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שבוע פרשת תרומה



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

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

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

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

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

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

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א – שיר המעלות. קלד, א – שיר המעלות

עלי' אחר עלי' מתוך שמחה
מו"ח  כ"ק  )כתקנת  יחד  המעלות"  “שיר  הט"ו  כל  את  אומרים  בחודש  כז  ביום  א. 
אדמו"ר1(, וזהו עילוי מיוחד שאינו בשאר הימים, מחמת: א( שכל המזמורים פתיחתן שווה. 
ב( כל הט"ו “שיר המעלות" נאמרים ביום אחד. ומזה מובן, שהעבודה ביום זה צריכה להיות 

באופן של “שיר המעלות":

“שיר" – הוא ענין השמחה, “המעלות" – הן מדרגות שעל ידם עולים למקום גבוה יותר. 
והצירוף “שיר המעלות" – מורה שהעלי' ב"מעלות" העבודה היא בשמחה.

לעלות  צריך  האדם  כי  ביותר,  קשה  עבודה  היא  ב"מעלות"  שהעלי'  למרות  כלומר, 
למעלות שקודם לכן לא הי' בהם, בכל זאת עבודתו היא בשמחה.

והנה עבודה זו )של “שיר המעלות"( היא בנוסף לעבודה הרגילה של הליכה, שכל אדם 
צריך להיות “ישר הולך"2, ו"ילכו מחיל אל חיל"3. שגם אז הוא אינו נשאר במקומו, אלא הולך 
להיות  מפסיקה  היא  למטה,  ה"טהורה"  הנשמה  ירידת  שע"י  בחסידות4  )כמבואר  ומתקדם 
בבחינת “עמידה", כמ"ש5 “חי הוי' אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו", ונעשית ע"י עבודתה 
זו  יתכן שהליכה  אולם  העומדים האלה"(,  בין  לך מהלכים  “ונתתי  כמ"ש6  בבחינת מהלך, 
תהי' עפ"י טבעו ורגילותו בלבד. אבל ע"י העבודה של “המעלות" – האדם מתייגע ומתעלה 

ממדריגה למדריגה שלא לפי הרגיל.

1( נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן ב"תהלות מנחם" ח"א.
2( ל' הכתוב בקהלת ז, כט.

3( תהלים פד, ח. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.
4( ראה תו"א וישב ל, א ואילך. ובכ"מ.

5( מלכים-א יז, א.
6( זכרי' ג, ז.

המשך בעמוק דצק
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
eÁ˜ÈÂ'וג ֹו ּתר ּומה  ה 'צמח 1לי אדמ ֹו"ר  ּומד ּיק  . ¿ƒ¿ְְְְִֵֶַַַַָ

ה ּזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּבמאמר ֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָצדק '

מאה  לפני תר "ה , ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ּבׁשּבת  ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר 

(ּבּביכל  ׁשנה  ּומק ּוים 2וע ׂשרים  נד ּפס , לא  ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ

 ית ּבר ֿ ה ' ּבעזר  מה 3ׁשּיּוד ּפס  להבין ּדצרי ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתר ּומה , לי ויקח ּו ּתר ּומ ֹות , ׁשל ׁש ּכאן ְְְְְִִֶֶֶָָָֹׁשּנאמר ּו

ּתקח ּו א ׁשר  ה ּתר ּומה  וזאת  ּתר ּומתי, את  ְְְְְֲִִִֶֶַָָֹּתקח ּו

ה ּתר ּומ ֹות  ׁשּבׁשל ׁש ּבזה , לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמא ּתם .

ורק  ּתר ּומה ", לי "ויקח ּו ּתח ּלה  נאמר  ְְְְְֱִִִֶַַָָָּגּופא ,

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  "מאת  מ ֹוסיף  ֿ זה  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָלאחרי

ׁשּכת ּוב  ׁשּמה  והינּו, ּתר ּומתי". את  ּתקח ּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָל ּבֹו

אינֹו הרא ׁשֹונה ) (ּתר ּומה  ּתר ּומה " לי ְְְְִִִֵָָָָ"ויקח ּו

טעם  להבין וצרי ל ּבֹו", יּדב ּנּו ּד"א ׁשר  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבא ֹופן

לי  "ויקח ּו ׁשּנאמר  מה  להבין צרי ּגם  ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָה ּדבר .

לי  "ויּתנּו ֿ למימר  ֿ ליּה הוה  ּדלכא ֹורה  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּתר ּומה ",

ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ּגם  ּולדיק  לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָּתר ּומה ".

ר ׁש"י: ּוכפיר ּוׁש ּדיקא , "לי" ּתר ּומה ", לי ְְְְְִִִִֵַָָָ"ויקח ּו

ּבזה  הענין להבין וצרי ל ׁשמי, .4"לי" ְְְְִִִִִִֶָָָָָ

ז"ל ÈÓe‡ב ) ר ּבֹותינּו מאמר  צדק ' ה 'צמח  ≈ƒֲֵֶֶֶַַַַַַ

ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ה ּפס ּוק 5ּב'ר ּבֹות ' על  ְְַַַַָָָָ

רעיתי" אח ֹותי לי "ּפתחי ּתר ּומה , לי עד 6ויקח ּו , ְְְְְֲִִִִִִִַַָָ

לי  ע ׂשּו א ּלא  כ ּו' ּבית  ּבלא  מתה ּל אהיה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמתי

ּבח ּו אהיה  ׁשּלא  ג ֹו'מק ּדׁש ּתר ּומה  לי ויקח ּו ה ּצּוּוי ּכונת  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ץ . ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה ּכת ּובים  ּבהמ ׁש ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמק ּדׁש, ע ׂשּית  ּבׁשביל  מק ּדׁש7היא  לי וע ׂשּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכונת  נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  האדם  ּדעב ֹודת  הענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ּבת ֹוכם , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי

ּבּתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  ׁשּנתא ּוה  וכדאיתא 8ה ּבריאה  . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
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פרשתנו.1) סה.2)ריש ע ' תשנ"ד) (קה"ת הצ "צ  של דא"ח  מאמרי  ברשימת ע '3)צויין פרשתנו באוה"ת לאח "ז נדפס 

ואילך. ואילך).4)א'שנט  284 ע ' חט "ז בלקו"ש (נדפס  המאמר שלפני  בשיחות שנתבאר בפירש"י  הביאור גם שמו"ר 5)ראה

ג. ב .6)פל"ג, ה, ח .7)שה"ש כה, רפל"ו.8)פרשתנו תניא ו. פי "ג, במדב "ר ספ "ג. ב "ר טז. נשא ג. בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ"מ .

    
למלאכת  הנחוצים הדברים תרומת אודות נאמר  השבוע פרשת בתחילת

ישראל ": בני  אל  דבר  לאמור , משה אל  ה' "וידבר  המשכן ,

'B‚Â ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ1'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ "BÓ„‡ ˜i„Óe . ¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«≈«¿«∆«∆∆
ÏÈÁ˙n‰Œeac BÓ‡Óa בפסוק aLa˙הפותח Ó‡pL ‰f‰ ¿«¬»ƒ««¿ƒ«∆∆∆¡«¿«»

‰Óez ˙Lt בשנת,‰"˙ »»«¿»
‰L ÌÈNÚÂ ‰‡Ó ÈÙÏ מעת ƒ¿≈≈»¿∆¿ƒ»»

בשנת  הרבי  ֿ ידי  על  זה מאמר  אמירת

מאמרי ÏÎÈaa)2תשכ "ה  של  כרך  «ƒ¿
ֿ יד  בכתב כתובים ÔÈ„ÚL∆¬«ƒחסידות

תשכ "ה  בשנת שעה, …Ï‡באותה
ÊÚa Òt„eiL ÌÈe˜Óe ,Òt„ƒ¿«¿«ƒ∆¿«¿≈∆

Ca˙ÈŒ'‰3ÔÈ‰Ï CÈˆc ,( ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
Ô‡k eÓ‡pL ‰Ó אלו בפסוקים «∆∆∆¿»

תרומה  פרשת …«LÏLבתחילת
,‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ ,˙BÓez¿¿ƒ¿ƒ¿»
˙‡ÊÂ ,È˙Óez ˙‡ eÁ˜zƒ¿∆¿»ƒ¿…
Ìz‡Ó eÁ˜z L‡ ‰Óez‰«¿»¬∆ƒ¿≈ƒ»
אחת  כל  של  העניין  מהו  להבין  ויש

התרומות. משלוש

LÏLaL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿»
‡Ùeb ˙BÓez‰ עצמןÓ‡ , «¿»∆¡«

,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈÁ‡Ï ˜Â הכתוב ¿«¿«¬≈∆ƒ

‡Lואומר  LÈ‡ Ïk ˙‡Ó"≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰nL ,eÈ‰Â ."È˙Óez¿»ƒ¿«¿∆«
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kL∆»¿ƒ¿ƒ¿»
BÈ‡ (‰BL‡‰ ‰Óez)¿»»ƒ»≈
,"BaÏ epcÈ L‡"c ÔÙB‡a¿∆¿¬∆ƒ¿∆ƒ

c‰ ÌÚË ÔÈ‰Ï CÈˆÂ מדוע ¿»ƒ¿»ƒ«««»»
עניין  נזכר  לא הראשונה בתרומה

הלב? נדיבות

Ó‡pL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»

‰B‡ÎÏcÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ¿ƒ¿»«»≈¿≈«
לומר  (לפסוק) לו  ÈÏהיה ezÈÂ"¿ƒ¿ƒ

"‰Óez נותנים ישראל  בני  שהרי  ¿»
כאן  נזכר  ומדוע למשכן  התרומות את

נתינה? לשון  ולא לקיחה לשון 

‰Óa Ìb ˜È„Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿«≈«¿«
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»

‡˜Èc "ÈÏ" ואומר מדייק וכד '),"הכתוב "למשכן " (ולא LeÈÙÎeלי " ƒ»¿»¿≈
ÈÓLÏ "ÈÏ" :È"L,הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ÔÈ‰Ïלשמו  CÈˆÂ «ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ‰ הפנימי‰Êa4. »ƒ¿»»∆
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡ÈÓe ( הנזכר Ï"Êבמאמרו  eÈ˙Ba Ó‡Ó ≈ƒ«∆«∆∆«¬««≈«

'˙Ba'a רבה Lt˙מדרש ¿«»»«
‰Óez5ÈÏ eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿»««»¿ƒ¿ƒ
,‰Óez זה בהקשר  מביא המדרש ¿»

 ֿ הקדוש בו  השירים' ב'שיר  הפסוק את

ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ÈÁ˙t"ƒ¿ƒברוך 
"È˙ÈÚ È˙BÁ‡ ÈÏ6,,ומבקש ƒ¬ƒ«¿»ƒ

לגבי  גם וכך  לביתם, להיכנס כביכול ,

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש המשכן , עשיית

ישראל  לבני  ‡‰È‰אומר  È˙Ó „Ú«»«∆¿∆
" ˙Èa ‡Ïa Cl‰˙Ó נמלא שראשי  ƒ¿«≈¿…«ƒ

Lc˜Óטל " ÈÏ eNÚ ‡l‡ 'eÎ∆»¬ƒƒ¿»
.ıeÁa ‰È‰‡ ‡lL∆…∆¿∆«

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰p‰c ,‰Êa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ Èeev‰ ˙Âk«»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
˙iNÚ ÏÈLa ‡È‰ 'B‚ƒƒ¿ƒ¬ƒ«

Lc˜n‰ המפורטים מהדברים «ƒ¿»
כתרומה  להביא יש שאותם בפסוק

הלאה), וכן  ונחושת כסף ¿BÓk(זהב,
ÌÈe˙k‰ CLÓ‰a e˙kL7 ∆»¿∆¿≈«¿ƒ
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

e‰fL ,ÌÎB˙a ראוי מקום עשיית ¿»∆∆
השכינה  ‰ÔÈÚלהשראת ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

Ì„‡‰ ˙„BÚc הזה בעולם «¬«»»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL המשכן עשיית ∆«¿≈∆

שבהם וה  השכינה מקדש תשרה

‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÓÏL המטרה ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
העולם  בריאת של  הזה והתכלית

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È8 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

הנחות  הזה בעולם והתחתון שדווקא

והשראת  לגילוי  'דירה' של  מקום יהיה
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 וסק  .................................................  אור קהתי יב

 ג עק  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כב
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 בר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כה

  גר  .................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  מי יתך כאח לי  אור הרתו  )כו

 הר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כז

 ידר  ..............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כח

 טור  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כט

 יזר  ...............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   ) ל

 יטר  .............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לא

 כאר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר ספ  )לב

 כדר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 כהר  .....................................  (א)  דצפרק  כרוותזה ספר  ) לג

  קודש   ותרגא  )לד

 כטר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 לר  ..................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לה

 לזר  .................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לו

 לח ר  ...................  תרומהפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לז

 לטר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהסדר מצות   ) לח



ו     

ּבׁשביל 9ּבּמדר ׁש ּתר ּומה " לי "ויקח ּו לכם  אמר ּתי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

אמר  ּכביכ ֹול  מק ּדׁש" לי "וע ׂשּו ּביניכם , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאד ּור 

סדר  וה ּנה , ּביניכם . ואד ּור  א ֹותי קח ּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָה ּקּב"ה :

אתער ּותא ֿ להיֹות  צריכה  ׁשּתחלה  ה ּוא , ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָהעב ֹודה 

ֿ ּדלת ּתא , האתער ּותא  את  לע ֹורר  ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדלעילא 

ּׁשּכת ּוב  מה  ג ֹו'.6ׁשּזה ּו לי ּפתחי ּדֹופק  ּדֹודי ק ֹול  ְִִִִֵֶֶֶַָ

ׁשה ּוא  (ּתר ּומה )", לי "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָוזה ּו

את  ּולק ּבל  לקחת  ּדהינּו לי", "ּפתחי ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכמ ֹו

זה  לבאר  ויׁש מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָההתע ֹורר ּות 

נׁשמת ֹוֿ ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  מ ּמאמר  ה ּיד ּוע  ֿ ּפי ְֲִִִֵַַַַַַַַָָעל 

ּבנים 10עדן  ׁשּוב ּו ׁשּמכרזת  ק ֹול ' ה 'ּבת  ,11ּבענין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה ּכר ּוזים  ק ֹול  נׁשמע  לא  הרי ק ׁשה , ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּדלכא ֹורה 

ׁשל  ה ּפע ּולה  מהי ֿ ּכן ואם  אדם , ל ׁשּום  ְְְִִֵֶַַַָָָָה ּלל ּו

נֹופלים  ּדלפעמים  ה ּוא , הענין  א ְְְְְִִִִִַַָָָה ּכר ּוזים .

את  ׁשהכין מ ּבלי ּפתא ֹום , ּתׁשּובה  הרה ּורי ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלאדם 

העליֹונים . ה ּכר ּוזים  מ ּצד  ׁשּזה ּו , לכ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָעצמ ֹו

ק ֹול ' ּד'ּבת  הענין ׁשהרי להבין, צרי עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמנם 

ידע  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  יֹום , ּבכל  ה ּוא  כ ּו' ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמכרזת 

וכ ּמה  ּכּמה  לעב ֹור  ׁשּיכ ֹולים  ּבנפ ׁשיּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאיניׁש

רחמנא ֿ ּתׁשּובה  הרה ּורי ל ֹו ׁשּיּפל ּו מ ּבלי ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּוא , הענין  א 12ליצלן. ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

הינּו, חזי, מ ּזליה ּו חזי, לא  ּדאיה ּו ֿ ּגב  ֿ על  ְְְִֵֵַַַַַַָָָָאף 

ׁשּלמעלה  ה ּנׁשמה  ועצם  ּבכל ׁש'ּמּזל ' ׁשֹומעת  , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ההתע ֹורר ּות  ׁשּזֹוהי העליֹונים , ה ּכר ּוזים  את  ְְְְִִִִֶֶֶַַָיֹום 

צרי זה  ׁשּבׁשביל  א ּלא  מ ּלמעלה . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמ ׁשכת 

לקחת  לי", "ויקח ּו לי", ּד"ּפתחי הענין ְְְְְְִִִִִִִַַָָָלהיֹות 

מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ההתע ֹורר ּות  את  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולק ּבל 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ולא לי", "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְְֱִִֶֶַַָֹ

זה  ׁשענין ּכיון לי", "ויּתנּו ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָנאמר 
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יג.9) פ "ל, וש"נ.10)ויק "ר סק "אֿב . בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב  שם א.11)כתר טו, חגיגה סע "א.12)ראה ג, מגילה

וש"נ.

    
שמובא È‡„ÎÂ˙‡השכינה. "L„na9eÁ˜ÈÂכפי  ÌÎÏ ÈzÓ‡ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»«¿ƒ»∆¿ƒ¿

"Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ,ÌÎÈÈa e„‡L ÏÈLa "‰Óez ÈÏƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈≈∆¿»ƒƒ¿»
ÌÎÈÈa e„‡Â È˙B‡ eÁ˜ :‰"aw‰ Ó‡ ÏBÎÈk,הזה בעולם ƒ¿»»««»»¿ƒ¿»≈≈∆

ה'. את העובדים ישראל  בני  נמצאים בו 

‰„BÚ‰ „Ò ,‰p‰Â עבודת של  ¿ƒ≈≈∆»¬»
השכינה  וגילוי  השראת להביא האדם

ˆÎÈ‰בעולם  ‰ÏÁzL ,‡e‰∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
של  מצידו  מלמעלה, התעוררות

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‡˙הקדוש BÚÏ È„k¿≈¿≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿«»

להתקרב  האדם, מצד  מלמטה,

e˙kMלאלוקות, ‰Ó e‰fL6 ∆∆«∆»
'B‚ ÈÏ ÈÁ˙t ˜ÙBc È„Bc ÏB˜ƒ≈ƒ¿ƒƒ
בשיר  (הנקרא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ו 'דופק' מלמעלה בא 'דוד ') השירים

בני  את לעורר  כדי  כביכול , בדלת,

למטה. הנמצאים ישראל 

eÁ˜ÈÂ" Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«¿ƒ¿
‡e‰L ,"(‰Óez) ÈÏ לשון ƒ¿»∆

"לי " ÈÏ",הכתוב ÈÁ˙t" BÓk¿ƒ¿ƒƒ
˙‡ Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï eÈ‰c¿«¿»««¿«≈∆
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ נאמרה זו  תרומה ולכן  , ƒ¿«¿»
כי  'נתינה', בלשון  ולא 'לקיחה' בלשון 

ידה  את על  הנותן  התרומה האדם

מלמעלה. התעוררות ומקבל  'לוקח'

‰Ê ‡Ï LÈÂ ההתעוררות עניין  ¿≈¿»≈∆
למטה  האדם את לעורר  כדי  מלמעלה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ החסידות בתורת «ƒ«»«
BËŒÌLŒÏÚa‰ Ó‡nÓƒ«¬««««≈

Ô„ÚŒB˙ÓL10˙a'‰ ÔÈÚa ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«««
'ÏB˜מלמעלהeeL ˙ÊÎnL∆«¿∆∆
ÌÈa11È‰ ,‰L˜ ‰B‡ÎÏc , »ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈

eÏl‰ ÌÈÊek‰ ÏB˜ ÚÓL ‡Ï…ƒ¿»«¿ƒ«»
בתשובה לשוב ¿ÌeLÏהקוראים

‰ÏeÚt‰ È‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,Ì„‡»»¿ƒ≈«ƒ«¿»
ÌÈÊek‰ ÏL התועלת ומה הללו  ∆«¿ƒ

בהם?

ֿ טוב: ֿ שם הבעל  ועונה

‰eLz Èe‰‰ Ì„‡Ï ÌÈÏÙB ÌÈÓÚÙÏc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈¿»

BÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰L ÈÏaÓ ,ÌB‡˙t מצידו„vÓ e‰fL ,CÎÏ ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆«¿¿»∆∆ƒ«
של  ‰ÌÈBÈÏÚההשפעה ÌÈÊek‰. נשמתו על  «¿ƒ»∆¿ƒ

˙ÊÎnL 'ÏB˜ ˙a'c ÔÈÚ‰ È‰L ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ∆¬≈»ƒ¿»¿«∆«¿∆∆
‡e‰ 'eÎ ז "ל חכמינו  Ú„Èכמאמרי  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿««ƒ≈»«

dÈLÙa LÈÈ‡ יודע האדם ƒƒ¿«¿≈
nk‰בעצמו  BÚÏ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ«¬«»

BÏ eÏtiL ÈÏaÓ ÌÈÓÈ ‰nÎÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
Œ‡ÓÁ ‰eLz Èe‰‰ƒ¿≈¿»«¬»»

ÔÏˆÈÏ מה השאלה חוזרת כן  ואם ƒ¿»
הללו ? בכרוזים התועלת

Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba12bŒÏÚŒÛ‡ «≈««««

,ÈÊÁ e‰ÈÏfÓ ,ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c¿ƒ»»≈«»«¿»≈
את  לבדי  דניאל  אני  "וראיתי  הכתוב על 

לא  עמי  היו  אשר  והאנשים המראה,

דניאל  [שראה המראה את ראו 

נפלה  גדולה חרדה אבל  בנבואה]

שואלת  בהיחבא", ויברחו  עליהם

נבהלו ? למה ראו , שלא כיוון  הגמרא:

המזל  ראו , לא שהם פי  על  אף ועונה:

ראה, Ïfn'L'שלהם ,eÈ‰ שורש «¿∆«»
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ החלק ¿∆∆«¿»»∆¿«¿»

שנשאר  הנשמה של  והפנימי  העצמי 

בגוף, ומתלבש יורד  ואינו  למעלה

ÌÈÊek‰ ˙‡ ÌBÈ ÏÎa ˙ÚÓBL««¿»∆«¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ האדם לבני  הקוראים »∆¿ƒ

בתשובה, È‰BfL∆ƒלשוב
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆
‰Ê ÏÈLaL ‡l‡ .‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»∆ƒ¿ƒ∆
תפעל  אכן  מלמעלה שההתעוררות כדי 

פעולתה ‰ÔÈÚאת ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
"ÈÏ ÈÁ˙t"c,למטה האדם מצד  ¿ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï ,"ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»««¿«≈
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰ ˙‡∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

.‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»
Ó‡pM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆∆¡«
בתרומת  העוסקים אלה בפסוקים

ÈÏ"המשכן  eÁ˜ÈÂ" שבני למרות ¿ƒ¿ƒ
התרומה, את נותנים …¿ÏÂ‡ישראל 

"ÈÏ ezÈÂ" Ó‡ הוא שלכאורה ∆¡«¿ƒ¿ƒ
התרומה, לעניין  יותר  מתאים Ê‰לשון  ÔÈÚL ÔÂÈk למטה ההתעוררות של  ≈»∆ƒ¿»∆
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ז    

את  ּׁשּלֹוקח  מה  א ּלא  האדם , ׁשל  עב ֹודת ֹו ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינֹו

לא  זה  ּומ ּטעם  מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹההתע ֹורר ּות 

ההתע ֹורר ּות  ּכי ל ּבֹו", ּד"יּדב ּנּו הענין ּכאן ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָנאמר 

עב ֹודת  ּבא ֹופן ּתל ּויה  אינּה מ ּלמעלה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמ ׁשכת 

ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ה ּוא  ענינּה ּכל  ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָהאדם ,

ּדיקא , לי" "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  ּגם  וזה ּו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָּדוקא .

ז"ל  ר ּבֹותינּו אין 13ּכמאמר  ּתר ּומה " "ויקח ּו ְְְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  לי", "ויקח ּו א ּלא  ּכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָּכתיב 

ע ֹולמים , ּולע ֹולמי לע ֹולם  ק ּים  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ"לי"

אחר  "לי"14ּובמק ֹום  ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  איתא : ְֱִִֵֶֶַַָָָָ

לע ֹולם  ולא  ה ּזה  ּבע ֹולם  לא  לע ֹולם , זז ְְֵֶַָָָָָָֹֹאינֹו

ּבעב ֹודת  ּתל ּוי ׁשאינֹו ענין ׁשּזה ּו ּדכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָה ּבא ,

ׁשּי לא  לכן ֿ ּדלעילא , ּבאתער ּותא  ּובא  ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֹהאדם ,

לע ֹולם  זז ואינֹו ק ּים  וה ּוא  ּכלל , ׁשינּויים  ְְְְִִֵַָָָָּבֹו

ע ֹולמים . ְְִֵָּולע ֹולמי

ÌÓ‡ֿ ּדאתער ּותא הענין ׁשּיׁשנֹו לאחרי »¿»ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ּתר ּומה " לי "ויקח ּו ענין (ׁשּזה ּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּדלעילא 

ּבא ֹופן  האדם  עב ֹודת  ּגם  להיֹות  צריכה  ְְְֲִִֶַַַַָָָָּכּנ"ל ),

ּבהמ ׁש נאמר  זה  ׁשעל  ֿ ּדלת ּתא , אתער ּותא  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשל 

והענין  ג ֹו'. ל ּבֹו" יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש "ּכל  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָה ּכת ּוב 

היא  ֿ ּדלעילא  ׁשהאתער ּותא  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבזה ,

מהאתער ּותא ֿ  ּבער ׁשּלא  יֹותר  ּגד ֹול  ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעיל ּוי

העב ֹודה  ׁשּתהיה  מס ּפיק  לא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּדלת ּתא ,

צרי א ּלא  ּבלבד , ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמ ּצד 

וכ ּמבאר  ֿ ּדלת ּתא , ּדאתער ּותא  הענין ּגם  ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹלהיֹות 

ּתֹורה ' מ ּצד 15ּב'ל ּקּוטי היא  העב ֹודה  ׁשּכא ׁשר  ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

מה  ׁשּזה ּו ּכיון ּבלבד , ֿ ּדלעילא  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאתער ּותא 

ּתח ּלה , ל ּבֹו ׁשהכין מ ּבלי מ ּלמעלה  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנתע ֹורר 

להיֹות  צריכה  ולכן ק ּיּום , ל ּה ואין ההתע ֹורר ּות  וע ֹוברת  ח ֹולפת  ּכ ֿ אחר  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה ּנה 

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש "ּכל  ענין ׁשּזה ּו ֿ ּדלת ּתא , אתער ּותא  ׁשל  ּבא ֹופן העב ֹודה  ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגם 

ג ֹו'. ִל ּבֹו"

"ּתר ּומה "e‡eג ) ּבענין ּדה ּנה  ּגּופא , האדם  ּבעב ֹודת  יֹותר  ּבפרט ּיּות  הענין ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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שסד.13) רמז פרשתנו יל"ש טז. יא, בהעלותך ב .14)ספרי  פ "ב , ואילך.15)ויק "ר ב  ב , ויקרא

    
העליונים הכרוזים מפעולת כתוצאה ‰‡„Ì,שבאה ÏL B˙„BÚ BÈ‡≈¬»∆»»»

Á˜BlM ‰Ó ‡l‡ ומקבל.‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰ ˙‡ ∆»«∆≈«∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
Ô‡k Ó‡ ‡Ï ‰Ê ÌÚhÓe לי "ויקחו  נאמר  בה הראשונה בתרומה ƒ««∆…∆¡«»

BaÏ"תרומה" epcÈ"c ÔÈÚ‰ בכתוב השנייה בתרומה שנזכר  כפי  »ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ
תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש כל  "מאת

תרומתי ", ‰‰˙eBÚ˙את Èkƒ«ƒ¿¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»≈»
Ì„‡‰ ˙„BÚ ÔÙB‡a ‰ÈeÏz¿»¿∆¬«»»»

לבו , בנדיבות dÈÚולא Ïk È‰L∆¬≈»ƒ¿»»
‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ ‡e‰ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמטה  Ìbהתעוררות e‰ÊÂ .‡˜Âc«¿»¿∆«
על  הפנימי  Ó‡pMהטעם ‰Ó«∆∆¡«

Ó‡Ók ,‡˜Èc "ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba13eÁ˜ÈÂ" «≈«¿ƒ¿

‡l‡ ,Ô‡k È˙k ÔÈ‡ "‰Óez¿»≈¿ƒ»∆»
eÁ˜ÈÂ"ÌB˜Ó Ïk ,"ÈÏ ¿ƒ¿ƒ»»

Ìi˜ ‰Ê È‰ "ÈÏ" Ó‡pL∆∆¡«ƒ¬≈∆«»
ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ

נצחי , ‡Áבקיום ÌB˜Óe14 ¿»«≈
‡˙È‡ הנצחיות של  זה עניין  מובא ƒ»

"לי ": לביטוי  ÌB˜Óבקשר  Ïk»»
,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ" Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»¿»
ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»
BÈ‡L ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈÎc ,‡a‰«»¿≈»∆∆ƒ¿»∆≈

Ì„‡‰ ˙„BÚa ÈeÏz תמיד שלא »«¬«»»»
מדריגה, ובאותה מצב באותו  היא

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡a ‡e»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÏÏk ÌÈÈeÈL Ba CiL ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»ƒƒ¿»
נצחי  הכול  באלוקות למעלה שהרי 

התוקף, בכל  ˜Ìiותמיד  ‡e‰Â¿«»
ÊÊ BÈ‡Â משתנה ÌÏBÚÏואינו  ¿≈»¿»

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒ
ÌÓ‡ להסתפק אמור  לא האדם »¿»

מלמעלה  מקבל  שהוא בהתעוררות

‰ÔÈÚאלא  BLiL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆∆¿»ƒ¿»
e‰fL) ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆∆
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ,(Ï"pk««¿ƒ»ƒ¿«
ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿∆∆

,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»
עצמו , האדם מצד  Ê‰מלמטה , ÏÚL∆«∆

Ïk" e˙k‰ CLÓ‰a Ó‡∆¡«¿∆¿≈«»»
'B‚ "BaÏ epcÈ L‡ LÈ‡ כי ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ

עצמו . באדם תלוייה אכן  זו  התעוררות

'לקח' כבר  שהאדם לאחר  דלתתא" ב"אתערותא צורך  יש מדוע ומבאר  והולך 

דלעילא". "אתערותא ו 'קיבל '

‡È‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ
CÚa ‡lL ˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚa¿ƒ»≈∆…¿∆∆
והשוואה  יחס כל  ללא

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰Ó שהרי ≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»
שבא  מה בין  להשוות שאין  מובן 

מצד  שבא למה מאלוקות, מלמעלה,

המוגבל , Ï‡האדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
„vÓ ‰„BÚ‰ ‰È‰zL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆»¬»ƒ«
,„Ïa ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«
ÔÈÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«»ƒ¿»

,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡c וממשיך ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
הדבר  טעם את «…¿»¿‡nÎÂומביא

'‰Bz ÈËewÏ'a15L‡kL ¿ƒ≈»∆«¬∆
‰„BÚ‰ להתקרב האדם, של  »¬»

‡˙Œ‡˙eÚלאלוקות  „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿¬»
,„Ïa ‡ÏÈÚÏc פעולה ללא ƒ¿≈»ƒ¿«

האדם, מצד  Ó‰ומאמץ e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆«
ÈÏaÓ ‰ÏÚÓlÓ BÚ˙pL∆ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰lÁz BaÏ ÔÈÎ‰L מצידו כשהוא ∆≈ƒƒ¿ƒ»
לכך , הכנות עשה ‡CkŒÁלא ‰p‰ƒ≈««»

˙eBÚ˙‰‰ ˙BÚÂ ˙ÙÏBÁ∆∆¿∆∆«ƒ¿¿
Ìei˜ dÏ ÔÈ‡Â,רב זמן  במשך  ¿≈»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ מלבד ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
דלעילא" ‰BÚ„‰ה"אתערותא Ìb«»¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
מצד  והשתדלות ומאמץ הכנה עם

‡LÈהאדם, Ïk" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»ƒ
.'B‚ "BaÏ epcÈ L‡¬∆ƒ¿∆ƒ

˙eiËÙa ÔÈÚ‰ e‡e (‚≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡Ùeb Ì„‡‰ ˙„BÚa ˙BÈ≈«¬«»»»»
האופנים  ששני  כפי  היינו  עצמה,

דלעילא" "אתערותא האמורים,

ביטוי  לידי  באים דלתתא" ו "אתערותא

עצמה האדם ÔÈÚaבעבודת ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿«
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ח     

ּבּזהר  ּפיר ּוׁשים 16איתא  אחד ,17ׁשני ּפיר ּוׁש . ְִִֵֵֵֶַַָָֹ

על  ׁשּקאי מ ', ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  ה ּוא  ְִֵֶֶַָָָׁשּתר ּומה 

ּׁשני, ּופיר ּוׁש יֹום . לאר ּבעים  ׁשּנּתנה  ְְְִִִֵֵֶַַָָָה ּתֹורה 

מ ּמאה  ּתרי ה ּוא  ׁשּתי 18ׁשּתר ּומה  על  וקאי , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

("ערב  וערבית  ׁשחרית  ֿ ׁשמע  קריאת  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּפעמים 

ׁשמע  ּבאהבה  ּפעמים  ּתמיד  יֹום  ּבכל  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹובקר 

כ "ה 19א ֹומרים " אתון, מ "ט  יׁש ּפעם  ׁשּבכל  ( ְְְִֵֶַַַָָ

אחד , הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל  ֿ ׁשמע  ּד ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹא ֹות ּיֹות 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  בר ּו ֿ ּד א ֹות ּיֹות  ְְְְְִֵַָָוכ "ד 

חסר  ועדין צ "ח , הם  מ "ט  ּפעמים  ּוׁשּתי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָועד ,

ּבאחד " ֿ נפ ׁש ה "מסיר ּות  ענין ׁשה ּוא  מ ּמאה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּתרי

היא  ּתֹורה  ּדה ּנה , ּבזה , והענין וערבית . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשחרית 

ּכמ ֹו למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ְְְְְְִֶֶַַַָָָָּבא ֹופן

ונקראת 20ׁשּכת ּוב  ע ּמכם , ּדּבר ּתי ה ּׁשמים  מן ּכי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ה ּׁשמים  מן ּוכתיב 21לחם  ּכא ׁש,22, ּדברי ּכה  הלא  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

אין  ּתֹורה  ּדברי אף  ט ּומאה , מק ּבל  אינֹו א ׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָמה 

ט ּומאה  ּדקריאת 23ֿמק ּבלין הענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבאחד " נפ ׁשֹו "למס ֹור  ְְְְְִֶֶֶַַָׁשמע 

לי  "ויקח ּו ענין וזה ּו למעלה . מ ּלמ ּטה  ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהעלאה 

את  ּתקח ּו ל ּבֹו יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  מאת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָּתר ּומה 

ּתר ּומה ", לי "ויקח ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  ְְְְְִִִֶַָָָּתר ּומתי",

ב ), סעיף  (ּכנ"ל  ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ׁשל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבא ֹופן

על  ׁשּקאי ּב"ּתר ּומה ", הרא ׁשֹון ה ּפיר ּוׁש ְִִֵֵֶַַָָָה ּוא 

מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָה ּתֹורה 

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  "מאת  ּׁשּכת ּוב  ּומה  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמ ּטה .

עב ֹודת  ענין ׁשּזה ּו ּתר ּומתי", את  ּתקח ּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָל ּבֹו

ה ּׁשני  ה ּפיר ּוׁש ה ּוא  ֿ ּדלת ּתא , ּבאתער ּותא  ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהאדם 

העלאה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ּבאחד " ֿ נפ ׁש ה "מסיר ּות  על  ׁשּקאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּב"ּתר ּומה "

למעלה . ְְְִַַָָמ ּלמ ּטה 

„BÚÂ, ה ּתֹורה ענין על  ּגם  קאי ּתר ּומתי" את  "ּתקח ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  ל ֹומר , יׁש ¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ּכּנ"ל ), ּתר ּומה " לי "ויקח ּו ּבּפס ּוק  מר ּומז ה ּתֹורה  ׁשענין ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָּכי
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‡˙È‡ "‰Óez"מובא‰fa16ÌÈLeÈt ÈL17LeÈt . ¿»ƒ»«…«¿≈≈ƒ≈

È‡wL ,'Ó ‰Bz ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ‰ÓezL ,„Á‡ שמכווןÏÚ ∆»∆¿»ƒ»∆»≈«
ÌBÈ ÌÈÚa‡Ï ‰zpL ‰Bz‰ כדי בהר  רבנו  משה היה שבהם «»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש מאת התורה את ÓezL‰לקבל  ,ÈM LeÈÙe≈≈ƒ∆¿»
‡e‰ שתי לאותיות דומות אותיות

nÓ‡‰המילים  Èz18, שתים ¿≈ƒ≈»
מאה, ÏÚוהכוונה È‡˜Âמתוך  ¿»≈«

ÌÈÓÚt ÈzL אומרים שבהם ¿≈¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜יום ÈÁL˙בכל  ¿ƒ«¿««¬ƒ

) ˙ÈÚÂ של ב'כתר ' שאומרים כפי  ¿«¿ƒ
וחגים בשבתות מוסף ∆∆"Úתפילת

ÌÈÓÚt „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa ˜Â»…∆¿»»ƒ«¬«ƒ
"ÌÈÓB‡ ÚÓL ‰‰‡a19( ¿«¬»¿«¿ƒ

ÌÚt ÏÎaL קריאת שאומרים ∆¿»««
‡˙ÔÂשמע Ë"Ó LÈ ארבעים ≈«¿»

אותיות, ‡Bi˙B˙ותשע ‰"Îƒ
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
˙Bi˙B‡ „"ÎÂ ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿ƒ
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cec¿»≈¿«¿
ÌÈÓÚt ÈzLe ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿≈¿»ƒ

,Á"ˆ Ì‰ Ë"Ó ושמונה תשעים ≈
,‰‡nÓ Èz ÒÁ ÔÈ„ÚÂ שניים «¬«ƒ»≈¿≈ƒ≈»

המאה ÔÈÚמתוך  ‡e‰L∆ƒ¿«
"„Á‡a LÙŒ˙eÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»

ÈÚÂ˙פעמיים  ˙ÈÁL וכפי «¬ƒ¿«¿ƒ
ומבאר . שממשיך 

‰Bz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«¿»»

מאלוקות ÏÚÓlÓ‰שירדה  ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,הזה BÓkלעולם ¿«»¿
e˙kL20 התורה נתינת  לגבי  ∆»

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  Èkƒמהקדוש
,ÌÎnÚ Èzac ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒƒ«¿ƒƒ»∆

˙‡˜Âגם ÔÓהתורה ÌÁÏ ¿ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰21È˙Îe ,22‰k ‡Ï‰ «»«ƒ¿ƒ¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k Èc¿»«»≈»≈≈
Èc Û‡ ,‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈
‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Bz23 »≈¿«¿ƒ¿»

באה  שהתורה ומודגש מובן  זה ומכל 

מאלוקות. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמלמעלה,
BÒÓÏ" ÚÓLŒ˙‡È˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿
ÔÙB‡a ‡e‰ "„Á‡a BLÙ«¿¿∆»¿∆

בדרך  לאלוקות ומתקרב ה' את עובד  ‰ÏÚ‡‰שהאדם ÏL התעלות ∆«¬»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

BaÏ epcÈ L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈≈»ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ
,"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z מדב שהכתוב בשני היינו  האדם עבודת על  ר  ƒ¿∆¿»ƒ

מלמעלה  (המשכה האמורים האופנים

למעלה) מלמטה והעלאה »¿Óc‰למטה
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»
Œ‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»
,( ÛÈÚÒ Ï"k) ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»««¿ƒ
ההתעוררות  את ו 'לוקח' מקבל  שהאדם

‰ÔBL‡מלמעלה LeÈt‰ ‡e‰«≈»ƒ
È‡wL ,"‰Óez"a המכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰Bz‰«»∆ƒ¿∆∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ והיא «¿»»ƒ¿«¿»¿«»

מ"אתערותא  כתוצאה האדם עבודת

לעיל . כמבואר  »Óe‰דלעילא",
L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" e˙kM∆»≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
˙„BÚ ÔÈÚ e‰fL ,"È˙Óez¿»ƒ∆∆ƒ¿«¬«
,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a Ì„‡‰»»»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  של  הלב נדיבות מודגשת ובזה

שיכולה  דלעילא" מ"אתערותא (בשונה

כאמור  לבו , שהכין  מבלי  גם להיות

‰ÈMלעיל ) LeÈt‰ ‡e‰«≈«≈ƒ
È‡wL "‰Óez"a מכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

"„Á‡a LÙŒ˙eÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»
‡È‰L'ה ÏLעבודת ÔÙB‡a ∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
לעיל . כמבואר 

e˙kM ‰Óc ,ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«∆»
"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z" התרומה ƒ¿∆¿»ƒ

כאן  המוזכרת מכוון ˜‡Èהשלישית »≈
ŒÛ‡ Èk ,‰Bz‰ ÔÈÚ ÏÚ Ìb««ƒ¿««»ƒ«
ÊÓeÓ ‰Bz‰ ÔÈÚL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿««»¿»
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ˜eÒta«»¿ƒ¿ƒ¿»
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ט    

יד ּוע  אחר 24הרי ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  מעלה  ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ה ּתפלה , ׁשּקֹודם  ה ּתֹורה  לימ ּוד  לג ּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה ּתפלה 

ׁשּתהא  "ּתפלתי על  ּבנימין א ּבא  ׁשאמר  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכמ ֹו

למטתי" ּבפיר ּוׁש25סמ ּוכה  ל ֹומר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

את  ּתקח ּו ל ּבֹו יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָ"מאת 

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתר ּומתי",

לימ ּוד  נע ׂשה  ל ּבֹו", ּד"יּדב ּנּו ּבא ֹופן ְְְְֲִִִִֶֶֶַָּותפ ּלה 

את  "ּתקח ּו ענין וה ּוא  יֹותר , נעלה  ּבא ֹופן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָה ּתֹורה 

הוי' ּדבר  להיֹות  מ ּמׁש, "ּתר ּומתי" ְְְְֲִִִַַָָָָָּתר ּומתי",

ּבפי ׂשמ ּתי אמרת 26א ׁשר  ל ׁשֹוני ּתען ,27. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ

ּדק ּיּום  העב ֹודה  ּכלל ּות  ּבאה  זה , ּכל  ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָּולאחרי

ּבא ֹופן  הר ׁשּות  ּבעניני העב ֹודה  ּגם  ּכֹולל  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָה ּמצ ֹות ,

ׁשמים " ל ׁשם  יהיּו מע ׂשי ּדרכי28ׁש"ּכל  ּו"ּבכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

א ׁשר 29ּדעה ּו" ה ּתר ּומה  "וזאת  נאמר  זה  ׁשעל  , ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וג ֹו' מא ּתם " .30ּתקח ּו ְְִִֵָ

לי „) ֿ ויקח ּו ּד הענין ּכלל ּות  על  נֹוסף  ְְְְְְִִִִֵַָָָָוה ּנה ,

(ּכּנ"ל  האדם  ּבעב ֹודת  ׁשה ּוא  ּכפי ג ֹו' ְְֲִֶַַַַָָָָּתר ּומה 

ג ֹו' ּתר ּומה  לי ֿ ויקח ּו ּד הענין ּגם  יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָּבאר ּוכה ),

ׁשה ּוא  ּכפי ג ֹו' מק ּדׁש" לי "וע ׂשּו ה ּוא  ְְְְִִִִֶֶַָָׁשּתכלית ֹו

להבין  צרי עדין  א ּכפ ׁשּוט ֹו. מה 31ּבג ׁשמ ּיּות  ְְְְֲִִִִִַַַַָָ

מק ּדׁש לי וע ׂשּו ג ֹו', ּתר ּומה  לי ויקח ּו ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָּׁשּנאמר 

אינֹו "לי" ׁשּנאמר  מק ֹום  ּדכל  ּדיקא , "לי" ְְֱִִֵֶֶַָָָָג ֹו',

והרי  ה ּבא , לע ֹולם  ולא  ה ּזה  ּבע ֹולם  לא  לע ֹולם  ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹזז

ּכמ ֹו ּבזה , הענין  א ה ּמק ּדׁש. ּבית  ליּכא  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעכ ׁשו

ּבמהרמ "א  ה ּנקרא 32ׁשּכת ּוב  העליֹון ׁשּמק ּדׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

אדנ"י  ה ּתח ּתֹון,33מק ּדׁש ל ּמק ּדׁש מ ּמׁש מח ּוּבר  , ְְְְִִַַַַָָָָ

יח ּדו  ל ּה ׁשח ּוּברה  עיר  ּבענין ׁשּיר ּוׁשלים 34ּוכמ ֹו , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

מ ּטה  ׁשל  יר ּוׁשלים  עם  מח ּוּברת  מעלה  .35ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמק ּדׁש ה ּזה ", ּבע ֹולם  ּגם  זז ׁש"אינֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוזה ּו
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י     

לה ֹוסיף  ויׁש ּבר ּוחנּיּות . עכ ׁשו ּגם  מאיר  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהעליֹון

ּדאף  ה ּגׁשמי, ֿ ה ּמק ּדׁש לבית  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבזה 

רא ׁשֹון  ּבית  הן חרב , ה ּגׁשמי ֿ ה ּמק ּדׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּבית 

ֿ אחת ֿ ועל  ה ּתקרה , את  העביר ּו הע ֹולם  ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָׁשא ּומ ֹות 

ּד"ער ּו ּבא ֹופן היה  ׁשח ּור ּבנֹו ׁשני ּבית  ֿ וכ ּמה  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּמה 

ּבּה" ה ּיס ֹוד  עד  ל ּמׁשּכן 36ער ּו ּבנֹוגע  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְִִֵַַַַָָָָָ

מק ּדׁש ז"ל 37(ּדאיּקרי חכמינּו אמר ּו ׁשּנגנז 38) ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

מציא ּות ֹו ק ּימת  ֿ ּכן ואם  היכל , ׁשל  מחיל ֹות  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּתחת 

ּגנּוז  ׁשה ּוא  א ּלא  ּבג ׁשמ ּיּות , ּגם  ה ּמׁשּכן ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשל 

ׁשּמי  זאת , וע ֹוד  כ ּו'. לח ּפׂשֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶֶַָֹּבהעלם 

יכ ֹול  ּדאציל ּות , נׁשמה  ׁשל  ּומ ּצב  ּבמעמד  ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָׁשה ּוא 

ר ֹואה  ׁשאינֹו ּומי ּבהעלם , ּבהיֹות ֹו ּגם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַלרא ֹות ֹו

ּומ ּצב ֹו, מעמד ֹו ּפחית ּות  ּבגלל  זה  הרי ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹזאת 

ׁשאז  כ ּו', וע ֹונֹות  חטאים  ׁשל  ענינים  מ ּצד  ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּובפרט 

אדמ ֹו"ר  ּׁשּכתב  מה   ּדר ֿ [על  יֹותר  להתיּגע  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מב ּדילים ",39ה ּזקן  ּד"ע ֹונֹותיכם  הענין ׁשּמּצד  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמ ֹו ה ּיראה , לענין לבא  ּכדי יֹותר  להתיּגע  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹצרי

ׁשּמח ּפׂש40ׁשּכת ּוב   ּכדר ּתח ּפׂשּנה , ּכמטמ ֹונים  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הארץ , ּבתח ּתּיֹות  ה ּטמ ּון וא ֹוצר  מטמ ֹון ְְְְִֶַַַָָָָָָאדם 

לב ּקׁש ּגם  וצרי עצ ּומה ], ּביגיעה  אחריו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשח ֹופר 

וכיון  כ ּו'. ויראה  עיניו את  ׁשּיפקח   ית ּבר ֿ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמה '

ּגם  ה ּמׁשּכן ׁשל  מציא ּות ֹו ק ּימת  עכ ׁשו ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגם 

יֹותר  נקל  הרי ּבהעלם , ׁשה ּוא  א ּלא  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבג ׁשמ ּיּות 

ּובגל ּוי  ּבפ ֹועל  ה ּגׁשמי ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  את  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלהמ ׁשי

ׁשל  מציא ּות ֹו ק ּימת  היתה  לא  איל ּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹמא ׁשר 

עב ֹודה  צריכים  היּו ׁשאז ּבג ׁשמ ּיּות , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָה ּמׁשּכן

לי  ויקח ּו ׁשּנאמר  וזה ּו ּבג ׁשמ ּיּות . להמ ׁשיכ ֹו ּכדי  ּבער ׁשּלא  ר ּבה  ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויגיעה 

עכ ׁשו  ׁשּגם  ּכיון לע ֹולם , זז ׁשאינֹו ּדיקא , "לי" ג ֹו', מק ּדׁש לי וע ׂשּו ג ֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתר ּומה 

 ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ּבהעלם  ׁשה ּוא  א ּלא  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ּמׁשּכן ׁשל  מציא ּות ֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָק ּימת 

צדק ' ה 'צמח  ה ּגה ֹות  עם  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ּבמאמר  ּבּמאמרים 41המבאר  (ׁשּנזּכר  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ֿ זה  ר ֹופא 42ׁשּלפני ה ּגד ֹולה , ּכנסת  אנׁשי ׁשּתקנּו ּבּתפלה  ה ּברכ ֹות  לסדר  ּבנֹוגע  ( ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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עה"פ .36) תהלים מדרש ה"א. פ "א יומא ירושלמי  וראה ז. קלז, סע "א.37)תהלים ב , סע "א.38)עירובין ט , תניא 39)סוטה

ואילך). סע "ב  (סט , ד.40)פמ "ב  ב , קכב .41)משלי  ע ' ענינים אוה"ת שפב . ע ' תקס "ב  הזקן אדמו"ר ויגש 42)מאמרי  ד"ה

קפד. ע ' ניסן המאמרים ספר - מנחם תורת גם וראה .(84 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת פ "ו יהודה אליו

    
.˙eiÁea ÂLÎÚ Ìb««¿»¿»ƒ

ÈÓLb‰ Lc˜n‰Œ˙ÈÏ Ú‚Ba Ìb ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ גם שבעצם ¿≈¿ƒ»∆«¿≈«¿≈«ƒ¿»««¿ƒ
נצחי , בקיום קיים Èa˙הוא Ô‰ ,Á ÈÓLb‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL Û‡c¿«∆≈«ƒ¿»««¿ƒ»≈≈«ƒ

Œ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰˜z‰ ˙‡ eÈÚ‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡L ÔBL‡ƒ∆»»∆¡ƒ∆«ƒ¿»¿«««
BaeÁL ÈL ˙Èa ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»«ƒ≈ƒ∆¿»
„Ú eÚ eÚ"c ÔÙB‡a ‰È‰»»¿∆¿»»«

"da „BÒi‰36 את הבניין והרסו  «¿»
לגמרי , Ú‚Baהגשמי  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿≈«

ÈwÈ‡c) ÔkLnÏ שנקרא «ƒ¿»¿ƒ¿≈
Lc˜Ó37eÈÓÎÁ eÓ‡ ( ƒ¿»»¿¬»≈

Ï"Ê38˙BÏÈÁÓ ˙Áz Ê‚pL «∆ƒ¿«««¿ƒ
˙Ói˜ ÔkŒÌ‡Â ,ÏÎÈ‰ ÏL∆≈»¿ƒ≈«∆∆
Ìb ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«ƒ¿»«
Êeb ‡e‰L ‡l‡ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»∆»
'eÎ BNtÁÏ CÈˆÂ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»ƒ¿«¿
בגשמיות  המשכן  של  הנצחי  וקיומו 

את  במשכן מבטא השכינה השראת

שאינו  נצחי  באופן  לעולם.ובמקדש זז 

‡e‰L ÈnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ∆
‰ÓL ÏL vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¿»»

,˙eÏÈˆ‡c נעלית נשמה לו  שיש מי  «¬ƒ
(הראשון  האצילות מעולם ששורשה

העולמות  ארבעת מבין  ביותר  והנעלה

ֿ עשיה) ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות הרוחניים

B˙B‡Ï ÏBÎÈ המשכן הקיים את »ƒ¿
בפועל  B˙BÈ‰aבגשמיות Ìb«ƒ¿

‰‡B BÈ‡L ÈÓe ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ∆≈∆
‰Ê È‰ ˙‡Ê חסרון מפני  לא …¬≈∆

אלא  המשכן  של  הנצחי  בקיומו  כלשהו 

BvÓe B„ÓÚÓ ˙e˙ÈÁt ÏÏ‚aƒ¿«¿ƒ«¬»«»
האדם, של  vÓ„הרוחני  ËÙeƒ¿»ƒ«

˙BBÚÂ ÌÈ‡ËÁ ÏL ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆¬»ƒ«¬
Ê‡L ,'eÎ חטא האדם ˆCÈאם ∆»»ƒ

˙BÈ ÚbÈ˙‰Ï הרוחנית בעבודה ¿ƒ¿«≈«≈
Ú]"BÓ„‡ ˙kM ‰Ó CcŒÏ«∆∆«∆»««¿

Ô˜f‰39ÔÈÚ‰ „vnL «»≈∆ƒ«»ƒ¿»
,"ÌÈÏÈcÓ ÌÎÈ˙BBÚ"c¿¬≈∆«¿ƒƒ
‡Ï È„k ˙BÈ ÚbÈ˙‰Ï CÈ»̂ƒ¿ƒ¿«≈«≈¿≈»…
e˙kL BÓk ,‰‡i‰ ÔÈÚÏ40 ¿ƒ¿««ƒ¿»¿∆»

C„k ,‰pNtÁz ÌÈBÓËÓk¿«¿ƒ¿«¿∆»¿∆∆
ˆB‡Â ÔBÓËÓ Ì„‡ NtÁnL∆¿«≈»»«¿¿»
,ı‡‰ ˙BizÁ˙a ÔeÓh‰«»¿«¿ƒ»»∆

‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa ÂÈÁ‡ ÙBÁL להתחבר כדי  ברוחניות גם כך  ∆≈«¬»ƒƒ»¬»
המעלימים  ועוונות חטאים לו  שיש ומי  ביגיעה צורך  יש נעלמים לדברים

יותר  להתייגע צריך  Ìbומסתירים, CÈˆÂ מצידו ], היגיעה LwÏמלבד  ¿»ƒ«¿«≈
ÂLÎÚ ÌbL ÔÂÈÎÂ .'eÎ ‰‡ÈÂ ÂÈÈÚ ˙‡ Á˜ÙiL Ca˙ÈŒ'‰Ó≈ƒ¿»≈∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ¿∆¿≈»∆««¿»
ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ˙Ói«̃∆∆¿ƒ∆«ƒ¿»
‡e‰L ‡l‡ ˙eiÓL‚a Ìb«¿«¿ƒ∆»∆
˙BÈ Ï˜ È‰ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¬≈»≈≈
Lc˜n‰Œ˙Èa ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆≈«ƒ¿»
L‡Ó ÈeÏ‚e ÏÚBÙa ÈÓLb‰««¿ƒ¿«¿»≈¬∆
˙Ói˜ ‰˙È‰ ‡Ï eÏÈ‡ƒ…»¿»«∆∆
ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌÈÎÈˆ eÈ‰ Ê‡L ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒ
‡lL ‰a ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ¬»ƒƒ»«»∆…
BÎÈLÓ‰Ï È„k CÚa¿∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙eiÓL‚a שמציאות כיוון  אבל  ¿«¿ƒ
תמיד , בגשמיות קיימת המשכן 

יותר  קלה בגשמיות המקדש המשכת

אין  המשך כי  אלא גמור  חידוש זה

ישנו  שכבר  ∆¿e‰ÊÂבמציאות.לדבר 
'B‚ ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»
"ÈÏ" ,'B‚ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»ƒ

,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡L ,‡˜Èc ולכן »¿»∆≈»¿»
הנצחיות  עניין  את מדגישה התורה

המשכן  למלאכת התרומות על  בציווי 

˙Ói˜ ÂLÎÚ ÌbL ÔÂÈk≈»∆««¿»«∆∆
ÔkLn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«ƒ¿»
‡e‰L ‡l‡ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»∆
CcŒÏÚÂ .'eÎ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«∆∆
"BÓ„‡ Ó‡Óa ‡Ó‰«¿…»¿«¬««¿
ÁÓˆ'‰ ˙B‰b‰ ÌÚ Ô˜f‰«»≈ƒ«»«∆«

'˜„ˆ41ÌÈÓ‡na kÊpL) ∆∆∆ƒ¿»««¬»ƒ
‰ÊŒÈÙlL42„ÒÏ Ú‚Ba ( ∆ƒ¿≈∆¿≈«¿≈∆

ÈL‡ e˜zL ‰ÏÙza ˙BÎa‰«¿»«¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈
ÌÈÏBÁ ‡ÙB ,‰ÏB„b‰ ˙Òk¿∆∆«¿»≈ƒ
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יי    

ּדלכא ֹורה  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ה ּׁשנים   ּומבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָח ֹולים 

מ  לא אינֹו ׁשּלפעמים  ר ֹואים  אנּו הרי ּובן, ְֲִִִֵֵֶָָָֹ

נתר ּפא  ׁשּלא  מ ּמׁש, ּבפ ֹועל  ה ּברכ ֹות  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמתקימ ֹות 

ה ּגד ֹולה  ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו ואי כ ּו', ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהח ֹולה 

לתרץ  [ואין לב ּטלה  ּברכה  ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה 

על  הן ׁשּבּתפלה  ה ּבּקׁשֹות  ׁשהרי הענינים , ּבר ּוחנּיּות  מתקימ ֹות  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשה ּברכ ֹות 

נׁשארת  ׁשההמ ׁשכה  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ה ּוא , הענין  א ּבג ׁשמ ּיּות ]. הענינים  ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפׁשט ּות 

ּכי  ֿ וׁשל ֹום , חס  ׁשוא  ּתפלת  נקראת  אינּה ולכן ּבגל ּוי, ּבאה  ואינּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהעלם 

א ּלא  נת ּגּלה  ׁשּלא  רק  ּבג ׁשמ ּיּות ), (ּגם  כ ּו' רפ ּואה  ּבחינת  עליו המ ׁשי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבוּדאי

כ ּו'. ּבהעלם  ׁשּנמצא  ל ּמׁשּכן ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ּבהעלם  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנׁשאר 

מ ּפאריטש  ה ּלל  ר ּבי ׁשל  חסיד ּות  ּבמאמר  ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  אדמ ֹו"ר 43וזה ּו ּבׁשם  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ה ּבית  נחרב  לא  - יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי ּכמ ֹו ה ּגב ֹוה ֹות  נׁשמ ֹות  ׁשּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה ּזקן,

כ ּו' .44ּכלל  ְָ
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ז.43) ע ' שמות הרמון (המו"ל).44)פלח  הסיום חסר

    
e‡ È‰ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈM‰ CÓe¿»≈«»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈»¬≈»
,LnÓ ÏÚBÙa ˙BÎa‰ ˙BÓÈ˜˙Ó ‡Ï ÌÈÓÚÙlL ÌÈ‡Bƒ∆ƒ¿»ƒ…ƒ¿«¿«¿»¿««»
‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ e˜z CÈ‡Â ,'eÎ ‰ÏBÁ‰ ‡t˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈«∆¿≈ƒ¿«¿≈¿∆∆«¿»
˙BÎa‰L ı˙Ï ÔÈ‡Â] ‰ÏhÏ ‰Îa ÌBÏLÂŒÒÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»¿»»¿«»»¿≈¿»≈∆«¿»

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea ˙BÓÈ˜˙Óƒ¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
Ô‰ ‰ÏÙzaL ˙BLwa‰ È‰L∆¬≈««»∆«¿ƒ»≈
ÌÈÈÚ‰ ˙eËLt ÏÚ««¿»ƒ¿»ƒ

˙eiÓL‚a ופרנסה רפואה ¿«¿ƒ
]?כפשוטן 

˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰L אבל אכן נמשכת ∆««¿»»

‰‡a dÈ‡Â ÌÏÚ‰a ˙‡Lƒ¿∆∆¿∆¿≈¿≈»»»
˙‡˜ dÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÈeÏ‚a¿ƒ¿»≈≈»ƒ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‡ÂL ˙ÏÙz ולכן ¿ƒ«»¿«¿»
לבטלה, איננה È‡cÂaהברכה Èkƒ¿««

‰‡eÙ ˙ÈÁa ÂÈÏÚ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿»
‡lL ˜ ,(˙eiÓL‚a Ìb) 'eÎ«¿«¿ƒ«∆…

‰lb˙ עתה ‡Lלעת ‡l‡ ƒ¿«»∆»ƒ¿«
.'eÎ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈

'eÎ ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ÔkLnÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈««ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆¿≈
נצחית. מציאותו  ֿ מקום מכל  Ó‡Óaאבל  e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«¬«

˘ËÈ‡tÓ Ïl‰ Èa ÏL ˙e„ÈÒÁ43,Ô˜f‰ "BÓ„‡ ÌLa ¬ƒ∆«ƒƒ≈ƒ«ƒ¿¿≈«¿«»≈
‡Ï  È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa BÓk ˙B‰Bb‰ ˙BÓL ÈÙlL∆ƒ¿≈¿»«¿¿«ƒƒ¿∆»ƒ…

'eÎ ÏÏk ˙Èa‰ Á44 כי ∆¿«««ƒ¿»
מה  וגם והסתר . העלם אין  לגביהם

שנזכר  (וכפי  להם גלוי  בהעלם, שנמצא

דאצילות  נשמה שהוא מי  לגבי  לעיל 

שנעלם). מה גם לראות וביכולתו 
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ּדלכא ֹורה  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ה ּׁשנים   ּומבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָח ֹולים 

מ  לא אינֹו ׁשּלפעמים  ר ֹואים  אנּו הרי ּובן, ְֲִִִֵֵֶָָָֹ

נתר ּפא  ׁשּלא  מ ּמׁש, ּבפ ֹועל  ה ּברכ ֹות  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמתקימ ֹות 

ה ּגד ֹולה  ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו ואי כ ּו', ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהח ֹולה 

לתרץ  [ואין לב ּטלה  ּברכה  ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה 

על  הן ׁשּבּתפלה  ה ּבּקׁשֹות  ׁשהרי הענינים , ּבר ּוחנּיּות  מתקימ ֹות  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשה ּברכ ֹות 

נׁשארת  ׁשההמ ׁשכה  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ה ּוא , הענין  א ּבג ׁשמ ּיּות ]. הענינים  ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפׁשט ּות 

ּכי  ֿ וׁשל ֹום , חס  ׁשוא  ּתפלת  נקראת  אינּה ולכן ּבגל ּוי, ּבאה  ואינּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהעלם 

א ּלא  נת ּגּלה  ׁשּלא  רק  ּבג ׁשמ ּיּות ), (ּגם  כ ּו' רפ ּואה  ּבחינת  עליו המ ׁשי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבוּדאי

כ ּו'. ּבהעלם  ׁשּנמצא  ל ּמׁשּכן ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ּבהעלם  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנׁשאר 

מ ּפאריטש  ה ּלל  ר ּבי ׁשל  חסיד ּות  ּבמאמר  ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  אדמ ֹו"ר 43וזה ּו ּבׁשם  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ה ּבית  נחרב  לא  - יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי ּכמ ֹו ה ּגב ֹוה ֹות  נׁשמ ֹות  ׁשּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה ּזקן,

כ ּו' .44ּכלל  ְָ
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ז.43) ע ' שמות הרמון (המו"ל).44)פלח  הסיום חסר

    
e‡ È‰ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈM‰ CÓe¿»≈«»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈»¬≈»
,LnÓ ÏÚBÙa ˙BÎa‰ ˙BÓÈ˜˙Ó ‡Ï ÌÈÓÚÙlL ÌÈ‡Bƒ∆ƒ¿»ƒ…ƒ¿«¿«¿»¿««»
‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ e˜z CÈ‡Â ,'eÎ ‰ÏBÁ‰ ‡t˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈«∆¿≈ƒ¿«¿≈¿∆∆«¿»
˙BÎa‰L ı˙Ï ÔÈ‡Â] ‰ÏhÏ ‰Îa ÌBÏLÂŒÒÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»¿»»¿«»»¿≈¿»≈∆«¿»

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea ˙BÓÈ˜˙Óƒ¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
Ô‰ ‰ÏÙzaL ˙BLwa‰ È‰L∆¬≈««»∆«¿ƒ»≈
ÌÈÈÚ‰ ˙eËLt ÏÚ««¿»ƒ¿»ƒ

˙eiÓL‚a ופרנסה רפואה ¿«¿ƒ
]?כפשוטן 

˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰L אבל אכן נמשכת ∆««¿»»

‰‡a dÈ‡Â ÌÏÚ‰a ˙‡Lƒ¿∆∆¿∆¿≈¿≈»»»
˙‡˜ dÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÈeÏ‚a¿ƒ¿»≈≈»ƒ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‡ÂL ˙ÏÙz ולכן ¿ƒ«»¿«¿»
לבטלה, איננה È‡cÂaהברכה Èkƒ¿««

‰‡eÙ ˙ÈÁa ÂÈÏÚ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿»
‡lL ˜ ,(˙eiÓL‚a Ìb) 'eÎ«¿«¿ƒ«∆…

‰lb˙ עתה ‡Lלעת ‡l‡ ƒ¿«»∆»ƒ¿«
.'eÎ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈

'eÎ ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ÔkLnÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿≈««ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆¿≈
נצחית. מציאותו  ֿ מקום מכל  Ó‡Óaאבל  e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«¬«

˘ËÈ‡tÓ Ïl‰ Èa ÏL ˙e„ÈÒÁ43,Ô˜f‰ "BÓ„‡ ÌLa ¬ƒ∆«ƒƒ≈ƒ«ƒ¿¿≈«¿«»≈
‡Ï  È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa BÓk ˙B‰Bb‰ ˙BÓL ÈÙlL∆ƒ¿≈¿»«¿¿«ƒƒ¿∆»ƒ…

'eÎ ÏÏk ˙Èa‰ Á44 כי ∆¿«««ƒ¿»
מה  וגם והסתר . העלם אין  לגביהם

שנזכר  (וכפי  להם גלוי  בהעלם, שנמצא

דאצילות  נשמה שהוא מי  לגבי  לעיל 

שנעלם). מה גם לראות וביכולתו 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתביו מז', ח' וי"ב שבט עם הפ"נ והרשימות המוסג"ב ובטח יקבל את 
הקבלות ישר מהמשרד.

חבל במאד שמתעכב כ"כ ענין הנירות והרשיונות שלו, אבל תקותי חזקה שסו"ס יהי' דידן נצח 
וישתתף בכל כחותיו וכשרונותיו בהצפת המעינות חוצה, ואף שא"א לומר על היהודים יראים וחרדים 
ל' חוצה, אבל בנוגע לידיעת פנימיות התורה, ובפרט תורת החסידות שאינה ידועה שם, הרי ג"ז נק' 
חוצה וע"ד המבואר בתניא אגה"ק סי' כ"ט בענין המצות, שאף שהמצות הן פנימית רצון העליון ב"ה 

כו' הנה כמה בחי' פנים לפנים כו'.

בטח יודיעו ג"כ מהמשרד שלהם שקבלו הנפנה, כי מפני הסדר מתעכב סידור הענין.

בברכה.



יב

.`"iyz'd oey`xÎxc` g"xc '` - *miptÎzlaw zra c"x .c"qa
מוגה  בלתי

שהחופה ‡. או החופה בשביל בגג פתח יש האם החופה, מקום ע"ד התעניין שליט"א אדמו"ר (כ"ק
בחוץ  ואמר:)1היא נוחה, דעתו היתה לא החורף, קור בגלל בפנים החופה את לערוך שחשבו וכשהשיבו ,

בחורף  היתה שלי החתונה הנני 2גם וב"ה בחיוך:) (והוסיף השמים, כפת תחת בחוץ, היתה והחופה ,
מהשידוך... מרוצה

החופה  לערוך אינםֿיהודים) (שהם האולם מבעלי רשיון לקבל מדי מאוחר שכנראה אמר (מישהו
והודיעו  חזרו ספורות דקות וכעבור הדבר, לסדר והלכו דוקא, שלאו רמז שליט"א אדמו"ר וכ"ק בחוץ,
בנקל  לפעול יכולים שהיו הלואי בחיוך:) שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר בחוץ, החופה לעריכת מוכן שהכל

בעליֿבחירה. על כך כל

שהוא ·. וכשהשיב הכלה, מצד המחותן של מוצאו אודות התעניין שליט"א אדמו"ר (כ"ק
נאנח  (ואח"כ גדולה והרבה תורה הרבה יצאה מדייטשלאנד שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר ַַמדייטשלאנד,

צרות). הרבה וגם והפטיר:

– ישראל לארץ מחוץ רבות במדינות פעולתה ופעלה התורה חדרה הדורות במשך אמר:) (ואח"כ
ועכשיו, באמריקא. גם – אדמו"ר מו"ח כ"ק וע"י ורוסיא, פולין צרפת, אשכנז, ספרד, בבל, מגלות החל
קיבוץ  כבר להיות וצריך יכול ובמילא, מוכן, הכל הרי כאן, גם פעולתה ופעלה חדרה שהתורה לאחרי

המשיח. בביאת שתהי' השלימה בגאולה גלויות,

איך ‚. וואס מאל ערשטן ("דעם שלי הראשונה היציאה היא זו בשמחה ההשתתפות אמר:) ָָ(אח"כ
הנסיעה  מלבד מקום, לשום יצאתי לא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההסתלקות שנת שבמשך לאחרי ארויס") ַָפאר

הציון. על

גדר  שפורצת שמחה, של בענין היא שההתחלה הגדרים 3וכיון את תפרוץ שהשמחה השי"ת יתן ,
תמיד.4שלנו  שמחות רק ויהיו ,
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מענאר, "ראיעל באולם – פוזנר לייב יהודה הת' החתן של (*ָָ
ָניוֿיארק".

מנהגים 1) הוראות ליקוטי סוס"א. סס"א אה"ע רמ"א ראה
סכ"טֿל. ח"ג תשנ"ב) (קה"ת ונישואין שידוכים בעניני וביאורים

וש"נ.

המו"ל.1) – (בווארשא) תרפ"ט כסלו בי"ד
ועוד.3) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
מסביב 4) עתה שבונים הגדר פריצת גם כולל אחדים: בזכרון

הק'. להציון

.`"iyz'd oey`xÎxc` 'c ,dnexz t"y c"x .c"qa
מוגה  בלתי

לתורה:) שעלה להחתן שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר התפלה (לאחרי

וגו'" ונחושת וכסף "זהב המשכן, נדבת אודות מדובר השבוע גשמיים,5בפרשת דברים אמנם שהם ,
בתוכם" "ושכנתי ית', שכינתו להשראת בית נעשה ידם על .6אבל,

ליקח  צריך עד", עדי "בנין בישראל, בית בונה שכאשר – מישראל דכאו"א הפרטיים בחייו ודוגמתו
לה' ומקדש משכן מהם ולעשות גשמיים .7דברים
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4

5

ג.5) כה,
ח.6) שם,

ראשון 7) אדר ז' קבלתֿפנים בעת ר"ד ראה – הענין לשלימות
ואילך). 249 ע' (לקמן

•
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מוגה  בלתי

"לשמי "לי תרומה ", לי "ויקחו פרשתנו, בריש  רש "י פירוש  ("ויקחו")1נתבאר  ש "קיחה " דכיון -
(הקדש ) לרשות  (חולין) מרשות  העברה  הפירושים 2היא  (כב ' "תרומה " וכן ולשון 3, והגבהה , הרמה  לשון :

הנתינה  על  (נוסף  עצמו בפני ענין הוא  ש "לי" לומר , צריך  כן על  להקדש , שייכותה  על  מורה  הפרשה )
בהלכה  דלשמה  הענין (כמו לשמה  כוונה  להיות  שצריך  לשמי", "לי - בגט 4להקדש ) ֿ תורה ).5- וספר 

על  ממשכנין והרי ציבור , לקרבנות  המזבח  תרומת  גם  ישנה  כאן, האמורות  התרומות  ג ' שבין ואף 
גם  השקלים , 6,("לי "ויתנו (ולא  לי" "ויקחו נאמר  בכתוב  הרי - "לשמי" כוונה  ללא  ,

"לשמי" להיות  צריך  איש ") כל  ("מאת  ֿ ישראל  .7מבני

שעל  והקרבנות  המשכן עבור  היא  התרומה  נתינת  הענינים : -ובפנימיות  יתברך  לו דירה  נעשה  ידם 
מרע " ה "סור  הקדמת  לאחרי טוב ", אבל 8"עשה  הפועל , בעיקר  נוגע  מרע " שב "סור  - ביניהם  והחילוק  .

לשמה  הכוונה  גם  להיות  צריך  טוב " לרשות 9ב "עשה  בכניסה  בעיקר  נוגע  לשמי " ד "לי הענין ולכן: .
מרע "). "סור  (בדוגמת  הדיוט  מרשות  ההפרשה  בענין ֿ כך  כל  ולא  טוב "), "עשה  (בדוגמת  הקדש 

מרע ", "סור  של  בענין הזולת  על  לפעול  צריך  כאשר  שגם  הזולת , עם  להתעסקות  בנוגע  וההוראה 
על  בפעולה  גם  חסר  זה  שבלי ובפרט  לשמה , להיות  שצריך  טוב ", "עשה  חיובי, ענין זה  הרי אצלו הנה 

ואילך .10הזולת  284 עמוד  ט "ז חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  -

 לקדש בנוגע  רק  לא  להיות  צריך  ד "לשמה " שהענין לשמי", "לי בענין נתבאר  השיחה  בהמשך 
כולל  מהעולם ), להפסיק  היתה  (שמטרתן החצר  לקלעי עד  המשכן, חלקי לכל  בנוגע  גם  אלא  הקדשים ,

. החצר  ולקלעי האהל  ליריעות  עשויין נחשת  נגרי "כמין היתדות , מגביהתן"גם  הרוח  תהא  שלא  כדי .
צורך  להיותו בארץ , היתדות  את  ותוקעין תוחבין היו שבהם  (פטיש ) למקבות  ועד  ד ), סעיף  (כדלקמן

וחיצוני  טפל  דבר  אלא  זה  שאין אף  שעה 11המשכן, לפי - בו" החוצב  ביד  "כגרזן - בו להשתמש  שצריך 
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לומר 1) שייך  איך  הקושיא לתרץ רש"י  שכוונת לומר ואין
(חגי הזהב" ולי  הכסף ש"לי  מאחר תרומה", (להקב"ה) לי  "ויקחו
בתו"ש  (הובא המדרש כדברי  לפרש צריך  רש"י  הי ' דא"כ , - ח ) ב,

"משלי ". לי ", "ויקחו יא): אות פרשתנו ריש
מקום 2) לשינוי  בנוגע גם להתפרש יכול  ש"ויקחו" אלא

שמן  אליך  "ויקחו תצוה: בר"פ וכמו בעלות), שינוי  (ולא בלבד 
השמן  שהרי  משה, של  נעשה שהשמן הכוונה שאין זך ", זית

משל  להיות צריך  המנורה ועכצ "ל,להדלקת יחיד, משל  ולא  ציבור,
אליך" למקום ש "ויקחו  רחוק ממקום בלבד , מקום שינוי  הוא

להקדש השייכות  על  ההוכחה עיקר  ולכן מתיבת קרוב; היא
בפנים. כדלקמן "תרומה",

קעט ,3) ח "ג  סע"א. ר, (ח "ב הזהר פירוש גם שישנו להעיר,
בינונית  מדה (כשיעור ממאה" "תרי  הוא ש"תרומה" ב) קפח , א.
אבל , ֿ ד )). מ "ג  פ"ד  (תרומות מחמישים א' שהיא תרומה בנתינת
ובפרט : מקרא. של  לפשוטו שייך  ואינו הרמז, ע"ד  הוא זה פירוש
לא  הרי  לבו", ידבנו אשר איש כל  "מאת נאמר שבפסוק כיון (א)
מעשר  תרומת (ב) ממאה, תרי  - מסויים שיעור בזה לקבוע שייך 
"תרומה". בשם נקראת ואעפ"כ  ממאה), תרי  (ולא ממאה א' היא

לאשורו4) דבר לברר שכדי  כמ "פ ע"יכמדובר דוקא זה הרי 
מטמאין" ואלו מטהרין ש"אלו להיות יכול  שהרי  ההלכה, פסק

אלקים(יבמות דברי  ואלו "אלו ואעפ"כ , ואילך ), ב חיים "יג ,
לבירור שבאים  עד  וש "נ ), ב . יג , ההלכה (עירובין  פסק ע"י  הדבר

בפועל . למעשה
אינו 5) - "לשמה" - האשה לשם הגט  שכתיבת ולהעיר,

להיות  צריכה הגט  כתיבת (א) שהרי : שלה, נעשה שהגט  באופן
דוקא  הבעל  משל  להיות צריך  הגט  (ב) הבעל ), (לשם "לשמו" גם
ד "לי שהענין בנדו"ד , גם מובן ומזה רסק"כ ). אה"ע (טושו"ע

להקדש. הנתינה עצם על  נוסף דבר הוא לשמי "
אני ",6) רוצה שיאמר עד  אותו ד "כופין באופן לא ואפילו

בהם  שנאמר עצמם, בקרבנות (ויקרא כמו לרצונו" אותו "יקריב
ובפרש"י ). ג  א,

ג '7) בכל  השוה הצד  הוא לשמי ") "לי , (שצ"ל  זה וענין
לתרומת  שבנוגע - לזמן בנוגע הן זמ "ז, שחלוקות אף - התרומות
יוהכ "פ  לאחרי  היתה אם דעות ב' מצינו המשכן ותרומת האדנים
תרומת  משא"כ  וש"נ), .153 ע' ח "ו לקו"ש (ראה מ "ת קודם או
ימי בשמונת היתה שהתחלתם הציבור קרבנות בשביל  המזבח 
ותרומת  האדנים שתרומת - עצמה לתרומה בנוגע והן המילואים;
"העשיר  השקל ", "מחצית בשוה, ישראל  כל  אצל  היתה המזבח 
המשכן  תרומת ואילו טו), ל , (תשא ימעיט " לא והדל  ירבה לא

לבו". ידבנו אשר (כפי ) איש "כל  אצל  היתה
(פרש"י8) שם" להתקרב מכאן "אסורה בענין השיחה וכידוע

ואילך ). 46 ע' תש"ב סה"ש ראה וראה ג . ג , שמות
לכוונה 9) בנוגע (ספמ "א) בתניא מהמבואר גם ולהעיר

הצירוף  כשמשתנה שעה, כל  בתחלת וכן הלימוד , בתחלת לשמה
כו'.

