b)ׁשמע" ,ai oPgz`e oOwl). ְַ§©¨¨¤§©©
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מאד"68. הּדבר אלי קרֹוב "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועּיין
(` ,en miaSp oOwl). §©¨¦¨¦

א'.69. קנ''ב, ,ּבהעלֹות ג', חלק זהר ְְְֲֵֵֶַַַֹועּיין

"Epnz `l iM 'd icqg" wEqR lr x`AzPX dn oiIre,b dki`) §©¥©¤¦§¨¥©¨©§¥¦Ÿ¨§¥¨
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`ilbe mizq ;'oinlr lM `Nnn'E 'oinlr lM aaFq' oipr zvw§¨¦§¨¥¨¨§¦§©¥¨¨§¦¨¦§©§¨

.כּו'

ּׁשּכתּוב  מה ּבענין יׂשראל", "ׁשּובה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָועּיין
(`kÎk ,gk `vIe)"לאלקים לי הויה והיה כּו', עּמדי אלקים יהיה "אם : ©¥¥ְְֱֲִִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ

(c ,cq daEW zAW oOwl) סֹוף – וגליא סתים מענין ּׁשּנתּבאר מה ועּיין , §©¨©¨¨ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מׁשנה" לחם ענין "להבין הּמתחיל c)ּדּבּור ,eq xF` dxFY) מה ועּיין . ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¨ְֵַַ

"ׁשמני "לריח ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה b)ּׁשּנתּבאר ,b mixiXd xiW oOwl). ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ§©¨¦©¦¦

.70WtpaE mlW alA Edcare Lia` iwl` z` rC":h ,gk '` minId ixaC)¦§¥©¨¦©¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥§¥¨¥§¤¤
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DbFp zRilTn'104כּו. ¦§¦©©

lkEY mipR lM lrW ,"'glnY' xnFl cEnlY" Edfe§¤©§©¦§¨¤©¨¨¦©
WIdÎlEHiA zpigal `id mb `Fal'כּוWxtdd oipr Edfe . ¨©¦¦§¦©¦©¥§¤¦§¨©¤§¥

LWtp lkA" zpigA oiaE "cg`"A FWtp xFqnl oiA'כּו," ¥¦§©§§¤¨¥§¦©§¨©§§
.mW x`AzPW FnM§¤¦§¨¥¨

:azM o`M WOEgd WExitA o''Anxd dPde§¦¥¨©§©§¥©¨¨¨©

dUri mda `Ad WnXd gkaE ,min `Ed glOdW¤©¤©©¦§Ÿ©©¤¤©¨¨¤¥¨¤
gln'כּוDA mi`A W`de miOde xaCdכּו', miIwY okle , ¤©§©©¦§¨¥¨¦¨§¨¥§©¥©¨¨

aEzMW FnM .zixkY mbe(ak ,hk miaSp)glne zixtB" : §©©§¦§¤¨¦¨¦¨§¦¨¤©
ginvz `le rxGz `l ,Dvx` lk dtxU'כּו." §¥¨¨©§¨Ÿ¦¨©§Ÿ©§¦©

ipXn lElMW :EpiidC ,eixaC x`iAW iigA EpiAxA oiIre§©¥§©¥©§¥¤¥¥§¨¨§©§¤¨¦§¥
iM ,FnEIwe mlFrd zbdpd mdAW ,dxEabE cqg zFCOd©¦¤¤§¨¤¨¤©§¨©¨¨§¦¦

"ux` cinri hRWnA Kln"(c ,hk ilWn). ¤¤§¦§¨©£¦¨¤¦§¥

xdGA xMfPd KxC lr `Ede'א עּמּוד נ"א , ּדף  א', oiprAחלק  §©¤¤©¦§¨©Ÿ©ֵֶַַ§¦§¨
:zlkY§¥¤

i`dC `gxF`C aB lr s` :ifg `ze .ivWe lik`C§¨¦§¨¥§¨£¦©©©§§¨§©
d`viWl `nME` `lkz `xFdp'כּו'dA miwaCd mY`e' , §¨¦§¨¨¨§¥¨¨§©¤©§¥¦©

'miIg mkiwl`(c ,c oPgz`e)'ׁשם .105כּו עּיין . ¡Ÿ¥¤©¦¨¤§©©ֵַָ

zlkF` ux`" ,"`lkz `xFdp" `xwp zEklOd iM¦©©§¦§¨§¨¦§¨¤¤¤¤
"diaWFi(al ,bi glW)mivFTd z` dNkOW Epiide . §¤¨§©§©§¤§©¨¤©¦

la` ;mzF` dNkn `id ± cxtp xace Wi mdW ,mirWxde§¨§¨¦¤¥¥§¨¨¦§¨¦§©¨¨£¨
lEHiA zpigA cg` lkA WIW ici lr ,"miwaCd mY`e"§©¤©§¥¦©§¥¤¥§¨¤¨§¦©¦

miIg" dAxC` df ici lr ,"cg`"A FWtp xFqnl'כּו." ¦§©§§¤¨©§¥¤©§©¨©¦
± DwiYxpn dOg `ivFn `EdÎKExA WFcTd" :oiprkE§¦§¨©¨¨¦©¨¦©§¥¨

"DA oiekp mirWxE ,DA mi`Rxzn miwiCv106. ©¦¦¦§©§¦¨§¨¦¦§¦¨

,`A`CÎzFxEaBn FWxW zlkY ,"`lkz `xFdp" dPde§¦¥§¨¦§¨§¥¤¨§¦§§©¨
oM mB glOA Wi okl ,l''PM mXn FWxW glOd ok FnkE§¥©¤©¨§¦¨©©¨¥¥©¤©©¥
dxFYdW ,xg` mFwnA x`AzPW FnM EpiidC .zFgMd 'a©Ÿ§©§§¤¦§¨¥§¨©¥¤©¨

"dIWEze fFr" `xwp107dxEabE gM fFr ozFPW :WExiR , ¦§¨§¦¨¥¤¥Ÿ©§¨
ici lr Epiide .zindAdÎWtp gM zWYnE ziwl`dÎWtPA©¤¤¨¡Ÿ¦©¤¤Ÿ©¤¤©©£¦§©§©§¥
cixtnE zindAdÎWtp xxan `Ed ,"ExixAz` dnkgA" iM¦§¨§¨¦§§¦§¨¥¤¤©©£¦©§¦

EPOn rxd'כּו. ¨©¦¤

"Eglnp oWrM minW iM" aEzMW Edfe, נ ''א סימן (ּביׁשעיה §¤¤¨¦¨©¦¤¨¨¦§¨ְִִַָָ

minEו') W` ± "minW" iM Epiide :108de ;zFCOd Epii §©§¦¨©¦¥©¦§©§©¦
:"df zOErl df" odA Wie ,dxEabEÎcqg¤¤§¨§¥¨¤¤§©¤

'dXEcwC minW'aEzMW FnM ,(` ,eq dirWi)minXd" : ¨©¦¦§¨§¤¨§©§¨©¨©¦
lEqR xWM ,zFCOd mdW ,"i`qM'כּו. ¦§¦¤¥©¦¨¥¨

`xwp zFrxd zFCn ± df zOErlE'dRilwC minW', §©¤¦¨¨¦§¨¨©¦¦§¦¨
xn`p df lre(bk ,gk `FaY)LW`x lr xW` LinW Eide" : §©¤¤¡©¨§¨¨¤£¤©Ÿ§

"zWFgp109,"Eglnp oWrM minW iM" xn`p df lre , §¤§©¤¤¡©¦¨©¦¤¨¨¦§¨

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

.101± EdpFaY glOA' :`ipzckl ?`z` i`nl 'glnY'" :mWe .` ,d zFkxA)§¨§¨¦§¨§©¨¨§¦§©§¨©¤©§¥

i`n '?EdpFaY lFki' :`ax xn` `N`" ?EdpFaY i`n . . 'glnY xnFl cEnlY©§©¦§¨©§¥¤¨¨©¨¨¨§¥©

mrh zpzFp" :i"Wx WxitE ."?dpiaM mrh FA oYi lFki :iX` ax xn` ?EdpFaY§¥¨©©©¦¨¦¥©©§¦¨¥¥©¦¤¤©©

.("mc`A ± .[dpiaM]§¦¨¨¨¨

.102(` ,akw b wlg xdf `pnidn `irx) ּפסּוק על ׁשּנתּבאר (dirWiּוכמֹו ©£¨§¥§¨Ÿ©¥¤ְְִֵֶַָָ§©§¨

(bi ,cp"הויה לּמּודי ּבני Kli`e)"וכל b ,hk d`x zWxR dxFY ihETl). ְֲִִֵַָָָָ¦¥¨¨¨©§¥¨¥¨

.103KxM) `xwIe dxFYd xF` d`xE .aÎ` ,bq dpXd W`xl miWExC oOwl d`x)§¥§©¨§¦§Ÿ©¨¨§¥©¨©¦§¨§©

wlg f"qwz mixn`Od xtqA "EdppFai EdpaaFqi" ligzOd xEAC .ekx cEOr (`©¦©©§¦§£¤§§£¥§¥¤©©£¨¦¥¤

.(cFre .lyz cEOr a©§

הּבהמה 104. מן מּכם יקריב ּכי "אדם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוכמֹו
a)כּו'" ,a lirl). §¥

.105d`viWl `nkE` `lkY `xFdp i`dC Digx`C aB lr s` ,ifg `ze :mWe)§¨§¨£¦©©©§¨§¥§©§¨¦§¨§¨§¥¨¨

.`nEIwA oniiwe iFzFgY DiA owACzn l`xUi ± iFzFgY DiA wACz`C dn lM̈©§¦§©¨¥§¦§¨¥¦§©§¨¥§§¨§¨§¦¨

'dA" ,"miIg mkiwl` 'dA miwaCd mY`e" :(c ,c oPgz`e) aizkc `Ed `cd£¨¦§¦¨¤§©©§©¤©§¥¦©¡¥¤©¦©

`nkE` `lkY `xFdp `EddA ± ('mkiwl` 'dA' `N`) 'Epiwl`' `le "mkiwl ¡̀¥¤§¨¡¥¤¨©¡Ÿ¥¤§©§¨¦§¨§¨

:aizkC ,iniiwe DiA owACzn oEY`e ,DizFgY DiA wACz`C dn lM ivWe lik`C§¨¦§¨¥¨©§¦§©¨¥§¥§©¦§©§¨¥§¨§¥¦§¦

."mFId mkNM miIg"©¦ª§¤©

dn lM zFNkl dGd xFgWe zlkY xF`d lW KxCW iR lr s` ,d`xE `aE :mEBxY©§Ÿ§¥©©¦¤¤¤¤¨§¥¤§¨©¤§©¨©

:aEzMW Edf .mEIwA micnFre eiYgY FA miwAcp l`xUi ± eiYgY FA wAcPX¤¦§¨©§¨¦§¨¥¦§¨¦©§¨§§¦§¦¤¤¨

'dA" `N`] "Epiwl`" `le "mkiwl` 'dA" ,"miIg mkiwl` 'dA miwaCd mY`e"§©¤©§¥¦©¡Ÿ¥¤©¦©¡Ÿ¥¤§Ÿ¡Ÿ¥¤¨©

,eiYgY FA wAcPX dn lM dNknE lkF`W xFgW zlkY xF` FzF`A ,["mkiwl ¡̀Ÿ¥¤§§¥¤¨¤¥§©¤¨©¤¦§¨©§¨

.("mFId mkNM miIg" :aEzMW ,minIwe FA miwACzn mY`e§©¤¦§©§¦§©¨¦¤¨©¦ª§¤©

.106.(` ,fi b wlg xdf .a ,g mixcp)§¨¦Ÿ©¥¤

.107dAx `xwIe .("dIWEze fFr FOr" :fh ,ai aFI`n) fi ,hi i"AWxc `Ylikn)§¦§¨§©§¦¥¦¦§¦¨©¦§¨©¨

:hk ,gk dirWin) a ,ek oixcdpq .("fr cxFIe" :ak ,`k ilWOn) .d ,`l dWxR̈¨¨¦¦§¥©¤Ÿ©§¤§¦¦©§¨

cEnr sFq ,fq Fxzi zWxR Wix xF` dxFY d`xE .("dIWEY liCbd dvr `ltd"¦§¦¥¨¦§¦¦¨§¥¨¥¨¨©¦§©

.` ,hw zFtqFdA mW .Kli`e `¨¥¨¨©¨

.108.(f ,c dWxR dAx ziW`xA .` ,ai dbibg)£¦¨§¥¦©¨¨¨¨

ב',109. עּמּוד פ"ח, ּדף ּובׁשל''ה ח'. ּתּקּון זהר ּבתיקּוני ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַָָֹּוכמֹו
ּבענין קֹו''ף, אֹות האֹותּיֹות hi)ּבׁשער ,ci Kl LN)."'כּו וארץ ׁשמים "קֹונה ְְְִִַַָָ§¤ִֵֶַָָָ



רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

"oFaTx oFWl" :i"Wx WxitE110glOd ici lr Epiide . ¥¥©¦§¦¨§©§©§¥©¤©
cxtp xace WId zixknE dNkOW dXEcwC'111כּו. ¦§¨¤§©¤©§¦©¥§¨¨¦§¨

,rxd z` zixkdl gM FA Wi glOdW FnM dPde§¦¥§¤©¤©¥Ÿ©§©§¦¤¨©
Eglnp oWrM minW" zFidl'כּוK''WA WxiRW KxC lre ± " ¦§¨©¦¤¨¨¦§¨§©¤¤¤¥¥©©

WxcOd mWA ,`vY zWxR sFq112xkf z` dgnY" oiprA , ¨¨©¥¥§¥©¦§¨§¦§¨¦§¤¤¥¤
"minXd zgYn wlnr(hi ,dk `vY)zgYn' dY`" ± £¨¥¦©©©¨¨¦¥¥©¨¦©©

minXl lrn ip`e 'minXd'כּו;" ©¨©¦©£¦¥©©¨©¦
iAB aEzMW FnkE ,aFHd z` miIwl gM FA Wi oM FnM§¥¥Ÿ©§©¥¤©§¤¨©¥

oxd`(hi ,gi gxw)ceC iAB oke ;"mlFr gln zixA" :113. ©£ŸŸ©§¦¤©¨§¥©¥¨¦
"'d aFh iM E`xE Enrh" zFidl mrh ozFPW ,Epiide§©§¤¥©©¦§©£§¦

(h ,cl miNdY)KRdn mbe ;l''PM ziwl`dÎWtPA gM ozFpe , §¦¦§¥Ÿ©©¤¤¨¡Ÿ¦©©§©§©¥
oipr EdGW ,dWEcwA zFNrzdl zindAdÎWtpC aFHd©§¤¤©©£¦§¦§©©§¨¤¤¦§¨
,oOwl x`AzIW FnkE .l''PM "gln aixwY LpAxw lM lr"©¨¨§¨§©§¦¤©©©§¤¦§¨¥§©¨
ÎWtp KRdOW Epiide ,'Ktd'e 'zFaFxrY' oFWl ± glOW¤¤©§©£§¥¤§©§¤§©¥¤¤

.Ewzinl ExixOn zindAd: ©©£¦¦§¦§¦§

Edfe .fici lr Fgixi in z` `RixW ,rWil` iAB aEzMW §¤¤¨©¥¡¦¨¤¦¥¤¥§¥©§¥
gln( כ''א ב', סימן ב' xdGA(ּבמלכים aEzMW FnkE א ',. חלק  ¤©ְִִִָָ§¤¨©Ÿ©ֵֶ

ב': עּמּוד רמ"א , Exixnּדף mVanE wxnn Edi`C" ַַ§¦§¨¥§©¥§¦
"`nrh`l114. §©§¨¨

"mirxd min" iM :dfA xnFl Wi cFre115KWnp mWxW §¥©¨¤¦©¦¨¨¦¨§¨¦§¨
min oiaE mipFilr min oiA liCadW dlCadd ici lr©§¥©©§¨¨¤¦§¦¥©¦¤§¦¥©¦
min" mdW ,minC zlFqRd KWnp dGnE ,mipFYgY©§¦¦¤¦§¨©§¤§©¦¤¥©¦

mixx`nd min" KxC lr ,"mirxd'116"כּו(ak ,d `Up). ¨¨¦©¤¤©¦©§¨§¦¨Ÿ

:"gln ziAWz `le" wEqR lr o`M WxiR i''Wx dPde§¦¥©¦¥¥¨©¨§Ÿ©§¦¤©
xwil mipFYgY min EghaEdW"glnA gAfOd iAB lr a ¤§§©¦©§¦¦§©©©¥©¦§¥©§¤©

oAxTd lW glOd ici lrW ,Epiide ."miOd KEQipaE§¦©©¦§©§¤©§¥©¤©¤©¨§¨
."miIg min" zpigaA EUrPW cr mipFYgY miOd miNrzn¦§©¦©©¦©§¦©¤©£¦§¦©©¦©¦
,glOd ici lr FgixiC mirxd min z`Etx cFq Edfe§¤§©©¦¨¨¦¦¦©§¥©¤©

mipFYgY min zpigal oETiYd WxW `EdW'כּוcr , ¤Ÿ¤©¦¦§¦©©¦©§¦©
"miIg min x`A" zpigaA df ici lr EUrPW117'כּו. ¤©£©§¥¤¦§¦©§¥©¦©¦

miOd zF`Rxl ickAW :WtPA df oipr oaEi oM FnkE§¥¨¦§¨¤©¤¤¤¦§¥§©§©©¦
ÎmlFr ibEprY xg` zkWnPW ,zindAdÎWtpC mixOd©¨¦§¤¤©©£¦¤¦§¤¤©©©£¥¨

aEzMW FnM ,"Exixn" mWA `xwPd dGd(cÎb ,d ilWn)iM" ©¤©¦§¨§¥§¦§¤¨¦§¥¦
dptFHY ztFp'כּו"dprNk dxn Dzixg`e ,118Edf dPd ± ¤¦§¨§©£¦¨¨¨©©£¨¦¥¤

.gln mWA `xwPW dxFYd ici lr©§¥©¨¤¦§¨§¥¤©
aEzMW FnkE(g ,b ilWn)"LWl idY zE`tx" :119EpiidC , §¤¨¦§¥¦§§¦§¨¤§©§

"`YzlE KBlRn" ENit`120riwxn dHnl `EdW , £¦¦©§¨§©¨¤§©¨¥¨¦©
minl min oiA liCaO"d'כּו"(e ,` ziW`xA). ©©§¦¥©¦¨¨¦§¥¦

zixA" glOd `xwp okleLiwl`mipiCd WxFW iM :" §¨¥¦§¨©¤©§¦¡Ÿ¤¦¤©¦¦
mitExiv j''w FA WIW ,miwl` mXn mikWnp zExixOde§©§¦¦§¨¦¦¥¡Ÿ¦¤¥¥¦
j''w miwpFi mdnE ,dIUrd sFq cr dHnl milWlYWOd©¦§©§§¦§©¨©¨£¦¨¥¤§¦

miUrp mdipW oiAW ,DbFpC mitExivx''nminrR 'a ± ¥¦§©¤¥§¥¤©£¦¨§¨¦
"wlnr" oFAWgkE ;j''w121l''Pd mipiCd wiYnn glOde . §¤§£¨¥§©¤©©§¦©¦¦©©

dXEcwC zFxEaBd xTire WxXn KiWnOW ici lr'כּו, ©§¥¤©§¦¦Ÿ¤§¦¨©§¦§¨
zixknE miIwnE'כּו.l''PM . §©¥©§¦©©

xn` l"fix`d iazkaE122zFnW 'b oFAWgM 'gln' : §¦§¥¨£¦©¨©¤©§¤§¥
zixA" oxd` iAB xn`p okle .'died'mlFr glniM ," £¨¨§¨¥¤¡©©¥©£Ÿ§¦¤©¨¦

zFnW 'b odW ,zFkxA WlW mrd z` mikxan mipdMd©Ÿ£¦§¨§¦¤¨¨¨Ÿ§¨¤¥¥
"`Vi"e "x`i" ,"Lkxai"C died123c`n DFaB oWxXW , £¨¨¦§¨¤§¨¥§¦¨¤¨§¨¨©§Ÿ

,mlFrd mEIw `Ed dfaE ,zElWlYWddn dlrnl ,dlrp©£¤§©§¨¥©¦§©§§¨¤¦¨¨
xaCd mEIw `EdW ± gln `xwPW Edfe'כּו. §¤¤¦§¨¤©¤¦©¨¨

mipdM zMxA mB K` ,dxEaB `Ed glOd zFid mre§¦¡©¤©§¨©©¦§©Ÿ£¦
`xwp(f ,b mixiXd xiW)miXW"mixFAB,`Up zFAxA ± ּפרׁשה " ¦§¨¦©¦¦¦¦¦¦§©¨Ÿָָָ

.י"א
zixA" WExiR EdfeLiwl`dkWndd oipr `EdW ," §¤¥§¦¡Ÿ¤¤¦§¨©©§¨¨

miwl` mWA died mXn'כּו"Liwl`" zpigaA didIW , ¦¥£¨¨§¥¡Ÿ¦¤¦§¤¦§¦©¡Ÿ¤
l"fx xn`nkE .zEIniptA iENiB zpigaA ,WOn124dn" : ©¨¦§¦©¦¦§¦¦§©£©©©©

gln ± glnA xEn`d zixAzwYnnzwYnd EpiidC ," §¦¨¨§¤©¤©§©¤¤§©§©§¨©
.miwl` mW lW oipiCd©¦¦¤¥¡Ÿ¦

`''k oETY xdf ipETizaE' א עּמּוד  נ''ד, 125glnּדף : §¦¥Ÿ©¦ַַ¤©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

רׁש"י.110. ּבפירּוׁש י''ב ל''ח, ּבירמיה i"Wx:עּיין WxtnE ,"miglOde" :mWe] ְְְְִִֵֵַַָ§¨§©§¨¦§¨¥©¦

.["Eglnp oWrM" FnM ,oFaTx oFWl§¦¨§¤¨¨¦§¨

.111x`AzPX dn oiIre"הּתֹורה חּקת "זאת הּמתחיל oiprAּבדּבּור , §©¥©¤¦§¨¥ְְִִַַַַָֹֻ§¦§¨
aiwxdl zFIzF` aixwdl"'כּו"(c ,gp zTg oOwl) ׁשם עּיין .. §©§¦¦§©§¦§©¨ª©ֵַָ

.112.(` ,eq oOd zWxR ,gNWA a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§©©¨¨©©¨

ה'113. י''ג, ב' הּימים lr(ּדברי ciecl dklnn ozp l`xUi iwl` 'd" :] ְִִֵַָ¡Ÿ¥¦§¨¥¨©©§¨¨§¨¦©

.["gln zixA eipalE Fl ,mlFrl l`xUi ּפרׁשת ריׁש ּברּבֹות מּזה ועּיין ¦§¨¥§¨§¨¨§¦¤©ְְִֵֵֶַַַָָ
ְִקדֹוׁשים).