יראת 10) בו שיש אדם "כל  סע"ב) ו, (ברכות מארז"ל  וע"ד 
נשמעין". דבריו שמים
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בשביל  בפעם רק  המשכן להקמת  (עד  בו צורך  אין שוב  עמדו על  עומד  שהמשכן ולאחרי  המשכן,
הבאה ).

מאת  תרומה  לי "ויקחו בכתוב : כמודגש  - מישראל  אחד  לכל  שייך  לשמי" ד "לי שהענין נתבאר  כן
 להיותו) כו' למד  שלא  כיון כוונות , של  לענינים  שייך  שאינו שטוען פשוט  איש  הוא  אם  גם  איש ",

שנשבה ), תינוק 

בח - מצד  היא  לשמי" ד "לי הענין יהיה  אצלו שגם  כח ' בתניא וה 'נתינת  וכמבואר  שבו, משה  12ינת 

"מילתא  היא  תתאה ) יראה  ֿ פנים  ֿ כל  (על  היראה  בחינת  הנה  מישראל  אחד  שבכל  משה  בחינת  שמצד 
אצלו  -זוטרתי"

לראש  לכל  אלא  כו', הכוונות  עניני שילמד  לאחרי ד "לשמה ", למדריגה  שיבוא  עד  להמתין שאין אלא ,
וביחד  מרע "), ל "סור  בנוגע  לעיל  האמור  ֿ דרך  (על  ממש  בפועל  המצוות  דקיום  העבודה  להיות  צריכה 

הרמב "ם  שכתב  כמו ויראה , לאהבה  שיבוא  עד  כו', והתבוננות  דא "ח  לימוד  גם  להיות  צריך  זה , 13עם 

"לשמה " עבודתו ותהיה  כו'", שיתבונן בשעה  ויראתו, לאהבתו הדרך  היא  .14"היאך 

(ולא  שהחסיר  מה  להשלים  עליו אלא  מאוחר , שכבר  לטעון לו אין בזה , עסק  לא  עתה  עד  אם  וגם 
פטריה  רחמנא  דאונס  הענין בזה  למעמד 15שייך  ולבוא  כו'), בחירתו מצד  היא  החסרון סיבת  אם  ובפרט  ,

בימינו. במהרה  הכללית , לגאולה  והכנה  צינור  כלי, שזהו פרטית , גאולה  של  ומצב 

***

. תרומה לי ויקחו ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 האהל ליריעות  עשויין נחשת  נגרי "כמין ל "יתדות ", בנוגע  פרשתנו, בסיום  רש "י פירוש  נתבאר 
אם  יודע  ואיני מגביהתן. הרוח  תהא  שלא  כדי בשפוליהן סביב  סביב  במיתרים  קשורים  החצר  ולקלעי
ששמן  אני ואומר  ברוח . ינועו שלא  היריעות  שפולי מכביד  וכובדן ותלויין קשורין או בארץ  תחובין

אהל  מסייעני, זה  ומקרא  יתדות , נקראו לכך  בארץ  תקועין שהם  עליהם  יתדותיו 16מוכיח  יסע  בל  יצען בל 
היו העליונה  בשפתם  הקלעים  תלויים  היו שעליהם  שהיתדות  שאף  - מסתפק לנצח " בעמודים ,

שהיו ליתדות  בנוגע  שמסתבר רש "י כיון , כדי כו'), ותלויין קשורין (אלא  בארץ  תחובין היו
שהם  עליהם  מוכיח  ששמן אני "אומר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  המסעות . בעת  להוציאם  יתירה  טירחא  תהיה  שלא 

) נקראו לכך  בארץ  ממקום תקועין שמעתיקים  "אהל ", אודות  שמדבר  מהפסוק  וראיה  יתדות ", (
תקועין  אינם  שיסודותיו אוהל  אם  - להלכה  ונפקא ֿמינה  לנצח ". יתדותיו יסע  ש "בל  באופן שהוא  למקום ,
תחובין  היו שהיתדות  ֿ זה  ֿ ידי שעל  - הענינים  ובפנימיות  התורה . מן שאסור  קבוע " "בנין נקרא  בארץ 
חלקו  בבירור  מישראל  אחד  כל  בעבודת  הוא  וכן בפנימיות , המשכן בקרקע  גם  הקדושה  נמשכה  בארץ 
ואילך . 162 עמוד  ו חלק  שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - בעולם 

***

חב "ד  כפר  עבור  איידלקא ּפ יונה  לר ' משקה  נתן שליט "א  אדמו"ר  כפר 17[כ "ק  בניית  ֿ דבר  על  והזכיר  , ָ
ב ' כו'].18חב "ד  ונחושת  וכסף  זהב  מתרומת  שנבנה  המשכן בדוגמת  -
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בארצו",11) היית גר כי  מצרי  תתעב "לא לדבר: דוגמא מעין
ובפרש"י ). ח  כג , (תצא הדחק" בשעת אכסניא לכם "שהיו

סע"ב).12) (ס, פמ "ב
רפ"ב.13) יסוה"ת הל '
פ"י .14) תשובה הל ' רמב"ם ראה

וש"נ.15) סע"ב. כח , ב"ק
כ .16) לג , ישעי '
שמז).17) ע' חכ "ג  (אג "ק זו שנה אד "ר מכתב ראה
וש"נ.18) .460 ע' חכ "ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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מאידית - -תרגום

בברכה א . בעמדנופותחין  ובפרט  בתחילת .
והדין  הציווי כשישנו אדר , לחודש  ובהכניסה 

זה  ובחודש  בשמחה ", מרבין אדר  ש "משנכנס 
מזלי'" שבנ"י "בריא  מובן במילא  דישראל .

בברכות . במיוחד  אז מתברכים 

בגמרא  איתא  מזו: אב יתירה  שמשנכנס  "כשם 
בשמחה ", מרבין אדר  משנכנס  כך  בשמחה  ממעטין
נכרי  בהדי דינא  לי' דאית  ישראל  בר  "הלכך 
נפשי' ולימצי מזלי' דריע  באב  מיני' לישתמיט 
תוכן מהו ולכאורה: מזלי'". דבריא באדר

" בגמרא  כו'ההשוואה  ממעטין אב  שמשנכנס 
 ממעיט ה "ז לכאורה  כו'", מרבין אדר  משנכנס 

אדר ! בחודש  השמחה  גודל  את 

אב  שמשנכנס  "כשם  חז"ל  לשון דאדרבה : וי"ל ,
בשמחה " מרבין אדר  משנכנס  כך  בשמחה  ממעטין
באותו  הוא  אב  בחודש  השמחה  שמיעוט  ללמד , בא 
. ("כשם  אדר  בחודש  השמחה  ריבוי של  .תוכן

בחודש  השמחה  מיעוט  ותכלית  כוונת  שכן כך ").
בכדי רק  היא  וממרירו אב  לנהורא  מחשוכא 

.למיתקו 

ו"בריא  בשמחה " "מרבין ע "י נפעל  שזה  ומכיון
ה "ממעטין  את  גם  שמהפך  אדר , בחודש  מזלי'"

מובן, - אב  בחודש  מזלי'" ו"ריע  שעי "זבשמחה "
באדר  שמחה  יותר  עוד  להשמחה מיתווסף  נוסף  -

הנראה  בטוב  מזה מצ "ע  השמחה  גם  והנגלה ,
רצויים  הבלתי הענינים  את  אז (שגורמים שמהפכים 

באופן בשמחה "), לי ל "ממעטין "ועשה  שנעשה 
ערבים רבים לשוןמטעמים " "ממאכלים  הן ,

והן ומתוקים " מצ "ע ) באדר  בשמחה  (מרבין
מתובלים  שהם  רק  חמוצים  או חריפים  "מדברים 

להשיב ומת  מעדנים  שנעשו עד  היטב  וקנים 
ולמיתקו).הנפש " לנהורא  אב  דעניני (האתהפכא 

בשמחה  להרבות  שהציווי זה  יומתק  [ועפ "ז
תענית , במס ' דוקא  אודות מובא  המדברת  בסוגיא 

דחודש  שבו].הירידה  השמחה  מיעוט  כולל  אב ,

- בברכה  בהפתיחה  יותר  עוד  מיתווסף  ועי"ז
של  הענינים  כל  בהפיכת  גם  הענינים , בכל  ברכה 

ושמחה . לברכה  היפך ,

- גרמא  שהזמן בענין - עיקרית  הכי לברכה  עד 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  ברכת 
ימלא  "אז - השמחה  שלימות  כשתהי' צדקנו,

פינו" דבנ"י,שחוק  מזלי'" ד "בריא  ושלימות  ,
ומרירו לנהורא חשוכא דאתהפכא ושלימות

למיתקו.

(-ב . חלה  אדר  חודש  שנים )התחלת  בכו"כ 
תרומה . דפרשת  בשבוע 

הידוע  שייכות וע "פ  יש  השנה  שלמועדי
להבין  צריך  חלים , הם  בהם  התורה  לפרשיות 
מרבין  אדר  "משנכנס  - אדר  דחודש  השייכות 
לפרשת  - ישראל  של  מזלי'" וכ "שבריא  בשמחה ",

תרומה .

לזה  צ "ל  אדר , חודש  לכללות  להשייכות  ונוסף 
בשנה  אדר  דחודש  בקביעות  להחידוש  גם  שייכות 

זו:

שני  זו בשנה  ישנם  מעוברת  שנה  להיותה  א )
- תרומה  פ ' בתורה  כשקורין - וכעת  אדרים .

ראשון. אדר  חודש  בתחילת  נמצאים 

(שהראש  ראשון אדר  ֿ חודש  דראש  הימים  ב ' ב )
החודש  ימי כל  את  ומנהיג  בתוכו חלו כולל  ,(

בימי . בשבוע
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וראה 1) שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ "ד  לקו"ש

תרפו 2) סו"ס או"ח  במג "א להלכה הובא סע"א. כט , תענית
תנש"א  תרומה ש"פ שיחת בהערה. 338 ע' חי "א לקו "ש (וראה

וש"נ). .(300 ע' ח "ב תנש"א (התוועדויות 2 הערה
ע"ב.3) ריש שם, תענית
ֿ ב.4) א שם,
א.5) ד , זח "א ראה
ז.6) כז, תולדות
פכ "ז.7) תניא

א.8) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
א).9) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה

ובכ "מ .10) סע"א. נח , לר"ה דרושים לקו"ת ראה
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בפרשתנו:ג . דיוק  בהקדים  ויובן

לי  "ויקחו - פרשתנו שבהתחלת  הקב "ה  בציווי
זהב  מאתם  תקחו אשר  התרומה  וזאת  גו' תרומה 

גו'" ונחושת  מדוע וכסף  השאלה : ידועה  -
ב "זהב " דוקא  המשכן תרומת  ?מתחילה 

צריכים  היו שהדברים  השאלה , לכללות  נוסף 
זו  אף  זו לא  הכבד , אל  הקל  מן בסדר  -להכתב 

יותר : עוד  זה  סדר  מתאים  לכאורה  בנדו"ד  הרי
שהיא  - המשכן נדבת  אודות  מדובר  שכאן מכיון

לי חובת  ("ויקחו לבו נדבת  לפי אחד  כל  בנ"י
גו'" לבו ידבנו אשר  איש  כל  מאת  ),תרומה 

ועשיר  דל  בין חילוקים  בבנ"י היו ,ובפשטות 
בה " שוה  כולם  יד  היתה  "לא  המשכן -ובנדבת 

כסף  - בדברים  להתחיל  מתאים  הי' לכאורה  הרי
מצויים  שהם  - נחושת  דברים אצל או בנ"י,

זהב  למנות  מכן ולאחר  יותר , משתווים  הם  שבהם 
יותר . עשירים  יהודים  אצל  בעיקר  ששייך 

שכל  - שלאח "ז הנדבות  בסדר  שמצינו ע "ד 
למצב  בהתאם  הם  בתחלה ) זהב  (מלבד  הענינים 
ונחושת , כסף  זהב  באים  בתחילה  המנדבים :

(רוב  אצל  היו ("כל ששלשתם  ישראל  וכל  בנ"י, (
"תכלת  בא  מכן לאחר  למשכן. מזה  נדבו איש ")
אלים  ועורות  ועזים  ושש  שני ותולעת  וארגמן

תחשים " ועורות  כתוב מאדמים  שע "ז - שרק
. תכלת  אתו נמצא  אשר  איש  "כי "כל  - הביאו" .

למקצתם " רק  מאלה  נמצאו מכן לא  לאחר  .-
"כי  - אתו") נמצא  אשר  איש  ("כל  שטים " "עצי

עצי שבידם  מעטים  יותר  והדברים שטים "היו .
"שמן - שוהם האחרונים  ו"אבני וגו'", למאור 

מילואים " הביאו"ואבני "הנשיאים  (כי שרק 
לפי  [ובפרט  זאת ). הי' לא  אחרים  ליהודים 

-הפירוש  שוהם " אבני את  הביאו ב "והנשיאים 
הביאום ]. עננים 

כסף  לאחר  לבוא  זהב  צריך  הי' לכאורה , ועפ "ז
זהב  הביאו מבנ"י יותר  מועט  מספר  שכן ונחושת 

ונחושת . כסף  מאשר 

וכסף  זהב  ריבוי הי ' שלבנ"י  מביזת דהגם 
חז"ל  כמאמר  - הים  וביזת  כל מצרים  לך  "אין

ואחד  חמורים אחד  תשעים  עמו היו  שלא  מישראל 
הרי  - מצרים " של  וזהבה  מכספה  טעונים  לובים 
בנ"י  אצל ) ובמילא  (המצריים , אצל  הי' בפשטות 
(זהב ) יותר  יקר  דבר  כי מזהב , (ונחושת ) כסף  יותר 
יקר ). הוא  כך  משום  (ואדרבה : בכמות  מעט  ישנו
גופא , בבנ"י חילוקים  היו (בעשירות ) גופא  ובזה 

כנ"ל .

מז  נחושת יתירה  יותר  הי' שלבנ"י לכך  נוסף  ו:
בנ"י  נדבו למשכן גם  הרי - מזהב  כסף  ויותר  מכסף 

ברמב "ןכסף  כמפורש מזהב , יותר  "וכל ונחושת 
כמרימי  רבים  היו לא  זהב  תנופת  הניף  אשר  איש 
מרובה  הזהב  הרמת  היתה  ולא  והנחושת  הכסף 
כי  גם , הוא  ע "ז בפשטות  והטעם  והנחושת ". ככסף 
ונחושת  כסף  ליותר  הוצרכו וכליו המשכן לעשיית 

פקודי  בפ ' בפרטיות  (כמסופר  ).מזהב 

תרומת  מדוע  הנ"ל : השאלה  מתחזקת  שעפ "ז
ב "זהב "? דוקא  מתחילה  המשכן

י"ג את  מונה  שהתורה  )(ט "ו אאפ "ל 
הוא  וזהב  חשיבותם , לסדר  בהתאם  הדברים 

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
ֿ ג .11) ב כה, פרשתנו
ועוד .12) פרשתנו. ריש וראב"ע בחיי  ראה
כאן.13) עה"ת שאול  דברי  ראה
(שנאמר 14) שקלים דתרומת בהציווי  תשא בר"פ כמפורש

"ג ' גו'", תרומה לי  "ויקחו תרומה) (בר"פ הציווי  עם ביחד 
ירב  לא "העשיר - ב)) שם, (פרש"י  כו'" כאן נאמרו ה תרומות

שבתרומת  ג , כה, פרשתנו יקר כלי  גם וראה  ימעיט ". לא והדל 
עשרו. לפי  איש אם כי  בה שוים כולם היו לא המשכן

עה"פ ופרש"י  ממכילתא ולהעיר  עבד תקנה "כי 
אם שנאמר כמו בגנבתו שמכרוהו ב"ד  "מיד  - עברי " 

.253 ע' חט "ז לקו"ש ראה אבל  בגניבתו". ונמכר
טו.15) ל , תשא פרש"י 
נמצא".16) הקהל  "ברוב שם: ראב"ע ראה
ד .17) שם, פרשתנו
כג .18) לה, ויקהל 
ב.19) שם, עה"פ רמב"ן
ה.20) שם, פרשתנו

שם.21) ויקהל  רמב"ן
ֿ ז.22) ו שם, פרשתנו
כז.23) שם, ויקהל 
עה"פ.24) ותיב"ע ת"י  תנחומא,
א).25) קיט , (פסחים שבעולם וזהב כסף כל 
בפרש"י26) הובא כה. בשלח  בתנחומא וכ "ה ב. ה, בכורות

.(20* הערה 253 ע' חט "ז לקו"ש (וראה יג  יג , בא
כב.27) שם, ויקהל 
ואילך .28) כד  לח ,
זקנים 29) ודעת פרש"י  יג . פ"ד , שהש"ר ה. פרשתנו תנחומא

א. קמח , זח "ב פרשתנו. ריש מבעה"ת
קלב,30) זח "ב וראה ג . שם, יקר כלי  ז. כה, פרשתנו בחיי 

ב.



יז         

כי  - ונחושת ) מכסף  יותר  (חשוב  ביניהם  החשוב 
שהם  מילואים " ואבני שוהם  "אבני יותר א ) דברים 

הכתובים  מהדברים  רק חשובים  נמנים  לפנ"ז,
 ועיקר ב ) . ע "י המשכן לנדבת  בציווי :

המצב  אלא  הדבר , חשיבות  נוגע  לא  הרי ישראל 
ובב ' במשכן, והצורך  שהתנדבו בנ"י של  בפועל 

כנ"ל . מזהב , יותר  ונחושת  כסף  הי' הענינים 

הנלמדת  לדורות  ההוראה  מהי להבין: צריך  גם 
המשכן? מנדבות  הראשון הוא  ש "זהב " מכך 

ובהקדים ד . בזה , הביאור  לומר  שאלה ויש
המשכן: לכללות  בנוגע 

בכל  תלוי' היתה  לה ' המשכן והקמת  עשיית 
יהודי  לכל  הי' המשכן נדבת  על  הציווי הן - בנ"י

גם  איש "), כל  מאת  גו' תרומה  לי לנשים ("ויקחו
האנשים " על  הנשים  טף ),("ויבואו שגם  עד 

המשכן בנדבת  לעשיית השתתפו הציווי וגם  ;
בתוכם " ושכנתי מקדש  לי ("ועשו הוא המשכן (

הרמב "ם  כמ "ש  - יהודי כל  על  "הכל חיוב  :
אנשים  ובממונם , בעצמן, ולסעד  לבנות  חייבין

המדבר ". כמקדש  ונשים 

להבין: וצריך 

אז  שעד  - נפלא  חידוש  נפעל  הרי המשכן ע "י
שבבית  - הי' "ושכנתי לא  יהי' למטה 

מפליא  שהנביא  כפי ושמי בתוכם ". "השמים  -
היא  הזה " ב "בית  ודוקא  יכלכלוך ", לא  השמים 
ישראל  לבני שמה  "ונועדתי השכינה , השראת 

!גו'"

משכן  לבנות  שבכדי לכאורה , צ "ל  הי' לפ "ז
זקוקים  בתוכם ") "ושכנתי יהי' (בו לה '

  כזה בית  לעשות  בכחם  שיש  בנ"י, בין
בו, ותתגלה  תשרה  שהשכינה 

שנעשה  המשכן, עשיית  לעצם  בנוגע  שהי' [כפי
גו'" אלקים  רוח  אותו "וימלא  בצלאל  ע "פ ע "י ,

ועוד  עצמו, מהקב "ה  ששמע  רבינו משה  הוראות 
כן  גו' אותך  מראה  אני אשר  "ככל  - יותר 

]תעשו"

דוקא  תלוי שהמשכן התורה , אומרת  אעפ "כ 
והן  אנשים  הן - יהודי כל  של  ופעולתו בנדבתו
אשה  פשוט , לאיש  יש  והיאך  טף ! וגם  נשים ,
חידוש  לפעול  הכח  את  קטן, ילד  ואפילו פשוטה ,
הזה  בעולם  גשמי בבית  תשרה  שהשכינה  כזה 
כל  בתוך  בתוכם ", ד "ושכנתי לאופן (עד  הגשמי

מישראל  ואחת  להיות אחד  יכול  שלא  דבר  - (
השמים "?! ושמי ב "שמים  אפילו

"לי  להיות  צריך  תרומה " לי שה "ויקחו ובפרט 
להיות לשמי" צריך  מקדש " לי שה "ועשו כשם  ,

בפועל ,"לשמי" ועשי' להנתינה  שנוסף  היינו, ,
גם  להיות  צריכה   לשמה עבודה  אשר  .

בנ"י, בכל  איננה  השלימות ) בתכלית  (ובפרט 
(בהל' הרמב"ם כמ"ש וטף, נשים אנשים

מתוך תשובה ) לשמה  העבודה  ששלימות  עד  ,
עושה  אלא  כו' בעולם  דבר  מפני ("לא  אהבה 
מאד  גדולה  מעלה  "היא  אמת ") שהוא  מפני האמת 

לה " זוכה  חכם  כל  .ואין

בזה :ה . והביאור 

מתן  לאחר  דוקא  בא  המשכן לעשיית  הציווי
"ובנו  נפעל  שאז - תורה  למתן וכהמשך  תורה ,

ולשון" עם  מכל  אחד בחרת  בכל  הקב "ה  בחירת  ,
ודוקא  נשמה היהודי מישראל , בהיותו שגם  ,

"ממלכת  יהי' הגשמי הזה  בעולם  גשמי בגוף 
קדוש " וגוי .כהנים 
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בדברי31) פרשתנו.כ "כ  ריש (להט "ז) דוד 
פרשתנו 32) ריש בראב"ע כמ "ש לתרץ אפשר הא' שאלה כי 

אבני בנכבד  והשלים הזהב שהוא הנכבד  הנדבה בתחלה "והתחיל 
כן  ולא הנשיאים אצל  רק נמצאו לא כי  מילואים ואבני  שוהם

נמצא". הקהל  ברוב כי  הזהב
ג .33) ג , מהד "ת צפע"נ וראה א. פי "א, אדר"נ
ח .34) כה, פרשתנו
הי "ב.35) פ"א ביהב"ח  הל 
ובכ "מ .36) תקלה. ע' תרס"ו המשך  וראה כז. ח , מ "א
מג .37) כט , תצוה

לא.38) לה, ויקהל 
ט .39) כה, פרשתנו
שער 40) ר"ח  יתכן). עוד  (ד "ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך 

שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט , של "ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה
ובכ "מ . ב.

עה"פ.41) פרש"י 
(42.287 ע' חט "ז לקו"ש ראה
ה"א.43) פ"י 
ה"ב.44) שם רמב"ם
(45- מ "ת על  וקאי  שחרית. דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח 

ס"ד . ס"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
(סט 46) פמ "ט  ואילך ).תניא סע"ב ,
ו.47) יט , יתרו



יח        

הגזירה וכידוע  היתה  תורה  מתן שעד 
יעלו  לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו לא  שעליונים 
ובנ"י, הגזירה , ביטול  נעשה  תורה  ובמתן לעליונים ,
תמיד  (באמת ) הם  - בתחתונים  שנמצאים  כפי
ממעל  אלוקה  ה "חלק  מצד  ד )עליונים , ב (מצב 

" אתה בחלקו תופס  כשאתה  שהעצם  שלהם ,
בכולו  חד "תופס  כולא  וקוב "ה  "ישראל  ,.

יהודי  כל  של  מציאותו - ואילך  תורה  ממתן
"אע "פ  הרי חיצוניותו, על  הבט  שמבלי היא ,

הוא " ישראל  היהדות ",שחטא  "נקודת  לו יש  ,
ח "ו  להתנתק  יכול  ואיננו רוצה  איננו זה  שמצד 

הרמב "ם מאלקות  וכפס "ד  , האמיתי שרצונו -
ומה  ה ', רצון את  לקיים  הוא  יהודי כל  של 
זה  מצד  בחיצוניות  רק  ה "ז אחרת , נראה  שלפעמים 

שתקפו". הוא  ש "יצרו

עדיין  שאוחז כזה  יהודי אפילו מזו: יתירה 
הרמב"ם מביא - לשמה שלא בעבודה

ואפילו (מחז"ל  בתורה  אדם  יעסוק  ש "לעולם  ,(
לשמה ", בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה  שלא 
הנשים  ואת  הקטנים  את  כשמלמדין "לפיכך  ואומר 
לעבוד  אלא  אותן מלמדין אין הארץ  עמי וכלל 
ומרגילין  כו' ויתחכמו דעתן שתרבה  עד  כו' מיראה 

ויעבדוהו וידעוהו שישיגוהו עד  כו' ",אותן
לשמה ", שלא  "מתוך  כי - הוא  ע "ז והטעם 

יהודי והפנימיות  של  (עבודתו העבודה  של 
"לשמה " - היא  (תחתונים ) לשמה " "שלא  אפילו)

(עליונים ).

נשים  אנשים  - יהודי לכל  יש  היאך  מובן עפ "ז
לה ', המשכן את  לעשות  והכח  הציווי את  - וטף 
נעשה  תורה  מתן ע "י כי - "לשמי" להיות  שצריך 
בהיותה  שגם  כזו מציאות  חדשה , למציאות  יהודי
בעבודה  דרגתו על  הבט  ומבלי למטה , בגוף  נשמה 
ה "תוך " הרי לשמה ), שלא  היא  אם  (אפילו

טעם  שום  מבלי ה ', לשם  שלו, ה "לשמה " ופנימיות 
יראת  מפני ולא  בעולם  דבר  מפני "לא  אחר , וענין
האמת  עושה  אלא  הטובה , לירש  כדי ולא  הרעה 
מציאות  שגם  לפעול  בכחו ולכן אמת ". שהוא  מפני
קדושה להעשות תוכל (תחתונים) העולם

בתחתונים " יתברך  לו "דירה  - עד  ,(עליונים ),
ע  לה ', ומקדש  "משכן הקב "ה  אומר  ליו

."

לכך ו. הטעם  לומר  יש  הוא עפ "ז ש"זהב "
המשכן : מנדבות  הראשון 

שיהודי  הנדבות  את  מונה  (בתורה ) כשהקב "ה 
מתבטא  בזה  כי ב "זהב " מתחיל  הוא  - להביא  צריך 
שייכות  כל  (בלי מצ "ע  הזהב  של  חשיבותו (לא 
את ) מבטא  זה  אלא  ישראל ), ע "י המשכן לנדבת 
ראשון  - שהראשון יהודי, של  ומעלתו חשיבותו

מנדבותיו) (ובמילא  מנכסיו - "זהב ",במעלה  הוא 
ביותר . והיקר  החשוב  הדבר 

- תורה  מתן לאחר  - יהודי של  מציאותו שכן
העולם , בגשמיות  למטה  בהיותו שאפילו כזו היא 
וכו' ונחושת  לכסף  גם  המשכן) (בבניית  צורך  שיש 
עשיר  הוא  לראש  לכל  אזי מזהב ), יותר  - (ובכמות 

מלך "בעצם  "בן , עצמו "מלך " מזו ויתירה  ,,
- יקר  הכי הדבר  שייך ) (ואליו היא  שמציאותו

בריא " הנותן "זה  ר "ת  (היהודי)"זהב ", הנותן -
השלימות  בתכלית  הוא  למטה , שנמצא  כפי גם 

וברוחניות . בגשמיות  דבריאות ,

מבטאת  הזהב  שהקדמת  לכך  נוסף  מזו: יתירה 
של  וחשיבותו מעלתו נוגע את  ה "ז - בכלל 

בתוכם " ושכנתי מקדש  לי ד "ועשו להענין במיוחד 
ושכנתי  מקדש  לי "ועשו לפעול  הכח  שכן גופא ,

ע "י בא  הוא בתוכם " למטה  בהיותו שגם  ,
"זהב ". בדרגת  "עליונים ",
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ועוד .48) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפ"ב.49) תניא
וש"נ.50) סקט "ז. בהוספות כש"ט 
א.51) עג , זח "ג  ראה
רע"א.52) מד , סנהדרין
תמוז.53) כ "ה יום" "היום
ספ"ב.54) גירושין הל '
טושו"ע 55) ה"ה. פ"ג  ת"ת בהל ' וכן ה"ה. שם תשובה הל '

ס"ג . פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' ס"כ . סרמ "ו יו"ד 
ה"ז.56) פ"א חגיגה ירושלמי  וש"נ. ב. נ, פסחים
ועוד .57) .167 ע' ח "ח  לקו"ש גם ראה

ובכ "מ .58) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
חפץ 59) ארץ אתם תהיו "כי  יב) ג , (מלאכי  ממ "ש להעיר

שהחכמים  כמו אייר): יז יום" ("היום הבעש"ט  תורת וידועה גו'",
שהטביע  הגדולים הטבעיים לאוצרות פעם אף יגיעו לא הגדולים
יכול  לא כמו"כ  כ ), ג , (קהלת העפר מן הי ' שהכל  בארץ, הקב"ה
ארץ  שהם בבנ"י , שנמצאים הגדולים לאוצרות להגיע אחד  אף

הקב"ה. של  חפץ
א.60) סז, שבת ראה
רע"ב).61) (א, בהקדמה תקו"ז ראה
שם.62) הרא"ש פי ' פרשתנו. ריש בעה"ת רבותינו ראה

שלימה  תורה ז. אות הרמז חלק המהר"ל ) של  (לאחיו הטיול  אגרת
לח ). (אות ג  כה, פרשתנו עה"פ



יט         

נדבו  שבנ"י ולאופן למשכן ביחס  רק  כשמדובר 
זהב  לגבי קדימה  ונחושת  לכסף  יש  אז - למשכן
יותר  בריבוי והיו בנ"י, אצל  יותר  מצויים  הם  (כי
בנ"י, אודות  כשמדובר  אבל  כנ"ל ); במשכן,
ענין  בא  לראש  לכל  - המשכן כל  את  שעושים 
למטה , מציאות  בהיותו גם  שיהודי, מכיון הזהב ,

שייך  הוא   לעשות בכחו שלכן ל "זהב ",
לה '. המשכן את 

אז  הי' שלבנ"י לכך  הטעם  גם  שזהו לומר , ויש 
גם  וכסף  זהב  משתלשל ריבוי זה  כי - בפשטות 

עשיריםממעלתם, הם ענינם עצם שמצד
מזה  משתלשל  ובמילא  "זהב ", בדרגת  (ברוחניות )

ריבו  בגשמיות , עשירות  זהב .גם  י

מדובר  (בה  ויקהל  שבפ ' זה  גם  יומתק  ועפ "ז
ישראל  נדבת  את אודות  התורה  מחלקת  בפועל)

הזהב  פסוקים נדבת  בב ' ונחושת  הכסף  ונדבת 
לב  נדיב  כל  הנשים  על  האנשים  "ויבואו נפרדים :
הניף  אשר  איש  וכל  זהב , כלי כל  גו' חח  הביאו

לה '" זהב  (בהפסק תנופת  לאח "ז פסוקים  וב ' ,
מרים  "כל  - גו') תכלת  של  כסף הנדבות  תרומת 

שהרמב "ן כפי גו '" "בעבור מבאר ונחושת 
רק  ונחושת  כסף  להם  ואין הנשים  שם  שהזכיר 
אחר  סוג  הוא  זהב  כי - כו'" בתכשיטין הזהב 
מורה  זהב  - הנדבות  ושאר  ונחושת  מכסף  באיכות 
י"ל  (ולכן ונשים  אנשים  יהודי, כל  של  שלימותו על 
(נשים ) אלה  אצל  אפילו שניהם  אצל  הזהב  הי'

ונחושת ). כסף  להם  הי' שלא 

אדר ז. לחודש  השייכות  ג "כ  יובן עפ "ז
ובהקדים : תרומה ), פ ' קורין החודש  (שבתחילת 

מזלי'" "בריא  אדר  שבחודש  הגמרא  דברי על 
נשאלת  - יהודי אומרים של  הרי חז"ל  השאלה :

מזל  ?לישראל ""אין 

מזל  "אין על  רש "י דברי ע "פ  אפ "ל  הי' לכאורה 
מזלו  משתנה  וזכות  תפלה  ידי "דעל  - לישראל "

חזק לטובה " כח  ע "י אך  מזל , יש  שלבנ"י היינו, .

לטובה . להשתנות  מזלם  יכול  וזכות ) (תפלה  יותר 
כי  - אדר  לחודש  בנוגע  מספיק  ביאור  אי"ז אבל 
כח  שע "י לא  הוא  בפשטות  פירושו מזלי'" "בריא 

) שני ( מצד שהמזל  אלא  המזל ,
"בריא ". הוא  אדר ) (בחודש  עצמו

בזה : הביאור  לומר  ויש 

כלל  אינם  בנ"י למעלה , שרשם  מצד  בעצם ,
כמ "ש  ח "ו, המזלות  שליטת  דרך תחת  "אל 

כי  תחתו אל  השמים  ומאותות  תלמדו אל  הגוים 
מהמה ". הגוים  יחתו

מזה , יותר  הוא  יהודי של  כפיחידושו שאפילו 
בגוף  כנשמה  למטה  וגופושיורד הטבע , בעולם 

בחומריותו  אוה "ע ""נדמה  ע "י לגופי (שמונהגים 
לישראל ". מזל  ד "אין במצב  הוא  כאן גם  מזלות ),
לשנות  - וזכות  תפלה  ידי על  - בכחו כך  ומשום 

כח  מצד  הוא  כ "ז אבל  לטובה . מזלו יותר את 
מצ "ע . המזל  לא  וזכות ), (תפלה 

הוא  אדר  דחודש  החידוש   כפי אפילו :
יחיד  המזל ,שיהודי, לענין קשור  למטה  כאן ,

ד  לי' "אית  בו בעולם  (עד ונמצא  נכרי" בהדי ינא 
מזלי'") "ריע  כי מכך  להשתמט  עליו אב  שבחודש 
לחודש  בכניסה  מיד  מזלי'", ד "בריא  אדר  בחודש  -
הוא  מצ "ע  המזל  מצדו), עבודה  שום  בלי (אפילו
זאת . ומרגיש  רואה  ֿ יהודי אינו שאפילו עד  "בריא ",

הפנימי  פירושו ע "פ  להוסיף  מזל ויש  ד "אין
בחי' הוא  ישראל " ש "מזל  (ביטול ).לישראל ",

אלא  למעלה , רק  לא  הוא  שכך  הוא , בדבר  והחידוש 
נוזל  הוא  אין) (בחי' שגם המזל  למטה , ונמשך 

ו"אית  המזלות , בעולם  למטה  נמצא  שיהודי כפי
(ביטול  אין בחי' - מזלו נכרי", בהדי דינא  לי'
של  הפנימי שרצונו (ס "ה ) לעיל  כמדובר  לה '),
בכך  מתבטא  שזה  עד  ה ', רצון את  לקיים  הוא  יהודי
לעיני  גם  וחזק  בריא  הוא  מזלו מזלי'", ש "בריא 

לאוה "ע ). (אפילו בשר 
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סע"א.63) קנו, שבת
מ "מ 64) לישראל , מזל  אין שאמרו "גם מהרש"א בחדא"ג 

דינא  לי ' דאית ישראל  "בר (ולכן כו'" זכאי  ליום זכות מגלגלין
הלשון  מפורש בגמרא אבל  באדר"). נפשי ' לימצי  כו' נכרי  בהדי 

".ש"בריא
משתנה,65) גדול  זכות ידי  על  מזל ): אין (ד "ה שם ובתוס'

(נ, החולץ פרק ביבמות כדאמר משתנה, המזל  שאין פעמים אבל 
לו. פוחתין זכה לא לו מוסיפין זכה א)

ב.66) יו"ד , ירמי '
שהפלוגתא67) שם, שבת  מהרש"א  חדא "ג  (באם ראה  בגמרא 

לישראל) מזל אין  או לישראל מזל בישראל יש  ליחיד  בנוגע הוא
ישראל ). לכלל  בנוגע (ולא

(68.48 ע' לנער חנוך  ב. סב, ג . מט , להה"מ  או"ת
ובכ "מ ).69) ד . עא, האזינו (לקו"ת נוזל  מלשון "מזל "



כ        

לפ 'ח . אדר  דחודש  השייכות  מובנת  עפ "ז
תרומה :

בגלוי  ביטוי לידי בא  המשכן ועשיית  בנדבת 
למעלה  שהוא  כפי שיהודי במ "ת ) שקיבלו (הכח 
בתחתונים, למטה גם הוא כך (בעליונים)
מקום ) תופסים  נכסים  בו בעולם  (גם  שמציאותו

הנותן "זה  "זהב ", בדרגת  את הוא  נותן וזה  ."
המשכן  עשיית  כשנסתיימה  - אדר  שבחודש  הכח 
בסיום  - המילואים  ימי בז' המשכן הקמת  (ולאח "ז

" יהי' - ניסן) ר "ח  עד  אדר  כ "ג  אדר , חודש 
דרגת  עם  קשור  שהוא  כפי שגם  יהודי, של  מזלי'"
"זה  "בריא ", באופן נמצא  הוא  (תחתונים ), ה "מזל "

בריא ". הנותן

השייכות ט . גם  שזוהי לומר  ל "משנכנס ויש 
(שבא  בשמחה " מרבין אחד אדר  בהמשך  בגמרא 

מזלי'"): ל "בריא 

יהודי  אצל  להיות  שיכולה  גדולה  הכי השמחה 
- נמצא  הוא  בו מצב  שבכל  שיודע  בשעה  היא ,
נראה  שבחיצוניותו בעולם  מטה , למטה  אפילו

להקב "ה  קשור  הוא  אלקות , על  והסתר  ,כהעלם 
הוא  בגוף , נשמה  למטה  שנמצא  כפי אפילו שכן
והקב "ה  הקב "ה , המלכים  מלכי מלך  של  יחידו בנו
שגם  "זהב ", - הוא  יהודי של  נכסיו שראשון אומר 
יהודי  כל  מקום , תופסים  גשמיים  נכסים  בו בעולם 

ובגשמיות !הוא  ברוחניות  ,

השוואת  יותר  עוד  מובן "משנכנס לפ "ז הגמרא 
בשמחה " מרבין ממעטין אדר  אב  ל "משנכנס 

בדרגת  שאפילו הוא , בזה  החידוש  כי - בשמחה "
בכח  יש  בשמחה "), "ממעטין (שלכן למטה  החושך 

(ס "א ). כנ"ל  זאת  להפוך  אדר  חודש 

אותו  מביא  ה "ז בכך  מתבונן שיהודי ובשעה 
את  שמשנה  כזו ושמחה  ביותר , גדולה  לשמחה 

טבע חייו לגדרי בהתאם  ֿ הזה  בעולם  שחי
העולם :

שפועלת  היא , השמחה  עניניתכונת  בכל וחודרת 
שמח  כשאדם  שמחים ,האדם . חיים  חי הוא  -

שבא  מה  כל  ועל  מעשיו, כל  על  שפועלת  שמחה 
בסביבתו. אחרים  גם  משמח  והוא  במגע , איתו

חייו  וכל  פעולותיו בכל  הצלחה  מכניסה  זו ושמחה 
במוחש . כנראה  -

"בן  נעשים  שמחה  שע "י לכך  נוסף  כלומר ,
(כמאחז"ל  הבא " ששמחים עולם  - בדחי "הנך 

- נינהו") דאתי עלמא  בני - אדם  בני ומשמחים 
שחייו  אמיתי, ֿ הזה " עולם  "בן גם  נעשה  הוא 
ומוצלחים . שמחים  אמיתיים  חיים  הם  ֿ הזה  בעולם 

ֿ חודש י. ראש  בקביעות  יותר  מודגש  זה  ענין
וד ': ג ' בימים  - זו בשנה  אדר 

בגמרא  דלים ".איתא  גמול  - דל "ת  "גימ "ל 
ד "דלים ", במצב  שנמצאים  כפי שאפילו היינו,
חיבור  שנעשה  כך  מלמעלה , והשפעה  גמול  נמשך 

מזל  הוא  שפירושו "גד ", - יחד  וד ' "בריא דג ' -
בריא ". הנותן "זה  ד "זהב ", לאופן עד  מזלי'",

ד "(גמול ) הענין שגם  - לומר  יש  יותר  ובפרטיות 
 במתן שנפעל  יהודי, של  העילוי על  מורה  "

תורה .

דלים " "גמול  הלשון דיוק  ולא ובהקדים  דוקא 
זקוקים""גמול "רשים" דלכאורה: .

כידוע  - מ "דלים " יותר  שאע "פ ל "גמול "
הדלות  לענין קשורים  שניהם  ורי"ש  שדלי"ת 

כל  אין (ולרש  רי"ש  הרי דדלי ועניות , ענין הוא  (
מדלות ? למטה  דלות ,

בזה  הביאור  לומר  דלי"ת ויש  בין החילוק  :
דלי"ת  אות  צורת  האות : בצורת  גם  מרומז ורי"ש 
מעליו), וגג  ימיני (רגל  רי"ש  אות  לצורת  דומה 
הגג . מאחורי (נקודה ) העוקץ  בהוספת  - אבל 
את  שמקשרת  - הביטול  ענין על  מורה  - שהנקודה 

כלום  מגרמה  לה  דלית  (מלכות , )המקבל 
(י  דלים ".למשפיע  "גמול  שיהי' כך  סוד ),
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מי70) שכל  פי ' בעושיו ישראל  ישמח  ספל "ג : תניא ראה
ושמח  שש אשר ה' בשמחת לשמוח  לו יש ישראל  מזרע שהוא

ממש. גשמיית עשי ' בחי ' שהם בתחתוני ' בדירתו

א.71) כב, תענית
א.72) קד , שבת
יא.73) ל , ויצא פרש"י 
של 74) בר"ת הגמרא פירוש הוא דלים" ש"גמול  דאף

הוא  בתורה ענין שכל  מכיון הרי  זל "ז), (הסמוכות ד ' ג ' אותיות
אלא  ח "ו, באקראי  אינו וד ' ג ' שסמיכות מובן, הדיוק, בתכלית

ד "גמול  הענין מפני  "רשים").היא (ולא דוקא
ובכ "מ .75) פ"ג ). כז שער (מפרדס סע"א קיח , מג "א תו"א
ג .76) יב, ֿ ב שמואל 
אותיות 77) מערכת חב"ד  הערכים ספר ראה - לקמן בהבא

ואילך ). שסא (ע' ר' ואות ואילך ), תיז (ע' ד ' אות -.
ועוד .78) א. רטו, ח "ב ב. רמט , ב. לג , זח "א ראה 



כי         

שישנה  היהדות  נקודת  היא  הנקודה  - ובעבודה 
אותו  שמקשרת  שהוא , מצב  בכל  יהודי, בכל 

מלמעלה . (השפעה ) ל "גמול "

שאפילו  - דלים " ד "(גמול ) שהענין לומר  ויש 
הנקודה  את  לו יש  ד "דל ", במצב  נמצא  שיהודי כפי
תורה , במתן נפעל  - השלימות  בתכלית  מאחוריו
עליונים  בין הגזירה  נתבטלה  שאז לעיל  כמדובר 
בגופים  כנשמות  בבנ"י בחרת " "ובנו ותחתונים ,
דרי"ש , הענין בבנ"י שייך  לא  ומאז למטה ,

."רשים "

דהמשכת  הענין הי' תורה  מתן קודם  גם  כלומר :
רשים ", ד "גמול  באופן ה "ז אז אבל  למטה , אלקות 
מהעליונים  נפרד  דבר  נשארו (רשים ) שהתחתונים 
דלים ", ד "גמול  הענין נפעל  במ "ת  משא "כ  (גמול ),

ותחתונים . עליונים  חיבור 

ר "ת  "גר " בתיבת  גם  מרומז שזה  לומר  ויש 
משה  אמר  תורה  מתן קודם  רשים ": "גר "גמול 

בגלל  "גר " רק  שם  שהי' היינו, נכרי'". בארץ  הייתי
נכרי'". בארץ  "הייתי - אבל  להקב "ה , שלו הקשר 
ד "הייתי  המציאות  כל  שייך  לא  מ "ת  לאחר  משא "כ 
אל  כגר ) (אפילו שייכות  לו שתהי' נכרי'", בארץ 
הרמב "ם  כפס "ד  ח "ו, נכרי של  רצון מלשון) (ארץ 
את  לקיים  הוא  יהודי של  האמיתי שרצונו הנ"ל 
ולהתרחק  המצות  כל  לעשות  הוא  ("רוצה  ה ' רצון
(הנקודה  שבו היהדות  נקודת  כי - העבירות ") מן

בשלימות . היא  הדלי"ת ) מאחורי

האמור :יא . מכל  הלימוד 

בתורתו  פוסק  שהקב "ה  - מכך  נלמד  לראש  לכל 
ובכל  הדורות  לכל  הנצחית  התורה  הקדושה ,
ל "זהב ". לראש  לכל  שייך  יהודי שכל  - המקומות 
הן  בעשירות , להיות  צריך  יהודי שכל  - ובפשטות 
ממש ! בפשטות  עשירות  - בגשמיות  והן ברוחניות 

אלא  - עשירות  צריך  שהוא  רק  לא  מזו: יתירה 
זה  אם  ואפילו בפועל . עשירות  ישנה  יהודי שלכל 
לא  שהיא  משום  אי"ז - ובגשמיות  בגלוי נמצא  לא 
ע "י  זאת  לגלות  צריך  שיהודי אלא  ח "ו, קיימת 
החושך  מתוך  זאת  שמגלים  עי"ז ואדרבה : עבודתו.

החושך  מן האור  דיתרון באופן נעשה  ה "ז -,
של  באופן ברכה , דגשמי רב  שפע  של  ריבוי תוספת 

החיות  ברכה תגבורת  גשמי של  שטפון שנעשה  ,
השטפונות  את  מהפך  שזה  עד  למעליותא , ורק  אך 
(עד  וקדושה  דטוב  לשטפונות  למעליותא  שלא 
לים  כמים  ה ' את  דיעה  הארץ  ד "מלאה  להכנה 

).מכסים "

בגלות  האחרון הדור  - זה  בדורנו ועאכו"כ 
הכל , שסיימו לאחרי - בגאולה  הראשון והדור 
בפועל  צדקנו משיח  פני קבלת  רק  להיות  וצריכה 
בזהב  בעשירות  אחד  כל  מברך  שהקב "ה  ודאי -
ב "ימי  שהי' (כשם  לאופן עד  וברוחניות , בגשמיות 
"אראנו  עתה  גם  כך  מצרים " מארץ  צאתך 

מישראל נפלאות " ואחד  אחד  כל  לך  ש "אין (
עמו היו טעונים שלא  לובים  חמורים 

מצרים ". של  וזהבה  מכספה 

צריך  שיהודי - ברורה  הוראה  מיד  ישנה  מכך 
מתחיל  הענינים , בכל  בפועל  עשיר  להיות  להשתדל 

בדעת  אלא  עשיר  אין ברוחניות , ,מעשירות 
עשירות  - גם  ועד  ומצוות , בתורה  עשיר  להיות 
ומצוות  תורה  לקיים  שיוכל  בכדי בגשמיות ,

הרמב "ם  (כפס "ד  הגוף  ומנוחת  הנפש  ),במנוחת 
המצוות  וקיום  הצדקה  בנתינת  להרבות  ויוכל 
לנצל  - ובכלל  וכו', מהידור  לפנים  והידור  בהידור ,
כדי  וגו'") ונחושת  כסף  ("זהב  העשירות  את 
(ושכנתי  לה ' ומקדש  משכן הפרטי מביתו לעשות 
נתינה  ע "י גם  - כולל  וא '), א ' כל  בתוך  בתוכם 
כפשוטו, המדרש  ובית  הכנסת  בית  לבנות  לצדקה 

מעט " ."מקדש 

-יב . גרמא  שהזמן בענין - העיקר  והוא  ועוד 
לאחרי  ממש : בפשטות  השלישי המקדש  בית  בניית 
ושכנתי  מקדש  לי "ועשו בפסוק  הפירושים  כל 
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יא.79) ה , (ויקרא דלות דלי  של  במצב קרבן שמצינו ואף
ש" חטא, על  קרבן זהו כי  י "ל , אולי  - שם) תו"א הוא וראה

שתקפו".
כב.80) ב, שמות

יג .81) ב, קהלת
"אדר 82) - גשמים) בתקופת (שהוא לאדר מהשייכות ולהעיר

ע"ב  דט "ו ובביצה ה', במרום אדיר כמו וגבורה, תוקף פירושו
ה' במרום אדיר שנאמר אדר, בהן יטע נכסיו שיתקיימו הרוצה

צט ). ע' ריש ומארז"ל  תנ"ך  פסוקי  על  לוי "צ (לקוטי  כו'"
ספרו.83) וחותם בסיום רמב"ם ט . יא, ישעי '
טו.84) ז, מיכה
לע"י85) יעקב  עיון וראה הצדי "ק. לשנת מהשייכות ולהעיר

ב. ה, בכורות
א.86) מא, נדרים וראה א. סח , כתובות ראה
רפ"ט .87) תשובה הל '
א.88) כט , מגילה טז. יא, יחזקאל 



כב        

אין  הרי - וא '" א ' כל  "בתוך  הפירוש  כולל  בתוכם "
פשוטו  מדי יוצא  בזה מקרא  הפירוש  לראש  לכל  ,

החיוב  מוטל  בנ"י שעל  - למעשה  להלכה  בנוגע 
המקדש . בית  את  לבנות 

המקדש  בית  את  לבנות  - הכוונה  אלינו ובנוגע 
הרמב "ם  כפס "ד  ממש , בפשטות  שיבנה השלישי,
במקומו" מקדש  "ובנה  צדקנו, משיח  וע "פ ע "י ,

בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין "הכל  הרמב "ם  דברי
(כנ"ל ), המדבר " כמקדש  ונשים  אנשים  ובממונם ,
שכל  השלישי, לבית  בנוגע  גם  הוא  שכך  מובן
ויש  ונשים , אנשים  נדבותיו, ע "י בזה  ישתתף  יהודי

שהי' (כפי - טף  גם  - המשכן).לומר  בנדבת 

ילדים  והרגילו חינכו כבר  זה  שבדורנו ובפרט 
צדקה : לתת  - בזה  וממשיכים  - קטנים  יהודיים 
לצדקה , לתת  שלוחים  אותם  שעושים  לכך  נוסף 
בכדי  הפרטי, ממונם  שנעשה  כסף  גם  להם  נותנים 

לצדקה . הפרטי מכספם  יתנו שהם 

מכך יג . בפשטות  הלימוד  ישנו לכך  נוסף 
בהוספה  (שבא  בשמחה " מרבין אדר  ש "משנכנס 
את  ד "עבדו השנה  ימי בכל  כללי וחיוב  הציווי על 

בשמחה " ובטוב ה ' בשמחה  ה "א  את  "עבדת  ,
"טוב לבב " או"ח ): חלק  (בסוף  הרמ "א  ופס "ד  ,

תמיד "): משתה  לב 

דב ' - זו ובשנה  אדר , חודש  בפתיחת  בעמדנו
הידוע  וע "פ  - ושני ראשון אדר  אדר , חדשי

הצינור  את  הפותח  מיוחד , כח  הדבר  שלפתיחת 
צריך  - זו בשנה  אדר  חדשי ימי כל  במשך  לשמחה 
("משנכנס  והכניסה  מהפתיחה  כחות  מיד  לשאוב 

שמחה , עניני בכל  להרבות  אדר ")

טובות  החלטות  מקבל  ואחת  אחד  שכל  עי"ז
להוסיף  האופנים  בכל  להשתדל  - לפועל  ומביאם 
זה  ביום  עוד  החל  המשמחים , בדברים  ולהרבות 
שמחתכם  ש "ביום  [ובפרט  בשבת  המותר  באופן

השבתות " והולך אלו דמוסיף  באופן - ולאח "ז ,[

להוסיף  אדר , חדשי מב ' ויום  יום  בכל  ושמח  ואור 
[כידוע  שמחה  בעניני יום  צ "ל בכל  שבשמחה 

חדשות "]. "פנים  - יום  בכל  חידוש 

וקדושה , טוב  עניני  בכל  הכלל  שכל וע "פ 
- משובח  ה "ז המרבה  וכל  משובח  ה "ז המקדים 
הם  שמצ "ע  שמחה , לעניני בנוגע  צ "ל  שכן עאכו"כ 

גדר  דפורץ  בשמחה "באופן "מרבין ועאכו"כ  ,
מיתווסף  יום  שבכל  באופן - ועאכו"כ  אדר , בחודש 

שלפנ"ז. הימים  לגבי בשמחה 

ובפשטות :

שמחה , עניני  בכל יוסיף  יהודי  בנוגע שכל  הן
(כידוע  הזולת  את  לשמח  בנוגע  והן בעצמו, אליו

עם  ביחד  דוקא  היא  השמחה  ענין ששלימות 
הזולת ),

ע "י  - לראש  ישרים ולכל  ה ' ב "פקודי ההוספה 
לב " ובפרט משמחי דתורה  נגלה  התורה , לימוד  ,

לידי  שמביא  גדול  ותלמוד  התורה , פנימיות 
בהידור .מעשה  המצוות  קיום  -

בתומ "צ  בשמחה  מרבין שע "י - עיקר  וג "ז ועוד 
ובענינים  ע "י גם  בפשטות , גם  בשמחה  יתווסף 
שגם  הוא  דאדר  שהחידוש  לעיל , [כמדובר  גשמיים 
השולחן  הוראת  ע "פ  - מזלי'"] "בריא  יהי' בעולם 
את  והן עצמו, לשמח  בנוגע  הן בזה  וגם  ערוך .
את  לשמח  יוסיף  הבעל  - ביתו מבני החל  הזולת ,

יוסיפו והורים  בענינים אשתו, ילדיהם , את  לשמח 
השו"ע המשמחים  כפס "ד  (בטבעם ), ,אותם 

כפי  הילדים , את  ישמח  האב  כאשר  [ובפרט 
ילדיו, את שמשמח שעי"ז בפועל שרואים
מכיון  יתירה , שמחה  אצלם  לפעמים  מיתווספת 
קשה " "מלה  להם  לומר  יכול  שלפעמים  שרואים 
מביא  ה "ז מכן שלאחר  באופן אבל  חינוך ), (בגלל 

אליהם ]. בחביבותו יתירה  להוספה 

בסביבתו  הזולת  את  בלשמח  להוסיף  - וכן
עוה "ז). ובן עוה "ב  בן נעשה  שעי"ז לעיל , (כמדובר 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

וש"נ.89) א. סג , שבת
(90418 ע' חי "ח  לקו"ש וראה ובסופו. רפי "א מלכים הל '

וש"נ. ואילך .
ספי "א.91) שם הרמב"ם ל '
ב.92) ק, תהלים
מז.93) כח , תבוא
וש"נ.94) ואילך . 74 ס"ע ח "כ  לקו"ש ראה
י .95) י , בהעלותך  ספרי 

ואילך .96) ס"ז סס"ב אה"ע טושו"ע סע"ב. ז, כתובות
ואילך .97) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  ראה
הי "ח .98) פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם ראה
ט .99) יט , תהלים

ב.100) מ , קידושין א. כז, מגילה
סתקכ "ט 101) או"ח  טושו"ע שם. רמב"ם א. קט , פסחים

ס"ז. שם אדה"ז שו"ע ס"ב.



כג         

-יד . בשמחה  וריבוי שההוספה  רצון, ויהי
מהגדרים  החל  הגדרים , כל  את  כבר  תפרוץ 

וקדושה ,האחרונים  לטוב ולהפכם  בגלות , שנותרו

האחרון  הרגע  של  הגדרים  את  לפרוץ  - ובעיקר 
הגאולה , של  הראשון הרגע  ייעשה  שזה  בגלות ,
מתוך  ובפרט  בכלל , ועבודתינו מעשינו ע "י שבאה 
צדקניות  נשים  של  עבודתם  ע "י - ובמיוחד  שמחה ,
שהי' (כשם  הגאולה  תבוא  שבזכותן בישראל ,

מצרים ) ,בגאולת 

על  - ל "ע  - שנספו צדקניות  הנשים  ובפרט 
רצון  ויהי געדאכט " אידן קיין "פאר  השם , ַַקידוש 
ענין  ושל  זה , כגון האחרון המקרה  יהי' שזה 
ימים  אריכות  רק  יהי' ולהבא  ומכאן בכלל . הפטירה 
אנשים  בנ"י ולכל  מבנ"י א ' לכל  טובות  ושנים 
מזלי'" ש "בריא  ובפרט  - בריאות  מתוך  וטף , נשים 

וברוחניות , בגשמיות  בריאות  - אדר  בחודש  -

נצחיים , לחיים  כלל , הפסק  בלי שעוברים , עד 
והשלימה . האמיתית  בגאולה 

לה  ובודאי מישראל , לכאו"א  תעמוד  וזכותה 

שוכני  ורננו "הקיצו יהי' שכבר  מכך  החל  בעצמה ,
מיד עפר " קמים  וצדקניות  וצדיקים  ,.

ולשוננו  פינו שחוק  "ימלא  - זה  כל  ותמורת 
ע "י  לזה  וכלי הכנה  שעשו עי"ז ובפרט  - רנה "
[ע "י  פינו" שחוק  ד "ימלא  מעין הזה  בזמן השמחה 
תפילין, מצות  ע "י ובפרט  בכלל , המצוות  קיום 

טובא "שעי"ז  שחוק "בדח  ד "ימלא  מעין
מו"ח פינו" כ "ק  של  בדורו בהיותנו ובפרט  ,[

על  מרמז יצחק " "יוסף  ששמו דורנו, נשיא  אדמו"ר 
ושמחה . ושחוק  צחוק  מלשון) ב (יצחק  הוספה 

בבנינו גו' ובזקנינו בנערינו בנ"י, וכל
אתם ובבנותינו  וזהבם  כספם  עם  יחד  , יחד ,

לארץ  שבחוץ  מדרשות  ובתי כנסיות  בתי כל  עם 

הקודש , עיר  לירושלים  הקודש , לארץ  הולכים  -
והמשולש , השלישי המקדש  לבית  הקודש , להר 

ותיכף  .
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ב.102) יא, סוטה

יט .103) כו, ישעי '
א.104) קמ , זח "א ראה
וש"נ.105) .2 שבהערה לקו"ש ראה
סע"ב.106) ל , ברכות
א.107) לא, שם ראה
ט .108) י , בא
ט .109) ס, ישעי '
א.110) כט , מגילה ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

ת"ח על הבשו"ט שהודיעני אשר הנתוח שנעשה למרת... תחי' עבר בהצלחה, כן יזכהו השי"ת 
להיות איש טוב מבשר טוב וכמרז"ל בקדושין דף מ' ע"א טוב לשמים טוב לבריות ובעבודת האדם 
לקונו היינו טוב לשמים לנה"א טוב לבריות לגוף ונה"ב שלו, שזוהי מתורת הבעש"ט וכלשונו בביאור 

הפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ כו' והועתק בהיום יום עמוד כ"ג.

אתענין לדעת מעניני לימודו ובטח יש לו ג"כ קביעות במקצוע דתורה שנק' בדברי רז"ל קב 
חומטין )שבת לא, ע"א( אשר בזה תלוי ג"כ הקיום והתועלת של כל הכורין דחטין )שהתורה נק' חטה(.

בברכה לת"ת ביראת שמים אמיתית.
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dnexz zyxt zegiyÎihewlb dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙ÈÈ· È·‚Ï Ì"·Ó¯‰ ËËˆÓ˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰
ÍÎ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â ,˜"Ó‰È·

הפסוק  לומד 1מן בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו 
ביתֿהבחירה  בהלכות לעשות 2הרמב"ם "מצותֿעשה :

שנאמר: הקרבנות... בו מקריבים להיות מוכן לה' בית
שעשה  משכן בתורה נתפרש וכבר מקדש, לי ועשו
עד  באתם לא כי שנאמר: שעה, לפי והיה רבינו, משה

,3עתה..."

מלכים  בהלכות זה 4ואילו ענין הרמב"ם לומד
כניסתן  בשעת ישראל נצטוו מצוות "שלש אחר: מפסוק

שנאמר  ביתֿהבחירה ולבנות תדרשו 5לארץ... לשכנו :
כאן  מצטט הוא אין מדוע השאלה: ידועה שמה". ובאת

ביתֿהבחירה? הלכות בתחלת המצוטט הפסוק את

משנה" "לחם "ועשו 6בעל שבפסוק כך, על עונה
"לשכנו  ובפסוק המדבר" "משכן על מדובר מקדש" לי

רש"י  (כפירוש שילה" ל"משכן היא הכוונה )7תדרשו"
דבביתֿ ודאי מצוה היא ובמדבר דבשילה היכא ו"כי

מצוה" היא .8הבחירה

עלֿידי  נחשבת לה'" "בית בניית מובן: אינו אך
וזוהי  עשה" כ"מצות ביתֿהבחירה בהלכות הרמב"ם
פסוק  מצטט הוא מדוע כך: ואם לדורות, הנוהגת מצוה

בניית על רק היא המצוה ?okyndשבו

בהלכות מביא הוא מדוע קשה: Îziaובכלל
dxigad,הן כן כשמן אשר מצוותֿהעשה , היא שתוכנן

על  הוא שבו שהציווי פסוק ביתֿהמקדש, על לדורות
בהלכות ואילו המדבר, הן,miklnמשכן כן שכשמן

את  מצטט הוא המלך, מצוות על בעיקר בהן שמדובר
שילה  משכן על מדובר שבו תדרשו", "לשכנו הפסוק

עולמים  .9ובית

.·

˘¯„Ó· ¯Â˜Ó‰ ÔÓ ‰˘Ó Ì"·Ó¯‰

מצטט  הרמב"ם שאין להשיב, ניתן לכאורה
מקדש" לי "ועשו הפסוק את ביתֿהבחירה בהלכות
המצוה  נלמדת שממנו מפני אלא המשכן, על כציווי

בית בניית של ב ycwndהכללית ככתוב ,miyxcn10 אך .
מלכים  בהלכות מצטט הוא מדוע מובן, לא זה לפי

שמה". ובאת תדרשו "לשכנו – אחר פסוק

הסגנון  מן שנראה מפני הדבר, קשה במיוחד
הוא  מלכים בהלכות הרמב"ם לדברי שהמקור וכדומה,

מקדש"11המדרש  לי "ועשו הפסוק את המצטט ,
המדרש: דברי ואלה המקדש. בית על כמדבר

לארץ, בכניסתן ישראל נצטוו דברים שלשה "על
ולהכרית  ביתֿהבחירה להם ולבנות מלך עליהם למנות
שום  דכתיב: מלך עליהם למנות עמלק. של זרעו את
דכתיב: ביתֿהבחירה להם לבנות מלך, עלך תשים

ycwn il eyre והיה דכתיב: עמלק של זרעו להכרית ,
נראה, מכך עמלק". זכר את תמחה אלקיך... ה' בהניח
מצות  במדרש נלמדת הציוויים שלוש של שבענין
מקדש". לי "ועשו הפסוק מן ביתֿהבחירה בניית
מדברי  מלכים בהלכות הרמב"ם משנה איפוא, מדוע,
פסוק  ומצטט ביתֿהבחירה בהלכות ומדבריו המדרש

למצוה? כמקור אחר

.‚
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בניית על להבין: יש לכך ycwndבנוסף zia ישנו
בו  אלקיך ה' יבחר אשר המקום "והיה מפורש: ציווי

שם..." שמו בגמרא 12לשכן כמצוטט .14ובספרי 13,
מזכיר  לדורות, המצוה את המונה הרמב"ם, אין מדוע

ביתֿהבחירה? הלכות בתחילת זה פסוק
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ח.1) כה, פרשתנו
צה.2) מצוה בחינוך ועד"ז כ. מ"ע ובסהמ"צ בתחלתו.
ט.3) יב, ראה
בתחלתו.4)
ה.5) יב, ראה
שם.6) מלכים בהלכות
בספרי 7) אבל שם. פרש"י יא. יב, שם ספרי וראה שם. ראה עה"פ

ברמב"ן  וכ"כ ירושלים. על דקאי יד) (יב, ולאח"ז ה) (יב, לפנ"ז שם
כא. טז, קרח עה"ת

כו'.8) הרא"ם מ"ש ולפי דבריו בסיום שם וראה
(9.7 הערה לעיל ראה

שם).10) באבער (תנחומא יא תצא תנחומא ספ"ו. רבה עולם סדר
משמע  ובהנ"ל ועוד. גו'). בהניח והי' (עה"פ פ"ג (באבער) דר"כ פסיקתא

הבחירה. בית בנין על רק שקאי
דמקורו 11) כ' שם הרמב"ם בנו"כ אבל שם. ופסיקתא תנחומא

הפסוקים  הובאו לא שם אבל י), יב, (ראה וספרי ב). (כ, מסנהדרין
עמלק. מלחמת לפני ביהב"ח אי' הנ"ל במדרשים ולאידך כברמב"ם.

קידֿקטו. מ"ע סמ"ג שם. מלכים) (הל' ספר קרית וראה
יא.12) יב, ראה
שם.13) סנהדרין
לקמן 14) וראה שם. מ"ע וברמזי קסג במ"ע הסמ"ג וכ"כ שם. ראה

.38 הערה
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משנה" סובר 15ה"כסף שהרמב"ם כך, על משיב
בניית  על כציווי נאמר לא המקום..." "והיה שהפסוק
שיביאו  הוא", בעלמא "סיפור אלא ביתֿהמקדש,

zepaxw'וה'ספרי והגמרא ה'. יבחר אשר למקום
של  זרעו ש"הכרתת לכך כהוכחה רק זה פסוק מצטטים

ביתֿהבחירה". לבנין קודמת עמלק

הידוע  לכלל מתאימים הדברים שאין לכך, בנוסף
הרמב"ם  ביותר 16בשיטת הפשוטה הדרשה את המביא ,

כך, הדבר אין וכאן בגמרא, נמצאת שאיננה למרות
יותר  זה 17קשה פסוק אין מדוע הנ"ל: הדברים לפי

מלכים  בהלכות הרמב"ם עלֿידי גם כהוכחה 18מובא
הבית? לבנין קודמת עמלק של זרעו שהכרתת לכך

.„

ÈÏÂ‚Ï‚ ÏÎ ËÂ¯ÈÙ· ‰ÎÏ‰Ï ˙Â·È˘Á‰ È‰Ó
?ÔÎ˘Ó‰

ביתֿ בהלכות הרמב"ם לדברי הסבר נדרש כן
נתפרש  "וכבר א' הלכה סיום לאחר אשר הבחירה
שעה  לפי והיה רבינו משה שעשה משכן בתורה
בהלכה  ממשיך הוא עתה...", עד באתם לא כי שנאמר
ארבע  בגלגל המשכן העמידו לארץ שנכנסו "כיוון ב':
ובנו  לשילה באו ומשם ושחלקו שכבשו שנה עשרה
ולא  עליו המשכן יריעות ופרשו אבנים של בית שם
שילה  משכן עמד שנה ושס"ט תקרה. שם היתה
וכשמת  מקדש שם ובנו לנוב ובאו חרב עלי וכשמת
באו  ומגבעון מקדש שם ובנו לגבעון ובאו חרב שמואל
שנה", וחמשים שבע וגבעון נוב וימי העולמים. לבית

ספר  הוא הרמב"ם של תורה" "משנה להבין: וקשה
על  הזה, הפירוש בכל להלכה החשיבות ומהי הלכה,
רק  זהו לכאורה, המשכן? הוקם שבהם המקומות

ישראל? ימי דברי סיפור

הבני  סדר על הרמב"ם לדברי המקור וכו'אמנם, נים
זבחים  במסכת במשנה ענינים 19הוא ישנם במשנה אך ,

הלכות  כולל 20שאינם הרמב"ם של "היד" ספר ואילו ,
פסוקות  הלכות ?21רק

הבנינים  סדר על מסופר אין במשנה גם יתרֿעלֿכן:

"באו  לכך: הקשורות הלכות בצירוף אלא בלבד,
נאסרו  לשילה באו נאכלין... ק"ק הבמות הותרו לגלגל
זאת  (וכל הבמות הותרו וגבעון לנוב באו הבמות...
הבמות  נאסרו לירושלים באו הבא) לשלב כהקדמה

נחלה". היתה והיא היתר להן היה ולא

הפשוטה  והסיבה זאת. כל מזכיר אינו הרמב"ם אך
המובאת  ההלכה לצורך הוה". דהוה ש"מאי היא, לכך
בירושלים  המקדש שנבנה "כיוון ג') (הלכה ברמב"ם
ולהקריב  לה' בית בהן לבנות כולן המקומות כל נאסרו
הותרו  לגלגל ש"באו לפרטים חשיבות אין קרבן", בהן

נאסרו...". לשילה ו"באו הבמות"

הרמב"ם: דברי על התמיהה מתגברת זה כל לפי
ומשם  "גלגל... של הסדר את מביא שהוא כך על א)

את מפרט שהוא כך על ב) לשילה...". xtqnבאו
אינו  בודאי, שזהו, מהם, אחד כל שהתקיים השנים
אלו  פרטים ג) ישראל. ימי דברי סיפור מאשר יותר

במשנה. אפילו מובאים אינם

.‰
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לכך, הסיבה את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי
מלך, (מינוי) מצות על מדובר כאשר מלכים, שבהלכות
(ואת  ביתֿהבחירה בנין מצות את גם הרמב"ם מזכיר

מצוות"). "שלש כל

הוא  כאשר המצוות: בספר גם מוצאים לכך בדומה
המקדש  בית בניית מצות את שם "שצונו 22מונה

עבודה... בית לי 23לעשות ועשו יתעלה אמרו והוא
נצטוו  מצוות שלש 'ספרי' "ולשון מוסיף: הוא מקדש",
ולבנות  מלך להם למנות לארץ, כניסתן בעת ישראל

עמלק" של זרעו ולהכרית ביתֿהבחירה כאן 24להם גם .
מצות  בענין האחרות המצוות מובאות מדוע מובן: אינו

המקדש  בית ?25בנין

" ההקדמה מיותרת:ylyגם לכאורה, היא, מצוות"
בפירוט, המצוות שלוש את מונה הוא לאחרֿמכן מיד
כלשון  מספרן. את ולציין להקדים צריך מה ולשם

לי"26הגמרא  למה מנינא :27
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הבחירה.15) בית הלכות ריש
מ 16) הל' ס"ד.לח"מ הרמב"ם כללי מלאכי יד ה"ב. שם לכים
מלכים.17) הלכות ריש בכס"מ שהקשה כמו
בלח"מ.18) ועיי"ש ה"ב. שם
הכס"מ.19) כציון ואילך). ב (קיח, ואילך ב קטז, שם ובגמרא ב. קיב,
בגמרא.20) וכן
בהקדמתו.21) הרמב"ם כמ"ש
כ'.22) במ"ע
בית 23) "לבנות העליר בהוצאת ועד"ז קאפח. הוצאת בסהמ"צ כ"ה

וראה  לעבודה. הבחירה בית לבנות שלפנינו: בהוצאה אבל כו'". עבודה
.34 הערה לקמן

עמלק.24) זרע להכרית במצות קפח במ"ע הביאו וכן
בפני 25) מצוה הבחירה בית שבנין התבאר "הנה ההמשך דבשביל

בית  להם ולבנות כו'. נצטוו מצות "שלש שיאמר מספיק הי' עצמה"
הבחירה".

וש"נ.26) א. סט, שבת
בנדו"ד.27) לחלק יש אבל סל"ד. הרמב"ם כללי מלאכי מיד להעיר
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שם  רש"י בפירוש מתורצת זו ששאלה לומר :28אין
לעשותן  בזו זו תלויות שהן הללו שלש נקט "להכי

ביתֿהבחירה", ואחריה עמלק ואחריה מלך כסדרן...

" מדוע רק סביר שזה לא hwpמפני אך הללו" שלש

" – ההקדמה zeevnאת yly."

.Â

ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÎÂ¯Î ˙ÂÂˆÓ‰ ˘ÂÏ˘

(כלשון  הן אלו מצוות שלוש הוא: לכך ההסבר
שלוש  שהן למרות כלומר, בזו". זו "תלויות רש"י)

את  משלימה גם מהן אחת כל הרי נפרדות, מצוות
בשלימותה  מתקיימת מלך מינוי מצות האחרות",

של  זרעו הכרתת של המצוות גם מתקיימות כאשר

ביתֿהבחירה  ובניית האחרות,29עמלק לגבי גם וכך ,
תלויה  ביתֿהבחירה בניית מצות קיום ששלימות כך

עמלק  ומלחמת מלך מינוי של המצוות .30בקיום

"זו  של שהקשר הפסוק מן לומדים לכך בהמשך

אחרֿכך  מלך, מינוי תחלה סדרן: לגבי גם הוא בזו"

ביתֿהבחירה. בניית ואחרֿכך עמלק, של זרעו להכרית

של  והקיום החיוב בזמני סדר אינו זהו כלומר,
מצד פרט l`xyiהמצוות זהו אלא ישראל", "נצטוו –

צריכים  מלך, של ההגדרה עצם מצד מלך: במינוי
עמלק  מלחמת ולצורך 31להיות ביתֿהבחירה, ובניית

מלך  מינוי נדרשים המקדש, עמלק.32בית ומלחמת

הפסוקים  את ב' בהלכה הרמב"ם מצטט 33[ולפיכך

מכל  מסביב לו הניח וה' בביתו המלך ישב כי "ויהי
בבית  יושב אנכי הנביא נתן אל המלך ויאמר אויביו

על רק איננה הפסוק מן ההוכחה xcqארזים...":
הגמרא  שמצטטת בפסוקים היה די כך לשם – המצוות
יבחר  אשר המקום והיה אויביכם... מכל לכם "והניח
"מלך" מצוות בקיום פרט שזהו כך על אלא – ה'..."

ישב כי "ויהי והכרתתו: עמלק בביתו,jlndומלחמת
elוה' gipdויאמר ].jlnd"...34מסביב...

" כל את הרמב"ם מציין מדוע מובן yelyבזה
zeevnd בניית של במצותֿעשה וגם מלכים בהלכות "

בזו  זו וכרוכות תלויות שהן מפני – .35המקדש
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מצות.28) שלש ד"ה שם סנהדרין
ענין):29) אותו ממש שאינו (אף זה jlnמעין iepina,ישראל מלך –

ועוד. השבטים. כל על בקרן, נמשח דוד, מבית
wlnra.ועוד יחיד. דכל המן, בימי שאול, דיהושע, באופן –

g"adiaaכשחסרו ראשון, בית וכו', משכן –ea.ב"ש דברים, ה'
ועוד.

ציצית, תש"י. לאחרי בפ"ע, תש"ר ולדוגמא: – מצות בשאר ועד"ז
ואכ"מ. בציצית. תכלת

הדוגמאות 30) וראה – לעכב גם או לכתחילה, רק שיהי' ואפשר
במשנה  דמ"ש די"ל (215 (ע' חי"ח לקו"ש וראה הקודמת. דבהערה
(אף  היו" שערים "שבעה – כו'" היו שערים "חמשה מ"גֿד) פ"א (מדות
כל  ישנם שלא וכ"ז אחת מציאות הם שכולם לרמז לאח"ז) שמפרשם
כו'). מקלט ערי שש ב. ט, מכות (וע"ד שער דין מהם לא' אין השערים

הרוחות 31) אלקי ה' "יפקוד טזֿיז) כז, (פנחס משה שכשבקש להעיר
ובמפרשי  ובספרי גו'" לפניהם יבוא ואשר לפניהם יצא "אשר אמר גו'",

כדרך "לא שם ובפרש"י למלחמה, שהוא כו'iklnהתורה האומות
כו'"*. בדוד וכן יהושע. שעשה וכדרך כו', למלחמה חיילותיהן משלחין
שמינוי  לראי' הביאו שם (ראה) ובספרי שם) (סנהדרין שבגמרא ולהעיר
מלחמה  יֿה כס על יד כי אומר "כשהוא עמלק מלחמת לפני הוא מלך
(נסמן  רז"ל דרשו ע"ז והרי כו'", שנאמר מלך אלא כסא ואין בעמלק לה'
וראה  עמלק. במחיית תלוי שלם שהכסא ,(79 הערה וראה 78 הערה לקמן

.34 הערה לקמן בשלח. ס"פ רמב"ן
במלך 32) אלא העזרות ועל העיר על מוסיפין ש"אין מזה להעיר

לפי  וגם הי"א). פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם במשנה. א יד, (שבועות כו'"
" א) (טז, שם בגמרא שם)zg`aהדיעה (שבועות הריטב"א כ' אלו", מכל

שם. לסנהדרין צפע"נ וראה כולהו". בעי' ד"למצוה
קמסתפק  דלא הש"ס דמשמעות כ', שם סנהדרין לע"י יעקב בעיון
דפשיטא  דמילתא לפי מלך העמדת קודם תחלה ביהמ"ק לבנות אי כלל
הלוי  בית בשו"ת הוא ועד"ז א). (ד, בב"ב כדאיתא קודם מלך דהעמדת

דא"א  הנ"ל מצד קודם דמלך לי' דפשיטא (בהגהה), סק"ח ס"א ח"ב
לי'. מסתפק בזה דגם שם, לע"י בהרי"ף אבל במלך. אלא העזרה לקדש
מצד  א) גם: הוא דשייכותם הנ"ל) מפרש"י (ובפרט מהגמ' דמשמע וגם
של  זרעו והכרתת מלך שישנו הנפעל מצד ב) פועל, – המצוה קיום
וכיו"ב. העזרה לקדש א"א מלך דמבלי המציאות מצד רק ולא עמלק.

פמ"ה. ח"ג ממו"נ ולהעיר .35 ,34 הערה לקמן וראה
בתחלתו.33) ז ש"ב
על 34) חובה "שהם המ"ע חלק סוף בסהמ"צ הרמב"ם עפמש"כ

והכרתת  מלך והקמת הבחירה בית בנין כמו ואיש איש כל לא הציבור
הבחירה  בית ובנין עמלק במחיית במלך הצורך אם יל"ע עמלק" של זרעו

דגדר השלימות נעשה דאז כיון שנצטוו xeaivהוא מה לפ"ז [ויומתק
הי"א.ux`lבכניסתם פ"י ברכות הל' (לרמב"ם בצפע"נ עפמ"ש (דוקא)

לא"י  דכשנכנסו סקמ"ג) תשי"ד) (נ.י. ווארשא צפע"נ שו"ת ב. צ, מהד"ת
מלך  מינוי במצות ציבור דין שונה לפי"ז אבל ציבור] גדר נעשו דוקא
הכתובים  כפשטות למלך, במיוחד שייכות אלו דמצות או מבהשאר.
לעשות  מוטל המלך דעל שם) (שמואל ברד"ק וכמ"ש הרמב"ם שהביא
היראים  דעת וע"ד שם). לסנהדרין צפע"נ (וראה כו' ישראל את ולצוות
עמלק  מחיית לענין – בשלח ס"פ רמב"ן סתל"ה). – (בהשלם סרצ"ט
הרמב"ם  לשון וראה הציבור**. על מצות נק' זה ומצד חייב. דהמלך

עמלק. מלחמת לענין שם) (ובה"ה מלכים מהל' רפ"ה
א)35) אופנים: בג' י"ל אלו מצות דג' דהשייכות נמצא כהנ"ל ולפי

וזמן  מלך. מינוי לאחר הוא עמלק של זרעו הכרתת חיוב דזמן הזמן, מצד
המצוה, קיום מצד ב) עמלק. מלחמת לאחר הוא הבחירה בית בנין חיוב

ומלחמת zevnדקיום מלך מינוי מצות קיום לאחר הוא הבחירה בית בנין
קיום דשלימות לאידך, (ועד"ז מקיימים zevnעמלק כאשר היא מלך מינוי

בחפצא  שלימות ג) הבחירה). בית ובנין עמלק של זרעו הכרתת גם לאח"ז
(וכן  עמלק ומלחמת מלך מינוי לאחר נעשה הוא כאשר הבחירה דבית
בית  ובנין עמלק מלחמת הוא לאח"ז כאשר מלך גדר שלימות לאידך

.32 הערה משנת"ל לפי ובפרט הבחירה).

.56 dxrd 279 'r g"ig y"ewl d`xe .c"tq .c"d `"t my m"anx d`xe (*
.jli`e 165 'r h"ig y"ewl dkex`a d`xe ."ea oielz l`xyi lke xeavdy xeavk jlnd" g"nwq `"g `"ayxd z"eyn xirdl (**
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הלכות  בתחילת ההלכות המשך גם מובן זה לפי

מוכן... לה' בית לעשות "מצותֿעשה ביתֿהבחירה:

נתפרש  "וכבר וממשיך: מקדש", לי ועשו שנאמר
שעה...". לפי והיה רבינו משה שעשה משכן בתורה

המשכן  על גם מוסבת לה'" "בית בניית מצוות כלומר,

רבינו  משה .36שעשה

בשתי  כרוכה המקדש בית בניית שמצוות וכיוון

מינוי  מצות בקיום צורך יש ולקיומה האחרות, המצוות
לומר  הכרח עמלק, ממלחמת "בהניח" של ובענין מלך,

המקדש. בתי בכל גם היה שכך

" אשר מצוות" "שלוש שאלה למרות eehvpכלומר,
כניסתן בשעת הציווי ux`lישראל לגבי רק זה הרי ,"

yelyעל lk"'לה "בית בניית מצות אך המצוות.
ציווי הדורות `cgכוללת מקדש"37לכל לי "ועשו –

הבנינים  כל את הכולל מובן 38– ולכן בניית 39, שגם ,
של  הענינים לאחר היתה לפניֿכן משכן או מקדש כל

ש"תלויות  מכיוון מסביב", אויביך מכל ו"הניח... מלך

בזו". זו

עצמו המקדש בית בנין ששלימות כשם ixeclאך
zexec40 המקדש "שנבנה עולמים בית בבנין רק היא ,

מינוי  הקודמים: לתנאיו פרטיו לגבי גם כך בירושלים",

ששלימותן  עמלק, ומלחמת עלֿידי 41מלך דוקא נגרמה
בירושלים. המקדש בנין

לי  "ועשו הפסוק את הרמב"ם מצטט זו מסיבה
משכן  בתורה נתפרש "וכבר מיד וממשיך מקדש"

חל  כפשוטו הציווי שעה": לפי והי' רבינו משה שעשה

בניית  מצות את קיימו בכך וגם משה, של המשכן על
היה", מלך רבינו ש"משה מפני תנאיה, לכל לה'" "בית

הרמב"ם  ממלחמת 42כדברי מנוחה לאחר היה והדבר ,
"ויחלוש  לפי 43עמלק: עמו ואת עמלק את יהושע

לי44חרב" "ועשו על הציווי נשאר ומאז .ycwn"

לתמיד.

.Á
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בהתחילו  הרמב"ם, בדברי ההרחבה מובנת זה לפי

שעה" לפי והיה רבינו משה שעשה ב"משכן
בגלגל  המשכן העמידו לארץ שנכנסו "כיוון ובהמשיכו

מסביר, הוא בכך ושחלקו". שכבשו שנה עשרה ארבע

היה  משה של במשכן מקדש" לי "ועשו של שהציווי
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רק  כ"א קיומם, בסדר תלוי' אינה החפצא דשלימות י"ל אבל
עיניך  שבין זמן ש"כל שמספיק – בתש"ר ודוגמא הג'. דכל בהמציאות

) ע"י לאות "והי' גם שצ"ל או שנים", עיניך".xcdeיהיו בין ולטוטפות (
צריך האם – תש"ר ב-הקדים וראה evlglונפק"מ ותש"ר. תש"י ולהניח

ואילך. 47 ע' חי"ט לקו"ש
ג) פעולה, ב) הפועל, מצד א) הנ"ל: אופנים ג' יותר פשוט בסגנון

נפעל.
הציווי 36) קיום נגמר לא שבזה מוכח שעה לפי שהי' מכיון אלא

ברמב"ם. הפי' כפשטות מקדש" לי ד"ועשו
"לעשות37) כ' לדורות המ"ע בתוכן כשמדבר כאן iil'ולכן zia

"לבנות כ' מלכים הל' בריש משא"כ dxigadכו'"*, zia לקמן וראה ."
בית  "לבנות כ' ביהב"ח להל' שבהכותרת שבמצות ולהעיר .57 הערה
וראה  הבחירה". בית "לבנות היד ספר בריש המצות ובמנין המקדש".
וש"נ. .143 ע' שם ואילך 140 ע' חי"ט .93 והערה 91 ע' חי"ז לקו"ש

מקדש 38) לי דועשו יד) (פי' ראה לספרי רב דבי ספרי עד"ז ראה
מקום  לעשות חייבים שעה דמאותה ולדורות שעה לאותה ציווי הוא
שם. ביהב"ח הל' ריש ספר קרית עה"כ. פרשתנו ובאוה"ח כו'. מקודש
הוא  כלל קרא  דהאי "משמע ביהב"ח הל' בריש הכס"מ כוונת זוהי ואולי
לבית  בין וגבעון ונוב לשילה בין שבמדבר למשכן הן מקום לכל

סק"ב**. שם ביהב"ח הל' המורי' הר וראה עולמים".
מקדש" לי "ועשו הכתוב הביא הוא שגם אף הסמ"ג, דעת משא"כ
גו'". יבחר אשר המקום והי' "ונא' שם ממשיך א) הרי: (קסג) מ"ע ברמזי
עה"פ). פרש"י (ראה תעשו" וכן "וגו' כ' מקדש" לי "ועשו בהכתוב וגם

ביהב"ח  בנין של זו מצוה "זמן בפנים שם מלשונו ב) ברמב"ם. משא"כ
כס"מ  (וראה מצוה הי' לא שלפנ"ז משמע כו'". דוד ימי עד הגיעה לא

בית בנין מצות זמן שכוונתו לתרץ שיש אף שהרי דוקא dxigadשם). ,
בנין  שבמצות מזה מ"מ אבל נצטוו. מצות שג' לההתחלה בהמשך קאי
ס"ל  דלא משמע כברמב"ם ולא נצטוו") מצות (ש"ג' זה רק חשיב הבית

כהרמב"ם.
בו 39) מקריבים להיות "מוכן הוא ליי'" בית "לעשות דהמ"ע ומכיון

ונוב  שילה במשכן, דגם י"ל בשנה" פעמים שלש אליו וחוגגין קרבנות
או  ט) טז, (ראה הרמב"ן דברי וידועים לרגל. עלי' מצות הי' וגבעון
הר  וראה ח). יב, שם (וראה כו' לרגל לעלות יתחייבו שלא כאן שיבאר

ואכ"מ. ועוד. סק"א. בתחילתו ביהב"ח הל' המורי'
ה"ג.40) פ"א ביהב"ח בהל' הרמב"ם לשון ראה
וקיימו41) נצטוו הערה zevnשאז דלעיל הב' באופן המעלה – אלו

נעשה  כי שלימות תוס' בזה שגם שמובן אף והג'. הא' באופן משא"כ .35
קיום כו'.devndע"י

רע"א.42) טו, שבועות (ור"ח) פרש"י הי"א. פ"ו ביהב"ח הל'
"ככל  למשה ממ"ש נלמד העזרה לקדש כו' מלך שצריכים שזה ולהעיר
שם. ורמב"ם כבגמרא הי' מלך רבינו דמשה כו'" אותך מראה אני אשר

יג.43) יז, בשלח
הי'44) שלא נמחה zzxkdאף לא ראשון מקדש לפני גם הרי עמלק,

ואילך. סע"א כא, ב"ב וראה ועוד. יז. ל, כז. ש"א ראה עמלק, של זרעו
עד"ז  שם סנהדרין צפע"נ וראה שם. רב דבי ספרי סנהדרין. ובחדא"ג

הוה". לא המשיח ימות ועד בזה חטאו "אך מלך לענין

.23 dxrd l"pk ,epiptl v"ndqa k"`yn .gt`we xilrd ze`ved d`x ± "'ek dcear zia" 'k r"n v"ndqa oke (*
.d ,ai d`x ipewfgn xirdl (**
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zexecl ההבדל משכן...". "העמידו כאשר ושקיימוהו ,
נבנה  משה שעשה המקדש הקיום: באופן רק הוא
היה  הוא ולפיכך למסע", "ממסע חונה והיה במדבר

(אהל  "משכן" של ואופן 45באופן שעה". "לפי רק ,(
לארץ", "נכנסו כאשר גם המשיך וקיום חיוב של זה
סיום  לפני שעה". "לפי בבחינת שם היו עוד כל

שכבשו שנה עשרה היה ewlgye"ארבע ויהושע ,"
jln46.

ישראל היו שם לשילה": באו במצב xzei"ומשם
לאחר זה היה ישראל. בארץ מנוחה eyakyשל

ewlgye47שם בנו ואז ,zia אהל ולא אבנים, של
שילה" משכן עמד שנה ו"שס"ט .48כמקודם.

לנוב... ובאו חרב עלי "וכשמת אחרֿכך: גם אך

לגבעון... ובאו חרב שמואל וכשמת מקדש שם ובנו
לגבי  גם כלומר, שנה". וחמישים שבע וגבעון נוב וימי

שם "ובנו הרמב"ם אומר וגבעון למרות ycwnנוב ,"
נקראים  הם מקומות ובמספר הארון שם היה שלא

גדולה" אז 49"במה שגם מפני בניית 50, חובת חלה
ycwnd51 מנוחה של מצב זה היה שלא כיוון אך .

zhlgen בית" זה אין וגבעון" נוב ב"ימי לכן ממלחמה,
minler היה שאז עולמים", לבית באו "ומגבעון – "

היתה  וכן ושלמה, דוד אצל בשלמות "מלך" של הענין
עמלק  ממלחמת שלימה .52מנוחה
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בתחלת  הרמב"ם מדבר מדוע מובן, הנ"ל כל לפי

הוא  ומדוע מצוות", "שלוש כל על מלכים הלכות

ולא  שמה", ובאת תדרשו "לשכנו הפסוק את מצטט
על  מפורש פסוק לא ואף מקדש" לי "ועשו הפסוק את

עולמים  ש"בשעת 53בית התקופה על מדבר הוא .

התקיימו  כבר ואז וחילוק, כיבוש לאחר לארץ", כניסתן
זה  "תלויין הן אשר בהן, שנצטוו המצוות שלוש כל

המקדש  בית בבנין היתה שלמותן שיא אם גם בזה",

:54בירושלים 

שנות  י"ד לאחר אהל, ולא בית, זה היה כבר אז גם

וחילוק  של55כיבוש מצב ישראל,dgepnהיה בארץ
שנתמנה יהושע, באמצעות זה ידי jlnlוהיה עלֿ

להתקיים שצריכה כפי וביתֿדינו, רבינו zevnמשה
זקנים  שבעים של ביתֿדין "עלֿפי לדורות מלך מינוי

נביא" רק56ועלֿפי שהיה המשכן לעומת זאת itl[כל
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ה"משכן"45) על "אהל" קאי ובפשטות ו. ז, ב שמואל ראה
ובכ"מ. א. רמא, זח"ב וראה שם. פרש"י ועי' "שילה". על ו"משכן"

ה"ג.46) שם מלכים הלכות רמב"ם
הכתובים וא 47) מב' הרי עמלק, מלחמת לאחר היא שהמצוה ף

" מלכים) הל' (ורמב"ם מכלgipdeשבגמרא המקום `mkiaieלכם והי' גו'
וישבתם  הירדן את "ועברתם היא הכתוב התחלת שבפשטות (ובפרט כו'"

"וה' לארץ) בכניסתם ד"ה שם סנהדרין פרש"י וראה גו'". לו gipdבארץ
חדא"ג  וראה דמנוחה. למצב שייך הבית שבנין מוכח אויביו" מכל מסביב
והי' שם) בדק"ס (הובא מהגי' ולהעיר שם. רב  דבי ספרי שם. סנהדרין
ובספרי  עמלק. במחיית תצא דפ' הכתוב – אויביך מכל ה"א לך בהניח
התיבות  כ"א גו'" לכם "והניח הכתוב המשך הובא (לא לפנינו ראה

אתכם. מנחיל ה"א אשר לפנ"ז)
תקרה",48) שם היתה ולא עליו המשכן יריעות "ופרשו מוסיף אבל

.55 הערה לקמן וראה ממש. קבוע בית הי' לא שעדיין היינו
ב.49) ט, מגילה מאירי וראה ספי"ג. זבחים תוספתא ד. ג, מ"א
ובכ"מ.
(50" כתב (וכ"כ epaeולכן אבנים בנין שם שהי' שמשמע מקדש" שם

בפיה"מ  כמ"ש המשכן – אוה"מ שם שהקימו ולא ב), לח, פסחים רש"י
תפא"י  וראה מכ"מ. וכדמשמע מ"ז. פי"ד זבחים במשנה להרמב"ם

סק"ד. שם המורי' הר שם. זבחים
לשון 51) (ראה שמואל ע"י נבנה ונוב מלך, צריך לזה גם אם וצ"ע

וש"נ) סע"ב קיח, (זבחים ושנהjlnyהגמרא שאול jlnyשמואל,
סדר  פי"ג. ס"ע ראה דוד, או שאול (שמואל*) ע"י וגבעון ושמואל),

" אם תלוי ואולי ועוד. סק"ה. שם המורי' הר תתעא. ב"א שם epaהדורות
ycwnשרק או למלך. צריך שאז כאן) (כרמב"ם "eniwd– האה"מ

המשכן.
השלישי52) בית בבנין אלו מצות דג' הסדר רפי"א וכ"ה כברמב"ם

שם: ובה"ד המקדש. ובונה וכו' המשיח המלך מלכים: cenriמהלכות
jln הכרתת ולאחר עמלק מלחמת כולל – (סתם ה' מלחמות וילחום כו'

האומות  כל ונצח והצליח עשה "אם כו' (– דמנוחה ומצב כו' זרעו
במקומו. מקדש ובנה – אז – הצנזור) ע"י נשמטו אלו (תיבות שסביביו"

סק"ב. שם המורי' הר וראה
מהל' פ"ו (רמב"ם וכו' מלך שם הי' שלא שני לבנין בנוגע אבל
כו'"), ראשונה בקדושה נתקדשה "ובמה שם (וברמב"ם הי"ד ביהב"ח
קונטרס  וראה הא'. המקדש דבית המשך שהוא כיון צריך דאין י"ל אולי
מרמב"ם  ולהעיר בתחילתו. דוד שאילת בשו"ת וירושלים ציון דרישת
ולבניו  לו המלכות והרי וכו' דוד שנמשח "כיון ה"ז פ"א מלכים הלכות

ואכ"מ. ועוד. שם. סנהדרין צפע"נ וראה שם. ובה"ט כו'"
בסופו.53) שם רב דבי ספרי ראה
הביא 54) לא מ"מ הבחירה", ב"בית מדבר שהרמב"ם אף והיינו

שילה.yxetnכתוב משכן מרומז שבו כתוב אלא הבחירה, בית על
וכדלקמן.

וגבעון)55) ונוב בגלגל (משא"כ הבמות נאסרו לשילה כשבאו ורק
א  קיט, שם גמרא וראה ב) קיב, זבחים (משנה כו' מנוחה היתה והיא
ובפיה"מ  שילה". זו "דנחלה דיעה גם ט) יב, ראה (ובספרי  ושם ואילך.
אשר  המקום אלא ב) (כו, תבוא ספרי וראה כו'". בית שילה "נקרא שם
ובית  שילה הושוו ובכ"מ שם. רמב"ן עולמים. ובית שילה זה ה"א יבחר
ובכ"מ. פדֿפה. מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה עולמים.

ואילך. 79 ע' חכ"ד לקו"ש וראה
ה"ג.56) פ"א מלכים הל' רמב"ם

.r"qn (gk) ` l`eny hewlid t"r (*
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dry,מנוחה של במצב לא למסע), (ממסע במדבר ,
של  לפרטים בהתאם מינוי עלֿידי איננה משה ומלכות

מלך] מינוי .57מצות

.È

‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰Ï ÌÈ·Â˘Á ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ÈË¯Ù

ההלכה  על לשאלה גם להשיב ניתן זה לפי

ללמוד  ניתן ומה ביתֿהבחירה, מהלכות לעיל המובאת

כדלהלן: למעשה, להלכה ממנה

פוסק  בית 58הרמב"ם שיעשה לאדם "ואסור :

העזרה". כנגד חצר אולם, תבנית אכסדרא היכל, תבנית

של בקטגוריה נכללים המנויים הבנינים כל ycwnואם
קיימו  מהם אחד ובכל בהתאם, הדינים עליהם וחלים
הענינים  היו זאת אשר עד מקדש", לי "ועשו מצוות את

למשכן  בדומה שבו שכותב 59העיקריים כפי ,
רחוקה 60הרמב"ם  להיכל סביב אחרת מחיצה "ועושין :

המוקף  וכל במדבר שהיו החצר קלעי כעין ממנו
הנקרא  הוא מועד אהל חצר כעין שהוא זו במחיצה

.61עזרה"

חל  תבנית..." "בית לעשות שהאיסור לומר יש הרי
המשכן  תבנית עשיית על שילה 62גם משכן ושל 63של ,

וגבעון  .64נוב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

הרמב"ם 57) כ' ביהב"ח דבהל' הרמב"ם לשון שינוי מובן עפכהנ"ל
"zeyrl(א עז, ב. ג, (מהד"ת הצפע"נ וכ' "לבנות", מלכים ובהל' בית",

ד"ה  פי' "לבנות" ול' "שיהי'", פי' "לעשות" היאדל' בהל'oipadמצוה :"
"בית  וכמ"ש הזמנים (שבכל ביהמ"ק בנין דמצות התוכן מבאר ביהב"ח

'iil אליו וחוגגין הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן (37 הערה (כנ"ל
120 ע' חי"א לקו"ש בארוכה (ראה "לעשות"* הלשון כ' ולכן כו'"),
בשעת  ישראל שנצטוו מצות ב"ג' שמדבר מלכים בהל' משא"כ ואילך).
(תוכן) בעצם לא היא שם המצוה הוספת כי "לבנות", כ' לארץ" כניסתן

קיום כ"א הבית, בנין oipaמצות zevnהבחירה מינוי xg`lyzevnבית
בהמשך  ב ג, שם מצפע"נ להעיר (אבל עמלק של זרעו והכרתת מלך,

ואכ"מ). ומקדש. דמשכן החילוק שזה דכתב דבריו,
כח,58) מנחות א. מג, ע"ז א. כד, מר"ה ה"י. פ"ז הבחירה בית הל'

ב.
כמקדש 59) כו' לבנות חייבים "והכל הי"ב פ"א שם ממ"ש ולהעיר

xacnd.ועוד הי"א. פ"ז .(42 הערה לעיל (הובא שם הי"א ובפ"ו ."
שם. וברא"ם ט. כה, פרשתנו מפרש"י ולהעיר

ה"ה.60) פ"א שם
שהן 61) הדברים הן "ואלו לפנ"ז הרמב"ם מ"ש צע"ק הנ"ל ועפ"י

xwirהנקרא והוא כו' הבית הוא`mleבבנין אולם שגם מנין "xwir בבנין
בית  אדם יעשה לא הנ"ל מגמ' מקורו (ואולי במשכן הי' שלא כיון הבית
אולם  הי' לא במשכן דהא שם ספר קרית וראה אולם). שחשב – תבנית

משכן  בין שינוי ליכא הבית קדושת לענין הכי אפילו כו' למקדש ואע"ג
א. ב, מעירובין ולהעיר עיי"ש. כו' קדושות ג' אלא ליכא במשכן דכמו
שם  המורי' הר וראה מקודש. ההיכל ד"ה מ"ט פ"א כלים תוי"ט ובכ"מ.

ואכ"מ. סק"י.
א"א 62) יד) כו, (פרשתנו תחשים מעורות הנעשים העליונות יריעות

כה, פרשתנו פרש"י א. כח, (שבת משה בזמן רק הי' תחש שהרי לעשות
כבר  ובזה התחתונים, יריעות הוו האהל דעיקר שם בשבת מוכח אבל ה).
הרוח  קפל דאם א) נד, בהשמטות (הפלאה צפע"נ וראה אהל. המשכן נק'

.487 ע' לקמן וראה כשר. המשכן העליונות היריעות את
(דלא 63) לחדש ורוצה בזה שקו"ט סק"ו רנד מצוה במנ"ח

הי' המשכן בזמן בזמנו: רק הוא שהאיסור ושו"ע) הפוסקים כמשמעות
כשהי' וכן לפניו. משמש אז שהי' כיון המשכן כתבנית לעשות אסור
מהזמנים  זמן בכל לעשות אסור הי' ב"ר וכן וגבעון נוב וכן עומד שילה

משמש שהי' התבנית דוגמת שהי' תבנית כשל `fאיזה שני בבית וכן
בכלל  דאין אפשר לפניו משמשין דאין כיון האידנא אבל כו', שני בית
ס"ח  סקמ"א יו"ד טושו"ע הפוסקים דעת נגד הרי"ז אבל הזה. הלאו

כו' המשכן דמות דגם י"ל וא"כ בעצמו), שם (כמו"ש עכשיו גם דאסור
והרמב"ם  רש"י דלדעת כ' סיו"ד או"ח אפרים בית ובשו"ת אסור.
י"ל  דבריו עפ"י וגם ראשון. בית בתבנית גם הוא האיסור (למסקנא)

משכן. בתבנית גם שאסור
הבנינים  כל אסור שעכשיו לומר דא"א הקשה שם במנ"ח והנה
תבניתו". לידע כדי ג"כ שילה המשכן צורת חז"ל לנו מודיעים "דהיו
כמו  הי' כו' ורחבו ארכו שמדת מוכח מדתו מפורש שלא גופא מזה אבל
הרי"ז  ממש בדומה הי' לא אם וגם שע"ג. מהיריעות וכדמוכח המשכן
ד) (צט, ברכה לקו"ת וראה המעכב. שינוי הי' שלא לפי (בפשטות)
שוין  הם לכאורה כי שילה בנין לבין המשכן בנין שבין ההפרש "להבין
בנין  נעשה כן המשכן צורת כמו הפרטים וכל וברחבן בארכן ממש

פא. ע' הרי"פ הנחות אדה"ז מאמרי וראה שילה".
נגנז  כו' שלטו שלא ודוד משה "זה סע"א) (ט, מסוטה ולהעיר
עומדים  כו' שטים "עצי ב): מה, (סוכה א עב, יומא וראה אה"מ".
כו, פרשתנו בחיי רבינו שם). (ובפרש"י ולעולמים" לעולם שעומדין
עפ"י  שזהו ואף ית'. לפניו שמשמש שמשי דמות הוא ג"ז ולפי"ז טו**.
יומא  – כרובים ד"ה ב. מג, ע"ז ב. כד, ר"ה אסרה לא (ד"ה התוס' דעת
חזר  לא למסקנא דגם שם) ע"ז ר"ן א). מג, ב. (מב, ע"ז מאירי ב. נד,

והאיסו  אביי דלא בו מטעם הוא כו'" תבנית בית אדם יעשה ד"לא ר
אביי. אמר ד"ה א שם, ר"ה פנ"י ראה – כו' שמשי כדמות – אתי תעשון

רש"י, מדברי אך ד"ה שם אפרים בית
לשיטת  גם שאסור י"ל במחלוקת להרבות דאין הכלל עפ"י הרי
(כמ"ש  מקדש מורא מדין שהוא ההלכות מהמשך דמשמע הרמב"ם
לג): ל, (תשא בעה"ת רבותינו וראה שם). ומנ"ח אפרים בית בשו"ת

דרך שאין לפי קטורת גבי וכן כמוהו, ירקח אשר hiaxya"איש ynzydl
jln ly."'כו היכל תבנית בית אדם יעשה שלא חז"ל אמרו וכן
סתום 64) דילמוד הכלל וע"פ מקדש" שם "ובנו הרמב"ם עפמש"כ

שילה. – כהקודמו הוא וגבעון דנוב דמקדש לכאורה י"ל המפורש מן
בין  וא"כ דהמדבר, מועד אוהל הרי"ז (50 (בהערה וכו' פיה"מ וע"פ

אסור. בלא"ה האוה"מ בין שילה משכן
יומתק  וכו' משכן תבנית לעשות גם אסור שלהרמב"ם הנ"ל ועפ"י
שולחן  בצורת "שולחן שם) (בהלכה לזה שבהמשך הכלים בדוגמת שזהו

בנוגע בתורה המפורש הוא שצורתם מנורה", בצורת .okynlומנורה
(יד  הרמב"ם דמכללי הוא בפירוש הרמב"ם כתבו שלא והטעם
הוזכרו  שלא מחודשים דינים מביא שאינו ס"ה) הרמב"ם כללי מלאכי

בש"ס.

."zepal" :epiptly miqetca k"`yn .gt`w z`veda my v"ndqa d"ke (*
.`yz t"x z"dr p"rtv d`xe (**
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הענינים: בפנימיות לכך ההסבר

מוסבר  המצוות, שלוש של וסדרן תוכנן לגבי
חסידות  דרגת 65בספרי היא מלך" עליך תשים ש"שום

ה' את ירא שהוא הוא "מלך" של שענינו מפני היראה,
המלך  ובאמצעות הקב"ה, כלפי מתבטל שאת, ביתר

העם  לכל וההתבטלות היראה .66מועברת

של  ענין יראה, של לדרגה שמגיעים לאחר
של  ענין עמלק, מחיית את לקיים צריך "אתכפיא",

"zxrae אחרֿכך ורק "אתהפכא". עלֿידי שהוא הרע",
בית  עלֿידי שבאה עילאה", ל"יראה להגיע וצריך ניתן

תיראו" "ומקדשי – שדרגה67המקדש ,ef יראה של
דור  בכל גם וכך התורה. ענין החכמה, מבחינת באה
ד' עניין – המקדש בית משחרב הגלות בזמן גם ודור,

הלכה  של .68אמות

בית  בניית על הציווי צריכים היו מדוע יובן זה לפי
(המקדש  המשכן של בפועל הבניה וכן המקדש,
שמדייק  כפי רבינו, משה באמצעות לעבור הראשון)

"וכבר  בלשונו שעשה הרמב"ם משכן בתורה נתפרש
epiax dyn,ליראה מגיעים שבאמצעותה הדעת, כי :"

משה  עלֿידי יהודי לכל ומועברת כפי 69נמשכת ,
הפסוק  שעל אלקיך 70שמוצאים ה' מה ישראל "ועתה

בגמרא  שואלים ליראה", אם כי מעמך "אטו 71שואל :
דבר 72יראה  – יראה וכי =) היא"? זוטרתא מילתא

מילתא  משה לגבי (=הן), "אין ועונים: היא?) פעוט
התחלת  של הענינים צריכים היו ולפיכך היא". זוטרתא

(יראה  המשכן לבניית ועד תתאה) (יראה המלוכה
רבינו. משה עלֿידי להגיע עילאה)

נאמר  והמקדש, המשכן ענין על [יתרֿעלֿכן:

כל 73בחז"ל  בתוך – בתוכם" אלא נאמר לא "בתוכו
מישראל. ואחד את lkyאחד להפוך וצריך יכול יהודי

משה  מדרגת לו ניתן לכך והכח ומקדש, למשכן עצמו
הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי אחד 66שבתוכו, כל שלגבי ,

שכתוב  כפי זוטרתא", "מילתא היא היראה ואחד
"שואל "].jnrnבפסוק

בניית  מצות של השלימות היתה שני, מצד  אך,

נעשה  המלכות ענין כי עולמים, בבית רק המשכן
המלך  דוד עלֿידי רק ובגלוי לגילוי 74בשלימות עד ,

"יעמוד  כאשר השלימות, בשיא המלכות 75jlnשל
אביו... כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית

בדקה ולחזק בה לילך ישראל כל znglnויכוף meglie
ycwn dpae ...'d76."במקומו

בשלימות  מלך של הענין יתקיים והכרתת 77ואז ,
שלם  "השם ויהיה – בשלימות תתבצע עמלק של זרעו

שלם" הקב"ה,78והכסא של מלכותו גילוי –79

המקדש  ביתֿ בבנין אשר 80ושלימות נצחי, בנין ,
ידיך"81"מקדש  כוננו בקרוב 82אֿדֿנֿי בימינו במהרה ,

ממש.
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תרסז.65) ע' בשלח אוה"ת
מלך.66) מינוי מצות דרמ"צ גם ראה
ב.67) כו, בהר ל. יט, קדושים
א.68) ח, ברכות
פמ"ב.69) תניא
יב.70) י, עקב
ב.71) לג, ברכות
אבל 72) ועוד. יעקב. עיון בחדא"ג. וכ"ה בע"י. וכ"מ בתניא. כ"ה

שמים. יראת אטו לפניו: בגמרא
אות 73) האותיות (שער של"ה ושני). ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח

ובכ"מ. ל').
תרסו.74) ע' שם אוה"ת שם. דרמ"צ בארוכה ראה
מלכים.75) מהל' ספי"א רמב"ם
זרעו 76) הכרתת מלך מינוי ענינים הג' שזהו 52 הערה לעיל ראה

ביהמ"ק. ובנין עמלק של
בסופו.77) שם דרמ"צ ראה
תהלים 78) מדרש ספ"ג. דר"כ פסיקתא תצא. ס"פ (ובאבער) תנחומא

בשלח. ס"פ פרש"י ט. פי"ב, פס"ר ז. ט,
תהלים 79) מדרש שם. חדא"ג שם. ובפרש"י סע"א. נח, ברכות וראה

"כסא  א: פה, תו"א (וראה ואילך תרסו ע' שם אוה"ת צז. מזמור (באבער)
ועוד). ואילך. ג צה, כו'". מלך עליך תשים שום מלכותו

ענין  דשלימות שם ובהערות ס"ו שנת"ל מה מוכח מכהנ"ל וגם
לוחם  הוא כאשר מלך גדר ושלימות מלך. ע"י היא עמלק מלחמת

ביהמ"ק. בבנין הבאה הערה וראה עמלק. מלחמת
שיהי'80) שכדי – תתרכד) (ע' תצא תרס"ח), (ע' שם אוה"ת וראה

זרעו  שימחה תחלה צ"ל ולכן שלם. והכסא שלם השם צ"ל ביהמ"ק בנין
כו'.

ידים 81) בשתי יבנה ואימתי ומסיים: שם. ובפרש"י יז. טו, בשלח
ועד. לעולם ימלוך שה' בזמן

ר"ה 82) פרש"י סע"א. מא, (סוכה ותוס' רש"י לדעת בעיקר שזהו אף
ומדרשים), בזהר ובכ"מ אין. ד"ה רע"ב טו, שבועות תוס' סע"א. ל,
נת' כבר – מקדש בונה המשיח שמלך הנ"ל הרמב"ם לדעת משא"כ
בכהנ"ל  ראה – והדלתות השערים יבנה שמשיח בזה, התיווך בכ"מ

וש"נ. .61 והערה 98 ע' חי"א לקו"ש
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המשכן  בניית על הציווי נמסר שבו פסוק באותו

מקדש" לי "ועשו – שתכלית 1והמקדש מיד, נאמר –
" היא: הזאת mkezaהבניה izpkye השכינה השראת ,"

ובמקדש. במשכן

היתה  המקדש בבית העיקריות העבודות אחת

הקרבנות  הרמב"ם 2עבודת כדברי מצות 3, שמטרת ,

ההקרבה  יהיה בו "לעבודה היא המקדש 4בניית

תמיד" האש העיקריים 5והבערת שהכלים מובן, מזה .

את  הקריבו שעליו החיצון, המזבח היו במקדש

פרשתנו  בסוף מדובר אודותיו (אשר ),6הקרבנות
הפנימי  בסוף 7והמזבח הציווי נמסר אודותיו (אשר

תצוה  ).8פרשת

חז"ל  אומרים מקדש..." לי "ועשו הפסוק :9על

ואחד  אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו
ומובן  מקדש, להיות צריך יהודי שכל מישראל",

שכינה  תשרה עבודתו שבאמצעות לגרום שעליו

שבתוכו. ב"מקדש"

שני  על חז"ל מדברים שבהם המקומות מן אחד

שבכל  ולמקדש למשכן שלהם הקשר ועל המזבחות
חגיגה. מסכת בסוף הוא יהודי,

.·
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‡ ˙ÂÁ·ÊÓ‰

"כל  נאמר: חגיגה, שבמסכת האחרונה במשנה
היו  רגל כל (לאחר טבילה טעונין במקדש שהיו הכלים
ידי  על נטמאו הם כי המקדש כלי את לטבול צריכים

הארץ  עמי ו 10נגיעת הזהב ממזבח חוץ הנחושת ) מזבח
אומרים  וחכמים אליעזר, רבי דברי כקרקע שהן מפני

מצופין". שהן מפני

מנין  אליעזר: רבי דברי את מסבירה והגמרא
הנחושת  "מזבח – כקרקע הם שהמזבחות יודעים

דכתיב 11דכתיב  הזהב מזבח לי, תעשה אדמה 12מזבח

זה  מזבחות (=הוקשו) איתקוש והמזבחות, המנורה
לזה".

"וחכמים  המילים על הגמרא מתעכבת מכן לאחר
כיוון  "אדרבה, ושואלת: מצופין" שהן מפני אומרים
אילולא  מסביר: (ורש"י מיטמאו?" נינהו דמצופין
העשוי  עץ "כלי שהם מפני טהורים, היו הם הציפוי

"אימא 13לנחת" עונה: והגמרא טומאה). מקבל שאינו ,
מצופין". שהן מפני מטמאין וחכמים (=אמור):
וסוברים  אליעזר רבי על חולקים שחכמים (כלומר,
"ואי  נוסף: ותירוץ הציפוי). מפני נטמאו שהמזבחות
דעתיך  מאי קאמרי, אליעזר לרבי רבנן אימא: בעית

גבייהו" ציפויין בטיל מיבטל דמצופין .14משום
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ואילך. 464 ס"ע ולקמן יג סעיף לקמן וראה חגיגה. מס' וסיום (*
הל'1) ריש רמב"ם כ'. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ח. כה, פרשתנו

ביהב"ח.
(דרשת 2) רמב"ן וראה ורפ"ג. רפ"ב ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה

שכינה  שרתה ולא קס"ג): ע' ח"א הרמב"ן כתבי – תמימה ה' תורת
עיי"ש. נבחר, קרבן ע"י נמי המקדש ובבית קרבנות.. ע"י אלא במשכן

.63 הערה שם ובהנסמן ואילך. 125 ע' חי"א לקו"ש וראה
שם.3) ביהב"ח הל' יב. ובשורש שם. סהמ"צ
כלי 4) עשיית גם כוללת ביהמ"ק בנין מצות הרמב"ם לדעת ולכן

והכל  המקדש מחלקי כולם וזולתם והמזבח והשלחן המנורה המקדש
שם  בלקו"ש כהנ"ל נתבאר – שם) יב ובשורש שם. (סהמ"צ מקדש יקרא

ואילך. 116 ע'
(סהמ"צ 5) לרגל" והעלי' ההליכה תהי' "ואליו שממשיך מה וגם

גם  הרי שם). ביהב"ח (הל' בשנה" פעמים שלש אליו "וחוגגין – שם)
הל' ריש רמב"ם (ראה כו' חגיגה שלמי ראי', עולת – לקרבנות שייך זה

שם). ה"ד ובפ"ב חגיגה.
ואילך.6) א כז,
במשכן 7) העבודה שעיקר "דלהיות רפ"ג: שם לגני באתי ד"ה ראה

הקרבנות עבודת ענין שזהו zxehwd"ומקדש.. dyrn hxtae על (שהם
וש"נ. הזהב). מזבח

שם.8) התורה ובמפרשי המור צרור וראה ואילך. א ל,
האותיות 9) (ש' של"ה פסוקים). ושני ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח

.10 הערה 109 ע' שם בלקו"ש נסמן ובכ"מ. ועוד). ל'. אות
מעבירין).10) (ד"ה א כו, שם במשנה פרש"י ראה
כ,11) כא.יתרו
לא.12) ג, במדבר
לפנ"ז 13) שם כבגמ' כו'", בעינן לשק ד"דומיא טומאה מקבל דאינו
ב). (כו,
שהיו14) בכלים כאן מדובר דהרי צ"ע, ואעפ"כ ycwnaולכאורה

לגבי  ציפוי דבטל או אדמה דאקרי לטעם וצריך הנחושת מזבח קוראו
(כבפרשתנו  נחושת מחופה שטים מעצי הי' דמשכן מזבח רק הרי העץ,
ותוס' ובפרש"י א נה, שבת (וראה כו' מאבנים הי' ביהמ"ק של אבל שם),
ותוס' פרש"י וראה א. ס, (שם ו"בנין" ב) כז, (זבחים רצפה" ו"האי שם),
הנחושת  מזבח הי' "אילו תירץ: כאן ובתויו"ט טומאה. דין בה שאין שם)
כאן  תוס' וראה כו'". נחושת משל יעשוהו לעתיד אם א"נ מרע"ה כבימי

הכלים "כל במשנה הל' אבל מזבח. ycwnaד"ה eidy כמ"פ (ועד"ז כו'"
שלמה  שעשה מזבח דגם סד) (ח, למ"א (ועוד) וברלב"ג צע"ק. לפנ"ז)
ר"פ  הפרשיות מנין רס"ג לסהמ"צ פערלא רי"פ וראה נחושת. מצופה הי'

נו. נה
לפרש  לכאורה מוכרח הרמב"ם לדעת הזהב למזבח בנוגע אמנם
הרמב"ם  שהרי הא'), (בתי' התויו"ט שתירץ כמו כאן וגמרא) (במשנה
מן  אלא אותן עושין אין הקטורת.. "ומזבח כ': הי"ח) פ"א (ביהב"ח
י"ל  או אומר). ואני סד"ה ט כה, פרשתנו באוה"ח (וכ"ה בלבד" המתכות
(ראה  בטלן שציפם כיון ציפוי בדין לשיטתו בזה דאזיל עכ"פ) (בדוחק
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דעתך  אליעזר, לרבי חכמים אומרים נוסף: (=תירוץ
נאמרת  כקרקע שהם מפני נטמאים אינם שהמזבחות
כלי  שאינם לחשוש יכולים והיינו מצופין, שהם מפני
הציפויים  כי כך, אינו הדבר אבל להיטמא, ועשויים עץ

כלפיהם). מתבטלים

שהוא  אליעזר, לרבי אומרים חכמים מסביר: רש"י
כדי  "אדמה" המזבחות את מכנה שהתורה לסיבה נזקק
בכך  מסתפק ואינו טהורים, נשארים שהם להבטיח

שהם כיוון לנחת", העשויים עץ "כלי "oitevn"שהם
כך  על "עץ". מכלל מוציאם שהציפוי סובר והוא
התורה  – גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל חז"ל: אומרים
המתכת  שציפוי מוכיח זה ודבר "עץ", אותם מכנה

נטמאים.mditlkבטל הם אין ולכן ,

הרמב"ם  אומרים 15ואילו אינם שחכמים סובר,
רבי  אומר מדוע להסביר כדי מצופין" שהם "מפני
אלא  להיטמא, יכולים המזבחות היו שלכאורה אליעזר

מדוע להסביר mzhiyכדי itl– המזבחות טהורים
הפסוק  על בספרא יעשה 16כנאמר אשר כלי "כל

כלים, חיפויי את מרבה שאני "יכול בהם": מלאכה
אם  כלומר, כלים". לחיפויי פרט – בהם לומר תלמוד

איננו הכלי sebaהשימוש אין בציפויו, אלא הכלי,
טומאה. מקבל

של 17ומסבירים  המשמעות הרמב"ם, שלפי ,
חכמים  שלדברי היא, גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל

– להיפך אלא הכלי, את לטמא סיבה איננו הציפוי
ואינו  לכלי בטל הוא בלבד ציפוי בהיותו כי לטהרו,

אף  – עצמו והכלי בכלי. טומאה לקבלת לגרום יכול
באמצעות  הוא בו השימוש כי להיטמא, יכול אינו הוא

.18הציפוי 

שרש"י  יוצא זה דין 19לפי לגבי חולקים והרמב"ם
על  מתכת של ציפוי רש"י לדברי חכמים. לפי ציפוי

חכמים  דעת לפי גם הכלי את לטמא עלול עץ כלי
כי כלפיהם, הציפוי בטל שבמזבחות dxezd(אלא

כלים  ציפוי הרמב"ם, לדברי ואילו "עץ"), להם קוראת

הכלי  מן טומאה .20מונע

מאשר  אחרת הרמב"ם סובר מדוע להבין: צריך
לפי  יותר מובנת הגמרא לשון כאשר ובמיוחד רש"י?

המפרשים  כדברי רש"י .21שיטת

.‚
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המנהג  פשט סיום 22כבר את ב"הדרן", לקשר,
התחלתה  עם ולחידודי 23המסכת לפלפולא רק ולא ,

בתוכנם 24בלבד  קשר יש שאכן אלא ,25– בעניננו וכך .
להלן. שיוסבר כפי והתחלתה, חגיגה מסכת סוף לגבי

.„
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הרמב"ם  כך: להסביר ניתן הרמב"ם דברי את
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גם  משה של הזהב מזבח הי' דיעות לכמה אבל ובהערות). בפנים לקמן
שלמה  של הזהב מזבח שגם או סע"ב). כז, זבחים פרש"י (ראה במקדש
עה"ת  צפע"נ וראה שם. ובמפרשים כֿכא ו, במ"א כהכ' זהב, מחופה הי'

ואכ"מ. (חכ"ג). תצוה לפ' מילואים תו"ש יוד. ל, תצוה
ומושב 15) משכב מטמאי הל' רמב"ם וראה מ"ד. פי"א כלים פיה"מ

(בסופו). הי"א פי"א
לב.16) יא, שמיני
בתויו"ט 17) (הובא קורקס הר"י בשם ה"ד, כלים מהל' פ"ד כ"מ

חגיגה). בסוף
כלים 18) לחיפוי "פרט בספרא הדרש שכוונת מובן שם מפיהמ"ש

אשר ר"ל הכיסוי באמצעות אבל בעצמו, בו השימוש יגיע לא הכלי שזה
וכמו  טהור. הציפוי מצד – טומאה מקבל הי' שמצ"ע שכלי עליו",
הביא  שם כלים מהל' בפ"ד אבל אותן". ביטל אותן חפה "כאשר שמסיים
"וכן  כ' לזה ובהמשך טהורים. עצמם שהחפויין זה לענין הספרא דרשת
מקבלין  ואין טהורים במתכת שציפם קבול בית בהן שיש כו' עץ כלי
אבל  שביארנו". כמו טהור עצמו והציפוי ביטלן שציפם  מאחר טומאה
טומאתן, דין שמבטל הכוונה להכלי, מבטל שהציפוי דזה צ"ל שם גם

ואכ"מ. "וכן". – וכל' מהספרא נלמד וג"ז
שם.19) כלים  במס' הרא"ש ופי' שם. כלים בהל' הראב"ד דעת וכ"ה

"הרי חכמים בטעם שכ' כאן, המאירי דעת וכ"מ ycwndועוד. zia ilk
אצלם". בטל ציפויים אלא ציפויים לגבי בטלים אינם

(20– מצופים " שהם "מפני דהטעם שם קורקס מהר"י פי' לפי
אגב  דבטלים מיטמאי לא "דציפויין היינו גבייהו", ציפוי בטל "מיבטל

אינו  ודאי עצמו בשביל והכלי בשבילו הכלי שיטמא כדי חשיבי דלא כלי
מפני  רק הוא טהורין שהמזבחות שהטעם מובן, שמצופה", כיון מטמא
אבל  שם. מפיה"מ וכ"מ טומאה. מקבלין המזבחות היו ובלא"ה שמצופין,
וכו', לנחת עשויין שהם כיון טהורין היו בלא"ה דהרי אי"מ לכאורה
לנחת  העשויין עץ ככלי והוו לגביהן בטיל "צפויין כאן ברע"ב וכמ"ש
ומושב"). משכב מטמאי בהל' הרמב"ם פי' "כך (ומסיים מטמאין". שאינן
שם) (כלים במל"מ וכ"פ זא"ז. סותרין דדבריו עליו שהקשה תויו"ט ראה

קאמרי". "לר"א הגמרא ל' עפ"ז ומפרש
(כאן) דירושלמי הדרש על סמיך דהרמב"ם עכ"פ) (בדוחק י"ל ואולי
שלפי  אלא עיי"ש. מיטלטל, אותו קראת התורה דרבנן.. טעמא הילא א"ר

רבנן טעם לפרש הילא ר' בא ופ"מ הקה"ע בהמשך oi`nhnyפי' ועיי"ש
ולכן  מיטלטל. קראן שהתורה הדרש עצם רק ס"ל והרמב"ם הירושלמי.

ואכ"מ. מצופים. שהם מפני טהרתם דטעם לפרש חכמים צריכים
"והוא 21) שם הרמב"ם דברי על שכ' שם, כלים הרא"ש פי' ראה

"וצריך  שם קורקס הר"י דברי וראה בגמרא". עיין ולא במשנה עיין
שם. ובמל"מ לדחוק",

ספר וכב 22) וראה שם. ובתוס' רע"א. י, מברכות באחרונים העירו ר
ברכה. ויהא

בראשית").23) לחתן ("רשות להשלמה התחלה מתכיפין וע"ד
הובאו 24) – וכו' והשל"ה המהר"ל בתוקף עד"ז הזהירו שהרי

פל"א. עה"ח בקונט'
ותחלתן 25) בתחלתן סופן נעוץ מ"ז: פ"א יצירה מספר ולהעיר
בסופן.
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אליעזר  רבי לבין חכמים בין הזאת שהמחלוקת סובר,
שמאי  בית מתלמידי "שמותי", היה אשר –26–

רבות 27קשורה  למחלוקות היסוד שהיא כללית לשיטה

לבית  שמאי בית בין כיוון 28הלל אחרות כלומר, .
מוצאים  הלל לבית שמאי בית בין מחלוקות שבמספר

שונות  סוגיות לגבי שהדבר כפי בדעותיהם, שווה צד
בש"ס  למחלוקותיהם 29והלכות שהיסוד לומר סביר ,

עצמה, בפני מחלוקת כל של השונה התוכן מצד איננו

הגמרא  כמסקנת יסוד, אותו על מיוסדות כולן אלא
לשיטתו  נוקט אחד שבל מקומות, .30במספר

מכל  אחת מחלוקת לפחות לדוגמה, להלן נביא
:el` mixac xiaqdl ick ,"xcq

.‰
˘‡‰ ˙Î¯· ÁÒÂ È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

ברכות  במסכת זרעים: מוצאים 31בסדר אנו

הברכה  נוסח לגבי הלל לבית שמאי בית בין מחלוקת
אומרים  שמאי בית שבתֿקודש: במוצאי "אש" על

מאורי  בורא אומרים הלל ובית האש, מאור שברא

בגמרא  נהורא 32האש. חדא סברי שמאי "דבית מוסבר
יש שבאש סוברים שמאי (=בית בנורא" אור wxאיכא

יחיד. בלשון "מאור" לומר צריך ולכן אחד), – גוון –

ובית  =) בנורא איכא נהורי טובא סברי הלל "ובית
בית  להם אמרו באש) יש רבים שגוונים סוברים הלל

יש  כלומר, באור", יש מאורות הרבה שמאי לבית הלל
וירקרקת" לבנה אדומה "שלהבת רבים: גוונים ,33באש

רבים. בלשון "מאורי" לומר צריך ולכן

ובמציאות  המציאות, על חולקים הם שאין ברור,
אומרים  אפוא, כיצד, באור. גוונים כמה שישנם רואים

בנורא" איכא נהורא ש"חדא שמאי ?34בית

סוברים שמאי בית הוא: לכך dxezdההסבר itly
שהם  כפי הכללי, תוכנם לפי בעיקר הענינים נקבעים

ראשון  במבט לדיין dneca(35נראים לו "אין לכלל
רואות" שעיניו מה היא,36אלא הלל בית שיטת ואילו ,(

כפי  בענינים להתחשב יש התורה בדיני להכריע כי
מיד  ניכרים הם אין אם גם לפרטיהם, מתחלקים שהם

אחריהם  לחפש צורך .37ויש

קובעת ב  ההלכה למחלוקתם: הסיבה מובנת כך
שיאותו  עד הנר על מברכין ש"אין הנר ברכת לגבי

אפשר 38לאורו" כאשר רק בברכה חייבים ליהנות 39–
נגרמת  ההנאה בפועל. ממנו נהנים כאשר או האור, מן

האור ראיית עם אורllkaמיד רק רואים ואז ,cg`–
לברך  שצריך שמאי בית סוברים ולכן – נהורא" "חדא

הבריאה  האש".40על "מאור אש: של הכללית

התבוננות  שלאחר שכיוון אומרים, הלל בית ואילו
עלֿידי נגרמת וההנאה גוונים כמה באש ,mlekרואים

"בורא לברך .41האש"ixe`nצריך
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ב.26) קל, שבת – שמותי) דר"א (ד"ה ותוס' שמותי) (ד"ה רש"י
ב. ז, נדה – שמותי תוד"ה

בפשיטות 27) שמקשה רע"ב לד, ביצה ואומר ד"ה תוס' ראה
וב"ה". דב"ש שיטתייהו ש"מחלפא וחכמים, ר"א אפלוגתת

(ע'28) [המתורגם] ח"ז ואילך), 74 (ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה
כללית  סברא עוד – ואילך) 647 (ע' ח"ב תשמ"ח סה"ש ואילך) 119

ועוד. ג. סי' א' פרק מפענ"צ וראה וב"ה. ב"ש במחלוקת ושיטה
לאשמעינן 29) צריך שלכן מחלוקת, בכל צריכותא צ"ל בכ"ז אבל

ענין דפליגי.r"taבכל
ב.30) לד, שבת ראה
ב.31) נא,
ב.32) נב, שם
שם.33) פרש"י
במחלקותם 34) גם שתלוי' שמפרש ועיי"ש שם. להגר"א שנו"א ראה

(ובצל"ח  בברא ד"ה שם תוס' (ראה בפשטות לכאורה אבל ובורא. דברא
כ"ע  ובורא דבברא למסקנא גם המסקנא)), לפי כאן כתבו דהתוס' שם

עדיף. קרא דלשון בורא ב"ה נקט פליגי לא
טפי 35) מחדדי ב"ש אדרבא שהרי וכו', השקו"ט העדר מצד ואי"ז

אלא  סע"ב), ו, עירובין כאן (תוד"ה טפי חריפי  א), יד, (יבמות מב"ה
ב  למצוא או הכללי, בגדר יותר הוא הכלל.שהחריפות את פרט כל

סל"ה.36) מהדו"ק או"ח נו"ב שו"ת וראה וש"נ. סע"ב. ו, סנהדרין
הדבר37) וענין מצב הוא קובע לב"ש קצת: אחר edy`בסגנון enk

jiptl.קובע זהו – שלו המסובב או והענין המצב ופרטי סיבת – ולב"ה .
שם.38) במשנה ברכות
וראה 39) המשנה. בגי' מחלוקת ה"ו שם ובירושלמי שם. פרש"י ראה

הבאה. הערה
שם 40) בגמרא ראה – ההנאה) בעת שמברכין (אלא ההנאה על ולא

הבאה. ובהערה ב) (נג,
יאותו 41) אם ב) נג, (שם האמוראים בפלוגתת שפליגי לומר אין אבל

ומשתמש  בקירוב עומד הי' שאילו אלא ממש יאותו לא או ממש יאותו
האש" "מאור לברך צריך לדעתם ולכן ממש שיהנה צריך שלב"ש לאורה,

היא ההנאה לא zellknכי ס"ל וב"ה הגוונים. מפרטי ולא האש אור
עצם  על היא (בעיקר) הברכה כי האש" "מאורי מברכין ולכן ממש, יאותו

גוונים. כמה יש עצמו ובאור האש, מאור בריאת
ב) האמוראים, פלוגתת היא וב"ה ב"ש שפלוגתת לומר אין א) כי
הכ"ה. פכ"ט שבת הל' (רמב"ם כמותו והלכה ממש יאותו שס"ל ורבא
מפורש  ג) ב"ש. דעת לפי הוא ס"ו) אדה"ז שו"ע ס"ד רחצ סי' טושו"ע

משמע דברא פליגי לא כו"ע ובורא שבברא והיינו xarylבגמרא ,
בל' מברכין בפרט ב"ש ולדעת האור. בריאת עצם על היא שהברכה

xarylברורה `xa שגם המאירי) (וכ"כ להמאור הראב"ד בהשגות ד) .
שיהי' אלא יברך, ואח"כ לאורו שישתמש הכוונה אין ממש שיאותו לרבא

כדי כ"כ (דווינסק)lkeiyקרוב צפע"נ שו"ת ראה אבל לאורה. להשתמש
בערכו). בכללים (נעתק ס"ו ח"ב
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כתובות  במסכת נשים: "כיצד 42בסדר נאמר
כמות  כלה אומרים: שמאי בית הכלה: לפני מרקדין
אותה) מקלסין וחשיבותה יופיה לפי (רש"י: שהיא
בית  להן אמרו וחסודה, נאה כלה אומרים: הלל ובית
אומרים  סומא, או חגרת שהיתה הרי הלל: לבית שמאי

אמרה  והתורה וחסודה, נאה כלה שקר 43לה מדבר
לדבריכם, שמאי: לבית הלל בית להם אמרו תרחק?
יגננו  או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי

בעיניו". ישבחנו אומר הוי בעיניו,

שקר  "מדבר הציווי קיים הלל בית לפי שגם ברור,
"מקח"44תרחק" לשבח צריך שמאי בית לפי ושגם ,

אותו  שקנה מי ,45בעיני

בית  שיטתו: נוקט אחד שכל מובן, כאן שגם אלא,
כפי  הדבר את לראות תמיד שצריך סוברים, שמאי
הכלה  אצל נראות אין וכאשר כללי. במבט נראה שהוא
בהן, אותה לשבח אין וחסודה", "נאה של המעלות

מיד. נראית שהיא כפי – שהיא" כמות "כלה אלא

להתחשב  שצריך לשיטתם, סוברים, הלל בית ואילו
כיוון  התבוננות: לאחר מתגלים שהם כפי בפרטים,

– מקח לקח שבעיניו שהחתן ברור הרי זו, בכלה בחר
וחסודה  "נאה "מכאן 46היא ההמשך מובן זה [לפי "

עם  מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם חכמים אמרו
דעותיהן  ש"אין שכיוון רואים מכאן כי הבריות",

דעתו47שוות" לפי אחד  כל להעריך צריך ,ely,המיוחדת
שתגיע עד חברך את תדין "אל לנאמר ",enewnl48בדומה

הבריות"]. "עם אפילו מעורב להיות ניתן וכך

שקר  זה אין הלל, בית שלדעת אפוא, כי 49מובן ,
שביחס  רואים, בפרטים, מעמיקה הסתכלות לאחר

לפי dfלחתן אשר בעוד וחסודה", נאה "כלה באמת זו ,
על  לומר אין ולכן הכללי, המראה קובע שמאי בית
וזה  וחסודה", נאה "כלה השבחים את וסומא" "חגרת

תרחק" שקר "מדבר .50בכלל

.Ê
˙ÂÈ„Ú ˙ÎÒÓ· ÏÏ‰Â È‡Ó˘ ˙˜ÂÏÁÓ

הלל  ובית שמאי בית בין שבמחלוקות השיטתיות
שמאי  בין במחלוקת אותה מוצאים כאשר יותר מובנת
השיטתיות  שבהם מקרים בשני וזאת עצמם, והלל
בכך  הוא הדגש הראשון במקרה במיוחד: בולטת
והלל  לקולא שמאי פוסק זו, שיטתיות שבעקבות

) בדרךֿכלל)jtidlלחומרא מודגש 51מדרכם ובשני ,
למעשה. והלל שמאי נהגו שכך רב", "מעשה עקב הענין

עדיות  במסכת נזיקין: "שמאי 52בסדר למדים: אנו
מפקידה  אומר: והלל שעתן, דיין הנשים כל אומר:
שאשה  אומר, שמאי הרבה". לימים אפילו לפקידה
מזמן  בהן נגעה שהיא טהרות מטמאת דם שראתה
אומר  הלל ואילו הראיה, לפני לא אך והלאה, הראיה
הטמאה, הראיה לפני בו שנגעה מה גם מטמאת שהיא

האחרונה. הטהורה הבדיקה מאחרי

בגמרא  על 53ומוסבר אשה העמד קסבר: "שמאי :
אמר  כי והלל עומדת, טהורה בחזקת ואשה חזקתה,
מגופיה, ריעותא ליה דלית היכא חזקתו, על דבר העמד
במקרה  רק חזקתו, על דבר העמד אומרים והלל: =)
איתתא, אבל עצמו) הדבר מגוף לחזקה ערעור שאין

אחזקת  אוקמא אמרינן לא קחזיא שמגופא (=כיוון א"
אומרים  אין דם, לראות שמועדת כיוון אשה אבל

טהורה)". בחזקת אותה העמד

שבדעותיהם: השיטתיות את כאן רואים ושוב
מיד  נראה שהוא כפי דבר על מסתכלים שמאי לדעת
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ספ"ו.42) רבה ארץ דרך ואילך. סע"ב טז,
ז.43) כג, משפטים
מתוד"ה 44) משמע וכן שקר". שאומר "ואע"פ רי"ד תוס' ראה אבל

רפ"י. רבתי כלה וראה כאן. יעקב ועיון ריטב"א ישבחנה. וד"ה כלה.
שם.45) ישבחנה תוד"ה ראה
שם).46) (ובפרש"י בעלה על אשה חן א: מז, סוטה ראה
פ"ט.47) ארץ דרך א. לח, סנה' רע"א. נח, ברכות ראה
(48) מ"ד פ"ב פ"ל."lldאבות תניא וראה אומר").
בהגהה.49) ג מח, שה"ש לקו"ת וראה כאן. בחדא"ג כתב עד"ז
לומר 50) צריכי (שלכן הנ"ל ממקומות בכ"א בשיטתם והחידוש

ב"ש  גם דבנר אפ"ל בכלה רק שלהם המחלוקת מפרש הי' באם שניהם):
הרי בכלה, כי כב"ה, חיגרת ze`ivnaס"ל – גלויים מומין ו)ישנן (רואים

בנר  אבל וחסודה"), "נאה היא (המקדש) האיש דעת שלגבי (אלא וסומא
נאמר ze`ivnaהרי הי' אם הנ"ל ומטעם באש*. גוונים כמה ישנם

– י"ל להיפך וכן לב"ש. מודים ב"ה גם דבכלה אפ"ל בנר, רק מחלקותם
שם). רבתי (כלה השלום מפני שינה דהקב"ה כיון מודי ב"ש גם דבכלה

תויו"ט 51) ראה – עדיות ממס' מחלקותם בפנים) (לקמן הובא ולכן
א). כז, (ברכות היא" ד"בחירתא ועוד: נדה. ריש

נדה).52) (ובריש המסכת בתחילת
ואילך.53) סע"א ב, נדה

`ed xaecnd ixdy :(dlka mzrcn mircei eid `ly) xpc zwelgna yecig epyi d"a zrcl mbe (*z`ixaa`xea `edy 'it `xea 'lc xn`p m` mb] (d"awdn) xe`d
inp `xea d"a ixaq `ax zrcl mby hxtae (my `"epy d`xe) cinz`xay`a yiy zexe`nd welige [(my i"yxt d`x) a"niya xe`d z`ixa ± rnyn (xaryl)

.(o`k ixi`n d`xe) urd on e` dliztdn ewegixe eaexiwa ielz `"k y`d z`ixa mvr cvn f"i`
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דם  ראתה שבו בזמן די – שעתה" "דיה ולכן – לעינים
ויש  ממשית, ראיה היתה כשלא כן, לפני ולא ממש,
מסתפקים  שאין סובר, הלל ואילו חזקה. על להסתמך
פרטי  את לחקור צריך אלא העין, של הכללית בראיה
היא  (שעתה) עתה הדם שראיית הדם, ראיית ענין
טבעי  ענין היא הראיה – דגופא ריעותא של  תוצאה

האשה  טהורה,54אצל בחזקת לראותה אין ולפיכך ,
מספק  (לפחות נטמאו בהן שנגעה ).55וטהרות
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שבת  במסכת מועד, בסדר ההבדל 56גם את רואים ,
באו  שבהם המקרים בשלושת והלל, שמאי שיטות בין

להתגייר: נכרים

מנת  על "גיירני הנכרי אמר הראשון במקרה
הוא  שני במקרה (בלבד)", שבכתב תורה שתלמדני
כשאני  כולה התורה כל שתלמדני מנת על "גיירני אמר
אמר  הוא השלישי ובמקרה אחת", רגל על עומד
שלושת  בכל גדול". כהן שתשימני מנת על "גיירני

וגיירם. קבלם והלל שמאי, אותם דחה המקרים

להימנע  שצריך כלל, ישנו מובן: אינו והדבר
מדובר  כאשר ובמיוחד קלה, בצורה גרים מקבלת
– מנת" "על הוא שגיורם ברורות האומרים בגרים
למען  להתגייר בא אדם וכאשר כראוי, שאיננו בתנאי
התורה, כל את עליו מקבל שאינו או וכדומה, שררה

אותו  מגיירים הלל 57אין קיבלם כיצד כך, ואם ואם 58. ?
שהם  למעשה שרואים כפי נכונה, היתה גרותם קבלת

שמאי? אותם דחה כיצד אמיתיים, לגרים הפכו אכן

הכריעה, שמאי אצל כדלעיל: הוא לכך ההסבר
של  הכללית המשמעות הכללית, ראייתו לשיטתו,
היתה  לא זו וכאשר התגיירותם, אופן לגבי דבריהם
בענין  דן לשיטתו, הלל, ואילו אותה. דחה הוא כראוי,
שכל  ראה והוא אלו, לדיבורים והסיבות הפרטים לפי

להתגייר  רוצים נבעו 59באמת הגרים אלו ודבריהם ,
גדול zileyמסיבה כהן מהות על ידע חוסר של

.60וכדומה 
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חולין  במסכת קדשים: עולה 61בסדר "העוף נאמר:

שמאי. בית דברי נאכל, ואינו השולחן על הגבינה עם
שמאי  בית נאכל": ולא עולה לא אומרים: הלל ובית
עם  העוף העלאת של הפעולה על שמסתכלים סוברים
לאיסור  חוששים ואין שהיא, כמות השולחן על הגבינה

mzlrda.ביחד השולחן על

בפרטים, לעיין צריך הלל, בית לשיטת ואילו
מכך. לנבוע העלולה לתוצאה כגורם זו פעולה ולראות

מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר (מכיון לחשוש )62יש
זו, פעולה עלולה השולחן, על ההעלאה נתיר שאם

יחד  לאכילתם .63לגרום
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פיה  (שעל היא טהרות בסדר מהמחלוקות אחת
כאן): גם הדברים יובנו

כלים  בין 64במסכת ספרים, "מטפחות נאמר:
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כיון.54) ד"ה רע"ב שם, פרש"י תרתי.ראה ד"ה שם פרש"י וראה
כי 55) (דלקמן), ושבת כלה דנר, במחלקותם עדיפות זה ומטעם

לחולין  אבל בקדשים, סיג רק הוא אחזקתה אוקמינן שלא זה א) בנדה:
תוד"ה  נדה. ריש תוס' (ראה טהרה בחזקת לה דאוקמה מודים ב"ה גם
למחלוקת  טעמים עוד קאמר א) (ג, שם בגמ' ב) א). ג, שם – ואב"א

והלל. שמאי
כו' מרגשת דאשה הטעם לפי דגם שם ואב"א תוד"ה עי' א) אבל:
שם). התוס' גליון ראה (אבל חזקתה על אשה דהעמד לטעמא צריך נמי
בטול  משום דשמאי דטעמא ב) (ג, שם רבא דעת – המסקנא לפי גם ב)
שיטתי' מודגשת וכו') רע"ב בפיה"מ, הרמב"ם (וכ"פ כו' ורבי' פרי'
ויהי' זה בפרט האדם יבחין לא בטהרות סיג יעשו אם שמאי לדעת הנ"ל:
יבחין  האדם כי חיישינן, לא פו"ר דלביטול ס"ל והלל ופורש, נוקפו לבו
ובל' שם בגמ' ראה כו'. לטהרות רק לה שמטמאינן ויבין הדבר בפרטי

ובעדיות. כאן הרע"ב
"לא  שאומרים כחכמים כ"א כהלל, הלכה שאין א) להעיר: אבל

שמאי דעת ועיקר: ב) כו'". מעל"ע אלא זה כדברי ולא זה "lkכדברי
מ  לאפוקי א) ג, שם (כבגמרא הוא כו'" דיין x"`הנשים נשים ד' דרק

ואילך), סע"א ז, (שם ר"י לגבי כמותו והלכה שעתן,
ס"ל  דר"א והלל, שמאי שבמחלוקת הסברא ע"ד י"ל בזה שגם אף

חזקתה, דאלים בבתולה רק ס"ל ור"י אחזקה. אוקמינהו נשים ד' דבכל
ואכ"מ. שם. אחרונה משנה ראה

א.56) לא,
רמב"ם 57) ב. ל, בכורות ב. קט, א. מז, ב. כד, יבמות בכ"ז ראה

הי"ד. פי"ג איסו"ב הל'
דלא 58) כה"ג, שיהי' ע"מ שבא הגר לענין כ' ושם כאן. חדא"ג ראה

הגמרא  ל' מפשטות לכאורה אבל הכי. לבתר עד אלא תיכף הלל גיירי'
תיכף  גיירם שהלל משמע – מאורעות הג' בכל – כשבאו "גיירי'" דקאמר

הבאה. שבהערה תוס' וראה גיירי'. ד"ה מפירש"י וכ"מ אצלו. כשבאו
שם.59) שבת הש"ס בגליון נסמן ב. קט, ב. כד, יבמות תוס' ראה
צריך60) כן הי'ולכאו' דאל"כ גיירי', ד"ה שבת בפרש"י גם לפרש

הגבורה". אחד.. מדבר לחוץ הא דמיא "דלא מש"כ מספיק
(במשנה).61) ב קד,
כא.62) ח, נח
לח"מ 63) (עיין ה"כ. אסורות מאכלות מהל' פ"ט הרמב"ם פי' לפי

ד"ה  הכא. אבל ד"ה שם חולין פרש"י וראה פח. ר"ס יו"ד טושו"ע שם).
ועוד. שם, לשו"ע אברהם יד גזירה.

מ"ד.64) פכ"ח
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בית  כדברי טמאות מצויירות, שאינן בין מצויירות
ושאינם  טהורות, מצויירות אומרים: הלל בית שמאי,

טמאות". מצויירות

הרוגצ'ובי  יסוד 65הגאון על מחלוקתם את מסביר
הראב"ד  של לבין 66הסברו "תיק" שבין ההבדל על

בו, המצוי על להגן משמש שה"תיק" המבאר "חיפוי",
"משמשי  של בסוג נכלל הוא כי נטמא, הוא ולכן
המכוסה, על להגן משמש אינו "חיפוי" ואילו אדם".

נטמא: הוא ולכן בלבד, "לנוי" אלא

לבית  שמאי בית בין המחלוקת מתבססת זה ועל
לספרים  לנוי משמשות המצויירות המטפחות הלל,
ולפיכך  חיפוי, של דין עליהן חל ולכן בהן, העטופים
שאינן  ומטפחות טהורות, שהן הלל בית סוברים
בית  סוברים זאת, לעומת נטמאות. לנוי ואינן מצויירות

נטמא. כלים חיפוי שגם שמאי

לעיל  האמור לפי יובן למחלוקתם לפי 67ההסבר :
ללא  כללי, באופן הדבר על שמסתכלים שמאי, בית
סוגי  ששני כללי באופן רואים בפרטים, התחשבות
ולכן  הכלים, ולשמירת לכיסוי משמשים ה"מטפחות"
בפרטי  להתחשב צריך הלל בית לפי אבל נטמאים. הם
השימוש  מטרת את המראים בפרטים ובעניננו הדבר,
ל"נוי" הן מצויירות מטפחות עצמו: בפני מין כל של
של  דין עליהן חל ולכן המכוסים, הכלים עבור

"כלי" בגדר ואינו לכלי הבטל נטמא.68"חיפוי", ואינו ,
לנוי, מיועדות ואינן מצויירות שאינן מטפחות ואילו
- הכלי על והגנה לשמירה כ"תיק" משמשות אלא

נטמאות.