.114.(mrh Fl zzl xOd z` mVanE wxnn `EdW)¤§¨¥§©¥¤©©¨¥©©

.115.("mirx miOde rWil` l` xird iWp` Exn`Ie" :hi ,mW mikln)§¨¦¨©Ÿ§©§¥¨¦¤¡¦¨§©©¦¨¦

קכ"ה,116. ּדף נׂשא, ּובפרׁשת א'. עּמּוד ו', ּדף ׁשמֹות, ב', חלק זהר ְְֵֵֶַַַַַַָָָֹֹעּיין
אֹור" ּוב"מאֹורי ּבסֹופֹו. מים ער הּכיּנּויים" ּב"ערכי ּוב"ּפרּדס", א'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַעּמּוד

ט''ז. סעיף סֹוף מ', ִָאֹות

.117.(eh ,c mixiXd xiW .hi ,ek zFclFY)§¦©¦¦

ב'.118. עּמּוד ר"ג, ּדף וּיקהל, ב', חלק זהר ְְֵֵֵֶַַַַַַֹועּיין

.119zcEvn ± "xEAHd `Ed" .i"Wx ± ."LxeAih" ± LWl dnkgd idY zE`tx)¦§§¦©¨§¨§¨¤¦¤©¦©©§©

.(oFIv¦

.120.(dHnlE LNW ivgdn)¥©¥¦¤§§©¨

.121(l"fix`dl dxFz ihETl mWA aizp xi`iaE av sirq n xF` ixF`n)§¥¨¦§¨¦¨¦§¥¦¥¨§¨©¦©

.122.oglWd oipr ,zFpeEMd xrW .fi wxR (zAXd xrW) fi xrW miIg ur ixR)§¦¥©¦©©©©©©¨¤¤©©©©¨¦§¨©ª§¨

mr xECiq d`xE .a ,`nx igie jln Wcwn .`r zF` gln zkxrn xF` ixF`n§¥©£¤¤¤©¦§©¤¤©§¦§¥¦¦

` wlg b"qwz owGd xEnc` ixn`n .Kli`e 202 cEOr oFfOd zMxA xrW g"`c©©©¦§©©¨©¨¥©©£¨¥©§©¨¥¥¤

.(Kli`e hl cEOr sFq©¨¥¨

.123.("'d `Vi . . 'd x`i . . 'd Lkxai" :ekÎdkÎck ,e `Up)¨Ÿ§¨¤§¨¥¦¨

.124.(` ,d zFkxA)§¨

.125.(` ,fn sC zFidl Kixv ilE`)©¨¦¦§©



c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

dCEwPd `Ed mlFg iM .lgn zFIzF`e ,mlg zFIzF`¦§¦¦¨©§¨
zFidl zEklOd zFIlr lr dxFOW ,oiez` iW`xAW¤§¨¥©§¦¤¤©£¦©©§¦§

"zx`tY zxhr"(`l ,fh .h ,c ilWn .b ,aq dirWi). £¤¤¦§¤¤§©§¨¦§¥

gp zWxR "xF` dxFY"A aEzMW FnM(a ,i), ּדּבּור סֹוף  §¤¨§¨¨¨©Ÿ©ִ

כּו'" עסק  הּבעל  ׁשּתפ ּלת הענין  "להבין `zgהּמתחיל dCEwPW : ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ¤§¨©©
dpFYgYd dpigA llFM dpFilrdׁשם עּיין .כּו'. ¨¤§¨¥§¦¨©©§¨ֵַָ

zFpAxTd oke ;mixERMd mFiA dNigOd KWnp mXnE¦¨¦§¨©§¦¨§©¦¦§¥©¨§¨
"gln zixA" ici lr ± Ff diIlre ,xRkl oi`A'כּו. ¨¦§©¥©£¦¨©§¥§¦¤©

"mdipa Enlgi" FnM ,wEGig oFWl ± mlg WExiR mB©¥§¦§©§§§¥¤
ד') ל ''ט , סימן "ipnilgze(א ּיֹוב  oke ."EwGgi" :i"Wx WxiRW , ִִָ¤¥¥©¦§©§§¥§©£¦¥¦

"ipiigde(י''ו ל''ח , "ip`ixaY(ּביׁשעיה :i"Wx WxiR , §©£¥¦ְִַָ¥¥©¦©§¦¥¦
dEvY zWxtA iigA EpiAx WxiR df KxC lre ."ipwfgzE§©§¥¦§©¤¤¤¥¥©¥©§¥§¨¨©§©¤

"dnlg`e" oa` oiprA(hi ,gk dEvY)z`Gd oa`d zNEbqE" : §¦§¨¤¤§©§¨¨§©¤§©¨¤¤©Ÿ
aNd z` zwGgOW'כּו." ¤§©¤¤¤©¥

aEzMX dn KxC lr Edf ,df wEGig oipre(i ,a '` l`EnW): §¦§©¦¤¤©¤¤©¤¨§¥

oYie"fFr"FMlnl126± gln zpigAn oM mB KWnp Edfe . §¦¤§©§§¤¦§¨©¥¦§¦©¤©
zixA" WExiR EdGW .xaCd miIwnE cinrOd gMd `EdW¤©Ÿ©©©£¦§©¥©¨¨¤¤¥§¦
ceC iAbe ,gxw zWxR sFq oxd` iAB xn`Pd "mlFr gln¤©¨©¤¡¨©¥©£Ÿ¨¨©Ÿ©§©¥¨¦

ה') י''ג , סימן ב' הּימים  127d`YYÎ`cEgi(ּבדברי zFidl ± ְְִִִֵַָָ¦§¦¨©¨¨
ld`" zpigA ,"oirix oixY" zpigaA ,d`NirÎ`cEgi FnM§¦¨¦¨¨¦§¦©§¥¥¦§¦©Ÿ¤

"orvi lA(k ,bl dirWi)aEzMW FnkE ,(`k ,a rWFd)KiYUx`e" : ©¦§¨§©§¨§¤¨¥©§¥©§¦
ilmlFrl.": ¦§¨

dPde .gmiwqFRd EazM dSn iAbC ,oiadl Kixv df itl §¦¥§¦¤¨¦§¨¦§©¥©¨¨§©§¦
oglEWÎxEhA aEzMW FnM ,gqtA ztA gln oYil `NW¤Ÿ¦¥¤©§©§¤©§¤¨§§¨
x`AzPX dn itl ,oaEn Fpi` dxF`kle .d''pz oniq KExr̈¦¨§¦§¨¥¨§¦©¤¦§¨¥
didi `l dSnAW didi rECn ,glOd oipr WxFW dlrnl§©§¨¤¦§¨©¤©©©¦§¤¤§©¨Ÿ¦§¤

zAWC 'g wxR `xnBA aEzMW FnkE ?glnעּמּוד ע"ט, ּדף ¤©§¤¨©§¨¨¤¤§©¨ַַ

gilnא ' `lC :FrnWnM ± dSn" ".כּו': ©¨§©§¨§¨¨¦©
`Ed glOd iM itl" :azM d''pz oniq "zwxA xEh"aE§¨¤¤¦¨¨©§¦¦©¤©

oiCd WxFW'כּוwEYin `Ed ,dAxC`C ,wiRqn df oi`e ." ¤©¦§¥¤©§¦§©§©¨¦
!l''PM mipiCd©¦¦©©

h''q oETY xdf ipETizA x`Fan oiprd K`עּמּוד ק "ח , ּדף  ©¨¦§¨§¨§¦¥Ÿ©¦ַַ

:128א '

mgl'ipr'(b ,fh d`x)`gln `lA dSnכּו'± Edi`C oibA , ¤¤Ÿ¦§¥§¨¦§¨§¦§¦©¨
dqExR'כּוDlr `axwl Kixv `l dnilW `dzC cr , §¨©¦§¥§¥¨Ÿ¨¦§¨§¨£¨

.EdNEkC irvn` ?mlg Edip i`nE .mlg Edi`C ,glncr ¤©§¦Ÿ¥©¦Ÿ¥¤§¨¦§§©
.FpFWl o`M̈§

:"Kln `Qk"A WxitE¥¥§¦¥¤¤
Epiid ,zENC oFWl ± z''lC zF` `id dqExR `idWMW¤§¤¦§¨¦¨¤§©©§
didYW DkFzA 'e zF`A DnilWdl Kixve ."ipFr mgl"¤¤¦§¨¦§©§¦¨§§¨¤¦§¤

`''d'כּוdilr aixwY `weC f`e ,glnzFnW 'b mdW , ¥§¨©§¨©§¦¨¤¨¤©¤¥¥
.z''bgAW died.eixaC o`M cr £¨¨¤§©©©¨§¨¨

:oiprde§¨¦§¨
Dl zil `xdiq" KxC lr Edf "ipr mgl" WExiR iM¦¥¤¤Ÿ¦¤©¤¤¦£¨¥¨

"mElM DnxBn129dIpr zpigA `id if`e ,130ipr oi`"e ; ¦©§¨§©£©¦§¦©£¦¨§¥¨¦
"zrca `N`131`wtp" `WnXn DzlAw ici lre ; ¤¨§©©§©§¥©¨¨¨¦¦§¨¨§¨

"`zEpMqOn132zpigAn zrCd DA KWnPW ici lr Epiid , ¦¦§¥¨©§©§¥¤¦§©¨©©©¦§¦©
."died WnW"¤¤£¨¨

:`Vz iM zWxR Wix `pnidn `irxA aEzMW FnkE§¤¨§©§¨§¥§¨¥¨¨©¦¦¨
"xiWrd"(eh ,l `VY)ew Epiid ."`zirvn`c `cEnr `C" ± ¤¨¦¦¨¨£¨§¤§¨¦¨©§©

zx`tY ,zrC ± irvn`d133wx `idWM dNgznE . ¨¤§¨¦©©¦§¤¤¦§¦¨§¤¦©
."ipr mgl" `xwp cal dpEn` zpigaA¦§¦©¡¨§©¦§¨¤¤Ÿ¦

dpEn` zpigaA zFidl Kixv dcFard zNgY ,dPde§¦¥§¦©¨£¨¨¦¦§¦§¦©¡¨
l"fx xn`nkE .`weeC cal134lr ocinrde wETag `A" : §©©§¨§©£©©©¨£©§¤¡¦¨©

xn`PW ,zg`(c ,a wETag):aizkE ;"'digi FzpEn`A wiCve : ©©¤¤¡©£©§©¦¤¡¨¦§¤§¦
"mipEn` xnFy wiCv iFb `Faie mixrW EgzR" ּביׁשעיה) ¦§§¨¦§¨©¦−¥¡¦ְִַָ

ב ') כ''ו, mWסימן i"Wx Wxitcke ,135zpEn` dide" :aizkE ; ִָ§¦§¥¥©¦¨§¦§¨¨¡©
"zFrEWi oqFg LiYr('ו ל ''ג, KM(ׁשם  xg` `Fai dPOnE . ¦¤¤§ָ¦¤¨¨©©©

.dxFYd zinipR zbVd `EdW ,zrCd zpigal¦§¦©©©©¤©¨©§¦¦©¨
FtFq ipFrn dxFYd z` miIwnd lM" :l"fx xn`nkE§©£©©©¨©§©¥¤©¨¥¦

."xWFrn DniIwl ּדאבֹות ד' ּבפרק –(h dpWn)WxitE . §©§¨¥¤ְְֶֶָ¦§¨¥¥
ipFrn" :xnFl dvFxC ,"l`EnW Wxcn"AzrCdFtFq ± §¦§¨§¥§¤©¥¦©©©

Fznkgn eilr riRWi `EdW ,zrCd xWFrn DniIwl'כּו." §©§¨¥¤©©©¤©§¦©¨¨¥¨§¨
oi` dnkg oi` m` ,dnkg oi` d`xi oi` m`" Edfe§¤¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥¨§¨¥

"d`xi136?ligzi Ki` oM m`e ± ¦§¨§¦¥¥©§¦
,d`YYÎd`xi ± '`d :d`xi zFpigA 'a Wi iM `N ¤̀¨¦¥§¦¦§¨¨¦§¨©¨¨

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

ּפסּוק 126. על ׁשּנתּבאר fi)ּוכמֹו ,ci glW)"'כו אדני ּכח נא יגּדל "ועּתה ְְִֵֶַָָ§©ְְְִַַַַַָָֹ
(a ,hl glW dxFz ihETll dpeEMd ilE`). ©©©¨¨§¦¥¨§©

עד"127. יׂשראל "ׁשּובה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה (oOwlועּיין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ§©¨

(b ,fq daEW zAW. ©¨¨

.128.(iw sc Epiptl)§¨¥©

.129.(mElM Dnvr lXn dl oi` dpal)§¨¨¥¨¦¤©§¨§

רמ"ט,130. ּדף ויחי, א'. ל"ג, ּדף ּבראׁשית, א': חלק ּבזהר ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹּוכמֹו
ב'. ַעּמּוד

.131ipr ± ipr" :mWe a ,fq zFAEzM ."drcA `N`" :mWe .` ,`n mixcp iR lr)©¦§¨¦§¨¤¨§¥¨§§¨¨¦¨¦

.("zrcA§©©

.132.(mW igie xdf .DzEIprn d`vi)¨§¨¥£¦¨Ÿ©©§¦¨

כּו'"133. והׁשבֹות הּיֹום "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועּיין
(` ,c oPgz`e oOwl). §©¨¨¤§©©

.134.(` ,ck zFMn sFq)©

.135`Ed KExA WFcTd lW FzpEn`l miAx mini FzElbA dRve xnXW .xnFW)¥¤¨©§¦¨§¨¨¦©¦¤¡¨¤©¨¨

,fl aWIe) oke .oiYnn .xnFW .ml`bl ei`iap iR lr gihadW Fzghad miIwIW¤§©¥©§¨¨¤¦§¦©©¦§¦¨§¨¢¨¥©§¦§¥©¥¤

.("Ll Liwl` 'd xnWe" :(ai ,f awr) oke ."xaCd z` xnW eia`e" :(`i§¨¦¨©¤©¨¨§¥¥¤§¨©¡Ÿ¤§

.136.(fi ,b zFa` iR lr)©¦¨



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

;dnkg oi` d`xi oi` m`" okle ,"d`lr`l `rxY" `ide§¦©§¨§©£¨¨§¨¥¦¥¦§¨¥¨§¨
d`NirÎd`xil dMfi dnkgd ici lr KM xg`e'כּוmXW , §©©©©§¥©¨§¨¦§¤§¦§¨¦¨¨¤¨

uEOg KiIW oi`'כּו. ¥©¨¦

Exn`W Edfe137,xnFl dvFxe ."l`xUil `zEIpr d`i" : §¤¤¨§¨¨£¦¨§¦§¨¥§¤©
on ipr zpigaA `EdÎKExA WFcTd cbp eipirA didIW¤¦§¤§¥¨¤¤©¨¨¦§¦©¨¦¦
xtq"A x`AzPW FnkE .dpEn` zpigaA zFidle ,zrCd©©©§¦§¦§¦©¡¨§¤¦§¨¥§¥¤

,"mipFpiA lWי''ח ּפרק  א ', aizkCחלק :(eh ,ci ilWn)izR" : ¤¥¦ֵֶֶֶ¦§¦¦§¥¤¦
,miiztM lMd `EdÎKExA WFcTd lv`e ,"xaC lkl oin`i©£¦§¨¨¨§¥¤©¨¨©Ÿ¦§¨¦

aEzMW FnkE(ak ,br miNdY)."KOr iziid zFndA" : §¤¨§¦¦§¥¨¦¦¦¨

aizkE(f ,el miNdY)Exn`e ,"died riWFz dndaE mc`" : §¦§¦¦¨¨§¥¨¦©£¨¨§¨§
oiNEgc `Ow wxR l"fx' ב עּמּוד  ה', mdWּדף mc` ipa EN`" : ©©¤¤©¨§¦ַַ¥§¥¨¨¤¥

± "zrcA miOExr"oFW`xd mc`M"mnvr miniUnE" , £¦§©©§¨¨¨¦§¦¦©§¨
± "dndaM"'gEx i`MC'"138(hi ,cl miNdY)zFAxA aEzM oke . ¦§¥¨©§¥©§¦¦§¥¨§©

,gNWA dWxR כ"א WFcTdּפרׁשה xn`" :"izpFi" wEqR lr ¨¨¨§©©ָָָ©¨¨¦¨©©¨
xfFB ip`X dn lM ,dzFt dpFiM md ilv` ,`EdÎKExÄ¤§¦¥§¨¨¨©¤£¦¥
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ּבענין 149. כּו'", הּׁשּבת יֹום את "זכֹור הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו
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.150mgl'e ."ip` oFia`e ipr iM" :FA aEzMW ,KlOd ceC df ?iprd in :mEBxY)©§¦¤¨¦¤¨¦©¤¤¤¨¦¨¦§¤§¨¦§¤¤

oeiM .dlgzdA dSOl Eaxwzd .ipr `id xkf ilA dawp ± dSn `xwp dGd 'iprŸ¦©¤¦§¨©¨§¥¨§¦¨¨¦Ÿ¦¦§¨§©©¨©©§¨¨¥¨

xAgzde ,zFxg` zFBxcA `EdÎKExA WFcTd mzF` qipkd ,xzFi mzF` EaxTW¤¥§¨¥¦§¦¨©¨¨§©§£¥§¦§©¥

.(e''`e ztqFzA ± 'devn' `xwp xkGA zxAgzn dSOWM ,f`e .dawp mr xkf̈¨¦§¥¨§¨§¤©¨¦§©¤¤©¨¨¦§¨¦§¨§¤¤¨

יעקב"151. קֹול "הּקל הּמתחיל –מּבדּבּור וא''ו מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹועּיין
(dNtYd xrW g"`c mr xECiq) הּמתחיל ּבדּבּור לקּמן ּׁשּנתּבאר ּומה . ¦¦©©©©§¦¨ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

מּצֹות" ּתאכל ימים a)"ׁשׁשת ,bi ev). ִֵֶַַָֹ©
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ׂשרה. חּיי פרׁשת אֹור" ּב"תֹורה מּזה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּנתּבאר
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zpigaA "died KxC" KiWnn df ici lr ,"cg`"A FWtp©§§¤¨©§¥¤©§¦¤¤£¨¨¦§¦©
:dHnlÎdlrnln ± 'mi'¨¦§©§¨§©¨
riwxl dnFC mi" iM'כּוcFaMd `Qkl 165DPnGW"כּו', , ¦¨¤¨¨¦©§¦¥©¨¤§©¨

"oall zlkY oiA xiMIXn"166mil dnFC zlkzE" ,כּו', ¦¤©¦¥§¥¤§¨¨§¥¤¤§¨
"Kxc mIA ozFPd" KiWnn df ici lr xW` ,"cFaMd `Qkl§¦¥©¨£¤©§¥¤©§¦©¥©¨¤¤

aEzMW FnkE ,dHnlÎdlrnln(k ,fr miNdY)LMxC mIA" : ¦§©§¨§©¨§¤¨§¦¦©¨©§¤
LliaWE'כּו." §¦§

"zFvn lFr eilr lAwi KM xg`e"ici lr if`W , §©©©§©¥¨¨¦§¤£©©§¥
mb ElkEi ,zFIp`d EpiidC ,"oiAx`"d mdW ,zFvOd©¦§¤¥¨©§¦§©§¨¢¦§©

"mIA KxC" mdl zFidl zFnWPd'כּו. ©§¨¦§¨¤¤¤©¨
`EdW i"Wx yxitE ,"migNn" mipRQd mi`xwp oM lre§©¥¦§¨¦©©¨¦©¨¦¥¥©¦¤

miOd z` oikRdOW ± zFaFxrY oFWl" oM mB'כּוWie ± " ©¥§©£¤§©§¦¤©©¦§¥
"mIA KxC" mikiWnOW ,`Ed zFaFxrYdW :Wxtl§¨¥¤©©£¤©§¦¦¤¤©¨
ÎdHnln oke ± "LMxC mIA" zFidl dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨¦§©¨©§¤§¥¦§©¨
`ilBz`cÎ`nlrOW dWAId iWp` ElkEIW ,dlrnl§©§¨¤§©§¥©©¨¨¤¥¨§¨§¦§©§¨
.`iqMz`cÎ`nlrA dbVd mdl zFidl dlrnl zFNrzdl§¦§©§©§¨¦§¨¤©¨¨§¨§¨§¦§©§¨
mIdW ,xzFi dpFilr dpigA `Ed sEqÎmi zrixw K ©̀§¦©©§¦¨¤§¨¥¤©¨

.oiAx`l Kixv Fpi` if`e ,WOn dWAi Kxc Fa dUrp©£¤¤¤©¨¨©¨©£©¥¨¦§©§¦
xg` mFwnA x`AzPX dn KxC lre167wEqR lrxiW) §©¤¤©¤¦§¨¥§¨©¥©¨¦

(`i ,b mixiXddpi`xE dpi`v"'כּו,miWEaNd on "dpi`v" :" ©¦¦§¤¨§¤¨§¤¨¦©§¦
"FO` FN dxHrW dxhrA" ;iENib ici lr Epiide(mW)Epiid §©§©§¥¦¨£¨¨¤¦§¨¦¨©§

"mi Ktd" df ici lrW ,xzMd xF`(e ,eq miNdY)`EdW ©¤¤¤©§¥¤¨©¨§¦¦¤
.WOn `ilBz`cÎ`nlr zFidl ± `iqMz`cÎ`nlr̈§¨§¦§©§¨¦§¨§¨§¦§©§¨©¨

oiwiqtOW ,"oiAx`" mi`xwPd oiWEall Kixv oi` if`e©£©¥¨¦¦§¦©¦§¨¦©§¦¤©§¦¦
dnkgd mIn zFpdil oYip `NW ;"dnkgd mi"l mc`d oiA¥¨¨¨§©©¨§¨¤Ÿ¦¨¥¨¦©©¨§¨
,dnkgd mi oiaE FpiA uvFgd lWnE WEal ici lr m` iM¦¦©§¥§¨¨©¥¥¥©©¨§¨

oprd KFzA dWn `aIe" KxC lr'כּוKtd" xW`M la` ." ©¤¤©¨ŸŸ¤§¤¨¨£¨©£¤¨©
m` iM ,lWnE WEall llM Kxhvi `l ,WOn "dWAil mï§©¨¨©¨Ÿ¦§¨¥§¨¦§¨¨¦¦

xn`p df lre .dWAIA FnM Kxc Fa didi(hk ,ci gNWA)ipaE" : ¦§¤¤¤§©©¨¨§©¤¤¡©§©©§¥
mId KFzA dWAIa Ekld l`xUi'כּו." ¦§¨¥¨§©©¨¨§©¨