וחכמים  שמאי, כבית סובר אליעזר שרבי ומוצאים
הלל  .69כבית
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את  גם יותר להבין אפשר לעיל, האמור כל לפי
מסכת  בסוף המשנה מן לעיל שהובאה המחלוקת טעם

חגיגה:

שהיה  - אליעזר ורבי שחכמים סובר, הרמב"ם
בית  של שיטתם לפי נוקטים - שמאי בית של תלמיד

המוזכרות: במחלוקות הלל ובית שמאי

הכללית  מהותו כי נטמא, שציפוי סובר אליעזר רבי
זהו  דהיינו, כשמו. היא שבו, פרט כל ושל המזבח, של
ואין  טומאה, המקבלים זהב, או נחושת מזבח
בלבד  ציפוי הם והזהב הנחושת שבעצם בכך להתחשב
הדגישה  לולא נטמאים היו הם לכן למזבח. וטפלים

dxezd.טומאה מקבלת שאינה כ"קרקע" שהם

מקרקע. ללימוד להזדקק צורך אין חכמים לדעת
הזהב  או הנחושת מזבח הוא המזבח כללי באופן אמנם
כאשר  אבל כך, נקראים הם ולכן מתכת, כלי –
ציפוי  היא שהמתכת רואים בפרטים, מתחשבים

מונע 70בלבד  ואף נטמא, ואינו לכלי, ובטל טפל שהוא ,
הכלי. היטמאות את

מן  המיוחד בלימוד צורך אין לדעתם, ולפיכך,
לכך  מספיק אלא נטמאים, אינם שהמזבחות התורה

מצופים" שהם "מפני .71הטעם
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של  סופה שבין הקשר את גם להבין אפשר זה לפי
בין  מחלוקת מצויה ששם התחלתה, לבין חגיגה מסכת
כהסבר  בדיוק הוא הסברה אשר הלל, ובית שמאי בית

המסכת. בסוף לחכמים אליעזר רבי שבין למחלוקת
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קו).65) ע' שמיני עה"ת בצפע"נ (הובא קלו סי' נ.י. צ"פ שו"ת
הכלל 66) זה ספט"ז: כלים המשנה שם ומביא הנ"ל. לתו"כ בפי'

טהור. לחיפוי טמא, לתיק העשוי
בשיטות 67) הנ"ל קו למצוא יש שם, והרע"ב הרמב"ם פי' לפי גם

יעיד  ציורן המצוירות דהמטפחות לפרטים: מחלקים דב"ה וב"ה , ב"ש
מחלקים  אין וב"ש כו', אדם משמשי ואינן לספרים מיוחדים שהן עליהם
משנה  פי' ע"פ ובפרט כו'). השימוש העיקר מהו מחלקים אין (וגם

חגיגה. דסוף לנדו"ד יותר שייך שבפנים הבי' אבל שם. אחרונה
לכלי".68) תכשיט "אין שם הר"ש פי' ראה
ר"א).69) במקום ר"מ בטעות נדפס (ושם שם בצפע"נ בהנסמן ראה
אדם 70) הי' מ"ג): פי"א (אהלות וב"ה ב"ש מחלוקת דוגמת והוא

האדם  אם – אחר בצד וטומאה אחד מצד וכלים הסדק (תחת שם נתון

וב"ה  הטומאה את מביא אינו בש"א הטומאה) את להביא אהל חשוב
מ"ד. שם (ועד"ז הטומאה את מביא העליון והצד הוא חלול אדם אומרים
שהוא", "כמו האדם הדבר, כללות קביעות דמצד המשנה): מפרשי וראה
הרי  הפרטים מצד אבל אחד). (גוש אחת ומציאות אחד ברי' האדם הרי
אחרונה  משנה ראה טפח. חלל הוא ופנימיותו תלבישני", ובשר "עור הוא
גופו  אם מחלוקתם שמבאר ואילך, סע"ג נו, מהדו"ת צפע"נ וראה שם.
י"ל  הנ"ל וע"פ מחלקים*. מורכב שהוא או אחד, כגוף נחשב האדם של

הנ"ל. בשיטתם שתלוי
שם,71) כלים  בפיה"מ הרמב"ם פי' לפי כאן: בשיטתם והחידוש

ביחד  כי החידוש, בפשטות מובן (21 בהערה (הובא שם קורקס ומהר"י
פועל שהציפוי זה ilkdעם lehiaשהציפוי אומרים יטמא, iablשלא lha

ilkd.

.y"ak `"xl l"q dfa mby p"rtva y"iire (*
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הראשונה  אומרים:72במשנה שמאי "בית נאמר:
הלל  ובית כסף, מעה – והחגיגה כסף, שתי – הראיה

כסף". שתי – והחגיגה כסף, מעה – הראיה אומרים:

הראיה  עולת של שוויה להיות צריך שמאי בית לדעת
שלמי  של ושוויים כסף, שתי לרגל, כשעולים המובאת

ואילו  כסף". "מעה – מזה פחות להיות יכול חגיגה
חגיגה" "שלמי של ששוויים להיפך, אומרים הלל בית

הראיה". "עולת משווי יותר גבוה להיות צריך

"שהראיה 73בגמרא  סוברים שמאי שבית מוסבר,
היא  ולכן בחגיגה", מהֿשאיןֿכן לגבוה כולה עולה

הנאכלים  חגיגה משלמי יותר שווה להיות צריכה
ש"אדרבה  סוברים הלל בית ואילו אדם. בני עלֿידי

אכילות" שתי בה) (=שיש בה דאית עדיפא .74חגיגה

באופן  הקרבנות ענין על מסתכלים כאשר כלומר,
להיות  צריך לגבוה, כולו המועלה שהקרבן נראה כללי,

בית  כשיטת לגבוה, חלקו שרק מקרבן יותר שווה
הרי  הדבר, בפרטי מתחשבים כאשר אבל שמאי.

אכילת  הפוכה: למסקנה מגיעים הכהנים,75"אדרבה",
הבעלים  אכילת גם 76וגם ולכן מצוה, היא הקרבן מן ,

"גבוה"mdlyהאכילה של ענין "אדרבה 77היא ולכן ,

"שתי  בה שיש כיוון הלל, בית כשיטת עדיפא", חגיגה
יותר deablאכילות" שווה להיות צריכה היא ולכן ,

ראיה" "עולת .78מאשר
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הרמב"ם, לפי החכמים, בסברת דלעיל ההסבר לפי

שבסוף  המאמרים שני שבין הקשר את גם להבין אפשר
שולטת" גיהנם של אור ש"אין בגמרא, המסכת

המשכם  ואת ישראל", וב"פושעי חכמים" ב"תלמיד

כדלהל  המזבח, ציפוי לענין שלהם ן:והקשר

במקדש, המזבחות על והגמרא המשנה דברי לאחר

ל"ושכנתי  מגיעים עליהם הקרבנות הקרבת ידי שעל
דעת  את מסבירה שהגמרא ולאחר במקדש, בתוכם"
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ומל"מ  רע"ב ומושב, משכב מטמאי בהל' מדבריו המובן לפי וגם
וציפויין  לנחת, שעשויין כיון טמאין היו לא מצ"ע שגם שם), (שבהערה
שהרי  כאן, בשיטתם חידוש – לנחת העשוי' עץ כלי שישאר לגביהן בטיל

מצד הוא שלהם הציפוי dxezdבנדו"ד ieeiv וזהב נחושת מצופה שיהי'
גם  ומ"מ .15 הערה לעיל וראה אחשבי'*). דמצוותי' – הדין (דבכ"מ

להעיקר. וטפל בטל זה ציפוי גם ואשר העיקר, שקובע דעתם בזה
הערה 72) לקמן וראה מ"ב. הוא ובמשניות בגמרא. כנדפס בהמשנה

.78
א.73) ו, חגיגה
זה 74) טעם שמצד אלא  עדיפא , שחגיגה אי"ז דלב"ה כ' שם בטו"א

משמע  לא לכאורה שם הגמ' ל' פשטות א) אבל: ראיי', לעולת הוא שווה
בית  וראה בנדו"ד) העדיפות שמוסברת בטו"א דבריו בסוף גם (וראה כן
בפנים  קיימינן (שאליבי' הרמב"ם לדעת ועיקר: ב) ב'. כלל ב' מע' האוצר
יהיו  דשלמים שסוברים ב"ה טעם זהו ברע"ב) (וכ"ה בפיה"מ השיחה)

אחר. טעם קאמר ולא יותר, שלהם הדמים
שישנה  עדיפא (שחגיגה לב"ה בגמ' שאיתא הטעם פי' שלא ומה
אולי  – ה)) כד, (משפטים שלמים זבחים ויזבחו דכתיב כו' הדיבור לפני
חגיגה  פרש"י (ראה מ"ת לפני נאמרה זו פרשה אם זה שדבר ס"ל כי י"ל,
וי"ל  א')). (פסוק שם הרמב"ן (כמ"ש במכילתא שנוי במחלוקת שם)
שלאחר  היא ההלכה אבל נאמרה, מ"ת שקודם כמ"ד אתיא זו שסוגיא
נחלקו  אברבנאל: וראה שם. (כהרמב"ן הפרשיות כסדר נאמרה, מ"ת

חכמי חכמיהמפרשים.. אבל elaweצרפת.. eniiw cxtq מ"ת אחר זה שהי'
שבתוס' [ולהעיר דכ"ע אליבי' ב"ה טעם מפרש ולכן הפרשיות), כסדר
"וידבר  לפני דהיינו הדיבור" לפני "שישנה זה מפרש שם לחגיגה רי"ד

ויקרא)]. (דר"פ מועד" מאהל אליו ה'
והן  לב"ש (הן שבגמ' השני טעם הביא לא מדוע צע"ק עדיין אבל
(כדמשמע  ס"ל כי ואולי כו'". הכתוב בהן שריבה מצינו "ועוד לב"ה)
בפיה"מ  שם שמסיים מה וראה נוסף. טעם רק שזהו הלשון) מפשטות

מלהגידם". הזה המקום יקצר וטענות והתשובות הראיות "ואלו

קרא  לדינא) נפק"מ אין (באם שמביא הרמב"ם מכללי – ועיקר ועוד
ואכ"מ. ד). אות הרמב"ם כללי מלאכי (יד פשוטה היותר ודרשה

ובפיה"מ 75) ואדם". מזבח – אכילות "שתי א) (ו, שם בפירש"י
וחלק  לבעלים וחלק לשם חלק בהם שיש לפי ברע"ב): (ועד"ז להרמב"ם

לכהנים.
הרמב"ם  דעת לפי שבפנים הביאור לפרש אפשר אם צע"ק אבל
ראה  – מצוה בעלים אכילת גם אם בדעתו מפורש אין שהרי (בפיה"מ),

הבאה. בהערה בהנסמן
(76.24 בהערה 112 ע' לעיל הנסמן ראה
א.77) כא, ביצה – זכו קא גבוה משלחן (ובעלים) דכהנים להעיר

א  (ט, סוכה ובפרש"י ועוד). אבל. ד"ה שם תוס' (וראה ד"ה שם פרש"י
על): dbibgד"ה inly.פרס הנוטל כעבד גבוה משלחן הכי בתר בהו דזכו ..

במשנה:78) וב"ה ב"ש הא' למחלוקת גם המס' דסיום השייכות וי"ל
ולעלות  אביו של כתפיו  על לרכוב יכול שאינו כל קטן איזהו
בידו  לאחוז יכול שאינו כל אומרים וב"ה ב"ש דברי הבית להר מירושלים
ואילך  מכאן אבל ובפרש"י: כו'. הבית להר מירושלים ולעלות אביו של
לחנכו  אמו ועל אביו על חכמים הטילו התורה מן חייב שאינו אע"פ

א: ו, שם ובגמ' איזהו. תוד"ה שם וראה במצות.
לעזרה, להביאו – במצות לחנכו חייב שאביו** הוא, הענין דכללות

לא (כקטן, להביאו לאביו לו אא"פ אם (וזהו shkא"כ חיוב שאין פשוט (
– להביאו יכול כשאביו אבל כתפיו), על לרכוב יכול שאינו השיעור

בזה. מחוייב להקטן – שיהי' אופן באיזה
חינוך  לא הוא החינוך ענין תוכן הרי הדבר, בפרטי כשמתבונן אמנם

דהקטן המצוה שקיום באופן – אלא וירגילו ezephwaסתם, יחנכו –
zeyrl אביו של בידו לאחוז יכול שאינו כל ולכן בגדלותו, זו מצוה

פטור ולעלות  קטן חינוך מטעם גם – פטור בגדלותו דכה"ג – כו'
ולהלוך  לאחוז יכול אם אבל רגלים). שלש ד"ה במשנה (כבפרש"י
וראה  בגדלותו. כמו המצוה הקטן עושה אז שהרי מחויב, שלו ברגלים

שם. בהסוגיא וטו"א ובפרש"י א ו, שם .l"nk`eבגמ'

.eaeyg exeqi` 'rn zicenlz `ictelwivp` d`xe .dlg d"c ± a ,fk dvia i"yxt .` ,i zexeka d`x (*
.n"k`e .cere .` ,gn zekxa 'qeze i"yxta ,ekpgl aiig a`d wxy e` xaca aiiegn 'wp ohwd m` h"ewyd recie (**
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הדבר  בפרטי להתחשב שצריך הרמב"ם, לפי חכמים,
בהמשך  מביאה הכלי, לעיקר כבטל הציפוי את ולראות
כל  שבתוך בתוכם" "ושכנתי לגבי אמרות שתי לכך
באמצעות  בונה יהודי שכל מישראל, ואחד אחד

ihxtdעבודתו eycwna:הנ"ל הסברא קיימת בכך וגם ,

– הלל בית של הדין כפסק – מתבוננים כאשר
הבלתיֿ הענינים שאפילו ברור, הרי הענינים, בפרטי
אינם  ישראל, פושעי אצל הקיימים אלו ואף רצויים,

תוספת  ציפוי, אלא זה אין האדם. מהות 79עיקר

שהוא 80וכיסוי  היהודי, של מהותו לעצם ובטל הטפל ,
כמזבח  ייתכן 81בפנימיותו לא ולכן וקדושה, טוב –

בהם  ישלוט גיהנם" של .82ש"אור

.„È
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לגבי  הלל בית של הכללית לשיטה מתאים זה ענין
דלעיל  במחלוקת כמודגש יהודי, על ההסתכלות אופן
"כלה  אומרים שמאי שבית הלל, ובית שמאי בית בין
וחסודה", נאה "כלה אומרים הלל ובית שהיא" כמות

ו"הלל": "שמאי" בשמות מרומז אף זה ודבר

ישראל 83כידוע  וכנסת הקדושֿברוךֿהוא נקראים ,
שמאי  בית וכלה". "השם 84"חתן מלשון הוא ששמאי ,

דרכים  מדידת של במשמעות סוברים,85אורחותיו", –
בדיוק  ולהעריך לדייק ההתנהגות 86שצריך אופן את

"כלה  – למעשה להתנהגותם בהתאם היהודים של
לנהוג יש לכך ובהתאם – שהיא" ואילו mdaכמות .

מלשון  – הלל את 87בית המאירים נרו", "בהלו
– הזה בעולם המעשה לגבי גם דבר כל של פנימיותו

נאה או  "כלה טוב, הוא יהודי כל שבפנימיותו מרים,
"שלקח  לאדם משל היא: לכך וההוכחה וחסודה".
הקדושֿברוךֿ – בעיניו..." ישבחנו השוק מן מקח..
ברור  ולכן בם, ובחר כ"מקח", ישראל את לקח הוא
אין  בחיצוניותו אם גם וקדוש. טוב בעצם הוא שהמקח
האמיתית, מציאותו משתנה אין כך, נראה הוא

(זה  ה"חתן" בחר שבודאי כיוון טוב, הוא ובפנימיותו
נאה  "כלה שזהו ברור ולכן המקח, את הקב"ה)

וחסודה"!

עם  "מעורבת של התנאי נדרש כך שלשם אלא

כאשר  בכתובות: הגמרא של כהמשכה הבריות",

המצבים  את ויודעים מכירים הבריות, עם מעורבים
שזוהי  לאמת, שיגיעו ברור אז הזה, בעולם והנסיונות

וחסודה". נאה "כלה

.ÂË
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אצל  רואים כאשר אחד: לכל ההוראה וזוהי
שהוא  לחשוב אפשר ח"ו, רצוי בלתי ענין אחר יהודי

שיהיה  ייתכן וכיצד סומא", או "חגרת של במצב

מדוע  הלל: בית אומרים כך על – ומגע? קשר אתו
בעיני עליו מביט אל xyaאתה תבט אל בלבד?

ולקחו  בו בחר הקדושֿברוךֿהוא הרי מראהו!
וכיוון  וחסודה". נאה "כלה בודאי והוא כ"מקח",

לצורך  שזה להבין, עליך זה, פגום פרט לך שהראו

את  ולגלות להשתפר לו לעזור – נרו" "בהלו
פנימיותו.

בית  כשיטת הגלות בזמן העבודה באמצעות ודוקא
הלל  כבית הלכה שהרי בית 88הלל, כשיטת לנהוג ואין ,

שהוא 89שמאי  כפי היהודי על מסתכלים אין כאשר ,

שהיא  פנימיותו, אל מביטים אלא בשר, בעיני נראה
לכל  עוזרים מזה כתוצאה וכאשר וחסודה, נאה כלה

– פנימיותו את לגלות יהודי

לנישואין  זוכים אז לקדושֿברוך90ֿהרי ישראל של

שמאי  כבית ההלכה ותתקיים אפשרית ואז כי 91הוא, ,

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח גם 92"ואת ויראו ,
שהיא" כמות "כלה – יהודי שכל בשר ובעיני בגילוי

וחסודה". נאה "כלה הוא –

(`"lyz ,`"pn 'k zgiyn)
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ספ"ב.79) גירושין הל' רמב"ם ראה
ישראל 80) בין ההפרש בס' "כמ"ש תרנ"ט בראשית ש"פ מאמר ראה

הוא  רע איזה בהם שיש ומה טוב בעצם הם ישראל משא"כ לעכו"ם..
כו'". העצם על לבד נוסף דבר

החילוק 81) גם ושם ואילך. 165 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
בישראל. והזהב הנחושת דמזבח

נתבארו 82) – ור"ל דר"א בהמימרות דיוקים כמה לבאר יש עפ"ז
ואילך. 465 ע' לקמן בארוכה

ע"ז.83) מיוסד שה"ש וכל בכ"מ. במדרז"ל
כיצד 84) ת"ר ד"ה לקו"ת ראה – וב"ש ב"ה במחלוקת לקמן בהבא

הנפש  כלות לענין הוא מבואר ששם אלא ואילך). ב מח, (שה"ש מרקדין

עיי"ש. דישראל.
ב.85) ה, סוטה סע"א. ה, מו"ק
שם.86) לקו"ת ראה – הגבורות מבחי' שרשם דב"ש
ג.87) כט, איוב
ב.88) יג, עירובין
וש"נ.89) רע"ב. לו, ברכות – משנה אינה ב"ה במקום דב"ש
ספט"ו.90) שמו"ר
קרח 91) לקו"ת ב. יז, לזח"א מק"מ מי"ט. פ"ה לאבות מד"ש ראה

בתחלתו. לאבות חדשים תוספות ספ"ד. קרח ויקח ד"ה
ב.92) יג, זכרי'
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 שמות ב, א-ב – וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי.
הוא  טוב  כי  אתו  ותרא  בן  ותלד  האשה  ותהר 

ותצפנהו שלשה ירחים

טז

פי' הזהר "ותראהו" נוט' "ותרא – הו", שראתה האותיות 
ה"ו )גילוי ז"א ומלכות( אצל הילד

ֵעי ֵלי�ּה,  ֶרא ִמ�ּהָ ְרֵא�וּה, ַו�ּהֵ ֶלד, ַו�ּהִ ְרֵא�וּה ֶא� ַ�יּהֶ ח1 ַו�ּהִ ְפ�ּהַ ַו�ּהִ

אוֹוַרְייָ�א  � �ּהְ ְמעוֹון, ֵלי� ָלְך ִמלּהָ י �ׁשִ ְרֵא�וּה, ָאַמר ַר�ּהִ ַמאי ַו�ּהִ

יָמא  א ָ�ִכי אוֹוִליְפָנא, ְר�ׁשִ יִרין, ֶאלּהָ ִאין ְוַי�ּהִ �ּה ָרִזין ִעלּהָ ֵלי� �ּהָ דּהְ

יָמא ְדוא"ו  י�ּה, ְוִאי�וּה ְר�ׁשִ ַכח �ּהֵ �ּהְ א וּהַמְטרוֹוִניָ�א ִא�ׁשְ ַמְלכּהָ דּהְ

ְחמוֹול ָעָליו ְוגוֹו'. ד ַו�ּהַ �"א, וּהִמיּהַ
ספר הזהר חלק ב דף יב, א

�"ו  ד�או�יו�  ותראהו,  מאי  לי'  מבעי  ותרא 
דו�רא�ו �ם למו�ר, כי �ול"ל ו�רא2 א� �ילד כמ"� 

מ�ודם3 ו�רא א� ��י��.

�נ� �ה"ו רומזים על ז"א4 ומלכו� ��יו אצל �ילד. 

ה"ו5 אצל �ילד, �יינו �רא��  ותרא –  וי�י' �פירו� 

�"ו עם �ילד.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש סוף עמוד תו

שמות ב, י – ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה 
לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו

ַהֶּיֶלד )ומ��� למ� כ�ו�(  ֶאת  ַוִּתְרֵאהּו  ַוִּתְפַּתח  1( ]�רגום לל�"�[ 

ַוִּתְרֵאהּו )מ�  ַמאי  ִמָּבֵעי ֵליּה )�כך מ�פט �ל�ון(,  ַוֵּתֶרא  ַוִּתְרֵאהּו, 

ל�וספו�  טעם  י�  )ודאי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר  ו�רא�ו(,  דכ�י�  �טעם 

�או�יו�, כי( ֵלית ָלְך ִמָּלה ְּבאֹוַרְייָתא ְּדֵלית ָּבּה ָרִזין ִעָּלִאין ְוַיִּקיִרין 

)אין לך ד�ר ��ור� �אין �ו סודו� עליונים וי�רים(, ֶאָּלא ָהִכי אֹו

ִליְפָנא )אלא כך למדנו, כי( ְרִׁשיָמא ְּדַמְלָּכא ּוַמְטרֹוִניָתא ִאְׁשְּתַכח ֵּביּה 

)רא�� �רו�ם �ל �מלך ו�מלכ� מאיר על מ�� וניכר על פניו, א� 

רו�ם ז� רא�� �� פרע�(, ְוִאיהּו ְרִׁשיָמא ְדוא"ו ה"א )ו�וא �רו�ם 

�ל ו' �' �י�ירים �מל� ו�רא�"ו ��ם סוד זו"ן( ּוִמַּיד ַוַּתְחמֹול ָעָליו 

ְוגֹו' )ול�ח� או�ו ו�ציל�ו(.

2( רא� גם סוט� י�, �.

3( �מו� �, �.

פר�  אגר� ���ו��   – �ניא  רא�  ומלכות:  ז"א  על  רומזים  ה"ו   )4

ד. ועוד. דאו�יו� �ם �וי' �ם רמז, או� י' �וא �חי' חכמ�, או� �' 

רא�ונ� �חי' �ינ� )��כל(, או� ו' ז"א )�מדו�(, ואו� �' אחרונ� 

�חי' מלכו� )די�ור ומע��(, ו�יום וחיו� �מדו� ו�מע�� – �חי' 

זו"ן �וא ע"י או"א – �חי' חכמ� ו�ינ�. )�ניא פ"ג ופ"ד(.

��י�  מ��  דע�וד�  יג,  סי'  לעיל  רא�  ד�נ�  י"ל,  אפ�ר  �דרך   )5

�ע�וד�  ו�יינו  �ירורים,  ל�רר  �י��  פרע�   �� ע"י  ונ�גדל  פרע� 

)�חי'  י�נ�  �ירור �עולם, ��עולם חסד   – ו"�  �או�יו�  �מרומז� 

ז"א- או� ו'(, ואין מלך �לא עם מל�ון עוממו� וכו' )מלכו� – או� 

�' אחרונ�(, וז�ו  �רא�� �או�יו� ו"� דו�א, �יינו מ�� כפי �יורד 

מ�חינ�ו ל�רר �ירורים עיי"�.

"כי מן המים משיתיהו", משה בחי' דעת עליון כמ"ש "כי 
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"

מ��5 �וא �חי' דע�6, וז�ו דכ�י� �י' כי מן המים 

מ�י�י�ו, מים �וא �חי' דע�7, כמ"�8 כי מלא� �ארץ 

דע� א� �' כמים לים מכסים.

ומ�� זכ� גם לדע�9 עליון, וז�ו כי מן �מים כו'.
מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד נא

5( רא� דרך מצו�יך פא, א וז"ל: מ"� וזרע�י א� �י� י�ראל זרע 

אדם וזרע ��מ� )ירמי' ל"א כ"ו( �י� �' מינים �נ�מו� י�ראל א' 

�נ�' זרע אדם, ו��' �נ�' זרע ��מ�, ופי' ��נ�מו� �נמ�כו מ�חי' 

אדם �עליון �על �כסא ו�ם �י� ל�ם דע� �אל�ו� וע�"ז נ�' אדם 

�עי�ר ���דל �ינו ל��מ� �וא �דע� �חננו �', ופי' וענין �דע� 

חיי  �מרגי�  כמי  גמור�  ��רג��  �אל�ו�  חיו�  �מרגי�ים  �יינו 

נפ�ו וכו', וכ��אדם י� �ו �חי' זו �וא �חי' �דע� �נ�ל לו מאד 

לע�וד א� �' �ל� �לם מפני �אין �עולם מס�יר ל�ם כלל.

ו�רג��  דע�  ל�ם  �אין  או�ם  �ם  ��מ�  זרע  �נ�'  נ�מו�  וי� 

אע"פ  אלא   '� גדול�  ל��יג  �כל  ל�ם  �אין  ר"ל  ואין  �אל�ו�, 

�מ�כילים �ר�� מאד �גדול� �' איך ����"� מחי' א� כל �עולם 

ואיך �לגדול�ו אין ח�ר וכולא �מי' כלא כמו �נ��אר �ספרים, כיון 

זו ��חי' �רג�� ממ� אצלו כמי �מרגי� חיי נפ�ו  �אין ��כל� 

וענין �חוץ  כנ"ל ��וא כאילו רוא�, אלא כמי �מ�כיל איזו ד�ר 

ומ�כיל  �ו  מאמין  ו�וא  לו  �סיפרו�ו  אלא  מרגי�ו  �אינו  ממנו 

איכו�ו ומ�ו�ו ���ג�ו אע"פ �מ�כילו �טו� מאד וכיון לאמ��ו, 

זרע ��מ� �נמ�ל כ��מ� לג�י אדם �י� לו דע� ��"ז  נ�'  לכך 

מחוסר דע� ו�רג�� אלא ��חי' אמונ� ל�ד כי י�ראל מאמינים �ני 

מאמינים ל�אמין �אחדו� �' ולמסור נפ�ו על �דו�� �מו,

ו�נ� מ�רע"� �וא �מ�פיע �חי' דע� לכנ"י ור"ל לאו�ן ��ם זרע 

��מ� �גם �ם י�י' ל�ם �חי' דע� �אל�ו�, וז�ו �נצטוו� מרע"� 

�סדר וארא לאמר לי�ראל �מצרים ��חל� ד�ריו וידע�ם כי אני �' 

)�מו� ו' ז'( כי מ�ודם סוף סדר ואל� �מו� כ�י� ויאמן �עם ��יו 

מאמינים ��' אך �אמונ� פ�וט� �לי דע� וזא� ���פיע ל�ם מ�� 

וגואל אחרון ��עי�ר  �מדרג�ו מוח �דע� ולכן �וא גואל רא�ון 

גאול� דלע"ל �וא �י�י' �חי' דע� ממ� �כאו"א מי�ראל כמ"� 

או�י  ידעו  כולם  כי  ט'(  י"א  )י�עי'  וגו'   '� א�  דע�  �ארץ  ומלא� 

עי"�.

מציין  �עח  ע'  �מו�-ד�רים  לז�ר  �ערו�  יצח�,  לוי  �ל�וטי   )6

לוי�רא ר�� פ"א, ו דמ"� )מ�לי כ, טו( "וכלי י�ר �פ�י דעת" �אי 

על מ�� עי"�. ורא� �ניא פר� מ�.

מים  אור  אויר  �ענין  א’  דרו�  דרו�י �צלם  “כמ"� �ע"ח �ער   )7

ע"�” )ל�וטי לוי יצח� כאן(. ורא� �פנים ל�ולוי"צ כאן, �יאור ענין 

נטיל� ידים, וז"ל: ��ידים עס�ניו� �ם, וי� ��ם אחיז� �חיצונים, 

ע�ו,  יצא  �מאל  יד  ומיצח�  י�מעאל,  יצא  ימין  יד  מא�ר�ם  כי 

ו�ופכים �מים דדע� על �ידים דחסד וג�ור� ונט�רים �ידים, ע"�.

8( י�עי' יא, ט.

מנחם  �ור�  ��רו.  ע'  ח"�  צד�  ל�צמח  �ז�ר  �יאורי  רא�   )9

מ��  �ל  ענינו  כללו�  וז"ל:   1192 ע'  ח"�  �'��מ"�  ��וועדויו� 

נא,  �מו�  אור  )�ור�  כידוע  מ�י�י�ו"  �מים  מן  "כי  ע"�   – �וא 

ד ואילך. מ�פטים עו, סע"�. ל�וטי �ור� מסעי פח, ד. ��"� לז, 

סע"ג. ו�כ"מ( �"מים" �אי על �חי' עלמא דא�כסיא, ומ�ם צריכים 

למ�ו�ו ל�מ�יכו ולגלו�ו לעלמא דא�גלייא עי"�.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מ
כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 

ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין הארון בעבודת ה':
כל יהודי הוא משכן ומקדש לו ית', כדברי רז"ל1 הידועים 
כשם  הרי  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הכתוב  על 
שבמקדש ישנם “שלשה דיורין" – “עזרה" “קודש" ו"קודש 
הקדשים"2 )שבו נמצא הארון( – כך ישנם שלשה דיורין אלו 

במקדש הפרטי שאצל כל יהודי:
בחינת  בעבודה  הוא  החיצון,  המזבח  עמד  שבה  העזרה 
חיצוניות הלב3: "קודש" שבו נמצא מזבח הפנימי – פנימיות 
פנימיות   – הארון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב; 
"בבואה  נאמר  זו  בחי'  שעל  יחידה6;   – הלב5  דפנימיות 
הרבה  מזה  שלמטה  דרגות  על  ואפילו  להו"7,  לית  דבבואה 
שהיא  ית'"8,  אתו  באמנה  היתה  החטא  בשעת  "וגם  נאמר 
)"אויבים"(  שמשהו  שייך  ואין  נצחי(   –( בשלימות  תמיד 

ישלטו עלי' ויגעו בה9.
בדוגמת  ואחד10,  היא ה"משה" שבכל אחד  זו  וי"ל שבחינה 
שהארון )תורה11( הוא ענינו של משה, "זכרו תורת משה עבדי"12.

דלעתיד  וזמן  המשכן  זמן   – הזמנים  שבשני  מובן  בזה 
משה(  בחי'  הלב,  דפנימיות  )פנימיות  הארון  נמצא   – לבוא 
הי'  הדור  כל   – דעה13  דור  הי'  המדבר  דור  ובגלוי:  במקומו 
)כמבואר  העליון  דעת  הוא  שענינו  רבינו  משה  של  בדרגתו 
יקויים  שבו  )בזמן  המשיח  בביאת  וגם  האריז"ל14(;  בכתבי 
מ"ש "ומל ה"א את לבבך"15 – גם הקליפה הדקה16( תתגלה 

"נקודת פנימיות הלב", בחי' משה.
)כל  שני  ומקדש  )בסופו(  ראשון  מקדש  בזמן  משא"כ 

1( ר"ח שער האהבה פ"ו ד"ה ושני. של"ה שער האותיות אות ל' )ועוד(.

2( אור התורה ויקהל עמוד ב'קצה. ד"ה והוא עומד תרס"ג פ"ב. ד"ה כי הוא יברך ה'ש"ת 

בתחילתו. ולהעיר מרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ה.

3( כידוע דמזבח החיצון ומזבח הפנימי הם חיצוניות ופנימיות הלב – תורת חיים תרומה 

תמג, א ואילך. אור התורה שם עמוד ב'ריג. דרך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

4( ראה לקוטי שיחות חלק טז עמוד 198 שהוא דרגא רביעית, עיין שם. וראה לקמן הערה 6.

5( ראה לקוטי תורה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

ב'רט  )עמוד  אור התורה שם  א(.  )תמח,  חיים שם  )תורת  6( להעיר מהמבואר בכ"מ 

ואילך(. דרך מצותיך שם( דארון הוא )נגד בד שביריעות( בחי' פנימיות הכתר, יחידה. 

וראה גם כן לקוטי תורה נשא )כג, רע"ג( שנשיאת הארון הוא ענין והחמישית לפרעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תורה תצא לז, ג ובכ"מ.

אהבה  ענין  הוא  שהארון   6 בהערה  שנסמנו  מקומות  וראה  כד.  פרק  סוף  תניא   )8

מסותרת.

 – לעולם  בך  אשתאר  דיוקנא  והכא  הכא  דאזיל  אע"ג  א(  קיד,  )זח"ב  נאמר  דעלי'   )9

סד"ה תקעו עת"ר. עשר תעשר תש"א פ"ה.

בהעלותך"  )“בזהר  פ"א  של"ב  ע"ח  כא.  יא,  בהעלותך  וראה  מב.  פרק  ריש  תניא   )10

וצ"ע(. שם של"ח פ"ו. ובכ"מ. וראה לקוטי תורה פקודי )ה, סע"ד( דניצוץ משה שבכל 

אחד ואחד הוא ענין מסירת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין בארון רק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דברי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

13( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שער הכללים פי"א. של"ב שם. שער הפסוקים ר"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגרת הקודש ס"ד – עיין שם בארוכה.

בידי  נפל  ולא  בשלימות  הארון  הי'  אז  שגם  שאע"פ  זמנו(, 
אויבים ח"ו – הרי הי' אז בהעלם, “גנזו יאשיהו".

יג. עפ"י הנ"ל אפשר גם להסביר, בפנימיות הענינים, מה 
המדבר"  "מקדש   – המשכן  את  לקרוא  מדייק  שהרמב"ם17 
קבלה18  של  ענינים  כמה  בספרו  הרמב"ם  מרמז  כידוע,  )כי, 

– ועד"ז בעניננו(:
בלשון "מקדש המדבר" מרומזת המעלה הנ"ל של המשכן 
)שבו הי' הארון במקומו ובגלוי( – כי פנימיות דפנימיות הלב 
היא בחינת “מדבר" שבנשמה, שהיא למעלה מבחי' “אדם" 
שבנשמה – “לא ישב אדם שם"19 למעליותא, מסירות נפש 

שלמעלה מטעם ודעת20.
מ"אדם":  שלמעלה  "מאד"  בחי'  במשיח  גם  מצינו  ולכן 
"הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד"21 – ש"מאד" )אע"פ 
ש"מאד הוא אותיות אדם"22, אבל זהו בצירוף שהוא( מורה 
אלא   – אדם  מצירוף  למעלה   – כלל"23  גבול  בלי  "בחי'  על 
משיח  ע"י  שיוחזר  הארון,  דרגת  זוהי  כי  דקדושה,  מדבר 

למקומו ובגלוי.
ג' הבחינות מחשבה דיבור  ידוע24 ש"אדם" מורה על  יד. 
ועפי"ז  מעשה(.   – מ'  דיבור,   – ד'  מחשבה,   – )א'  ומעשה 
ההתחלה  אדם,  מציור  שלמעלה  "מאד",  שבצירוף  נמצא, 

היא אות מ' – מעשה.
הביאור בזה: ענין מסירות-נפש בא לידי ביטוי דוקא בענין 
המעשה, דנעוץ תחילתן בסופן דוקא; וע"ד המבואר25 בענין 
לך בעולם הזה", שדוקא בעולם הזה הגשמי בא  "אין ערוך 
לידי ביטוי ה"אין ערוך" שלמעלה – כן הוא גם בנוגע לה"אין 
ערוך" שביהודי, שכח ה'מסירות נפש' של פנימיות דפנימיות 
הלב, ה"אין ערוך" שבנשמה, בא לידי ביטוי דוקא בכח העשי' 

שלו26.
שלישי  ומקדש  שבמשכן  הענינים  שני  בין  הקשר  וזהו 
המשכן  וכלי  חלקי  )ב(  ובגלוי,  במקומו  הוא  שהארון  )א(   –

ומקדש הגשמיים הם נצחיים –
כי ענין הארון – פנימיות דפנימיות הלב – מתבטא דוקא 

בענין העשי'; הנצחיות הגשמית של חלקי וכלי המקדש.
חידושים וביאורים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה 
חלק ב שיחה ד', סעיפים יב-יד – לקוטי שיחות חלק טז 
פקודי )ב(

17( הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב.

)שה"ג  הוי'  ר"ת   – החכמות"  ועמוד  היסודות  “יסוד  החזקה  יד  ספרו  וכהתחלת   )18

וראה ספר השיחות  נכדו של הרמב"ם(.  ר' דוד הנגיד,  להחיד"א מע' רמב"ם – בשם 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהערה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 הערה 18.

19( ירמי' ב, ו.

20( ראה לקוטי תורה במדבר ד, ג ואילך. שיר השירים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. 

ועוד. ולהעיר מלקוטי תורה נשא )כג, ריש עמוד ג( דנשיאת הארון הוא ענין “העלאת 

בחי' התורה שנק' אדם . . לעצמות אור אין סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תורה אור מו, ד. ע"פ ב"ר פ"ח, ה )ורש"י לב"ר שם(.

23( המשך וככה תרל"ז פ"כ.

24( לקוטי תורה בהעלותך לא, ג.

25( המשך תער"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספר המאמרים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

26( ע"ד משנ"ת )קונטרס ענינה של תורת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה
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i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑","לׁשמי לי.‰Óe¯z∑ ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»
מּממֹונם .הפרׁשה  לי BaÏ.נדבה יפריׁשּו ep·cÈ∑ ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒ

ּבלע"ז לׁשֹון  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא .נדבה, ְְְְְַַָָָ
È˙Óe¯zŒ˙‡ eÁ˜z∑ ּתרּומֹות ׁשלׁש רּבֹותינּו: אמרּו ƒ¿∆¿»ƒְְֵַָָֹ

ּכאן: ׁשּנעׂשּואמּורֹות לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָֹֻ

ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמהם
מהן  לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע הּמזּבח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֻֻּתרּומת
אחד  ּכל נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָקרּבנֹות

ּדברים  י"ג הּוצרכּוואחד. ּכּלם ּבענין, האמּורים ְְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּבהם  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן .למלאכת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr ,`i jxk zegiy ihewl)

ּתרּומה לי ב)ויקחּו (כה, ְְְִִָ
ּוׁשניהם  והרמה. הפרׁשה "ּתרּומה": ּבתיבת ּפירּוׁשים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשני
ׁשל  לדבר ּוזהבֹו מּכסּפֹו מפריׁש ּכׁשאדם אחד: ּבקנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָעֹולים
ּומעלה  - וגׁשמּיּותם מחמרּיּותם אֹותם מרים הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻקדּׁשה,

ולקדּׁשה. לרּוחנּיּות לגבֹוּה, ְְְְִִַָָָָֻאֹותם
לאדם  מׁשּפיע הּׁשם־יתּבר הּזקן: רּבנּו ׁשל הּידּוע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּכּפתּגם

רּוחנּיּות. - מהּגׁשמּיּות עֹוׂשה והאדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגׁשמּיּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(1275 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

לּבֹו יּדבּנּו ב)אׁשר (כה, ְֲִִֶֶ
הּלב  ּבכל זאת נֹותן ׁשּבקדּׁשה, לדבר מּממֹונֹו הּנֹודב ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻיהּודי

יּדבּנּו "אׁשר - הּלב ּכל את לּבֹוועם למצא רק צריכים ." ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּכפי  ואחד אחד ּכל נֹותן ואז לעֹוררֹו, הּמתאימה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגיׁשה

נחׁשת. וזה ּכסף זה זהב, זה ְְְְֶֶֶֶֶֶָָָֹיכלּתֹו:

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 287 'nr f"hg y"ewl t"r)

xAfBd zgiwlA wx "DnWl"¦§¨©¦§¦©©¦§¨

ּתרּומה  ְְְִִָויקחּו־לי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

הרי  וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהינּו,
"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָהּדין
ּבעל־ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּתרּומֹות
וּדאי  ּבעל־ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ(ׁשהרי

"לׁשמּה"? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּד"לׁשמּה" הּכּונה ּדבאמת ל ֹומר: ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
(ולא  לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹּכי־אם
"לׁשמּה". מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו לי"), ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ"ויּתנּו
הּגזּבר  ורק ּד"לׁשמּה" הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבּנתינה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָוהּטעם

לֹומר: יׁש "לׁשמּה", לקחת ְִִֵַַַָָָֹצרי

ׁשני  צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּכדי
ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּדברים:

טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְְֲֵֵֶֶַַַָָועל־דר
ּכּונֹותיו  נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּנה,
לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּבנתינת  ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה ּכי־אם ּכּונה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹצרי
ׁשהּתרּומה  הּוא העּקר ּכי ּד"לׁשמּה" הּכּונה נֹוגע אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתרּומה

מרׁשּותֹו. ְֳֵַָּתעבר
אז  ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
לרׁשּות  ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,

"לׁשמּה". לכּון צרי ְְְִִֵֵֶַַָָההקּדׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)
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ּתרּומה  ְְְִִָויקחּו־לי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּדלכאֹורה  ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָידּועה
ּתרּומה"? לי "ויּתנּו ְְְְִִֵֵַַָָהוה־ליּה־למימר

הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, דר על זה לבאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויׁש
ּגם  ּכי־אם "לׁשמי" להיֹות צריכה הּצדקה נתינת רק ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּדלא

הּקּב"ה. לׁשם להיֹות צריכה הּצדקה לקיחת – לי" ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָה"ויּקחּו
– "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדהּנה
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון .ּכל־ּכ חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשם
לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפרטי,

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל ּכלל) ּבדר) זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה הּוא הרי הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
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"לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפרנס
הּצדקה  את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוזה

הּקּב"ה. ְֵַָָלׁשם
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי ועייג"כ והּוא תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ (ראה ְְִִַַָֹ

שם) תנחומא ה. פל"א, עֹולמֹושמו"ר את הּקּב"ה ׁשּברא ְֶֶַַַַָָָָָּדהּטעם
הּוא, מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבאפן

ענין  ּבעֹולם היה לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻּכי
והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד

על־ידי־זה  ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּולׁשם
לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר דעל־ידי "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה

ּבעֹולם. הּצדקה ענין מתקּים ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמעֹות

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑,ּבנדבה ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְִָָָָֻ
ּבׁשוה, ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאיׁש
מלאכת  ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמחצית

ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר לח)הּמׁשּכן (לקמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּוׁשאר  וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ"וכסף

ׁשרת הּכסף  לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 330 'nr ,a jxk h"nyz zeiecreezd)

ּונחׁשת וכסף ג)זהב (כה, ְֶֶֶָָָֹ
ּכמרּמז  צדקה, ּבנֹותני ּדרגֹות ׁשלֹוׁש ּכאן ׁשּיׁש ּבספרים ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻנאמר
(הּנֹותן  - 'ּכסף' ּבריא. הּנֹותן זה - 'זהב' ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבראׁשי־הּתיבֹות:
ּכׁשהּוא  רק צדקה (הּנֹותן - 'נחׁשת' ּפחד. סּכנת ּכׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹרק)

ּתנּו'. ׁשאמר חֹולה 'נתינת היא) וזֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשכיב־מרע,
ׁשּׁשלׁש לֹומר יׁש הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשּצדקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומאחר
הּכללית  ּבּׁשליחּות ּדרגֹות ׁשלׁש ּבעצם הן הּללּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדרגֹות

לּקּב"ה: ּדירה העֹולם את לעׂשֹות מקּדׁש", לי "ועׂשּו ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשל

מׁשלמת. עבֹודה ׁשהיא הּצּדיקים עבֹודת - ּבריא" הּנֹותן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ"זה
וההסּתר  מההעלם מׁשּפע ּכׁשהאדם - ּפחד" סּכנת ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ"ּכׁשּיׁש
עצמֹו את ּפֹודה הּצדקה עבֹודת על־ידי ורק ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבעֹולם,
- ּתנּו" ׁשאמר חֹולה "נתינת הּׁשלילית. מההׁשּפעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומׁשּתחרר
'חֹולה'. ּכבר ׁשהּוא ּכ ּכדי עד מהעֹולם מׁשּפע הּנֹותן ׁשּבֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצב
מּיׂשראל, אדם וכל צדקה, לתת יכֹול חֹולה ׁשּגם ּכאן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלמדנּו

ׁש מי היא יהיה הּמׁשּכן, ּבמלאכת להׁשּתּתף יכֹול ּיהיה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
.יתּבר לׁשבּתֹו למכֹון העֹולם הפיכת ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהמלאכה

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ צבּוע ירק צמר וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ

מד) מנחות ד. צבע ∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות מּמין צבּוע צמר ¿«¿»»ִִֶֶֶַַָ
ארּגמן  ּפׁשּתן ∑LLÂ.ׁשּׁשמֹו נֹוצה ∑ÌÈfÚÂ.הּוא ְְֶַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒָ

מן עּזים,ׁשל  הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
- "עּזים" ׁשל ׁשּתרּגּום עצמן, עּזים ולא ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹהעּזים

.עּזיא  ִַָ

(ä):íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו .עּבּודן לאחר צבּועֹות ¿»»ƒְְִַַָָָֹ
ÌÈLÁz∑(כח אּלא (שבת היתה ולא חּיה, לׁשעה,מין ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ

ׁשּׂשׂש "ססּגֹונא", מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהרּבה
ׁשּלֹו ּבגונים ÌÈhL.ּומתּפאר ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְִִִֵֶָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

ּברּוח ּבּמדּבר? צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּקדׁש
עּמהם  לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזים

מּמצרים  .ּכׁשּיצאּו ְְְִִִֵֶַ

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äîeøzä úàæå (â)zn`d KxC lr §Ÿ©§¨©¤¤¨¡¤
dnlWl dnkg ozp 'de FnM `Ed§©¨©¨§¨¦§ŸŸ

(.e"k ,'d '`Îmikln)xW` z`fe aEzM oke , §¨¦§¥¨§Ÿ£¤
mzF` Kxaie mdia` mdl xACziW`xA) ¦¤¨¤£¦¤©§¨¤¨§¥¦

(.g"k ,h"ndkxAd z`fe aizkE ,,b"l mixaC) §¦§Ÿ©§¨¨§¨¦

(.'`z`G dzid 'd z`n aizkE ,miNdY) §¦¥¥¨§¨Ÿ§¦¦

(.b"k ,g"iwdAx ziW`xaA df Efnx xakE .§¨¨§¤¦§¥¦©¨
WxcOA(.a"i ,'w)opFAz` mipwGnmiNdY) ©¦§¨¦§¥¦¤§¨§¦¦

(.w ,h"iwzFnW dN`aE .opFAzi oiaOde ,§©¥¦¦§¥§¥¤§

dAx(.'b ,h"n)øLà äîeøzä úàæå ©¨§Ÿ©§¨£¤
,ízàî eç÷z`idW l`xUi zqpM ¦§¥¦¨§¤¤¦§¨¥¤¦

,äîeøz'dl l`xUi Wcw xn`PW §¨¤¤¡©Ÿ¤¦§¨¥©
dz`EaY ziW`x(.'b ,'a dinxi)cFr mWe . ¥¦§¨Ÿ¦§§¨§¨

(.'` ,b"l x"eny)KExA WFcTd mdl xn`̈©¨¤©¨¨
izxFY mkl iYxkn l`xUil `Ed§¦§¨¥¨©§¦¨¤¨¦

xn`PW ,DOr iYxMnp lFkiakeeç÷éå §¦§¨¦§©§¦¦¨¤¤¡©§¦§
äîeøz éì(l"kr) (mcFTd wEqR)iM ,äîeøzä ¦§¨¨©¥¦©§¨

didYéìDOr ip`e(.b"k ,d"k `xwIe oIr), ¦§¤¦©£¦¦¨©¥©¦§¨

Fl ip`e il icFC :KxcM,'a mixiXd xiW) §¤¤¦¦©£¦¦©¦¦

(.f"hxn` oke ,äàøî éðà øLà ìëk §¥¨©§Ÿ£¤£¦©§¤
EúBà(.'h wEqR oNdl)iM ,éðà`Ed,äàønä §§©¨¨¦£¦©©§¤
xn`eEúà äàøä(.'g ,f"k oNdl)fnx , §¨©¤§¨Ÿ§§©¨¤¤

:oke ,ip` zNnläàøî äzà øLà §¦©£¦§¥£¤©¨¨§¤
(.'n wEqR oNdl)azkA lMd ceC xn` oke , §©¨¨§¥¨©¨¦©Ÿ¦§¨

liMUd ilr 'd cIn(.h"i ,g"k '`Îd"c)iM , ¦©¨©¦§¦¦
.'d ci eilr dzidc dxez ¨§¨¨¨©



מג dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 cenr `l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשּטים: ֲִִֵַֽֽועצי
אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאין
ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹצפה
עּמהם  לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ארזים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָוהביא

מּמצרים ובפרש"י).ּכׁשּיצאּו ה. (כה, ְְְִִִֵֶַ
יכֹולים  היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיׁש
מיערֹות  לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּבני
ארזים  אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ּכן ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹֻסמּוכים,

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמארץ
ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, דר על לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָויׂש

את  לנחם ּכדי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון –ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגלּותם. מּצרת יׂשראל ְְִִֵֵַָָָָּבני

ּגזרֹות  עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדכאׁשר
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן זּוּכ"ּכל הּנה ּבזה, וכיֹוצא הּו" ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו נחמתם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדאף

ד) מו, יׁש(ויגש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה זה אין ,ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
מּמצרים  ׁשּיצאּו על־מנת רק ּבמצרים יעקב ׁשּנטע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹארזים

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָויקחּו

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן .נר ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ
‰ÁLn‰ ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח ּכלי ׁשּנעׂשה ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְֲִֵֶַַָֹ

ּכמֹוהּמׁשּכן  ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, והּמׁשּכן ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָ

תּׂשא" ּב"כי ‰ÌÈnq.ׁשּמפרׁש ˙¯Ë˜ÏÂ∑ׁשהיּו ְְִִֶָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒֶָ
ּב"ואּתה  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמקטירין

עׁשן ּתצּוה" ותמרֹות קיטֹור העלאת "קטרת", ּולׁשֹון .. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑,האפֹוד לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְִֵֶַָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.האמּור ׁשם על ְְְֶַַָָָƒÀƒִֵֶַ

ׁשם  האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻלהם
הּמֹוׁשב  ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, ְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻלמּלאֹות

מׁשּבצֹות  ÔLÁÏÂ.קרּוי „Ù‡Ï∑ לאפד הּׁשהם אבני ְְִָ»≈…¿«…∆ְֵֵַַַָֹֹ
לחׁשן  הּמּלאים ּב"ואּתה ואבני מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

ּתכׁשיט  מיני והם .ּתצּוה", ְְְִִֵֵֶַַ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ì íéîNa (å)úøè÷ìå äçLnä ïîL §¨¦§¤¤©¦§¨§¦§Ÿ¤
.íénqä`xwn dGW mixnF` Wi ©©¦¥§¦¤¤¦§¨

,xvwì íéîNaäçLnä ïîLmiOqe ¨¨§¨¦§¤¤©¦§¨§©¦
.íénqä úøè÷ìExn` mixg`er"a`xd) ¦§Ÿ¤©©¦©£¥¦¨§¨

(xFCd inkg mWA,KERdA EN`M `EdW §¥©§¥©¤§¦§¦
úøèwìåE`iai.íénñmxiMfde §©§Ÿ¤¨¦©¦§¦§¦¨

xnFl driciAíénqämiaFHd ¦¦¨©©©¦©¦
.mzF` WxR `l mW mB iM ,xihwdl§©§¦¦©¨Ÿ¥©¨

,FrnWnM `EdW xn` `"xeíéîNáe §¨©¤§©§¨§¨¦
mdipWlì,úøèwìå äçLnä ïîLiM ¦§¥¤§¤¤©¦§¨§©§Ÿ¤¦

Cxp zlAW minUA zxhTA EqpMi¦¨§©§Ÿ¤§¨¦¦Ÿ¤¥§§
EpizFAx ixacM oFnPwe mMxkezFzixM) §©§Ÿ§¦¨§¦§¥©¥§¦

(.'emiOqe minUa"E xiMfdl Kxvd `le .§Ÿª§©§©§¦§¨¦§©¦
xiMfdW xEarA ,"zxhTlúøè÷ ©§Ÿ¤©£¤¦§¦§Ÿ¤

,íénqäonWl onW xiMfd `l xW`M ©©¦©£¤Ÿ¦§¦¤¤§¤¤
dN` lkl Ekxvde .oFkPd Edfe .dgWOd©¦§¨§¤©¨§ª§§§¨¥¤
oFWNd ilrA zrC iM ,zFxaQd©§¨¦©©©£¥©¨

íénqäLdpFaNd oFbM ,zFtExYd md ¤©©¦¥©§§©§¨

,dpAlgdeNáeíéîmilk`Pd md §©¤§§¨§¨¦¥©¤¡¨¦
mEVA mdl xW` ,micrqn E`xTIW¤¦¨§¦§¨¦£¤¨¤¦

i"Xx zrC lr la` .aFHd ogixAíénñ §¥¨©£¨©©©©¦©¦
mW,íéîNaìEpizFAx zpEM `id Kke ¥©§¨¦§¨¦©¨©©¥

WxcOA(:'e zEzixM)oipOq xUr cg` ©¦§¨§¦©©¨¨©¨¦
mBxzn oke ,ipiqA dWnl Exn`p¤¤§§¤§¦©§¥§©§¥
oFkPd `Ede .mdipWA oinqEA qElwp ª̀§§§¦¦§¥¤§©¨

.dGd aEzMA©¨©¤
ìáàokYi oFWNd aEzMd dPXW xEarA £¨©£¤¦¨©¨©¨¦¨¥

ilraAW miaEWgd iM xn`PW¤Ÿ©¦©£¦¤§©£¥
mi`xwp mUAde gixd.íéîNaFpipre ¨¥©§©Ÿ¤¦§¨¦§¨¦§¦§¨
mirEcide mixgaOd,íénqaFnM ©ª§¨¦§©§¦©©¦§

W`x minUA :xn`W(.b"k ,'l oNdl), ¤¨©§¨¦Ÿ§©¨

mUA lM W`xA(.a"k ,f"k l`wfgi)oFkp mB . §Ÿ¨Ÿ¤§¤§¥©¨
myaE minUA zNn iM xn`PW `Ed¤Ÿ©¦¦©§¨¦Ÿ¤
.miOq DA ,mU FA ,zaMxn dNn¦¨ª§¤¤¨¨©¦

xn`W mdixaC lr di`xdeíéîNa §¨§¨¨©¦§¥¤¤¨©§¨¦
øBøc øî Làø(.b"k ,'l oNdl)xFOde , Ÿ¨§§©¨§©

,crqn `l dtExY `EdW aWgi miOQA©©¦¥¨¥¤§¨Ÿ¦§¨
oFnPwe dpw mMxke Cxp :aEzMd xn`e§¨©©¨¥§§§©§Ÿ¨¤§¦¨

aizkE ,dpFal ivr lM mrúBìäàå øî ¦¨£¥§¨§¦Ÿ©£¨
íòíéîNá éLàø ìk,'c mixiXd xiW) ¦¨¨¥§¨¦¦©¦¦

(.c"iElGi iPB igitd xn` mNM lre ,§©ª¨¨©¨¦¦©¦¦§
einUa(.f"h ,'c mW)xn` aEzMdW ,cFre . §¨¨¨§¤©¨¨©

onWlE xF`nl onXd z`e mUAd z`e§¤©Ÿ¤§¤©¨¤§¨§¤¤
miOQd zxhwle dgWOd(.g"k ,d"l oNdl), ©¦§¨§¦§Ÿ¤©©¦§©¨

W xiMfd `lemNM oM m` ,miOq E`iad §Ÿ¦§¦¤¥¦©¦¦¥ª¨
.mUAd llkAf dxez ¦§©©Ÿ¤

(æ)ãôàì íéàlî éðáàå íäL éðáà©§¥Ÿ©§©§¥¦ª¦¨¥Ÿ
.ïLçìåadfA Dl oiUFrW mW lr §©¤©¥¤¦¨§¨¨

OB oinM aWFnmW oa`d oipzFpe ` ¨§¦ª¨§§¦¨¤¤¨
oiiExw `OBd z`Nnl.íéàelî éðáà §©Ÿ©ª¨§¦©§¥¦¦

.zvAWn iExw `OBd mFwnEãôàì §©ª¨¨¦§¤¤¨¥Ÿ
,ïLçìåmdXd"ipa`e cFt`d ipa`l §©¤©Ÿ©§©§¥¨¥§©§¥

i"Xx oFWl ,"oWgl mi`ENOd,g"k oNdl) ©¦¦©¤§©¦§©¨

(.'kWxR oke .eéäé áäæ íéöaLî §¥¥©§ª¨¦¨¨¦§



dnexzמד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑קדּׁשה לׁשמי ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
ñ :eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט ּכאן.(מנחות ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ
˙È·z ˙‡.ÔkLn‰ לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא ≈«¿ƒ«ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָָֻ

אני  אׁשר ּככל מקּדׁש לי "ועׂשּו הימּנּו: ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלמעלה
"אֹות eNÚz.מראה ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. לדֹורֹות,(סנהדרין ְְֶַ¿≈«¬ְ

ּבית  ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, מן אחד יאבד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאם

ּומכֹונֹות  וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון ְְְְְִִָָֻעֹולמים,
אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית ׁשלמה, שבת ׁשעׂשה (תוספתא. ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּלמעלה צח) לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם
'ּכן  אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימּנּו,

וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה .ּתעׂשּו', ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íúàelîa(mW)wnrA zFvAWn mitTn , §¦Ÿ¨¨ª¨¦¦§§§Ÿ¤
oFWl Edf ,oa`d iarA `NnzIW xErW¦¤¦§©¥¨¢¦¨¤¤¤§

,íúàelîxEn`d iENn oFWl lM oke ¦Ÿ¨§¥¨§¦¨¨
,llM ipirA oFkp EPpi`e .dGd oiprÄ¦§¨©¤§¥¤¨§¥©§¨

dYr mzF` `xwIWíéàelî éðáàlr ¤¦§¨¨©¨©§¥¦¦©
mdA `Nnl zFEvl cFr cizrW mW¥¤¨¦§©§©¥¨¤

mB iM ,cFre .mdl EUrIW `OBdéðáà ©ª¨¤©£¨¤§¦©©§¥
íäMä`le adf zFvAWn zFAqEn Eid ©Ÿ©¨©¦§§¨¨§Ÿ

Exn` xaMW ,cFre .mi`ENn mzF` `xẅ¨¨¦¦§¤§¨¨§
`xnBA EpizFAx(:g"n dhFq)ElNd mipa` : ©¥©§¨¨¨£¨¦©¨

:xn`PW ,lnf`A odilr oiWxtn oi ¥̀§¨§¦£¥¤§¦§¥¤¤¡©
íúàelîa(.'k ,g"k oNdl)WExR did m`e , §¦Ÿ¨§©¨§¦¨¨¥
íúàelîaz` mipa`d E`NnIW §¦Ÿ¨¤§©§¨£¨¦¤

uxgl `NW o`Mn di`x did `l zFOBd©ªŸ¨¨§¨¨¦¨¤Ÿ©£Ÿ
oipr iM ,cFre .llM lnf`A zFnXd odÄ¤©¥§¦§¥§¨§¦¦§©
iEUr `EdW axd xn`W mipa`d aWFn©¨£¨¦¤¨©¨©¤¨
ixacM `Ed la` ,oM EPpi` `OB oinM§¦ª¨¥¤¥£¨§¦§¥

qElwp`(mW)`Ede ,"ovnxn" mBxYW ª§§¨¤¦§¥§©§¨§
oa`d zCnM aWFn dHnNn EUrW¤¨¦§©¨¨§¦©¨¤¤
miPXd WlW blfn EPOn oi`ivFnE¦¦¦¤©§¥§©¦©¦

minkg oFWNn ,oa`d z` Efg`IWdCp) ¤Ÿ£¤¨¤¤¦§£¨¦¦¨

(.a"qoFbM ,`lfxtC `vnxA Dil iwtnE©§¥¥§©§¨§©§§¨§
`lfxtC `vnxA `rfaC(.b"w zAW)oke . §¦§¨§©§¨§©§§¨©¨§¥

zFrAHA dxwi oa` lkA mFId mB EUri©£©©§¨¤¤§¨¨©©¨
Diti onHi `le cv lMn d`xzYW icM§¥¤¦§¨¤¦¨©§Ÿ¦¨¥¨§¨

.`OBd KFzA Dxcde©£¨¨§©ª¨
òãzzFxWxW iYW ixdW oM `EdW Ll ¥©§¤¥¤£¥§¥©§§

zFrAHd iYWA zFaEgYd adf̈¨©§¦§¥©©¨
zFtzkAW zFvAWOA mirEwY oWgAW¤©¤§¦©¦§§¤§¦§

cFt`d(.d"k ,g"k oNdl)zFvAWOd m`e , ¨¥§©¨§¦©¦§§
Erwzi K`id mipa` aWFnl md miYÄ¦¥§©£¨¦¥©¦§§
zFOB mW EWOWI dnE ,zFxWxW odÄ¤©§§©§©§¨ª
,Epxn`W FnM zFblfn od la` .odAW¤¨¤£¨¥©§§§¤¨©§
EPOnE .odA miqpkp zFxWxWd iawpe§¦§¥©©§§¦§¨¦¨¤¦¤

uaXd ipfg` iM iYrC itl,'` 'aÎl`EnW) §¦©§¦¦£¨©¦©¨¨§¥

(.'hmW`xaE mignxd mciA miWp` ,£¨¦§¨¨©§¨¦§Ÿ¨
xn`W FnM ,migxFAd URzl zFblfn©§¥¦§Ÿ©§¦§¤¨©
EdwAcd miWxRd ilraE akxd dPde§¦¥¨¤¤©£¥©¨¨¦¦§¦ª

(.'e mW):WExtE .úBöaLî úañîoNdl) ¨¥ª©Ÿ¦§§§©¨

(.`"i ,g"klre .aiaq adf ivnx dUrIW ,¤©£¤¦§¥¨¨¨¦§©
orwWn xn`W qElwp` zrC(mW)Eid , ©©ª§§¤¨©§©§¨¨¨

Eide ,miYAd KFzA zFrTWn mipa`d̈£¨¦§ª¨§©¨¦§¨
ozF` oitiTn oivnx mdn oi`vFi§¦¥¤§¨¦©¦¦¨

.dlrnNn odA oifgF`e§£¦¨¤¦§©§¨
ìáàoipríéàelîdpiidYW ,`Ed £¨¦§©¦¦¤¦§¤¨

E`xaPW ,zFnlW ipa` mipa`d̈£¨¦©§¥§¥¤¦§§
EzxkPW zifB ipa` dpiidY `le ,KM̈§Ÿ¦§¤¨©§¥¨¦¤¦§§
,mElM odn avgPW F` lFcB avgOn¦¤§¨¨¤¤§©¥¤§
zEnlW oi`W rEci zclFzA mB iM¦©§¨©¨©¤¥§¥
odAW zFNbQde zFxwid mipa`d zFgMŸ¨£¨¦©§¨§©§ª¤¨¤
mipa` iwElgM `id xW` oa`A izlEf¨¦§¤¤£¤¦©£¥£¨¦
qElwp` mBxY KklE .lgPd on¦©©©§¨¦§¥ª§§
E` milM iENn oFWl iM ,"`zEnlW`"©§¨¨¦§¦¥¦
DCk `NnYe ,WOn iENn FnEBxzA `OBª¨§©§¦©¨©§©¥©¨

(.f"h ,c"k ziW`xA)la` ,mNM oke ,d`ilnE §¥¦§¦¨§¥ª¨£¨
oke ,zEnlW oFWll iENOd mBxY o`M̈¦§¥©¦¦§§¥§¥

áì úîëç íúà àlî(.d"l ,d"l oNdl) ¦¥Ÿ¨¨§©¥§©¨

,ilM `NnIW xaC EPpi` iM ,"milW`"©§¦¦¥¤¨¨¤§©¥§¦
minlW EidW ,zEnlW `Ed la £̀¨§¥¤¨§¥¦

mrh dfe ,dnkgAïáà úLøçáe §¨§¨§¤©©©£¤¤¤
úàlîì(.'d ,`"l oNdl)gYtl ErcIW , §©Ÿ§©¨¤¨§§©¥©

.mz`ENnA mipa`A mzFg igEYR¦¥¨©£¨¦§¦Ÿ¨
äpäåxn`p cFt`d ipa`ALøç äNòî §¦¥§©§¥¨¥¤¡©©£¥¨©

úà çzôz íúç éçezt ïáà¤¤¦¥Ÿ¨§©©¤
ìàøNé éða úîL ìò íéðáàä ézL§¥¨£¨¦©§Ÿ§¥¦§¨¥

(.`"i ,g"k oNdl)mdA uixg oiUFr Eid iM , §©¨¦¨¦¨¦¨¤
iWxg EUri xW`M zFnXd zaizkA¦§¦©©¥©£¤©£¨¨¥
la` ,mz`ENnA Eid `l dPde ,oa`d̈¤¤§¦¥Ÿ¨§¦Ÿ¨£¨

aEzM oWgd ipa`Aúàlî Bá úàlîe §©§¥©¤¨¦¥¨¦ª©
ïáà(.f"i ,g"k mW)aizkE ,íúàelîa eéäé ¨¤¨§¦¦§§¦Ÿ¨

(.'k mW),ìàøNé éða úîL ìò íéðáàäå ¨§¨£¨¦©§Ÿ§¥¦§¨¥
íúîL ìò äøNò íézL äpä,h"l oNdl) ¥¨§¥¤§¥©§Ÿ¨§©¨

(.c"idid `l okle ,Wxg dUrn `l ,Ÿ©£¥¨¨§¨¥Ÿ¨¨
xinXA izlEf mdA dvr EpAx dWnl§¤©¥¥¨¨¤¨¦©¨¦
zkQnA Exn`W FnM ,EpizFAx ExiMfdW¤¦§¦©¥§¤¨§§©¤¤

dhFq(:g"n)oiazFM oi` ElNd mipa` : ¨£¨¦©¨¥§¦
xn`PW ,FicA odilríúBç éçeztoNdl) £¥¤¦§¤¤¡©¦¥¨§©¨

(.`"k ,g"k,lnf`A odilr oiWxtn oi`e ,§¥§¨§¦£¥¤§¦§¥
:xn`PWíúàelîa(.'k ,g"k mW)la` , ¤¤¡©§¦Ÿ¨¨£¨

mirwap ode odl d`xnE xinW `ian¥¦¨¦©§¤¨¤§¥¦§¨¦
.odil`níúàelîáe`N` xn`p `l ¥£¥¤§¦Ÿ¨Ÿ¤¡©¤¨

.oWgd ipa`A§©§¥©¤
àìådcB`A xMfdX dnl WEgzoiHB) §Ÿ¨§©¤ª§©¨©¨¨¦¦

(.g"qdWn izi`C xinW `Mi ¦̀¨¨¦§©§¥¤
cFt` Fl E`xwi oWgdW ,cFt` ipa`l§©§¥¥¤©¤¦§§¥
,FA xAgn `EdW ipRn ,dxard KxcA§¤¤©£¨¨¦§¥¤§ª¨

cFt`d dWiBd inp aizkE,b"k '`Îl`EnW) §¦¨¥©¦¨¨¥§¥

(.'hWxR dPde .oil`FW Eid oWgaE ,©¤¨£¦§¦¥¥©
aEzMd,íäL éðáàmiYW ,WlW ©¨©§¥Ÿ©¨§©¦
ãBôàìzg`e,íéàelî éðáàå ,ïLçì ¨¥§©©©¤§©§¥¦¦
.ïLçìEidIW EpizFAx zrC did m`e ©¤§¦¨¨©©©¥¤¦§

aEzMd on ,mi`ENn cFt`d ipa` mB©©§¥¨¥¦¦¦©¨
Eidi ,dGd,ïLçìå ãBôàì,mdipWéðáà ©¤¦§¨¥§©¤§¥¤©§¥

.íéàelî éðáàå íäLg dxez Ÿ©§©§¥¦¦
.eNòz ïëå (è)ca`i m` zFxFcl §¥©£§¦Ÿ©

ilM EUrYWM F` milMd on cg ¤̀¨¦©¥¦§¤©£§¥
zFxFpnE zFpglW oFbM minlFr ziA¥¨¦§ª§¨§
dnlW dUrW zFpFknE zFxFIke§¦§¤¨¨§ŸŸ

EN` zipazMeNòz`l m`e .mzF` §©§¦¥©£¨§¦Ÿ
`l EPnid dlrnl xAgn `xwOd didi¦§¤©¦§¨§ª¨§©§¨¥¤Ÿ

aYkl Fl did,eNòz ïëåoM" `N` ¨¨¦§Ÿ§¥©£¤¨¥
ld` zIUr lr xAcn dide ,"EUrY©£§¨¨§©¥©£¦©Ÿ¤
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(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ ׁשּוליו על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות .ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

ואּמה  רחּבֹו וחצי ואּמה ארּכֹו וחצי אּמתים ארֹון... ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָועׂשּו
קמתֹו י)וחצי (כה, ִֵָָֹ

והּתֹורה  לּתֹורה, רֹומז הארֹון ּכי חצּויֹות, ּכּלן היּו הארֹון ְֲִִֵַַָָָָָָָָֻמידֹות

הרגילּות  ׁשבירת את - ּתֹורה הּלֹומד ּבאדם לפעל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹצריכה
ׁשּלֹו. הרעֹות ְִֶַָָוהּמּדֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 cenr ek wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשּטים עצי ארֹון י)ועׂשּו (כה, ְֲֲִִֵָ
עׂשּית  ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבהלכֹות
והׁשמיט  ּבזה. וכיֹוצא הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכלי
עׂשּית  מנה הּמצֹות' ּב'ספר כן ּוכמֹו הארֹון. עׂשּית וצּורת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדיני
דּבנין  ממצות־עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָׁשאר

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית־המקדש),
הרמּב"ם ּבנֹוׂשאי־ּכלי ּבארּכה ּבזה וטריא מנ"ח וׁשקלא (ועיין ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

ועוד) נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. .מ"ע
ּדין  חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻויׁש
הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּית הארֹון ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעׂשּית
וכיֹוצא  ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, העבֹודה לׁשם ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנעׂשּו
נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות, מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזה,

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ּדיניהם ונכּתבּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּכמצות־עׂשה,
ּבבית  ׁשּנמצא ׁשעל־ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא
והּצּוּוי  הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל זה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמקּדׁש

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא עׂשּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
הארֹון עׂשּית ּפרׁשת כב)ּבסֹוף ׁשּיהיה (כה, ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשם". ל ְְְִַָ"ונֹועדּתי
ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוהּנה,
לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשּכן

ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה מאירי ּדין גם וראה ספי"ג. זבחים (תוספתא ְְִִַָָָ
ב) ט, ׁשּנּטל מגילה לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית מה־ׁשאין־ּכן .ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

קדּׁשת  ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הארֹון, ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻֻמּׁשם
הּבחירה)עֹולם ּבית מהלכֹות ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְִִֵֵַָָ

ׁשם  ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר לֹומר, יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּומעּתה
ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻהּקדּׁשה
לפעל  רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׂשּית מצוה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹואין
עׂשּית  ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹהׁשראת
מּכיון  הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהארֹון

ׁשּפיר. ואתי לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאין

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב ארֹונֹות ׁשלׁשה (יומא ƒ«ƒƒ¿«∆ְֲָֹ
ּכתלים  וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה
עץ  ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, לכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּולים

ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָּבתֹו
ּומחּוץהעליֹונה  מּבית מצּפה נמצא תנחומא.ּבזהב. (שם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ

רבה) Ê‰·.שמות ¯Ê∑ למעלה סביב לֹו מּקף  ּכתר ּכמין ≈»»ְְְִִֶֶַָָָֻ

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iYrci `le .i"Xx oFWl .eilke crFn¥§¥¨§©¦§Ÿ¨©§¦
zFUrl dnlW aIgzIW zn` df didIW¤¦§¤¤¡¤¤¦§©¥§ŸŸ©£
gAfnE ,EN` zipazM minlFr ziA ilM§¥¥¨¦§©§¦¥¦§©
Kx` dO` mixUr dnlW dUr zWgPd©§¤¨¨§ŸŸ¤§¦©¨Ÿ¤

agx mixUre(.'` ,'c a"idc)xn` `"xe . §¤§¦Ÿ©§¨©
eNòz ïëåxn` dNgzA iM ,milMd §¥©£©¥¦¦¦§¦¨¨©

.Lc÷î éì eNòå§¨¦¦§¨
ìòåla` ,df lkl Kxv oi` hWRd KxC §©¤¤©§¨¥Ÿ¤§¨¤£¨

xn` ,fExfe wEGgl ltMd `AeNòå ¨©¥¤§¦§¥¨©§¨
,Lc÷î éìKln WCwnM ,milke ziA ¦¦§¨©¦§¥¦§¦§©¤¤

dklnn ziaE(.b"i ,'f qFnr),ézðëLå ¥©§¨¨¨§¨©§¦
,íëBúaxW` cFaMd `QkaE ziAA §¨©©¦§¦¥©¨£¤

,mW il EUriäàøî éðà øLà ìëk ©£¦¨§Ÿ£¤£¦©§¤
ïkLnä úéðáz úà EúBàxW` dGd §¤©§¦©¦§¨©¤£¤

mkFzA FA oMW`W iYxn`úéðáz úàå ¨©§¦¤¤§Ÿ§¨§¥©§¦
.åéìk ìkltkeeNòz ïëåkNMm ¨¥¨§¨©§¥©£ª§¤

EUrIe ltMdM `Ede ,zEvixge zEfixfA¦§¦©£¦§§¦¨¥©©£
dWn z` 'd dEv xW` lkM l`xUi ipA§¥¦§¨¥§Ÿ£¤¦¨¤¤

EUr oM(.a"l ,h"l oNdl)`idW ipRn iM , ¥¨§©¨¦¦§¥¤¦
xn` d`Ev.eNòz ïëåi dxez ©¨¨¨©§¥©£

.ïBøà eNòå (àé-é)xfgiéða ìà §¨£©£Ÿ¤§¥
ìàøNé,dlrnl mixMfPd ¦§¨¥©¦§¨¦§©§¨

ok ixg`eBúà úétöå(.`"i wEqR), §©£¥¥§¦¦¨Ÿ¨

Bì z÷öéå(.a"i wEqR),cigi oFWlA oNke , §¨©§¨¨§ª¨¦§¨¦
l`xUi lM cbpM dWn iMFxzi `zlikn) ¦¤§¤¤¨¦§¨¥§¦§¨¦§

(.'`l`xUi lM EidIW fnxIW okYie .§¦¨¥¤¦§Ÿ¤¦§¨¦§¨¥
xEarA oFx`d zIUrA oitYYWn¦§©§¦©£¦©¨¨©£
EMfIWe ,oFilr ipMWn WFcw `EdW¤§¦§§¥¤§§¤¦§
dAx WxcnA Exn` oke .dxFYl mNMª¨©¨§¥¨§§¦§¨©¨

(.'b ,b"l x"eny)milMd lkA dn ipRn¦§¥©§¨©¥¦



dnexzמו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k oey`x meil inei xeriy
עד  הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּׂשפתֹו,
מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלה

למעלה  הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּוכׁשהּכּפרת
ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי .מּכל ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, ∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»

לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכתרּגּומֹו:
לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונים ׁשל היּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

מפסיק  ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָארֹון,
ׁשני  ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים הּבּדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
וכן  ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ּב'מנחֹות' ÚaË˙.מפרׁש ÈzLe ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ¿≈«»…
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ∑ ׁשּבתחּלת טּבעֹות הארּבע הן הן ««¿»∆»ְְִִֵֵֶַַַַָָ

היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ּופרׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּמקרא,
ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַָָּופתרֹונֹו

האחת  צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מן ∑ˆBÚÏ.ּוׁשּתי ְְִֵֵֶַַַַָָָָ«¿
.צּדֹו ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:íäa ïøàä-úà úàNì̈¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aizM,úéNòåaizM oFx`aEeNòå §¦§¨¦¨¨¨§¦§¨
xn` mFlW 'xA dcEdi x"` ,oFx £̀§¨§¨¨©
EwQrzie lMd E`Fai `Ed KExA WFcTd©¨¨¨©Ÿ§¦§©§
aCpzIW ,wqrde .dxFYl EMfIW oFx`Ä¨¤¦§©¨§¨¥¤¤¦§©¥
F` ,oFx`l cg` adf ilM cg` lM̈¤¨§¦¨¨¤¨¨¨
EpEkIW F` ,hrn xfr l`lval xfri©£Ÿ¦§©§¥¥¤§¨¤§©§

.xaClai dxez ©¨¨
.åéúîòt òaøà (áé)rAx` ,FnEBxzM ©§©©£Ÿ¨§©§©§©

KEnq zFpFilrd zFIeGaE ,"Dizief"¦§¨¥©¨¦¨¤§¨
.oipEzp Eid zxRMlìò úBòaè ézLe ©©Ÿ¤¨§¦§¥©¨©

,úçàä Bòìöod odúBòaè òaøà ©§¨¤¨¥¥©§©©¨
aEzMd WExtE ,`xwOd zNgzAW¤¦§¦©©¦§¨¥©¨

on "miYWE"úBòahäEN`dBòìö ìò §©¦¦©©¨¨¥©©§
.úçàä.WxR dtie ,i"Xx WxR KM ¨¤¨¨¥©©¦§¨¤¥©

zFIeGAW xn` dOl iYrci `l la £̀¨Ÿ¨©§¦¨¨¨©¤©¨¦
,zFrAHd Eid zxRMl KEnq zFpFilrd̈¤§¨©©Ÿ¤¨©©¨
KxC iM cFre ,c`n xzi did caMdW¤©Ÿ¤¨¨¨¥§Ÿ§¦¤¤
DFabe `Vp oFx`d didIW `Ed cFaMd©¨¤¦§¤¨¨¦¨§¨©

.mipdMd zFtzM lr dlrnl§©§¨©¦§©Ÿ£¦

à"øå`le `xwOd lkA iYURg xn` §¨©¦©§¦§¨©¦§¨§Ÿ
wx ,zief `dIW "mrR" iz`vn̈¨¦©©¤§¥¨¦©

Kinrt EtI dn ,lbx(.'a ,'f mixiXd xiW), ¤¤©¨§¨©¦¦©¦¦

miNc inrR ipr ilbx(.'e ,e"k dirWi)lr , ©§¥¨¦©£¥©¦§©§¨©
.oFx`l Eid milbx iM Wxtl iYkxvd oM¥ª§©§¦§¨¥¦©§©¦¨¨¨
'c ,zFrAh dpFnW md iM WExtE¥¦¥§¨©¨
zFpFilrde ,mdA FzF` z`Ul zFpFYgY©§¨¥¨¤§¨¤§
la` .llM mipFkp eixaC oi`e .itil Eid̈§Ÿ¦§¥§¨¨§¦§¨£¨
dEvi ,lbx "mrR"dW eixacM m ¦̀¦§¨¨¤©©©¤¤§©¤
zFIeGA zFrAHd EidIW aEzMd©¨¤¦§©©¨©¨¦
,odA aWFi oFx`d xW` zFpFYgYd©©§£¤¨¨¥¨¤
iM .milbx mipFYgYd miccSd `xwie§¦§¨©§¨¦©©§¦©§©¦¦
zEncl zFxESd lM URzi WcTd oFWl§©Ÿ¤¦§Ÿ¨©¦§
W`x FpFilrl xaC lkl xn`ie ,mc`d̈¨¨§Ÿ©§¨¨¨§¤§Ÿ
KM zn`A dfe .lbx oFYgYd cSle§©©©©§¤¤§¤¤¡¤¨
,zFrAHd Eid zFpFYgYd zFIeGAW ,`Ed¤©¨¦©©§¨©©¨
iYWxRW FnM ,dlrnl `Vp oFx`de§¨¨¦¨§©§¨§¤¥©§¦
,lbx mrR oi` iYrC itl la` .dlrnl§©§¨£¨§¦©§¦¥©©¤¤
EtI dn ,"driqRd" mW `Ed la £̀¨¥©§¦¨©¨

Kinrt(.'a ,'f mixiXd xiW),KizFriqR , §¨©¦¦©¦¦§¦©¦
cEnlYA xn`PW oiprM(.g"i f"r)dOM §¦§¨¤¤¡©©©§©¨

rECn oke ,Ff daix lW dizFriqR zF`p̈§¦¤¨¤¦¨§¥©©
eizFaMxn inrR Exg`(.g"k ,'d mihtFW). ¤¡©£¥©§§¨§¦

o`kA aEzMd xn`eåéúBîòtzFriqtl §¨©©¨§¨©£¨¦§¦
ipW fnx ,FzF` mi`UFPd mipdMd©Ÿ£¦©§¦¨©§¥
dHnl zFIeGA zFrAHd EidIW ,mixaC§¨¦¤¦§©©¨©¨¦§©¨
didIWe ,oFx`d aWFnl mikEnq WOn©¨§¦§©¨¨§¤¦§¤
iYW oiA wiqtn oFx` lW FMx` lM̈¨§¤¨©§¦¥§¥
,gxfnl FMx` oFx`d iM ,zFrAHd©©¨¦¨¨¨§§¦§¨
W`xA cg` oFtvA mipW zFrAHde§©©¨§©¦§¨¤¨§Ÿ
,mFxCA mipWE ,iaxrOA cg`e igxfOd©¦§¨¦§¤¨©©£¨¦§©¦©¨
zrAh oiA miklFd mipdMd inrtE©£¥©Ÿ£¦§¦¥©©©
oMWOd zpWnaE .mdiptle ,zrAhl§©©©§¦§¥¤§¦§©©¦§¨

EpWúBòaè òaøàlWáäæEid ¨©§©©¨¤¨¨¨
miYWE FpFtvA miYW ,FA zFrEaw§§©¦¦§§©¦
miCAd z` oipzFp Eid mdAW ,FnFxcA¦§¤¨¤¨§¦¤©©¦

.'Eke mlFrl mXn miff Eid `lebi dxez §Ÿ¨¨¦¦¨§¨§



מז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון ׁשּצּויתי הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: ּוביניכם, ּביני לעדּות מצֹות ׁשהיא אתכם ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß hay h"k ipy mei ß

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על עלה,ּכּסּוי «…∆ְְִִֶַַַָָָָָָ
ּדף  ּכמין עליו ‡¯dk.ּומּניחֹו ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו ְִִַַָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ

עבי  על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְֳִֶֶַַַָָָָָֻׁשל

ׁשעּור  נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹהּכתלים
רּבֹותינּו ּפרׁשּו טפחלעביּה, עביּה ה)ׁשהיה .(סוכה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפח עביּה יז)ׁשהיה כה, רׁש"י (רש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
מּדּוע  לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשע ּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻלפרׁש

לעיל י)נאמר ּבׁשאר ועׂשּו"(פסוק ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ארֹון", ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ

" ואין ועׂשית הּכלים טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
רּבת־מׁשקל  זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד אדם ׁשל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבכחֹו

ֶָּכזה.

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ להם ּפרצּוף ּדמּות L˜Ó‰.ּתינֹוק ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»
‰NÚz∑ ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא «¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּקֹורין  צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם לאחר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּכּפרת
עׂשּית  ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשולדרי"ץ,

וראׁשין  ּבאמצע, ּובקרנס ּבפּטיׁש והּכה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּכּפרת
קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, .ּבֹולטין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

‰L˜Ó∑ּכמֹו ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא (דניאל "ּדא ƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת ראׁשי. ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈
éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְֵֶַֹֹ

"ּכרּוב  לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָּכרּובים
מּזה" מּקצה ‰tk¯˙.אחד ÔÓ∑ את ּתעׂשה עצמּה ִִֶֶָָָƒ««…∆ְֲֶֶַַָ

אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּכרּובים,
לּכּפרת  ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם .ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑,ׁשֹוכבים ּכנפיהם ּתעׂשה ׁשּלא …¿≈¿»«ƒְְֲִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּיהא ּפרּוׂשים אּלא  ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפחים  ּכדאיתא עׂשרה לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה)ּב"סּכה" .(דף ְָֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»



dnexzמח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy
i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ

העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכּפל,
ּבלא  לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא לֹומר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹויׁש
יּתן  ואחרּֿכ לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכּפרת,

המׁשּכן  את ּכׁשהקים מצינּו, וכן עליו. הּכּפרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
מ)נאמר: ואחרּֿכ:(לקמן הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מלמעלה" הארֹון על הּכּפרת את ."וּיּתן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

ּתּתן  ואל־הארן מלמעלה על־הארן את־הּכּפרת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֽֽונתּת
:אלי אּתן אׁשר כא)את־העדת (כה, ֲֵֵֵֶֶֶֶָֻֽ

היא  הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנחלקּו
לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני־עצמֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי
את  יּתן ואחר־ּכ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבלא
מהארֹון, חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכּפרת

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם יּקרא "ארֹון איך וכלׁשֹונֹו שם (ועיין ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
הפסוק) .מפרש

לכּון  צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונפקא־מינּה
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹלׁשם

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש
"וׁשכנּתי  ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתכלית
ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני־יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשה'־יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבתֹוכם"

ודּברּתי  ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היה ׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָׁשרתה
הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹֻאּת

הּׁשכינה  הׁשראת את ירּגיׁשּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמנם
הרמּב"ן  מפרׁש ולכן הּתֹורה, ידי על רק זהּו ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּביניהם
ׁשּׁשם  מהארֹון חלק היתה ׁשכינה, ׁשרתה ׁשּׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהּכּפרת
מרּגיׁשים  הּתֹורה ידי על רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהיּו

הּׁשכינה. הׁשראת ְְִֶַַַָָאת
לֹומדים  אינם אם ּגם יׂשראל ּבבני ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא
ּכי  הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּתֹורה
מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל הּפנימי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר
רׁש"י  מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּכמאמר
והיא  ּבפני־עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ׁשרתה ׁשּׁשם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּפרת

הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון ְְֵֶַַַָָָָָָלמעלה

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´

ô :ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk̈£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְִֵֵֶֶַַ

אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע Èz¯a„Â.מקֹום ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ
˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר (ויקרא ּובמקֹום ƒ¿≈«««…∆ְֵֵַָ

הּמׁשּכן א) זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"וידּבר
את  זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹמחּוץ

ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא ז)זה. (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úãòä úà ïzz ïøàä ìàå (áë-àë)§¤¨¨Ÿ¦¥¤¨¥ª
ixdW ,lRkp dOl iYrci `lŸ¨©§¦¨¨¦§©¤£¥

xEn` xaM(.f"h wEqtA lirl)ox`d l` Yzpe §¨¨§¥§¨§¨©¨¤¨¨Ÿ
FcFrAW cOll `AW l"ie .zcrd z ¥̀¨¥ª§¤¨§©¥¤§

ïBøàdNgY oYi zxRM `lAúeãòä ¨§Ÿ©Ÿ¤¦¥§¦¨¨¥
."eilr zxRMd oYi" KM xg`e FkFzl§§©©¨¦¥©©Ÿ¤¨¨

xn`p oMWOd miwdWM Epivn okeïziå §¥¨¦§¤¥¦©¦§¨¤¡©©¦¥
,ïøàä ìà úãòä úàKM xg`eïziå ¤¨¥ª¤¨¨Ÿ§©©¨©¦¥

äìòîìî ïøàä ìò úøtkä úàoNdl) ¤©©Ÿ¤©¨¨Ÿ¦§¨§¨§©¨

(.'k ,'n,d`Ev df did m`e .i"Xxl ,§©¦§¦¨¨¤©¨¨
lr zxRMd oYIW xg`W xzFi FrnWn©§¨¥¤©©¤¦¥©©Ÿ¤©
z` oFx`A oYi ,xn` xW`M ,oFx`d̈¨©£¤¨©¦¥¨¨¤
zFidA mB `xTi oFx` iM ,zEcrd̈¥¦¨¦¨¥©¦§
mB l`Wl Wi iM cFre .eilr zxRMd©©Ÿ¤¨¨§¦¥¦§Ÿ©

xifgd dOl ,oMúãòä ïBøà ìò øLà ¥¨¨¤¡¦£¤©£¨¥ª
(.a"k wEqR)md miaExMdW rEcIA iM ,ìò ¨¦©¨©¤©§¦¥©

,úeãòä ïBøàcFr Wxtl KxS dnE £¨¥©Ÿ¤§¨¥
xn`W oeiM(mW)ïéaî úøtkä ìòî ¥¨¤¨©¨¥©©©Ÿ¤¦¥

.íéáeøkä éðL§¥©§¦
ìáàmiaExMA dEvIW xEarA iM ,FWExR £¨¥¦©£¤§©¤©§¦

mzFidläìòîì íéôðë éNøBt ¦§¨§¥§¨©¦§©§¨
(mcFTd wEqRA),llM mUri dOl xn` `le , ©¨©¥§Ÿ¨©¨¨©£¥§¨

oiprA Eidi dOle ,oMWOA EWOWIX dnE©¤§©§©¦§¨§¨¨¦§¨¦§¨
dYr xn` Kkl ,dGdúøtkä zúðåmr ©¤§¨¨©©¨§¨©¨©©Ÿ¤¦

cg` xaC lMdW ,eiaExMïBøàä ìò §¨¤©Ÿ¨¨¤¨©¨¨
,äìòîlîiMúà ïzz ïBøàä ìà ¦§¨§¨¦¤¨¨¦¥¤

éìà ïzà øLà úeãòä,EdidIW icM ¨¥£¤¤¥¥¤§¥¤¦§¤
"mW Ll crE`" ip` iM ,cFaM `QM il¦¦¥¨¦£¦¦¨¥§¨

,mdilr izpikW oiMW`eEzà ézøaãå §©§¦§¦¨¦£¥¤§¦©§¦¦§
,íéáeøkä éðL ïéaî úøtkä ìòî¥©©©Ÿ¤¦¥§¥©§¦

`EdW "xEarA".úeãòä ïBøà ìò ©£¤©£¨¥
äpäål`wfgi d`x xW` daMxOM `Ed §¦¥©¤§¨¨£¤¨¨§¤§¥

zgY izi`x xW` dIgd `id xn`W¤¨©¦©©¨£¤¨¦¦©©
iM rc`e xaM xdpA l`xUi idl ¡̀Ÿ¥¦§¨¥¦§©§¨¨¥©¦

dOd miaExk(.'k ,'i l`wfgi)`xwp KklE , §¦¥¨§¤§¥§¨¦§¨
miaxMd aWi(.'c ,'c '`Îl`EnW)Eid iM , ¥©§ª¦§¥¦¨
íéôðk éNøBtdaMxOd mdW zFxFdl §¥§¨©¦§¤¥©¤§¨¨

zipazlE xn`PW FnkE ,cFaMd i`UFp§¥©¨§¤¤¡©§©§¦
miUxtl adf miaExMd daMxOd©¤§¨¨©§¦¨¨§Ÿ§¦

'd zixA oFx` lr mikkqe,g"k '`Îd"c) §Ÿ§¦©£§¦
(.g"iiYxMfd xW`M ,(dnExY zWxtl dnCwdA). ©£¤¦§©§¦©©§¨¨§¨¨©§¨

EpizFAx zrC lre(:b"i dbibg)zFxEv md §©©©©¥£¦¨¥
mlrl xn`YW zinx` oFWNn ,mc`̈¨¦§£¨¦¤Ÿ©§¤¤
,WxW s"Md dGd mXA xifgde ."`iax"©§¨§¤¡¦©¥©¤©¨Ÿ¤
lr zFxFdl ,mixrPM ,mXd ok iM¦¥©¥©§¨¦§©

.mpipr¦§¨¨
íàåEid dOl cFr aWgYLéà íéðt §¦©£Ÿ¨¨¨¨¦¦

åéçà ìà(.'k wEqR)Eid dOle ¤¨¦¨§¨¨¨



מט dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy
מּדּבר  הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ"ּובבא
לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאליו
לבין  הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיון
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם .הּכרּובים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ הרי ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ
זֹו וכה יתרה וי"ו ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹ

אׁשר  ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּתפּתר:
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות .אצּוה ְְְֲִֵֵֶֶַָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ חכמי ונחלקּו "ּגדנפא", ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְֵֶַַַָ
סביב  היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל
ויׁש ׂשרים. ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻֻלּׁשלחן,
ּבארּבע  לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן ודף הּׁשלחן, .רּוחֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻ
Bz¯bÒÓÏ ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑,למעלה האמּור זר הּוא ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵַָָָ

היתה  הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל .ּופרׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

(åë)úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ ּברגלים ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְִַַָ
הּמסּגרת  ראׁשי ּכנגד ÌÈc·Ï.ּתקּועֹות ÌÈz·Ï∑ אֹותן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒָ

הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ∑ÌÈz·Ï.טּבעֹות ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒ
ּבּתים לצר.ÌÈc·Ï∑ לאתרא .לאריחּיא ּכתרּגּומֹו: ְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äL÷î(.g"i wEqR)iE`x iM zrcl lkEY , ¦§¨¨©¨©©¦¨
EidIW mdläìòîì íéôðk éNøBtiM , ¨¤¤¦§§¥§¨©¦§©§¨¦

zEcrd lr mikkFqe oFilr `QM md¥¦¥¤§§§¦©¨¥
`idWíéäìà ázëî(.f"h ,a"l oNdl)dfe . ¤¦¦§©¡Ÿ¦§©¨§¤

daMxOd zipazlE mrh(.g"i ,g"k ,`"dc), ©©§©§¦©¤§¨¨
l`wfgi d`xW miaExMd iMmi`UFp ¦©§¦¤¨¨§¤§¥§¦

cFaM mdW miaExMl zipaY cFaMd©¨©§¦©§¦¤¥¨
oMWOA xW` miaExMde ,zx`tze§¦§¤¤§©§¦£¤©¦§¨
lrn DFaB iM ,odl zipaY WCwOaE©¦§¨©§¦¨¤¦¨©¥©

mdilr midFabE xnFW DFaB,'d zldw) ¨©¥§¦£¥¤Ÿ¤¤

(.'frc`e mrh dfe .(.'k ,'i l`wfgi)d`xW , §¤©©¨¥©§¤§¥¤¨¨

xn` KkitlE ,cg`A rcie cg`Aänä §¤¨§¨©§¤¨§¦¨¨©¥¨
(mW)oiai liMUOde .wEqR lirl oIr) ¨§©©§¦¨¦©¥§¥¨

(.'a.bk dxez

.áéáñ áäæ øæ (ãë)xzkl oniq ¥¨¨¨¦¦¨§¤¤
xWr mW oglXdW ,zEkln©§¤©ª§¨¨¤
oglW mixnF`W FnM ,`Ed dNcbE§ª¨§¤§¦ª§©
dGW ,xaCd oke .i"Xx oFWl ,mikln§¨¦§©¦§¥©¨¨¤¤
zFid zrn mXd zMxA iM ,oglXd cFq©ª§¨¦¦§©©¥¥¥¡
mlFr la` ,oi`n Wi `xap `l mlFrd̈¨Ÿ¦§¨¥¥©¦£¨¨
z` midl` `xIe aizkC ,bdFp FbdpnM§¦§¨¥¦§¦©©§¡Ÿ¦¤

c`n aFh dPde dUr xW` lMziW`xA) ¨£¤¨¨§¦¥§Ÿ§¥¦

(.`"l ,'`xaC WxW mW didi xW`M la` .£¨©£¤¦§¤¨Ÿ¤¨¨
xW`M ,FA siqFze dkxAd eilr lEgŸ¨¨©§¨¨§¦©£¤
ziAA Kl WI dn il iciBd rWil` xn`̈©¡¦¨©¦¦¦©¤¨©¨¦

(.'a ,'c 'aÎmikln)KEq` lr dkxAd dlge , §¨¦§¨¨©§¨¨©¨
cM EdIl`aE ,milMd lM d`NnE onẄ¤¦§¨¨©¥¦§¥¦¨©
xqg `l onXd zgRve dzlk `l gnTd©¤©Ÿ¨¨¨§©©©©¤¤Ÿ¨¥

(.f"h ,f"i '`Îmikln)oglXd oke .íçìa §¨¦§¥©ª§¨§¤¤
,íéðtä`ai EPOnE ,dkxAd lEgY FA ©¨¦¨©§¨¨¦¤¨Ÿ

Exn` KklE .l`xUi lkl raVd`nFi) ©Ÿ©§¨¦§¨¥§¨¨§¨

(.h"llkF` lEtM FriBOW odM lM̈Ÿ¥¤©¦§¥
.raUedk dxez §¨¥©



dnexzנ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ipy meil inei xeriy

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqéª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,הּדפּוס,קערֹותיו זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְֶַָָ
ּכמין  עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
וקֹופל  למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּתבה

ּומּכאן קרּוי ּכלּפי מּכאן ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
לצּדי  ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלחם
ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ׂשפת  ּכנגד זהב הּׁשלחן,זקּופים ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻ
מן  ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַּודפּוס

ּבׁשל  נֹותנֹו ׁשּמסּדרֹוהּתּנּור, ּבׁשּבת למחר עד זהב ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ
קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.על ְְְְַַָָָָֻ¿«…»ֵ

קֹומצי  לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבזיכין
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין כה)לבֹונה (ויקרא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על הן ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ
ּדּוגמתן  לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָּכמין
ׁשּיׁשב  לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעׂשה
לחם  ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחם
יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹללחם,
קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, .ּובלׁשֹון ְְִַָָָָָָ

ÂÈ˙iwÓe∑ ּכמין סניפים הן "ּומכילתּה", ּתרּגּומֹו: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ
מן  למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ, עֹומדין זהב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתדֹות

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.åéúøòw úéNòå (èë)iM i"Xx WxR §¨¦¨§¨Ÿ¨¥©©¦¦
åéúBøò÷,"eiqEtC"åéúBtëå §¨¨§¨§©¨

mdA mipzFPW "oikifA",dpFaNd ¨¦¦¤§¦¨¤©§¨
åéúBN÷e,"mipw i`vg" oinM §¨§¦£¨¥¨¦

åéúBiwðîeoilStn "oitipq" md §©¦¨¥§¦¦§ª¨¦
milMd ExMfd oke .mipTd z` oiknFQW¤§¦¤©¨¦§¥ª§§©¥¦
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lklM izi`lpe(.'h ,'k dinxi)izi`lp , §¦§¥¦©§¥¦§§¨¦§¥¦
likd(.`"i ,'e mW)l`xUi inkg FA Ewlgpe . ¨¦¨§¤§§©§¥¦§¨¥

(.f"v zFgpn)mixnF` WIW ,åéúBN÷EN` §¨¤¥§¦§¨¥
"oitipq"åéúBiwðîela` ,"mipTd" EN` §¦¦§©¦¨¥©¨¦£¨

dpFW did "Dizlikn" mBxYW qElwp ª̀§§¤¦§¥§¦¨¥¨¨¤
xnF`d ixacMúBiwðî.oitipq EN` §¦§¥¨¥§©¦¥§¦¦

.l"f eixaC EN ¥̀§¨¨
àìåDizlikn oi`W itl ,ilv` EpMzp §Ÿ¦§§¤§¦§¦¤¥§¦¨¥

zFCnl mW `N` inx` oFWlA¦§£¨¦¤¨¥§¦
mEBxY oMW ,mdA `vFIke zFti` FnM§¥§©¥¨¤¤¥©§

wcv zti`(.e"l ,h"i `xwIe),hFWwc olikn ¥©¤¤©¦§¨§¦¨¦§
dti`e dti` LziaA Ll didi `lmixaC) Ÿ¦§¤§§¥§¥¨§¥¨§¨¦

(.c"i ,d"k`zlikn KziaA Kl `di `l ,Ÿ§¥¨§¥¨§¦§¨
cEnlYA mFwn lkA oke .`zliknE§¦§¨§¥§¨¨©©§
`zliknA ,lkin liiM minkg ixacaE§¦§¥£¨¦©¥¥¨¦§¦§¨

Dil liMzn DA Wpi` liIkCmEBxY) §©¥¥©¨¦§¦¥©§

(.e"k ,g"l ziW`xA inlWExilikd izi`lp oke . §©§¦§¥¦§¥¦§¥¦¨¦
(.`"i ,'e dinxi)on ,zwfgn dCn oFWl , ¦§§¨§¦¨¨§¤¤¦

liki zA miRl`(.e"k ,'f '`Îmikln)lke , ©§©¦©¨¦§¨¦§¨
WlXA(.a"i ,'n dirWi)z` likdn ohw , ©¨¦§©§¨¨Ÿ¥¨¦¤
dlrd(.c"q ,'g '`Îmikln).miAx oke , ¨Ÿ¨§¨¦§¥©¦

ïëålklM iz`lp(.'h ,'k dinxi)iYrC lr §¥¦§¥¦©§¥¦§§¨©©§¦
oFWNn `Ed la` ,laq oFWl Fpi ¥̀§¥¤£¨¦¨
`l oFWlM ,likdl iz`lp ,FnvrA df¤§©§¦§¥¦§¨¦¦§Ÿ

eixaC lM z` likdl ux`d lkEzqFnr) ©¨¨¤§¨¦¤¨§¨¨¨

(.'i ,'fEdlgn lMlki Wi` gEx oke ,ilWn) §¥©¦§©§¥©£¥¦§¥

(.c"i ,g"i`le FWtp KFzA FzF` likIW ,¤¨¦§©§§Ÿ
`l minXd inWE minXd dPd ,FA uEwï¦¥©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ

LElMlki(.f"k ,'g '`Îmikln)Eliki `l , §©§§§¨¦Ÿ¨¦
avw Ll oi` iM LzEnnEx lcB Ewifgie§©£¦Ÿ¤§§¦¥§¤¤
xW` ohTd dGd ziAd iM s` ,dCnE¦¨©¦©©¦©¤©¨¨£¤

izipA(mW)hRWnA eixaC lMlki .miNdY) ¨¦¦¨§©§¥§¨¨§¦§¨§¦¦

(.'d ,a"iw,FgEx lM `ivFi liqM didi `NW ,¤Ÿ¦§¤§¦¦¨
`ivFnE iE`xM FAxwA eixaC likn la £̀¨¥¦§¨¨§¦§¨¨¦

sqFi lMlkie .iE`xM odn(.a"i ,f"n ziW`xA), ¥¤¨¨©§©§¥¥§¥¦

siCrd `l ,Eliki xW`M oFfn mdl ozPW¤¨©¨¤¨©£¤¨¦Ÿ¤§¦
.mNM oke ,sHd itl mgl wx ,xiqgd `le§Ÿ¤¡¦©¤¤§¦©©§¥ª¨

ìáà.xxAzp `l qElwp` lW FYrC £¨©§¤ª§§Ÿ¦§¨¥
ilE`eåéúBiwðîmW FYrcl §©§©¦¨§©§¥

ipW zwfgn dCn mW dzid iM zFCnl§¦¦¨§¨¨¦¨©£¤¤§¥
,zg`d dNgd DA cCnl gnw mipFxUr¤§¦¤©¦§Ÿ¨©©¨¨©©

`l,zFgpn lW oFxVrA oiccFn Eid Ÿ¨§¦§¦¨¤§¨
'ipzn dil zile(.'` ,'h zFgpn)iYW ipYwC §¥¥©§¦§¨§¨¨¥§¥

ivge oFxVr WCwOA Eid Wai lW zFCn¦¤¨¥¨©¦§¨¦¨©£¦

WlW FYrcl mW Eid la` ,oFxVr¦¨£¨¨¨§©§¨
ipWE oFxVr ivge oFxVr ,zFCn¦¦¨©£¦¦¨§¥

.mipFxUr¤§¦
ïBëpäå`Ed "`likOd" iM FYrcA ipirA §©¨§¥©§©§¦©§¦¨

FnM ,wval iEUrd qEtCd©§¤¨§¨¥§
Exn`W(.c"v zFgpn)Eid miqEtC dWlW ¤¨§§¨§¨§¦¨

,wvA `Ed oicre qEtcA DpzFp ,mẄ§¨¦§©£©¦¨¥
dcFx `EdWkE ,xEPYA did qEtC oinkE§¦§¨¨©©§¤¤
.lwlwzY `NW icM qEtcA DpzFp§¨¦§§¥¤Ÿ¦§©§¥
lwlwzY `NW icM `EdW dGd qEtCde§©§©¤¤§¥¤Ÿ¦§©§¥
mgNd zxEvM zFidl Kixv Fpi ¥̀¨¦¦§§©©¤¤
dxrw oinM iEUr `Ed la` ,FxErWkE§¦£¨¨§¦§¨¨
`Ede ,mgl lW eizFptC Knql¦§Ÿ©§¨¤¤¤§

.åéúBøò÷lW oFW`xd qEtCd la` §¨¨£¨©§¨¦¤
,FxErWkE mgl lW FzCnM iEUr wvÄ¥¨§¦¨¤¤¤§¦
eizFpxwe dXng FAgxe dxUr FMx`̈§£¨¨§¨§£¦¨§©§¨
wvAd oiaiWFn FaE ,zFrAv` raW¤©¤§¨¦¦©¨¥
KkitlE ,FzF` oipTznE FzF` oiccFnE§¦§©§¦§¦¨
.dCnl iEUr `EdW ,`likn `xwp `Ed¦§¨§¦¨¤¨§¦¨

ìe,úBiwðî ïBL,d`qE dti` FnM ,mW §§©¦¥§¥¨§¨
mWMåéúBN÷e åéúBøò÷x`WE §¥§¨¨§¨§¨

zFCOd ilE`e .x`Y mdA oi`W zFnXd©¥¤¥¨¤Ÿ©§©©¦
oide wcv zti` zF`xwPd zFwCvnd©§ª¨©¦§¨¥©¤¤§¦

ozF` E`xwi wcv,úBiwðîzFIwp mdW ¤¤¦§§¨§©¦¤¥§¦
d`pF`d on odilrA "zFTpnE" xwXd on¦©¤¤§©©£¥¤¦¨¨¨

.`hgdeúBNwäåmipTd llFM mW §©¥§§©§¨¥¥©¨¦



ני dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
ּומפּצלים  הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻהּׁשלחן

) גורסׁשּׁשה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְֲִִִִִֶֶַָָָ
אֹותן  על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוראׁשי
על  העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפּצּולין,
סבלֹותיו, "מכילתּה", ּולׁשֹון ויּׁשברּו. ְְְְְְִִִִֵַַָָָהּתחּתֹונים
איני  "מנּקּיֹות", לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָּכמֹו:
אֹומרים  יׂשראל מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָיֹודע

צו) אֹותֹו(מנחות ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו "קׂשֹותיו", :ְְְִִִֵֶַָ

יּׁשבר. ׁשּלא אֹותֹו הּקנים ּומנּקּיתיו,ּומחזיקים אּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּמנּקין
הן  מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ"מכילתּה",

Ô‰a.סניפין  CqÈ ¯L‡∑ ועל ּבהן, יכּסה אׁשר ְִִ¬∆À«»≈ְְֲֶֶֶַָֻ
ּכמין  עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא ְְֲִֵֶֶַָָָָֻקׂשֹותיו

אֹומר:וכּסּוי.סכ הּוא אחר ּבמקֹום ד)וכן (במדבר ְְְְִֵֵֵַָָ
לׁשֹון  ,"ו"הּנס "יּס" וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֻ"ואת

הם  וכּסּוי סכ. ְְִֵָ

(ì)ô :ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑"הּכהנים אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו .ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ß hay 'l iyily mei ß

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéäé¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְֲֶֶַָֹ

ואחרּֿכ אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻידּביקם
ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבאה

ואיל איל הּקנים ּומפריד ∑L˜Ó‰.האּמנּות ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»
האברים  את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון "נגיד", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתרּגּומֹו

ּולׁשֹון  הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן העׁשת ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻמן
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת ה)"מקׁשה", (דניאל ְְְְִַַַַָָֻ

נקׁשן" לדא ‰Bn¯‰."ּדא ‰NÚÈz∑(תנחומא),מאליה ְְָָָָ≈»∆«¿»ֵֵֶָ
מׁשה  ׁשהיה ּבּה,לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿמתקּׁשה לֹו אמר ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל אליה.הּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הרגל ∑dÎ¯È.(מנחות הּוא ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ֶֶָ

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא  „È‚ ÈÎc ·‰„c ‡z¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oM E`xTi olESR xEarA ilE` ,oitipQde§©§¦¦©©£¦¨¦¨§¥
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(.f"i ,g"k '`Îd"c)zgY xiMfdW ,¤¦§¦©©

,mixFtM zFRMd zgze ,zFwxfn zFxrw§¨¦§¨§©©©©§¦
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iM ,`Ed mdxa` iAx ixacA WEAXde§©¦§¦§¥©¦©§¨¨¦
zFwxfOde zFblfOde aEzMd xn`X dn©¤¨©©¨§©¦§¨§©¦§¨
adGd ixFtkle xFdh adf zFUTde§©§¨¨¨¨§¦§¥©¨¨
mr xAgn EPpi` xFtkE xFtkl lwWnA§¦§¨¦§§¥¤§ª¨¦

zkxrOd zFpglWl(.f"h ,g"k '`Îd"c) §ª§£©©£¤¤
xn`X dnl xfFg `Ed la` ,calA¦§©£¨¥§©¤¨©

aEzMd(.c"iÎb"i miwEqtA mW)zk`ln lklE ©¨¨¦§¦§¨§¤¤

ziA zcFar ilM lklE 'd ziA zcFar£©¥§¨§¥£©¥
dcFar ilM lkl adGl xn`e .'d§¨©©¨¨§¨§¥£¨

arezFwxfnE zFblfOd xiMfde ,dcF ©£¨§¦§¦©¦§¨¦§¨
,oglXl zFUTde ,gAfOd ilM mdW¤¥§¥©¦§¥©§©§¨©ª§¨
gAfnlE xiMfde ,gAfOl mixFtMde§©§¦©¦§¥©§¦§¦§¦§©

lwWOA wTfn adf zxhTd(.g"i wEqR mW), ©§Ÿ¤¨¨§ª¨©¦§¨¨¨

liMUd ilr 'd cIn azkA lMd xn`e§¨©©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦
zipaYd zFk`ln lM(.h"i wEqR mW)dPde , Ÿ©§£©©§¦¨¨§¦¥

ziA ikxv lkl llM `Ed§¨§¨¨§¥¥
.WCwOdl dxez ©¦§¨

.íéðt íçì (ì)Fl WIWíéðtmi`Fx ¤¤¨¦¤¥¨¦¦
dGnE dGn ziAd iCvl o`klE o`kl§¨§¨§¦¥©©¦¦¤¦¤
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יֹוצאין  הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל

ּולמּטה  העֹולה ∑d˜Â.הימּנה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶֶַָָָָָ
האמצעי  נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאמצע
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין .עׂשּוי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

‰ÈÚÈ·b∑ ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין הן ¿ƒ∆»ְְֲִִִִִֵֶֻ
מּזהב  עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ְְְֲִִִִֵֶָָָָּוקצרים,
ּבהם  ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּובֹולטין

לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא ּכמין ∑È¯zÙk‰.הּכתּוב, ְְֶַָָָָֹ«¿…∆»ְִ

הּקנה  סביבֹות ּבֹולטין סביב, עגּלים ְְֲִִִִִֶַַָָֻּתּפּוחים,
הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי
ּבּפרׁשה: ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם ְְִִֶֶֶַָָָָָָָוקֹורין
ּכפּתֹור  ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה, ּבֹולטין ּכפּתֹורים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּמה

ּפרחים ∑ÈÁ¯Ùe‰.לכפּתֹור  ּכמין ּבּה עׂשּויין .צּיּורין ְְַ¿»∆»ְְֲִִִִִָָ
eÈ‰È ‰pnÓ∑,העׁשת חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, הּכל ƒ∆»ƒ¿ְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

וידּביקם  לבּדם יעׂשם .ולא ְְְְֲִֵֵַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

הּמנֹורה לא)ּתיעׂשה (כה, ְֵֶַָָ
ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי מאליה, הּמנֹורה: ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתיעׂשה
מאליה  נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּקּב"ה: לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר

(רש"י)

ּבעׁשּית  ולא ּדוקא הּמנֹורה ּבעׁשּית מׁשה נתקׁשה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹמּדּוע
הּכלים? ְִֵַָׁשאר

העֹולם, חׁש את להאיר צריכה היתה הּמנֹורה ּכי ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא
רז"ל כב)ּוכמאמר ׁשהּׁשכינה (שבת עֹולם לבאי היא "עדּות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

להאיר  אפׁשר אי למׁשה: הּוקׁשה ולכן ּביׂשראל". ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשֹורה

הּקּב"ה: לֹו אמר ּגׁשמית? מנֹורה על־ידי העֹולם חׁש ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאת
הּכּכר  את הׁשל א ּבן־אדם, ׁשל בכחֹו הּדבר ׁשאין ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאמת

מנֹורה. מּזה אעׂשה ואני האׁש, ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָלתֹו
ּבלּמּוד  ,ׁשּל ּברּוחנּיּות מסּתּפק אינּני לאדם: אֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה
מּמ ּדֹורׁש אני .ׁשּל הּמצֹות ּובקּיּום ,ּבתפּלת ,ׁשּל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהּתֹורה
תּוכל  לא אּולם מקּדׁש. לי ּתעׂשה - ׁשּל מהּגׁשמּיּות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּגם
את  להׁשלי רק עלי זה. את אעׂשה אני ;לבּד ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹותֹו
האהבה  אׁש רׁשפי - הינּו ,ׁשּבלּב האׁש לתֹו ׁשּל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּזהב

ַלה'.

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְֲַַָָ
ׁשהּוא  מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנמׁשכים
זה  האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָקנה
הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה

ׁשוה  ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעליֹון
יֹוצאים  ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלגבהֹו

קנים  .הּׁשּׁשה ִִַָָ

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ּכדר היּו, מצּירים ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ

ניאל"ר  ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי LÏLe‰.ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה  קנה .לכל ְְֶֶָָָ
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dxFpOd iriaB zxEv©§¦¥©§¨

הּבחירה ּבית סה"י)ּבהלכֹות הרמּב"ם (פ"ג ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
צּיּור  יׁש ּוּבכתב־היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָצּורת
מצּירים  ׁשהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ּומצינּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּמנֹורה.
הּמנֹורה  ּבצּיּור הּוא וכן למּטה. ּופיהם למעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשׁשּוליהם

הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם כתי"ק צילום ׁשּבגּוף ספ"ג. (מנחות ְְְְִֵֶַַַָָ
קאפח) הוצאת בפיה"מ .ממנה

הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָוטעמא
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכׁשהם

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה

לּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה על־ּפי ּבזה לֹומר (מנחות ויׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ב) עֹולם פו, ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה ְְֲִִִֵֵָָָָָֹ"לא

הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ׁשֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּׁשכינה
אטּומים" ד)"ׁשקּופים ו, מּבפנים (מ"א וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְֲִִִִִִִִַָָ

מהיכל  יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי רגילים), מחּלֹונֹות הפּו)ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
לעֹולם" שם)ׁשּתאיר מנחות כת"י רש"י .(ל' ִֶָָָ

ה'ּבחּיי' ּכתב כן לא)ּוּכמֹו כה, הּמנֹורה (פרשתנו לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשּכל  ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרמז

הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא הּמנֹורה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָענין

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv
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zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.



נג מתוך החומש עם הביאור "שי למורא" על פירוש רש"י, וברשותם המיוחדת

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl
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את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה
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טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת
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כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,
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הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.
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למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר־ּכלל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאז
ּולרּוֹות  לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

ְִצמאֹונֹו.

ּבּמנֹורה  הּגביעים נקּבעּו ׁשלכן לֹומר יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
הּקדּׁשה  הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכׁשׁשּוליהם
חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא אּלא הּמקּדׁש, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּמנֹורה

הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ְְֵֶַַַָָָָָּומׁשקה
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i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑ מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְֶָָ
הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיּו
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה .והׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ
ּגביעים  אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקראֹות

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו .מׁשּקדים, ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֻֻ
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ּופרחיה: ּכפּתריה מׁשּקדים גבעים ארּבעה (כה,ּובּמנרה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻֽ
לד)

אם  ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, .(בפרש"י)ּגביעים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ּכמֹו(הל' מׁשּקדים "והּכל : ְְְְִַַַַָָָֹֻ
ׁשהּוא  מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשקדים

הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד
ׁשאי־אפׁשר  ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותמּוּה,
ּבּתֹורה  ּבאּור זה על להיֹות צרי והיה לקּימֹו, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלדעת

קּבלה? אֹו ְֶֶַַָָׁשּבעל־ּפה
הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(וספק

הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינם
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים (רש"י הּגביעים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ל"א) כ"ה להבליט פרשתנו ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת ,ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָֻ

ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפים, (פיה"מ את ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ספ"ג) מנחות ּכתבה להרמב"ם ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן ּכן ואם .(ְְְִֵֶַַָָָָ

ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד רק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ"מׁשּקדים"
ׁשנא'. 'מאי ּכי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש ְְֲִִֵֵַַָָָָֻמּכל־מקֹום

"מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבמה  ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבּצּוּוי ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו

"מׁשּקדים". לעׂשֹות ּבפרּוׁש הּתֹורה ְְְֲִִֵַַָָָֻצּותה

(äì)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְִַַָ

ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהּקנים
הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת י"ח (מנחות מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

הּפרח  הּוא טפחים, ׁשלׁשה והּפרח הרגלים ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹטפחים,
ׁשּנאמר: ,ּבּיר ח)האמּור ּפרחּה",(במדבר עד ירכּה "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגביעים, מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים
האמּורים  ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוכפּתֹור
ּכפּתריה  "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבּמנֹורה
ּוׁשני  ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּופרחיה".
נמׁשכין  ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּפרחים,
וגֹו'", הּקנים ׁשני ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹוכן,
מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוטפחים
מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולים נמׁשכים ,ואיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאיל
מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָטפח
מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוטפח

ּוטפחים  מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָונמׁשכים
וכפּתֹור חלק. ּגביעים ג' ׁשּבהם טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

ג' קנים, לׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ְְְְִִִִִֶַָָָופרח.
הרי  מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָלכל
וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד ְְְְִִֵֶַַַַָָָכ"ב,
עֹוד  ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבגּופּה
ּומעּוט  ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻנאמרּו
והאחד, ,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכפּתרים,
ּפרחים  ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָּבג'
האחד  "ּבּקנה ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיּו
"מׁשּקדים  ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֻּכפּתר
ואחד  ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכפּתריה

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת ּפרחּה".":האמּור עד ירכּה "עד ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ּתמצאם  למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָואם

ּבמקֹומֹו איׁש איׁש .ּכמנינם ְְְִִִִָָ

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

BÁz˙לה  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯Ó ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»



נה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy

(åì)úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ∆≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ
Èt‰.והּפתילֹות  ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ

מּוסּבים  מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנרֹות

מאירים  ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלּפי
הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ"אל

הּמנֹורה  ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְִֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ׁשבעה נרֹותיה את לז)ועׂשית ׁשהּנרֹות (כה, אֹומרים יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלא  אֹומרים ויׁש אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהיּו

הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו אּלא הּמנֹורה, מּגּוף חלק (מנחות היּו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ב) ּכדעה פח, היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, .ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהרי נאמר(א)הׁשניה, הּנרֹות עׂשּית על "ּכּלּהלאחרהּצּוּוי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
אחת", פקּודי(ב)מקׁשה לז)ּבפרׁשת ׁשהביאּו(לט, נאמר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אין  הראׁשֹונה הּדעה ּולפי נרֹותיה", את . . הּמנֹורה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"את
הּמנֹורה את ׁשהביאּו נרֹותיה.וגםלֹומר את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְֲִִִֵֶַַָָָ

הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפתילה
"וצבתהא" מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָועל
ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, .ׁשּתרּגם ְְְְְְִֵֶַַָ

‰È˙zÁÓe∑ את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין הם «¿…∆»ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
הּנרֹות  את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהאפר
מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאפר

ּכמֹו: ּבלע"ז, ל)פויׁשדי"א מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְִֵַַַָ

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְִִִֶֶָָָֹ
ׁשל  והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכליה
מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ׁשּׁשים ְִִֶֶֶֶָָָָָֹחֹול

למׁשקל  ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָוהּמנה
והּסלע  סלעים, כ"ה זהּובים. ק' והם ְְְְְִִֵֶַַָָקֹולֹוני"א,

זהּובים  .ארּבעה ְְִַָָ

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øBäè áäæ økk (èì)didi `NW ¦©¨¨¨¤Ÿ¦§¤
mr DlwWnäéìk ìk`N` ¦§¨¨¦¨¥¤¨¤¨

,økk.i"Xx oFWl .xzFi `le zFgR `l ¦¨Ÿ¨§Ÿ¥§©¦
m` la` .`xwn lW FhEWR `Ed oke§¥§¤¦§¨£¨¦
aEzMd oYi `NW ,lFcB dniY ,oM xaCd©¨¨¥¥¨¨¤Ÿ¦¥©¨
,xMMd on DA didi dOM dxFpOl lwWn¦§¨©§¨©¨¦§¤¨¦©¦¨
xzFi F` xMMd ivg zzl lkEie§©¨¥£¦©¦¨¥
milM mdW zFYgnaE migwlnA§¤§¨©¦§©§¤¥¥¦
oYIW F` ,DA hrnie ,dPOn micxtp¦§¨¦¦¤¨¦©¥¨¤¦¥
milMd lkaE dpn zFgR xMM dxFpOA©§¨¦¨¨¨¤§¨©¥¦

mrH dn ,cFre .dpn dN`dlwXYW ¨¥¤¨¤§©©©¤¦¨¥
micxtp miAx milM mr dxFpOd©§¨¦¥¦©¦¦§¨¦
dOM EWxRzp `l dOle ,xMMd lwWnA§¦§©©¦¨§¨¨Ÿ¦§¨§©¨
EUrIW "zFYgOde migwlOd" Eidi¦§©¤§¨©¦§©©§¤©£

.EPOn¦¤

ìáàxn`W FnM EpizFAx zrC oi` £¨¥©©©¥§¤¨©
minkg EpW KM `N` ,axd̈©¤¨¨¨£¨¦

zFgpnA(:g"t)d`A dizFxpe dxFpn ¦§¨§¨§¥¤¨¨¨
dnE ,dizFYgnE digwln `le xMMn¦¦¨§Ÿ¤§¨¤¨©§¤¨¨

mIwn ip`,älàä íéìkä ìk úà £¦§©¥¥¨©¥¦¨¥¤
.dcEdi iAx ixaC .zFxPd z` zFAxl§©¤©¥¦§¥©¦§¨
xMMn d`A dxFpn ,xnF` dingp iAx©¦§¤§¨¥§¨¨¨¦¦¨
dnE ,dizFYgnE digwlnE dizFxp `le§Ÿ¥¤¨¤§¨¤¨©§¤¨¨

mIwn ip`,älàä íéìkä ìk úà £¦§©¥¥¨©¥¦¨¥¤
lW oNM EidIW.áäæixacl Exn` mWe ¤¦§ª¨¤¨¨§¨¨§§¦§¥

`e ,DOr dWwn zFxPd EidW dcEdi 'xs §¨¤¨©¥¦§¨¦¨§©
aEzMd m`xwi ok iR lr,älàä íéìkä ©¦¥¦§§¥©¨©¥¦¨¥¤

Wie ,onXd lEAwl milM mdW ipRn¦§¥¤¥¥¦§¦©¤¤§¥
zFxFpOd x`WaE ,onvr iptA mW mdl̈¤¥¦§¥©§¨¦§¨©§
dingp 'x ixaclE .DPOn oicxtp miUrp©£¦¦§¨¦¦¤¨§¦§¥§¤§¨

.dWwn DOr zFxPd oi`W mW Exn`̈§¨¤¥©¥¦¨¦§¨
`Fai `l dcEdi iAx zrC lr dPde§¦¥©©©©¦§¨Ÿ¨
dOA dxFpOd sEB `N` xMMd lwWnA§¦§©©¦¨¤¨©§¨©¤
micxtp milM `l ,dWwn DOr `EdX¤¦¨¦§¨Ÿ¥¦¦§¨¦
Exn` dingp iAx ixaclE .llM dPOn¦¤¨§¨§¦§¥©¦§¤§¨¨§

mIwn ip` dnE mWíéìkä ìk úà ¨¨£¦§©¥¥¨©¥¦
älàälW oNM EidIW,áäæ`kxvp `le ¨¥¤¤¦§ª¨¤¨¨§Ÿ¦§§¨

.zFxp itl `N ¤̀¨§¦¥
ìòå:xn`i hWRd KxCøBäè áäæ økk §©¤¤©§¨Ÿ©¦©¨¨¨

íéìkä ìk úà ,dúBà äNòé©£¤¨¥¨©¥¦
,øBäè áäæ äNòé älàäWxR `l iM ¨¥¤©£¤¨¨¨¦Ÿ¥©

oke ,llM adf EidIW zFxPA dNgY§¦¨©¥¤¦§¨¨§¨§¥
xn` dUrOAäòáL äéúøð úà Nòiå ©©£¤¨©©©©¤¥Ÿ¤¨¦§¨

øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîeoNdl) ©§¨¤¨©§Ÿ¤¨¨¨¨§©¨

(.b"k ,f"loi`e ,øBäè áäælr wx xfFg §¥¨¨¨¥©©



dnexzנו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(334 'nr ,` jxk miqxhpew mixn`nd xtq)

אתּה יעׂשה טהֹור זהב לט)ּכּכר (כה, ֲִֶַַָָָָֹ
'מר'. אֹו 'רם' ּבגימטרּיא ְְִִִַַָָָ'ּכּכר'

ׁשל  ּבמּצב־רּוח אם נמצא, ׁשהאדם מּצב ּבכל :ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָללּמד

ׁשבּור  ׁשהּוא אֹו (רם), העֹולם מעניני והגּבהה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהתנּׂשאּות
'מנֹורה' מּזה לעׂשֹות עליו - (מר) העֹולם מעניני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָונדּכה

.יתּבר ְְִֵֵַָלהּׁשם

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
ñ :øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן ׁשאני ראה ּתבנית ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ
הּמנֹורה,מראה  ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ׁשהראה אׁשעד ׁשל .מנֹורה ְְֵֶֶֶַַָָָָ
‰‡¯Ó ‰z‡Œ¯L‡∑.'ּבטּורא מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִַַָ

אּתה  ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה ְְְִִֶַַַָָָָָָָאּלּו
ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמראה
מפריד  (ׁשהּנּקּוד ל מראים ׁשאחרים מתחזי', ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַ'דאּת

לנעׂשה) עֹוׂשה .ּבין ְֲֵֶֶַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,úBzçnäå íéç÷ìnäxn`e xfgeøkk ©¤§¨©¦§©©§§¨©§¨©¦©
äéìk ìk úàå dúBà äNò øBäè áäæ̈¨¨¨¨¨§¤¨¥¤¨

(.c"k ,f"l oNdl)dUrW ,áäæ äéìk ìk §©¨¤¨¨¨¥¤¨¨¨
øBäèon `le.økkällkA cFr qpMie ¨§Ÿ¦©¦¨§¦¨¥¦§©

äéìk ìkDl dUr ixdW ,onXd ilM ¨¥¤¨§¥©¤¤¤£¥¨¨¨
FnM ,mixMfPd dN` caNn miAx milM¥¦©¦¦§©¥¤©¦§¨¦§
zxpn z` EQke zFrQOA xn`PW¤¤¡©©©¨§¦¤§Ÿ©
z`e digwln z`e dizxp z`e xF`Od©¨§¤¥Ÿ¤¨§¤©§¨¤¨§¤
xW` DpnW ilM lM z`e dizYgn©§Ÿ¤¨§¥¨§¥©§¨£¤

mdA Dl EzxWi(.'h ,'c xAcOA)aEzMde . §¨§¨¨¤©¦§¨§©¨
xn`Wt ãò dëøé ãòäL÷î dçø ¤¨©©§¥¨©¦§¨¦§¨

àéä(.'c ,'g mW),d`xp KM FhEWR itM , ¦¨§¦§¨¦§¨
itl df lke .dizFxp `le dWwn DtEBW¤¨¦§¨§Ÿ¥¤¨§¨¤§¦

.`xnBd zHW¦©©§¨¨
ìáàoMWOd zk`ln lW `zixAAxvF`) £¨©¨©§¨¤§¤¤©¦§¨©

(.'a ,`"y sC 'h miWxcnoiprA diEpW ¦§¨¦©§¨§¦§¨
dzid xAcOA dWn dUrW dxFpn xg ©̀¥§¨¤¨¨¤©¦§¨¨§¨

lW d`A,áäædpErhE,äL÷îdpErhE ¨¨¤¨¨§¨¦§¨§¨
,íéçøôe íéøBzôk íéòéáb:xn`PW §¦¦©§¦§¨¦¤¤¡©

øBäè áäæ úøðî úéNòå(.`"l wEqR lirl), §¨¦¨§Ÿ©¨¨¨§¥¨

mixai` mixai` dUri ip` rnFW¥©£¦©£¤¥¨¦¥¨¦
l"z ,mwiAcieeéäé äpnî(.e"l wEqR)oiPn . §©§¦¥¦¤¨¦§¨¦©¦

l"z ,dPOn EidIW dizFxp z` zFAxl§©¤¥¤¨¤¦§¦¤¨
äNòé(EpiptNW wEqRA)dAxn ip`W lFki . ©£¤©¨¤§¨¥¨¤£¦©§¤

l"z ,digxtE dixFYtM diriaBdúà §¦¤¨©§¤¨§¨¤¨Ÿ¨
(mW)dizFxp z` zFAxl zi`x dnE ¨¨¨¦¨§©¤¥¤¨

,digxtE dixFYtM diriaB `ivFdNE§¦§¦¤¨©§¤¨§¨¤¨
ip` dAxn ,hrnE aEzMd dAxW xg ©̀©¤¦¨©¨¦¥©§¤£¦
`ivFnE ,DOr oiUrp odW dizFxp z ¤̀¥¤¨¤¥©£¦¦¨¦
oi`W digxtE dixFYtM diriaB ip £̀¦§¦¤¨©§¤¨§¨¤¨¤¥

zFAxl oiPnE .DOr oiUrpäéç÷ìî ©£¦¦¨¦©¦§©¤§¨¤¨
,äéúBzçîel"zäNòé(mW)ip`W lFki . ©§¤¨©£¤¨¨¤£¦

,zF`hwlOd z`e mizaSd z` dAxn©§¤¤©§¨¦§¤©©§§¨
l"zdúà(mW)zFAxl zi`x dnE . Ÿ¨¨¨¨¦¨§©

z` `ivFdlE dizFYgnE digwln¤§¨¤¨©§¤¨§¦¤
dAxW xg` ,zF`hwlOd z`e mizaSd©§¨¦§¤©©§§¨©©¤¦¨
digwln ip` dAxn ,hrnE aEzMd©¨¦¥©§¤£¦¤§¨¤¨
,DOr oiWnYWn odW dizFYgnE©§¤¨¤¥¦§©§¦¦¨
z`e mizaSd z` ip` `ivFnE¦£¦¤©§¨¦§¤
iAx .DOr oiWnYWn oi`W zF`hwlOd©©§§¨¤¥¦§©§¦¦¨©¦

,xnF` dgxw oA rWFdidúàxMMn §ª©¤¨§¨¥Ÿ¨¦¦¨
xn`PW ,xMMn dilM oi`eáäæ økk §¥¥¤¨¦¦¨¤¤¡©¦©¨¨

.dúà äNòé øBäèmIwn ip` dnEúàå ¨©£¤Ÿ¨¨£¦§©¥§¥
äéìk ìk(.c"k ,f"l oNdl)EidIW ,áäæ ¨¥¤¨§©¨¤¦§¨¨

øBäè.`zixAd o`M cr . ¨©¨©¨©§¨
äàøðåmigwlOde zFxPd EidW dPOn §¦§¤¦¤¨¤¨©¥§©¤§¨©¦

DOr oNM zFYgOde,äL÷î §©©§ª¨¦¨¦§¨
lr dUr la` ,mizav migwlOd oi`e§¥©¤§¨©¦§¨¦£¨¨¨©
xbFqe gzFR adf lW qh zFxPd iR¦©¥©¤¨¨¥©§¥
,xaC onXA lRi `NW eilr akFWe§¥¨¨¤Ÿ¦Ÿ©¤¤¨¨
lW zFxFpnA mFId miUFr xW`M©£¤¦©¦§¤
wAcn ipFWlE oFWNn `Ede ,mikln§¨¦§¦§§¦ª§¨

igFwln(.f"h ,a"k miNdY)lrX dn `xwIW , ©§¨§¦¦¤¦§¨©¤©
mdW ,"migFwln" eiYgYnE oFWNd©¨¦©§¨©§¦¤¥

.mrvn`A oFWNd migwFlúBzçnäå §¦©¨§¤§¨¨§©©§
zFYgl xpe xp lM zgYW "miltq" md¥§¨¦¤©©¨¥¨¥§©

lMde ,dPOn ElRIW W` ivFvipäL÷î ¦¥¥¤¦§¦¤¨§©Ÿ¦§¨
on oi`aE.økkämizaSd la` ¨¦¦©¦¨£¨©§¨¦

,DnvrA oWinWY oi`W mihTlnde§©§©§¦¤¥©§¦¨§©§¨
opi`e dPOn micxtp milM md la £̀¨¥¥¦¦§¨¦¦¤¨§¥¨

oke .llM xMMd on oi`A oi` DA xEAg¦¨¥¨¦¦©¦¨§¨§¥
Ff `zixaA EhrnäéøBzôk äéòéáb ¦£§¨©§¨§¦¤¨©§¤¨

,äéçøôeDzFUrl `NW dvx m`W §¨¤¨¤¦¨¨¤Ÿ©£¨
DOräL÷îitl ,mrHd ozpe .i`Xx ¦¨¦§¨©©§¨©©©©§¦

oiaMrn oi`W xnFlM ,DOr oiUrp oi`W¤¥©£¦¦¨§©¤¥§©§¦
zFkYn ipin x`W lW D`Ur m`W ,DÄ¤¦£¨¨¤§¨¦¥©¨

d`A Dpi`íéçøôe íéøBzôk íéòéáb ¥¨¨¨§¦¦©§¦§¨¦
(.g"k zFgpn)DA oiaMrn mipw la` , §¨£¨¨¦§©§¦¨

.mlFrl§¨
éôìeaEzMd xn` FGd `zixAdúàå §¦©¨©§¨©¨©©¨§¥

äéìk ìk(.c"k ,f"l oNdl)zFAxl , ¨¥¤¨§©¨§©
mikixSd milMd lM Dl dUrW¤¨¨¨¨©¥¦©§¦¦

,Dl oiiE`xde ,DWEOWl,áäæmde §¦¨§¨§¦¨¨¨§¥
lkl oikixSW zF`hwlOde mizaSd©§¨¦§©©§§¨¤§¦¦§¨
ilM lkl oke .oWinWzA zFxFpOd©§§©§¦¨§¥§Ÿ§¥

'Fbe oMWOd(.h"i ,f"k oNdl)mikixSd milM , ©¦§¨§§©¨¥¦©§¦¦
mdA xiMfd `le mzF` WxR `l ,oMWOl©¦§¨Ÿ¥©¨§Ÿ¦§¦¨¤

la` .zWgp EidIW wxøBäè áäæ økk ©¤¦§§¤£¨¦©¨¨¨
,älàä íéìkä ìk úà dúBà äNòé©£¤¨¤¨©¥¦¨¥¤

mNke DA mixMfPd mdäL÷î.DOr ¥©¦§¨¦¨§ª¨¦§¨¦¨
dUrOA xn`X dn mBW okYieìk úàå §¦¨¥¤©©¤¨©©©£¤§¥¨

äéìk(.c"k ,f"l oNdl)dN`d milMl fnx ¥¤¨§©¨¤¤©¥¦¨¥¤
DOr mNM EidW DA mixMfPd,áäæ økk ©¦§¨¦¨¤¨ª¨¦¨¦©¨¨

`l DpnW ilM la` .`xwn lW FhEWtM¦§¤¦§¨£¨§¥©§¨Ÿ
ExMfd `l xW`M dUrOA ExMfdª§§©©£¤©£¤Ÿª§§
,mzF` EUr mnvr oFvxaE ,d`ESA©©¨¨¦§©§¨¨¨
micigi la` ,l`lvA m`Ur `l ilE`e§©Ÿ£¨¨§©§¥£¨§¦¦
,llMd lre .xEASl mExqnE mzF` EUr̈¨§¨©¦§©©§¨

d`A DtEB,økkîuEgW xaC oi`e ¨¨¨¦¦¨§¥¨¨¤
on `A DtEbløkkä.lMd ixacln dxez §¨¨¦©¦¨§¦§¥©Ÿ



נז dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְִ

ּתלּויֹות  ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָלגג
לכּסֹותן  ÔÓb¯‡Â.מאחֹוריהן ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»

ÈL ˙ÚÏ˙Â∑ חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה וחּוט,הרי ¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
וחּוט  חּוט וכל צמר, ׁשל וׁשלׁשה ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹאחד
כ"ד  יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ׁשׁשה, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכפּול

לחּוט המשכן)ּכפלים דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ ְְִָ¿Àƒ«¬≈…≈
ּברקימה  ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֻּכרּובים

מעׂשה  ּכתלים,מחט,ׁשהּוא ּבׁשני ּבאריגה אּלא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זה  מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפרצּוף

מּצד  ׁשּקֹורין זה,ונׁשר מׁשי, ׁשל חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּכמֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַ
פייׁשיׁש"א  .ּבלע"ז ְַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ
לבד  וחמׁש ‡d˙Á‡ŒÏ.לבד ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ

לׁשֹון  ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָלדּבר

ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָזכר,
כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçna©©§¤−¤©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑:אּונקלֹוס ּתרּגם וכן ּבלע"ז, לצול"ׁש À¿…ְְְְְִֵֵַַ

עניבה  לׁשֹון Áa·¯˙."ענּובין", ‰ˆwÓ∑ּבאֹותּה ְֲֲִִָƒ»»«…»∆ְָ
קרּויה  היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. ׁשּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָיריעה

‰BˆÈw‰.חֹוברת  ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ֶֶ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»
˙ÈM‰ ˙¯aÁna∑,קיצֹונה ׁשהיא יריעה ּבאֹותּה ««¿∆∆«≈ƒְְִִִֶָָָ

החֹוברת  לסֹוף ּכלֹומר: קצה, .לׁשֹון ְְְֶֶֶַַָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתעׂשה
ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוכמּדתן
זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻחֹוברת

זֹו ׁשל לּולאֹות ּכנגד "מקּבילֹות",,מכּונֹות לׁשֹון וזהּו ְְְְְִֶֶֶֶַָָֻ
היריעֹות  "לקבל". "ּכנגד" ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָזֹו

ּוכׁשחּבר  ארּבע, ורחּבן כ"ח יחד,ארּכן יריעֹות חמׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצא
קרׁשים  "עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, הּמזרח מן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשים
וחצי  אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפאת
הּמׁשּכן  רחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהאּמה,
"ּולירּכתי  ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָמן

עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגֹו'" יּמה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּמׁשּכן
היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּובמקֹומם
לגג  אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָארּכן
לעבי  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב ְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָֹחלל
אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָראׁשי
ׁשּגבהן  הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ְְְְִֶַַַַַָָָָָח'
רחּבן  מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻעׂשר.
עׂשרים  מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּמה
ואּמה  ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואּמה
קרׁשים  היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹלכּסֹות
עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ארּבעה אּלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָּבּמזרח

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»



dnexzנח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyily meil inei xeriy
נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפרּוׂש ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּמס
ּוׁשּתי  ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָח'
דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ׁשּבת ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. היריעֹות (פרק אין : ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

אחֹורי  ּתלּויֹות אּמֹות וט' הּמזרח עּמּודי את ְְְְֲִֵֵֶַַַַָמכּסֹות
את  "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּכן.
הּזאת, הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּפרכת

מׁשּוכה  ּפרכת אּמה מן נמצאת ולּמערב .הּקרסים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

אּמה  עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמֹו
אּמֹות  מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָמּכאן

ׁשל  הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנׁשארּו
האּמה  היא אֹותּה, מכּסה היריעה ׁשאין ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָקרׁש,

אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב .הּתח ּובה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ּבאּלּו העֹודפת ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְֵֶֶָ

הּתחּתֹונֹות  מן יֹותר ‰‡‰Ï.העליֹונֹות Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ְְִֵֶַַָ∆¿≈»…∆
ּתלּוי  היה רחּבּה על חצי ּכנגד וכפּול ׁשּבּמזרח הּמס ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּפניה  על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה .הּפתח, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»



נט dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy
i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְִַ

עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹהּמׁשּכן.
על  "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו אהל, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּקרּויים
לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכאן האמּור "אהל" וכל ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹהּמׁשּכן".
היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ּומסּככֹות ׁשּמאהילֹות ְְְְֲִֵֶַַַַַַָּגג,
ׁשהחצי  לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָעֹודפֹות

מּול  אל נכּפל היה היתרה, אחתֿעׂשרה יריעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשל
על  עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּפני

הּתחּתֹונֹות  ‡Á.רחב ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ לכּסֹות ְַַַֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ׁשהיּו אּמֹות ּבּקרׁשים ׁשּתי ‰ÔkLn.מגּלֹות È¯Á‡∑ ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»

ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום .וצפֹון ְְְְְְְִִִִָָָָֹ

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום .לצפֹון ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ

Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן »…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ
אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ.יריעֹות Áe¯Ò ‰È‰È ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈

ÔkLn‰∑.למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון «ƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַָָָ
הּיפה  על חס אדם ׁשּיהא ארץ': ּדר' ּתֹורה .לּמדה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
ô :äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑,עּזים יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶַ
מאּדמים  אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד ,עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָ

מּמּנּו למעלה ואֹותן ועֹוד ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשלׁשים  ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמכסאֹות

רּבי  ּולדברי נחמיה. רּבי ּדברי אּלּו עׂשר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָורחּבן
אילים  עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיהּודה:

ּתחׁשים  עֹורֹות ׁשל וחציֹו .מאּדמים ְְְְִִֶֶָָָ

ß '` xc` '` iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ועׂשית' לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְִַָָָָ
מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָקרׁשים',
יעקב  .לכ ּומיחדין העֹומדין מאֹותן ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ"הּקרׁשים"?