Edfezxvr iriaXd mFIaE ,zFSn lk`Y mini zWW" §¤¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤
"Liwl` 'dl(g ,fh d`x):WExiR ± ©¡Ÿ¤§¥¥

`lC dSn" zpigaA KWnPWM Edf ,e''`eA "zFSn"©§¨¤§¤¦§¨¦§¦©©¨§¨
giln'כּוici lre ,'devn' zpigA ziUrpe ,e''`e zpigA ± " ¨¦©§¦©¨§©£¥§¦©¦§¨§©§¥

,xzFi dpFilr dpigA KWnp "iriaXd mFIaE" KM xg` df¤©©©©©§¦¦¦§¨§¦¨¤§¨¥
WAil mi Ktd" zFidl."d ¦§¨©¨§©¨¨
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כ''157. ּבראׁשית, א' חלק ּבזהר: מּזה ׁשּכתּוב ב'.(ּוכמֹו עּמּוד סֹוף ט, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
,"מל "הדרת ּובספר א'. עּמּוד סֹוף קל''ז, ּתרּומה, ב'. עּמּוד קצ''ז, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָמּקץ,

קט''ו). קי''ד ִִָסיּמנים

.158.[?"EklY 'd ixg`" xnF` dY`e ,"miAx minA LliaWE"]§¦§§©¦©¦§©¨¥©£¥¥¥

.159rHnA `N` `Ed KExA WFcTd wQrzp `l mlFr lW FzIxA zNgYn]¦§¦©§¦¨¤¨Ÿ¦§©¥©¨¨¤¨§©¨

,mY` s` ,"ocrA oB miwl` 'd rHIe" :(g ,a ziW`xA) aizkc `Ed `cd ,dNgY§¦¨£¨¦§¦§¥¦©¦©¡Ÿ¦©§¥¤©©¤

,hi miWFcw) aizkc `Ed `cd ,dNgY rHnA `N` EwQrzz `l ux`l oiqpkpWM§¤¦§¨¦¨¨¤Ÿ¦§©§¤¨§©¨§¦¨£¨¦§¦§¦

.["mYrhpE ux`d l` E`az iM" :(bk¦¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤

.160.(cFre .a rxFvn `nEgpY d`x)§¥©§¨§©§

ּבדּבּור 161. ּבׁשּלח, ּפרׁשת אֹור" ּב"תֹורה זה על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעּיין

העֹומדים" ּבין "מהּלכים הּמתחיל ּובדּבּור להויה". "אׁשירה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמתחיל
(f ,b dixkf)"'כּו ּתל ּבדרכי "אם ּבענין ,(mW). §©§¨ְְְִִִֵֵַָָ¨

.162.(mId lW cg` bidpn `AW)¤¨©§¦¤¨¤©¨

.163.(a ,dv oiaExr .` ,bi zFkxA d`x)§¥§¨¥¦

.164.(mW zFkxA)§¨¨

.165.(cFre .` ,ht oiNEg)¦§

.166.(a ,h zFkxA)§¨

.167.(b ,ek mixiXd xiW oOwl d`x)§¥§©¨¦©¦¦



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

died ixg`" KxC lr ,"Liwl` diedl zxvr" oipr Edfe§¤¦§¨£¤¤©£¨¨¡Ÿ¤©¤¤©£¥£¨¨
,"LMxC mIA" FA aEzMX dn ,"EklY ± WOn ± mkiwl ¡̀Ÿ¥¤©¨¥¥©¤¨©¨©§¤

miWEall Kixv oi`e'כּוwEqR lr i"Wx WxitcM Epiide . §¥¨¦¦§¦§©§¦§¥¥©¦©¨
.sEqÎmi zrixw lr i`wC ,"KxC mIA ozFPd": ©¥©¨¨¤§¨¥©§¦©¨

•
מה ּביא ּור ¥©¥¦קיּצּור

dPdmBW Ki` x`Azp `le ,xqg "mipFpiA lW xtq"A ¦¥§¥¤¤¥¦¨¥§Ÿ¦§¨¥¥¤©
mvrA `EdW WtPd zEInvrl calA ilM wx `id dnkgd©¨§¨¦©§¦¦§¨§©§¦©¤¤¤§¤¤
d`NirÎdnkg ENit`W ,dlrnl FnkE .lkVdn dlrnl§©§¨¥©¥¤§§©§¨¤£¦¨§¨¦¨¨

_.oinlr lM aaFq iAbl cal ilM wx `id: ¦©§¦§©§©¥¥¨¨§¦

KkitlE .a`weC KWnp "cg`"A WtpÎzxiqn zpigA §¦¨§¦©§¦©¤¤§¤¨¦§¨©§¨
WtPd zEInvr cSn168opgFi iAx xn`X dn oaEi dGnE . ¦©©§¦©¤¤¦¤¨©¤¨©©¦¨¨

s` ,"izF` oikilFn Kxc dfi`A rcFi ipi`e" :i`Mf oA¤©©§¥¦¥©§¥¤¤¤¦¦¦©
`vn FzEpzepr lcFBnW `N` ,eini lM dxFYA wqrW¤¨©©¨¨¨¨¤¨¤¦¤¦§§¨¨¨
dlrnNW dpigAd oiprA FnvrA wRYqdl mFwn̈§¦§©¥§©§§¦§¨©§¦¨¤§©§¨
DkiWnd m` ,xzM zxitq `EdW ,WtPA WIW dnkgdn¥©¨§¨¤¥©¤¤¤§¦©¤¤¦¦§¦¨

`aiwr iAx xn`W FnkE .cinY iENibl mlrddn169lkA" : ¥©¤§¥§¦¨¦§¤¨©©¦£¦¨§¨
."il wCan `l ± LWtp©§§¨¦§©¦

WtPAW dnkg zExXwzd ici lr ,mFwn lMnE¦¨¨©§¥¦§©§¨§¨¤©¤¤
mb dUrp `liOn df ici lr ,dxFYAW KxAzi FznkgA§¨§¨¦§¨¥¤©¨©§¥¤¦¥¨©£¤©
dnkgdn dlrnNW dnWPd zEInvr cEgie zEllMzd oM¥¦§©§§¦©§¦©§¨¨¤§©§¨¥©¨§¨

'oinlr lM aaFQ'd `EdÎKExA sFqÎoi` xF`A170.: §¥¨©¥¨¨§¦

liaWaE .b`le" Edfe .dxFYd z` mik`lOd EWTiA df ¦§¦¤¦§©©§¨¦¤©¨§¤§Ÿ
hEge eTd iENib mikiWnn dxFYd ici lr ,dPde ."ElNgz§©§§¦¥©§¥©¨©§¦¦¦©©§
didi df ici lre ,mlFrdaE dnkgA sFqÎoi` xF`n¥¥§¨§¨§¨¨§©§¥¤¦§¤
,eTdn dlrnNW 'oinlr lM aaFQ'd iENib `alÎcizrl¤¨¦¨Ÿ¦©¥¨¨§¦¤§©§¨¥©©
Kl gYt` ip`e hgn lW DcEgM il igzR" KxC lr©¤¤¦§¦¦§¨¤©©©£¦¤§©¨

"mlE` lW FgztM171.: §¦§¤¨

okle .cmipiprA d`NirÎdnkg dWAlzpe ,dxFYd dcxi §¨¥¨§¨©¨§¦§©§¨¨§¨¦¨¨§¦§¨¦
zEInvre zEdn biVn FlkU didi mc`dW ickA ,miInWB©§¦¦¦§¥¤¨¨¨¦§¤¦§©¦©§©§¦
,oFilrd cEgId oM mb dUrp df ici lre .WOn dnkgd©¨§¨©¨§©§¥¤©£¤©¥©¦¨¤§
sFqÎoi` xF`A lEHiaA zllkp FznWp zEInvrW¤©§¦¦§¨¦§¤¤§¦§¥

.dnkgA WAElOd©§¨§¨§¨

mipiprA zxAcOd ,dlATd znkg cEOilA la £̀¨§¦¨§©©©¨¨©§©¤¤§¦§¨¦
"ohw xaC" E`xwp `axe iiA`C zFieedW s` ,mipFilr172 ¤§¦©¤£¨©£©¥§¨¨¦§§¨¨¨¨

ci oi`W oeiM ,mFwn lMn ,mdd milFcBd mipipr iAbl§©¥¦§¨¦©§¦¨¥¦¨¨¥¨¤¥©
biVn mc`d lkUzEdnzEdn biVn Fpi` ,zEIpgExd ¥¤¨¨¨©¦©¨¨¦¥©¦©

wx ± mdA WAElOd dnkgdDzE`ivnDzEdn `le ©¨§¨©§¨¨¤©§¦¨§Ÿ©¨
d`NirÎdnkgA mc`d lkU zExXwzd df oi`e .WOn©¨§¥¤¦§©§¥¤¨¨¨§¨§¨¦¨¨

.zilbPd dxFYd wqrA FnM DzEdnA WOn©¨§©¨§§¥¤©¨©¦§¥
FnM ,"mgl" mWA dxFYAW zFlbPd `xwp okle§¨¥¦§¨©¦§¤©¨§¥¤¤§
KFzA LzxFze" KxC lr ± "ingla Engl Ekl" aEzMW¤¨§©£§©£¦©¤¤§¨§§

"irn(h ,n miNdY)kg oM oi`X dn ;WOndlATd zn ¥¨§¦¦©¨©¤¥¥¨§©©©¨¨
biVn oi`W itl ,FnvrA mrh FA oi`W ,gln z`xwp¦§¥¤©¤¥©©§©§§¦¤¥©¦

.WOn zEdOd©©©¨
s` ,ziniptA cEOiNd zlrn c`n lFcB mFwn lMnE¦¨¨¨§Ÿ©£©©¦¦§¦¦©
ÎdxFY ± `xwnA mb ok FnM iM ,zEdOd biVn Fpi`W¤¥©¦©©¦§¥©§¦§¨¨
WFp` rci `l" xW` ,DAW zFIUrn ixERiqA ,azkAW¤¦§¨§¦¥©£¦¤¨£¤Ÿ¨©¡

"DMxr(bi ,gk aFI`)l"fx xn`nM ,173EpYip `lnl`W" : ¤§¨¦§©£©©©¤¦§¨¥¦§
z` zFigdl lFki mc` did xcQd lr dxFY lW zFIWxẗ¨¦¤¨©©¥¤¨¨¨¨¨§©£¤
d`nizqÎdnkgd zEdnA dbVd mdA oi`e ;"mizOd©¥¦§¥¨¤©¨¨§©©¨§¨§¦¨¨
Fpi` m` iM ,dRÎlrAW dxFzA FnM `le ,odA WAElOd©§¨¨¤§Ÿ§§¨¤§©¤¦¦¥
zFIzF`d zpigA EpiidC ,DAW dpFxg`d dpigA wx biVn©¦©§¦¨¨©£¨¤¨§©§§¦©¨¦
DAW zFIzF`d WxW ok iR lr s`e ± xERiQd zEihWR mr¦©§¦©¦§©©¦¥Ÿ¤¨¦¤¨

dnkgdn dlrnl md174. ¥§©§¨¥©¨§¨
s` ,dxFYd zEIniptA wqrd zlrn df KxC lre§©¤¤¤©£©¨¥¤¦§¦¦©¨©
biVn `Ed mFwn lMn ,zE`ivOd wx biVn Fpi`W¤¥©¦©©§¦¦¨¨©¦

"lFcB xaC" `xwPd ,dnkgd zpigAn zE`ivOd' ב (פרק  ©§¦¦§¦©©¨§¨©¦§¨¨¨¨ֶֶ

א') עּמּוד  כ "ח, ּדף  "ּדסּוּכה, KxC lr ±died lFcB'כּוFzNEcble ְַַָ©¤¤¨£¨¨§¦§¨
"xwg oi`(b ,dnw miNdY)dlrn Wie dfA dlrn Wi oM m`e , ¥¥¤§¦¦§¦¥¥©§¨¨¤§¥©§¨

"miaFh cg`M mdipW"E ,dfA175.: ¨¤§¥¤§¤¨¦
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לׁשמֹוע 168. אלקי הויה אבה "ולא הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹועּיין
ּבלעם" יּו''ד,אל ׁשל קּוּצֹו b)ּבענין ,gl `vY dxFY ihETl). ְְְִִֶֶָָ¦¥¨¥¥

.169wicA ded `l iWtp lkaE" :(a ,fq sC) ` dkld h wxR zFkxA inlWExi)§©§¦§¨¤¤£¨¨©§¨©§¦Ÿ£¨¨¦

.("il¦

הּדּברֹות 170. ּדעׂשרת "וידּבר" הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּוכמֹו
(a ,fh xAcOA dxFY ihETl) מה ועּיין יראה". אין חכמה אין "אם ּבענין , ¦¥¨©¦§¨ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשנה  עׂשרים מּבן לגלּגלֹותם, כּו' ראׁש את "ׂשאּו ּבפירּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּׁשּנתּבאר
ּבּמדּבר ּפרׁשת ריׁש – `aÎ)ומעלה" ּדּבּור .(`, סֹוף ּׁשּנתּבאר מה (ועּין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

קרח" "וּיּקח `)הּמתחיל ,dp gxw dxFY ihETl).( ְִִַַַַַֹ¦¥¨Ÿ©

.171,c oPgz`e oOwl d`xE .micxg xtql dnCwdA `aEd ± l"fg oFWl iR lr)©¦¨£©¨©©§¨¨§¥¤£¥¦§¥§©¨¨¤§©©

.(onqp mWe mlE` Kxr c"Ag ± mikxrd xtq .`¥¤¨£¨¦©©¥¤¨§¨¦§¨

הּיּוד  ּבענין ב', ע"ט, ּדף אחרי, פרׁשת הּזֹוהר ּבביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָועּיין
ְֵּדׁשם.

.172iiA`C zFied ± ohw xaC ,daMxn dUrn ± lFcB xaC" :` ,gk dMEq)¨¨¨¨©£¥¤§¨¨¨¨¨¨£¨©£©¥

.("`axe§¨¨

.173.(b xFnfn zNigzA miNdY Wxcn)¦§©§¦¦¦§¦©¦§

קדׁש"174. מרבבֹות "ואתא ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה dxFYועּיין ihETl) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¦¥¨

(b ,bv dkxA הּכהן "והניף הּמתחיל ּבדּבּור הּנגינֹות: ּבענין ּׁשּנתּבאר ּומה . §¨¨ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
b)אֹותם" ,hl .` ,fl xFn` dxFY ihETl)"הּׁשירים "ׁשיר הּמתחיל ּובדּבּור . ָ¦¥¨¡ְְִִִִִַַַ

(b ,` mixiXd xiW dxFY ihETl). ¦¥¨¦©¦¦

.175.(e ,`i zldw)Ÿ¤¤



רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

dfaE .diM ,cEnlzl FnM `xwnA WilW oipr uxFzn ¨¤§¨¦§¨§¦§¦§¨§§©§¦
:"gln ziAWz `le" Edfe .zinipRd cEOil mB llkp dfÄ¤¦§¨©¦©§¦¦§¤§Ÿ©§¦¤©
,"ohw xaC" `xwp `axe iiA`C zFieedX dn dPd iM¦¦¥©¤£¨©£©¥§¨¨¦§¨¨¨¨¨
iRp`" `xwpe ,`''fCÎc''Agn ± dxFYd yxXW itl Epiid©§§¦¤Ÿ¤©¨¥©©§¨§¦§¨©§¥

"ixhEf176,"lFcB xaC" `xwPW ,zEinipRd cEOil ,oM m`e . §¥§¦¥¦©§¦¦¤¦§¨¨¨¨
mc`" `xwPd oiRp`Îjix`c dnkgn mWxXW itl Edf¤§¦¤¨§¨¥¨§¨§©¦©§¦©¦§¨¨¨

"lFcBd177. ©¨

s` ,zE`ivOd wx ,zEdOd llM biVn Fpi`W s` ,okle§¨¥©¤¥©¦§¨©©©©§¦©
dxFYA mrh aEh ozFpe ,dlFcB dlrn dfA Wi ok iR lr©¦¥¥¨¤©£¨§¨§¥©©©¨
Exn`W Edfe .xUaE mglA mrh ozFPd glnM zilbPd©¦§¥§¤©©¥©©§¤¤¨¨§¤¤¨§

l''fx178W" :oilCbOmikiWnn df ici lrW ± "dxFY FA ©©¤§©§¦¨¤©§¥¤©§¦¦
sicr mkg" KxC lr cFr df oaEie .`''fA oiRp`ÎKix`n¥£¦©§¦§¨§¨¤©¤¤¨¨¨¦

"`iaPn179mithFTd" Edfe ."Liwl` zixA" oipr Edfe . ¦¨¦§¤¦§¨§¦¡Ÿ¤§¤©§¦
."oihnEg aw" ."gENn: ©©©§¦

lke" .e.`ziixF`C oeez` a''k ± dHg ."Lzgpn oAxw §¨¨§©¦§¨§¦¨©§¨§©§¨
oke ."lk`Y glOA zR" Edfe .l''PM "glnY glOA"©¤©¦§¨©©§¤©©¤©Ÿ©§¥
lr `Ed ,zindAdÎWtp z`lrde xExiA mdW ,zFpAxTd©¨§¨¤¥¥§©£¨©¤¤©©£¦©
cqg ;W`e min ± zFgFM ipXn lElM glOde .gln ici§¥¤©§©¤©¨¦§¥©¦¨¥¤¤

."dIWEze fFr" oipr Edfe .dxEabE: §¨§¤¦§¨§¦¨

Edfe .fici lr FgixiC mirxd min z` rWil` `RixW §¤¤¦¥¡¦¨¤©¦¨¨¦¦¦©§¥
mgNdn xzFi dpFilr dpigA `id d`Etxd iM :gln180. ¤©¦¨§¨¦§¦¨¤§¨¥¥©¤¤

.`wzinl WOn ExixOn `kRdz` didIW Epiide§©§¤¦§¤¦§©§¨¦§¦©¨§¦§¨
WExitA x`AzPW oiprkE(e ,bk `vY)Ll [..] 'd KFtdIe" : §¦§¨¤¦§¨¥§¥¥¥©©£§

,"dkxal dllTd z`"אבה "ולא  הּמתחיל  ּדּבּור ּבפרׁשת סֹוף ¤©§¨¨¦§¨¨ְְְִִַַַָָָָֹ

"dnkgAּתצא zpigAn xzFi DFab dpigA `EdW , ֵֵ¤§¦¨¨©¥¦§¦©§¨§¨
.dxFYd ici lr rxdn aFHd xxal `EdW "ExixAzi ¦̀§§¦¤§¨¥©¥¨©©§¥©¨
Epiide ,daEWY zpigA Edf ± aFhl rxd KRdp didIW la £̀¨¤¦§¤¤§©¨©§¤§¦©§¨§©§
KRdp df ici lre ,dxFYd zinipR `EdW ,gln ici lr©§¥¤©¤§¦¦©¨§©§¥¤¤§©

il` ici lr Epiide ."miIg min" zFidl mirxd miOd,rW ©©¦¨¨¦¦§©¦©¦§©§©§¥¡¦¨
' zpigA `EdWr''y'd rWIe" zpigAn ,'oixFdp'כּו" ¤§¦©§¦¦§¦©©¦©

(c ,c ziW`xA)`erx dede" 181idY"כּו'± zE`tx" Edfe . §¥¦©£¨©£¨§¤¦§§¦
."LiWl§¨¤

zMxaAW died zFnW 'b oFAWgM ± "gln" okle§¨¥¤©§¤§¥£¨¨¤§¦§©
FnkE .`wzinl Exixn KRdl gMd mdAW ,mipdMŸ£¦¤¨¤©Ÿ©§©¥§¦§¦§¨§
YktdW mWkE" :mipdM zMxA zrWA l`xUi mixnF`W¤§¦¦§¨¥¦§©¦§©Ÿ£¦§¥¤¨©§¨

mrlA zllw z`'כּוKFtdY oM Fgixi inE ,dxn inE ",כּו', ¤¦§©¦§¨¥¨¨¥§¦¥©£
EdYd mlFrn FWxW mFlgd iM'כּוoM" zFidl Kixve , ¦©£¨§¥¨©Ÿ§¨¦¦§¥

KFtdY'כּוoETizl EdzC milMd zxiaXdn KFtdl ± "182. ©£©£¥©§¦©©¥¦§Ÿ§¦

oM mB mlge .lgn zFIzF`e ,mlg zFIzF` gln Edfe§¤¤©¦§¦§©¥
ip`ixaY" :i"Wx WxiR ± "ipiigde ipnilgze" oFWl§§©£¦¥¦§©£¥¦¥¥©¦©§¦¥¦
,oiRp`ÎKix`n d`AW ,d`Etx zpigA Epiid ,"ipwfgzE§©§¥¦©§§¦©§¨¤¨¨¥£¦©§¦

aEzMW FnM ,d`EtxE dMEx` KWnp mXOW(g ,gp dirWi): ¤¦¨¦§¨£¨§¨§¤¨§©§¨

aizkE ,"gnvz dxdn LzkEx`e"(fi ,l dinxi)dlr` iM" : ©£¨§§¥¨¦§¨§¦¦§§¨¦©£¤
gln zixA" Edfe ."Kl dkEx`mlFrdn KxC lr ," £¨¨§¤§¦¤©¨©¤¤©

il KiYUx`e" :aEzMXmlFrl.": ¤¨§¥©§¦¦§¨

dnE .giM Epiid ,"giln `lC" zFidl Kixv dSOX ©¤©¨¨¦¦§§¨¨¦©©§¦
mgl" zFidl Kixv dNgYniprzpigaA wx ,mrh ilA ± " ¦§¦¨¨¦¦§¤¤Ÿ¦§¦©©©¦§¦©

dSn" zpigal `ai KM xg` df ici lre ,`itMz ¦̀§©§¨§©§¥¤©©©¨Ÿ¦§¦©©¨
.zrC zpigA `EdW ,"dxiWr: £¦¨¤§¦©©©

:Epiide .h`Nnn' zpigAW ± "mixEOW lil" WExiR iM §©§¦¥¥¦¦¤§¦©§©¥
.'oinlr lM aaFQ'd xF` iENB zFidl xOYWn 'oinlr lM̈¨§¦¦§©¥¦§¦©¥¨¨§¦
DnxBn Dl zil `xdiq" ± "ipr mgl" `weC `Ed okle§¨¥©§¨¤¤Ÿ¦¦£¨¥¨¦©§¨
"zFvn" oipr Edf xF`d KWnPWM KM xg`e ."mElM§§©©©§¤¦§¨¨¤¦§¨¦§

e''`eA183oFWl `EdW ,"gln zixA" oiicr KiIW oi` okle . §¨§¨¥¥©¨£©¦§¦¤©¤§
lM aaFQ'n xF` KWnp xaM xW`M dxFOd ,zFaFxrY©£©¤©£¤§¨¦§¨¦¥¨

.'oinlr lM `Nnn'A 'oinlr̈§¦¦§©¥¨¨§¦
A okleoxd`FIzF` ± `weCzd`xpLxF`A" mW lr , §¨¥§©£Ÿ©§¨¦¦§¤©¥§§

"xF` d`xp(i ,el miNdY)."mlFr gln zixA" xn`p ± ¦§¤§¦¦¤¡©§¦¤©¨

"Wcw xFdh gNEnn"axFrn "xFdh" zpigAW : §¨¨Ÿ¤¤§¦©¨§¨
`Nnn' zpigA `Ed "xFdh" :"Wcw" zpigA mr xXEwnE§¨¦§¦©Ÿ¤¨§¦©§©¥

'oinlr lM aaFq' zpigA ± "Wcw"e ,'oinlr lM184la` . ¨¨§¦§Ÿ¤§¦©¥¨¨§¦£¨
zFidl dpkd wx `EdW ,"ipFr mgl" `EdW ,dSn zpigA§¦©©¨¤¤¤¦¤©£¨¨¦§
."giln `lC" zFidl Kixv oM lr ,l''Pd aExire xWw¤¤§¥©©©¥¨¦¦§§¨¨¦©
zpigal KM xg` `ai dGnE ,`itMz` zpigA EdGW Epiide§©§¤¤§¦©¦§©§¨¦¤¨Ÿ©©©¦§¦©
Edfe ."`wzinl ExixOnE `xFdpl `kFWgn `kRdz`"¦§©§¨¥£¨¦§¨¦§¦§¦§¨§¤
l''PM ,"gln ziAWz `le" xn`p df lrW ,gln ici lr©§¥¤©¤©¤¤¡©§Ÿ©§¦¤©©©

.'f zF`:

okle .imIA ozFPd" WExiR iM :"migNn" E`xwp mipRQd §¨¥©©¨¦¦§§©¨¦¦¥©¥©¨
ici lr `Ed "KxC"de ."dnkgd mi"A Epiid "KxC̈¤©§§©©¨§¨§©¤¤©§¥
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ּתרּומה176. פרׁשת אֹור" ּב"תֹורה ׁשּנתּבאר c)ּוכמֹו ,hr) ּבדּבּור , ְְְְְִִֵֶַָָָָָ
מּזה" מּקצה אחד "ּכרּוב ּבענין לי", ּכאח יּתנ "מי dk,הּמתחיל dnExY) ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ§¨

(hi.

א').177. עּמּוד קנ''ב, ּדף ּבהעלֹות ּבּזהר ְְְֲֵַַַַַַֹ(ועּיין

.178.("dxFY FA oilCbOW mFwn . . (h ,dk 'a mikln) 'lFcB ziA'" :` ,fk dNibn)§¦¨¥¨§¨¦¨¤§©§¦¨

ּב(179. ּכן ּגם מּזה ּׁשּנתּבאר מה dxFY)ועּיין ihETl) סֹוף הּׁשירים, ׁשיר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ¦¥¨ִִִַ
"ׁשמני "לריח הּמתחיל b)ּדּבּור ,b). ְְְִִֵֶַַַָ

נּצבים.180. ּבפרׁשת הּזאת", הּמצוה "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּוכמֹו

.181.(qFlwpE` mEBxY .oFvx idie)©§¦¨©§§§

הּמתחיל 182. ּבדּבּור וּיׁשב, ּפרׁשת אֹור" ּב"תֹורה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּיין
ּכחֹולמים". היינּו כּו' הּמעלֹות ְְֲִִִַַָ"ׁשיר

תאכל 183. ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּבדּבּור לקּמן מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹועּיין
ַמּצֹות".

ּכדכד".184. "וׂשמּתי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכמֹו



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

lkEi mci lre mdAW ,zFvnE dxFYn miUrPd miWEaNd©§¦©©£¦¦¨¦§¤¨¤§©¨¨¨
.dnkgd mi biVdl§©¦©©¨§¨

`EdW ,"LMxC mIA" KxC lr ± "KxC mIA" WExiR mbe§©¥©¨¨¤©¤¤©¨©§¤¤
KxC ExnWe" Edfe .dpiaE dnkgA sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥§¨§¨¦¨§¤§¨§¤¤
mikixv ,zFpitQd mdW ,l''Pd miWEaNd K` ."died£¨¨©©§¦©©¤¥©§¦§¦¦

"dpeEM zFkixv zFvn" oipr `Ede ,mbidpOd gNnl185. §©¨©©§¦¨§¦§¨¦§§¦©¨¨
mikiWnOW ± zFaFxrY oFWl ± "migNn" E`xwp oM lre§©¥¦§§©¨¦§©£¤©§¦¦

"KxC mIA ozFPd" zpigaE "LMxC mIA" zpigA'כּו. §¦©©¨©§¤§¦©©¥©¨¨¤

zFidl ± "KxC mIA ozFPd" :WExiR cFr Wi mpn`e§¨§¨¥¥©¥©¨¨¤¦§
."zxvr iriaXd mFIaE" oipr Edfe ."dWAil mi Ktd"¨©¨§©¨¨§¤¦§¨©©§¦¦£¤¤
wx Edf ,gln oFWNn ,l''Pd migNn zpigA iM ,Epiide§©§¦§¦©©¨¦©©¦§¤©¤©
.oiRp`ÎKix` zpigaC zEInvrd `le dx`d zkWnd©§¨©¤¨¨§Ÿ¨©§¦¦§¦©£¦©§¦
oiAx`d ici lr ,"KxC mIA ozFPd" zFidl KWnp dGnE¦¤¦§¨¦§©¥©¨¨¤©§¥¨©§¦
zEnvr zENBzdA la` ,l''PM miWEaNd mdW ,zFpitQde§©§¦¤¥©§¦©©£¨§¦§©©§
zFidl ± xzFi DFab dpigA dUrp if` ,'oinlr lM aaFQ'd©¥¨¨§¦£©©£¤§¦¨¨©¥¦§

"dWAil mi" WOn "Ktd"'כּו.: ¨©©¨¨§©¨¨
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ּבלק.185. ּבפרׁשת – ּביעקב" און הּביט "לא הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹועּיין

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

מעלה Ï˘Ó‰Â(לב) למעלה למשכיל ג"כ מובן מזה
מ"ן  העלאת בחי' להיות שצריך
בעל  אא"ס לעצמו' לעורר יום בכל תמיד מלמטה
בה  מחדש הפשוט רצון לו שיהיה הכללי' המחשבה
לגבי  גדול וצמצום ירידה בחי' זאת מחשבה הרי כי כו'
וד"ל. כו' מצומצמת אחת מחשבה נקרא וע"כ עצמותו
כו' וחוט דקו ההשתלשלות שבתחלת בע"ח ידוע והנה
מלמטה  מ"נ העלאת בלתי הוא חסד חפץ כי מצד היה
להיות  בעצמותו הפשוט ברצונו שעלה מה דהיינו כלל
זהו  כו' לפרטי' הכללית זו במחשבה פשוט לרצון לו
והחסד  הטוב עצם בבחי' הוא חסד חפץ כי מצד רק
דמלכא  הורמנא בריש (וז"ש ממש שבעצמותו הפשוט
הורמנא  ובריש כו' ורשות רצון הורמנא פי' כו' גליף
וטהירו  כו' ממש שבעצמו' הפשוט הרצון בבחי' היינו
והגליפה  הנ"ל הכללית אחת מחשבה בחי' היא עילאה
מקור  שהיא תתאה טהירו בחי' וזהו הפרט בחי' הוא
בחי' היינו מזו עילאה טהירו בחי' אבל א"ק לבחי'
ירידה  בחי' זו תתאה שטהירו ממש אא"ס עצמו'
אחת  מחשבה עד"מ כמו לגביו הוא גדול וצמצום
האריז"ל  בכתבי מ"ש בענין במ"א וכמ"ש למטה באדם
שעתיד  מה בכח בעצמו ששיער מה ענין על עצמו
טהירו  מיני ב' שיש במ"א וכמ"ש כו' בפועל להיות
תלוי  כו' דקו ההשתלשלות לאחר אבל וד"ל) כנ"ל
רצונו  לעצמו' לעורר מ"נ בהעלאת התחתוני' במעשה
ותתחדש  זו כללית במחשבה רצונו שיחדש הפשוט

אומרים  שאנו וזהו כו' שבה ופרט כלל בבחי' מחדש
מע" יום בכל מ"נ מחדש העלאת ע"י ויום יום שבכל ב

הארה  הפשוט הרצון מבעל מתחדש דוקא מלמטה
וזהו  הכללי אחת במחשבה פשוט רצון בבחי' חדשה
בראשית  שנק' הכללי הראשון במקורם מע"ב מחדש
בכל  וכן כו' שבדבור המאמרות פרטי עד ובפרט בכלל
שבת  בו כי בראשית שבת בחי' שהוא ושבת שבת
כו' המעשה ימי ו' לכל כללי חידוש מעורר וינפש
האמרת  כו' האמרת ה' את מ"ש יובן זה ובכל וד"ל.
בהתעוררות  אצלו שפועל כנ"ל יוצא פועל הוא זה
מאמר  שנק' במחשבה תחלה זו אמירה לבחי' שיתעורר
מאמר  שנק' בדיבור בא ממילא ואח"כ כנ"ל סתום
בחי' כולל ל' הוא האמרת פי' הנה אך כנ"ל פתוח
לכלל  שיבא לאדם שמעוררים עד"מ כמו כללית אמירה
א' מחשבה בחי' עד"מ כך כו' פרט דרך לא האמירה
העיקר  הרי הכל בכללו' סתום מאמר שנק' הנ"ל הכללי
וממילא  זו כללית באמירה הפשוט הרצון לעורר הוא
ע"כ  כנ"ל לגילוי ההעלם מן הפרטי' מאמרים יבואו
הנ"ל  כללי' ומחשבה אמירה בחי' האמרת ה' את אמר
הרצון  חידוש ע"י זו אמירה לפעול יוצא פועל והאמרת
מחשבה  רק לחשוב הוא גדול צמצום כי דוקא הפשוט
האמרת  אמר הנה המעורר הוא ומי כנ"ל כו' אחת
מ"נ  העלאת בבחינת למעלה מלמטה האמרת שאתה
נמלך  בתחלה (וגם ומע"ט בתורה הצדיקים נשמות של

כנ"ל): בהן

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

לא ÔÈÚÂג) כאילו כו' פרע ולא מל שארז"ל הפריעה
(תוס' ופרע מל ואברהם א') קל"ז (שבת מל

ני  לא ד"ה ב' ע"א לא יבמות ובמדבר מאי) וד"ה תנה
מול  כו' יהושע אל ה' אמר הארץ באי שלדור עד פרעו
כדאי' לפרוע והיינו ב') ה' (יהושע כו' שנית בנ"י את
באופן  הנה כי והענין ב'), ע"א (דף ביבמות הערל בפ'
בא  הגילוי ואם מדריגות כמה יש א"ק דאור התגלות
להסיר  צריך אזי ביותר נעלית ומדריגה גבוה ממקום
של  עור שהיא הפריעה עור היא הדקה הערלה בחי' גם
לגילוי  מונעת היא גם כי הגסה הערלה תחת העטרה
יחשב  והעלם להסתר היא גם זה אור לגבי כי זה אור
אבל  ע"ש לא"ק האצי' בין ההפרש בענין הנ"ל וע"ד
אזי  כ"כ הגבוה ומדריגה ממקום שם בא הגילוי כשאין
בחי' אבל בלבד הגסה הערלה בחי' רק להסיר א"צ
במצרים  בנ"י ובהיות כ"כ מזקת אינה הדקה הערלה
נצטוו  לא ע"כ זה דא"ק פנימית מבחי' האיר לא עדיין
עד  בלבד המילה על אלא פריעה מצות על עדיין
בה  ה' ועיני אותה דורש ה' אשר ארץ לארץ בבואם

הפריעה*: על גם נצטוו
[‰"‚‰]

וסביביו  נ') (ב"ק ארז"ל ע"ד לומר נוכל זה להבינך (*
כחוט  הצדיקים עם מדקדק שהקב"ה מאד נשערה
צריכים  ה' סוד שלבאי היתר תאוות ענין וכמו השערה
מי  כל כי לפרישות סייג ונדרים מהם גם להתרחק
צריך  עליונה קדושה עליו להשרות מחשבותיו שיטהר
המוסר  ספרי בכל וכמ"ש הרע משמץ ביותר להתרחק
לטייל  שרוצה למי הרח"ו באזהרת לע"ח בהקדמה וע'

בפרדס:
שארז"ל  השמיני' על למנצח הפסוק פי' יובן ובזה
המילה  על דוד שאמר השירה שזוהי מ"ג) (מנחות
שירה  דוד תלה מדוע קשה דלכאורה בשמיני שניתנה
היתה  אילו לו ומה דוקא בשמיני שניתנה במה שלו
הברית  על שלו השירה שעיקר מאחר בשביעי ניתנה
בבית  עצמו כשראה זה שאמר כידוע בבשרינו שחתם
שמעלת  שנת"ל מטעם הענין אך כו' ערום המרחץ
עליון  האור גילוי בהיותה היא המילה ומדריגת
האור  והוא אבי"ע עולמות ד' מהשתלשלות שלמעלה
חיות  להיות ית' ממנו ההמשכה ראשית הוא אשר כללי
ורצון  חפץ שהוא דרעוין רעוא ונק' העולמות לכל כללי
הנק' והוא המילה ע"י האדם בנפש המאיר ית' עליון
וכמשנת"ל  הדר השמיני מלך ענין הוא כי שמיני בחי'

למנצח  כמ"ש ניצוח בלשון זו שירה ואמרו באורך,
שהם  נת"ל מ"ל ופי' מ"ל תמן נצח תמן בזהר וכדפי'
ע"י  דז"א הגילוי במקום המתגלים דחסדים אורות ע'
מל, תמן אז דוקא נצח תמן הנצח ע"י בא וזה המילה
מנה"י  מתחיל דאבי"ע ההשתלשלות כל כי והענין
תלת  בשער ומהם בע"ח טובא בדוכתי וכמ"ש דא"ק
הוא  ע"י פרצוף שהתחלת ע"ש עתיק ובשער רישין

ולמ  דא"ק שלמטה מהטבור בעולמות משא"כ טה
או"א  וכן לבד לנה"י ולא דע"י לז"ת מלביש שא"א
ענין  ביאור הנה זה וביאור כידוע: לזרועות מלבישים
טו) (סי' באגה"ק מ"ש ע"ד ידוע למעלה המדות
אך  כו' וחידותם חכמים דברי להבין המתחיל במאמר
החסד, ענף הנק' שהוא הנצח ענין ביאור בתוס' להבין
האיש  עד"מ בחסד בחי' ג' יש כי אחזה ומבשרי
בחכמתו  שמשכיל ודעת טעם בטוב חסד שעושה
שכל  בחי' והוא ההוא והחסד הטוב לעשות שצריך
פתוחה  ביד לצדקה אדם מתן וכמו שבמדות ומוחין
מצות  במעלת מידיעתו שלימה ודעת חפיצה ונפש
אשר  החסד הב' לעולם. טוב ורב חיים המביאה הצדקה
שטבעו  מצד רק כלל השכל מצד וחיוב הכרח בו אין
רק  טעם בלתי שהוא גם טוב שישפיע ומכריח מחייב
בו  אין כי היות ועם החסד עצמית והוא הטבע מצד
מאד  עצום ותענוג טעם טוב בו יש מ"מ המוחין הארת
אשל  שנטע באברהם שמצינו וכמו מדתו בהשלימו
ולשתות  לאכול ליתן למי מוצא הי' לא אם ונצטער
החסד  ענף הנצח הוא והג' העונג. היפוך הוא שהצער
לעשות  שמתנצח רק כ"כ בטבעו חסדן שאינו איש ר"ל
הוא  וכאילו כלל ותענוג טעם טוב בזה לו שאין גם חסד
טעם  בזה אין כי עם אעשה כך מ"מ לומר מתעקש
ממדות  מדה ג"כ והיא ניצוח נק' זו בחי' אשר ודעת
לאכול  אברהם נתינת הי' ועד"ז באדם, המוטבעים
ענין  יובן ועד"ז אותם. אוהב הי' לא שבודאי לערביים
ית' אליו מלדמות ערוך אין כי הגם דא"ק נצח בחי'
ואנכי  ע"פ ט"ו) (סי' באגה"ק שם וכמ"ש בנ"א ממעשה
תורה  דיברה מ"מ כ"ז) י"ח (בראשית כו' ואפר עפר
שמצד  לשמוע שיכולה במה האוזן לשכך בנ"א כלשון
כלא  כי ית' אצלו ואפיסתם העולמות כל מעלת ריחוק
ע"י  מא"ס אליהם ההשפעה כינו ולזאת ממש חשיבי
בחי' רק הוא כאילו בלבד הניצוח מדת בשם הא"ק
כלא  היו באמת שהרי עד"מ ודעת טעם בלא לבד ניצוח
המה  נחשבים ומה מלבדו עוד ואין הנבראים כל היו
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c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

שכך  אלא והסתרים העלמות ע"י אליהם חיות להשפיע
מנצח  מתחיל ההשתלשלות כל לזאת כו' במחשבה עלה

הארת  הוא קדישא עתיקא דבחי' בע"ח וכמ"ש דא"ק
ע"ש: בע"י המתלבש דא"ק שבנה"י אא"ס

dlin zevn
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1
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÂÈ˙¯ˆÈ הוא אך הגילוי כח הוא מח' כי הדיבור, הוא
הגילוי  זה מגלה והדיבור עצמו, לגבי גילוי
שנק' מה אך המח'. לחומר צורה כמו וה"ז לזולתו,
עצמי  חומר כי ממש, חומר זה אין חומר בשם המח'
ה"ז  המח' אבל צורות, לד' הקדום היולי חומר הוא
ה"ז  המח' כי חומר בשם נק' הדיבור לגבי אמנם גילוי,
נק' צורה כי צורה בשם נק' והדבור זולתו, לגבי העלם

אשר הוא גילוי המח' וחומר זה, הוא כי עליו יאמר
התחדשות  אינו הדבור כי צורה, לקבל המוכן חומר
כמו  צורה, כמו וה"ז המח' העלם שמגלה אלא ממש
איזה  ובי' מני' לצייר נצרך ואם כלי עושין מכסף למשל
פסולת, מכל נקי הוא כשהכסף דוקא הוא בדקות צורה
הציור  צורת לקבל מוכן חומר בהכסף יש הרי וא"כ
כלול  הי' בהמחשבה וכן נראה, שאינו רק שרוצה הדק

הדבור. ע"י שנתגלה אלא הדבור צורת
Û‡ שהמעשה להורות הענין הפסיק אף עשיתיו

כי  ממחשבה, מהדיבור יותר מהדיבור מרוחק
לגבי  גילוי הוא שהמח' מהמחשבה רחוק הוא הדיבור
הוראה  ה"ז וא"כ לזולת, גילוי הוא והדבור עצמו
הדיבור  אין מ"מ הנפש, ומכחות מהמח' יותר שנתרחק
ג"כ  הוא הדבור כי והגם המעשה, כמו לגמרי נפרד
נפרד  כאילו ונראה רוחני' ה"ז מ"מ לחוץ, ויוצא נפרד
חבירו  של הדיבור גשם ליקח א"א שהרי לחוץ, ויוצא

נפרד  ה"ז מעשה אבל נפרד, כאילו שנדמה רק אלא
ואינה  אחר אותה קונה כלי העושה אומן דהרי לגמרי,
מאד  חיצוני כח הוא שמעשה מפני כלל להאומן חוזרת
אותה. מהעושה לגמרי נפרד הוא הנעשה שדבר עד
דהרי  בנפעל, הפועל כח מלובש ג"כ שבמעשה והגם
הרי  מ"מ יותר, ביופי הכלי יעשה יותר אומן שהוא מי
מורגש  אין בהמעשה כי לגמרי, ממנו נפרד הכלי
משארז"ל  וזהו הענין. הפסיק אף וז"ע מהעושה, החיות
ב' קוין, ג' הוא הה"א שתמונת בראם בה' בהבראם
כלל  הי' לא ואילו מופרד, השמאל ורגל מחוברים, קוין
רגל  מחובר וכשיהי' ד', תמונת ה"ז השמאל רגל
והוא  שמאל רגל כשיש ודוקא ח', תמונת ה"ז השמאל
קוין  דהב' הוא והנמשל ה'. תמונת הוא אז מופרד
שהם  ודיבור מחשבה ויצי' בריאה על מורה מחוברים
מורה  המופרד השמאל ורגל זל"ז, ומחוברים קרובים
(הגם  העשי' בעולם הוא הפירוד עיקר כי עשי' על
רגל  ובלא הבריאה), מעולם הוא הפירוד שהתחלת
דוקא  הוא הכוונה עיקר כי ה"א תמונת זה אין השמאל
דירה  לו להיות הקב"ה נתאווה כי הגשמי עוה"ז
עולם  בשביל העולמות בבריאת הכוונה ואין בתחתונים
כ"א  הפירוד התחלת שהם ויצירה בריאה ואפי' אצי'
הפירוד, בתכלית מופרד הוא אשר הגשמי עוה"ז דוקא

אלקות. גילוי בו להמשיך הקב"ה נתאווה ובזה

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry d"c
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åäæå- שבמוחין הביטול -éìëù ïéðò ìëù äî äáéñä
äæ íéëôäå íéðåù íéèøô ùé äæáù íéèøô éåáéøá àá

,'åë äæî,הוא לרגש  שכל שבין  מההבדלים אחד -
אחד צד כלל בדרך רואה  הרגש  ידי  על המונע  שאדם
צדדים שיש לראות מסוגל ואינו  התמונה של בלבד
השכל, ידי  על המונע אדם זאת, לעומת  לתמונה . נוספים
יש אם אף פרטיה, כל על בשלימותה התמונה את  רואה

מזה. זה  והפוכים שונים פרטים בה

,ìåèéáä ãöî ïë íâ åäæùהוא השכל שתכונת כיון -
לכאן  שונים  צדדים לראות יכולת לשכל יש הרי  ביטול,

ולכאן.
åîëåש עצמו, השכל בעולם  במוחש àåäùשרואים éî

úøáñì íå÷î ïúåð åðéàå åúòãá ÷éæçî àåä øúåéá úåùéá
,ïåëðì äàöîé éìåà äá áåùçì åøéáçשמחזיק רק לא -