ּבמ  ארזים נטע לבניו אבינּו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
להם, ואמר מּמצרים, ּכׁשּיצאּו עּמהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהעלֹותם
לעׂשֹות  אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִֶַַַָָָָׁשעתיד
מזּמנים  ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻמׁשּכן

מּטע  טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבידכם!
מּוכנים  להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹמזרזים,

לכן  מּקדם ÌÈ„ÓÚ.ּבידם ÌÈhL ÈˆÚ∑איׁשטנבי"ׁש ְִֵֶָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒִ
ּבקירֹות  למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבלע"ז,
ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹהּמׁשּכן,
על  קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹלהיֹות

.קרׁש ֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr ,i"yz mixn`nd xtq)

עמדים ׁשּטים עצי לּמׁשּכן הּקרׁשים את טו)ועׂשית (כו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
(ּכי  ּנטּיה ׁשּמׁשמעּותה 'ׁשּטה', הּוא "ׁשטים" הּמּלה ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשרׁש
ׁשהּוא  ּדבר יׁש ּדהינּו, ּכלל). ּבדר הּצידה נֹוטה הּׁשיטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעץ
ׁשיטה. נקראת למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי,
"ׁשטים" ּכי נמצא ׁשרׁש. מאֹותֹו היא 'ׁשטּות' ּתיבת ְְִִִִִֵֵֶַַָֹאף

אחד. מּׁשרׁש ּכּלם - ְִֶֶָָֹֻּוׁשטּות
מּדר ההּטיה והּׂשכל. ההּגיֹון ּדר - היא הּמּצּוע ּדר ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהּנה
וההּטיה  (ּדקליּפה), ּדלעּומת־זה' 'ׁשטּות היא - למּטה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָזֹו

ּדקדּוׁשה'. 'ׁשטּות היא - מעלה ְְְְִִֵַַָָּכלּפי
לאדם  הּגֹורמת ׁשטּות רּוח אֹותּה היא ּדלעּומת־זה' ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ'ׁשטּות

רז"ל ּוכמאמר ג)לחטֹוא, עברה (סוטה עֹובר אדם "אין ְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָ
ּכאׁשר  היא ּדקדּוׁשה' 'ׁשטּות ׁשטּות". רּוח ּבֹו נכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאּלא־אם־ּכן
ועל־ּדר ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ה' את עֹובד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

רז"ל ּׁשאמרּו יז)מה לסּבא".(כתובות ׁשטּותיּה ליּה "אהני , ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָ
ּדלעּומת־זה' ה'ׁשטּות את להפֹו אפֹוא היא האדם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָעבֹודת

עֹומדים' ׁשטים ּדקדּוׁשה'.ל'עצי 'ׁשטּות - ְְְֲִִִִֵַָ

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ
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(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ ׁשל ּגבהֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ
אּמֹות  עׂשר ¯Á·.מׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«

ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל ארּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:
אּמה  ׁשלשים לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, .ּבּצפֹון ְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶֶֶַָָ
רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹמּלמּטה
והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמּכאן
נקרא  קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחצי
נׁשאר  ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ּׁשּנׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָמה
הּוא  ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹרחב
"הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחצי
והיה  אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּדף
רביעית  רחב היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹחֹורץ
אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּמה,
ּותמיהתֹו הרמּב"ן, ּתלּונת סרה ואז היטב. ְְְְְִֵֵַַַָָָָָודֹוק
חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻמסּלקת).
זה  ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָוהאדנים
האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאצל

מּׁשלֹוׁשה  ׂשפת חרּוצֹות ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּקר  ׁשּיכּסה לא האדן, ׁשאם האדן. ראׁש ּכל את ׁש ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכן,
"ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאדנים
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹואמים

זה  אצל זה הּקרׁשים עׂשּויֹות ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ֲ
ראׁשיהם  ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻֻּכמין
ּבנקב  הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלהּכנס

הּסּלם  ‡d˙Á‡ŒÏ.עּמּודי ‰M‡∑ ּכנגד זֹו מכּונֹות ֵַַָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ
ׁשוים  חריציהם ׁשּיהיּו זֹוזֹו, ּכמּדת ׁשּלא זֹו ּכדי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

לצד  מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי לצד יהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים ְְְְְְְְִִֵַַָָָ
"ידֹות" ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי ְְֳִֶֶֶֶַַַָָָחּוץ
ּבחֹורי  הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָצירין,

.הּמפּתן  ְִַָ

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ãçàä Løwì úBãé ézL (æé)azM §¥¨©¤¤¨¤¨¨©
z` uxFg did i"XxLøwä ©¦¨¨¥¤©¤¤

giPnE ,dO` DabA Frvn`A ,dHnNn¦§©¨§¤§¨§Ÿ©©¨©¦©
o`Mn FAgx riaxE o`Mn FAgx riax§¦©¨§¦¨§¦©¨§¦¨
rvn`AW uixgde ,"zFcId" od ode§¥¥©¨§¤¨¦¤§¤§©
zFcId ozF`e .WxTd agx ivg zFcId©¨£¦Ÿ©©¤¤§¨©¨

qipkníéðãàamipc`de ,oilElg EidW ©§¦¨£¨¦¤¨£¦§¨£¨¦
oitEvx oiaWFie dO` oidFaB Eid̈§¦©¨§§¦§¦
miWxTd zFcie ,df lv` df mirAx ©̀§¨¦¤¥¤¤§¨©§¨¦
zWlXn zFvExg mipc`d llgA qpkPd©¦§©©£©¨£¨¦£¦§¤
,oc`d ztU iarM uixgd agx ,odiCv¦¥¤Ÿ©¤¨¦¨¢¦§©¨¤¤
,oc`d W`x lM z` WxTd dQkIW¤§©¤©¤¤¤¨Ÿ¨¤¤
Wxwl Wxw oiA gex `vnp ok `l m`W¤¦Ÿ¥¦§¨¤©¥¤¤§¤¤

ztU iarMíéðãàä éðLwiqtIW ¨¢¦§©§¥¨£¨¦¤©§¦
:xn`PW Edfe ,mdipiAíéîàBú eéäéå ¥¥¤§¤¤¤¡©§¦§£¦

ähîlî(.c"k wEqtA)zFcId z` uxgIW , ¦§©¨§¨¤©£Ÿ¤©¨
df miWxTd ExAgzIW icM odiCvA§¦¥¤§¥¤¦§©§©§¨¦¤

.axd oFWl iz`vn KM .df lv ¥̀¤¤¨¨¨¦§¨©
éðàåuixgd did m`W ,FA DnY ©£¦¨¥©¤¦¨¨¤¨¦

mde ,WxTd agx ivg rvn`AW¤§¤§©£¦Ÿ©©¤¤§¥
iar didIW Kxhvi ,ivge migth 'c§¨¦¨¥¦¦§¨¥¤¦§¤¢¦

mdW ,WxTd agx riaxM oc`d ztU§©¨¤¤¦§¦©Ÿ©©¤¤¤¥
iar `dIW icM ,lcbe migth ipWéðL §¥§¨¦§Ÿ¤§¥¤§¥¢¦§¥

íéðãàärvn`AW uixgd `Nnn ¨£¨¦§©¥¤¨¦¤¨¤§©
gex didi `le ,WxTd agx ivg `EdW¤£¦Ÿ©©¤¤§Ÿ¦§¤¤©
uxFg dY`WM oM m`e .oc`l oc` oiA¥¥¤§¥¤§¦¥§¤©¨¥
x`Xi `l ,KM odiCv zWlXn miWxTd©§¨¦¦§¤¦¥¤¨Ÿ¦¨¥
Eid zFeW mipc`d iztUE ,mElM mdÄ¤§§¨¥¨£¨¦¨¨
di`x axd `iadX dn cFre .cv lkA§¨©§©¤¥¦¨©§¨¨
xcq ,oMWOd dUrn zpWn diEpW KM̈§¨¦§©©£¥©¦§¨¥¤
dUFr did ,oMWOd zk`lnl miWxTd©§¨¦¦§¤¤©¦§¨¨¨¤

z`íéðãàäz` uxFge ,milElgLøwä ¤¨£¨¦£¦§¥¤©¤¤
,o`Mn riaxE o`Mn riax dHnNn¦§©¨§¦©¦¨§¦©¦¨

Fl dUFre ,rvn`A Fivg uixgeézL §¨¦¤§¨¤§©§¤§¥
úBãéKFzl oqipknE ,miweg ipW oinM ¨§¦§¥£¨¦©§¦¨§

.íéðãàä éðLitM `zixAd Ff mbe §¥¨£¨¦§©©¨©§¨§¦
zvxFgW ,lFcB dniY DA Wi DrnWn©§¨¨¥¨¥¨¨¤¤¤
,o`Mn riaxE o`Mn riax WxTd on¦©¤¤§¦©¦¨§¦©¦¨
agx lW Fivg uixg dUFr rvn`aE¨¤§©¨¨¦¤§¤Ÿ©
FA x`Wp `l ,uExg FNM `vnp ,WxTd©¤¤¦§¨ª¨Ÿ¦§©

.llM lbxe cï¨¤¤§¨
ìáàdpzp `l FGd `zixAd iYrC itl £¨§¦©§¦©¨©§¨©Ÿ¨§¨

dxFY dpzp `NW itl ,uixgl xErW¦¤¨¦§¦¤Ÿ¨§¨¨
iztU iarl xErW,íéðãàäKkitlE ¦¨¢¦¦§¥¨£¨¦§¦¨

riax WxTd z` uxFg didW Exn`̈§¤¨¨¥¤©¤¤§¦©
Mn Fvxg,oc` lW zg` dtU zFQkl o` ¦§¦¨§©¨¨©©¤¤¤

Wxw lW Frvn`aE ,o`Mn Fvxg riaxE§¦©¦§¦¨§¤§¨¤¤¤
FzF`AW uixgd lM lW Fivg uxFg did̈¨¥¤§¤¨¤¨¦¤§

ztU zFQkl WxTd.íéðãàä éðL ©¤¤§©§©§¥¨£¨¦
did `NW cEnlY Kixv lMd ixaclE§¦§¥©Ÿ¨¦©§¤Ÿ¨¨
xUr agx dO` DabA dHnNn oMWOA©¦§¨¦§©¨§Ÿ©©¨Ÿ©¤¤
o`MOW mipc`d ipW iar ixdW ,zFO ©̀¤£¥¢¦§¥¨£¨¦¤¦¨
.KkA `citw oi` ilE`e ,FA hrnn o`MnE¦¨§©¥§©¥§¥¨§¨
dO` Fiar didW WxTd i"Xx ixaCnE¦¦§¥©¦©¤¤¤¨¨¨§©¨
iar itM miptAn zFcId iarA uxFg did̈¨¥¨¢¦©¨¦¦§¦§¦¢¦

ztU.íéðãàä`NW `N` ,oFkp `Ede §©¨£¨¦§¨¤¨¤Ÿ
.`zixAA df xMfdª§©¤©¨©§¨

.dúçà ìà äMà úálLîzFiEUr §ª¨Ÿ¦¨¤£Ÿ¨£
.mNq "zFailW" oinMäMà §¦§¦ª¨¦¨

,dúBçà ìà,Ff cbpM Ff zFpEkn ¤£¨§ª¨§¤¤
mdiW`x miRWnE ,FGn Ff zFlCanEª§¨¦§ª¦¨¥¤
dailWM oc`d llg KFzA qpMl¦¨¥§£©¨¤¤¦§¦¨
EidIWe ,mNQd icEOr iawpA zqpkPd©¦§¤¤§¦§¥©¥©ª¨§¤¦§
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(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙‰a‚˙‡ÙÏ∑'דרֹומא עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו "ּפאה" .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL Løwäåéúãé ézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe:åéúãé ézL §¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כסף אדני יט)וארּבעים (כו, ְְְִֵֶֶַַָ
הׁשּתּתפּו ׁשהּכל לּגלּגלת", "ּבקע מּתרּומת נעׂשּו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהאדנים

"ּכ מּתרּומֹות נעׂשּו וכליו, הּמׁשּכן ואילּו ׁשוה. ּבמּדה פי ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל לּבֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנדבת

הּמׁשּכן? ּכלי מּׁשאר האדנים ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבּמה
לּכחֹות  - הּיריעֹות הּנפׁש, ּבכחֹות לעבֹודה רֹומזים הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלי

- אּמֹות) עׂשר (ׁשּמּדתם והּקרׁשים וענג. רצֹון ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמּקיפים,
ּומּדֹות. ׂשכל הּנפׁש, ׁשל הּפנימּיים ּכחֹות ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשרה

ּבּמׁשּכן, ּביֹותר הּנמּו החלק ׁשהיּו האדנים, זאת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעּומת
ׁשאינּה ּפׁשּוטה, ׁשמים מלכּות על קּבלת ׁשל לעבֹודה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹרֹומזים
ּבקּבלת־על, העבֹודה (אף־על־ּפי־כן, ורגׁש ׂשכל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנׁשענת
העבֹודה  ראׁשית ּכי הּמׁשּכן, מלאכת לכל הּיסֹוד היא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ'אדנים',

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Eidi `NW icM ,Ff zCnM Ff oieW oivixg£¦¦¨¦§¦©§¥¤Ÿ¦§
úBãé ézLFfe mipR cvl dkEWn Ff §¥¨§¨§©¨¦§

`EdW miWxTd iarA uEg cvl dkEWn§¨§©¨¢¦©§¨¦¤
eixacl dPde .i"Xx oFWl .dO ©̀¨§©¦§¦¥¦§¨¨

úBálLîlr xfgi,úBãiäEidIW §ª¨©£Ÿ©©¨¤¦§
llgA qpMl oW`xA zFRWn,íéðãàä §ª§Ÿ¨¦¨¥©£©¨£¨¦

dúBçà ìà äMàålr wx `ai `l §¦¨¤£¨Ÿ¨Ÿ©©
,íéLøwä.deWA zFxAgn dpiidYW ©§¨¦¤¦§¤¨§ª¨§¨¤
íéLøwäåxnFl Fl dide ,xkf oFWl §©§¨¦§¨¨§¨¨©

xn`i ilE`e ,"eig` l` Wi`"ìà äMà ¦¤¨¦§©Ÿ©¦¨¤
dúBçàFf zFpEkn zFailXd dpiidYW £¨¤¦§¤¨©§¦§ª¨

Eidi KkA iM mieW odivixge Ff cbpM§¤¤©£¦¥¤¨¦¦§¨¦§
íéLøwäodiW`x oi` zFcIde .zFxaFg ©§¨¦§§©¨¥¨¥¤

llg iM ,WOn rERWA miRWníéðãàä §ª¦§¦©©¨¦£©¨£¨¦
uixg `dIW `N` ,oc`d lkA `Ed deẄ¤§¨¨¤¤¤¨¤§¥¨¦

gzIW icM odNW oiccSAExALø÷l` ©§¨¦¤¨¤§¥¤¦§©§¤¤¤
.Lø÷¤¤
ìáàoMWOd zk`ln lW `zixAA £¨©¨©§¨¤§¤¤©¦§¨

on oi`vFi oiPQd ipWE iz`vn̈¨¦§¥©¦¦§¦¦
,íéLøwä,cg`e cg` lkl mipW ©§¨¦§©¦§¨¤¨§¤¨

,dawPd KFzA xkGd z` riwWOW¤©§¦©¤©¨¨§©§¥¨
xn`PW,dúBçà ìà äMà úBálLî ¤¤¡©§ª¨¦¨¤£¨

xnF` dingp iAxW ,dingp iAx ixaC¦§¥©¦§¤§¨¤©¦§¤§¨¥
l"z oi`,úBálLîl"z dnEúBálLî ¥§ª¨©§ª¨

.ixvOd mNqM "miAlW" mdl dUFrW¤¤¨¤§©¦§ª©©¦§¦
oifBx`A oiUFrW oirM oiPq WExtE¥¦¦§¥¤¦¨©§¨¦
oinM dfA df oiRCd xAglE wCdl§©¥§©¥©©¦¤¨¤§¦
dpWnA EpipXW FnM ,ur lW zFczi§¥¤¥§¤¨¦§¦§¨

milM(.'e ,'i)oinbEWA F` oiPqA o`Ur ¥¦£¨¨§¦¦§¨¦
xnF`e ,rvn`A gxnl Kixv Fpi ¥̀¨¦§¨¥©¨¤§©§¥

cEnlYA(.f"iw n"a)df itkE .oiPqe miPw ©©§¦¦§¦¦§¦¤
dailW dUrIW aEzMd xn`IW d`xp¦§¨¤Ÿ©©¨¤©£¤§¦¨

on d`vFiLøwä,oixkf oivEd oirM §¨¦©¤¤§¥¦§¨¦
zxg` dailW FCvAW WxTA FCbpkE§¤§©¤¤¤§¦§¦¨©¤¤
oke ,dawPd KFzl xkGd qipknE ,daEwp§¨©§¦©¨¨§©§¥¨§¥

lkA `dYW ,xg`d WxTALø÷iYW ©¤¤¨©¥¤§¥§¨¤¤§¥
.FfA Ff zFqpkp zFailWäMà úBálLî §¦¦§¨¨§ª¨¦¨

,dúBçà ìà`Ede ,onvr zFailXl mW ¤£¨¥©§¦©§¨§
ozF` ExiMfd oke ,o`kA dawp oFWl§§¥¨§¨§¥¦§¦¨

eiYgYn dailW dhnWp minkgzFMn) £¨¦¦§§¨§¦¨¦©§¨©

(:'feizFailW xg` Kld mNqA ,(:'q zAW). §ª¨¨©©©§¦¨©¨

miAlXd oiA EpivOW iR lr s`eÎmikln) §©©¦¤¨¦¥©§©¦§¨¦

(.g"k ,'f '`.miWblitE miWp FnM `Ed ,§¨¦¦©§¦
äçøæî äîã÷ íòèå(.b"i ,f"k oNdl)iM , §©©¥§¨¦§¨¨§©¨¦

l`xwi WcTd oFWçøæîì §©Ÿ¤¦§¨§¦§¨
z` xirl uEgn mzCnE oiprM ,"mcw"¤¤§¦§©©Ÿ¤¦¨¦¤

`xwie ,dncw z`Ráøòîì,"xFg`" §©¥§¨§¦§¨§©£¨¨
EPpi`e Kld` mcw od xn`PW oiprM§¦§©¤¤¡©¥¤¤¤¡Ÿ§¥¤

Fl oia` `le xFg`e(.'g ,b"k aFI`)cr oke . §¨§Ÿ¨¦¦§¥©
oFxg`d mId(.'a ,c"l mixaC),iaxrOd , ©¨¨©£§¨¦©©£¨¦

oiiEPM oFWNd URzi iM ,miiEPM mdipWE§¥¤¦¦¦¦§Ÿ©¨¦¦
oke .WnXd xF` l` dpFRd mc`Ä¨¨©¤¤©¤¤§¥

miptl `le xFg`l EidIe xn`i,'f dinxi) Ÿ©©¦§§¨§Ÿ§¨¦¦§§¨

(.c"k`xwie .íBøcäaEbp FzFidA ,"abp" §¦§¨©¨¤¤¦§¨
aEzMd xiMfIW minrtE .mgd ipRn¦§¥©Ÿ§¨¦¤©§¦©¨

,dncw xn`i ,mXA FzF` x`aie iEPMd©¦¦¨¥©¥Ÿ©¥§¨
.mXd `EdW ,dgxfn x`aie ,iEPM `EdW¤¦¦¨¥¦§¨¨¤©¥

x`aie ,iEPkA ,dAbp xn`e,äðîéz`Ed §¨©¤§¨§¦¦¨¥¥¨¨
"mi" iEPMA EPxiMfi axrOde .mXdwEqR) ©¥§©©£¨©§¦¤©¦¨¨

(.a"kux` iWp`A FzF` URzi iM ,¦¦§Ÿ§©§¥¤¤
mdl lFcBd mIdW l`xUi.éáøòî ¦§¨¥¤©¨©¨¨¤©£¨¦

ïBôväå(.'k wEqR)`xwpe .FnWA EPxiMfi §©¨¨©§¦¤¦§§¦§¨
d`xp WnXd oi` ,"oEtv" `Ed iM oM¥¦¨¥©¤¤¦§¤

`xwie .mlFrl FA,íBøc ïîézäoiprM §¨§¦§¨©¥¨¨§¦§¨
oFtv l` aaFq mFxC l` KlFd xn`PW¤¤¡©¥¤¨¥¤¨

(.'e ,'` zldw)xqgY ,dlEtM dNn `ide , Ÿ¤¤§¦¦¨§¨¤§©
zFIzF` iYW xAgzdl zg` W"ix¥©©§¦§©¥§¥¦
mExA Kli WnXd iM ,"mEx xC" ,zFeẄ¨¦©¤¤¥¥§

`xwie ,`Edd gExdíBøcì,"oini" ¨©©§¦§¨©¨¨¦
ïBôvìå"l`nU"(.FnEBxze .b ,c"p dirWi oiir), §©¨§Ÿ©¥§©§¨§©§

mc`d iEPkA(.xn` `"xe d"c .a"i ,d"k lirl oIr) §¦¨¨¨©¥§¥§¨©

dpFRd,çøæîì.iYxMfd xW`M ©¤§¦§¨©£¤¦§©§¦
ãBqäådUrOn rcFp ElNd zFnXA §©©¥©¨©¦©£¥

mW oke ,dpFilrd daMxOd©¤§¨¨¨¤§¨§¥¥
íé áøònäExn`X dOn(.d"k a"a) ©©£¨¨¦©¤¨§

dpikW,áøònadnlW znkg mId iM §¦¨©©£¨¦©¨¨§©§ŸŸ
(.'` ,c"k ziW`xA oIr)WxcOA Exn`W FnM , ©¥§¥¦§¤¨§©¦§¨

(FnFwn xxAzp `l)oi`íé,dxFY `N` Ÿ¦§¨¥§¥¨¤¨¨
cizr ip`e .mi iPn dagxE xn`PW¤¤¡©§¨¨¦¦¨©£¦¨¦
dkxAd z`fe zWxtA df xiMfdl§©§¦¤§¨¨©§Ÿ©§¨¨

dWxi mFxce mi wEqRA(.b"k ,b"l mixaC), ©¨¨§¨§¨¨§¨¦

.mW riBdl ixEv ipkxai m`gi dxez ¦§¨§¥¦¦§©¦©¨
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קּבלת־על). היא ְְִַַָָָֹוׁשרשּה

הּמׁשּכן: ּכלי ׁשאר מּתרּומת האדנים ּתרּומת ׁשֹונה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלכן,
אחד  וכל ליהּודי, יהּודי ּבין הבּדלים יׁש ּפנימית ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבעבֹודה

ּכלי  ׁשל הּתרּומה לכן וחּוׁשיו. ּכחֹותיו על־ּפי עֹובד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואחד
הּיסֹודי  ּבענין א אדם. ּכל ׁשל לּבֹו ּכנדבת היתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָהּמׁשּכן

ׁשוים. הּכל אדנים, - קּבלת־על ֲִִֶַַַָָָֹֹׁשל

(ë):Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«
i"yx£È˙k¯ÈÏe∑ ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְִִֵַָ

והּמערב  'ּפנים' מזרח קרּוי ּבּמזרח, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּפתח
הראׁש הּוא ׁשהּפנים 'סֹוף', וזהּו NÚz‰.'אחֹורים'. ְֲִִֶֶַַָָֹ«¬∆

ÌÈL¯˜ ‰ML∑ רחב אּמֹות ּתׁשע .הרי ƒ»¿»ƒֲֵֵַַַֹ

(âë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְִֶַָ

ׁשמֹונה  ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָצפֹונית
אינן  הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקרׁשים
מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל

רחּבֹו להׁשלים ּבחלל מּזה לעׂשר נראֹות והאּמה , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכן  קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאּמה

ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, .הּצפֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ

האדנים  ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה
צירי  ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּביניהם,
ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּידֹות
וכן  האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלצּדיו,

וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָהּקרׁש
ּכנגד  ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמקצֹוע

הּצפֹוני  קרׁש צד ׁשל יפרידּוחריץ ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים .ּכמֹו ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ

BL‡¯ ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל «…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡a¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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סג dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` iriax meil inei xeriy
חריצין  ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָקרׁש
אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַַַָּבׁשני
טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָנמצא,

הן  קבּועֹות אם ידעּתי ּובּקרׁש,לא מטלטלֹות. אם ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻ
מּלֹות  ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבּמקצע
לֹומר  ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' ְְְְְִִִֶַַַַַָָ'הּדרֹומי
ּומה  לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש והּצפֹוני ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשהּדרֹומי

ּבעבי  לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ְֳֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּכתב
קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) הּמערבי. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹקרׁש

נמצאּו לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר ׁשני ,הּמקצֹוע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מחּברים  Ì‰ÈLÏ.הּכתלים ‰È‰È Ôk∑ לׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרׁשים
הּמקצעֹות  לׁשני וכן .הּמערבי ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

(äë)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçz©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑:למעלה האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְֲֵַָָ

ּתעׂשה  קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ"ּתעׂשה
ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה נמצאּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻלמקצעת".
ּב'מלאכת  הּקרׁשים' סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּויה
את  וחֹורץ חלּולים האדנים את עֹוׂשה היה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָהּמׁשּכן':
והחריץ  מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּקרׁש

ּבאמצע  חּמּוקין ,חציֹו ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשני  ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ(ולי
ּבחלל  להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻׁשליבֹות

והּוא  הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאדן
ּומכניסן  ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", ְְְְְֲִִִַָָָֻלׁשֹון
אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלתֹו
ואצּבע  מּכאן אצּבע מלמעלה, הּקרׁש את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוחֹורץ
ׁשּלא  ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
מּלמּטה  תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹיהיּו
למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוגֹו'".

המקראֹות  .ּבסדר ְְִֵֶַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, .ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ
ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

זה  חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבריח
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַֹֹמבריח
מּצד  ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָזה
ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזה,
הּכתל  ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשנים
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּומבריח
ׁשהעליֹונים  אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּתיכֹון
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוהּתחּתֹונים
אּמֹות  עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל

חלק  וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּולמעלה,
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

זֹו,לטּבעת  ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
נקּובין  הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
מכּונין  ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעבין,
הּבריחים  הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָזה
אחד  ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהעליֹונים
"מן  וזהּו: אּמה, ׁשלׁשים ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ְְְְִִִֶַַַָָָֹט"ו
וחמׁשה  הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּקצה
ׁשׁש והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבריחים
ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאּמֹות,

הּמׁשּכן' ּב'מלאכת מפרׁשת צח)היא .(שבת ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìà¤©¨¤«

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈
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(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−

:áäæ̈¨«
i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑יהיּו ּבהן, ׁשּתעׂשה הּטּבעֹות »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

הּבריחים  ּבהן להכניס ‰ÌÁÈ¯a.ּבּתים ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי  ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם
וקֹובען  חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפּיֹות

ּולכאן  לכאן הּטּבעֹות רחב ,אצל את ממּלא ארּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן נכנס הּקרׁש והּבריח לכאן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו ְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַלתֹוכֹו,
ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻנמצאּו
והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו ְְְְִִִַַַַַָָָוהּבריחים
ּכל  אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹוהּפיפּיֹות

מּבפנים  חלק .הּכתל ְִִִֶַָָֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
ñ :øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑ ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּו,לאחר ˙È‡¯‰∑ לכן ּולהראֹותקדם ללּמד עתיד ׁשאני , «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ּבהר הראית אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את ל)והקמת (כו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
(ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁש

ניסן) וזהּולבּדֹוחדׁש סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמת, אׁשר (לׁשֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
"הראית רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). ׁשאני (רק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ללּמד עתיד הקים ּולהראֹות(יחיד) הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
קדימה  רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָואחּור,

ß '` xc` 'a iying mei ß

(àì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯Ù∑:חכמים ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה לׁשֹון »…∆ְְְֲִִִָָ
העם  ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר ÏÎz˙.'ּפרּגֹוד', ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈∆

ÔÓb¯‡Â∑ וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין ּכל ¿«¿»»ְְִִָָָָָ
חּוטין  LÁ·.ׁשׁשה ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

אינן  עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאריגה
לזה  זה יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.ּדֹומין ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ִֶֶָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ

אדנים, ארּבעה ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ארּבעה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּבּה:
להֹוׁשיב  למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֻואּונקלּיֹות
והאּונקלּיֹות  ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליהן
ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהן

אּמֹות  עׂשר ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשר
קרׁשים  ׁשל ׁשּיהא ,ּכגבהן מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ

עׂשרים  ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, עׂשר ולפנים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהימּנה
עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּמה.
המחּברים  הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
החֹוברֹות  ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹאת
הּפתח  מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעׂשרים
והחֹוברת  הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמערב,
ּתלּוי  והּמֹותר מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּׁשנית

הּקרׁשים  את לכּסֹות .לאחֹוריו, ְְֲִֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el jxk zegiy ihewl)

הּמבּדיל ּדבר . . מחּצה לא)לׁשֹון כו, הרי (רׁש"י לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמפרׁש

הּפרכת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, ורׁש"י (פקודי . ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
מחּצה  ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחּדׁש,

מחּצה  היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּומס ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמבּדלת
ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים ּגם (ּכפׁשטּות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לׁשֹון  הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י ּולהעיר .מס ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹלהיֹות
היתה הגנה, מחּצה ".ׁשהרי ְְֲֲִֵֶָָָָָ

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ
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(áì)íétöî íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
:óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

(äì)äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð́Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìò©¤¬©¨«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑ מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְִַָָָֻ

ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתל
ּומזּבח  ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשּוכה
מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּזהב

הּמׁשּכן  חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻקמעא
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולפנים,
הּפתח  מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻאּמה.

אּמֹות  עׂשר מערב .לצד ְֲֶֶַַַָ

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑,הּפתח ּכנגד מס ׁשהּוא וילֹון, ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ
א)ּכמֹו: מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ְְְֲִֵַַָ«¬≈…≈

עבר  ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַהּצּורֹות

זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ ׁשם ∑¯˜Ì.זה, ולא האמן ׁשם ְֵֶֶֶֶַָ…≈ְֳֵֵָָֹ
מּדת  צּיּור. עֹובד ולא צּיר", "עֹובד ותרּגּומֹו: ְְְֳִִַַַַַָָָֹהאמנּות,

אּמֹות  עׂשר על אּמֹות עׂשר הּפרכת: ּכמּדת הּמס. ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(æì)íúà úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
:úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

úëøtì úéaî änL úàáäå (ãì-âì)§¥¥¨¨¨¦¥©¨Ÿ¤
.úeãòä ïBøà úàEPEvi `l ¥£¨¥Ÿ§©¤

zkxRd oYIW dGd xcQM dUrIW dYr©¨¤©£¤©¥¤©¤¤¦¥©¨Ÿ¤
dOW `iai ok ixg`e miqxTd zgY©©©§¨¦§©£¥¥¨¦¨¨
oi` iM ,oFx`d z` zkxRl ziAn l ¤̀¦¥©¨Ÿ¤¤¨¨¦¥
`N` oMWOd znwdA d`ESd dYr©¨©©¨¨©£¨©©¦§¨¤¨

oke ,FzIUrAìò úøtkä úà zúðå ©£¦¨§¥§¨©¨¤©©Ÿ¤©
íéLãwä Lã÷a úeãòä ïBøàoNdl) £¨¥§Ÿ¤©¢¨¦§©¨

(.c"l ,e"kYIW FWExR oi` ,lr zxRMd o ¥¥¤¦¥©©Ÿ¤©

WcwA mW oFx`dWM zEcrd oFx £̀¨¥§¤¨¨¨§Ÿ¤
FzF` dEvIW oiprd la` ,miWcTd©¨¨¦£¨¨¦§¨¤§©¤

"miUIW" aEzMdúçz úëøtä ©¨¤¨¦©¨Ÿ¤©©
íéñøwäoFx`d `dIW icMänL ©§¨¦§¥¤§¥¨¨¨¨

úëøtì úéaî"liCaze"ïéa úëøtä ¦¥©¨Ÿ¤§©§¦©¨Ÿ¤¥
,íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwäxn` oke ©Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¨¦§¥¨©

úeãòä ïBøà ìò úøtkä úà zúðå§¨©¨¤©©Ÿ¤©£¨¥
íéLãwä Lã÷azxRMdW ricFdl §Ÿ¤©¢¨¦§¦©¤©©Ÿ¤

mW mNM Eidi oFx`d lr eiaExM mr¦§¨©¨¨¦§ª¨¨

`EdW xMfPd miWcTd WcwAúéaî §Ÿ¤©¢¨¦©¦§¨¤¦¥
.úëøtìFznwd z`Evl riBOWM la` ©¨Ÿ¤£¨§¤©¦©§©¨©£¨¨

:xn`úeãòä ïBøà úà íL zîNå ¨©§©§¨¨¥£¨¥
(.'b ,'n oNdl)ok ixg`e ,ïBøàä ìò úBkñå §©¨§©£¥¥§©¨©¨¨

,úëøtä úàdUrOA okeúà ïziå ¤©¨Ÿ¤§¥©©£¤©¦¥¤
àáiå ,äìòîlî ïBøàä ìò úøtkä©©Ÿ¤©¨¨¦§©§¨©¨¥

,ïkLnä ìà ïBøàä úà:ok ixg`e ¤¨¨¤©¦§¨§©£¥¥
Cñnä úëøt úà íNiåmW) ©¨¤¥¨Ÿ¤©¨¨¨

(.`"kÎ'k.dl dxez



dnexzסו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b iyiy meil inei xeriy

ß '` xc` 'b iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»

נט) יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָּדברים
ּבּפנימי  ונאמר "רבּוע", ּכאן נאמר "רבּוע".אֹומר: ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפי  ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמה
קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה ּכארּכֹו, ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹׁשנים

ּולמעלה  סֹובב .מּׂשפת ְְְִֵַַָ

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יֹורֹות ּדׁשנֹו∑BM„Ï.ּכמין להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְִִָ
קטמּה", "למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָלתֹוכּה,
– עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, הּדׁשן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָלסּפֹות
ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּלה

פ)ּכמֹו: ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש "אויל (איוב ְְֱִֵֶַַָָָ
וחּלּופֹו: לא)מׁשריׁש", תׁשרׁש".(שם "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְִִִֵַַָָ

יז)וכמֹוהּו: וחּלּופֹו:(ישעיה ּפרּיה", י)"ּבסעפיה (שם ְְְִִִִֶָָָֹ
וכמֹוהּו: סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף "וזה (ירמיה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", כא)האחרֹון א (מלכים ְְְֲִִַַַָָָ
וחּלּופֹו: באבנים", סב)"וּיסקלהּו מאבן",(ישעיה "סּקלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻ

וכן: אבניה, ה)הסירּו אף (שם ויסּקלהּו". "ויעּזקהּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אדׁשצנדר"יר  ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר "לדּׁשנֹו", .ּכאן ְְְְְִִַַַָָ

ÂÈÚÈÂ∑,הּדׁשן את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
יד, ּבית ולֹו ּדק, מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהן

וודי"ל  הּזבחים ∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּובלע"ז ּדם ּבהם .לקּבל ְַַƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָ
ÂÈ˙‚ÏÊÓe∑ ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְְְִִִֶֶַָ

ּגחלי  על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבּבׂשר
קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמערכה

צּנֹורּיֹות  חכמים יׁש∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובלׁשֹון קּבּול ּבית ְֲִִִִָ«¿…»ִֵֵ
מזּבח  על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
'מחּתֹות', קרּויים חתּיתן ׁשם ועל לּקטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהּפנימי

ל)ּכמֹו: אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש "לחּתת ְְְְִִֵֵַַָֹ
וכן: ו)מּמקֹומּה, ּבחיקֹו?!"(משלי אׁש איׁש ."היחּתה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ÂÈÏk ÏÎÏ∑:ּכליו ּכל ּכמֹו. ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
:åéúBö÷ òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

i"yx£¯aÎÓ∑ ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְִִֶָָ
רׁשת. ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי ְְְִִִִֵֶֶַַָָלבּוׁש

מכּבר  לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹֹּומקרא
רׁשת' מעׂשה .נחׁשת ְֲֵֶֶֶַֹ

(ä)äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´
:çaænä éöç ãò úLøä̈¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ סביב הּמּקיף ּדבר ּכל סֹובב. «¿…«ƒ¿≈«ִִֵַַָָָָ
ׁשֹוחטין  ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ":ּבעּגּול ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹ

ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ּגלמי הן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ'אּלּו
הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֻוהּוא

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»



סז dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy
והיה  סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוספסלי

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה אחרים רחּבֹו (ספרים ְְְְְְַָָָָֹ
ׁשנים שש) ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאּמֹות

קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹּכארּכֹו'.
הּכהנים  להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, סֹובב ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמּׂשפת
לפנים  ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא
ּבין  ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּב'זבחים': ׁשנינּו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקרנֹותיו.
ׁשל  אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקרן
ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹהּלּו
מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹודקּדקנּו
ּתחּתיו? הּמכּבר ּולבּוׁש הּוא ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָֹלמדנּו,
ּדלא  לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹותרץ
הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ׁשּבּדפן זה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹיׂשּתרגּו'.
ׁשהּמכּבר  נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמכּבר
ּבין  להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה והּוא אּמה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָרחב

עׂשּוי  ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּדמים
ּבאמצעֹו.למזּבח  הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ּבית ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ּבענין  ּפרׁשֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו, עֹולין ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוכבׁש
ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָזה,
ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא במעלֹות", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא
ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,
הּנחׁשת  מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּב'מכילּתא'. ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה  חללֹו ממּלאין והּכבׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
חּוט  מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
החצר  לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשערה,
ּולדברי  קֹומתֹו. אּמֹות עׂשר האֹומר ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבּדרֹום,
לא  קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ּבמׁשנת  מצאתי ּכ אּמֹות, עׂשר אּלא הּכבׁש אר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

וּתשע ' הּמזּבח ארּבעים מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט , .מלא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:úLçð íúàŸ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
ñ :eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ לּוחֹות לּוחי". "חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְֲִֵַ
ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻעצי

אּמֹות  חמׁש על אּמֹות חמׁש עביֹו ׁשּיהא אחד, ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעץ
סּדן  .ּכמין ְִַָ

ß '` xc` 'c ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹנקבים,
לפי  "סרדא", המתרּגם מכּבר, ׁשל ּכתרּגּום ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ"סרדין"

ּככברה  מנּקבין ‰‡Á˙.ׁשהן ‰‡tÏ∑ קרּוי הרּוח ּכל ְְִִֵֶָָָֻ«≈»»∆»ַָָָ
.ּפאה  ֵָ

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑ עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש ¿«À»∆¿ƒֵֵַַָ
האדנים "העּמּודים ׁשל ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד  נחׁשת". ְַ¿«¿≈∆ְֲִִֶֶַָָָֹ

היה  לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ על ְְְְִִִֶַַָָָָָָיֹוׁשבים
ּכמין  ׁשׁשה קנּדסין עֹוׂשה ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְִִִִֶֶָָָָֻ

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«



dnexzסח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy
ּבֹו קבּועה נחׁשת וטּבעת ׁשלׁשה, ורחּבן ְְְְְְְִֶַַַָָָָָֹֹטפחים
ּכנגד  ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצעֹו,
טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל
זקּוף  ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבאּונקלּיֹות
ׁשעֹוׂשין  ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה
ּתלּוי  הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלהּציב

החצר  מחּצֹות קֹומת והיא ‰ÌÈ„nÚ.מּלמּטה ÈÂÂ∑ ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
האּונקלּיֹות  העּמּודים ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם היּו מּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם  ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּוטי
לׁשֹון  ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבראׁשם

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ יט חגֹורה, "ועּמֹו)(שופטים ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ
"חׁשּוקים" ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים .צמד ְֲֲֲִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk jxk zegiy ihewl)

עׂשרים י)ועּמּודיו ולא (כז, הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכן  ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש
נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). הריב"א ְְְְְְִִֵֶַַָָֹּבתֹוספֹות

מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ּומפרׁשּבפׁשטּותואפילּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
ערּובין  רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ׁשּקֹורין קּונּדסין ְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ"ּכמין

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: ְְְִֵַַָָֻלד,

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
:äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
:änà©¨«

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑,'קדם' קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵֶֶַָָ
הּמזרח  ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון 'אחֹור', ּפנים. ְְְְֲִִִִַַָָָָלׁשֹון
ּכמה  'אחֹור', קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא 'קדם' ְֲִֶֶֶַָָָָָָקרּוי

אמר: יא)דאּת מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ."הּים ְְֲֵַַַַַַָָָָָָ
‰n‡ ÌÈMÓÁ∑ סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן ¬ƒƒ«»ְֲִִִַָָָֹ

אּמה  ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּכּלם
נׁשאר  הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן הּפתח לכתף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקלעים

ׁשּנא  וזהּו אּמה, עׂשרים ּבינתים הּפתח חלל מר:רחב ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּכנגד  למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס החצר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּולׁשער

הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה עׂשרים .הּפתח  ְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ֵֵַַָ
ּבמקצֹוע  העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלעּמּוד,
ׁשּבּמזרח  הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדרֹומית

לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָה'
עּמּודים  וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָחמׁש

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

:äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡a¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»



סט dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c ycew zayl inei xeriy

(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−
:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְִֵֶַֹ
אבל  ולּדרֹום, לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹווין

ואדני  וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלּמזרח
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ .נחׁשת. ְְְִֵֶָָָֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, הּצפֹון …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

ּבאּמה  מאה ÌÈMÓÁa.לּמערב ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמּׁשים  מרּבעת היתה ׁשּבּמזרח חמּׁשים,על חצר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מזרח  העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּמׁשּכן
החצר. אר ׁשל החיצֹונים חמּׁשים ּבׂשפת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּפתחֹו
לסֹוף  ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא,
ּבין  לאחֹוריו רוח אּמה עׂשרים נמצאּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים.

ורחב הּקלעים  הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּכן
החצר  קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשרים

הּמׁשּכן  חמּׁשים,ליריעֹות על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָ
לפניו כג)חצר ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ּגבּה ְֵָָָ¿…»»≈«ַֹ

הּקלעים  רחב והּוא החצר, Ì‰È„‡Â.מחּצֹות ְְְִִֵֶַַָָֹ¿«¿≈∆
˙LÁ∑נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿…∆ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאדני
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין .ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
ñññ :úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑להקמתֹו צריכין ׁשהיּו ¿…¿≈«ƒ¿»ְֲִִֶַָָָ
ּכגֹון  מּקבֹות ּולהֹורדתֹו, ועּמּודים : יתדֹות .לתקע ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

˙„˙È∑ האהל נגרי ּכמין ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ƒ¿…ְְְֲִִִִִֵֶֶָֹֹ
סביב  סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּולקלעי
ואיני  מגּביהתן. הרּוח ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשּפּוליהן,

וכבדן  ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיֹודע
ואֹומר  ּברּוח. ינּועּו ׁשּלא היריעֹות ׁשּפּולי ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמכּביד
לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאני,

מסּיעני זה ּומקרא יתדֹות, לג)נקראּו "אהל (ישעיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
לנצח": יתדֹותיו ּבלֿיּסע ְְִִֵֶַַַַָָָּבלֿיצען

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּותלּויין קׁשּורין אֹו ּבארץ ּתחּובין אם יֹודע (רׁש"י ואיני ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

יט) מלאכת כז, ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלספק
ּומאחר  קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבנין
הּגדר  נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

הּצד  לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' 'ּבנין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשל
ּדוקא  חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהראׁשֹון,
ּדי  הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכ
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

åìø ¯ ãìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

כשהמזוזה תהיה קבועה כדינה על פתח הבית ועל פתח החדר – בוודאי תפעל פעולתה לשמור את הבית מבפנים, וגם להגן מפני 
הרוחות המנשבות ברשות-הרבים, שלא תהיה להם שליטה ח"ו בבית, ויהיה בית כשר לכל פרטיו.

משיחת יו"ד שבט תשי"א



ע

יום ראשון - כ"ח שבט
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' אדר א'
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ט שבט
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אדר א'
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' שבט
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אדר א'
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' אדר א'
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תרומה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



עי hay h"kÎg"k ipyÎoey`x mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿשי כ "ח ֿכ "ט שבט  ,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìàá àöåéëå,al 'nr cr.ì"ðë ä"á

שבט  כ"ט שי יום
äë÷øô ,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìòîì äæ ãåçéå,al 'nr cr:à"îá ù"îë

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
zeyxcp ea ,'d zcear
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxd¯ BLáëìe§¨§

,íãàä ìà ãàî áBø÷̈§Ÿ¤¨¨¨
,Baì ìà íéNiLk§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¨§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd
eteba od un`zdle ,rxd
zcear ipipra epenna ode

df lk ixd ,'dãàî ì÷©§Ÿ
'ä ,äúéî éøeqiî¦¦¥¦¨
,äúéî éøeqéå .eðøîLé¦§§¥§¦¥¦¨
ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä¦§§¥¨¨§©¥
¯ ïBöøáe äáäàa§©£¨§¨

,calaeéôì elôà ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§¦§¨¥£¦§¦
¯ ,íBìLå-ñç äøæ-äãBáòì úBçzLäì äòL,epcnly itk ¨¨§¦§©£©£¨¨¨©§¨

z`fe ,dxfÎdcear cearl `ly eytp z` xqen did icedi lky
.dlw dryl `l elit` 'd zecg`n cxtp zeidl `ly ick

¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkL-ìëåz` mb §¨¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨
,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`y mbe sebd zevn`zdéãk§¥

¯ .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì(a ,d"awd mr cg`zdl (` ick §¨§¨§¨¨¤
gvpl edfe6.¯ ,eðéäcdidz ,gvpl d"awd mr zecg`zdd §©§

elv`¯ Bæ äãBáòa Cøaúé BðBöø äNòiLkjk mylyk mb §¤©£¤§¦§¨¥©£¨
,zcgein zevn`zd epnn zyxcp¯ da älbúé,ef dceara ¦§©¤¨

øzñäa àìå áø éelâå íéðt úðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦§¨¤§¦§¦©¨¦§¦©§Ÿ§¤§¥
¯ .ììkzeevnd oipray ,mincewd miwxta epcnly itk §¨

dxi`n - 'd zceare
d"awd ly epevx zeinipt

lbzd ly ote`a.ze
øzñä íeL ïéàLëe§¤¥¤§¥
¯ ïBéìòä ïBöøa íéðẗ¦¨¨¨¤§
ììk ãøôð øác ïéà éæà£©¥¨¨¦§¨§¨

¯ ììëe,zewl`núBéäì §¨¦§
¯ .Bîöò éðôa øáãå Lé¥§¨¨¦§¥©§
dybxddy ,epcnly itk
yibxdl mileki mi`xapy
xacle "yi"l ,mnvr z`
zraep - d"awdn cxtp
oevx zeinipty jkn
.mlrda `id oeilrd
xacd ribnyk eli`e
,'d zcearle devn meiwl
oevx zeinipt dlbzn f`y
yibxdl `xapl znxebd daiqd `linn zniiw `l - oeilrd

.envr ipta "ze`ivn"le "yi"l envr z`äðééäz ,úàæìe§Ÿ¦§¤¨
¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð,sebd z` digny ef¯ ïäéLeáìe ©§¨¡Ÿ¦§©¦¦§¥¤

,dyrne xeaic ,daygnïBöøa ãeçiä úéìëúa úBãçéî ïlkª¨§ª¨§©§¦©¦¨¨
¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòäÎlry ,ixd ¨¤§§¥¨©¦§¨§¥

zilkza d"awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe 'd zcear ici
`ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei oldl .cegid

:devnd meiw zryl wx `le ,cinzl

¯ äìòîì äæ ãeçéåxe` mr zcg`zn icedi ly eytpy dn §¦¤§©§¨
,'d zcear iciÎlr seqÎoi`
zenlera ,dlrnl ixd

,mipeilrdéçöð àeä¦§¦
àeä ék ,ãòå íìBòì§¨¨¤¦
äìòîì BðBöøe Cøaúé¦§¨¥§§©§¨

¯ .ïîfäîmb `linn ¥©§©
d"awd mr zecg`zdd
,zigvp `id ,epevxe

,onfdn dlrnl¯ ïëå,ep` epnlera mb,BøeaãaL BðBöø éelb §¥¦§¤§¦
àeä ,äøBzä àéäL¤¦©¨

áeúkL Bîëe ,éçöð7: ¦§¦§¤¨
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á

äæ ãåçéå
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åëäèîìù àìà .'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
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כאן 6. מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד ח.7.להיות מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט



hayעב 'l iyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ל' שלישי יום
,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,64 'nr cr:ì"ðë äòù ìëáå

dzecg`zd mb ,`linn ixd - zigvp `id ,dxezd ixaca d"awd
cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly ytp ly

.zigvp `id - zeevnd meiwe dxezd¯ ähîlL àlàepnlera ¤¨¤§©¨
,ep`¯ àeä,zecg`zdd¯ ,ïîfä úçzdhnl ytpd mb ,oky ©©©§©

,onfd zgz dpezp
`id ytpd zecg`zde
dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨
Bà äøBza da ÷ñBòL¤¥¨©¨
íà Ck-øçà ék ,äåöîa§¦§¨¦©©¨¦
ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò¥§¨¨©¥¦§¨
.ähîì ïBéìòä ãeçiäî¥©¦¨¤§§©¨
íéøáãa ÷ñBòLk ,eðéäå]§©§§¤¥¦§¨¦
ïéàL ,éøîâì íéìèa§¥¦§©§¥¤¥
úãBáòì ììk Cøö íää¤Ÿ¤§¨©£©

¯ .['ä,cxtp `ed ,f`y
cegi"dn ,dhnl o`k
iciÎlr xvepy ,"oeilrd

.devnd e` dxezd-óàå§©
áLå øæBçLk ,ïë-ét-ìò©¦¥§¤¥§¨
,Ck-øçà 'ä úãBáòì©£©©©¨

Bì øLôà äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîe ,älôúìå äøBúì§¨§¦§¦¨§©¥§¦¨¥©¤¨¨¤§¨
¯ æà ÷ñòì,milha mixaca wqrzdy onf eze`aàìå äøBza ©£Ÿ¨©¨§Ÿ

ì"æø øîàîk ,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò10äNò-úåöî ìò øáò" : ¨©¦§©§©£©©©¨©©¦§©£¥
¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ àì ¯ áLå,cin el oilgen :xnelk §¨Ÿ¨¦¨©¤£¦

.epevxe d"awd mr cg`zne ,dhnl mb ,xfeg `ed f`e¯ äæìå§¨¤
xkfpd "cegi"l xfege cin zxfer dlignd zyway iptn ,okle

elit`y ,lirldlw dryllirl xkfpke cxtil dvex epi`11,
ìL "eðì çìñ" úkøa eðwz¯ ,íBé ìëa íéîòt Lzlitza ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦§¨

,"dxyr dpeny"äøBz ìeha ïBò ìòepnî ìBvð íãà ïéàL , ©£¦¨¤¥¨¨¦¦¤
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa,mei lk miaixwn eidyøtëî äéäL §¨§©¨¦¤¨¨§©¥

¯ .äNò-úBöî ìòxyt` ,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk ©¦§£¥
,dxiard lr jkÎlk zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd

`hg`" ly oipr dxe`kl o`k yi ixd - dilr dlign miywane
zeyrl ecia oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyz,"áeLàå àèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨§¨
¯ ïk-íà-àlà,"aey`e `hg`" `xwp df iznàèçä úòLaL ¤¨¦¥¤¦§©©¥§

ìò CîBñ àeä Lnî©¨¥©
¯ ,àèBç Cëìe äáeLzä©§¨§¨¥
lr jneq `ed ik
`lele ;"daeyz"d
did `l - "daeyz"d
dze`y ixd .`heg
,jneq `ed dilr "daeyz"
el dnxb eli`k `id
oi`" zn`a okle ,`ehgl
zeyrl ecia oiwitqn
,eppipra eli`e ."daeyz
lehia lr "epl glq"a ixd

,dxezoi`lr jneq `ed
dyrn zrya "daeyz"d
`edy wx df ixd ;`hgd

lykpzeaexw mizrl
glq" ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa

."epl¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîk,ixd ."`"it z"db` d`x" §¤¦§¨¥§¨©¥
zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny
ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp
oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa
zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl
i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda dxeyw dpnn
cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl jixv dfy ,xacd
cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr ,d"awd mr cgiizdle
mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl df

dreaw zeidl dkixv ,zewl`cinz,icedi ly ezrceza
.dry lka zeevnde dxezd meiwa `hazdle

änì ,ïáeé äæáeäðLî'a ,íBìMä-åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥
¯ ,'äøBz,xacnd xecl¯ ,õøàì eñðëpL øBcìzexecl wx `l ¨©¤¦§§¨¨¤

,mi`ad¯ ,íBé ìëa íéîòt òîL-úàéø÷ úBø÷ìdpipry ¦§§¦©§©©£©¦§¨
úeëìî åéìò ìa÷ì§©¥¨¨©§
¯ ,Lôð úøéñîa íéîL̈©¦¦§¦©¤¤
ixd xyt` ,dxe`kl

:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìqpkpy xecl ¨¤

,l`xyi ux`líëcçt"©§§¤
"'Bâå 'ä ïzé íëàøBîe12; ©£¤¦¥§

¯eid dn myl okÎm`

llk jiiy did `ly - xacnd xec enk ?ytp zexiqnl miwewf
mytp z` xeqnl ekxhviy jk icil `eal mze` ul`i edyiny
zngn) jiiy did `l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb ixd jk -
,(dxen`d dghadd
mze` ul`i edyiny

xac zeyrlcbpkzekln
eidi jk llbaye ,miny
Îm` .ytp zexiqnl mipekp
mdilr deeiv recn ok
oipr z` epax dyn
iciÎlr ytp zexiqn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù
ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà

ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå

'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì
äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå

ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì
äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú

ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ

:à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

äæáå
äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì

åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשון יא, דברים



עג '` xc` '` iriax mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר א' רביעי יום
,64 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøá .åë ÷øô,66 'nr cr:ì"ðë áöòä

?mei lka miinrt cere - rnyÎz`ixwíeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦
éeìz äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨¨
ïéðò ãéîz økæiL äæä¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©
ìò 'äì BLôð úøéñî§¦©©§©©

¯ ,Bãeçédzernyn efy ¦
on okle ,rnyÎz`ixw ly
miinrt" d`xewl gxkdd

,"mei lkaòeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©
äæa ék ,BðBøëfî Léîé àì äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz Baìa§¦¨¦©¨¨¨©§¨Ÿ¨¦¦¦§¦¨¤

¯ ,äòL ìëáe úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì ìëeé©©£Ÿ¤¤¦§§©§¨¦§¨¥§¨¨¨
dpfe" f`y ,dyn ixg` mb
zngln - "'ebe ixg`
,epiax w"k oeyl - xvid

:ìéòì økæpkexkfay - ©¦§¨§¥
zicinzd ezepekp z`
lr eytp z` xeqnl
oekp didi - myd yeciw

.zeevnde dxezd lk z` miiwl i`cea

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrzxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd ici

.d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin cg` lkay

epax xiaqi mi`ad miwxta

cvik ,zevr `iyie ,owfd

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

lbeqn ald oi` mllbay

dad`d zeybx z` helwl

.d`xide

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
jixv ,df oebk xaca

,lecb llk ricedlék¦
øác çvðì ïBçvpL Bîk§¤¦¨§©¥©¨¨
íéLðà éðL ïBâk ,éîLb©§¦§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znúeìöòa§©§
ì÷a çvðé ,úeãáëe§¥§ª©§©
øBab àeä íà íb ,ìtéå§¦Ÿ©¦¦

¯ Bøáçî øúBézelvr ly drepza oezp `edy iptn ,z`f lka ¥¥£¥
ylgd iciÎlr zelwa gvepie ,eizegek z` xxeri `l - zeplyxe

.epnn¯ ,øöiä ïBçöða Lnî äëkwfg aehd xvidy ,zexnly ¨¨©¨§¦§©¥¤
dgec xe` hrn" ,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd on daxdéà¦
¯ Bçvðì øLôà,rxd xvid z`¯ úeãáëe úeìöòamipezpyk ¤§¨§©§§©§§¥

,zecake zelvr ly drepzaíeèîèå úeáöòî úBëLîpä©¦§¨¥©§§¦§
¯ íà-ék ,ïáàk álämingelyk rxd xvid z` gvpl xyt` ©¥§¤¤¦¦

ecbpìkî Búøäèå álä úçéúôe äçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨§¦©©¥§¨¢¨¦¨
äéäé áöò ìëa" :áeúkM äîe .íìBòa áöòå äâàc ãeðãð¦§§¨¨¨¤¤¨¨©¤¨§¨¤¤¦§¤

"øúBî1¯ äfî äìòîe ïBøúé äæéà äéäiL :Leøt ,zeavrdn ¨¥¤¦§¤¥¤¦§©£¨¦¤
:owfd epax jk lr dper - ?aehd on yi zeavra mby ixd -äpä¦¥

lî ,äaøcà¯ äæ ïBL,"xzen didi"ãvî áöòäL òîLî ©§©¨¦¨¤©§©¤¨¤¤¦©
.ïBøúé äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤¦§
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øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú
îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í

ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî
:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, שם,
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é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ
øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî
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ב.6. מז, מז.7.ח"ג כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות ב"אגרת 10.ראה
וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה",
באה  שהיא  לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד"

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה  של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. ÂÊבהרחבת
דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות
(המתוארים  הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד.
בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן
, שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש
וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן -ÙÒÓ·˘ÓÁ¯שעל
הנבראים  כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא תהלים 11.של
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- ?mixeqia dl` miyp` migny recn :jk mixaqen mixacd -
miaexw mzeidy ,jk lk dlecb `id d"awdl mzad`y iptn
d"awdl daxiwe - dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd l`
mixeqid oiprae ,"`iqkz`c `nlr"a xzei dlecb dcna zniiw

n mi`admyd`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md oi`y ,ixd .
ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira xwirde ,aehÎ`lk
ynyd z`vk" :didi mxky mb ,okl ."`iqkz`c `nlr"
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¯ íL" ék ,"àéñkúàc àîìò"a õ÷,"`iqkz`c `nlr"a ¥§¨§¨§¦§©§¨¦¨

áLBé"å "Bfò ïBéáç¤§ª§¥
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zn`a md ,laeq mc`y mixeqid lky ,dfaehaeh `edy `l` ,
xyt` - ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir oi`y dfk
iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn z`vl mc`l

.miinyb mipiprn mixeqid
¯ àiîLc élnî úeáöòä Càeavn llba eilr d`ad zeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨

,jixvy enk epi`y ipgexdéøöì Cøètì BLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥
¯ ,äpnî.ef zeavrn xhtidl ji` zevr ytgl eilréøö ïéàC ¦¤¨¥¨¦

¯ ,äãBáò úòLa øîBì`edy drya eilr d`a zeavrd m` ©¦§©£¨
,dpnn xhtidl cvik zevr ytgl i`cea eilr ,lltzn e` cnel

éøvL¯ ,ááì áeèáe äçîNa 'ä ãáòì Cmb ,zeavr ,oky ¤¨¦©£Ÿ§¦§¨§¥¨
'd zceara drixtn ,ipgexd eavne ecnrn llba d`a `id m`

.dgnya zeidl dkixvyíé÷ñò ìòa àeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤©©£¨¦
¯ ,õøà Cøãådxeza ,'d zceara epi` ineiÎmeid eweqir §¤¤¤¤

,dnecke¯ àiîLc élnî äâàãe áöò Bì ìôBð íàllba ¦¥¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨
,miipgexd eipipr¯ åé÷ñò úòLaeipipra wqrzn `edy drya ¦§©£¨¨

- miinybd¯ òeãéa,xacd xexa¯ ,øöiä úìeaçz àeäL §¨©¤©§©©¥¤
z`fe ,miipgex mipipr llba eli`k zeavra eze` qipkndéãk§¥

¯ ,òãBpk ,íBìLå-ñç úBåàúa Ck-øçà Bìétäìrah ,ik §©¦©©¨§©£©§¨©©
ly ybxa dpezp zeidl `le ,"bper" dnvrl ytgl ytpd
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íéøîà éèå÷éì
ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà

áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå
øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

úåáöòä êà :ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
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יב. א.12.צד, כג, לא.13.יומא ה, ד.14.שופטים סג, תהלים



`'עו xc` 'a iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ב' חמישי יום
,66 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå .æë ÷øô,cl 'nr cr.ùîî äùò

zekinp l`xyi ipaa qipkdl rxdÎxvid lczyn okle ,zeavr
jeynl lkei okn xg`ly ick ,miipgex mipipr llba ele ,gex

.zee`zl mze`¯ ,ïë àì íàLÎxvid zrtyd o`k oi` m` ¤¦Ÿ¥
,rxdBà 'ä úáäà úîçî úézîà úeáöò Bì äàa ïéàî¥©¦¨¨©§£¦¦©£©©£©

¯ .åé÷ñò òöîàa Búàøé¦§¨§¤§©£¨¨
zeavr ,okyzizin``id

zngn d`ad d`vez
:'d z`xie 'd zad`
d"awdn cgtde dad`d
mc`d z` ze`ian
eavn llba gex oexayl
eze` wgxnd xac ,ipgexd
dfk gex oexay .d"awdn
wqer `edyk mc`l `a
,miipgex mipipra
ze`a d`xide dad`dyk
,ze`hazd icil elv`
weqr `edy drya `le
ixd .miinyb mipipra
dppi` dxen`d zeavrdy

.dpnn xhtidl eilre - rxdÎxvid zleagz `l` ,zizin`
¯ äãBáò úòLa úeáöòä Bì äìôpL ïéa ,äpäå`edy drya §¦¥¥¤¨§¨¨©§¦§©£¨

wqeràlL Bì äìôpL ïéáe ,älôza Bà äøBz ãeîìúa§©§¨©§¦¨¥¤¨§¨¤Ÿ
¯ äãBáò úòLa,miinyb mipipra weqr `edyk `l`úàæ ¦§©£¨Ÿ

fä ïéà ék :Baì ìà íéNé¯ àîøb ïî,mi`zn onfd oi`úòk ¨¦¤¦¦¥©§©§¨¨¨¥
¯ elôà ,úézîà úeáöòì,`líéøeîç úBðBò úâàãì §©§£¦¦£¦¦§¨©££¦
éøö úàæì ÷ø ,íBìLå-ñçøLkä úòLe íézò úeòéá÷ C ©§¨©§Ÿ¨¦§¦¦¦§©©Ÿ¤

éãk ,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨§¥
¯ ,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ-éãé-ìòL¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦
,"zeig" daxwa zxve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy itke

;mzq oeavr `leøàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥
¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk íb©¥¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥
'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä øéñé éæà£©¨¦¨¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦

¯ .çìñì áøå Búàhç øéáòämi`heg m` :lcad miiw mc`a ¤¡¦©¨§©¦§Ÿ©
m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt e` zg` mrt ecbp

`ed d"awd ,la` .legnl el dyw - minrt daxd ecbp mi`heg
daxd ecbp `heg mc`d m` mb gleqe lgen `ede "gelql ax"
mc`a mixvei - el lgn d"awdy df oeghae ef dpen` .minrt

:decgde dgnyd ybx z`'äa úézîàä äçîOä àéä Bæå§¦©¦§¨¨£¦¦©
,áöòä øçà äàaä©¨¨©©¨¤¤

¯ :ìéòì økæpkzlrny ©¦§¨§¥
,cala ef `id ,zeavrd
dgnyl miribn dixg`y
mby ,ixd ;xzei dlecb

mireawd mipnfaote`ae ,
- zizin` zeavr ly
cin z`vl lczydl eilr
ribdle ,zeavr dze`n

.zizin` dgnyl
epcnly dnl xywda
migny"d zece` ,df wxta
milawny dl` ,"mixeqia
dgny jezn mixeqid z`
xetiq siqedl ie`xd on -
yhixfnn cibndn ,xvw
cibnd l` `a cg` icedi :epilr obz mzekf ,`yef iax iaxd mr
dad`a mixeqi lawl cvik ,eita dvr zywae yhixfnn
iax wicvd ecinlz l` yhixfnn cibnd eze` dptd .dgnyae
,`yef iax ly ezvr ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n `yef
ji` ,l`ey dz` ilv` :el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd
mrt s`yk ,z`f zrcl leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl
exary drya ,`yef iax dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga
yhixfnn cibnd oeekzd zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr
gny jk lk did `yef iax :`yef iax l` icedid z` eglya
yibxd `ed ,mixeqi md dl`y yibxd `l dligzklny ,mixeqia
,`l` .mixeqi laq `l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx
miywan ep` ,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg`
- iaxd ly epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn

aeh"dlbpde d`xpdeze`xle eze` yegl mileki ep`y aeh - "
mipiraeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy ezeida

zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn xhtidl

enk epi`y ipgexd eavnn

db`cd enk - zeidl jixvy

zeavrd m` ixd - zepeern

`edy drya eilr dxey

e` cnel `edyk ,'d z` caer

lczydl i`cea eilr ,lltzn

dgnya zeidl dkixvd 'd zcearl drixtn `id ixdy ,dpnn xhtidl

weqr `edyk `l` ,dceard zrya `ly eilr dxey zeavrd m` mbe -

,oky .zeavrl mi`znd onfd df oi`y ,opeazdl eilr - miinyb mipipra

,cenll miligzn ep`y ,df wxta .dni`zne dreaw dry zyxcp jkl

zeavrl zevr ly dxey d`a

:zexg` zeaiqn zraepd

dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨
àlà ,úBðBò úâàcî¦©£©£¤¨
íéòø íéøeäøäî¥¦§¦¨¦
úBìôBpL úBòø úBåàúå§©£¨¤§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà
äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá

íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá
úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì

úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì
øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá

úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà
úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà

íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà
'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé

àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä
:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá

íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä
úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
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עז '` xc` 'b iyiy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ג' שישי יום
,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáöòä äáøãàå,cl 'nr cr.ì"ðë íéãé

,BzáLçîazngny zeavra o`k xaecn `ly xg`ne - §©£©§
zcgein dry ,lirl xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar

zexixn ekeza xxerl dni`znezizin`dry dze`ay `l` -
:zxg` `id jkl dvrd ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep

Bì úBìôBð íà äpä- ¦¥¦§
,zerx zeaygn oze`

,äãBáòä úòLa àlL- ¤Ÿ¦§©¨£¨
e` cnel `edy drya `l

,lltznB÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§
õøà Cøãå åé÷ñòa©£¨¨§¤¤¤¤

àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
ixdäaøcàef `l - ©§©¨

jixv `ed oi`y cala
:jtidl `l` ,aevr zeidl

,B÷ìça çîNì Bì Lé- ¥¦§Ÿ©§¤§
jk lke ,ipgexd eavna

- ?dnlúBìôBpL óàL¤©¤§
BzáLçîa Bì- §©£©§
,zerxd zeaygnd,ïäî Bzòc çéqî àeä`ed oi` m` ,oky - ©¦©©§¥¤

df ,oda zebdl jiynn `l` ,zerxd zeaygndn ezrc giqn
mixedxda daygnd mb ik - "zepeer zb`c" ly beqa f` llkp
wxta epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id oevxa mirx
,zerxd zeaygndn ezrc giqny in lr xaecn o`k .mcewd
mixedxd ezaygna miltepy dcaerd mvrn zraep ezeavre
gilvn `edy lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae - dl`k

- dl` mixedxda helyløîàpM äî íi÷ì1eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà- ©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

,dl`k mixedxd ezaygna miltepy dfÎiciÎlr `wec ,ixd
weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec `ede
dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn ,oky .xen`d
mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy ,mirx mixedxd
mixedxdd erapi epnny
xen`d weqtde - mirxd
.miwicva oc epi` ixd
milery ina xacn weqtd
mixedxd ezaygna
dxezdy `l` - dl`k
eilrn zegcl ,eilr devn
Îlre ;mixedxdd z` cin
- df ev rvan `edy ici
"e`l"d z` miiwn `ed
:"`ipz"d oeylae .xen`d
øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥
íàø÷ì íé÷écöa§©¦¦§¨§¨

,íBìLå-ñç "íéðBæ"- ¦©§¨
mz` xy`" :xn`py enkmipef,"mdixg`'íéðBðéá'a àlà¤¨§¥¦

øzäa ïéa ,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik©¥¤§¦¦§¥¦§©£©§¥§¤¥
,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb -,'eëmd m` mbe -

,xeqi` ly mipte`aBzòc çéqnLëe,mixedxdd mze`n - §¤©¦©©§
,äæ åàì íi÷î."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2àìå áLé" : §©¥¨¤§¨§©©¨©§Ÿ

ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯ äøáò øáò̈©£¥¨§¦¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥
éøöC,eilr -äNò-úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì ¨¦¦§Ÿ©§¦©¨§§¦¦§©£¥

.Lnîzeavr ea xxerl jixv df xac oi`y cala ef `ly ,jk - ©¨
.dgny ea xxerl jixv df :jtidl m`Îik -

úeáöòä ,äaøcàå,dl`k mixedxd ea miltepy dnn d`ad - §©§©¨¨©§
,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä úeqbî àéäz` xikn `l `ed - ¦¦©¨©¤¥©¦§

,ezbixcn,÷écö úâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk ìòå§©¥¥©§¨©¤¥§©§¥©©¦
.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBð ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥§¦¨¤¦§¥§¨¥

ezaygnay xg`ne -
- dl`k mixedxd miltep
`ed oi`y lr el dxeg

;miwicvd enkelà ék¦¦
,BîB÷î øékî äéä̈¨©¦§
ãàî ÷Bçø àeäL¤¨§Ÿ
éàåìäå ,÷écö úâøãnî¦©§¥©©¦§©§©
òLø àìå ,'éðBðéa' äéä̈¨¥¦§Ÿ¨¨
äòL elôà åéîé ìk̈¨¨£¦¨¨

úçàz` rci eli`e - ©©
wegx oiicr `edy ,ezbxc

jixv dfl"y "ipepia" didiy i`eld ,wicv zeidln c`n
- "dzr wwezydl,íúãBáòå 'íéðBðéa'ä úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©©¥¦©£¨¨

Bzòc çéqäìe ,çnì áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥©Ÿ©§©¦©©§
,epnî éøîâì,xedxd eze`n -,íéãé ézLa BúBçãìå`ly - §©§¥¦¤§¦§¦§¥¨©¦

,mda aeygl zevxl
.ìéòì økæpk,a"i wxta - ©¦§¨§¥

zindad ytpd ly rxdy
oiicr `ed "ipepia"a
epi`y `l` ,elv` sweza
icil `eal "rx"l ozep

aeygl ,iehiaoevxa
e` ,mirxd mixedxda
dyrnae xeaica `ehgl
oiicr ,eay "rx"d j` -
zelrdl ick wfg ic
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá
äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé

íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù
àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú

'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

äáøãàå
àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî

éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãé
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין



`'עח xc` 'c ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ד' קודש שבת יום
,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçãå 'éçã ìëáå,cl 'nr cr.íé÷éãö é"ò

,mxa .ezaygnn mzegcl eilry ,mirx mixedxd ezaygna
elri `l dligzklny ,envr lr oec` oiicr `ed oi`

,cala miwicva xen` df xac .dl` mirx mixedxd ezaygna
.el` mixedxd mi`a epnny ,llk "rx" mda oi`y

BzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáe,mda aeygl `ly - §¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
,àzúì àøçà-àøèñ àéôkúà"`xg` `xhq"d z` mitek - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
`xhq"d z` zetkl dhnl rityn mc`dy) dhnl zexxerzdd

zexxerzd dyrp ("`xg`
zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàéôkúàå§¦§©§¨
àìéòìc àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨¦§¥¨

`xhq"d z` mitek
z` ,dlrnly "`xg`
`xhq"d ly "yxey"d

,"`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
äî íi÷ì ,øLpk©¤¤§©¥©

øîàpM3déaâz íà" : ¤¤¡©¦©§¦©
,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk©¤¤§¦¨¦§
âéìôäL Bîëe ."'ä íàð§ª§¤¦§¦
óc] äîeøz úLøt øäfa©Ÿ©¨¨©§¨©
çeø úçð ìãâa ,[çë÷§Ÿ¤©©©
ãk ,Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥©
àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,àzúì,dyecwl ,dhnl "`xg` `xhq"d z` mitekyk - §©¨
éøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc,àlk ìò àìéòì àeä-C- §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦§¥¨©Ÿ¨

,lkd lr d"awd ly eceak dlrzn dfÎiciÎlràçáMî øéúé̈¦¦§¨¨
,àøçà,xg` gay iciÎlr xy`n xzei -àc àúe÷lzñàå ¨¢¨§¦§©§¨¨

.'eëå àlkî øéúézeielrzdd lkn dlrnl `id ef zelrzde - ¨¦¦Ÿ¨§
mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr .zexg`d
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede ,mirx
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ztki` zeidl jixv mpn` .dl`k mixedxd ezaygna miltepy
,mditlk yic` didie llk el ztki` didi `l m` ik ,zvw el
mixedxda mglidln lecgl dlilg eilr ritydl lelr xacd

eaal rxi `l"y `l` - mzegclec`n,dfn "ïk äéäé íà íb©¦¦§¤¥

,Bæ äîçìîa åéîé ìkmixedxd ezaygna elri cinzy - ¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbxCëì éìeà ék¦©§¨

BúãBáò úàæå ,àøáð¦§¨§Ÿ£¨
àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

.ãéîzz` zetkl - ¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d

:áBià øîà äæ ìòå- §©¤¨©¦
,d"awdlúàøa"¨¨¨
"íéòLø4;l`y jk lr - §¨¦

wicv `de" :oey`xd wxta
ixde) "?xn`w `l ryxe
- (xn`p `l ryxe wicv
iptl ,dlrnl mifixknyk
ezpekz didi dn ,dcild
,yth e` mkg :celid ly
,dnecke yelg e` xeab
didi m` mixikfn oi`
m` ,oky .ryx e` wicv
;mc`d ly ziytegd dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki
m`zda ,`l` - ?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik
dligzkl mi`xapy dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l
,dl`k miyp` `xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk
md dl`e ,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay
enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d
z` ervaie ,el` zeaygn egci mdy ,`id dpeekde - miryxa
Î`xhqd z` zetkl ,"`xg`Î`xhq `itkz`" ly dceard

:"`ipz"d oeylae .`xg`àìå,dligzkl mi`xap mdy -eéäiL §Ÿ¤¦§
,íBìLå-ñç úîàa íéòLøe` ,daygna ynn `ehgle - §¨¦¤¡¤©§¨

,dyrna e` xeaicaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy - ¤¨¤©¦©£¥¤
íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay,miryx lv` dfy enk
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íéøîà éèå÷éì
åúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå .'åëå àìåëî øéúé àã
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיגיע" הזקן: רבנו דברי כלומר: .
מקור  לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם
מוסבר  ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון?

" שהביטוי יהודי,‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰לנו של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה כפי
" ביחס ÚÓ˘‰שמבחינת רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא "

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך,



עט '` xc` 'c ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäåixedxdn - §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤
,dxiard,àøçà-àøèñì àéôkàì éãkz` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d
,mzceareìëeé àìå§Ÿ§

,ìëå ìkî dìháì- §©§¨¦Ÿ¨Ÿ
ixnbl lhal elkei `ly
ly "`xg` `xhq"d z`
:xnelk .zindad mytp

ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei `l md
,mirxd mixedxdd ly mz`lrdl daiqdäNòð äæ ék¦¤©£¨

.íé÷écö éãé-ìòzindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d - ©§¥©¦¦
zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl milha ,miwicva
ozece` zebixcnd eli`e .mirx mixedxd xxerl dplkezy
oi` ,o`k micnel ep`
jkl zelrzdl ozlekia
,odly "d`ixa"d cvn

`linnexyt`dpilrzy
el` zebixcn ilraa
cbp megll `id mzceare ,zerx zeaygn ,onfl onfn

.el` zeaygn
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íéøîà éèå÷éì
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëî.íé÷éãö
1

2

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו שבט, תשי"ב

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

עורכים  שבמחנו  שכיון  בבקשה,  אליו  פנו  אשר  ומספר  מצבו  מספר  בו  מכתבו,  על  במענה 
בראדערהוד וואך ולכן הציעו לו אשר גם הוא בתור רב הקהלה ישתתף בזה ע"י נאום וכיו"ב, ביחד 
עם להבדיל הכומר וכו' נוסף ע"ז הנה עורכים אסיפה זו בחדר השייך לבנין תפלתם אף שלא במקום 

התפלה גופא ורק בהבנין, ושואל חוו"ד בזה:

הנה ברור הדבר אשר דבר זה אסור הן מצד הדין ועוד יותר ע"ז מפני מראית העין, כי הרואה 
לא יבחן כלל בזה, ודי בשבילו מה שיראה ח"ו רב חרדי והכומר מתרועעים בידידות וכו' וכו'.

ועל שאלתו באיזה אופן יסביר את זה להבע"ב שלו, הנה בכמה אופנים יש להסבירו, ואבוא 
בזה באחד מהם, ואולי יתאים לפי מעמדו ומצבו, והוא:

אחד מהדברים אשר מדינות אלו מתפארים בזה, הוא ענין החופש והחירות אשר כאו"א יכול 
לחיות לפי דעתו ואמונתו הוא, במילא מובן אשר אין לעשות כל דבר אשר יביא לטעות או לכפי' ובפרט 

בעניני דת, אשר זהו אחד הדברים אשר הכפי' בהם רגילה ביותר הצורה זו או אחרת.

ע"פ המובא בכתוב, הנה עם בני ישראל הם המעט מכל העמים, היינו מעט בכמות ומעט בכח 
גשמי, ולמרות כל זה הנה במשך כל זמן הגלות לא וויתרו אף כקוצו של יו"ד במה שנוגע לאמונתם 
ואפילו עד כדי למסירת נפש, כי בעניני האמונה, קשה להבדיל בין דבר קל לדבר חמור, כי אפילו דבר 
קל יכול להביא ח"ו לידי כפירה, כיון שזהו באמונה, דוגמא לדבר אשר נקב גדול ביותר ברגלה של 
בהמה ואפילו ניטלה הרגל, אעפ"כ הבהמה כשרה, ונקב כחודו של מחט בקרום של מוח מטריף את כל 
הבהמה, וככל הדברים האלה הם גם בנוגע לאדם בגשמיות ובנוגע לנפשו, במילא מובן אשר בכל ענינים 
של אמונה צריך להזהר ביותר ויותר ולא לתת מקום לטעות להמון עם אפילו לנשים וקטנים, ואלו 
האחרונים בראותם רב חרדי נואם אחרי כומר של דת הנוצרים להבדיל, הנה ילמדו בזה שיש צד השוה 
בין הדתות, שלדת אחת יש דין קדימה על הדת השני' וכו' ובפרט אם דבר זה מקומו הוא בבנין הדת 
שלה השלטה הכח הגשמי במדינה שלה. ואם אפילו יגרום זה לטעות רק אצל אחד מהרואים אפילו 
אצל קטן הרי ג"כ כדאי בשביל זה לבטל את כל הענין, וכמובא במד"ר דברים פ"ז, ח שבזמן מתן תורה, 
אמר הקב"ה שאילו הי' חסר אחד מששים רבוא - ולא הגבילו רז"ל מי הוא האחד מישראל, ואין נפ"מ 
בדבר אפילו הי' זה היותר אחרון והיותר פחות ברוחניות - לא נתן הקב"ה התורה לכל ישראל ואפילו 
למשה רבינו, ואין לראות בזה מעין פגיעה בכבודו של הכומר וכו' וכו' וכמ"ש בתחלת מכתבי, שדוקא 

זהו במה שהם מתפארים, שבמדינות אלו יש לכל אחד הרשות להתנהג לפי אמונתו ודעתו,

כבקשתו הנני שולח מכתבי זה במהיר, ולכן על הענינים אחרים אענה אי"ה בפעם הבא.

בברכת הנהגת עדתו ביר"ש.



היום יום . . . פ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

:� ם־טוֹו ֵ ַעל־�ׁש � ַ��ּהַ רוֹו וֹו ַאַח� ִמ�ּה

 – ַנֲאָך  ׂ�וֹו  – ְרֶא�  �ּהִ ף,  וּה ַ�גּה א  �וּה ֶ �ׁש ָך  לּהְ ֶ �ׁש ַ�חֹוֶמר  �ּהְ  � טוֹו ן  וּה ִעיּה �ּהְ ל  כּהֵ ְס�ּהַ �ּהִ ר  ֶ ֲא�ׁש כּהַ  – ר  ֲחמוֹו ִ�ְרֶא�  י  כּהִ
אוֹו  ָׂ ַח� ַמ�ּה ֵ�ץ �ּהַ א – רוֹו �וּה ֶ ְרֶא�, �ׁש ד �ּהִ �. ְועוֹו וּה ָחִניּה � ְורוּה ֲעַגַע� ֶלֱאלֹו�וּה ְ�גּהַ ִ ָמ� ַ�מּה ָ �ׁש ֵנא ֶא� ַ�נּהְ א ׂ�וֹו �וּה ֶ �ׁש
ַלי  ְואוּה ָמם.  וּה ִ�יּה �ּהְ ל  ִמְ�ַעצּהֵ ף  וּה ְוַ�גּה ִמְצוֹו�,  וּה ָר�  וֹו �ּה ְיֵדי  ַעל  ְך  ְזַדכּהֵ יּהִ ֶ �ׁש ף  וּה ְלַ�גּה א  ְך־�וּה רוּה ־�ּהָ �ׁש דוֹו ַ��ּהָ ַ�ן  נּהָ ֶ �ׁש  –
ֶא�  ֹור  �ּה ְ ִל�ׁש ִפים  וּה ִסגּה �ּהְ ְ�ִחיל  �ּהַ י־ִאם  כּהִ  , �וֹו ִליחוּה ְ �ׁש ם  ְלַ�יּהֵ ַכל  וּה יּה ֶ �ׁש  – לוֹו   � ֵמֲעזוֹו ְוָחַדְל�ּהָ   – ְלָ�ְ�ָך  �ּהִ ַיֲעֶל� 
ף  וּה ַ�גּה ֶא�  ְלָ�ֵרר   – ִעמוֹו   � ֲעזוֹו �ּהַ  � ָעזוֹו  – י־ִאם  כּהִ ָר�,  וֹו ַ��ּה ר  אוֹו ֹון  כּה ְ ִי�ׁש ֶרְך  ַ�דּהֶ זוֹו  �ּהְ לֹוא   � ִ�נּהֵ  ,� וּה ַ�ָחְמִריּה

ִפים. וּה ִסגּה רוֹו �ּהְ �ּהְ ָ כוֹו ְולֹוא ְל�ׁש ְלַזכּהְ וּה

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

יינה של תורה,  דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט: פירש"י אויף חומש איז 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.