של דעתו  את  'לשמוע' מוכן  לא שבכלל אלא בדעתו,
חברו  סברת את מקבל שאינו רק שלא היינו , השני ,
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מקום, כלל לה נותן שלא אלא éøäבפועל, ìèá àåäù éîå
íâ åøéáç úøáñá áùåç àåä(למרות)åúøáñ êôéä àéäù

äìá÷îå,'åë ïåëðì äàöåî íàהאדם שיכולת כיון
ואם מדעתו, הפוכה שהיא אף השני סברת על לחשוב

הביטול. מצד היא לקבלה, - נכונה שהיא לראות נוכח
äîëì ÷ìçúî ìëù øåà ìëù äî ïéðòä úåììë ïë åîëå
úåéäì äâùää ïéðò äæù ,íéëôä íéèøô íâå íéèøô

,à÷åã íéèøô úå÷ìçúäáמחייבת לעומק, שכל הבנת -
מזה, זה  וחלוקים שונים פרטים בשכל äòéãéáãלראות

úà âéùîùëå ,ïéðòäá ììë íéèøô äàåø åðéà úåéçèù
àéä äáåè äâùäå ,äæáù íéèøôä ìò àá àåä éøä ïéðòä
,'åë úîà íäéðùù êéàå íéëôä íéèøôá ïéðòä àáùë
תחילת שהוא, כל נושא ללמוד שמתחיל אדם וכמו
האמיתית וההשגה ובכללות, בשטחיות היא הלימוד
מן  יוצא ללא הפרטים כל את כשיודע רק היא בענין 
יכול איך ומבין שבענין , החיכוך נקודות ואת הכלל
ובכל לקצה הקצה  מן שונים פרטים בזה שיש להיות

לזה. זה סותרים  אינן זאת
התפילה בקונטרס האדם22וכמבואר התבוננות שעיקר ,

ולא דווקא, פרטים בפרטי  להיות צריכה  התפילה בשעת
בדרך הארה שהיא בלבד הענין בכללות  התבוננות

התפעלות. גורמת ואינה גרידא 'מקיף'
àá àåä éøä øúåé ìëùä ÷îåòì àáù ìëã ïë íâ òãåðå
à÷åã ìåèéáä ãöî àåä äæ ìëã 'åë øúåéá íéèøô éåáéøá

,'åëנפרטת היא בהשכלה, יותר מעמיק שהאדם ככל -
לעומקה להגיע שיכול לכך והסיבה פרטים. ליותר אצלו
המאפשר  פנימי  ביטול לו שיש  כיון היא , ההשכלה של 

הענין. לפנימיות להתקרב לו 

אותו  וקורא מסוים משהו  ללמוד שמתחיל אדם וכמו
לאחר  ולפרט  לדבר שלו היכולת בשטחיות, אחת פעם
לו  יהיו ולא ביותר מועטה תהיה שלמד מה את מכן
("כלים שלמד מה את  להסביר ואותיות מילים  הרבה
גם תיעלם  מועט  זמן בחלוף וממילא מועטים"),
שמצד כיון לזה: והסיבה יסתלק"), ("האור ההשכלה
הוא לענין, הפנימית ההתמסרות את לו אין  שלו הישות

בלבד. בשטחיות לומד
ורוצה לעניין מתמסר ביטול, בעל אדם זאת, לעומת
את למצוא מעוניין שהוא והיינו, לאמיתתו. אותו  להבין
העניין  את תופס  הוא  וממילא שבזה, והפנימיות העומק
ההשכלה ואז שלו. הביטוי  צורות  ובכל פרטיו לכל
הרבה תהיה כזה, באופן  מלימוד שמאירה ("האור")
זמן  לאורך מוחו בכלי ותתיישב ופנימית נעלית יותר 

בכלים"). ("אורות שכחה  וללא
íäá úåéäì úåãîá ìåèéáä êùîð ïéçåîã ìåèéáäîå

,ìéòì øëæðë íéèøôä éåáéøשל הביטול השפעת -
נתינת יש החסד מידת שבתוך היא, המידות על המוחין
מידה כל יכולת כלומר, להיפך. וכן לגבורה  גם מקום
הביטול מהשפעת נובעת בחינות, וכמה לכמה להיפרט

עליה. המוחין של
àöîðå- זה מכל העולה המסקנה -àåä íéìëä éåáéøã

ìåèéáä ãöî, מהמוחין להם íäהנמשך äæ éãé ìòù
,('åë øåàä ìà íéåàø íéìë

ריבוי מדוע המבאר, המוסגר המאמר מסתיים  כאן
בהם האור והתיישבות התיקון עולם של הכלים

דווקא. הביטול מצד הם לתוהו) (בניגוד בפנימיות

`xie zyxt zay

b"xrz
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•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y'd - mixn`nd xtq

שינה  בזמן ולכן גמורה. בהשוואה אלא בהתחלקות אינן במקורם, הכלולים הנפש כחות
מקבלת  הסט"א אלא ישראל. מעלת ניכרת ולא הגלות נגרמת בהעלם, שהכחות למעלה
המקבלים  ישראל שבנשמות הביטול בהם אין כי הצמצומים. מריבוי או מהמקיף יניקה

בפנימיות 

אז ‡ÌÓג) ּבהעלם, הּוא ׁשהאֹור ּכביכֹול, הּׁשנה ּבזמן »¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדהּנה  זה, על זה הּכחֹות מעלת נּכר ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאינֹו
הּנפׁש, ּבעצם ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו יׁשנם הרי הּנפׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹּכחֹות

הינּו היּו, ּכאן נמצאּו ּדכאן זה אין הרי הּגלּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּדכחֹות
ּבגלּוי, ּׁשּנראים מה הם הּכחֹות ׁשל ׁשהתחלתם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר
ּבעצם  וׁשרׁש הּנעלמים ּבכחֹות מקֹור להם ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאּלא
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הׂשּכלֹות  ממציא ׁשהּוא ׁשענינֹו הּׂשכל ּבכח ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש,
אהבה  הרּגׁש מֹולידים אׁשר עד ּבהם ּומעמיק ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּבירם
ּבׁשלׁשת  הּׂשכל ּדכח ההם, הּׂשכלים מהּות ּכפי יראה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
הּמׂשּכיל  הּמׂשּכיל, מּכח נמׁש חכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָֹחלקיו
הּׂשכל, ּכח התחלת ּדזהּו לֹומר ואין ּומעמיק, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּמסּביר
הּנפׁש, ּבעצם וׁשרׁש נעלם ּבכח מקֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
הם  הרי הּנפׁש ּבעצם ּכלּולים ׁשהן ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּכחֹות
וכּלם  התחּלקּות, ּבבחינת ׁשאינן יֹותר, עליֹונה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמדרגה
יׁש הרי הּגלּויים ּבּכחֹות ּדהּנה ּגמּורה, ּבהׁשואה ׁשם  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהם
ׁשעּקרם  ּכחֹות ׁשּיׁשנם העצמי, ּבמהּותם התחּלקּות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהם
האׁש, יסֹוד הּוא ׁשעּקרם ּכחֹות ויׁשנם הּמים יסֹוד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהם

עּקרם  הּנה ּדהּמחין ּומּדֹות, מחין יסֹוד 12ּוכמֹו הּוא ְְְִִִִִֵַָָֹֹ
והּמּדֹות ּכח הּמים הּנה ּגּופא ּובּמחין האׁש, יסֹוד עּקרם ְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ

האׁש, יסֹוד הּבינה וכח הּמים יסֹוד הּוא ְְְְִִֵַַַַַָָָָֹהחכמה
ּפנימי  ּכח וכל ּפנימּיים, ּכחֹות הם ּולמּטה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּומהחכמה
החכמה  ּדכח הּכח, אפן לפי הּוא ׁשהּכלי ּבכלי, אֹור ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹהּוא
ּכלי  ׁשהּוא הּמח חמר חלק הּנה הּמים יסֹוד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשהּוא
הּבינה  ּכלי ׁשהּוא הּמח חמר וחלק ולח, קר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהחכמה
ּפרטים  ּכלים להם ׁשּיׁש הּכחֹות ּבכל וכן ויבׁש, חם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכחֹות  הם ּדׁשם הּנפׁש, ּבעצם אבל מיחדים. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻּומקֹומֹות
ּדׁשם  אּלא יחד? ּכּלם יׁשּכנּו אי ּכלים, ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻעצמּיים
ׁשם  וכּלם יחד יׁשּכנּו ּכן ועל מציאּות, ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻאינם
ּבבחינת  הּוא האֹור ּדכאׁשר יּובן, מּזה והּדגמא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּבהׁשואה.
התחּלקּות, ׁשּום ּבלי ׁשוים ּכּלם הם הרי ּבמקֹורֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֻהעלם
מעלת  נּכר ׁשאינֹו הּגלּות ענין נמׁש מּזה הּנה ּכן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל

ואּדרּבא  יׂשראל, יֹותר 13נׁשמֹות ׁשּיכּות להם יׁש מהּמּקיף ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּדוקא, הּפנימּיּות ּבחינת הן יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלקּבל,

אחרא  הּסטרא אין הּפנימּיּות ּכי ג ּומּבחינת לקּבל, יכֹולה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
האֹור, אל ּכלים ׁשּיהיּו והינּו ּבכלי, אֹור הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָהּפנימּיּות
אּלא  ׁשֹורה סֹוף אין אֹור ואין ּבּטּול, ּבחינת הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָוהּכלי
הּוא  סֹוף אין אֹור הׁשראת הּנה ּדלכן ּבטל, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבמקֹום

ּכחֿמה  הּוא ּדחכמה ּכן 14ּבחכמה, ועל הּבּטּול, ּתקף , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבחינת  להיֹותם האֹור אל ּכלים הם יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָנׁשמֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו העּמים",15ּבּטּול, מּכל הּמעט אּתם "ּכי ְְִִִִֶֶַַַַָָָ
יׂשראל  אחרא 16ּדבנׁשמֹות הּסטרא ּכן ּׁשאין מה העּמים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּדנׁשמֹות  וזהּו האֹור. אל ּכלים ואינם ּומציאּות יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָהם
הּכּונה  להיֹות ּדוקא, הּפנימּיּות אל ׁשּיכים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיׂשראל

ּג ּבחינת יהיה ידם ּדעל יׂשראל אבל ּבנׁשמֹות אֹור; ּלּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשם  הּנה הּכלים, מענין למעלה להיֹותֹו הּמּקיף, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָמּבחינת
מּׁשם, לקּבל יֹותר ׁשּיכּות להם ויׁש ּכאֹורה, ּכחׁשכה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

"אם  ּבּׁשמים 17וזהּו הּנׁשר ּדדר ּכּנׁשר", 18ּתגּביהי ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
האֹור  וכאׁשר העליֹון, מהּמּקיף לקּבל עצמם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמגּביהים
מהרּבּוי  מהּפנימי לקּבל יכֹולים אז הּנה ּבהעלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּוא
אינם  אז ּבגּלּוי הּוא ּפנימי האֹור ּכאׁשר ּדהּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָצמצּומים,
אבל  לזה, ּכלים ּדאינם אֹור, ּגּלּוי מּבחינת לקּבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיכֹולים
ּבּמדרגֹות  הּנה אז ּומתעּלם, מסּתּלק ּפנימי האֹור ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכאׁשר
לינק  ויכֹולים ּביֹותר הּצמצּומים ּברּבּוי הּוא ְְְְִִִִִִֵַַַֹהּתחּתֹונֹות
החיצֹונים  יניקת יכלת ּגֹורם הּׁשנה ּדענין והינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּׁשם,
הּצמצּומים, ּומרּבּוי העליֹון מהּמּקיף הּמדרגֹות, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמּׁשּתי

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מסגי 19וזהּו עּזי טעמא "מאי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חׁשֹוכא  ּדבריׁשא עֹולם, ׁשל ּכברּיתֹו אמרי, והדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבריׁשא

נהֹורא" צמצּום ד והדר ּבחינת הינּו חׁשֹוכא ּבריׁשא וענין , ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ
וזהּו ּבמקֹורֹו, ׁשּנסּתּלק האֹור סּלּוק ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָהראׁשֹון,

ּבריׁשא. מסגי עּזי ּׁשּלמּטה מה הּסּבה הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו

לאמת. נדמה שהשקר עד מסודר, לא באופן הפכים ב' חיבור יתכן והשינה הגלות בזמן
ה' אחדות להמשיך שיכולתם אחד, עם ישנו עולם: של מלכו – לאחשורוש אמר המן
מחשבות  בגלל התפלה, בזמן שהיה הביטול ממצב שוכחים כי שינה. במצב היא בארץ,

עוה"ז  בעניני זרות

זמן p‰Â‰ד) הּוא למעלה ּכביכֹול הּׁשנה ּבחינת הּגֹורם ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ואיתא 20הּגלּות, יׁשנה", "אני ְְְֲִִֵֶַָָָָ

יׂשראל  ּכנסת מאמר ׁשּזהּו "ּבגלּותא", להּקדֹוׁשּבּזהר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכמֹו ּבגלּותא, יׁשנה אני עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו הּוא, ְְְֲִִֵֶָָָָָּברּו
ׁשּיׁשנם 21ׁשּכתּוב  הגם הּׁשנה ּדבעת ּכחלמים", היינּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבתכלית  הּוא אבל ּפעּלתם, ּפֹועלים הם וגם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹֻלהּכחֹות
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ג.12) פרק תניא ראה
חֿי.13) מאמר ומעין קונטרס ראה
ובכמה 14) לה פרק יח, פרק  תניא וראה  א. לד , ג חלק זוהר

מקומות.
ז.15) ז, דברים
המו"ל.16) - תיבות כמה חסרות
ד.17) א, עובדיה

עולם 18) שער המלך בעמק שכתוב  מה פי ועל יט. ל, משלי
דעובדיה. הפסוק וכמו אדום במלכות שנאמר לב פרק התוהו

ויקם 19) המתחיל דיבור [מאמר] לקמן וראה ב. עז, שבת
עדות.

א.20) צה, ג חלק זוהר ב. ה, השירים שיר
[מאמר]21) וישב פרשת אור תורה וראה א, קכו, תהלים

קצת. אחר באופן הוא ושם המעלות שיר המתחיל דיבור

לקדושה).ג. (המנגד האחר שבתחילה ד.הצד העולם בבריאת כמו הכבשים, כך ואחר בראש הולכים שהעיזים הטעם מהו
אור. כך ואחר חושך
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הּכחֹות  מעלת נראה ׁשאין ּבלבד זֹו לא אׁשר ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹהחליׁשּות,
אּלא  הּמחין, מעלת נראה ּדאינֹו ׁשּכן ּומּכל זה, על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבאפן  הפכים ּכחֹות ׁשני חּבּור להיֹות ׁשּיכֹול זאת ְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֹעֹוד
הּיֹותר  ּכח חּבּור יׁשנֹו ער ׁשהאדם ּדבׁשעה מסּדר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבלּתי
ּכח  ׁשהּוא הּׂשכל ּכח ּכמֹו ּתחּתֹון, הּיֹותר ּכח עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹנעלה
ׁשּברגל  הּתנּועה ּכח עם ּפנימים ּבהּכחֹות עליֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּיֹותר
ּבעלי  להבּדיל ּגם ּדהרי אחרֹון, הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּבזריקה
הרי  זה ּבכל הליכתם, ּבעת וכּדֹומה צרֹורֹות זֹורקים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָחּיים
ּבכּונה  מה ּדבר זריקת והּוא מסּדר, ּבסדר הּוא זה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻחּבּור
הּיֹותר  ּכח עם מתחּבר נעלה הּיֹותר ּדכח הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹֹׂשכלית,
הם  ׁשהּכחֹות הּׁשנה, ּבעת אבל מסּדר. ּבאפן ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּתחּתֹון
חּבּור  להיֹות יכֹול אז הּנה ּבחליׁשּות, ּופֹועלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָּבהעלם
ּפילא  החֹולם ּוכמֹו מסּדר, ּבלּתי ּבאפן הפכים ּכחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻׁשּתי

ּדמחטא  מה ה 22ּבקֹופא הּוא ּבהחלֹום הענין ועּקר , ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָ
היינּו ּבגלּותא יׁשנה ּדאני וזהּו לאמת, נדמה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּׁשהּׁשקר

המן  ּׁשאמר מה וזהּו ּפרּוׁש23ּכחֹולמים, אחד", עם "יׁשנֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הינּו אחד" ּדעם 24"עם ּבארץ", אחד "ּגֹוי ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּלזֹו ּבארץ ּגם אחד להמׁשי ׁשּביכלּתם ּגֹוי הם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ּד"אחד" מֹורה 25הּגׁשמית, א' (האֹות) : ְְִֵֵֶֶַַָָָ

ה(אֹות) עֹולם, ׁשל אּלּופֹו סֹוף, אין ׁשבע על על מֹורה ח' ֵֶֶֶַַַַָָ
העֹולם, רּוחֹות ארּבע על מֹורה ד' (האֹות) וארץ, ְְְִִֶֶֶַַַָָָרקיעים

ז"ל  רּבֹותינּו למעלה 26ּוכמאמר ּדאמליכּתיּה "ּכיון ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָ
צריכת" לא ּתּו הּׁשמים רּוחֹות ּולארּבע וזהּוו ּולמּטה , ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ

ּגם  אחד ּבחינת להמׁשי ׁשּביכלּתם ּבארץ", אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּגֹוי
אבל  לאלקּות. הּתחּתֹונים הּדברים ּכל ליחד והינּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבארץ,
ּבׁשני  ּכחֹולמים ׁשהם ׁשנה, ּבבחינת ּבהם הּוא זֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיכלת
ועֹוׂשה  לאלקּות קרֹוב הּוא הּנה הּתפּלה ּדבעת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹהפכים,
להתּפּלל  טֹובה, ּבהנהגה מתנהג להיֹות ּבנפׁשֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהסּכם
הּמצות  ּבקּיּום זהיר ולהיֹות לּתֹורה עּתים ולקּבע ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֹּבצּבּור
ּבבּטּול  אחד ה' ואֹומר ּובהּדּור, ׁשמים ּביראת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמעׂשּיֹות
ּוכׁשהֹול לגמרי, ועֹובר חֹולף הּתפּלה ואחר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָּוביחּוד,
והּבּטּול  ההסּכם מאּתֹו נׁשּכח ּובעסקים העֹולם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבעניני
הּתפּלה  ּבעת ּדגם הּוא הּדבר וסּבת הּתפּלה, ּבעת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

למיהוי  ּכדבעי ּבאמת ואינֹו ּדמיֹון רק היה ז הּוא ׁשאם , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּגם  אז הּנה אמּתי, ּובּטּול חזק הסּכם הּתפּלה ּבעת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו

"ּבכל  היה הּיֹום נׁשּכח 27ּכל היה ׁשּלא ּדעהּו", ּדרכי ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מּפני  א והעׂשּיֹות, הענינים ּבכל ּבזּכרֹון והיה ְְְְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָָָָֹהאלקּות
הענין  נׁשּכח הּיֹום ּבכל ּכן על אמּתי ּבלּתי היה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבּתפּלה

הּקדמֹוני  נחׁש ׁשהּוא המן מסירת וזהּו לפני 28לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל – אחׁשורֹוׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמל

ׁשּלֹו וראׁשית ׁשאחרית מי מפּזר 29הּוא, אחד עם "יׁשנֹו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
עם  מדרגת ּדגם להמׁשי30ּומפרד", ּביכלּתֹו ׁשּביׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּברּבּוי  העּמים ּבין ּומפרד מפּזר הם אבל אחד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּבחינת
ּב אׁשר הּזה, ּדעֹולם טֹורדֹות הּמחׁשבֹות הם הּגלּות זמן ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהיינּו הּׁשנה לסּבת הּוא זה ׁשּכל ּביֹותר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומבלּבלֹות
ּכביכֹול. למעלה ׁשנה ּגֹורם וזה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָּכחֹולמים,

מתגלה  נפש, במסירות או ודעת טעם ע"פ אופנים: בב' מקום, של רצונו עושין כשישראל
ישראל, כל אצל מס"נ שפעלו מרדכי תלמידי ע"י המלך, שנת נדדה ולכן עצמי. אור

ודעת  מטעם שלמעלה והביטול ההודאה ע"ש יהודים במגילה  שנקראו

אז p‰Â‰ה) מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזמן ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַָָָ
ּדאז  יׂשראל, ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום לא ְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹהּנה
ּדהּנה  עצמי, אֹור ּגּלּוי והינּו ער, ּכביכֹול ׁשהּוא זמן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּוא
האֹורֹות  את ימׁשיכּו ׁשהּתחּתֹונים הּוא מקֹום ׁשל ְְְִִֶֶֶַַַָָרצֹונֹו
ּומצוֹות  ּדתֹורה העבֹודה ידי על העליֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָוהּגּלּויים
הראׁשֹון  עבֹודה, אפני ּבׁשני והם עצמן, ּבכח ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּבעבֹודתם,
והּׁשני  ודעת, טעם ּפי ׁשעל ּבאהבה והדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבסדר

עבֹודת  הּוא הראׁשֹון ּדבאפן נפׁש, ּדמסירּות ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹהעבֹודה
ּדברים  ּכל את לדחֹות ּתעׂשה לא ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹהּברּורים
ּכלים  לעׂשֹות עׂשה ּובמצוֹות הּתֹורה ּפי על ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָהאסּורים
ׁשּבאים  הּנסיֹונֹות ּבעבֹודת הּוא הּׁשני ּובאפן ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלאלקּות,
הּוא  הראׁשֹון ּדאפן העבֹודה ידי ּדעל נפׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹּבמסירּות
הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר העליֹונים וגּלּויים אֹורֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהמׁשכת
עצמי  אֹור המׁשכת הּוא הּׁשני ּבאפן העבֹודה ידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹועל
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המתחיל 23) דיבור [מאמר] שם אור תורה וראה ח. ג, אסתר

ג. פרק מאלמים אנחנו והנה
כג.24) ז, שמואלֿב
סא.25) סימן חיים אורח יוסף בבית הובא סמ"ק
ב.26) יג, ברכות
רלא 27) סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור וראה ו. ג, משלי

באריכות.
ב.28) קלט, חולין כן גם וראה המן. ערך יעקב קהלת

ד. טז, פרשה רבה ובראשית
וראה 29) קפב. אות א עמוד אור במאורי הובא רז"ל מאמר

אחשורוש. ערך - הדורות סדר לבעל - הכנויים ערכי כן גם
ז.30) פרק והאמונה היחוד שער ראה
תש"א.31) פורים שיחת וראה כד. ט, אסתר