� ַאֲ�ָ��  ְמַגלּהֶ � וּה ֵ�ַח ַ�לּהֵ וֹו ָר�, פּה וֹו ל �ּה ֶ א ֵייָנ�ּה �ׁש �ׁש �וּה "י ַעל ֻחמּהָ ִ �ׁש ַר�ׁש רוּה ֵ ַעם: פּה ַ ֵ�ן ָאַמר פּה "ר ַ�זּהָ ַאְדמוֹו
ֶכל ַעְצִמי. ֵ�ׂ � ְמַגלּהֶ ֹוַח וּה ֵ�ַח ַ�מּה וֹו ָמָרא, פּה "י ַעל גּהְ ִ �ׁש ַר�ׁש רוּה ֵ �. פּה וֹו ְוִיְרָא� ַעְצִמיּה

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָ�ַר�  �ּהַ ְ ִרי ָ�ַר�ׁש ֶ�ם. מוֹו לּהָ ֶ ֶד� �ׁש ם ֻ�לּהֶ ַאִוויְט�ׁש ְליוֹו �ּה ָאם ִלְליוּה וֹו ם �ּה �וּה יוֹו ְ ׁש � ֲחִסיִדים ִח�ּה � ְוַכמּהָ מּהָ כּהַ
ַנ� �ר"ח,  ְ �ׁש ִטים  ָ פּה ְ ִמ�ׁש  � ַ ָר�ׁש ָ פּה י  ִ ׁש �ּה ִ �ׁש ם  ְליוֹו ר  אוֹו ַאִוויְט�ׁש  �ּה ִלְליוּה ָנ�  וֹו ָ�ִרא�ׁש ַעם  ַ פּה �ּהַ א  �ּהָ ַצְלֵאל[  �ּהְ ֵאל  מוּה ְ �ׁש

ַמח  ְלַ�"צּהֶ ִנְכַנס  ר  ֶ ֲא�ׁש ָע�  ָ ׁש �ּה �ּהַ �ּה  �ּהָ ין  ִפלּהִ �ּהְ ְלָ�ִניַח  ן  ְמַכוּהֵ וּה ְיָל�,  ַ�לּהַ �וֹו  אוֹו ל  כּהָ ֵער  ָ�ָי�  ָנ�  ָ ְו�ׁש ָנ�  ָ �ׁש ְ�ָכל  וּה
ָנ�. וֹו ַעם ָ�ִרא�ׁש ַ פּה ֶצֶד�" �ּהַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַר�  "�ּהִ  – ַאַחר"   � "ְוִ�נּהֵ ְ�ִחיל  ַ ַ�מּה ָסִעיף  ָל�",  כּהֵ ַ ְמ�ׁש ִ�ְ�ֶי�  "לֹוא  ְ�ִחיל  ַ ר־ַ�מּה וּה �ּה דּהִ ר"  אוֹו ָר�  וֹו "�ּה
." �וֹו ְפִניִמי� ַעְצמוּה א "�ּהִ � �וּה �וֹו י �ּהֵ ֵ �ׁש ָ�ָרא�ׁש רוּה ֵ ֶנֶפ�ׁש �פ"ע". פּה

ָל�ּה  ֵי�ׁש   ,� ְלַמטּהָ יִריָדָ��ּה  �ּהִ ָמ�  ָ ְנ�ׁש ל  כּהָ  � ִ�נּהֵ ָעֶר�".  ֲעֵדי  ָד�וֹו  ְוַלֲע�וֹו  , ְלָפֳעלוֹו ָאָדם  "ֵיֵצא  ִ�י�:  כּהְ
ם  רוּה ֵמי  ְ ׁש �ּה �ּהִ ֵמֲעִמיָדָ��ּה  ָמ�  ָ �ׁש ַ�נּהְ יִציַא�  דּהִ  ," ְלָפֳעלוֹו ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶז�וּה   ,� וֹו ְפָרִטיּה וּה  � וֹו ָלִליּה כּהְ  � ְמָלאכוֹו
א  ֲ�ִמי�, �וּה ְ�ִעי� ְוַ��ּהַ ִ ף ְוֶנֶפ�ׁש ַ�טּה גוּה �ׁש �ּהְ ָא�ּה ְלִ�ְ�ַל�ּהֵ וֹו א ַעד �ּה א ְלַדְרגּהָ ְרגּהָ � ִויִריָדָ��ּה ִמדּהַ מוֹו ָ �ׁש ַצר ַ�נּהְ אוֹו �ּהְ
ר  אוֹו ָלם �ּהְ ָר� ַעל ַ�חֹוֶמר, ְלָ�ִאיר ֶא� ָ�עוֹו וּה יר ַ�צּה �, ְלַ�ְג�ּהִ וֹו ָלִליּה � ַ�כּהְ ָלאכוֹו מּהְ " - �ּהַ ִ�יל "ָאָדם ְלָפֳעלוֹו ְ �ׁש �ּהִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
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יום 
רביעי



פי היום יום . . . 
ֹוִחין  מּה ָרִטי� �ּהַ ְ ָד� פּה ָמ� ֵי�ׁש ָל�ּה ֲע�וֹו ָ ָכל ְנ�ׁש ָרִטי�, דּהְ ְ ִ�יא ְמָלאָכ� ַ�פּה ֶ " - �ׁש ָד�וֹו ָר� ְוֵנר ִמְצָו�, "ְוַלֲע�וֹו וֹו �ּה
ַלֲעׂ�ֹוָ�ם".  ם  וֹו � "ַ�יּה �וּה כּהָ ֶ מוֹו �ׁש כּהְ  ,� ַלֲעׂ�וֹו ְזַמן  ֵי�ׁש  ד  עוֹו �ּהְ ָעֶר�" –  .. "ֲעֵדי  ְוִעְנָיָנ�ּה ִטְ�ָע�ּה  ִפי  כּהְ  � וֹו דּה ִ ַ�מּה וּה
 � ָמ� ְלַמטּהָ ָ �ׁש � ַעל ְיֵדי ְיִריַד� ַ�נּהְ ֲעׂ�ֶ נּהַ ֶ � �ׁש � ִעְנַין ָ�ֲעִליּהָ ָללוּה ָ�ִאי ַעל כּהְ � . . דּהְ �וּה ר ַ�כּהָ אוּה ְ�עֹוֶמ� ָ�ִעְנָין, �ּהֵ וּה
א  ָלם ַ��ּהָ עוֹו ֶסֶ�� �ּהָ ", ִ�יא עוֹו ף, "ְלָפֳעלוֹו וּה גּה � �ּהַ ֶ �ׁש � ְמֻל�ּהֶ ָ��ּה ְלַמטּהָ ָמ� ִמְ�יוֹו ָ �ׁש � ַ�נּהְ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַ�ֲעלוֹו דּהְ
ָר�.  וֹו ָאֳ�ֵלי �ּה �וֹו �ּהְ ם ַמְכִניִסים אוֹו ָ ם �ׁש ָר�, גּהַ וֹו ים ַל�ּה ֵ�ַע ִע�ּהִ �, ְוִאם ָ�ָי� �וֹו ָלם ַ�זּהֶ עוֹו ָ��ּה �ּהָ �וּה אֹוֶפן ִ�ְ�ַעסּהְ �ּהְ
י ַעד  וּה י ַאַחר ִעלּה וּה ִעלּה ֶל� �ּהְ עוֹו ֶ �וֹו "ֲעֵדי ָעֶר�", �ׁש � ֲעִליּהָ י, ָאז ִ�נּהֵ ָראוּה ָד�וֹו כּהָ ֲע�וֹו ", ִאם ָעַס� �ּהַ ָד�וֹו "ְוַלֲע�וֹו

א. ְך־�וּה רוּה ף �ּהָ � ֵאין־סוֹו ַעְצמוּה � דּהְ ֹוַעם ְוָ�ֲעֵר�וּה ַ�נּה

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר 
כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה 
שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי 
בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א 

פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א 

רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂ� ֶא�  ֵ ְלַחפּה ֹוַח וּה מּה ָד� �ּהַ "ד[ ָ�ֲע�וֹו , ֲחִסיֵדי ַח�ּהַ ֵמנוּה לוֹו ְ י �ׁש ֵ ר ִלְפֵני ַאַנ"�ׁש ]=ַאְנ�ׁש ֵ�ן – ִסדּהֵ ל – ַ�זּהָ דוֹו נוּה ַ�גּהָ ַר�ּהֵ
ָד�. ָ�ָא� ַעל ְיֵדי ֲע�וֹו ִפי ָ�ֱאֶמ� וּה ְ�ֶי� ַר� כּהְ �ּהִ ֶ ָע� �ׁש נוּה ל �ּהְ ר כּהָ ָ�ֱאֶמ�, ְלַ��ּהֵ

ְסָלִעים,  ר  �ּהֵ ַ ְל�ׁש וּה ָ�ִרים  ְלָפֵר�  ִריְך  צּהָ ֶ �ׁש ֹו�  ַלֲח�ׁש ר,  מוּה גּהָ  � ָטעוּה ֶז�  �ּהָ ִעים  וֹו טּה ֶ �ׁש מוֹו  כּהְ ֵאיָנ�ּה  זוֹו  ָד�  ַוֲע�וֹו
י  י� – דּהַ ָנ� ֲאִמ�ּהִ ַכוּהָ , �ּהְ ְ�יוּה יּהִ ֶ פֹוַעל, ֵאיֶז� �ׁש ָד� וּה ל ֲע�וֹו ר כּהָ ֶ א, ֲא�ׁש ר �וּה מוּה ָלם'. ָ�ֱאֶמ� ַ�גּהָ 'ַלֲ�פֹוְך ֶא� ָ�עוֹו
�ׁש  � ֻחמּהָ סוּה ָ ֵמד, פּה � עוֹו ִ�יִדיָע� ִלְפֵני ִמי ַא�ּהָ � וּה ֲ�ָכַנ� ַ�לּהֵ י �ּהַ ָראוּה � כּהָ ִפלּהָ �ּהְ � �ּהַ ָנ�, ִמלּהָ ַכוּהָ ָרָכ� �ּהְ י�: �ּהְ ִ ַמְספּה וּה

.� ַאֲ�ָ�� ְוִח�ּהָ ל ֲחֵ�רוֹו �ּהְ ֶ וֹו �ׁש ָ�� ְלָ�ֵר� ִל�ּה � טוֹו ִמדּהָ ים, וּה ִ�לּהִ � �ּהְ סוּה ָ ַ�ר �', פּה א דּהְ �וּה ֶ יִדיָע� �ׁש �ּהִ

ְלָ�ִ�ין –  � וּה ט ִלְלמֹוד ַ�ְר�ּהֵ וּה �ׁש ָ ָמ�, פּה � ַוֲעצוּה יַע ָלֶז� ְצִריִכים ְיִגיָע� ַר�ּהָ ְכֵדי ְלַ�גּהִ ר �ּהִ ֶ ָ�ר, ֲא�ׁש ֱאֶמ� ַ�דּהָ
ִפי ָ�ֱאֶמ�. ְ�ֶי� כּהְ יּהִ ֶ ֶעְזרוֹו �ׁש וֹו – ְוָאז �' �ּהְ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרכּה כּהָ

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

 , �וֹו אוֹו ָרָא�  לֹוא  ָלם  ֵמעוֹו ר  ֶ ֲא�ׁש ָרֵאל  ִיׂ�ְ ַעם  ִליִליד  א  �וּה ָרֵאל  ִיׂ�ְ ַאֲ�ַ��  ִמְצַו�  ָאַמר:  ֵ�ן  ַ�זּהָ נוּה  ַר�ּהֵ
. � ֲעָד�וֹו ן אוֹו �ּהַ א �ּהֶ �וּה ֶ , �ׁש רוֹו ם ְמגוּה ְמ�וֹו ר �ּהִ ֶ ָרֵאל ֲא�ׁש ן ְלָחֵ�ר ֲעַד� ִיׂ�ְ כּהֵ ֶ ל־�ׁש ִמכּהָ וּה

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר ְלָ�ִסיר  ָ�ׂ א: א( ְיִגיַע� �ּהָ ְפָרט, �וּה ֶכל ֱאלֹוִ�י �ּהִ ֵ�ׂ�ְ ים, וּה ִניּהִ וּה ָכִלים ִעיּה ְ�ׂ � �ּהִ �וּה י� ַ�ֲ�ָכָנ� ְלִ�ְ�ַעסּהְ ִ ֵרא�ׁש
ְפָרט. � �ּהִ ְ�ִעְנְיֵני ֱאלֹו�וּה ְכָלל, וּה � �ּהִ לוֹו כּהָ ְ�ׂ ֻ מּה � ַטַעם �ּהְ וּה ֵרר ַ�טּה ָלם, �( ְיִגיַע� ֶנֶפ�ׁש ְלעוֹו � ַטַעם ֵמִעְנְיֵני עוֹו וּה ַ�טּה
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יום 
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á"ôùú'ä èáù ç"ë ïåùàø íåé רימון'? 'מוציא שיעור את הזקן אדמו"ר קבע כיצד

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àéöBîa éìkä á÷piMî¦¤¦¨¥©§¦§¦
éôì ¯ ïè÷ àìå ìBãb àì ,éðBðéa ¯ eøîàL ïBnøäå ;øBäè ,ïBnø¦¨§¨¦¤¨§¥¦Ÿ¨§Ÿ¨¨§¦

ìL éìka eéäéå .äàBø ìL Bzòc.äæa äæ íéæeçà íéðBnø äL ©§¤¤§¦§©§¦§Ÿ¨¦¦£¦¤¨¤
שהוא הזקן  אדמו"ר  קבע  רימון ' 'מוציא  של שיעורו את 

רימון " ממוציא ממעט יותר  שהוא  מרובע טפח על  "טפח

חיו"ד) סוף אדה"ז בשו"ע נדפס – ועשייתה המקוה .(תקוני

צדק ' ה 'צמח זה  על ח"ג)וכתב  קעו סי' יו"ד שכתב(שו"ת "מה  :

ידי על כן בעצמו ששיער אפשר מרובע , טפח על טפח שזהו 

כן שמצא  ואפשר בבינוני... ושיער  לו שהובאו  רימונים 

זה כתבי ואחר  לזה . דעת  גילוי  מצאתי לא וכעת  להפוסקים

דעירובין מברייתא  הנ"ל לערך קרוב שהוא  ראיה  מצאתי 

ראיות". עוד ויש  מתפוח . גדול דרימון  התם  דמשמע דכ"ח

אחר קעה)ובמקום  סי' כאאזמו"ר(שם "שיער  יותר : פירש 

ממה ראיתי שבלאזני  זכורני כי ממש , הנסיון  ע"י  זה  כל  נ "ע 

שהובאו וכמדומה רמון, מקליפת  ככדור  עגול חצי  לו  שהובא 

כדי זה  כל  לו  שהובא ואפשר  תובב "א, מאה "ק  רמונים אז  לו

רימון". מוציא שיעור  לידע

מרובע טפח על  "טפח לכתוב : דייק  הזקן אדמו"ר  והנה ,

רמון ממוציא  מעט יותר  בזה)שהוא  זה אחוזים ג' שהם אומרים ".(שיש

מתרבה מרובעת, בצורה  בא  טפח על טפח כאשר  שכן,

שהוא העגול, על יותר  שהמרובע  מה  "דהיינו  – השיעור 

מרביע " פחות  הוא  המדות  ולחכמי  שלה)רביע , סי' שם .(צ"צ

בשיעור מעט' 'יותר  הזקן אדמו"ר הוסיף  באמת  מדוע  אך

רימון ? מוציא  של 

ה'צמחֿצדק ' קעה)מבאר סי' בדברי(שם מרומז  שהדבר ,

בזה". זה  אחוזים ג' שהם  אומרים "שיש  במוסגר  רבינו 

הדברים במקור  כאן)כלומר, ברמב"ם וכן מ"ד. פי"ז נאמר :(כלים

התוספות ופירשו  בזה ". זה  אחוזין  שלשה  שאמרו "הרימונים

שיצאו "לא אך רימונים , שלשה בו שיוצאים  לנקב  שהכוונה 

זה " אחר  זה  אלא  ב)ביחד, ד, עירובין שיעורן, נמצא(תוד"ה זה  ולפי 

לג' אפשר  דאי  – [אחד] רימון ממוציא מעט  גדול ש "הנקב

יוצא " ואחד  נכנס  אחד יהא  שלא  ביחד הגדלים (פי'רימונים 

שם) כלים .הרא"ש

"שהוא מרובע  יהיה  שהנקב  הזקן  אדמו"ר  הצריך ולכן 

– רימון " ממוציא  מעט  יותר 

שכתבו כמו בנקב, יותר מעט  צריך  בכלי ג ' "כשהן  כי 

שם)התוספות " צדק .(צמח

á"ôùú'ä èáù è"ë éðù íåé כלי? נחשבים מסמרים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïäa ïé÷éæçnL úBøîñî©§§¤©§¦¦¨¤
íàå ...äàîè ïéìa÷î ïðéà ,íéöòa ïúBà ò÷úì ïééeNòä äø÷zä©¦§¨¨£¦¦§Ÿ©¨¨¥¦¥¨§©§¦ª§¨§¦
?ãöék .äàîè ìa÷î ,Bîöò éðôa éìk BúBéäì øîñnä ïé÷úä¦§¦©©§¥¦§§¦¦§¥©§§©¥ª§¨¥©
.äàîè ìa÷î äæ éøä ...Ba ìòBðå çúBt úBéäì Bðé÷úäL øîñî©§¥¤¦§¦¦§¥©§¥£¥¤§©¥ª§¨
אותו לתקוע המיועד  רגיל שמסמר  זו בהלכה מבואר 

אלא ֿאם ֿכן טומאה , מקבל ואינו  כלי נחשב  אינו  בעצים

מפתח  בתור  כגון עצמו , בפני ככלי  בו  להשתמש  התקינו 

בזה . וכיוצא 

להקשות : ויש 

ערוך ' ב 'שולחן ס"ח)נאמר  סי'תרכט כלונסאות(או"ח "לחבר  :

lyהסוכה  zexnqnalfxaמקבלים שהם  בבלאות  לקשרם  או  ,

טומאה המקבל שדבר  למרות  כלומר : קפידא". אין - טומאה 

הסוכה , לדפנות  בו  להשתמש  אפשר כסכך, מלשמש  פסול

המקבל  דבר הם  ברזל ' של  ש 'מסמרות  מדבריו ומשמע 

טומאה !

משום לא  לסכך פסולים  מסמרים כי  שביארו  ויש 

לכשרות הנדרש  השני התנאי מחמת  אלא  טומאה  שמקבלים 

ערוך' ה 'שולחן ולשון  הקרקע , מן גידולו  שיהא  – הסכך

לבלאות רק  מתייחסת טומאה " מקבלים  בגדים "שהם  (חתיכות

למסמרים בלואים) סי'ולא  אדה"ז שו"ע וראה נה. בס"ק כז, השואבה (בית

סי"ג) .תרכט

מקבלים "שהם  ערוך' ה'שולחן שדברי שפירשו יש  אולם 

מסמרים  על  גם  אמורים  שם)טומאה " כך (לבוש על  קשה  אך ,

כאן ! הרמב "ם  מדברי 

ביהודה ' ה 'נודע של חידושו פי על ליישב  יו"ד ויש  (מהדו"ת

קלז) שהשתמשוסי' קודם  רק  טומאה מקבלים  אינם  שמסמרים 

משמשים והם  חפץ באיזה  אותם  שקבעו  לאחר  אולם  בהם,

כבר אם ואף  טומאה , ומקבלים כלי  תורת  עליהם  יש  בפועל ,

כלי  שם  מהם פקע  לא  לחפץ  מחוברים  קל)אינם עמ' סוכה פריו .(נתן

השולחן' ה 'קצות  הסתפק  דומה סק"ח)ובענין  בדה"ש קט, (סי'

לאיסור ' שמלאכתו כ'כלי נחשב חדש  מסמר  האם  שבת : בדיני 

כלל  כלי  בגדר  שאינו או ומקומו, גופו לצורך  לטלטלו ומותר

המבואר ולפי  לגמרי. בטלטול  שאסורים ואבנים  כעצים  ודינו 

ולאחר ככלי, דינו  אין בו שהשתמשו  שקודם  נראה  כאן

לאיסור  שמלאכתו ככלי הוא  הרי בו  מים שהשתמשו  מקוה (ראה

קמו) עמ' .ח"ג

á"ôùú'ä èáù 'ì éùéìù íåé מטמאת? בלועה' 'טומאה אין מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî òìaL âBôñ§¤¨©©§¦
éìk øéåàì ìôð íà ¯ õeçaî áeâð àeäL ét ìò óà ¯ ïéàîè§¥¦©©¦¤¨¦©¦¨©©£¦§¦
ïäa LnzLpL íéNøç ...úàöì ä÷Lî óBqL ,eäànè ¯ Nøç¤¤¦§¨¤©§¤¨¥£¨¦¤¦§©¥¨¤

.eäeànè àì ¯ Nøç éìk øéåàì eìôðå ,eábðå ,ïéàîè ïé÷Lî©§¦§¥¦§¦§§¨§©£¦§¦¤¤Ÿ¦§

אחרונים  טהרות והקשו סדרי ג. חרד"נ מ"ו פ"ט כלים טהורים (מים

ב.) קה, :כלים

הרמב"ם  ה"ה)לדעת  פ"כ ט"מ הל' ה"ג, בלועה(לעיל טומאה

ומדוע מטמא. בכלים  בלוע  אבל  חי, בבעל  בבלוע  רק  מטמאה 
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חרס כלי לאויר ונפלו טמאים  משקים  הבלועים חרסים  אם ֿכן

משום רק  מטמא טמאין משקין שבלע  וספוג  מטמאים , אינם

לצאת " משקה  כבלוע)"שסוף  דינו אין כך בלאוֿהכי(ומשום הרי 

מטמא ? בכלים  בלוע 

וביארו:

מוצק גוש  הוא  הבלוע  כאשר  רק  מטמא בכלים בלוע 

נוזלים כן שאין  מה  במקומו , וניכר  אחד במקום הנמצא 

ואינם הכלי  בכל ובלועים  אחד במקום מכונסים  שאינם

קיימים , אינם וכאילו  הכלי לגוף מבוטלים  הם  והרי ניכרים

מטמאים . ואינם בלועה ' 'טומאה  דין  עליהם  יש 

במשנה  האמור גם  מ"ב)וזהו  פ"ג דם(אהלות רביעית  :

מטמא – דם  רביעית  ממנו ויוצא  מכבסו  אם בבגד, שנבלעה

הבית  אוהל)את  שכל (בטומאת מטמא, אינו  - יוצא  אינו ואם  ,

הרי מובן: אינו  ולכאורה טהור . – לצאת  יכול שאינו  הבלוע

מטמא  בכלים  בלוע  הרמב "ם  יוצא)לדעת אינו אם כיון(גם אלא  ?

דין עליו  יש  לכלי, ומתבטל בבליעתו ניכר אינו הנוזלי  שהדם 

מטמא . ואינו  'בלוע'

שם ' אנשי המשנה')וה 'תוספות 'לקוטי בשם מ"ד פ"ט (כלים

הוסיף :

הזמן שבמשך כיון בכלים, גם  כ 'בלועים' דינם  הםנוזלים

ושנינו  נעלמת , מציאותם  וכל ומתאדים  פ"ג מתייבשים  (אהלות

טהור".ה"ב) - לצאת  יכול  שאינו  הבלוע ש "כל

á"ôùú'ä 'à øãà 'à éòéáø íåé טומאה  קבלת לענין 'כירה' תורת

:„È - ‚È ˙ÂÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìL äNBòääL ¨¤§Ÿ¨
äøãwä úà ïäéìò úôBL úBéäì èéèa ïøaçå ,õøàa ïéèetèt¦§¦¨¨¤§¦§¨§¦¦§¥£¥¤¤©§¥¨
ïøaçå ,äøék íéðáà ézL äNBòä ...äøék íeMî äàîè Bæ éøä ¯£¥§¥¨¦¦¨¨¤§¥£¨¦¦¨§¦§¨
dðéà ¯ døaç àì äiðMäå ,èéèa úçàä øaç ;ïéànhî ¯ èéèa§¦¦©§¦¦¥¨©©§¦§©§¦¨Ÿ¦§¨¥¨

.äàîè úìa÷î§©¤¤ª§¨
במשנה מ"א)שנינו פ"ו פטפוטים(כלים שלשה "העושה 

תפא"י) סגול", כמין בארץ "ומושיבן טיט של להיות(רגליים בטיט וחיברן

טמאה " – הקדירה  את  עליהן  המקבלת שופת  חרס של כירה (כדין

ה"ב) לעיל לקרקע, מחוברת היא אם אף שחיברטומאה הרע "ב  ופירש  .

וכן טבעת. כעין למעלה, בראשם לזו זו  הרגלים  את  בטיט

וחיברן כירה אבנים שתי  "העושה  המשנה בהמשך הנאמר 

היינו שלישית ", שיעשה  עד מטהר יהודה  רבי טמאה , – בטיט

חכמים  בשלושה)שלדעת  רק עליה 'כירה' ששם טיט של כרגלים די(לא

כדי עליהם 'כירה ' שם  שיהא  יותר  הרחבות  האבנים  בשתי

חרס". תורת  להן נותן שבראשן  "הטיט כי טומאה , לקבל

לקבלת 'כירה ' נקראות  אינן  אבנים  שתי  יהודה  רבי ולדעת

טומאה .

בטיט  שלא  ואחת  בטיט "אחת  נאמר המשנה  של ובסיפא

כירה אבנים  משלוש  שעשה  היינו  זה , פירוש  ולפי טהורה ". -

ואינה חיבר  לא  השלישית  ואת  לחברתה  אחת  אבן  וחיבר 

אינה אבנים שבשתי  וכשם  יהודה , רבי לדעת  טומאה  מקבלת 

אבנים בשלוש  גם  כך טומאה , מקבלת  ואינה  'כירה '

טומאה . מקבלת  אינה  מחוברת , אינה  והשלישית 

טוב ' יום וחברן)וה 'תוספות  ד"ה הר "ש(שם פירוש  את הביא

היינו בטיט ", וחיברן בארץ  פטפוטים  שלשה ש "העושה

הטיט רגלי  rwxwaשחיבר  dhnlהמשנה בהמשך וכן  .

שתי חיבור  בטיט", וחיברן  כירה  אבנים  שתי "העושה

אבנים בשלוש  צורך אין חכמים  ולדעת  לקרקע, הוא  האבנים 

טיט) של ברגלים 'כירה '(כמו שם  אבנים  ובשתי  יותר שרחבות  כיון

טומאה . ומקבלת  עליהם 

- בטיט  שלא  ואחת  בטיט "אחת בסיפא  האמור  זה , ולפי 

אבנים משתי כירה  שעשה  פירושו  משלוש)טהורה " וחיבר(ולא

הסוברים לחכמים אף  – חיבר  לא  והשניה  לקרקע  אחת  אבן

רק זה  הרי טומאה מקבלת לקרקע שחיברן  אבנים שבשתי

לקרקע אחת  אבן של  בחיבור  אבל האבנים , שתי את  כשחיבר

בטיט'), שלא ואחת בטיט 'כירה '('אחת תורת  האבנים  לשתי  אין 

טומאה . מקבלת  ואינה 

שגם נראה  הרמב"ם  מלשון  כי טוב ' יום  ה'תוספות  וכתב 

שחיברם  היינו  בטיט, הפטפוטים  שחיבור  מפרש  dhnlהוא 
rwxwaלא והשניה  בטיט  האחת  את  "חיבר ההלכה את  כי ,

ההלכה בהמשך כתב  טומאה " מקבלת אינה  – חיברה

`mipa"העושה  izyמדובר כן ואם בטיט", וחיברן כירה 

כירה שעשה הרע "ב כפירוש  ולא  אבנים  משתי כירה  שעשה 

אבנים . משלוש 

á"ôùú'ä 'à øãà 'á éùéîç íåé הלכתית  חשיבות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äáøòä é÷ãñaL ÷öä¥¤§¦§¥¨£¥¨
àìå õöBç ,áeLç Bøeqàå ìéàBä ¯ çñta íà ¯ õøL Ba òâpL¤¨©¤¤¦©¤©¦§¦¨¥§Ÿ

ø íà ...äðMä úBîé øàLa íàå .äáøòä úàîèð,Bîei÷a äöB ¦§¥¨£¥¨§¦¦§¨§©¨¨¦¤§¦
.äáøòä úàîèðå ,äáøòk àeä éøä£¥¨£¥¨§¦§¥¨£¥¨

אינו והאדם הקערה  בסדקי הדבוק  בצק  השנה , ימות  בכל

כחלק ונחשב הקערה  אל בטל  הוא  הרי  להסירו , מתכוון 

מחשיבו עליו שחל חמץ  איסור הפסח, בימי אך ממנה ,

שרץ , בו  נגע  אם  ולכן  לקערה . בטל ואינו נפרדת  כמציאות 

נטמאת . הקערה  אין

בו אין עצמו שמצד דבר  כי מצינו נוספים  בדינים  וגם

עליו. שחל אחר  דין או איסור  מכוח  חשיבות מקבל חשיבות ,

משום גם  מתחייב נבילה , של הנשה  גיד האוכל לדוגמה ,

הגידים משאר  שהאוכל ואף נבילה . אכילת  משום  וגם  גיד אכילת

הנשה בגיד לאכילה , ראויים  שאינם  משום  פטור  נבילה של

שאכילתו מתוך טעם, בו שאין  אע "פ אכילתו  את  אסרה  שהתורה

האיסורים . שאר לגבי גם  חשובה  היא  גיד, איסור לגבי חשובה 

'רשות נחשב שלימות מחיצות שלוש  המוקף מקום  וכן

דפנות בשתי די סוכה  דיני לגבי אך שבת , לענין היחיד'

כשרה . כסוכה שתיחשב כדי טפח בגודל  ואחת  שלימות 

לגבי נפרדת  כרשות  נחשב  והמקום  מאחר  סוכות , של ובשבת 
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שבת  לענין גם  כך נחשב  הוא הרי אנציקלופדיה סוכה , (ראה

פו) ע' ב, .תלמודית

בימי שהגדיל  בקטן לדיון  גם השלכה  יש  זה  ולעיקרון

בברכה ? לספור  להמשיך  יוכל האם  – העומר ספירת 

יכול  אינו הראשון ביום מלספור שהמחסיר כשם  לכאורה ,

שני יום של  מציאות שאין משום  בברכה, ולספור להמשיך 

בקטנותו הראשון ביום  שספר זה  כך הראשון , היום  ללא 

לא זו, לספירה  משמעות  ואין מהתורה מחויב  היה  כשלא 

השני. היום  את  לספור  יוכל

כי  בברכה , ולספור  להמשיך שיוכל נראה  למעשה  mvrאך
dxezd ieeiv. מצווה שאינו  מי לגבי  אף  הדבר , את  מחשיב 

יכול  הוא  נחשבת , בקטנותו אפילו הימים  שספירת  וכיון 

בברכה . ולספור להמשיך 

(12 'nr ,gl zegiy ihewl)

á"ôùú'ä 'à øãà 'â éùéù íåé ולקנין  לטומאה בגד שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãâaä øeòL änk©¨¦©¤¤
ìL ...?ànhäììL ìò úBòaöà Líéøác äna ....úBòaöà L §¦©¥¨Ÿ¤§¨©¨Ÿ¤§¨©¤§¨¦

ïéà ,ïéðéî øàL ìL íéãâa ìáà .íézLôe øîö éãâáa ?íéøeîà£¦§¦§¥¤¤¦§¦£¨§¨¦¤§¨¦¦¥
ìL ïäa äéä íà àlà ,úBàîhä ìkî äàîè ïéìa÷îíéçôè äL §©§¦ª§¨¦¨©ª§¤¨¦¨¨¨¤§Ÿ¨§¨¦

ìL ìòíéòø÷a ?íéøeîà íéøác äna ...øúé Bà íéçôè äL ©§Ÿ¨§¨¦¨¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦
éøä ,àeäL ìk Bîöò éðôa ãâa âøBàä ìáà .íéãâaä ïî íéàaä©¨¦¦©§¨¦£¨¨¥¤¤¦§¥©§¨¤£¥

.úBàîè øàL ìa÷î äæ¤§©¥§¨ª§
א)בגמרא  ז, לאחוז(ב"מ יש  סודר  קנין שלצורך  מבואר

מכך  בפחות כי  רש "י, ופירש  אצבעות , שלוש  בשיעור  בבגד

טומאה . דיני לגבי כמו בגד, קרוי אינו 

די ופשתים  צמר  בבגדי  שרק  מבואר  זו בהלכה  אמנם

מינים משאר  בבגדים  אך אצבעות , שלוש  על  שלוש  בשיעור 

גם לכאורה  זה  ולפי טפחים . שלושה  על שלושה  שיעור  צריך

שלושה שיעור  נדרש  מינים  משאר  בבגד סודר  קנין  לענין 

טפחים .

בשיעור די  בגד  שבכל  הפוסקים מדברי  משמע למעשה  אך

יצחק' 'באר  בשו"ת ביאר  הדבר  ובטעם  אצבעות , (חו"מ שלוש 

ה) צמרסי' (בבגדי אצבעות  שלוש  שיעור  בין  לחלק  יש  כי  ,

השיעור בגדים ): (בשאר  טפחים  שלושה  לשיעור ופשתים )

כמבואר כ'בגד', הגדרתו עצם לגבי נאמר  אצבעות  שלוש  של

שלושה שיעור  אך כטלאי, בו משתמשים שעניים  בגמרא 

אין ולכן בטומאה, מיוחד דין הוא  מינים  משאר בבגד טפחים 

ולעולם בגד, שקרוי  העיקר  כי  קנין, לעניין אמור החילוק 

ובין ופשתים  בצמר  בין  – בגד קרוי אצבעות שלוש  בשיעור 

בגדים שאר  בגמרא אחת  לדעה  שהרי  והראיה  מינים. בשאר

מצאנו לא  ובקנין כלל, מטמאים אין ופשתים) מצמר  (שאינם 

לקנין מטומאה למדים שאין  ובהכרח אלו , בבגדים חסרון

בגד. הגדרת  לעצם  הנדרש  השיעור  את  אלא 

להלן הרמב "ם  דברי לפי שביארו ה"ג)ויש  שהקוצץ(פכ"ג ,

מסוימת למטרה  מבגד  כפפה)חתיכה לעשות אף(כגון טמא 

אצבעות  שלוש על מינים)בשלוש  משאר בבגדים מחשבתו(גם כי ,

קנין לגבי זה  ולפי זה. בשיעור  גם  כבגד  להחשיבו מועילה 

מחשיבו הקנין לצורך  בו שמשתמש  העובדה בעצם  חליפין ,

נדרש בזה  גם  אך טפחים , שלושה  על  בשלושה צורך  ואין

אין מכך בפחות  כי אצבעות , שלוש  על שלוש  שיעור  לפחות 

ברמב "ם  כמבואר מחשבה  ד"ה מועילה  ב רמח, כלים טהרות (סדרי

.לאחיזה)

שנוצר קטן  בגד אך  גדול, מבגד שנקרעה  בחתיכה  זה וכל 

אף מטמא שהוא , כמות בו להשתמש  מנת  על מלכתחילה 

לגבי גם זה ולפי  כאן. ההלכה  בהמשך  כמבואר  בכל ֿשהוא ,

כגון שלוש , על  משלוש  פחות  בבגד  להשתמש  ניתן סודר קנין

עצמו בפני  בגד שהוא  מאחר  נה)אבנט , סי' חו"מ יציב דברי .(שו"ת

á"ôùú'ä 'à øãà 'ã ùãå÷ úáù לייחד? יכול מי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰áMçå ,øBò áðbL ápb©¨¤¨©§¦¥
ì åéìòìáà ;ñøãîa ànhîe ,Bì úìòBî äáLçnä ¯ äáéëL ¨¨¦§¦¨©©£¨¨¤¤¦©¥§¦§¨£¨

.íéìòaä eLàéúð íà àlà ,úìòBî BzáLçî ïéà ¯ ïìæbä©©§¨¥©§©§¤¤¤¨¦¦§¨£©§¨¦
שאינו חפץ על לפעול  האדם  מחשבת  של בכוחה  אין

להלן הרמב "ם וכדברי  הי"א)שלו , מחשבה(פכ"ה, לך 'שאין  :

בעלים '. מחשבת  אלא  מועלת 

שלו '. שאינו  דבר  אוסר אדם  'אין מצאנו : לכך ובדומה

משום בכך נאסרת  אינה  חברו , לבהמת המשתחווה  וכגון 

שאינו חפץ  על איסור לפעול ביכולתו  אין  כי זרה , עבודה

שלו.

כגון הדבר, בגוף  מעשה  עשה  שאם  סוברים  יש  אמנם,

ולפי החפץ . את אוסר  הוא  הרי זרה , לעבודה חברו  יין שניסך 

כדי חברו של בדבר  מעשה  עשה  אם  בענייננו, גם  לכאורה  זה

מדרס . טומאת  הדבר  ייטמא  לשכיבה , לייחדו

האחרונים  פב)אך סי' טוב יום הגמרא(עונג מדברי הוכיחו

לגבי גם  מצאנו וכן יועיל , לא  מעשה אפילו דידן שבנידון

יכול  אדם  אין  מעשה  ידי על  שאפילו  בשבת מוקצה  דיני

על  מוקצה חפץ המניח ולכן שלו, שאינו חפץ  על דין  לפעול 

לדבר 'בסיס  כדין  בטלטול נאסר  המשטח אין  מסוים , משטח 

הוא המשטח אם  אך  למניח, שייך  הוא  כן אם אלא  האסור'

הנחת ידי  על בטלטול  אותו לאסור בכוחו  אין  אחר, אדם  של

עליו. המוקצה 

על  איסור  בהחלת  מדובר  אין  כאן  כי  הוא, לכך  והטעם 

הנובע בדין אלא  חברו ) לבהמת  במשתחווה  (כמו החפץ 

למטרת העור  ייחוד כגון מסוימת , למטרה  החפץ של מייחודו

וקביעת שעליו, לחפץ  בסיס להיות  המשטח ייחוד או  שכיבה 

ואילו הבעלים ידי על  רק  להיעשות  יכולה  החפץ של ייעודו

מעשה  באמצעות  אפילו  זאת  לקבוע יכול אינו אחר (עונג אדם

לה) ע' א, זמבא הגר"מ חידושי שם. .יו"ט



פה milk zekld - dxdh xtq - hay g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriy'`Îxc` 'cÎhay g"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä èáù ç"ë ïåùàø íåé

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיעור 1) כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר

במוציא  הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר
ודין  רימון. למוציא שהשלימו עד וניקב וחזר וסתמו זית
כלי  כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים

וכו'. לשנים שנחלק

.‡ÈÏk Ïk2‰„ÒÙÂ ‡ÓËpL ¯Á‡ ¯aLÂ ‡ÓËpL »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«««∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»
BLÈÓL˙Â B˙¯eˆ3ÌÈÏk ÔÎÂ .B˙¯È·La ¯B‰Ë - »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰È¯·L - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Lk e¯aLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

א.2) משנה ב פרק שלפני 3)כלים לשימושו ראוי אינו
אחר. לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו,

.·ÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBn¯a Ô¯eÚL - ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?¯B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ·˜piMÓ ?„ˆÈk5¯B‰Ë -6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa - e¯Ó‡L ÔBn¯‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B¯‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn¯ ‰LÏL ÈÏk· eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆
‰Êa8ÈÏk‰ ·w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10·wÂ ¯ÊÁÂ ,BÓ˙Òe11 »∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«¿ƒ≈

BÓÈÏL‰L „Ú] ,BÓ˙Òe ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa12[‡ÈˆBÓÏ ¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ìe˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBn¯13eOÚ È¯‰L ,¯B‰Ë - ƒ««ƒ∆»»∆¬≈«¬

˙BL„Á ÌÈt BÏ14. »ƒ¬»

כרימונים".4) שיעורן בתים בעלי כלי "כל כתוב: במשנתנו
מתכת  כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש
י"ט. בפרק חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו

הכלי.5) מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול הנקב
במסכת 6) ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו

רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת
משנה 7) שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי

שגם  רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך אומר ז
כמותו. ופסק כך, דעתו פירוש,8)ברימון המשנה. לשון

מהם  שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים רימונים שלושה
היה  לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ

הכלי. נטהר כן פי על ואף שם 9)יוצא בשבת בעיא
לקולא. מרימון.10)ונפשטה קטן יד 11)שהוא על

יחד.12)הסתימה. והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו מפני 14)ואפילו נפסד הראשון הכלי

לפנינו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול כלי הנקב
נטמא. שלא חדש

.‚ÔB‚k ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÔÈ·e˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙B¯ÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó - ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa¯ Ú¯wiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.„˙B¯ÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
˙B¯B‰Ë - ˜fÁÏ19ÌÈtb Ô‰Ï ‰OÚ .20Û‡ ,Ô‰L Ïk ¿«≈¿»»»∆««ƒ»∆≈«

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓk ‰·e˜ dlkL Èt ÏÚ«ƒ∆À»¿»¿ƒƒ¿«∆∆À¿»

מקנים 17) ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם
בכלאיים  פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים
כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג משנה ו פרק

קנים.18) להם ולא 19)חיבר ברובם כשנפתחו המדובר
לא  שאם הקנים, חיבור לפני טומאה לקבל ראויים היו
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו

מסגרת.20) כעין

.‰ÌÈBn¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ Ïk21ÔB‚k , »«≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿
Ú·¯‰22ÌÈBw‰Â Ú·¯ ÈˆÁÂ23Ô¯eÚL - ÌÈpËw‰ »…««¬ƒ…«¿«¿ƒ«¿«ƒƒ»

eÓÓ‚ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa24È„k Ô‰a ¯‡L Ì‡ ,Ô‰È˙B˙ÙO ¿ƒ«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒƒ¿«»∆¿≈
‡e‰L Ïk Ïa˜Ï25.ÔÈ‡ÓË - ¿«≈»∆¿≈ƒ

לתוכם.21) נכנס אינו שרימון קטנים רובע 22)כלים
לוגים. ארבעה = הקב סל.23)הקב. נקרעו,24)מין

מהשפה.25)ניטלו. קטן חלק נשאר אם

.Â˙t ÏL ˙B¯kÎk Ô¯eÚL - ˙t ÏL ÔÈlq‰26. ««ƒ∆«ƒ»¿ƒ»∆«

טומאה.26) מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם
במיוחד  עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור
למלאכתו  ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות

זו.

.ÊÌÈpb‰ ˙t˜27˜¯È ÏL ˙Bc‚‡ ‡ÈˆBzMÓ -28 À«««»ƒƒ∆ƒ¬À∆»»
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆

‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים
הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא
את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן

המרחצאות.

.Á˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.ËÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆
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milkפו zekld - dxdh xtq - hay g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.È˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע

יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום
לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן

ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם
רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך

ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן
בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו
קמא. כתנא פסק

.‡ÈÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".

.·ÈÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.‚È˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.„ÈÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.ÂËÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
‰tÁ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ˙BÒBk‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó¿«»««¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ»

¯B‰Ë - Ïk‰66„ÓBÚ Èetˆa ÔÈa .67BÈ‡L Èetˆa ÔÈa «…»≈¿ƒ≈≈¿ƒ∆≈
ÂÈÊaÊ·Ï ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈

,B· ‡ˆBiÎÂ ÚB¯kL‡ ÔB‚k ,ÌÈ·eLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈
- Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ¯‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈«¿

א.65) כב, פרק שם למשנה 66)משנה בפירושו רבינו
הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר,
שכלי  מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר

טומאה. מקבלים אינם במסמרים.67)אבנים מחובר
המסגרות.68)

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיעור 1) וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור כלי יבאר

ראש  של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב
תפילה  וכו'. ותיקנה ראשונה קציצה והתיר במת שנטמאה

טהרתה. מאימתי שנטמאה
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פז milk zekld - dxdh xtq - hay g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡¯BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓ¯ez‰3 ¿≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«¿»
ÂÈ˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ4ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ5 ¿«≈ƒ∆«¿…ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ

ÂÈ˙BÁÈ˜ ‰OÚÈÂ ¯BÚ‰ Èab ÏÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈpËw‰6. «¿«ƒ«¿ƒ««≈»¿«¬∆ƒ»
‰iË¯e˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ -8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏe·Ë˜9¯BÚ ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰ .˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ - ¿»¿»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…««¿«∆∆∆

ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ -ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ«¿ƒ¿≈
‰ˆÈˆw‰ ¯Ó‚iMÓ - ÔÈlÙz‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk10Û‡ , …«≈»∆«¿ƒƒƒ∆ƒ¿…«¿ƒ»«

˙Ïa˜Ó ,‰Úeˆ¯‰ ˙‡ da ˙˙Ï „È˙Ú ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»≈»∆»¿»¿«∆∆
‰‡ÓË11‰ÒÈ¯Ú‰ ¯BÚ .12BÏ ˙BOÚÏ „È˙Ú ‡e‰L À¿»»¬ƒ»∆»ƒ«¬
¯eaË13ÚÈÓ˜iMÓ - Ïcq‰ .BÏ epOÚiL „Ú -14. ƒ«∆«¬∆««¿»ƒ∆«¿ƒ«

Ìen‡‰ [ÏÚ] ·BbiMÓ - ÏÚn‰15„È˙Ú Ì‡Â . «ƒ¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ
Ìk¯ÎÏ16ËË¯OÏe17ËË¯OÈÂ Ìk¯ÎiL „Ú -18. ¿«¿≈¿«¿≈«∆¿«¿≈ƒ«¿≈

מ"ד.2) פט"ז את 3)כלים בו נותנים שהרועים ילקוט
בצוארם. אותו ותולים השפה 4)המזון, את שיכפול

השפה.5)ויתפור. מן הבולטות זעירות חתיכות
הילקוט.6) פי את בהן לסגור עור של 7)רצועות טבלא

עליה. שאוכלים באמצעה 8)עור שתופרים מתכת של טס
המיטה.9)לנוי. את בו שמכסים עור 10)עור של הבית

הפרשיות. את בו מלאכת 11)שמכניסים שנגמרה מפני
המצוה. קיום לצורך עצמו בפני דבר הוא והרצועה הכלי,

ה"א.12) פ"ו מציעא בבא כלים, רגילים 13)תוספתא
את  עליה להעמיד קטנה עור חתיכת העריסה לעור לחבר

ביכורים). (מנחת העריסה גורס 14)רגל הגר"א שם.
הקמטים. את בעור משיעשה פירוש, "משיקמט", בתוספתא

עץ 15) של דפוס = (אימום האימום על שנתנו משעה
בכורים). (מנחת ונתייבש לייבוש הנעל) את עליו שנותנים

בכרכום.16) עלֿידי 17)לצבוע לנוי ציורים לעשות
וישרטט.18)שריטות. שיכרכם עד מלאכתו נגמרה לא

.·.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯BÚ∆≈»»«¿ƒ≈¿«≈À¿»
¯BÚ ÏL Ûk ,CÎÈÙÏ19ÏÚ ÌÈˆB˜ ÈË˜BÏ ÔÈ¯LBwL ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿≈ƒ«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ıB˜ ÌkÈ ‡lL È„k Ô‰È˙Btk«≈∆¿≈∆…«≈≈¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ËeLt ¯BÚ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»¿≈»»«¿ƒ¿≈

¯˜a‰ ÈÏÏ‚ Ba ÔÈËwÏnL ¯BÚ‰20Ba ÔÈÓÒBÁL ¯BÚÂ , »∆¿«¿ƒ∆¿≈«»»¿∆¿ƒ
ÔÈ·ÈLBnL ¯BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈ¯B·c‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»

ÈtÓ Áe¯‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL ¯BÚÂ ,L·c‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë - ÌÁ‰«…¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»

והאדם 19) כלל, תפור כשאינו המדובר מ"ג. פכ"ו כלים
לקסייה  דומה זה ואין וקושרו. מניחו או ידו כף על כורכו
ה. בהלכה לקמן ויבואר ו, טז כלים במשנה האמורה

ז.20) משנה רומא 21)שם בדפוס הוא (כן שמשיבים צ"ל
במשנתנו, רבינו וביאר מגרשים. פירוש תימן), ובכת"י
מפני  בורחות והדבורים בקר, וגללי אש עליו שנותנים

העשן.

.‚˙Èa Ïk22˙BÚaˆ‡‰23ıeÁ ;˙B¯B‰Ë - ¯BÚ ÏL »≈»∆¿»∆¿
ÔÈˆi˜ ÏMÓ24‚B‡‰ ˙‡ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,25- ƒ∆«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆∆»

- ‚B‡‰ ·¯ ˙‡ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜ .‰‡ÓË¿≈»ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆∆…»
.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.22) פכ"ו האצבעות.23)שם את בהן להכניס כסיות
פירות.24) והקוטפים 25)קוטפי קטן, אדום פרי מין

האצבעות. בית בתוך הפרי את לפעמים מניחים

.„Ë·‡‰26ÌÈÚhw‰ ÔÈ¯ÙBzL ˙B¯BÚÂ ˙B¯BÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ¯‡ ÏÚ28- Ú˜¯w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«

˙B¯BÚ‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ¬≈∆¿≈»
ÔÈn‡‰ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎnL ˙BÚaË ÔÈÚk ˙BÈeOÚ‰»¬¿≈«»∆«¿ƒƒ»»À»ƒ

a˙ÚLa Ì‰ÈÏÚÓ Ô‰È„‚a dÈa‚‰Ï È„k Ô‰È˙BÚB¯Êƒ¿≈∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆≈¬≈∆ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ29ÔÈ‡nË˙Ó -30ÌÈËeLt‰ ¯BÚ ÈÏk ¯‡Lk31. ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ

הברכיים,27)שם.26) עד רגליהם שנקטעו אנשים
על והולכים עור של מטליות זוחלים ונותנים או ברכיהם

הברכיים. על לשמור בגדיהם של עור ותופרים ארבע, על
על 28) גלגול של רושם עושה זו טבעית בלתי הליכה

"הבורכייר". במשנה: הידיים 29)הקרקע. על יפלו שלא
השרוולין. במשנה: למעלה 30)ויפריעו. שנימנו אלה כל
מלבוש. תורת עליהם יש מדברי 31)- טומאה שמקבלים

עור  כלי כל על ולא ה"י. פ"א למעלה כמבואר סופרים,
סיום  (ראה בפ"ד למעלה כמבואר טומאה, גזרו הפשוטים

למשנתנו). רבינו פירוש

.‰¯BÚ32ÏL :ÚB¯fÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚ¯BÊ33ÔzLt ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ ÏLÂ34 ¿≈ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿∆≈ƒ¿»

ÏLÂ ÌÈÚaˆ ÏL ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»»∆«»ƒ¿∆
ÌÈÁt35ÈeOÚ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - «»ƒ≈¿«≈À¿»∆«¿»»∆»

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÊÁ‡iL È„Îe ıB˜ e‰kÈ ‡lL È„k ‰Ïa˜Ï36 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
„ÒtÈ ‡lL È„k ‰Úf‰ ÈtÓ ÈeOÚ‰Â ;‰‡ÓË Ïa˜Ó -¿«≈À¿»¿∆»ƒ¿≈«≈»¿≈∆…ƒ»≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B„È ˙ÚÊa Ba ˜qÚ˙nL ¯·c‰«»»∆ƒ¿«≈¿≈«»≈¿«≈À¿»

מ"ו.32) פט"ז רבינו 33)שם וגם גרנות". "זורי במשנה:
בגרנות, התבואה את המנקים אנשים פירוש, כך, שם גורס
בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,
שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש

עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין
עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על

המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,
בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את

דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.Â‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא

החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה
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.ÊÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.Á˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.Ë¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס

"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר
ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם

והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו
הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי

זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו
הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור

השלמות. ראה חדש. כלי זה

.ÈÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.‡ÈÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿

epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆
‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.·È‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ
,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»

ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ
˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ

‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ

.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
תפילין. של הפרשיות מארבעת אחת פרשה אף67ֿ)בית

למטה. מחוברות שארבעתן אב 68)עלֿפי ונעשית
שנטמא  בכלי שנגעה כגון מפרש, ישראל בתפארת הטומאה.
הטומאה, אבות אבי נעשית הרי ממש במת נגעה שאם במת,

ה"ג. פ"ה מת טומאת הלכות לכל 69)ראה קורא רבינו
"קציצה". קציצה 70)בית לה חיבר כלומר התפילה, את

התפילה.71)אחרת. היא 72)כל החדשה הקציצה גם
התפילה. מכל חלק שנעשית מפני הטומאה, מפני 73)אב

זו  טומאה פקעה הראשונה, מהטומאה כלום נשאר שלא
הראשונות  שלש שהרי לטומאה, ראשון כולם אולם לגמרי.
מפני  טמאה, והרביעית הטומאה אב שהיא ברביעית נגעו
שלפנינו  הגירסא [לפי הטמאה. מהתפילה חלק שהיא
את  כשהתיר הדין הוא מה נתברר לא החדשים, בדפוסים
וקושטא, (ר"מ) רומא ובדפוס הרביעית. את ולא השלישית
ולהתאימה  הגירסא את לתקן ונראה בחסר. לקויה הגירסא
ותיקנה, השלישית אף התיר אם "וכן שבמשנתנו: לגירסא
התיר  אם ופירושה: וכו'". הרביעית את אף התיר ואם
אב  התפילה כל ונשארה במקומה, אחרת והביא השלישית
מחוברות  שכולן מפני ושניה, ראשונה בהתיר כמו הטומאה
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במת]. שנטמאה שבאה 74)לרביעית החדשה הקציצה
אינו  שכלי מפני במגע, כלל נטמאה לא הראשונה במקום
מהתפילה  כחלק היא וטומאתה מראשון, טומאה מקבל

הקודם. בדין שנתבאר כמו ראשון, ומאלו 75)שכולה
כלום. נשאר לא הטומאה באב טומאת 76)שנגעו בהלכות

ה"ז. פ"ה מ"ד.77)מת פכ"ו עליו 78)שם שדרך כגון
הטומאה. אב ונעשה בו 79)הזב, להשתמש שאפשר מפני

תיקנה  לא שאפילו ונראה טומאתו. פקעה לא שהוא, כמו
בטומאתו. הסנדל - אינו 80)עדיין אזניו שתי כשנפסקו

האוזן  את בינתיים שתיקן ואףֿעלֿפי למלאכתו, ראוי
הזב.81)הראשונה. עליו דרס שלא חדש ככלי הוא והרי

בסנדל 82) החדשה נגעה הראשונה, האוזן את כשהחליף
כל  ולפיכך מדרס, מגע טומאת עליה וירדה מדרס, טמא
מדרס  טומאת שפקעה ואע"פ כמותה. - לה המחובר הסנדל
מפרש  ב, קיב, בשבת [רש"י פקעה. לא מדרס מגע טומאת -
ומשנהֿלמלך  שם, תוספות ראה בעצמו. נגע שהסנדל מפני

מעור 83)כאן]. עשוי סנדל לגמרי. כלי מתורת בטלה
קצת  וכן העקב, יד על זקוף עור וקצת סוליים לו ויש קשה,
מגולה, שבאמצע הרגל וכל האצבעות, את המכסה עור
בהן  להכניס הרגל צידי משני אזנים שתי לו ותופרים
מעל  הסנדל יפול שלא כדי לקושרן משיחות או רצועות

הרגל.

.‚ÈÏÚÓ84- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó BÈ‡ Ì‡ ,˙ÁÙpL ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ≈¿«≈…»∆∆
¯B‰Ë85. »

הרגל.84) כל את ומכסה רך, מעור שאינו 85)עשוי מפני
(שם). לשימוש ראוי

.„È‰lÙz86- „È ÏL ?d˙¯‰Ë È˙ÓÈ‡Ó ˙‡ÓËpL ¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈»«»√»»∆»
d˙B‡ ¯ÈziMÓ87L‡¯ ÏLÂ ;˙BÁe¯ LÏMÓ88- ƒ∆«ƒ»ƒ»¿∆…

˙BÁe¯ LÏMÓ ¯ÈziMÓ89.dz¯·ÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈ·e ƒ∆«ƒƒ»≈¿ƒ»«¬∆¿»

ה"א.86) פ"ד בתרא בבא כלים, יחתוך 87)תוספתא
היא  שעליו (תיתורא), עור של בדף קביעתה במקום אותה

ביכורים). (מנחת קציצות.88)עומדת ארבע לה שיש
של 89) הצדדים ומשני מלמעלה הזוויות, שלוש משיחתוך

איש). (חזון הקציצה דופן

.ÂË¯eck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ¯˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
- ÔÎB˙aL ‰n·e ,‡ÓË - Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

¯B‰Ë93Ûek‡‰ .94- BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú¯˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
B¯aÁÓ ¯Ùz‰L ÈtÓ ,‡ÓË95Ûe‚k Blk ‰OÚÂ »≈ƒ¿≈∆«∆∆¿«¿¿«¬»À¿
.„Á‡∆»

א.90) כג, כלים את 91)משנה עליו שנותנים  דפוס
שאריות  או סובים ממולא עור ככיס עשוי והוא המנעל,

את גם עושים וכן בד, של בו.זעירות לשחק הכדור
יא.92) בהלכה שבתוך 93)נתבאר במה אדם נגע אם

הכלי, מעצם שאינם מפני נטמא, לא - האלה הטמאים הכלים
ר"ש  ראה למשנה, בפירושו (רבינו לו מחוברים אינם וגם

עליו.94)שם). שרוכבים נתפרים 95)אוכף האוכפים
שבתוכם. מה כל עם החיצון העור ומתחבר לעבר, מעבר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר

המלחמה  וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם.
הבהמה  תכשיטי טומאה. מקבלין אם האדם ותכשיטי
לטומאה  יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים
זוגין  ומניח שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
.ÏÏk ‰OÚÓ ¯qÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ dlk ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»À»¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿À««¬∆¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ï·‡¬»»¿≈¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»

א.2) כה, חולין ברייתא,

.·Ô‰ eÏÈ‡Â3ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbÛeLÏ „È˙ÚL Ïk ?˙B4 ¿≈≈»¿≈¿≈«»…∆»ƒ»
ıaLÏ B‡ B˙B‡5¯¯‚Ï B‡6·k¯ÎÏ B‡7LÈw‰Ï B‡ ¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ

Ò¯e˜a8Ô‚‡ B‡ ÔÊ‡ ¯qÁÓ ‰È‰L B‡ ,9BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿¿»∆»»¿À«…∆…∆¬≈∆≈
Ba ¯‡Mz ‡ÏÂ e‰tÈÈÂ epw˙iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»«∆¿«¿∆ƒ«≈¿…ƒ»≈

ÛÈq‰ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰Î‡ÏÓ10„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿»»¿»≈«««ƒ≈¿«≈À¿»«
epÙeLiL11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pÊÈÁLiL „Ú - ÔÈkq‰Â , ∆¿∆¿««ƒ«∆«¿ƒ∆»¿≈…«≈

ÌÈÏk ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈOÚÓa12ÏL ˙LÚ‰ ÔÓ ¿«¬ƒ≈¿ƒ»»∆≈ƒƒ»∆∆∆
ÏÊ¯a13‰¯¯Á‰ ÔÓ B‡14ÏL ··Bq‰ ÔÓe ,˙ÎzÓ ÏL «¿∆ƒ«¬»»∆«∆∆ƒ«≈∆
ÏbÏb15ÔÈÈetv‰ ÔÓe ÔÈqh‰ ÔÓe ,16ÈpkÓe ,17ÌÈÏk‰ «¿«ƒ««ƒƒ«ƒƒƒ«≈«≈ƒ

ÌÈÏk‰ È‚‡Óe18‰ÏBÁM‰ ÔÓe ,ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Óe19ÔÓe ≈»¿≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒƒ«¿»ƒ
˙„B„p‰20ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ -21el‡ ÏkL ÈtÓ , «¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»≈

Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL22ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ . ∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ
e ˙BÎzÓ ÈÏk È¯·MÓÌÈÏk‰ ÔÓ23ÔÓf‰ ·¯Ó e˜ÁLpL ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«

el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚpL Úe„iL ˙B¯ÓÒn‰ ÔÓeƒ««¿¿∆»«∆«¬ƒ«≈ƒ¬≈≈
ÌÈÓÏb ÌÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó24˙B¯ÓÒÓ Ï·‡ . ¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ∆≈»¿»ƒ¬»«¿¿

Ô‰ È¯‰ - ˙LÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡L∆≈»«ƒ«¬ƒ«≈ƒƒ»∆∆¬≈≈
ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë25ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ

.‰‡ÓËÀ¿»

להחליקו.4)שם.3) כדי בשופין להסיר 5)לשפשף
(לשון  השיפה" אצל רעוע) (מלשון יתרועע אשר "הקליפה

מ"ג). פי"א כלים למשנה, בפירושו בברייתא:6)רבינו
ושקיעות  בליטות נשארות השיפה אחרי פירוש, "לגרד".

לכך. מיוחד בכלי אותן ומגרדים כדי 7)זעירות ללטוש
הקמטין 8)שיבריק. את ליישר כדי בפטיש עליו לדפוק
מ"ה.10)שפה.9)הקטנים. פי"ד ימרח 11)כלים

ראה  למשנה. בפירושו (רבינו הליטוש אחר בשמן אותה
לשוף). המילה בפירוש מ"ג.12)למעלה פי"א כלים

ומעורבים 13) היתוכו, לפני המחצבה מן שהוצא ברזל גוש
עפר. גושי עושים 14)בו העפר, והפרדת ההיתוך אחרי

עושים  וממנה (חררה) גדולה עוגה בצורת גושים גושים
של 15)כלים. חישוק סביבו ונותנים עץ, של הוא הגלגל

לחזקו. מצופה 16)מתכת שהוא עץ מכלי מתכת הסיר
אינה  כן גם שהסירה [לפני כלים ממנה ועשה במתכת

הכלי].מ  לגבי בטלה שהיא מפני טומאה קבלת
הכלים.17) את עליהם שמעמידים שפה 18)בסיסים

הכלי. פי על אותה ומשימים הכלי, מגוף אחר 19)שאינה
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ומורידים  השפה מן בולטים עוקצים נשארים הכלים, עשיית
"שחולה". נקראים אלה ופירורים הגרודת 20)אותם, צ"ל

במשנתינו). הגירסא וכן (ר"מ) רומא בדפוס הוא (וכן
הכלי. את כשגורדים הנופלים הפירורים כדי 21)פירוש,

מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסףֿמשנה) ראב"ד (ראה
א  במשנה ולפרשן. לשיטתו, המקור הן שהן המשניות,
– נשברו טמאין. ומקבליהם פשוטיהם מתכת, "כלי שנינו:
הישנה" לטומאתם חזרו – כלים מהם ועשה חזר טהרו.
ישנה). טומאה על גזר שטח בן שמעון אמרו: ב טז, (בשבת
טהורין. וכו' העשת מן כלים "העושה שם: ג  ובמשנה
שנעשו  שידוע המסמרות ומן הגרוטים מן כלים משברי
ג  שמשנה והר"ש הראב"ד ופירשו טמאין". – מכלים
בבא  ובכן, א. למשנה כהמשך ישנה טומאה בענין עוסקת
– שם שנמנו מהדברים כלים עשה שאם אומרת, ראשונה
כלל, טומאה מקבלים אינם שאלה מפני טהורים, הכלים
שניה  ובבא ישנה. טומאה חשש הכלים על אין וממילא
לקבל  ראויים שהיו כלים משברי כלים עשה שאם מלמדת,
הכלים  היו שמא טמאים, אלו הרי – שבירתם לפני טומאה
אולם  הישנה. לטומאתם החדשים וחזרו טמאים, הראשונים
טהרות  במס' שיטתו לפי זה לפירוש להתנגד הוכרח רבינו
באופן  חלודה או שבורה מחט נמצאה שאם מ"ה, פ"ג
ולפני  טומאה, לקבל ראויה אינה מציאתה בשעת שבמצבה
טהורה  היא הרי – מספק טמאה היתה נחלדה או שנשברה
חדש, כלי ממנה כשיעשה לטומאתה חוזרת ואינה לגמרי
בטהרה  שנמצאה וזו מציאותן, כשעת הטומאות שכל מפני
הטומאה  אבות בהל' רבינו של [מלשונו טהורה. חזקתה –
שהוא  משמע, אמנם שבורה, שנמצאה מחט בדין ה"ו פט"ו
אבל  הנ"ל, כפירושו שלא פ"ג טהרות המשנה את מפרש
שהיא  עצמה מהסברא גם בו שחזר מזה להסיק אין

לט  אין זו, שיטה לפי משברי הגיונית]. שנעשו כלים מא
שמדובר  מפרש הוא ולפיכך ישנה, טומאה מחשש כלים
בדוחק, לפרש אפשר [אמנם ולהבא. מכאן טומאה בקבלת
מגזירת  טמאים שהם שנמצאו שלימים בכלים שמדובר
ה"ג) פי"ג הטומאות אבות הל' (ראה הנמצאים כלים
פירוש  לקבל לרבינו היה נוח לא אבל שנמצאו, אחר ונשברו
ועוד  כלים". "משברי סתם כותבת המשנה כי זה, דחוק
מובן  זה הלא הראשונה? הבבא משמיעה מה לו היה קשה
הם  טומאה מקבלים שאינם מדברים כלים עשה שאם מאליו
כלים  גולמי בין מחלקת שהמשנה היא, ושיטתו טהורים?]
שאינו  מדבר נעשו לבין טומאה, לקבל הראוי מדבר שנעשו
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם האחרונים לכך. ראוי
אלה  אבל זו, הלכה בראש כאמור מלאכתם, כל נגמרה
תורת  מהם ופקעה ונשברו טומאה המקבל מדבר שנעשו
לענין  ממש כלי לתורת חוזרים הם הרי – טומאה קבלת
אףֿעלֿפי  הכלי, צורת נגמרה אך כאשר טומאה קבלת
ולהחליקו. לייפותו שמטרתם השיפורים עדיין מחוסר שהוא
למשנתינו  בפירושו רבינו דברי את גם להתאים ואפשר
מספיק  ישנה טומאה לענין שגם נוטה [והדעת זה. לפירושנו
תתפרש  ומשנתינו השיפורים], בלי עצמה הכלי מלאכת גמר
שכתבה  ומה מתכת, כלי גולמי של טומאה קבלת בדין
שמצאנו  (כמו טומאה מקבלים שאינם הכוונה "טהורין"

"טהורים" מילת גם תתפרש וכן במשנה), פעמים עשרות
עומדים. אנו שבה בהלכה רבינו לא 22)שבדברי שהרי

מקבלים  שאינם מדברים נעשו והם מלאכתם, נגמרה
ומקבלים 23)טומאה. הכלי, מגוף כחלק דינם ולפיכך

מקבלים  אינם - מכלי חלק היו שלא מסמרות אבל טומאה,
מלאכתם,24)טומאה. כל שנגמרה מכלים שנעשו מכיוון

למעלה. כמבואר הכלי, צורת גמר עם כלים תורת להם חזרה
החדשים  הכלים נעשו שמהם שהדברים לפרש, גם [אפשר

גולמים]. אבל 25)אינם שפוד, או מרצע מהם עשה
כל  מסולקות ובזה האחרונים. התיקונים עוד חסרים
לקבל  מאד וקשה כסףֿמשנה, [ראה רבינו. על התמיהות
כלי  מהן ולעשות וגרודת שחולה לחבר אפשר כיצד פירושו.

התכה]. ללא

.‚Ïa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.„ËÁÓ26dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL27CÎÏ dw˙Â28 ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»
˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆

ıBw‰29¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb30. »¿≈¿≈«»¿≈»¿«∆∆À¿»

פי"א 26) לקמן ראה דרבא. אליבא אביי - א קכג, שבת
בלי 28)החליקה.27)הי"ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב אינה שהרי

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â31˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe , ¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»

ÌÈ‡ÓË32ÌÈ¯B‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe33,‰¯Bz ÔÈc ¿≈ƒ¿≈¿≈≈¿ƒƒ»
‡ˆÓ34‡Óh‰ :35,˙BÎzÓ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ıÚ ÈÏÎa ƒ¿»«»≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«»

.ıÚ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ‡ÓË»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿≈≈

ה"א.31) פ"ה למעלה פ"א 32)נתבאר למעלה נתבאר
ה"י.33)ה"ט. מזה.34)שם א.35)יוצא כה, חולין

.Â‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk36Ú·Bk‰Â ÁÓ¯‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,37 »¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈ¯M‰Â¿«ƒ¿¿««»«ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‰ÏËw‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰ ÈËÈLÎz ÏÎÂ38ÌÈÓÊp‰Â39 ¿»«¿ƒ≈»»»¿««¿»¿«¿»ƒ
˙BÚah‰Â40Ì˙BÁ Ô‰ÈÏÚ LiL ÔÈa ,41ÔÈaÔÈ‡L ¿««»≈∆≈¬≈∆»≈∆≈

elÙ‡ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì˙BÁ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ
¯È„42ÏÒÙpL43- ‰pË˜ ¯‡eˆa B˙BÏ˙Ï BÈ˜˙‰Â ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿««¿«»

‰‡ÓË Ïa˜Ó44˙ÎzÓ ÏL ÚÈÓ˜ ÔÎÂ .45‡nË˙Ó - ¿«≈À¿»¿≈»≈«∆«∆∆ƒ¿«≈
Îz ÏÎkÌ„‡ ËÈL46. ¿»«¿ƒ»»

מ"ח.36) פי"א שהם 37)כלים המגפיים, וכן מתכת. של
חרב. ומכת החיצים מפני להגן זהב 38)עשויים של רביד

הצואר. על ונזמי 39)שתולים (עגולים) האוזן נזמי כולל
העתיקים. בעמים תכשיטים ששימשו שמשימים 40)האף

המתניים  סביב שחוגרים גדולות טבעות אבל האצבע, על
פ"ב  בבאֿמציעא כלים (תוספתא, טומאה מקבלות אינן
ולכן  הבגדים, על אותן שחוגרים מפני והטעם, ה"א).
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צי milk zekld - dxdh xtq - hay g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ז). לקמן (ראה כלים כתכשיטי היו 41)נידונים רגילים
מכתבים  בהן וחותמים הטבעות, על צורה או אותיות לחרות

עתיקה.42)ומסמכים. רומית ביטל 43)מטבע השלטון
ממנו. חלק שניטל או לסוחר, עובר כמטבע ערכו את

מ"ז.44) פי"ב ה"ד.45)שם פ"א ב'ספרי 46)תוספתא
לקבלת  אדם תכשיטי מרבה למשנתנו) בר"ש (מובא זוטא'
יבא  לא אשר "וכל כד): לא (במדבר הכתוב מן טומאה,

במים". תעבירו באש

.ÊÌÈÏk‰Â ‰Ó‰a‰ ÈËÈLÎz Ïk47˙BÚah‰ ÔB‚k , »«¿ƒ≈«¿≈»¿«≈ƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Ïe ‰Ó‰a‰ ¯‡eˆÏ ÔÈOBÚL∆ƒ¿«««¿≈»¿»¿≈«≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â48ÔÓˆÚ ÈÙa49‚efÓ ıeÁ ;50 ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ÏL51?„ˆÈk . ∆¿≈»¿≈ƒ««¿ƒ«»»»≈«

‰OBÚ‰52ÔÈ‚eÊ53˙LzÎÓÏ54‰ÒÈ¯ÚÏÂ55˙BÁtËÓÏ , »∆ƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿
ÌÈ¯ÙÒ56˙B˜BÈ˙Â57ÌÈ¯B‰Ë -58ÔÈÏBaÚ Ô‰Ï ‰OÚ . ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒ

ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿«¬¿«¿ƒ«
eÏh elÙ‡Â .Ì„‡ ÈËÈLÎ˙k Ô‰ È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈≈¿«¿ƒ≈»»«¬ƒƒ¿

Ô‰ÈÏBaÚ59‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -60Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈»
Ò¯Á‰ ÏÚ BLÈw‰Ï61. ¿«ƒ««∆∆

מ"א.47) פי"ב אלא 48)כלים לטומאה חכמים ריבו לא
(ר"ש  וכלים בהמה תכשיטי ולא בלבד אדם תכשיטי

אחר.49)במשנתנו). מכלי כחלק לפעמים מתטמאים אבל
קטן.50) הפעמון 51)פעמון של הצלצול האדם. לצורך

- ב נח, שבת במס' הבהמה. של מקומה את לרועה מודיע
מתכת  בכלי קול למשמיע "מנין יונתן: רבי בשם אמרו
לא, (במדבר שנאמר טומאה), שמקבל (פירוש טמא? שהוא
אפילו  וטהר", באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל כד)
באש". "יבא בלבד) קול להשמעת ועשוי (כלי דיבור
לענין  אלא טומאה, לענין נאמר לא אמנם הזה [הכתוב
הסבירו  כבר אבל אסורים, דברים בליעת משום הגעלה
ענין  אינו מ"אם שנלמד דבר, כל ד"ה שם ב'תוספות'
בדרשות  מקובלת [מידה לטומאה" ענין תנהו לאיסורין,

שם.52)חז"ל]. כלים את 53)תוספתא, בהם תלה ולא
אותם. כשמנענעים מקשקשים ואינם העינבל

קול 54) שישמיע פעמון בה ותולים בשמים, בה שכותשים
יפה  "שהקול ז"ל חכמינו אצל הוא מקובל הכתישה. בשעת

ב). ו, (כריתות נענועה.55)לבשמים" בשעת שיצלצלו
הספר 56) לבית נכנסים הם הצלצול, הילדים כששומעים

ב). נח, שבת התינוקות 57)(רש"י של למטפחות פירוש,
שם). שאין 58)(רש"י לפי מלאכתם עדיין נגמרה שלא
עינבל. הזוג.59)להם בתוך שתלאום מכיון 60)אחר

יוצאים  אינם טומאה, קבלת לענין כלי תורת עליהם שירדה
רבינו: מסיים וכך למלאכתם, קצת ראויים שהם זמן כל מזה
פירוש, החרס", על (לדפוק) להקישו ראוי הוא "שהרי
משימוש  לגמרי עדיין נפסל לא כן ואם צלצול, וישמיע

לו. ראוי 61)המיועד הוא כן ואם קול, להשמיע כדי
הראשונה. למלאכתו

.Á‚eÊ62BÈ‡ - ÔË˜Ï ‰OÚ Ì‡ :Ì„‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»»ƒ«¬»¿»»≈
ÏB˜Ï È¯‰L ,BlL ÏBaÚa ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»»ƒ¿∆∆¬≈¿

‰OÚ63ÏB„‚Ï ‰OÚ ;64Ïa˜Óe ËÈLÎz ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬»¿»¬≈∆«¿ƒ¿«≈
.ÏBaÚ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿

שם.62) מלאכתו.63)שבת, נגמרה ישנם 64)ולא
או  מכסף עשוי עינבל בלי זוג בצואריהם שתולים אנשים

זהב.

.ËÏk65˙BÙeˆ¯t‰66˙BÏa˜Ó67ÏÎÂ ,‰‡ÓË »««¿¿«¿À¿»¿»
BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë ˙BÓ˙BÁ‰«»¿ƒ≈»∆«∆∆∆

„·Ïa ÔÈÓ˙BÁ68˙ÚahÓ ıeÁ ,˙B¯B‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿«¿»««»¿ƒ«««
d¯LBwL ,ÂÈ˙Ó ˙‡ Ba ¯‚BÁL ˙ÚaË Ï·‡ ;Úaˆ‡∆¿«¬»«««∆≈∆»¿»∆¿»

¯ÈM‰ ˙ÚaË .‰¯B‰Ë - ÂÈÙ˙k ÔÈa69,‰Ó‰a ÏL ≈¿≈»¿»««««≈∆¿≈»
˙Ïa˜Ó - ‰Ó‰a‰ ˙‡ da CLBÓ Ì„‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»≈»∆«¿≈»¿«∆∆

‰‡ÓË70ÏwÓ ÔÎÂ .71ÏÈ‡B‰ ,˙ÎzÓ ÏL ‰Ó‰a ÏL À¿»¿≈«≈∆¿≈»∆«∆∆ƒ
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - Ba d˙B‡ ‰„B¯ Ì„‡Â¿»»∆»¿«∆∆À¿»

ה"ד.65) פ"א בבאֿמציעא כלים מסכות 66)תוספתא,
הפנים. על "טמאין",67)שנותנים כתוב: בתוספתא

טומאה. שמקבלות רבינו "בלבד"68)ומפרש המילה
מקבל  מתכת של חותם רק פירוש "מתכת", למילה נמשכת
אחרים. מחמרים עשויים חותמות לא אבל טומאה,

מתג 69) הוא שיר רבינו: מפרש - א פא, שבת במשנה,
את  בה ומושכים בטבעת רצועה וקושרים בו, קבועה וטבעת

ב.70)הבהמה. נב, שם.71)שבת

.ÈÌÈÏk‰ Ïk72‰‡ÓËÏ ÌÈ„¯BÈ73‰·LÁÓa74ÔÈ‡Â , »«≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿«¬»»¿≈
‰‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ75‰OÚn‰Â .‰OÚÓ ÈepLa ‡l‡ ƒƒ≈À¿»∆»¿ƒ«¬∆¿««¬∆
‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó76‰·LÁn‰ „iÓe77‰·LÁn‰Â , ¿«≈ƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»

.‰·LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙Ïh·Ó dÈ‡≈»¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»
‰ÈÏÚ ·LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË ?„ˆÈk≈««««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡ ˙ÚaË d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»«««»»¬≈¿«∆∆À¿»

d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa78. ¿«¬»»¿ƒ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»
a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ »«¿ƒ≈»∆»¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»

Ì„‡‰ da ËM˜˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡79BÊ È¯‰ - ««ƒ∆…ƒ¿«≈»»»»¬≈
„iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈««¬»»¿«∆∆ƒ«
B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ ‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰««¬»»«∆«¬∆«¬∆¿∆»»

dÚ˜˙È80Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a ÏL ‰OÚÓa ƒ¿»»¿«¬∆∆¿≈»»¿»««««¿»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»
Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk¿∆»¿»∆≈«≈ƒƒƒ≈À¿»»
dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ ‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa¿«¬»»»»»«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈»≈»
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó ‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆««¬∆¿«≈ƒ«««¬∆

מ"ט.72) פכ"ה כלים לקבל 73)משנה, ראויים נעשים
מביא 74)טומאה. לקמן לכך. גורמת האדם של מחשבתו

דוגמאות. אין 75)רבינו טומאה, לקבל ראוי שהוא כלי
לכך. הכשרתו לבטל מועילה עשה 76)מחשבה אם אפילו

טומאה. לקבל הכשירו לו שהביא מעשה וגם 77)בכלי
אףֿעלֿפיֿ טומאה, המקבל כלי שימוש בו להשתמש חישב
הכשירו. את לבטל מעשה שינוי של כוחו יפה כן

במחשבה".78) לטומאה ל"יורדים לא 79)דוגמא כן ואם
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milkצב zekld - dxdh xtq - hay h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עצמו. האדם לצרכי מעולם בה שצ"ל 80)השתמשו נראה
יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á81Ô‰Ï ÔÈ‡Â ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈

ÔÈÏÎ‡82. √»ƒ

ובריא.81) גדול של מעשהו כמו מועילים מעשיהם
רק 82) מועיל שהמעשה נתבאר ושם ה"ב. פי"ד

מעשה  מתוך ניכרת שם.כשמחשבתו ראה ו.