המחט.ה. בחור (שנכנס) רוחות ו.פיל ולארבע ולמטה למעלה שמע) בקריאת הוא, ברוך (לקדוש שהמלכתו מכיון
צריך. אינך יותר להיות.ז.השמים, שצריך כפי
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הּוא  [ּד]ּפּורים הּנס ּדעּקר וזהּו מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּלמעלה
עֹולם, ׁשל מלּכֹו הּמל ׁשנת נדדה ההּוא ּׁשּבּלילה ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמה
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּדעצמּות עצמי אֹור ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶַַַָׁשּנמׁש
ׁשעמדּו ׁשּלהם נפׁש הּמסירּות ידי על היתה זֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמׁשכה
היתה  הּגזרה ּכי מּמׁש, ּבפעל נפׁש ּבמסירת הּׁשנה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל
המן  מסירת ּדזהּו ּומצוֹות, ּתֹורה ׁשֹומרי יהּודים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָלהיֹותם
הּמל ּדתי "את ּכי והלׁשין עם", מּכל ׁשנֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ"ודתיהם
ּכמֹו הּיהּודים מּכל לנקם היתה וכּונתֹו עׂשים", ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹאינם

את 31ׁשּכתּוב  ׂשֹונא ׁשהיה הּיהּודים", ּכל "צֹורר ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
להרג  להׁשמיד לפעל והׁשּתּדל ׁשּיהיּו איזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּיהּודים
היֹו וׁשלֹום חס ואם הּיהּודים, ּכל את וׁשלֹום חס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּולאּבד
עמדּו והם ּבטלה, הּגזרה היתה ּכֹופרים, היּו תהיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלא

וׁשלֹום  חס להרג עצמם מֹוסרים ׁשהיּו נפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמסירּות
ּתלמידי  ידי על היתה זֹו והתעֹוררּות ּדת, על לעבר ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹולא
ּוׁשמירת  הּתֹורה ּבלּמּוד נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָמרּדכי
המן  לגזרֹות לב ׂשימת מּבלי ּבהּדּור הּמצות ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹקּיּום
ׁשעמדּו ּביׂשראל ּגדֹולה התעֹוררּות ּפעלּו ּובזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָהּצֹורר,
נקראים  הּמגּלה ׁשּבכל וזהּו נפׁש, ּבמסירּות הּׁשנה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו "יהּודים", ּבׁשם היה 32יׂשראל יהּודי "איׁש ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
איׁש נקרא ּבנימין מּׁשבט ׁשהיה והגם הּבירה", ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּוׁשן
ּבׁשם  זֹו ּבמגּלה נקראים יׂשראל ּכל וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָ"יהּודי",
ודעת, מּטעם למעלה ּובּטּול ההֹודאה ׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָ"יהּודים"
עצמּות  ּבבחינת הּגיעּו ׁשּלהם נפׁש הּמסירּות ידי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָועל

עצמי. אֹור ּגּלּוי ּבחינת להמׁשי סֹוף ְְְְִִִִֵַַַאין

אבל  מהשגה. שלמעלה דבינה, מהמקיף לקבל רצה כי אמה, נ' גבוה עץ עשה המן
לכל  ישועה ונעשה ובגילוי, בפנימיות מהמקיף גם נמשך עולם, של מלכו שנת כשנדדה

ישראל 

e‰ÊÂ ׁשחפץ והינּו אּמה, חמּׁשים ּגבּה עץ עׂשה ׁשהמן ¿∆ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
(החמּׁשים) הּנּו"ן מּׁשער ׁשּלמעלה לקּבל ּדבינה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּדחמּׁשים  מ"ט 33מהּׂשגה, ּבעֹולם, נבראּו ּבינה ׁשערי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
מה  הּוא הּנּו"ן וׁשער למׁשה, נמסרּו ׁשערים (49)ְְְְְִִֶַַַַָֹ
נתיבֹות  (32) ׁשּבל"ב ּדכמֹו מׁשה, מהּׂשגת ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּׁשּלמעלה

הל"ב  נתיב הּנה עיט 34חכמה, ידעֹו לא נתיב ,35הּוא ְְְְִִִִֵַַָָָֹ
ּבינה  ׁשערי ּבהחמּׁשים ּכן הּוא 36הּנה הּנּו"ן ׁשער הּנה , ְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

וזהּו מהּׂשגה, מ"ט 37למעלה רק סֹופרים העמר ּדספירת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
להמׁשי יכֹולים ׁשּזה ּבינה, ׁשערי מ"ט ּדהינּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיֹום,

ּדלתּתא  מה ח ּבאתערּותא הּוא הּנּו"ן ׁשער אבל , ְְְֲִִַַַַַַָָָ
ּכן  ועל ּדלתּתא, אתערּותא ידי על מהמׁשכה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּׁשּלמעלה
עצמֹו ׁשהגּביּה אּמה, חמּׁשים ּגבּה העץ את המן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעׂשה
ׁשּמהּמּקיף  מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלקּבל
נדדה  ּכאׁשר אבל הּׁשנה, ּבעת זה ּדכל לקּבל, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיכֹולים
ּוכמֹו ּבּפנימּיּות, נמׁש הּמּקיף ּגם הּנה אז הּמל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשנת

נמׁש מּלהיֹות למעלה ׁשהּוא הגם ּדבינה, הּנּו"ן ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָׁשער
חמּׁשים  "ּתסּפרּו נאמר מקֹום מּכל ּדלתּתא, ְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָּבאתערּותא
ׁשעל  זהּו א ימים, מ"ט רק סֹופרים אין והלא ְֲִִֵֶֶַַַַָֹיֹום",
הּנּו"ן, ׁשער ּגם מּמילא נמׁש יֹום המ"ט ספירת ְְְִִִֵֵַַַַַָָידי
ּפנימי  האֹור ׁשּנמׁש ,הּמל ׁשנת נדדה ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו
ׁשּלמעלה  סֹוף אין האֹור ּגם אז ּגּלּוי, ְְְִִִֵֶַַַָָָּבבחינת
וזהּו ּדוקא, ּפנימּיּות ּבבחינת ּכן ּגם נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות

ּדהינּו38"וּיאמר  הּימים", ּדברי הּזכרנֹות ספר את להביא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
עצמּות  ּדהּנה הּזמן, ּומקֹור ׁשרׁש ּבבחינת ּגם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹׁשהמׁשי
הּזמן, מּגדר למעלה הּוא הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְִֵֶֶַַַָָאֹור

הּוא 39ּוכמאמר  עֹולם ּדימֹות עֹולם, מימֹות והּמתנּׂשא ְְְֲִִִֵַַַַָָ
זעירֿאנּפין  אין ט ּבחינת אֹור אבל הּזמן, ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ

ּוכמאמר  עֹולם, מימֹות מתנּׂשא הּוא ּברּו פה "צֹו40סֹוף ְְֲִִֵֶַַַָָ
ּבסקירה  נסקרים וכּלם הּדֹורֹות", ּכל סֹוף עד ְְְִִִִִַַַָָָָֻּומּביט

ׁשּכתּוב 41אחת  ּוכמֹו ּוברחמים 42, ,עזבּתי קטן "ּברגע : ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹ
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א.32) יג, מגילה וראה ה. ב, אסתר
ב.33) כא, השנה ראש
ג.34) פרק יב שער פרדס בתחילתו. ל תיקון זוהר תקוני

והג'). הא' (נתיב
פרק 35) אליעזר דרבי (פרקי משיח הוא עיט - ז . כח, איוב

יא), טו, בראשית רש"י וראה נשמט! תרי"ב ורשא ובדפוס - כח
הכתר  אור הל"ב, - ונתיב לבוא. לעתיד שיתגלה עתיק פנימיות
כענין  הוא עיט, ידעו -לא עתיק פנימיות אבא פנימיות שבחכמה,
הנשמה  מהות משיג שאינו כאדם כביכול אתיידע, ולא ידע לא
לא  זה ונתיב שם) איוב (תרגום זה בלעומת עיט יש כן - שבו.
וירד  המתחיל (דיבור לינק יכולים אין המקיף מפנימיות כי ידעו,
ודשנת  - עדיין נדפס שלא - צדק להצמח בראשית בספר העיט

בארוכה). - עדן נשמתו מהורש"ב לאדמו"ר תרנ"ח

באר 36) עלי גו' ישיר אז המתחיל דיבור [מאמר] לקמן ראה
ג. פרק

מעט 37) דרוש במדבר פרשת תורה לקוטי זה בכל ראה
וספרתם. ענין על ביאור תוספת

א.38) ו, אסתר
דיבור 39) [מאמר] תורה לקוטי וראה אור. יוצר ברכת

ג. פרק כמוך אֿל מי כו' להבין המתחיל
השנה].40) ראש של [במוסף זכרונות ברכת
ראש 41) שער ראש עטרת זה בכל וראה א. יח, השנה ראש

חיים] מקור עמך [כי זה שלאחר מאמר לקמן ואילך. ד פרק השנה
ג. פרק סוף

ז.42) נד, ישעיה

מלמטה.ח. (האדם) יסוד.ט.בהתעוררות הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המדות ששת
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זמן  אריכת ּכל נקרא אי ּדלכאֹורה ,"אקּבצ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּגדלים
ויתּגּלּו ּבמהרה מׁשיח ּכׁשּיבֹוא אּלא קטן"? "רגע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּות
הּגלּות  אריכּות ּכל ּכי יראה הּנה אז ּגדֹולים, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהרחמים

וּיאמר  אז הּמל ׁשנת נדדה וכאׁשר קטן, רגע ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא
ּגם  ׁשּנמׁש הּימים, ּדברי הּזכרֹונֹות ספר את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהביא
יׂשראל. לכלל ּכללית יׁשּועה נמׁש ּומּזה הּזמן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשרׁש
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אחרי  שנה עשרה חמש תרי"ט, בשנת זה היה
שטח  חשבונו על קנה צדק" ה"צמח הרבי שהסבא,
מאות  וחמש אלפים שלשת בן גדול קרקע

אדמה 50דעסיאטין  של רחבים ושטחים עבות יער 
במחוז   מים ונחלי מרעה שטחי ושמינה, שחורה
כהתחלה  שצעדרין המושבה את שם ויסד  מינסק

אדמה. לעבודת יהודים להבאת
הושיב  יהודיות משפחות מאות משלש למעלה
רב  בשפע בפרנסתם שהצליחו בשצעדרין, הסבא
היו  השנה במשך מסויימים זמנים ידם. מעמל

ללימוד. מוקדשים
בלי  חינם הקרקע שטחי את חילק הרבי, הסבא,
בעיירה  אדמה חלקת קבלה משפחה כל תשלום. כל
המבנים  ושאר מגורים בית עליה להקים שהספיקה
קרקע  שטחי ירקות, גן חקלאי, משק לניהול הנחוצים
עבודה. מכשירי לרכישת כספי וסיוע ולמרעה לזריעה
לעבודה  שצעדרין בעיירה שהתיישבה משפחה כל
הממשלה. מטעם מסויימות מהקלות נהנתה חקלאית,
רובל  מאתים בסך הלואה קבלת היתה ההקלות אחת
באחוזים  שנים כמה במשך לפרעון המלוכה, מאוצר

תבואה. של מסויימים
מאות  וחמש אלפים שלשת בן השטח את
אלף  של שטח כזה: באופן הסבא חילק  דעסיאטין
וחלק  הזריעה שטח כל כולל  דעסיאטין מאות ושבע
של  שטח ואילו לאיכרים, מסר  המים ופלגי מהיער
החסיד  לגביר מכר יער דעסיאטין מאות ושמונה אלף
בסכום  מבוברויסק, גאלאדעץ יוסף אפרים ר'
והשאר  מיד לשלם עליו היה חלק כאשר מסויים,
שלח  שנתקבלו מהכספים חלק שנים. כמה במשך
וחלק   חב"ד כולל עבור ישראל לארץ הרבי, הסבא,
הכלל  בעניני לעזרה שיסד שלו הצדקה לקופת מסר

והפרט.
געלאדעץ  יוסף אפרים ר' משפחת מנציגי כמה
היער  עסקי לנהל שיוכלו כדי בשצעדרין התיישבו

שלהם.

***

והישובים  הערים בשאר כמו שצעדרין, במושבה
שוחט  הוראה, מורה על נוסף הנה ים החסידים,

פישל  ירוחם ר' "משפיע" גם היה ומלמדים,
מיאנוביץ'.

חבר  היה מאזאריץ' בצלאל ר' המפורסם לחסיד
טובות  ובעל גדול למדן משה, ישראל ר' מובהק,
עסק  הוא צדק". ה"צמח לסבא המקושרים ומגדולי
ובעל  גדול למדן היותו על נוסף ועבודה, בתורה תמיד

הבריות. על ואהוב מחוכם חכם גם היה מדות,
שולחן  על משה ישראל ר' ישב שנים עשרות כמה
הרבי  של וחסיד באזאריץ' חנווני יוסף, חיים ר' חותנו
משה  ישראל ר' שימש שנים מספר במשך האמצעי.
אחרי  שנים עשר בערך, תרי"ב ובשנת כמלמד,
אותו  מינה שצעדרין, המושבה את יסד שהסבא
ר' של מקומו על שצעדרין של ל"משפיע" הסבא

מיאנוביץ'. פישל ירוחם
ביטויים  היו חסידית התוועדות ובכל הזמנים בכל
עמודי  היו ואלה משמיעים, היו שהמשפיעים קצרים
והסיפורים  השיחות נארגו שמסביבו הציר או התווך
אצל  חקוק נשאר התווך עמוד וביטוי ההתוועדות, של

הנוכחים. כל
ושומר  מאד מתון היה משה ישראל ר' המשפיע
דורש  היה הלימודים של הזמנים לקביעות הזמן.
קורא  היה בא, היה לא אחד אם בזמן. בדיוק לבוא

לו. שהגיע כפי נכון "חלק" לו ונותן אליו אותו
מדבר  כשהיה עשיר. משה ישראל ר' היה במלים
בבהירות  מתאר היה האדם חיי תכלית חשבון ועושה
ממנו  יוצא שהיה עד הלז, של והרוחני המוסרי מצבו
בעיני  ומבוייש טיפש חוטא, אדם ומדוכדך, שבור

עצמו.
עצמית  גישה לאנשים, לו היתה מיוחדת גישה
דברי  פעם אף השמיע לא פעם, אף צעק לא ונוחה,
מקיף  לשומע, עצמו מתאים היה קשים, מוסר
של  הגדולה הרחמנות בעוררו רוחני חסרון בדיבורו
היתה  מלה שכל כאלה וביטוים במלים החסרון בעל
נימי  מזיז היה ביטוי וכל השומע, לב  בעומק נכנסת
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מעיני  זולגות היו ודמעות ביותר העדינים הנשמה
השומע.

ישראל  ר' למשפיע היה בדיבור מיוחד ציור חוש
או  אירוע על אם בו, מדבר שהיה דבר כל על משה.
בפני  ובהיר ברור זה היה  אדם של והנהגתו צורתו

דמות. מצייר היה כאילו כל,

***

ירמיה  ב"ר דוב אברהם ר' מהחסיד 51שמעתי
אחי   דוד דוב אברהם לר' לו היה תרנ"ו: שבועות

 בר אמו הזקן, רבנו מחסידי יצחק, ליב ר' החסיד
עסק, בעל היה שנותיו כל ובחסידות, בנגלה חזק דעת
מכן  ולאחר בהומיל, החנוונים מגדולי אחד בתחילה
ביער  גאלאדעץ יוסף אפרים ר' של אנשיו בין הבכיר

שצעדרין.
יצחק  ליב ר' החסיד היה בהומיל, חייו שנות בכל
כך  על נוסף אייזיק. ר' אצל הגדולים מהמקבלים
אומר  היה אייזיק כשר' הראשון השומע שהיה
אייזיק  ר' אצל הקבועים מהמבקרים היה חסידות,
אייזיק  ר' בפרט. ובחסידות בכלל בלימוד להתדבר
שכן  להתדבר, יכול הוא יצחק ליב שעם אומר היה

שומעת  אזן  רק לא לו תבחן 52יש מלין אזן גם 53אלא

.
 דוב אברהם ר' סיפר  מצוה לבר היותי מזמן
הביא  ואבי  תר"ג בשנת  שנה י"ז לי שמלאו עד
ה"צמח  הרבי של בישיבה ללמוד לליובאוויטש אותי
בזמני   טוב ויום שבת חול, בימי  תמיד הייתי צדק",

איצע. ליב ר' הדוד אצל שוהה מלימוד, הפנוי
משנות  לי מספר היה מאד, אותי מקרב  היה הדוד
ר' סבי אביו, למד. ואיך מה שלו, מהמלמדים ילדותו,
גמרא, סדרים בשני בקי למדן, יהודי היה שאול, אלי'
היה  הוא פה. בעל כמעט התוספות, עם ונזיקין, נשים
יושב  היה עצמו והוא בחנות במשרת השתמש חנווני,

ולומד. החנות בפינת
מתנגד, ונשאר מתנגד נולד שאול אלי' ר' הסבא
האחרון  קצה עד ממחלוקת שנזהרו מאלה היה אך
חבר  לו היה אך שהוא. צד לאיזה להצטרף ונמנע
שהיה   מבעליצע המגיד  שלמה תנחום ר' מנוער,
אחד  היה הוא ל"כת". בדם שונא אלא מתנגד רק לא
שמואל  ר' הגאון  וילנה של הראב"ד של הדין מבית
המגיד  טוב, שם הבעל של תלמידו על חרם שהכריז 

תקל"ב. בשנת ותלמידיו ממזריטש,
למד  שלמה, תנחום ר' מבעליצע, הפרוש אצל

איזו  לדמיין ויכולים גדולה בהתמדה שנים כמה הדוד
הדוד. על שלמה תנחום ר' של לחינוכו היתה השפעה
אחים, ששני פרטית, השגחה של אירוע ידי על רק
של  ביותר הטובים חבריו גדולים, למדנים אברכים
הדוד  גם החל החסידים, של לחברותא נכנסו הדוד,
מהחסידים  אחד עצמו שנהיה עד לחסידים להתקרב 

היסודיים.
אברהם  ר' מספר  בשצעדרין התיישב כשהדוד
באותה  בשנה. פעמים כמה אליו נוסע הייתי  דוב
המשפיע  פישל ירוחם ר' היה לא כבר תקופה
משה  ישראל ר' את לשם שלח והרבי דשצעדרין,
חיבב  הדוד הסביבה. בכל דבר שם שהיה מאזאריץ'

הדרת אותו  היה משה ישראל הר' ולמשפיע מאד,
הדוד. כלפי ביותר הגדול הכבוד

מספר  חסידית, התוועדות לכל בא היה הדוד
שנעשה  לפני הקדומים מהזמנים שונים סיפורים
איך  חסיד, היה שכבר הראשונות ומהשנים לחסיד,
סיפורים  כן בליאזנא, הרבי אל הראשונה בפעם הלך
שהשפיעו  דברים  האמצעי, הרבי של נשיאותו מזמן

השומעים. על רבות
חיבבתי   בסיפורו דוב אברהם ר' ממשיך  אני
לומד  היה משה ישראל הר' כשהמשפיע מאד
או  השכלה וכל העשירים, הסבריו לו היו חסידות.
ברורה, בשפה היטב מסביר היה עבודה אימרת
הסברו  את מלווה היה רוב פי על ונקיה. בהירה
הענין  את שהבהיר בלבד זו שלא בסיפור וביאורו
במוחות  חקיקה לידי הענין את הביא גם אלא שלמדו,

השומעים. ובלבבות
ר' מספר  לי היתה רגילה בלתי רוחנית הנאה
ישראל  ר' המשפיע את שומע כשהייתי  דוב אברהם
העינים  את עוצמים כשהיו התוועדות. בשעת משה
היכן  שוכחים היו מדבר, המשפיע את ושומעים
במקום  נמצאים או שרואים נדמה והיה נמצאים
היה  כזה ציורי דיבור כושר בעל מספר. הוא אודותו

עז. רושם שהשאיר דבר משה, ישראל ר' המשפיע

***

אל  נסעתי חנוכה לקראת תרט"ז, בשנת זה היה
ראשון. ביום אז חל חמישי נר בשצעדרין, הדוד

בכל  גדולים. מדרש בתי שני היו בשצעדרין
חמישי  בנר וכן כסלו, וי"ט י' כמו החסידיים, החגים
באחד  בלילה התוועדות, עורכים היו חנוכה, של

השני. המדרש בבית וביום המדרש, מבתי
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ביום  שוק", "ימי בשבוע פעמיים היו בשצעדרין
והפרנסה  המסחר ימי אלה היו רביעי, וביום ראשון

שמסביב . העיירות תושבי שם כשהתאספו בעיירה,
היטב, התוועדו חנוכה, של חמישי נר שבת, מוצאי
אחרי  למחרת פה. אל מפה מלא היה המדרש בית
יום  זה שהיה כיוון אך רב , קהל התאסף שוב התפלה
את  לדחות והוחלט להגיע, רבים יכלו לא השוק,

מעריב. אחרי למחר הראשית ההתוועדות
לכמה  פרט רב , קהל התאסף מעריב אחרי
ישראל  ר' המשפיע לבוא. שאיחרו חנוונים אברכים
הוא  מאד. לו חרה שזה היה וניכר בדבר הרגיש משה
החסידות  לדרכי אדישות משום רק לא באיחור ראה
על  החומר הגברת של ענין גם אלא והחסידים,
התוועדות  דוחה בשוק עצמו שהמסחר די לא הצורה,
מקרר   ההכרחי המסחר ה"אחרי" גם אלא חסידית

חסידית. להתוועדות הזריזות את
ששח  שיחה היה התוועדות אותה ותוכן נושא
הוא  הראשון: אדם אודות משה ישראל הר' המשפיע

הקב"ה  של כפיו יציר כך 54היה כל מאיר גוף לו והיה
חמה  גלגל  הקהה הראשון אדם של חכמתו 55שעקבו .

מלאכי  מחכמת גדולה היתה הראשון אדם של
גדלותם 56השרת  בהרחבה הסביר משה ישראל ר' .

גדול  הראשון אדם היה זאת ובכל השרת, מלאכי של
נעשה  הדעת, עץ בחטא חטא האדם וכאשר מהם.
חכם  תלמיד כמו ר"ל, מסכן זה גדול הראשון מאדם
גודל  בידעו שריפה. אחרי וגביר תלמודו, ששכח
אך  השי"ת, לו שאמר העונשים כל לנוכח נדם חטאו,

לך"57כששמע  תצמיח ודרדר "וקוץ של לא 58העונש ,
האם  להשי"ת: ואמר בבכי פרץ זאת, לקבל היה יכול

אחד?! מאבוס נאכל וחמורי אני
טבע   משה ישראל ר' המשפיע אומר  הקב"ה

הראשון  אדם של בחותמו אדם והסביר 59כל 
שוות  דעותיהם אין של הענין וסיים:60בהרחבה ,

הם  אדרבא דמעות, שופכים אינם כיום ה'אדם'ים
שכן  אחד, מאבוס החמור עם לאכול רצון שבעי

הצורה. על החומר הגברת ישנה אצלם

***

שמואל  ר' הרב  מהחסיד שמעתי תרס"ב בטבת
אצל  מלמד היה אברך שבתור השד"ר, זנוויל
השמחות  באחת תרי"ט, בשנת בשצעדרין. גאלאדאץ
המדברים  ראש היטב. התוועדו המשפחה, בני של

משה. ישראל ר' המשפיע היה בהתוועדות
את  קשות המשפיע הוכיח ההתוועדות, בשעת
שמתרשלים  על הגבירית שבמשפחה האברכים
ללימודי  בזמן באים ואינם לתורה עתים בקביעת

חסידית. ולהתוועדות החסידות
טרדת  מצד הוא זה שכל האברכים התנצלו כנהוג

העסקים.
של  העניינים נושא על הרבה דיבר המשפיע

תעשה" אשר בכל אלקיך ה' היא 61"וברכך "ברכת ,
תעשיר" כל 62היא על רבות שהשפיעו דברים ,

לעזור  צריכים אתם מה לשם וסיים: הנוכחים,
לעצמכם. שתעזרו מוטב להשי"ת,

a"yz'd zah `"k ,zeny zyxt w"y
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תרצ"ב  ניסן ט' ב"ה,

ריגא 

בעי"ת  אשר העברית הקהלה כבוד אל

יחיו  עליהם ה' יעי"א לאדז

וברכה! שלום

531 הסכום הגיעני וכן הגיעני, נכון ניסן מא' מכתבם

שי' אחב"י בשביל הפסח לעזר נדבתם שלחו אשר דאללאר

שברוסיא.

דבר  וביאור מפורט, חשבון להם שולח שי' מזכירי

והנני  כזה, מאוחר בזמן פסח של קמח משלוח מניעת

לדעתי, יסכימו שי' הנכבדים הקהלה מנהלי אשר מקוה

ע"י  דאללאר, 70.09 הנשאר הסכום בעד לשלוח
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שונים  אכל צרכי הרבה) בזול עולה שם (אשר הטארגסין

שם  אשר באוקראינא, ובפרט שליט"א, ת"ח וזקני לרבנים

עכשו  עורך ואני ברעב, גועים וממש מאד גדול הרעב

יודיעוני  ובטח לשלוח, למי ות"ח רבנים של רשימה

להם  אשלח אז אשלח וכאשר בהקדם. זה על מהסכמתם

נשלח. וכמה למי רשימה אי"ה

אחיהם  עם עשו אשר והחסד הטוב מעשה ובגלל

ויצליח  ידיהם מעשה בכל השי"ת יברכם שי', הנדכאים

בשר. ועד מנפש דמיטב מילי בכל להם

ומברכם  הדו"ש

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר בצלאל שי' שד"ר

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מג' ז' וי"ב אד"ש עם המצורפים אליהם וכן נתקבלה המחאה ע"ס 

תש"ן...

מ"ש אודות קניית הבנין בשביל הישיבה, הנה נהניתי וואס מען האט זיך געשטעלט ברייט, 

ובמילא צריך להמשיך בזה ג"כ מיט א ברייטקייט, שזה מעלה לפני בע"ב ויראו גם הם אשר כמרז"ל 

מובנת  הישיבה  להתפתחות  היינו  ברוחניות  המעלה  וגודל  המקדש.  בית  בשביל  אלא  זהב  נברא  לא 

בפשיטות.

וצריך הי' לחזק את כל ידי המתעסקים בזה בהתלהבות שלא יהי' ע"ד המובא בלקו"ת ויקרא 

בתחלתו ע"ד אתעדל"ע איש מזריע תחלה כו' אלא שיבוא בפו"מ ותתפתח הישיבה בהצלחה מופלגה 

בריבוי בכמות ובמשך הזמן גם באיכות.

בודאי שמע הסיפור מה שתלמידי הרב המגיד היו אומרים על רבינו הזקן, אז א ליטוואק וויל 

איבערציילען. אבל עכ"פ לאחר זה אצ"ל מקום לספק ופקפוקים...

ולימי הפורים הבע"ל הנה יה"ר שתהי' שמחה עד דלא ידע שזהו בא ע"י לבסומי ביין דזהו 

תורת החסידות ויומשך זה על כל השנה כולה.

בברכה.

בחצע"ג(:  ביאור  )בתוס'  לשונו  זהו  קכב,  סו"ס  בכלבו  מש"כ  פי'  קדמיכון  דשאילנא  ובמה 

לדעת חשבון )שנותיו( האדם בנפשו )ע"י חידוד וגימטריא, מבלי לגלות בפירוש( נקוט . . על כל )אחד( 

היתר משלישיות )לאחר שתזרוק השלישיות( תמנה )כל א' מהם( ע' . . מחמישיות )הפי' כנ"ל( תוסיף 

)במקום כל א'( כ"א... משביעיות תוסיף )במקום כ"א( ט"ו, ומכל החשבון תקח )תנכה כל ה(קה )כצ"ל, 

ולא קח(, והנותר הוא המחושב.

ויש להעיר גם  ובחידודים כמו אלו היו רגילים בימי הבינים, וגם עתה בין בחורי הישיבות. 

ממרז"ל מגילה )כג, א(: ג' ה' ז' כנגד מי כו'.
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àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âíéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−
Bðöøì Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−

:ýåýé éðôìãäöøðå äìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ®̈§¦§¨¬
:åéìr øtëì Bì(éåì)äéðôì ø÷aä ïa-úà èçLå −§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´

ícä-úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈
çút-øLà áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½£¤¤−©

:ãrBî ìäàådúà çzðå äìòä-úà èéLôäå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈
:äéçúðìæçaænä-ìr Là ïäkä ïøäà éða eðúðå ¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©

:Làä-ìr íéör eëøråçïøäà éða eëørå §¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À§¥³©«£ŸÆ
øãtä-úàå Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ§¤©¨®¤
:çaænä-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

è-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åérøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤
:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkäñ ©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

(ìàøùé)éBà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì íéfrä-ïîàéèçLå ¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«§¨©̧

éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìr BúàŸ¹©´¤¯¤©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

áéBøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®
Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½

:çaænä-ìr øLàâéõçøé íérøkäå áøwäå £¤−©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´
äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå íéna©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨

:ýåýéì ççéð çéø äMà àeä äìòô Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»
‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«
למרֹות  'טֹוב', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ
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ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤
:çaænäèdúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå:ýåýéì §¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
éLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤

:ýåýé éMàî íéLã÷àéeáéø÷z øLà äçðnä-ìk ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ
Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½

:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àìáéúéLàø ïaø÷ «Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

:ççéðâéàìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLúìr Eúçðî ìrî E ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬

ðaø÷-ìk:çìî áéø÷z Eñãéúçðî áéø÷z-íàå ¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©§¦©§¦²¦§©¬
ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½

éøeka úçðî úà áéø÷z:EåèïîL äéìr zúðå ©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤
:àåä äçðî äðáì äéìr zîNåæèïäkä øéè÷äå §©§¨¬¨¤−¨§Ÿ®̈¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹

dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨®̈
:ýåýéì äMàô ¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
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-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹
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çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëírî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:íLàå äðéNrúçëøLà Búàhç åéìà òãBä Bà ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´
äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç̈¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈

:àèç øLà Búàhç-ìrèëìr Bãé-úà Cîñå ©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâìBãé-úà Cîñå §©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤¨½

íB÷îa úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾
:äìòä-úà èçLé øLàãìícî ïäkä ç÷ìå £¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³

äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàåäì-úàå §¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤

k øéñé daìç-ìkçáfî áNkä áìç øñeé øLà ¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
éMà ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´
àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

:Bì çìñðåôäàärîLå àèçú-ék Lôðå §¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬

:Bðår àNðå ãébéáøác-ìëa òbz øLà Lôð Bà ©¦−§¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´
äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá Bà àîè̈¥¼Á§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´
àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà äàîè§¥½̈¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬

:íLàå àîèâìëì íãà úàîèa òbé éë Bà ¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆ
òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà Búàîèª§¨½£¤¬¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−

:íLàåãíéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà §¨¥«´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦
íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà | òøäì§¨©´´§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå äráLa¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

:älàîääcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈
:äéìr àèç øLàåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå £¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çøLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות



רמה xekf zyxt xihtn ,iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
-àìå ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ

:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzéáé-ìà dàéáäå ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤
-úà Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹¤
úàhç ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈

:àåäâéàèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî úçàîñ ¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

ãé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéååèìòîú-ék Lôð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ
-úà àéáäå ýåýé éLãwî äââLa äàèçå ìrî©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤
-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷Læèàèç øLà úàå §¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧
ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬
ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå ïäkì Búàç Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬

:Bìôæé-ìkî úçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå «§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨
íLàå òãé-àìå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−

:Bðår àNðåçéEkøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå §¨¨¬£Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââL-øLàèéàeä íLà £¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®
:ýåýéì íLà íLàôëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlàëýåýéa ìrî äìrîe àèçú ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®
ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½

:Búéîr-úà ÷Lr BàáëLçëå äãáà àöî-Bà −¨©¬¤£¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤
äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå dä−§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬

:äpäá àèçì íãàäâëíLàå àèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼
øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ£¤´
-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr̈½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬¤

:àöî øLà äãáàäãëåéìr òáMé-øLà ìkî Bà ¨«£¥−̈£¤¬¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»

åéìr óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå ø÷Mì©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®
:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàìäë-úàå ©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«§¤

Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
äkä-ìà íLàì:ïåëýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå §¨−̈¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−

äîLàì äNré-øLà ìkî úçà-ìr Bì çìñðå§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬
:dáttt ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'r d"g zeiecreezd - mgpn zxez)

¯tÒÈ È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚe(כא מג, (ישעי' «»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
זכר  ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

ׁשהּוא  האדם על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת ע"פ יּובן ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ'זה',

מעצמֹו, ּורצֹונֹות ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו 'מקּבל', ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבבחינת

מׁשּתּמׁש לכן מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר התּבּטלּות ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל

מקּבל  ּבבחינת ׁשּנמצא אדם רק לֹומר, נקבה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

ׁשאינֹו אדם א הּקּב"ה. ׁשל ּבתהּלתֹו לסּפר יכֹול ּבּטּול, -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכי  ּבתהּלתֹו, לסּפר יכֹול אינֹו הּקּב"ה ּבפני ּבהתּבּטלּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנמצא

עצמאית. למציאּות מקֹום אין הּקּב"ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָלפני

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 §¨§¨§¦§¨¥

øéèôî
øåëæúùøô

æéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéýìû àøéèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE| ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´

éáéà-ìkî Eì-ýåýé øLà õøàa áéáqî E Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«
éýìûäçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ

àì íéîMä úçzî ÷ìîr øëæ *øëæ-úà¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ
:çkLz¦§¨«

.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà (*¥«¤¤«¤



רמו
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì øåëæ úùøôì äøèôä

ú"åîùìååè à-ìàåîù

åèáézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦
-øLà ìûøNéì ÷ìîr äNr-øLà úà¥²£¤¨¨¬£¨¥−§¦§¨¥®£¤

:íéøönî Búìra Cøca Bì íNâäzr ¨¬Æ©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦©¨Á
ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå Cì¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ
åéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨¨®
-ãrå ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©
:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé¥½¦´§©¤½¦¨−̈§©£«

ãíã÷ôiå írä-úà ìeàL ònLéå©§©©³¨Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ
úøNrå éìâø óìà íéúàî íéàìha©§¨¦½¨©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤

:äãeäé Léà-úà íéôìàäáøiå ÷ìîr øér-ãr ìeàL àáiå £¨¦−¤¦¬§¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´£¨¥®©¨−¤

`xenl iy
,ízîøçäå (â.eúéøëúåøBMî §©£©§¤§©§¦¦
,'åâå äN ãòå,íéôLk éìòa eéäL §©¤¤¨©£¥§¨¦

íéîBc úBéäì íîöò úà íépLîe§©¦¤©§¨¦§¦

.äîäáì,ònLéå (ãìò äôñà ïéðò ¦§¥¨©§©©¦§©£¥¨©

.óqàîä ìB÷ úòîLä éãéíã÷ôiå §¥©§¨©©§©¥©¦§§¥
,íéàìhaçwiL ãçàå ãçà ìëì øîà ©§¨¦¨©§¨¤¨§¤¨¤¦©

äðî Ck øçàå ,Cìnä ìL Bðàvî äìè̈¤¦Ÿ¤©¤¤§©©¨¨¨

úà úBðîì øeñàL éôì .íéàìhä úà¤©§¨¦§¦¤¨¦§¤

"áøî øôqé àì" ía øîàpL ,ìàøNé¦§¨¥¤¤¡©¨Ÿ¦¨¥¥Ÿ

.(ai,al ziy`xa),éìâø.ìâø éëìBä ©§¦§¥¤¤

,äãeäé Léà úàèáMî eéä øLà ¤¦§¨£¤¨¦¥¤

CBzî ícáì eøkæpL ïëzéå) .äãeäé§¨§¦¨¥¤¦§§§©¨¦

.(eéä íéøBabL,ìçpa áøiå (äíçliå ¤¦¦¨©¨¤©¨©©¦¨¤

ïãå áø ìçð é÷ñò ìò ,eøîà ì"æøå .ìçpa©©©§¨§©¦§¥©©¨§¨

äøîà úçà Lôð ìéáLa äîe ,Bîöò úà¤©§©¦§¦¤¤©©¨§¨

ìk ìéáLa ,ìçpa äìâò óøò äøBz¨£Ÿ¤§¨©©©¦§¦¨

íãà íà .ïkL-ìk àì eìlä úBLôpä©§¨©¨Ÿ¨¤¥¦¨¨

ìB÷ úa äàöé .eàèç äî úBîäa ,àèç̈¨§¥¤¨§¨§¨©

÷écö éäz ìà" ,ìeàL ,Bì äøîàå§¨§¨¨©§¦©¦

mixn zxhr
áézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦

éðà øëBæ÷ìîr äNr-øLà úà ¥£¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−
Bì íN-øLà ìûøNéìíéáøàî §¦§¨¥®£¤¨¬Æ©£¨¦

úBìéçå:íéøönî Búìra Cøca §¥©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦
â÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À

ízîøçäåäúéøëe ïBélk ïéðò-úà §©«£©§¤Æ¦§©¦¨§¦¨¤
åéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk̈£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨®̈
ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ
ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãrå§©¥½¦´§©¤½¦¨−̈

:øBîç-ãråãònLéåóBñàiå §©£«©§©©³©¤¡

íã÷ôiå írä-úà ìeàLäðî ¨Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ¨¨

íúBàíéàìha(á áë àîåé) Lnî ¨©§¨¦½©¨

úìbìâì ìàøNé úà úBðîì øeñàL éôì§¦¤¨¦§¤¦§¨¥§ª§Ÿ¤

éìâø óìà íéúàîàì ,ìâø éëìBä ¨©¬¦¤−¤©§¦®§¥¤¤Ÿ

íéáëBøLéà-úà íéôìà úøNrå §¦©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬
:äãeäéäøér-ãr ìeàL àáiå §¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´



רמז

:ìçpaåeëì éðéwä-ìà ìeàL øîàiå ©¨«©©´Ÿ¤¨´¤©¥¦¿§Á
Bnr Eôñà-ït é÷ìîr CBzî eãø eøqª̧§¹¦´£¨«¥¦À¤Ÿ¦«§Æ¦½
éða-ìk-ír ãñç äúéNr äzàå§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ¦¨§¥´
éðé÷ øñiå íéøönî íúBìra ìàøNé¦§¨¥½©«£−̈¦¦§¨®¦©¨¬©¥¦−

:÷ìîr CBzîæiå÷ìîr-úà ìeàL C ¦¬£¨¥«©©¬¨−¤£¨¥®
éðt-ìr øLà øeL EàBa äìéåçî¥«£¦¨Æ«£´½£¤−©§¥¬

:íéøöîç÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiå ¦§¨«¦©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−
:áøç-éôì íéøçä írä-ìk-úàå éç̈®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬§¦¨«¤

èø÷aäå ïàvä áèéî-ìrå ââà-ìr íräå ìeàL ìîçiå©©§ŸÁÁ¨¸§¨¹̈©£À̈§©¥©´©ŸÁÁ§©¨¨̧
íîéøçä eáà àìå áBhä-ìk-ìrå íéøkä-ìrå íéðLnäå§©¦§¦³§©©¨¦Æ§©¨©½§¬Ÿ¨−©«£¦¨®

:eîéøçä dúà ñîðå äæáîð äëàìnä-ìëåéýåýé-øác éäéå §¨©§¨¨²§¦§¨¬§¨¥−Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½
:øîàì ìûeîL-ìààéCìîì ìeàL-úà ézëìîä-ék ézîçð ¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦¦«¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤

ì øçiå íé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL-ékL÷ræiå ìàeî ¦¨Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®©¦̧©Æ¦§¥½©¦§©¬
:äìélä-ìk ýåýé-ìàáéø÷aa ìeàL úàø÷ì ìûeîL íkLiå ¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²¦§©¬¨−©®Ÿ¤

ì ãbiåãé Bì áévî äpäå äìîøkä ìeàL-àa øîàì ìûeîL ©ª©̧¦§¥¹¥ÀŸ¨«¨³©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬Æ½̈
:ìbìbä ãøiå øáriå áqiåâéBì øîàiå ìeàL-ìà ìûeîL àáiå ©¦ŸÆ©©«£½Ÿ©¥−¤©¦§¨«©¨¬Ÿ§¥−¤¨®©Ÿ̄¤´

:ýåýé øác-úà éúîé÷ä ýåýéì äzà Ceøa ìeàLãéøîàiå ¨À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤
éëðà øLà ø÷aä ìB÷å éðæàa äfä ïàvä-ìB÷ äîe ìàeîL§¥½¤²«©¬Ÿ©¤−§¨§¨®§´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−

:rîLåèírä ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî ìeàL øîàiå Ÿ¥«©©¸Ÿ¤¨¹¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³¨¨Æ
éäìà ýåýéì çáæ ïrîì ø÷aäå ïàvä áèéî-ìrøúBiä-úàå E ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈§©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¤©¥−

:eðîøçäæèúà El äãébàå óøä ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå ¤«¡©«§©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¤µ¤§©¦´¨§½¥Á
:øac Bì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac øLàæéìàeîL øîàiå £¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©¨®§¨©¬Ÿ¤−©¥«©Ÿ́¤§¥½

éðéra äzà ïè÷-íà àBìääzà ìûøNé éèáL Làø E £À¦¨³Ÿ©¨Æ§¥¤½²Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¨®¨

`xenl iy
.EàøBaî øúBé "äaøä,éðéwä (å.íL íéáLBé eéäL ,Bøúé éðaî ,éðéwä úçtLî ©§¥¥¦©£©¥¦¦§©©©¥¦¦§¥¦§¤¨§¦¨

,Eôñàì"äôqz ït" Bîk ,ïBélk ïBL.(fi,hi ziy`xa)éða ìk íò ãñç Ÿ¦§§¦¨§¤¦¨¤¤¤¦¨§¥
,ìàøNéäNò elàk åéìò äìòîe ,ìàøNé éð÷æ ìëå ïøäàå äùî Búãeòqî eðäpL ¦§¨¥¤¤¡¦§¨Ÿ¤§©£Ÿ§¨¦§¥¦§¨¥©£¤¨¨§¦¨¨

.ìàøNé éða ìk íò ãñç,øeL EàBa (æì àBáz øLà ãò.øeL,íéðLnäå (è ¤¤¦¨§¥¦§¨¥£©£¤¨§§©¦§¦
íéðL ét úBìeôëe úBàéøaä úBîäaä©§¥©§¦§¦§©¦

.ïkøòa,íéøkä.íéðîMä íéNákä §¤§¨©¨¦©§¨¦©§¥¦

,äëàìnä ìëåLnLnL äð÷nä ìëå §¨©§¨¨§¨©¦§¤¤§©¥

.äëàìîì,ñîðå äæáîð.úçLðå äæáð ¦§¨¨§¦§¨§¨¥¦§¤§¦§¨

,ãé Bì áévî (áéíB÷î íL Bì ïéëî ©¦¨¥¦¨¨

.äfaä úà ÷lçìe ìéçä úà úBðçäì§©£¤©©¦§©¥¤©¦¨

,ìeàL ìà (âéíL äéäL ìbìbä ìà ¤¨¤©¦§¨¤¨¨¨

.ìeàL,óøä (æèéøeacî áæò.E ¨¤¤£Ÿ¦¦¤

éðéòa äzà ïè÷ íà àìä (æéE £Ÿ¦¨Ÿ©¨§¥¤
,'åâåìîç øLà" ìeàL Bì øîàL éôì§¦¤¨©¨£¤¨©

àìå ,àeä àìå ìîç íòä øîBìk ,"íòä̈¨§©¨¨¨©§Ÿ§Ÿ

íà àBìä ,ìàeîL Bì øîà .íòðîì äöø̈¨§¨§¨¨©§¥£¦

éðéòa äzà ïè÷ét-ìò-óà øîBìk ,E ¨Ÿ©¨§¥¤§©©©¦

mixn zxhr
áøiå ÷ìîríçliå:ìçpaåéðéwä-ìà ìeàL øîàiå,Bøúé éðaeøq eëì £¨¥®©−̈¤©¦¨¥©¨«©©Ÿ́¤¨´¤©¥¦¿§¥¦§§Áª̧

eãøeãøtäé÷ìîr CBzîàeä ãøòå ,ãøò áâða äãeäé øaãîa ïéáLBé eéä ék §¹¦¨§¦´£¨«¥¦À¦¨§¦§¦§©§¨§¤¤£¨©£¨

÷ìîòBnr Eôñà-ïtíîéøçà úòaéða-ìk-ír ãñç äúéNr äzàå £¨¥¤Ÿ¦«§Æ¦½§¥©£¦¥§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ¦¨§¥´
ìàøNéíéèôBL ãéîòäì õòiL øîàé Bøúé ìòéðé÷ øñiå íéøönî íúBìra ¦§¨¥½©¦§Ÿ©¤¨©§©£¦§¦©«£−̈¦¦§®̈¦©¨¬©¥¦−

:÷ìîr CBzîæiå-úà ìeàL C ¦¬£¨¥«©©¬¨−¤
EàBa äìéåçî ÷ìîrøLà ãò £¨¥®¥«£¦¨Æ«£´©£¤

ì àBáz:íéøöî éðt-ìr øLà øeL ¨§½£¤−©§¥¬¦§¨«¦
ç÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiå©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−

-éôì íéøçä írä-ìk-úàå éç̈®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬§¦
:áøçèìîçiåeìîçíräå ìeàL ¨«¤©©§ŸÁÁ¨§¨¸§¨¹̈

áèéî-ìrå ââà-ìrììMäïàvä ©£À̈§©¥©´©¨¨©ŸÁÁ
íéðLnäå ø÷aäåíéðîLe øNáa §©¨¨̧§©¦§¦³§¨¨§¥¦

íéøkä-ìråíéðîMä íéNákä-ìrå §©©¨¦Æ©§¨¦©§¥¦§©
eáà àìå áBhä-ìkeöø àìå ¨©½§¬Ÿ¨−§Ÿ¨

äëàìnä-ìëå íîéøçääð÷nä ©«£¦®̈§¨©§¨¨²©¦§¤

äæáîðäéeæañîðåúçLpädúà §¦§¨¬§¨§¨¥−©¦§¨Ÿ¨¬
:eîéøçäé-ìà ýåýé-øác éäéå ¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½¤

:øîàì ìûeîLàéézîçðCetä §¥−¥«Ÿ¦©À§¦¦

éaìa äúìò äáLçîézëìîä-ék ©£¨¨¨§¨§¦¦¦«¦§©³§¦
éøçàî áL-ék Cìîì ìeàL-úà¤¨Æ§¤½¤¦¨Æ¥©«£©½
øçiå íé÷ä àì éøác-úàå§¤§¨©−´Ÿ¥¦®©¦̧©Æ

ìLìàeîBîöò ìò ñòk÷ræiå ¦§¥½¨©©©§©¦§©¬
ìeàL ìò äléôúa-ìk ýåýé-ìà ¦§¦¨©¨¤§Ÿ̈−¨

:äìéläáéìûeîL íkLiåúëìì ©¨«§¨©©§¥¯§¥²¨¤¤

ãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧
ììeàL-àa øîàì ìûeîL ¦§¥¹¥ÀŸ¨«¨³

áévî äpäå äìîøkäãéîòîBì ©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬©£¦Æ
ãéäfaä ÷lçì íB÷î Bîöòì íL äNBò ½̈¤¥§©§¨§©¥©¦¨

áqiåáBqé íMîeãøiå øáriå ©¦ŸÆ¦¨¦©©«£½Ÿ©¥−¤
ìbìbäì ãbeä äæ ìkìàeîL:âéàáiå ©¦§¨«¨¤©¦§¥©¨¬Ÿ

Bì øîàiå ìeàL-ìà ìûeîL§¥−¤¨®©Ÿ̄¤´
ýåýéì äzà Ceøa ìeàLCøáé 'ä ¨À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½§¨¥

EúBàýåýé øác-úà éúîé÷äøLà §£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«£¤

Eãé ìò äàa úeëfäå ,éðúéeö: ¦¦¨¦§©§¨¨©¨§

ãéìàeîL øîàiå'ä øác zîi÷ íàå ©´Ÿ¤§¥½§¦¦©§¨§©

ìB÷å éðæàa äfä ïàvä-ìB÷ äîe¤²«©¬Ÿ©¤−§¨§®̈§´
rîL éëðà øLà ø÷aäänä íàä ©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¦¥¨

÷ìîòî:åèìeàL øîàiåúîà ïä ¥£¨¥©¸Ÿ¤¨¹¥¡¤

ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³
ø÷aäå ïàvä áèéî-ìr írä̈¨Æ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈

éäìà ýåýéì çáæ ïrîìEàìå §©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§Ÿ

ïîöòì ÷éæçäìøúBiä-úàåíðéàL §©£¦§©§¨§¤©¥−¤¥¨

çBaæì íéeàø:eðîøçäæèøîàiå §¦¦§©¤«¡©«§©³Ÿ¤
óøä ìeàL-ìà ìàeîLïzîä:øac Bì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac øLà úà El äãébàåæéàBìä ìàeîL øîàiåóàäzà ïè÷-íà §¥Æ¤¨½¤µ¤©§¥§©¦´¨§½¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©®̈§¨©¬Ÿ¤−©¥«©´Ÿ¤§¥½£À©¦¨³Ÿ©¨Æ



רמח

:ìàøNé-ìr Cìîì ýåýé EçLîiå©¦§¨«£¯§Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«
çéCì øîàiå Cøãa ýåýé EçìLiå©¦§¨«£¬§Ÿ̈−§¨®¤©ÀŸ¤¥´

÷ìîr-úà íéàhçä-úà äzîøçäå§©«£©§º̈¤©«©¨¦Æ¤£¨¥½
:íúà íúBlk ãr Bá zîçìðåèéänìå §¦§©§¨´½©¬©−̈Ÿ¨«§¨¬¨

-ìà èrzå ýåýé ìB÷a zrîL-àì«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®©©̧©Æ¤
:ýåýé éðéra òøä Nrzå ììMä©¨½̈©©¬©¨©−§¥¥¬§Ÿ̈«

ëøLà ìûeîL-ìà ìeàL øîàiå©¸Ÿ¤¨¹¤§¥À£¤³
-øLà Cøca Cìàå ýåýé ìB÷a ézrîL̈©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½¨«¥¥¾©¤−¤£¤
Cìî ââà-úà àéáàå ýåýé éðçìL§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤

:ézîøçä ÷ìîr-úàå ÷ìîràëçwiå £¨¥½§¤£¨¥−¤«¡©«§¦©¦©̧
úéLàø ø÷áe ïàö ììMäî írä̈¨¯¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈¥¦´

éäìà ýåýéì çaæì íøçä:ìbìba Eáëõôçä ìûeîL øîàiå ©¥®¤¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨«©Ÿ́¤§¥À©¥³¤
ìB÷a rîLk íéçáæe úBìòa ýåýéìçáfî rîL äpä ýåýé ©«Ÿ̈Æ§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´§Ÿ̈®¦¥³§¸Ÿ©Æ¦¤´©

:íéìéà áìçî áéL÷äì áBèâëïåàå éøî íñ÷-úàhç ék ½§©§¦−¥¥¬¤¥¦«¦³©©¤̧¤Æ¤½¦§¨¬¤
:Cìnî Eñàîiå ýåýé øác-úà zñàî ïré øöôä íéôøúe§¨¦−©§©®©À©¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤

ãëýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç ìàeîL-ìà ìeàL øîàiå©¸Ÿ¤¨³¤§¥Æ¨½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−
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éìòäaøî äàöBäå äL÷ äãBáò E ¨¤£¨¨¨§¨¨§ª¨

÷ø íéøéè÷î äçðî ék ,äçðnä úàáäa©£¨©©¦§¨¦¦§¨©§¦¦©
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.íénòä ïéa øLiä íòä àeäL íL ìò ,ìàøNé íééeø÷ìò íéî ÷và ék (â §¦¦§¨¥©¥¤¨¨©¨¨¥¨©¦¦¤¨©¦©
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ïéà éãrìaîe ïBøçà éðàå ïBLàø éðà úBàáö§¨®£¦³¦Æ©«£¦´©«£½¦©§¨©−¥¬

:íéýìûæéì äëøréå äãébéå àø÷é éðBîë-éîe ¡Ÿ¦«¦¨´¦¦§À̈§©¦¤³¨§©§§¤̧¨Æ¦½

äðàáz øLàå úBiúàå íìBò-ír éîeOî¦¦−©®̈§«Ÿ¦²©«£¤¬¨−Ÿ¨

:Bîì eãébéçàìä eäøz-ìàå eãçôz-ìà ©¦¬¨«©¦§£Æ§©¦§½£¬Ÿ

ézrîLä æàîLéä éãr ízàå ézãbäå E ¥¨²¦§©§¦¬§¦©−§¦§©¤´¥®̈£¥³

:ézrãé-ìa øeö ïéàå éãrìaî dBìàè-éøöé ¡¸Ÿ©Æ¦©§¨©½§¥¬−©¨¨«§¦«Ÿ§¥
íäéãrå eìérBé-ìa íäéãeîçå eäz ílk ìñô¤³¤ª¨Æ½Ÿ©«£«¥¤−©¦®§¥«¥¤´

:eLáé ïrîì eòãé-ìáe eàøé-ìa änäé-éî ¥À¨©¦§²©¥«§−§©¬©¥«Ÿ¦
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íãàî änä íéLøçå eLáé åéøáç-ìk̈£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬¥−¨¥«¨®̈

:ãçé eLáé eãçôé eãîré ílë eöa÷úé¦§©§³ª¨Æ©«£½Ÿ¦§£−¥¬Ÿ¨«©
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.éãòìaî dBìà ïéàL ézãbäåízàå §¦©§¦¤¥¡©¦©§¨©§©¤
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,ézòãé ìa øeöøLà íìBòa ÷æç ïéà ©¨¨§¦¥¨¨¨¨£¤

éðà àìä ,øîà elàëe ;éðà åézòãé àìŸ§©§¦£¦§¦¨©£Ÿ£¦

.íé÷æçä ìëì çk ïúBpä àeä(è ©¥Ÿ©§¨©£¨¦

,íäéãeîçåíéãeîç íäL íéìéñtä ©£¥¤©§¦¦¤¥£¦

.íäì,'åâå änä íäéãòåíéìéñtä ¨¤§¥¥¤¥¨©§¦¦

éà ïk íàå ,äîeàî eòøé àìå eàøé àì ék ,eìéòBé àlL íîöòa íéãò íäeìéòBé C ¥¥¦§©§¨¤Ÿ¦¦Ÿ¦§§Ÿ¨¥§¨§¦¥¥¦

.íéøçàì,eùáé ïòîì.íúBà íéãîBçä eLBáé ïòîì ìéòBz àéää úeãòä ©£¥¦§©©¥Ÿ¨¥©¦¦§©©¥©§¦¨
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.Búøéöé ìñt úà ãáòì åéìà,íãàî änä íéLøçåúà íéLBòä íéðnàä ¥¨©£Ÿ¤¤¤§¦¨§¨¨¦¥¨¥¨¨¨ª¨¦¨¦¤

éàå ,íãà éðaî íä àìä ,ìñtä.ìà eNòiL øLôà C,ãçé eùáé eãçôéeãçôé ©¤¤£Ÿ¥¦§¥¨¨§¥¤§¨¤©£¥¦§£¥Ÿ¨©¦§£

.íäéNòîa eùáéå 'äî,ãöòî ìæøa Løç (áéìæøaä úëàìî ìL ïnàä ¥§¥Ÿ§©£¥¤¨©©§¤©£¨¨ª¨¤§¤¤©©§¤
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úòî äéäM äî ìk-ír éîeOî ¨©¤¨¨¥¥¦¦−©
íìBòãòå íéàøápä ìk ézîN úòî ®̈¥¥©§¦¨©¦§¨¦§©

äzòúBiúàåúôBî éøácøLàå ©¨§«Ÿ¦²¦§¥¥©«£¤¬
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éúàhçézìàâ ék éìà äáeL E:Eâëepø ©Ÿ¤®¨¬¥©−¦¬§©§¦«¨¸

õøà úBizçz eòéøä ýåýé äNr-ék íéîL̈©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¨¦¸Æ©§¦´½̈¤

ìàâ-ék Ba õr-ìëå øré äpø íéøä eçöt¦§³¨¦Æ¦½̈©−©§¨¥´®¦«¨©³

:øàtúé ìûøNéáe á÷ré ýåýé§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦§¨¨«

`xenl iy
.éúàøiîéòLt áòë éúéçî (áë,'åâå EéòLt éúéçî øaãnáe íéøöîaE ¦¦§¨¦¨¦¦¨¨§¨¤§¦§©¦©¦§¨¨¦¦§¨¤

.éìà äáeL äzò íb ,ïðòëe áòkézìàâ ék,E.EúBà ìàBbä àeä éðà ék(âë §¨§¨¨©©¨¨¥©¦§©§¦¦£¦©¥§

,epøì.äçîNå äððø ïBL,íéîL epø ¨§§¨¨§¦§¨¨¨©¦
çîNé íìBòä ìk elàk ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¨¨¨¦§©

.úeìbäî ìàøNé éða úàöaäNò ék §¥§¥¦§¨¥¥©¨¦¨¨
,'äúà ìàâì çéèáäM äî äNòL¤¨¨©¤¦§¦©¦§Ÿ¤

.ìàøNé,eòéøä.äçîN úòeøúa ¦§¨¥¨¦¦§©¦§¨

,õøà úBizçz.õøàä úBãBñé ©§¦¨¤§¨¨¤

,eçöt.ìB÷ íéøäì ät eçút ¦§¦§¤§¨¦

,øàtúé ìàøNéáeúlàb éãé ìò §¦§¨¥¦§¨¨©§¥§ª©

.ìk éôa øàtúé ìàøNé¦§¨¥¦§¨¥§¦Ÿ

mixn zxhr
úBéäìéì-ãáråéðLðú àì ìûøNé äzàçkLz àìáë :íìBòîéúéçî ¦§¤«¤¦Æ§©½¨¦§¨¥−¬Ÿ¦¨¥«¦Ÿ¦§©¥¨¨¦³¦
árëúà äçîà ïk çeøä éãé ìò øfôîäérLtéúàhç ïðrëå Eéìà äáeL E ¨¨Æ©§©¥©§¥¨©¥¤§¤¤§¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−

äáeLúa éìà áeLz íà éàðúaékäzò ¦§©¦¨¥©¦§¨¦¬©¨

ézìàâEúeìbäî Eìàâàâë :Cøc àeä §©§¦«¤§¨§¥©¨¤¤

ìLîýåýé äNr-ék íéîL epøúà ¨¨¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¤

,úëøònä úà âéäðîe íéîMäeòéøä ©¨©¦©§¦¤©©£¤¤¨¦¸Æ
õøà úBizçzãBák äàøúé íL íb ék ©§¦´½̈¤¦©¨¦§¨¤§

BúçbLäå 'äøré äpø íéøä eçöt §©§¨¨¦§³¨¦Æ¦½̈©−©
Ba õr-ìëå?BúçbLä eøéké änáe-ék §¨¥´®©¤©¦©§¨¨¦«

ìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâéãé ìò ¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−©§¥

ìàøNé úleàb:øàtúé §©¦§¨¥¦§¨¨«

זמן תחילת קידוש לבנה, יום רביעי בערב, ו' אדר ב'

אגרות קודש
 ב"ה,  ז' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אדר ב' וכן הקודם לו. וכבקשתו הנני ממהר לענות עליו 

אשר  ממכתבי  בכמה  שכתבתי  וכמו  צדקתם.  את  לכל  להראות  בתוקף  שעומד  ממה  נהניתי  אשר 

ח"ו.  רוח  נפילת  ע"י  לאחיזה  מקום  יתנו  שלא  ובלבד  שוא  עלילות  כל  ימסו  שכדונג  אנו  מובטחים 

כל המשתדלים  מוסדות חב"ד אשר  כל  מנהל  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  ומובטח 

יגן עליהם בפני עלילות שוא וטענות שקר וימשיכו לבטח בעבודתם עבודת  בהחזקתם והתפתחותם 

הקדש להגדיל תורה ולהאדירה ברוח ישראל סבא ובפרט בהפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'.

וימים אלו שמרבין בשמחה הנה יהי' בכל עניניהם הברכה בריבוי והצלחה בריבוי וכלשון רז"ל 

במדרש אסתר רבה בסופו.

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה בגו"ר המחכה לבשו"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - פרשת זכור בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:585:508:198:148:538:489:539:5012:2112:2017:4517:4918:1118:1517:2918:25באר שבע )ח(

5:575:508:188:138:528:479:539:4912:2012:1917:4717:5118:1018:1517:2018:25חיפה )ח(

5:565:498:178:128:518:469:529:4812:1912:1817:4817:5218:0918:1317:1218:24ירושלים )ח(

5:585:508:198:148:538:489:549:5012:2112:2017:4517:4918:1118:1517:2918:26תל אביב )ח(

6:196:078:268:199:109:0310:1010:0512:3512:3317:5218:0118:2518:3417:4118:47אוסטריה, וינה )ח(

7:137:199:429:4510:2010:2211:2411:2514:0214:0019:4919:4020:1620:0719:2320:18אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:216:098:308:239:129:0610:1210:0712:3712:3617:5518:0418:2718:3617:4418:48אוקראינה, אודסה )ח(

5:535:418:017:538:448:379:449:3912:0912:0817:2617:3517:5918:0817:1518:21אוקראינה, דונייצק )ח(

6:045:528:118:048:568:499:559:5012:2012:1917:3717:4618:1018:1917:2618:32אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:316:188:368:289:229:1410:2110:1612:4612:4418:0118:1118:3618:4617:5218:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:246:118:288:209:149:0710:1410:0812:3812:3717:5418:0418:2818:3817:4418:52אוקראינה, קייב )ח(

6:466:358:568:509:389:3210:3810:3313:0413:0218:2418:3218:5319:0118:1319:14איטליה, מילאנו )ח(

6:216:198:528:519:219:1910:2310:2212:5512:5318:2818:2618:5018:4818:0818:57אקוואדור, קיטו )ח(

6:496:539:199:219:549:5610:5910:5913:3513:3319:2019:1219:4619:3818:5519:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:377:4310:0510:0810:4410:4611:4911:5014:2714:2520:1420:0420:4320:3319:4720:45ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:179:429:3610:1910:1411:2011:1613:4713:4519:0819:1419:3719:4318:5519:54ארה״ב, בולטימור )ק(

7:167:069:319:2510:0910:0311:1011:0513:3613:3418:5719:0319:2619:3218:4419:44ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:167:079:319:2610:1010:0411:1011:0613:3713:3518:5719:0419:2619:3318:4519:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:537:4310:0710:0010:4610:4011:4611:4214:1214:1119:3319:4020:0220:0919:2020:21ארה״ב, דטרויט )ק(

7:377:309:599:5510:3310:2811:3411:3014:0214:0019:2719:3119:5219:5619:1320:06ארה״ב, האוסטון )ק(

7:097:019:299:2410:049:5911:0511:0113:3213:3118:5619:0019:2219:2718:4219:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:357:2910:009:5610:3110:2711:3311:3014:0114:0019:2719:3019:5219:5519:1220:04ארה״ב, מיאמי )ק(

7:127:029:279:2110:059:5911:0611:0113:3213:3018:5218:5919:2219:2918:4019:40ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:407:309:559:4910:3310:2811:3411:2914:0013:5919:2119:2819:5019:5719:0920:08ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:117:019:259:1910:049:5811:0411:0013:3113:2918:5118:5819:2119:2818:3919:39ארה״ב, שיקגו )ק(

6:356:369:079:079:379:3610:4010:3913:1413:1218:5118:4619:1419:0918:2919:18בוליביה, לה-פס )ח(

7:086:559:129:049:599:5110:5810:5313:2313:2118:3818:4819:1319:2318:2819:37בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:086:559:129:059:599:5110:5810:5313:2313:2118:3818:4819:1319:2318:2919:37בלגיה, בריסל )ח(

6:066:098:388:399:099:1010:1310:1312:4812:4618:3218:2618:5218:4618:0918:55ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:545:578:268:278:588:5810:0110:0112:3612:3418:1518:1018:3918:3417:5318:43ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:276:138:308:229:179:0910:1610:1112:4112:3917:5718:0818:3118:4217:5118:56בריטניה, לונדון )ח(

6:366:228:368:289:269:1810:2510:1912:4912:4818:0318:1418:4018:5117:5719:06בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:336:198:358:279:239:1610:2310:1712:4712:4518:0318:1318:3818:4817:5419:03גרמניה, ברלין )ח(

6:516:388:568:489:419:3410:4110:3613:0613:0418:2218:3118:5619:0618:1219:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:066:098:378:389:099:1010:1310:1312:4912:4718:3618:2918:5418:4818:1218:57דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:516:469:189:159:489:4510:5010:4713:1913:1718:4718:4819:1019:1218:3019:21הודו, מומבאי )ח(

6:476:429:149:119:449:4110:4610:4313:1513:1318:4318:4419:0619:0818:2619:17הודו, פונה )ח(

6:085:568:168:098:598:529:599:5412:2412:2217:4117:5018:1418:2317:3118:36הונגריה, בודפשט )ח(

6:216:118:368:309:149:0810:1410:1012:4112:3918:0118:0818:3018:3717:4818:48טורקיה, איסטנבול )ח(

6:456:369:018:569:389:3310:3910:3513:0513:0418:2718:3318:5519:0118:1419:12יוון, אתונה )ח(

6:286:178:378:309:209:1310:2010:1512:4512:4318:0218:1118:3518:4317:5218:56מולדובה, קישינב )ח(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - פרשת זכור בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:486:439:159:129:459:4210:4710:4413:1613:1518:4418:4619:0719:0918:2719:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:176:258:438:479:269:3010:3210:3413:1213:0919:0218:5019:3419:2218:3419:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:196:138:428:389:159:1110:1610:1312:4412:4218:0918:1218:3418:3717:5418:47נפאל, קטמנדו )ח(

6:356:258:508:449:289:2210:2810:2412:5512:5318:1518:2118:4418:5018:0019:01סין, בייג'ין )ח(

7:127:109:439:4110:1210:1011:1411:1213:4513:4419:1819:1619:4019:3918:5919:47סינגפור, סינגפור )ח(

6:035:498:057:578:538:459:529:4612:1612:1517:3117:4118:0718:1817:2218:32פולין, ורשא )ח(

6:126:128:448:439:139:1210:1610:1512:4912:4718:2518:2218:4818:4418:0418:53פרו, לימה )ח(

7:046:529:149:079:559:4910:5510:5113:2113:1918:3918:4719:1119:1918:2819:31צרפת, ליאון )ח(

7:157:039:229:1410:069:5911:0611:0113:3113:2918:4918:5819:2119:3018:3919:44צרפת, פריז )ח(

6:056:028:358:339:049:0210:0610:0412:3712:3518:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

7:397:289:519:4510:3210:2511:3211:2713:5813:5619:2019:2719:4819:5519:0820:07קנדה, טורונטו )ק(

7:177:059:279:2010:0910:0211:0911:0413:3513:3318:5419:0219:2519:3318:4319:45קנדה, מונטריאול )ק(

7:046:559:239:189:589:5310:5910:5513:2613:2418:4918:5319:1519:2018:3519:31קפריסין, לרנקה )ק(

7:257:109:239:1410:1410:0611:1311:0713:3713:3518:4919:0119:2819:3918:4119:55רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:596:438:558:469:489:3910:4710:4013:1013:0818:2518:3719:0119:1318:1719:29רוסיה, מוסקבה )ח(

6:456:338:538:469:369:3010:3610:3113:0213:0018:1918:2718:5119:0018:0819:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:506:388:588:519:419:3410:4110:3613:0613:0518:2818:3618:5619:0518:1719:18שוויץ, ציריך )ח(

6:296:268:588:559:279:2410:2910:2712:5912:5718:2818:2918:5118:5118:1119:00תאילנד, 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

            
 



ונר

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00671
10/03/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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