.·È‚eÊ83˙Ïc ÏL84Ïa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈
‰‡ÓË85B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ; À¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿

,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»
BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú86. «∆¿«∆«¬∆¿

ב.83) נח, שהוא 84)שבת מפני טומאה מקבל שאינו
כלל. כלי ואינו הבית לגבי ה"ז 85)בטל למעלה נתבאר

טומאה. מקבל בהמה של בזוג.86)שזוג

.‚ÈÔn‡87ÁÈpÓe ‰OBÚL88‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»
˙B˙Ï„ÏÂ89‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡ :90- ¿ƒ¿»ƒ…∆»¿»»∆¿«≈À¿»

¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ"א בבאֿמציעא כלים מלאי 88)תוספתא, מכין
למכרם. עלֿמנת זוגים גם 89)של מתאימים הזוגים

לדלתות. וגם הזוגים 90)לבהמה רוב למכור מתכוון הוא
בהמה. טומאה.91)לצרכי יקבלו לא שהפריש ואלה

.„ÈÔÈ‚eÊ92‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰93; ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ94. ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

בהמות.93)שם.92) בשביל עשויים הזוגים רוב
ועוד,94) בדלתותיהם. זוגים לקבוע נוהגין כרכים תושבי

בהמות. לגדל דרכם שאין

.ÂËÔn‡Ï ¯Ó‡95˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ : »«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««

‰·ÈÎLÏ96ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â97,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ; ƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
˙B¯eˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË100. À¿»«∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

טומאה.96)שם.95) מקבלת מקבלת 97)שהיא שאינה
המשמשות 98)טומאה. שונות צורות בהם מצויירות

אלה  סדינים כמותן. ועושה בהן המסתכל לרוקם דוגמאות
בלבד, לדוגמא רק משמשים שהרי בגד, תורת עליהם אין
כלים  למשנה, בפירושו (רבינו טומאה מקבלים אינם ולכן

מי"ג). טומאת 99)פכ"ד טמא – לוילון אמרו: במשנה,
ראוי 100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי ואז

יקבל. לא –

á"ôùú'ä èáù è"ë éðù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר

ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות שתי

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»
¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿

‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»

‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»
,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

ב.2) משנה י"א פרק המשמש 3)כלים ברזל של מוט
עץ. של לשער שמשקיעים 4)בריח מתכת של כוס כעין

ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את משימים ובה בקרקע
הבית"). לדלתות בקרקע.5)"והפותות להניח העשוי

כקרקע.6) הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא כלל
ומנעול.7) לקבעם 8)נגר כדי מלכתחילה שנעשו מפני

ובו 9)בקרקע. הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת

ויש 10) הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
עצמו. בפני שם לרסן.11)לו מחוברים ואם 12)כשהם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע

.·Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ

לכסות 13) ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו עליו. להגן
החזה. המכסה 14)את הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

הראש. במלחמה.15)את מזה,16)לשתות למדנו
שאין  פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי

עצמו. בפני שם לו

.‚‰¯„˜k ÈeOÚ‰ ÌÊ17‰ÏÚÓÏÓ ‰L„ÚÎÂ ‰hÓlÓ ∆∆∆»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿«¬»»ƒ¿«¿»
BlL ‰¯„w‰ - ˜ÒÙÂ18,dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ¿ƒ¿««¿≈»∆¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»

‰L„Ú‰Â ,Ïea˜ ˙Èa dÏ LÈ È¯‰L19‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ∆¬≈≈»≈ƒ¿»¬»»¿«∆∆À¿»
,dÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL ÈtÓ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆≈»≈ƒ¿≈«¿»

‰¯Èv‰Â20dÈ‡ Û‡· B‡ ÔÊ‡a ˙ÒÎ ‡È‰L dlL ¿«¿ƒ»∆»∆ƒƒ¿∆∆»…∆»«≈»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó21ÔÈÓk ÈeOÚ ÌÊp‰ ‰È‰ . ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»»»«∆∆»¿ƒ

ÏBkL‡22˜¯ÙÂ23ÈtÓ ,¯B‰Ë -,Ïea˜ ˙Èa Ba ÔÈ‡L ∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ
BÈ‡ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL epnÓ ¯Èb¯b ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈

ËÈLÎ˙Ï Èe‡¯24.˜¯ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני מורכב
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צג milk zekld - dxdh xtq - hay h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התחתון  והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו
חלולה. כקדירה עצמה.18)תבניתו בפני שם לה שאין

קיבול.19) בית לה ולא 20)שאין קיבול בית לה שאין
עצמו. בפני היא 21)שם הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל

שלם. מכלי בתבנית 22)כחלק יחד דבוקים מתכת גרגירי
ענבים. מזה.23)אשכול זה הגרגירים נפרדו

מקבל 24) אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה.

.„‡È‰ - ˙Á‡ Ï‚¯a ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ˙Á‡ ˙ÚaË«««««∆«ƒƒ«»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ,˙È¯Èa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒƒ¿≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ÚaË BÓk ‡l‡ ,ËÈLÎz ÈÏk ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ»∆»«¿ƒ«¿ƒ∆»¿««««≈ƒ
˙BÚaË ÈzL Ï·‡ .ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯LBwL ˙ÚaË B‡«««∆≈»≈¿≈»¬»¿≈«»
Ô‰ÈÈa ˙ÏhÓ ˙ÏLÏLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ ˙BÓÈOnL∆¿ƒ«»¿«¿≈∆¿«¿∆∆À∆∆≈≈∆

BÊÏ BfÓ25ÈËÈLÎz Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ≈
.ÌÈÏ·k ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â .˙Ba‰«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

מלפסוע 25) עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות

.‰˙BÈÏÁ ÏL ‡ÏË˜26ÏL ËeÁa Ì‰Â ,˙ÎzÓ ÏL «¿»∆À¿∆«∆∆¿≈¿∆
˙BÏa˜Ó ˙BÈÏÁ‰ - ËeÁ‰ ˜ÒÙÂ ,ÔzLt ÏL B‡ ¯Ó∆̂∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«««À¿¿«¿

ÏkL ,‰‡ÓËBÓˆÚ ÈÙa ÈÏk „Á‡Â „Á‡27‰È‰ . À¿»∆»∆»¿∆»¿ƒƒ¿≈«¿»»
˙B·BË ÌÈ·‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ e¯aLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏb¯Ó ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - Ìi˜ ËeÁ‰Â28È¯ÈL . ¿««»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿¿»≈
‡ÏË˜29‰pË˜ ¯‡eˆ ‡ÏÓk -30. «¿»ƒ¿…««¿«»

הנשים 26) קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי
הצוואר,27)בצוואריהן. על לתלותה לתכשיט ראוייה

או  זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן
הצוואר 28)כסף. על כסף או זהב חוט קושרות לפעמים

שנקרעה.29)לקישוט. לקשור 30)קטלא כדי נשאר אם
לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÈeqk‰ Ïk»«ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË31ıeÁ , À¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

ÌÁn‰ ÈeqkÓ32ÈË ÈeqkÓe33ÔÈ‡ÙB¯ ÏL34ÈtÓ ; ƒƒ«≈«ƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈
˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL35.Ïea˜ ÈÏk ‰OÚ , ∆«ƒƒ∆»ƒ¿¿»ƒ«¬»¿ƒƒ

דינם 31) ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
כלים. שרגילים 32)כמשמשי חכמים ידעו גדול. קומקום

עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = טנא
מתכת.34) של גדול בכלי התרופות את רוקחים הרופאים
לשימוש.35) מוכנות אחרות ותרופות רטייה

.Ê- ‰‡¯Ó e‰OÚÂ BLËÏe BÙML ˙ÎzÓ ÏL Èeqkƒ∆«∆∆∆»¿»¿»»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿«≈À¿»

פסק 36) כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים

.Á˙BÏB˜Ln‰ Ïk37.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÎzÓ ÏL »«ƒ¿∆«»¿«¿À¿»

eÈ‰L ıÚ ÏL ÌÈÊ‡Ó ‰˜ .˙Bi˜e‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿¿≈…¿«ƒ∆≈∆»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba ˙BÈeÏz ÏÊ¯a ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»

Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ
È¯ÎBÓe ÔzLt È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿…¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»¿≈

¯Óˆ40„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈza ÈÏÚa ÏL Ï·‡ ; ∆∆¬»∆«¬≈»ƒ≈¿«≈À¿»«
Ba ˙BÚe·˜ ˙Bi˜e‡‰ eÈ‰iL41. ∆ƒ¿»¿¿¿

צדדיו 37) ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים
בהם  לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים
הכוונה  - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים

הווים. פשוט.38)לאותם עץ כלי שהוא פי על ואף
מתכת.39) מכלי חלק נעשה שלהם 40)הקנה מאזניים

לשקול  שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים,
ואומר  האונקיות. בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן
מן  כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו,

אינם 41)הכלי. עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי
בלי  לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל מדקדקים

ות  כן האונקיות, ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ולים
בפני  פשוט עץ כלי אלא הברזל, של קבוע חלק אינו העץ
לא  האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו,
השוקלים  אבל בו, קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל
תמיד  ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי
הכל  ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות
שאונקיות  מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי
הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על הוא פירושנו

.Ë˙BÏ˜LÓ42Ô¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e¯azLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆

È¯‰ - ÔÈ¯ËÈÏ ÈÚÈ·¯ ,ÔÈ¯ËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈ¯ËÈÏ È‡ˆÁ¬»≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡46. ≈¿«¿ƒÀ¿»

את 42) כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש משקלות
שבריהם.43)המשאות. את יחד שאינם 44)צירף

השבירה. לפני כמו למלאכתם חתיכה 45)ראויים קבע
וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה

הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי
שבורים. בלתי

.ÈÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע
ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.‡ÈÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
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‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»
‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆

ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆
‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני
ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר

הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה
את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה חלק 66)כחלק שאינה
המחובר 67)מכלי. וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.·È‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני

וחיה. בהמה של

.‚È˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה

.„ÈÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆
˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿

‰‡ÓË75ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó ÏLÂ ;76ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - À¿»¿∆¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ
ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L77. ∆ƒ¿«∆∆∆»≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.ÂËÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
C¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë ¯‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ - ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני 78) טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים ארבעה
כי  למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך אינה טפחים דלי 79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול

הדלי. מן

.ÊË¯Ëw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ¯eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
¯˜c‰Â ,È‡pa81L¯Á ÏL82Át ÏL ¯BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»

˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈ¯Èk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ
Òk¯Ù‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈË·BÁL ÏÊ¯a ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆

L‡¯ ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈ˙¯BkL ¯ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««

el‡ Ïk - ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈËË¯OnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
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צה milk zekld - dxdh xtq - hay h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÙa ÌL BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»∆»≈∆≈≈ƒ¿≈
.BÓˆÚ«¿

כמו 80) ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד פרק שם משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו חדה.81)אמה יתד

עליו 83)נגר.82) רוכב והנפח חמור בתבנית ברזל חתיכת
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש חתיכת 84)ומכה

את  ליישר כדי בה, משתמשים והבנאים בחוט תלוייה מתכת
בצורה  עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל.

קצת. והולך 85)אחרת מלמעלה רחב ריחיים של כלי
את  ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע
את  שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה

הסרגל 86) את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו. את ליישר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המסמרים 1) בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר

המתטמאים  מתכות כלי מקבלים. אין או טומאה שמקבלים
שמקבלים  מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה

מקבלים. ושאינם טומאה

.‡˙B¯ÓÒÓ2ÔÈÈeOÚ‰ ,‰¯˜z‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁnL «¿¿∆«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»»¬ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚa Ô˙B‡ Ú˜˙Ïƒ¿…«»»≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿≈
Ì‡Â .Ô‰a ˙BÏ˙Ï ÌÈÏ˙ka Ô˙B‡ ÔÈÚ˜BzL ˙B¯ÓÒn‰««¿¿∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰3.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ƒ¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿¿«≈À¿»
Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰L ¯ÓÒÓ ?„ˆÈk4B‡ ≈««¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿≈

B‡ „È ÏL ÌÈÁ¯a B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙ¯ˆiL „Ú ,¯B‰Ë - ˙È·Á‰ ˙‡5. ∆∆»ƒ»«∆ƒ¿¿∆

מ"ה.2) פי"ב נתבאר 3)כלים בגדים. עליהם לתלות
הי"א. בפ"ט מתאימה 4)למעלה בתבנית ראשו את וכפף

זה. (ע"פ 5)לתשמיש לכך ויתאימו בפטיש, עליו יכה
שיצרפנו  מפרשים והר"ש והראב"ד במשנה. רבינו פירוש
מתאים  ואינו רך הוא צירוף ובלי לחזקו, כדי ובמים באש
לתשמיש  ראוי להיות תוקן שלא זמן כל חבית. לפתיחת
כלי  גלם הוא והרי מלאכתו, נגמרה לא - בו רוצה שהאדם

מתכת.

.·¯ÓÒÓ6Á˙t‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÓÈÒa ÈeOÚ‰7BÈ‡ - «¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆«≈
Ba ‰ÏBzL ÈÁÏL ÏL ¯ÓÒÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿≈∆À¿»ƒ∆∆

¯B‰Ë - ÒÈk‰Â ÌÈÊ‡n‰8˙B„¯‚n‰ ÈÈBÏz ÔÎÂ .9- «…¿«ƒ¿«ƒ»¿≈¿≈««¿≈
˙B¯B‰Ë10Ô˙¯eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈ¯ÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙B¯ÓÒÓ ¯‡MÓƒ¿»«¿¿«¿ƒ»

את 7)שם.6) שהפותח כזה, במקום המסמר את מניחים
שלא  ומצאו הבית בעל בא ואם ממקומו, אותו יזיז הדלת

הדלת. את פתח שהוא שמי הוא יודע מפני 8)במקומו,
מקבל  שאינו השולחן, שלפני עץ לעמוד מחובר שהוא

עצמו. בפני שם לו ואין את 9)טומאה מגרדים הבלנים
על  לתלותם אזניים ובו מתכת, בטס המתרחצים רגלי
אלה  מסמרים המרחץ. בית בכתלי התקועים מסמרים

תלוייֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואףֿעלֿפי לקרקע. מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.‚¯ÓÒÓ11Ú¯b‰12Ïa˜Ó - ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô·‡ ÏL ¯ÓÒÓe .‰‡ÓË13¯B‰Ë -14. À¿»«¿≈∆∆∆«»»

מ"ד.11) בו 12)שם משתמש (גרע) שהחובש סכין
בה 13)להקזה. שרשומים עגולה מאבן עשוי שמש שעון

את  מורה וצילו מסמר, תקוע ובאמצעיתה השעות, מספרי
הכלי,14)השעה. עיקר שהיא לאבן, מחובר שהוא מפני

שהאבן  מפרש למשנתנו ישראל (בתפארת לה טפל והמסמר
את  כמשמש דינו הכלי כל ולפיכך לקרקע, יפה מהודקת

הקרקע).

.„¯ÓÒÓ15Èc¯b‰16ÔÈÚk C¯‡‰ ¯ÓÒn‰ ‡e‰Â , «¿≈««¿ƒ¿««¿≈»»…¿≈
‚¯B‡‰ Ba ÒÈÎnL „etL17ıÚ‰ B‡ ‰w‰ ˙¯ÙBÙL «∆«¿ƒ»≈¿∆∆«»∆»≈

ÛÙBÏÂ18‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈËeÁ ‰ÈÏÚ19. ¿≈»∆»ƒ¿«≈À¿»

האורג.16)שם.15) והכוונה 17)של ברור. אינו הסגנון
בש  השפוד את מכניס שהאורג הקנה.היא פופרת

(סדרי 19)כורך.18) הכלי עיקר הוא שהמסמר מפני
טהרות).

.‰el‡20ÏÚ‰ :‰Ï‚Úa ˙B‡nË˙n‰ ˙BÎzÓ ÈÏk21 ≈¿≈«»«ƒ¿«¿»¬»»»…
·¯Ëw‰Â ,˙ÎzÓ ÏL22ÌÈÙk‰Â ,23˙‡ ˙BÏa˜Ó‰ ∆«∆∆¿««¿≈¿«¿»«ƒ«¿«¿∆

‰Ó‰a‰ È¯‡eˆ ˙ÁzL ÏÊ¯·e ,˙BÚeˆ¯‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈
¯bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰¯Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»

Ìlk ˙‡ ¯aÁÓ‰ ¯ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈ¯B‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿

ÓLn‰ ˙B¯ÙBÙM‰Â¯·‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«
‰Ó‰a È¯‡eˆ34ÏbÏb ÏL ··Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ

ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈ¯B‰Ë - daL ˙B¯ÓÒn‰ Ïk ¯‡Le . ¿«ƒƒ¿»»««¿¿∆»¿ƒ

מ"ד.20) פי"ד בעגלה 21)שם הקבוע העץ מפרש, רבינו
מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך

את 22)טומאה. המושכות הבהמות צוארי על המונח העץ
קצוות 23)העגלה. מחוברות עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה
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מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.Â·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.ÊÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק

טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,
עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק

כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי
למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון

קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק
והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת
כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה

בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.Á˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה

המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך
ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה

טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:
והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:

רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו
בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.ÈÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»

‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»
˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.‡È‡¯ËÒBÏ˜65‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»
˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆

‰¯B‰Ë -66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים

מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את
מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה

טומאה. מקבלים אינם

.·ÈÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ

השיניים 68)שם.67) הן ופין המנעול, הוא פורנא
אותו. וסוגרות (הפורנא) המנעול לתוך הנכנסות

.‚È‰wt69˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÏL ƒ»∆«∆∆¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆
Ú‰ ˙‡ı70. ∆»≈

בשעת 69) הפלך בראש אותו שנותנים נקוב כדור חצי
בפירושו  (רבינו הנקב דרך נמשכים והחוטים טוויה,

הכלי,70)למשנתנו). עיקר והוא עץ, של הוא הפלך
הטווייה. את להקל תוספת היא והפיקה

.„ÈLBk‰71‡ÓÈt‰Â72ÏÈÏÁÂ ‡ÈBÙÓÒÂ Ïwn‰Â73 «¿«ƒ»¿««≈¿ƒ¿¿»¿»ƒ
˙ÎzÓ ÏL74ÔÈtˆÓe ıÚ ÏL eÈ‰ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ∆«∆∆¿«¿ƒÀ¿»»∆≈¿Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ75‰È‰ Ì‡L ,‡ÈBÙÓq‰ ÔÓ ıeÁ ; «∆∆¿ƒƒ«ƒ¿¿»∆ƒ»»
ÌÈÙk Ïea˜ ˙Èa da76- ‰tˆÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈ƒ¿»«ƒ««ƒ∆ƒ¿À»

‰‡ÓË77. ¿≈»

מ"ו).71) (שם "והאימה".72)פלך הגירסא (שם) במשנה
בפלך. אותם טווים וממנו החוטים, את עליו שכורכים העץ

נגינה.73) למעלה.74)כלי המנויים הדברים לכל נמשך
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טומאה,75) מקבל אינו מצופה דבר שכל רבינו, שיטת
גורם  הציפוי כי הציפוי, בלי טומאה לקבל ראוי הוא ואפילו

עליו. חולקים ורבים הכתוב. מגזירת לוחות 76)טהרה
הסימפוניא, לתוך אותם שמכניסים מתכת של דקים
קול. ומשמיעים נרעדים הם בסימפוניא וכשנופחים

מאד 77) צר המקום כי מצופה, אינו הקיבול שבית מפני
ונראה  טוב'. יום ('תוספות לצפותו טכנית אפשרות ואין
על  לרעה משפיע שהציפוי מפני מלצפות שנמנעו להוסיף
במקרא  מובאת "סימפוניא", הנגינה [כלי הכנפים). צליל

ה)]. ג, (דניאל

.ÂË˙¯ˆBˆÁ‰78˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ˙ÏvÙnL79ÔÈ‡ Ì‡ : «¬∆∆∆¿À∆∆À¿À¿ƒ≈
Ôn‡ ‡l‡ d¯ÈÊÁ‰Ï Ú„BÈ80‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ≈«¿«¬ƒ»∆»À»¬≈¿«∆∆À¿»

˙¯aÁÓ ‡È‰Lk81ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;82d˜¯ÙÏ Ïk‰ ¿∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ«…¿»¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - d¯ÈÊÁ‰Ïe83. ¿«¬ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

טהורה,78) ופשוטה טמאה עגולה "קרן (מ"ז): שם שנינו
ר' שלה, הקב טמאה. - מתכת של שלה מצופית היתה אם
טמא". הכל חיבורן ובשעת מטהרין, וחכמים מטמא טרפון
מהרבה  מורכבת לחצוצרת שהכוונה רבינו, שם ומבאר
במקרא  כתוב זה נגינה (כלי בהמה של לקרן ולא חלקים,
עצמו  בפני חלק וכל משרוקיתא"), קרנא "קל שם): (דניאל
קרן  זה: כלי של סוגים שני וישנם כלי . תורת עליו אין
את  להרכיב יכול אומן רק העגולה פשוטה, וקרן עגולה
ולהרכיבה, לפרקה אדם כל יכול הפשוטה ואת חלקיה,
חייב  בשבת עגולה קרן המחזיר א): מז (שבת אמרו ולפיכך
רבינו  ודעת פטור. - פשוטה מלאכה), שעשה (מפני חטאת
חיבור  אינם מחוברים כשהם אפילו הפשוטה שחלקי
ידע  ובלי טירחה כל ללא מתפרקים שהם מפני לטומאה,
אחריה. והבאה זו הלכה תתפרש זה ביאור ומתוך אומנות,

קיבול.79) בית להן שאין עצם או עץ כן 80)של ואם
עגולה. קרן מסוג שלם.81)היא כלי שהוא מפני

פשוטה.82) קרן חיבור 83)שהיא אינו כזה חלש חיבור
וכסףֿ ראב"ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,

משנה).

.ÊË‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85- «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86·Á¯‰ ¯Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -88- ¯eaÁ ˙ÚL·e ; ≈¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË Ïk‰89Ba ‡ˆBik .90‰¯BÓ È˜ :91- ÔÓˆÚ ÈÙa «…»≈«≈¿≈¿»ƒ¿≈«¿»

ÈÂÏ ÌL Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡92; ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈¿«
dlL Á¯t‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó - ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»

.‡ÓË Ïk‰ - ¯eaÁ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ«…»≈

במשנה.85)שם.84) שנאמרה ל"מצופית" הכוונה
שהיא 86) מפני והטעם, לחצוצרה. מחובר כשאינו אפילו

בפירוש: כתוב במשנה עצמו. בפני שם לה ויש מתכת של
הדבר, ותמוה טמאה". מתכת של שלה מצופית היתה "אם
מתכת. של היתה אם המילים: את השמיט שרבינו

של 87) התחתון החלק פירוש, שלה". "הקוו במשנה:
שם 88)החצוצרה. לו שאין מפני מתכת, הוא אם אפילו

ה"א). פ"ט למעלה (ראה עצמו החצוצרה 89)בפני כל

טמא, הכל ולפיכך עיקר. היא והמצופית אחד, ככלי נידונית
עצם. או עץ של הוא הקוו אם לזה.90)ואפילו דומה

המנורה.91) לגוף קבע של חיבור מחוברים שאינם
סתם.92) "קנה" ולא מנורה", "קני שקע 93)נקראים:

שנותנים  כלי = (נר הנר את מכניסים שבו המנורה, בראש
והפתילה). השמן מגוף 94)בו מפורקים כשהם אפילו

והטעם, עצמם. בפני שם להם שאין ואףֿעלֿפי המנורה,
שכלי  נתבאר ה"ב פ"ט למעלה קיבול. בית להם שיש מפני
שם  לו אין אפילו טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכת

עצמו. בפני

.ÊÈÌÈvÁ‰ ˙¯B˜95‰¯hn‰ ‡È‰L ,96da LiL , ««ƒƒ∆ƒ««»»∆≈»
ÌÈÁÈpnLÂ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ˙ÎzÓ ÏL ˙BBLÏ¿∆«∆∆¿«∆∆À¿»¿∆«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÈÏ‚¯a d˙B‡97‰¯B‰Ë -98¯ÏBw‰Â .99- »¿«¿≈»¬ƒ¿»¿«»
‰¯‚Ó .‰‡ÓË Ïa˜Ó100˙Ïc‰ ¯BÁÏ ‰ÈpL ‰OÚL101, ¿«≈À¿»¿≈»∆»»ƒ∆»¿«∆∆

da LnzLnL Èt ÏÚ Û‡102˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ««ƒ∆ƒ¿«≈»≈»¿«∆∆
‰‡ÓË103È¯‰ - ˙Ïc‰ ¯BÁÏ d‡OÚ ˙‡ÓËpMÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ∆ƒ¿»¬»»¿«∆∆¬≈

¯ÓÒÓa ‰pÚa˜iL „Ú d˙‡ÓËa BÊ104dÎÙ‰ .105ÔÈa , ¿À¿»»«∆ƒ¿»∆»¿«¿≈¬»»≈
‰hÓÏÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ106- ÌÈ„„v‰ ÔÓ ÔÈa ƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈ƒ«¿»ƒ

‰¯B‰Ë107. ¿»

מ"א.95) פי"ב החיצים.96)שם את אליו שקולעים לוח
רגל 97) לתוכה ומכניסים רחבה, פגימה ובו ברזל גוש

הברזל. אל אותה וקושרים קורה מניחים ולמעלה האסיר,
כז). יג, (איוב במקרא "סד" שמו זה מפני 98)מכשיר

כלל. כלי לעול 99)שאינה דומה האסירים, צוארי שעל
הבהמה. צואר פ"ד 100)שעל מציעא בבא כלים, תוספתא

את 101)ה"ה. בחריץ והכניס במשקוף, חריץ עשה
משור, = [מגירה הפתח. לחלל בולטות ושיניה המגירה,

(שמ  הכתוב במגירה].מלשון וישם לא) יב, ואלֿב
מחוברת.102) לקרקע.103)כשהיא מחוברת שהיא מפני

בתוך  שיניה שעשה "מגירה אמרו: ג, פי"ד שם [במשנה
שבמשנה  והברטנורא הרא"ש ופירשו טמאה", החור
מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה
בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה

טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.
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.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆

‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈
‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי
קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול

קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם
פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים

של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים
מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו

לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת
החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ

מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים
שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים
בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של

בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן
בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה

דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן
פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את

הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»

המסרק 34)שם.33) ושיני עבים, יותר הם הפשתן חוטי
צמר. של מבמסרק יותר מזו זו ומרוחקות ראוי 35)עבות

פשתן. בו לסרוק עדיין וֿד'36)הוא ג' אלו הלכות שתי
ב'כסף  זה על העיר (שם. ביבמות הסוגיא לשיטת מנוגדות

שם). ראה הקודמת. בהלכה משנה'

.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL38- ˙Ói˜ Ô‰lL «¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
ÔÈ‡ÓË39ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L , ¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ

¯‡a‰40.Ì„wÓ eÈ‰Lk «¿≈¿∆»ƒ…∆

האשקלוניים.37) הכדומים מ"ז: עם 38)שם השלשלת
זה 39)הווים. בכלי להשתמש רגילים היו באשקלון

ברזל  של שלשלאות קבועות ובו ארוך, עץ ממוט המורכב
שנפלו  כלים מוציאים זה בכלי כפופים, ווים שבראשיהן
פשוט, עץ הוא שהמוט אףֿעלֿפי טומאה מקבל והוא לבור.
משמש  והעץ הכלי, עיקר הם והווים שהשלשלאות מפני

חבל.40)אותם. בה יקשור אם או עמוקה אינה כשהבאר

.Â‰¯‚Ó41ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL42‰¯B‰Ë -43. ¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»
da ¯izL44ËÈq‰ ‡ÏÓ45,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ƒ¿«≈»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»

¯‚Ï ¯LÙ‡ È¯‰L46.¯‡Lpa ∆¬≈∆¿»»…«ƒ¿»
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מ"ד).41) (שם ניטלה 42)משור שיניים שתי כל מבין
בלי  שיניים שתי נשארו ולא ניטלה, שנייה שן [כל אחת

ביניהן]. בה.43)הפסק לנסר איֿאפשר מקום 44)כי
שיניה. ניטלו רבינו 45)שלא אגודלים. ארבעה כשיעור

הסיט  מלוא בין הבדל שיש מבאר, למשנתינו בפירושו
ורוחב  שאמרנו, כמו שיעורו הסיט מלוא הסיט, לרוחב
האצבע  וראש האגודל ראש בין המרחק הוא הסיט
[בפירושו  האפשרות. קצה עד מזו זה אותן כשמרחיקים
שתות  הוא הסיט שמלוא רבינו, כותב - ב קה, שבת למשנה
כאן, האמור השיעור מחצי פחות הוא זה ושיעור הזרת,
(לא  אצבעות עשרה שתים = אמה חצי הוא הזרת שהרי
מ"ב]. פ"ג לערלה פירושו ראה וצע"ג, אגודלים),

לנסר.46)

.Ê„ˆÚn‰47ÏÓÊ‡‰Â48˙ÏÒÙn‰Â49Ác˜n‰Â50 ««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«
eÓbÙpL51‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú -52ÔÓeqÁ Ïh .53- ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë54ÌÈLÏ e˜ÏÁpL ÔlÎÂ .55ÔÈ‡ÓË -56ıeÁ ; ¿ƒ¿À»∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ57È˜e¯‰Â .58 ƒ««¿≈«∆¬≈≈»ƒ¿…¿»¿ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ

.ÈÏk ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒ

נגרים.47) בו שמשתמשים גרזן שם . רבינו 48)כלים,
והנגר  התחתון, בקצהו מחודד ארוך ברזל מפרש: במשנה

העצים. את בו וחותך ידיו בשתי אותו סכין 49)אוחז
הקרשים. את בה ומחליקים עץ, של יד בבית מורכבת חדה

הערה 50) לקמן ראה בעץ, נקבים בו קודחים שהנגרים כלי
[פירש  רבינו נו. פירוש ע"פ למעלה האמורים הכלים כל נו

לכלים  אלה במונחים משתמשים כיום אולם במשנה,
ראויים 52)נסדקו.51)אחרים]. עדיין שהם מפני

עשויים  האלה הכלים שכל מפרש, שם רבינו למלאכתם.
פשוט, ברזל הוא האחד לזה, זה מרותכים חלקים משני
קשה  יותר מברזל עשוי – וינקבו יחתכו שבו החלק – והשני
שאינו  החלק נסדק ואם לפלדה). הכוונה (כנראה חזק ויותר
כאילו  הקשה, הברזל גבול את עובר הסדק אין כלֿכך חזק
"חיסום". זה חלק נקרא ולפיכך המעבר, את חוסם זה

הקשה.53) הכלי.54)הברזל עיקר הוא זה חלק
ראוי 56)לארכן.55) עדיין שהוא קטן כלי נשאר שהרי

הראשונה. בפירוש 57)למלאכתו שלנו בדפוסים
הוכחה  מכאן אולם המקבת", שם "ומקדח כתוב: המשניות,
"מנקבת". וצ"ל היא, המעתיק או הדפוס שטעות

אולם 58) העצים, בו שמחליקים הכלי שהוא מפרש ה'ערוך'
ביאר  ולא במשנתינו, שנאמרה "מפסלת" כך פירש רבינו
חלקים  משני מורכב כלי שהוא רק וכתב הוא, מה רונקי כאן
טומאה. מקבל אינו ולכן שלם כלי אינו עצמו בפני חלק וכל

.ÁÛÈq‰59ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â60, ««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»
„È ÏbÓe ÁÓ¯‰Â61¯Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL63 ∆«¬≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ
e˜ÏÁpL64‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk - ∆∆¿¿»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆

BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ65. ∆≈≈¿«¿

מ"א.59) במשנה.60)שם שנאמר פגיון כך מפרש רבינו
פיות. שני לו שיש סכין מפרש שמשתמשים 61)והר"ש

הבית. תבואה.62)לצרכי בו מדובר 63)שקוצרים
המחובר  יד בית להם שיש או מחוברות חוליות של בכלים

אחרונה'. 'משנה ראה ולא 64)בהם. בחלקים נתפרקו
מהם.65)נשברו. חלק בכל שערות לחתוך אפשר

.ËÌÈ¯tÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני 66) מורכב אינו זה כלי "מספרת". כתוב במשנה
של  דק) (טס רדיד "יביאו מפרש: גאון, האי רב סכינים.
אחד". לצד אותו ומכפלים ראשיו משני אותו ויחודו ברזל

פ"ג 68)נשברה.67) שם [בתוספתא, סבוכות. שערות
כבתחילתו, שהוא מפני מטמא, יהודה "רבי אמרו: ה"ב,
הסבך, את בה חותך ועכשיו הסבך את בה  חותך בתחילה
אילנות, סבכי חותך הגר"א שם ופירש מטהרים". וחכמים

שערות. סבכי מפרש ורבינו

.ÈÔBÈ¯L69¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁ¯Ï ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë72.BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â »√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿
‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ ‰Ïa73‡ÓË -74Ì‡Â , »»¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒ

˜ .¯B‰Ë - ‰hÓlÓËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv ƒ¿«»»ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ -75. ¬≈¿«∆∆À¿»

פ"ג.69) בבאֿמציעא כלים להגן,70)תוספתא, ראוי אינו
הגוף. רוחב כל מכסה אינו מכסה 71)שהרי חלק ונשתייר

רחבו. לכל הגוף של חלידה.72)חלקו עלֿידי
נשאר.73) העליון הלב 74)החלק את מכסה שהוא מפני

החזה. שהוא 75)ואת אדם תכשיט – לכאן בא חדש כלי
ה"ו). פ"ח למעלה (ראה טומאה מקבל

.‡È˙¯ÙBÙL76ÌÈ·‰Ê ÏL77ÔÈ‚BÊ ÏLÂ78ÏLÂ ¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈÁt79˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏLÂ80- dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL «»ƒ¿∆≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,
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הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…

da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»
ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר
הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה

דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט

הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש
גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי

מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום
ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות

? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל
ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««

מ"ב.118) פי"ג "קוליגריפון"119)שם כך מפרש רבינו
במשנה. האפר.120)שנאמר את בו לגרוף ראוי ואינו

כלי 121) תורת ועדיין בשר, לצלות בהן להשתמש שאפשר
קצהו 122)עליו. העיניים, את לצבוע שתשמישו כלי

השני  וקצהו הצבע, את נוטלים ובה קטנה ככף עגול האחד
שבו 124)הצבע.123)ישר. המכחול, של הישר הקצה

העין. לתוך הצבע את מכניסים

.ÎÈÏk125‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»

L‡‰ ÏÚÓ B‡127;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh : ≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»
˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh128 ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆
ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a ÔÈ·˙BkL129: ∆¿ƒ¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒ

- ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË - ·˙Bk‰ Ïhƒ««≈»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈
‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆
ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯‡Lp‰«ƒ¿»»«¬≈≈¿«¿≈«≈
Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL ˜ÁBn‰ ÏhpL∆ƒ««≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿

ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï ÚÈbiL È„k130È¯‰L ,‡ÓË - ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«
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B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰131,‡ÓË - «≈ƒƒ¿«≈»¿¿«»»≈
- ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Ba ˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈…«≈»∆

ונותנים 126)שם.125) הבשר את עליה מניחים רשת.
אש. גחלי על לסטרא"127)אותה "זומא רבינו לדעת זהו

הסבירו, משנה' ה'כסף וכן [הראב"ד במשנה. שנאמרה
של  כ' והלכה לסטרא, זומא של פירוש היא יט שהלכה
אלו, למשניות פירוש לידם הגיע לא כנראה "קוליגריפון".

כאן]. פירושנו מסתמך על 128)שעליו בו שכותבים
אחר. רך חומר או קצת 129)השעווה רחב הוא זה ראשו

אותיות. בה שחרטו השעווה את בו ומחליקים
היד.130) לפס מחוברות שהאצבעות כדי 131)למקום

בו. ולמחוק היד בכף המכתב את לאחוז שיוכל

.‡ÎÌc¯˜132BtLÚ ÏhpL133L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â , À¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»
BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba ¯bÓ¿«≈»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ

BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË -134¯B‰Ë -135. »≈ƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

מ"ג.132) מחודדים,133)שם קצותיו שני הקורדום
ומעוגל  קצר והשני הנגרים, בו ומשתמשים מאד רחב האחד
עושף, נקרא הראשון הבית. במשק עצים בו ומבקעים קצת
יג, (שמואלֿא ["במחרשתו" למחרישה דומה שהוא מפני
ביקוע". "בית נקרא והשני עושפיה], יונתן מתרגם כ)

טהורים'134) מים 'הגהות (ראה הקת של קיבולו בית
שם). המשניות, למלאכתו.135)לפירוש ראוי שאינו מפני

.·Î¯BÁ¯Á136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯138BÙBwÓ ¯aL .139.¯B‰Ë - Àƒ¿««»

את 136) בו ומנערים המרדע ראש בו שמכניסים הברזל
כג. הלכה ראה שרשים, בו חותכים וגם המחרישה מן העפר

מחודו.137) חלק החוד.138)נטל ראה 139)של
"קופו"]. רבינו גורס למשנתינו, [בפירושו הקודמת. בהלכה

.‚ÎÚc¯n‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„ ‡¯˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ , ¿»≈ƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

ראם 140) (בדפוס ה"ה פ"ג בבאֿמציעא כלים תוספתא,
"מרדע"). וצ"ל "מרדה". כתוב על 141)וילנא, שנותנים

הילוכה. ליישר הבהמה רומא.142)צואר דפוס ע"פ
"בו". המילה הושמטה מאוחרים, בדפוסים

.„Î˙˜ÈÓ143˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL144, ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL145˙Ï„· B‡146 ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰p¯aÁÈÂ147¯‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

dÓB˜Óa151B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿»∆»¿≈«»∆¿»»«»
‰pLiL „Ú eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka152˙‡ «…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«∆¿«∆∆

ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ153˙ÎzÓ ÏL «¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ∆«∆∆
‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL154¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»

eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk155Ô‰ÈËeLt ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa , ¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈¿≈∆
.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

מ"ב.143) פי"ד מן 144)שם יין לשאוף בה שמשתמשים
מתכת 145)החבית. של שפופרת שמרכיבים אנשים יש

לנוי. – מקל על שנותנים 146)קטנה מפרשים [ויש לנוי,
ירקב]. שלא העץ על לשמור כדי הדלת, תחת אותה

למשנתינו).147) בפירושו (רבינו מפני 148)במסמרים
בה  שתקע ממש, בגופה במעשה תשמישה שינה שהאדם
העץ. את משמשת היא ועכשיו וניקבה, מסמרים

במסמרים.149) חיברה ולא המקל את בה תחב
במסמרים.150) קבעה ולא שבדלת בחריץ הכניסה
טומאתה.151) ממנה פקעה לא נטמאה, אם ומכלֿשכן

לקובעה  בכוונה לכתחילה השפופרת עשה כשלא ומדובר
לא  - כך לשם לכתחילה עשאה אם אבל במקל, או בדלת
טומאה. מקבלת אינה ולפיכך כלי, תורת עליה ירד

על 152) מיוסד זו הלכה פירוש [כל בגופם. מעשה ע"י
למשנתינו]. רבינו את 153)פירוש עליו עורך שהנחתום

מעשה 154)הלחם. עשה שלא מפני טומאה, מקבל
בגופם.155)בגופו. שינוי נעשה ולא

á"ôùú'ä èáù 'ì éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר

שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלי

.‡ıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xfg oz`nehn exdh exaypy mvr ilke xer ilke ur ilk"
."mixedh milkd .. mdixayn ilk dyre

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
מציאות  שאינו ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
ש"אני  יהודי על מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו
של  עצמיותו על מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי

נחלתו". חבל יעקב עמו ה' "חלק - יהודי
שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
אצלו  להיות יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
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milkקב zekld - dxdh xtq - hay 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"לב  ענין שהוא הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך
אין  אמנם מטומאתן". "טהרו ואז התשובה עבודת - נשבר"
צריכים  הקדושה ענייני וכל שבור, להשאר צריך הכלי
להיות  צריך האדם גם וכך ומלאים, שלמים בכלים להיות
רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים בענייניו גם שלם כלי
חוזר  משבריהם" כלי ועשה "חזר השבירה: אחרי ולכן
שהיה  ממה יותר נעלה ובאופן שלם, כלי להיות והופך
מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר השבירה קודם
(gk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו
שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה

בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה
כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו

שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,
חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו

אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת
גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון
שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»

epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,

אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"

.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.ÁÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
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- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈
Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.ËÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.ÈÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆
ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆
ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»
ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»

חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.‡È˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»

פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר

להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין
באצבע.

.·È,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.‚ÈÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש

.„ÈÈeÁÓz‰43- ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45- Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.ÂËÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.ÊËÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.ÊÈ‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆
„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«

.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
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מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה
מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
מוקטנת  או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את רואים
הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא

המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס
לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בדופן 2) נגעה לא ואפילו הכלי, לתוך הטומאה נכנסה אם
אוירו.3)הכלי. את גם הזיז שהרי ממקומו, הזב הזיזו אם

ב.4) כד האחרים.5)חולין הכלים זו 6)בכל דרשה
בחולין  ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים' ב'תורת נאמרה
כלי  "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין למדו א כה,
יותר  שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף ורבינו פתוח",

פשוטה.

.·ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ
.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.‚Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa Ò¯Á∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË -ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ
.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.„Ò¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ

CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…

ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ
‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»
ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.‰e‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.Â‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ

‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»
ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
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קה milk zekld - dxdh xtq - hay 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿
BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ

Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆
- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈

‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין
טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג

והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא על 27)ולא המונח
התנור. לאויר 28)קרקעית נכנסו לא שמעולם לומר,

מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות
משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק

והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק
דק.

.Êı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.Á‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«

Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב

בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,
מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים

התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים
מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.Ë¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום

יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת
שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.ÈÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.‡ÈÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני
בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני

את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר
כולו.

.·ÈÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
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‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»
Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»

‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆
ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈
‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿

‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ

dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«
ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד

.‚È‡Ï·Ë80¯Á ÏLda ˙B˜e·c ˙B¯Ú˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆
Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆
.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»

ÂÈza eÈ‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»
¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»

‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ

.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של
אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר

לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל
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תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.‡ÏÈvn‰ Ïk2ÏÈ˙t „ÈÓˆa3˙n‰ Ï‰‡a4ÏÈvÓ - »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

¯eÓÁ‰6Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

מ"א.2) פ"ח ומהודק.3)כלים מחובר כיסוי 
"וכל 4) טו): יט, (במדבר תורה אמרה המת, אוהל בטומאת

ומכאן  הוא", טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי
טהורים. שבתוכו מה וכל הוא – פתיל צמיד עליו יש שאם

המוטל 5) פתיל צמיד חרס בכלי הנמצאים ומשקין אוכלין
נטמאו. לא – בתוכו שטומאה גדול חרס כלי בתוך

ימים.6) שבעה טומאת כלי 7)שמטמא של תוכו בטומאת
שכלי 8)חרס. פעמים, כמה כבר נתבאר אחד. יום טומאת

במת. נגע אם אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

.·‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe9Ï‰‡a ¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆
˙n‰10ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck , «≈»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk .Ò¯Á∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈

ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰ È¯‰ -12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»
„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ı¯M‰«∆∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ

¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a ‰e˙e ÏÈ˙t13ÔÎÂ] . »ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

את 9) ותטמא לתוכו הטומאה תיכנס שלא מציל פתיל צמיד
הטומאה  על מעכב אינו אבל בו, הנמצא הטהור הדבר

מלצאת. בו צמיד 10)הנמצאת בכלי סגור המת מן כזית
הנמצא  כל ומטמאה חודרת טומאתו באוהל, המוטל פתיל

חרס.11)באוהל. על 12)של עיכב הסגור הכלי
מלהיכנס. פתיל 13)הטומאה מהצמיד יצאה הטומאה

כלים  (תוספתא, שבתוכו מה כל את וגם התנור את וטימאה
ה"ו). פ"ו

.‚˙ÚaË14ËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË -15‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡16Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó17. ≈¬ƒ

מ"ו.14) פ"ט, שם שבתוכו.15)משנה, וכל החרס כלי
הטמא 16) בין חוצץ דבר כשאין ישירה, נגיעה שרק מפני

מטמאה. – מיטמא 17)לטהור חרס שכלי מפני
כאן  והרי כלל, נגיעה בלי באווירו, נמצאת כשטומאה

נגיעה. בטומאת מהֿשאיןֿכן באווירו, נמצאת הטומאה

.„ÏB‚¯z18¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
¯epz‰19¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -20- ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿

¯epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á22˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL C¯„k ,23. ∆∆¿∆∆∆«ƒƒ¿…∆«≈

מ"ה.18) פ"ח חי.19)שם כשהוא מבואר 20)ויצא
מטמאה. אינה חי בגוף בלועה שטומאה ההלכה, בסוף

אינו 21) עצמו התרנגול התרנגול. שבמעי הטומאה מן
של  הבליעה בבית רק מטמאה טהור עוף נבלת כי מטמא,
ה"א). פ"ג הטומאות אבות הל' (ראה האוכלה האדם

נגיעה.22) בלי אפילו שמטמא חרס כלי אוויר מטומאת
מטמאה. אינה שנגיעתה טומאת 23)וכלֿשכן הל' ראה

ה"אֿב. פ"כ מת

.‰ÌÈ¯·c24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ

‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰27BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ »»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»

ËÓw‰ CB˙a28. ¿«∆∆

מ"י.24) ב).25)שם מב, (נדה חי בעל סגר.26)שבגוף
מטמא.27) – כעדשה השרץ שקמט 28)בשר שם, כרבא

כבלוע  ולא חרס, כלי באוויר שמטמא הסתרים כבית נידון
חי. בבעל

.Â‚BÙÒ29‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆
,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ ·e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒ¯Á . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33¯epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ˜q‰Â35ÌÈ¯·c ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ; ¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»«¬ƒ¿«
‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰38˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ ,39 «ƒ»≈≈«¿∆»ƒ»¿ƒ»≈

ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆¿«≈««««
‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Ètƒ∆…À«¿ƒ≈«¿ƒ»»≈¿«≈

‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú40˙Ù‚a ÔÎÂ .41‰L„Á42 «∆À«¿≈≈««¿∆¿≈¿∆∆¬»»
,‡ÓË - ¯epz‰ da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»««ƒ¿»

¯B‰Ë - ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL43BÊÈ‡ . ∆«¿∆»≈¬»ƒ»»»≈
Úe„È Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ»«

˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL44¯Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ"ד.29) פ"ט ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
[בתוספתא, טיפה. אחר טיפה מאליהם יוצאים שהמשקין
ונראה  ולהוציא". להכניס שעשוי "מפני אמרו: ה"י, פ"ו שם

זה]. את זה משלימים הנימוקים הראב"ד 31)ששני
את  ומוציאים הלפת את שסוחטים מפרש כאן בהשגותיו
את  מוצץ והוא המכה על היבש הלפת את ומניחים המשקה

שעושי 32)הליחה. מפני תנאֿקמא, מנמק שם בתוספתא
את  לבדוק כדי בו, הנבלע את וסוחטים ביין גמי נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב טומאה רבינו, שלדעת אףֿעלֿפי
בלועים  אמרו שלא מפני דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם
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משקין  אבל צד, מכל מחופה שהיא אלא שנבלעה, לפני
עמידתם  לגמרי ובטלה עמהם מתלכדים בחרסים שנבלעו

בכלים. אפילו מציל כזה מ"ה.34)העצמית, שם
החום.35) ידי התנור.36)על היסק בלי מטמאים שאין
קלה.37) הטומאה.38)שטומאתם אב אם 39)שהם

היסק. ידי על להוציאם נחלקו 40)אפשר - ב סב, בנידה
אומר: לקיש ריש המשנה. בפירוש לקיש וריש יוחנן רבי
אףֿעלֿפי  חמורים משקין אבל קלים, משקין אלא שנו "לא
משקין  "אחד אמר: יוחנן ורבי טמא". התנור הוסק שלא
אי  (כן), אין – התנור הוסק אם חמורים, משקין ואחד קלים
והקפיד  לצאת "יכול פפא רב אמר שם ובמסקנא לא". – לא
וריש  יוחנן רבי נחלקו (במה פליגי כי טמא, דבריֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)
טמא, – הקפיד שלא אףֿעלֿפי לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אףֿעלֿגב יוחנן) רבי (דעת סבר ומר
– לא אי היסק) בלי אפילו טמא, פירוש (כן, אין – הקפיד
יוחנן. כרבי רבינו ופסק חמורים, במשקין שם מדובר לא".

שמנם.41) שנסחט אחר זיתים נתייבשה.42)פסולת שלא
שבה.43) המשקה כל נתייבש שכבר רואים 44)מפני

להוציא. מסוגל שהחום בכמות לחלוחית עוד בה שיש
שנים.45) משלוש יותר ואפילו רב, זמן לאחר כלומר

.ÊÒ¯Á ÈÏk46„Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒ
˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË -ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

Ò¯Á ÈÏk47ÁL C¯„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48¯epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰ - „Á‡∆»«…»≈

מ"א.46) פ"ח במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אףֿעלֿפי כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.Á¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Ò¯Á ÈÏk49Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ50‰Ê È¯‰ - «ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆
¯B‰Ë51BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;52. »∆∆¡«∆…∆

בחלק 50)טהור.49) נמצאת הפנימי שבכלי הטומאה
החרס. כלי דפנות בין נטמא.51)השקוע לא החרס כלי

ה"ח.52) ז פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

.ËÔÎÂ53ÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ

‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ
CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿

BÎBz55‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk .56˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡57 ≈««∆∆À»¿≈»≈∆
‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆

B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
- ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È¯‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿
ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»

ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï59Ô‰ È¯‰ - «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a60ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆
,‡ÓË - ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ¿»
¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ
Ì‡ ?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ

ÛËL ÈÏÎa ‰È‰61ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa -62ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â . »»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa B¯eÚL - ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk ·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈

Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ65. «¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

מ"ב.53) פ"ח למטה 54)כלים שהוא במקום מונחים
הטמא. הכלי אינם 55)משפת ומשקין האוכלין והרי

הכל  של (בתוכו) באווירו ישר באופן אלא מונחים הטמא י
תוכו. תוך נקרא וזה הטמא, של בתוכו הנמצא כלי בתוך

עץ.56) עור.57)כלי כלי – והתנור 58)נוד החבית
שבהם. והמשקין מדובר,59)והאוכלין זו בבבא גם

והקדירה. החמת משפת נמוכה התנור או החבית כששפת
הכתוב.60) מן זה למדו (שם) כהנים' כלים 61)ב'תורת

אותם. מטהרת במקווה נופלים 62)שטבילה שזיתים נקב
השלמות). ראה שם, כהנים' ('תורת שם.63)דרכו משנה,

ולמשקין.64) קובע 65)לאוכלין טומאה קבלת ולענין
מקבל  עודנו - משקה ככונס ניקב ואם יותר, הגדול השיעור

לאוכלין. העשוי כמו טומאה

.ÈÌ˙Ò66ÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ »«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê67ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰68. «»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ -70Ò¯Á ÈÏk „iÓ71. ≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

החיצונה 66) ששפתם פתוחים בכלים מדברת אינה זו הלכה
פתיל. צמיד ובדין וסתום שלם כלי בשילשל אלא עודפת,

שלאחריו.67) לבבא מבוא כעין ונאמר פשוט, זה דין
של 68) השגתו מיישב זה [פירושנו ה"ב. פי"ד למעלה

לקמן 69)הראב"ד]. (ראה החרס עם יפה מתחבר זפת
הי"ד). אלה,70)פי"ט כלים עם יפה מתחבר אינו הזפת

כנקובים. נקוב 71)ודינם חרס) (שאינו כלי שילשל אם
ששרץ  חרס כלי לתוך בתוכו ומשקין שאוכלין בזפת סתום

החרס. כלי מאוויר והמשקין האוכלין נטמאו – בתוכו

.‡È˙¯ek72‰˙eÁt73L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ -74.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה
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ההערות 74)בפירושו). [ראה הקודמת. ההלכה סוף ראה
יב]. להלכה

.·È˙ÓÁ‰75‰LÈÙk‰Â76Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL «≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ«
ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Èt ÏÚ77„iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«

Ò¯Á ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ Ò¯Á79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

Ò¯Á ÈÏk80. ¿ƒ∆∆

ה"ו.75) פ"ו בבאֿקמא כלים פ"ה 76)תוספתא, באהלות
השטח". על ניצבת שפה לו אשר "כלי רבינו: פירש מ"ו,

טומאה.77) קבלת חרס 78)לענין לכלי אותם שלשלו אם
שבתוכם. מה נטמא לא בתוך 79)טמא, אינו ואווירו

משפת  למטה כשהפחת אבל תוכו, בתוך אלא הטמא הכלי
הטמא. החרס כלי אוויר עם החמת אוויר מתחבר - הכלי

הכלי 80) בתוך נמצא הקיבול שבית אףֿעלֿפי כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה  הטמא.

ה"ט). למעלה (ראה

.‚È¯BÚ81ËeLt82¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á ÈÏk83- ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰ È¯‰¬≈««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ

CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á84‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k , ∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»
.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

ה"ב.81) תוך.82)שם לו מכל 83)שאין ומכוסה כרוך
טו)84)צד. יט, (במדבר בתורה כתוב פתיל, צמיד דין

אבל  טומאה, לענין נאמר שם אמנם פתוח". "כלי בלשון
להצלה. למדנו ממנו

.„ÈÒ¯Á ÈÏk85Ò¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L ¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»

·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡86B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â87 ¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»

¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡ - ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙È·Á‰ ÈÏeLaL92.¯B‰Ë ∆¿≈∆»ƒ»

ג.85) פ"ח כלים זה 86)משנה, נוגעים האווירים פירוש,
בכלי.87)בזה. פחת 88)המונחת שאם למדנו בהי"ב

ואין  שבחמת, מה נטמא – הטמא הכלי משפת למטה החמת
את  מקיפין הכלי דפנות שם כי כאן, לנידון סתירה בזה
תוך  בכלל זה אין ולכן הדפנות, בתוך אוירה ונמצא הפחת

שלפנינו. בהלכה מהֿשאיןֿכן התנור.89)תוכו, משולי
דפנות 90) אלא שוליים להם היו לא הגדולים התנורים

שאם  כאן, ומשמיענו הקרקע. על אותם ומעמידים בלבד,
גומא  ובאותה עליו, עומד שהתנור במקום גומא היתה

הדפנות  מראשי למטה וכולה טהורה, חבית מונחת
החבית. נטמאה לא – התנור של למעלה.91)התחתונים

ה"ו 92) פי"ג למעלה (ראה תוך להם ויש שפה המוקפים
בגומא). שרץ בדין

á"ôùú'ä 'à-øãà 'à éòéáø íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר

של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»

ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ

.‰¯ÈÎk¿ƒ»

ד.2) משנה ד פרק מטיט 3)כלים עשויים חרס כלי
נקראת  בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים

מלאכתו,4)"צירוף". כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
הבליטות  את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי

למכירה. שמוציאו לפני הכלי על 5)שבשפת אף מלמדנו,
וכופח  כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי

מספיק. ההיסק.6)אינו לפני צירוף צריך ואינו
קדרות.7) שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול משמשת
פ,8) שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת שהכוונה פירשו ב
בשמן.10)מעורבבת.9) בו 11)מרוחה ויש מכירה קטן

בלבד. אחת לקדירה מקום

.·B˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא
קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו
בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).

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



milkקי zekld - dxdh xtq - '`Îxc` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"

טפח". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי
רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה

חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.„Ba ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.‰BˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת

.ÂÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«

elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי

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



קיי milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.

.‡È‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»

B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe ¯·c59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«

¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) כירה 59)של או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
טיט  של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של

חרס. של תנור תורת עליו בפנים 60)מורידה שרץ נגע אם
נטמא. - חרס 61)התנור שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי

כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם
ואף  האבנים גם נטמאו - אינם התנור אבנים שכלי פי על

מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.·ÈÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא
גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.‚ÈÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»

ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿
ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»
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˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.„ÈÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן
שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.ÂË‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.ÊËÌÈÁah‰ ˙¯Èk86Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ ÔlÎÂ¿À»¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.ÊÈ˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»

dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»
˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ

‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»
Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»

‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ
È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈

‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿
˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆

‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈

Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»

dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ
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קיג milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»
.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני

למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה
טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם

בפחות 9) למלאכתו ראוי אינו לחם, לאפיית שמלאכתו תנור
לבישול, בה שמשתמשים כירה, אבל טפחים. מארבעה

אצבעות. שלוש של גובה ה"ב.10)מספיק פט"ו ראה

.·‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה

כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
ה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד טפילה יכולה

עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה
עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני

ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק
לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים

ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת
מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
שאיֿ ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.‚¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆
BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆

‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆

.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»
Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ

¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»
.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה גדול 23)כלים הוא אם ודווקא
גם  - יותר גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים
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טהור. מ"ח.24)הגדול תנורים 25)שם כמה כאן ויש
טהורים 26)נמוכים. גדול תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם חדש 27)אם כתנור דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי אבל 28)לגמרי,

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר
מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור

יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.„¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.‰BÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈

‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»

ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈
‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור
החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח

וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא
מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
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ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו
הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת

.‚È‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.„È˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»

.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת  להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר

גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים
וכו'. אצבעות שלוש

.‡ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk2‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - »¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»
dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯ˆ5Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .6 »ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»

¯eaÁ -7ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â , ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡8. ∆¿»∆ƒ»¿ƒ

לצורך 2) הכלי את משמש והוא לכלי המחובר דבר כל
הכלי. יד נקרא – לה.3)מלאכתו צריך שהכלי

לח):4) יא, (ויקרא הכתוב מן זה למדו - א קיח, בחולין
טומאת  הל' (ראה שבצרכיכם לכל – לכם" הוא "טמא

פ"ה). זה.5)אוכלין בפרק מ"ב.6)לקמן פ"ה כלים
והכירה.7) התנור מן כחלק האבן 8)נידונות חלק

מן  אצבעות משלש יותר או התנור מן מטפח יותר המרוחק
מוסיף  אינו זה שחלק מפני עמהם, מתטמא אינו הבירה,

להם. יד אינו – והכירה התנור תשמיש לצורך כלום

.·Átk‰9B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;¯ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי"ג.9) פט"ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚¯epz‰ ÛÒeÓ11¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»
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milkקטז zekld - dxdh xtq - '`Îxc` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË -14¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,15. »≈¿∆«»ƒ»

שפת 11) על טיט שיכבת מוסיפים לפעמים מ"ה. שם
"מוסף  זו שיכבה חומו. וישמור להגביהו כדי התנור,

שמה. האפייה,12)התנור" למלאכת עוזר אינו זה מוסף
עצמו. התנור של גבהו מספיק כלל שצולים 13)ובדרך

עליו  משעין למכירה בתנור בשר הצולה והנחתום בשר, בו
נידון  ולפיכך שעליו, הבשר יצטנן שלא כדי השפוד, את

למלאכתו. היורה,14)כצריך במוסף גם להשתמש דרכם
לבשל. זיתים הרבה להם נזהרים 15)כשיש צבעים

עלֿידיֿזה. מתקלקל שהצבע מפני במוסף, מלהשתמש

.„˙¯ËÚ16‰¯Èk‰17‰¯B‰Ë -18‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ . ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈
‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»

¯epz‰ ˙‡ÓËa19- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ; ¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ
‰¯B‰Ë20BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ ,21,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â . ¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««

ÌÈ·‡ LÏL ÏÚ elÙ‡22.‰‡ÓË - ¬ƒ«»¬»ƒ¿≈»

מ"ג.16) מעוגל 17)שם מקום עשו הכירה בראש
"עטרת  ונקרא האש, מן שהורידו הקדירה את עליו להעמיד

עטרתה.18)הכירה". נטמאה לא הכירה, נטמאה אם
מלאכת 19) משמשת שהיא מפני נטמאה, – התנור כשנטמא

את 20)האפייה. בה להניח ראוייה אינה קטנה טירה
בנין 21)הפת. כתחילת טפחים ארבעה גבהה רגילה טירה

לתנור, מחוברת ואינה ה"א) פט"ז למעלה (ראה התנור
משלימה  שהיא מפני התנור, בטומאת נטמאת היא ואעפ"כ
ולפיכך  משתמשים, אין זה משיעור בנמוכה האפייה. את
לו. מחוברת כשאינה התנור מן כחלק דינה אין

חיברן,22) ולא התנור צידי לשלושת אבנים שלושה העמיד
לתנור. וחיברה הטירה את עליהן והעמיד

.‰˙Èa23Ct‰24ÔÈÏ·z‰ ˙È·e25¯p‰ ˙È·e26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰¯ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË - ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»

.ÔÈÏBzƒ

קטנים.23) כלים לכירה היו מחוברים מקום 24)שם.
השמן. פך בו לצורך 25)להעמיד תבלין בו שמשימים

משמשים 26)התבשיל. אינם הכלים אלה כל נר. בו לשום
מן  לכירה חיבור אינם ולפיכך ממש, הבישול פעולת את
(שבת  כמחוברים נידונים שיהא גזרו חכמים אלא התורה,

ב). בתוכה.27)מח, שרץ שרץ 28)כשנגע  נכנס
בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.

ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»

˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»
‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»

Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»
˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈

dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש
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קיז milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,
הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן

קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני
אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון

á"ôùú'ä 'à-øãà 'á éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר

יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ועשוי  מקבל שיהי' עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי
והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא ולדוגמא לקבלה".
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו
על  מרמז העפר, מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
כו'" האדמה מן עפר האדם את אלוקים ה' "וייצר האדם
טהרתו  זו ששבירתו הנשבר, כחרס ומשול מעפר שיסודו
צריך  שיהודי רוח" ושפל דכא ואת ..." ונדכא" נשבר "לב -

עפר  חרס כלי זאת עם וביחד שלם, כלי אחד מצד להיות
לו  באה יהודי של טהרתו כי הביטול, תכלית האדמה מן
אלא  אינה מציאותו שכל ומהידיעה הביטול מהרגשת
מקבלים  אינם עץ כלי פשוטי ולכן שלמעלה, המציאות

טומאה.
מים  של כסילונות מרגיש אבל קיבול בית לו יש אם וגם
בעצמו  ויודע למקום, ממקום המים להעביר עניינם שכל
למלאות  כדי רק הם הגדולים ופעולותיו מעשיו שכל
שעם  הרי המים", מהן שיצאו "כדי הקב"ה של שליחותו
ולכן  לקבלה" נעשה ש"לא בעצמו מרגיש שלם כלי היותו

טומאה. מקבל אינו
ששם  מלכים בספר הפסוקים את מזכיר זו בהלכה הלימוד
ספסל, הוזכר לא אבל ומנורה וכסא ושולחן מיטה נאמר
הוסיף  מדוע הנ"ל הדוגמאות הרמב"ם לקח משם ואם

ספסל. גם המשנה) (והוסיפה
אותו  "ששורפין זה הוא חרס שכלי שכתב מה ידוע הנה
באש  אותו ששורפין ביטול, עניינו האדם ובעבודת בכבשן"
עבודת  שהו"ע י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפי' שלמעלה

מרומזי  בתפילה העניינים ופרטי הנ"ל התפילה. בכלים ם
תפילת  ומנורה כסא ושולחן ערבית, תפילת זה שמיטה
- כסא ק"ש, וברכות דזמרה פסוקי הוא שולחן שחרית,
קונטרסים  המאמרים (ספר שמו"ע תפילת ומנורה ק"ש,

ואילך). ב. קסד, ח"א
אלא  לישיבה, עשויים ששניהם שווה, תוכנם וספסל כסא
וברמב"ם  מאחד. ליותר והספסל ליחיד הוא שכסא
שנעשה  בכסא פרט שהוא ספסל הוסיף (ובמשנה)
לפרט  שעניינם תושבע"פ הם והרמב"ם המשנה כי לישיבה
בנביא  אבל חרס. כלי אלא נאמר לא ובתורה תושב"כ, את
ארבעה  נפרטו לתושבע"פ תושב"כ בין "ממוצע" שהוא
ספסל  כאמור כי יותר עוד נפרטו וברמב"ם ובמשנה כלים,
ספסל  שאין ולהעיר בכסא. פרט הוא לישיבה המיועד
על  מדובר שם כי מלכים, בספר הסיפור לתוכן מתאים

אלישע. - אחד איש עבור שנבנתה קטנה" גג "עליית
(hk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ג.2) משנה ב פרק אינו 3)כלים הכלי של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
המים. פני על לשוט דופן.6)המתלמדים מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.·ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó - »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»
¯B‰Ë - Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË - CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
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בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים
הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני

הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים
הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.‚¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11- ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«

Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.„˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë -15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16- ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.‰ÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë -20- „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22- ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó - ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ

ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם - קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ

‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ
˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
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Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ
˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈

eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿
‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם

.ÊË˙˜ÊÁ48- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»

Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת
תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר

או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים

.‡‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»

ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ -4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ

CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ -6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ

dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

מ"א.2) פ"ג אוכלין.3)כלים בו להניח מלכתחילה נעשה
הנקב.4) דרך נופלים שבכלי ולמשקין.5)זיתים לאוכלין
ה"ט.6) יד בפרק למעלה חכמים 7)נתבאר שאמרו ומה

שבכלי  המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א) צו, (בשבת
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור הנקב, דרך יוצא

תחת 8) להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר זה
מהם. הנוטפים משקין לקבל תשמישה 9)כלים כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל היא

.·˙BcÓ LÓÁ10- ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»
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ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך

כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים
(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין - משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל - המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.‚˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL -19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL -21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë -25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה -טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.„Ct‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL -28¯eˆ¯v‰Â .29- ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו
טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".

"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,

למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»

ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿
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˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»
Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל

זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,

הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת
בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.‚È˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È¯‰ - ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ - ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k -78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור - רעוע 75)החרסים כלי
טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה
טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא

הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם
הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה

ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה
לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.„È˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë - ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa - ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל
לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני - הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא
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של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה

זפת. בדין רבינו שיטת

Ë.ÂÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë - ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.ÊËCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ - ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר
למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של

ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'
"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.‡e¯‡a ¯·k2dÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ - BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ - «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5Ò¯Á ÏL ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆

ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

ה"א.2) פי"ז מ"ה.3)למעלה פ"ג הוזקק 4)כלים
יתפרק. שלא כדי מים 5)לחיזוק, בו ששואבים חרס כלי

הבאר. מן

.·ÏÙBh‰6Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk7BÈ‡ - «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
¯eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9¯eaÁ -10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ"ג בבאֿקמא כלים ואףֿעלֿפי 7)תוספתא,
ייבקע. שלא הכלי על לשמור מתכוון בלי 8)שהוא גם

ייבקע. לא הנוסף על 9)הטיפול חרס בכלי זפת מחמם
רבים. כלים לזפת וכלי 10)מנת חום, הרבה קולט הזפת

מחומו. להיפקע עלול תלוש

.‚˙È·Á11,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12- ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16- ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ - ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë - BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20- ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן

כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים
כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:
מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו

ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
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קכג milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ
˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»

˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆

BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…

ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»

מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא

האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק
יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע

אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש

.·ÈÈ¯ÈL57Ïb¯t‰58ÁÙË -59˙·wÓ „ÈÂ ;60ÏL ¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆
ÌÈ·‡ ÈÁzÙÓ61ÌÈ·‰Ê ÏL Ò¯˜ „È .ÁÙË -62- ¿«¿≈¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒ

ÌÈL¯Á ÏLÂ ,ÌÈÁÙË63‰LÏL -64„ÓÏÓ È¯ÈL . ƒ¿«ƒ¿∆»»ƒ¿»¿»≈«¿«
¯˜a‰65Ô·¯cÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ -66Ìc¯˜ „È . «»»«¿»»¿»ƒ»«»¿»«À¿…

ÌÈÓ ÏL ÔÈ¯È¯Èa Ba ÔÈ¯ÙBÁL67;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ∆¿ƒ≈»ƒ∆«ƒ«¿»»¿»ƒ
Lek ÏL Ìc¯˜ „ÈÂ68LÈht Ôa „ÈÂ .‰MÓÁ -69- ¿«À¿…∆ƒ¬ƒ»¿«∆«ƒ

ÏL Ìc¯˜ „È ÔÎÂ .‰ML - LÈht ÏLÂ ;‰MÓÁ¬ƒ»¿∆«ƒƒ»¿≈«À¿…∆
Úewa70¯È„Ú ÏLÂ71ÔÈ˙zÒ ÏL ˙·wÓ „È .‰ML -72 ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆∆«»ƒ

˙ÎzÓ ÏL ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML -ƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úc¯n‰ L‡¯aL73‰Ù¯‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L -74 ∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«««¿≈»

ÔÈ„iÒ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL - ÌÈza ÈÏÚa ÏL75- ∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆«»ƒ
.‡ÓË - BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿»≈

¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È76ÔÈ„etM‰ ÔB‚k , «»¿«¿≈»¿««ƒ
˙B‡ÏkÒ‡‰Â77Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,78ÔÈ‡ÓË -79. ¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

המחוגה.58)שם.57) שוק הוא הפרגל יד מחוגה.
ואם 59) במחוגה. להשתמש אפשר מהשוק, טפח נשאר אם

מקבל  ואינו למלאכתו ראוי אינו מטפח, פחות נשאר
השיעור  את רבינו מוסר זה שבדין לציין, [יש טומאה.
הדינים  ובכל טומאה, אין ממנו שלמטה המינימאלי,
ממנו  שלמעלה ביותר, הגבוה השיעור את מסר האחרים

מטמא]. תמונות 61)פטיש.60)אינו החורתים אמנים
באבנים. אותיות וצורפי 62)או ארוכה, שידו קטן פטיש

וצריך  מאוד, חם זהב על מכה הצורף בו. משתמשים זהב
ייכווה. שלא כדי הזהב מן טפחים שני ידו את להרחיק

ברזל.63) ומכה 64)חרשי מלובן, בברזל מטפל החרש
הברזל. מן טפחים שלושה ומרחיק ידיו בשתי עליו

נשבר.65) השיעור 66)אם המלמד. שבקצה הברזל
מטמא, אינו מזה ופחות ביותר, הנמוך הוא טפחים ארבעה
שיירי  בדין הערתנו (ראה למלאכתו ראוי שאינו מפני

כדי 67)הפרגל). האילנות, סביב בו שחופרים קורדום
בדידין). הגירסא: (במשנה, מים שם שיתקבצו

הכוונה 68) כנראה בפירושו. (רבינו אבנים בו ששוברים
החרישה). את המפריעות גדולות לא קטן 69)לאבנים

עצים.70)מפטיש. בו את 71)שמבקעים בו חופרים
לזריעה. להכשירה כדי אבנים 72)האדמה מסתתי

הדרבן.73)גדולות. שכנגד  גדולה 74)בקצה  כף  כעין
לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר

התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין
באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי 77)ידות

האש. על בשר עליו שצולים שהוא,78)ברזל אורך כל
הרבה. גדול האדם 79)אפילו על מגינה ארוכה שיד מפני

אלה. בכלים המשתמש

.‚ÈÏwÓ80„È e‰‡OÚL81¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ - Ìc¯˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË - Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ
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Ïwn‰ ‡ÓË - Ìc¯wa ‰Ú‚82¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â85Ô‰ÈÏÚ ƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ -86È¯‰ - ‰¯B˜a BÚ·˜ . ¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê87BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,88‰OÚ . ∆¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»

¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰ ˙ˆ˜89C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk : ¿»«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆
- ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ - ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»

¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë90. »∆≈»«»ƒ

מ"ג.80) פ"כ בית 81)שם משמש שאינו  במקל מדובר 
ארעית. בו והשתמש לקורדום, קבוע שהוא 82)יד בשעה

את  כשגמר אבל יד, דין המקל על יש בקורדום משתמש
תקוע  שעודנו אףֿעלֿפי כיד, המקל דין אין - המלאכה

משם. להוציאו שעומד מפני דיו 84)שם.83)בקורדום,
במשנה  אנו (מוצאים בארמית צד = סטר ביוונית, שניים =
שהשתמשו  אלו שפות משתי מורכבות מילים פעמים, כמה
מורכב  עץ כלי הוא דיוסטר בתקופתם). ישראל בארץ בהן
ועל  מחברם, ארוך ברזל של ומסמר נקובים, חלקים משני
בפירושו). (רבינו הערב או השתי חוטי את לופפים המסמר

"המסכת".85) יד): טז, (שופטים המקרא אבל 86)מלשון
את  להוציא שדרכם מפני חיבור, אינו מלאכה בשעת שלא

המלאכה. גמר אחר טומאה 87)המסמר מקבל הדיוסטר
הקורה. לגבי בטל לא 88)ואינו בקורה, טומאה נגעה אם

היא  שהרי נטמאה, לא הקורה שגם ומובן הדיוסטר. נטמא
עץ. כלי מן 89)מפשוטי חלק היא עצמה הקורה

הדיוסטר.90)הדיוסטר. את המשמש החלק אלא

.„È‰Ï‚Ú91ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL92ıÚ·e ·¯Ëw·e93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙B·Ú·e94‰¯B‰Ë - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
·¯Áa96C¯a·e97Ïeˆi·e98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁl·e100ÔÈ‡¯ÈÚ·e101ÔÎÂ .‡ÓË -102‰¯‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË -105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡·e107ÔÈÙÈq·e108 ¿«≈«««¿ƒ»»«»«¿ƒƒ
dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - dlL109Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ∆»»∆≈≈ƒ»¬»«≈«

ÔaÏna110.‡ÓË - ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ««¿≈∆«»«»»≈

מ"ב.91) ה"ב.92)פכ"א בפי"ד למעלה נתבאר
תיעשה 93) אשר "הטבעת רבינו: ופירש "בעין", במשנה:

בקצות  תתנגע שלא כדי הבהמה, בצוואר הנכנס מהבגד
וכן  ברורה. הכוונה אבל בהיר, בלתי קצת הסגנון הקטרב".
"ובעין". ולכתוב כאן גם להגיה ונראה הר"ש. גם פירש

והשני 94) המחרישה, לעגלת מחובר אחד שראשה קורה,
לא 95)למרדע. בטומאה נגעו שלא החלקים פירוש,

לזה. זה חיבור שאינם מפני בו 96)נטמאו שאוחז העץ
חרישה. בשעת בו 97)החורש שמרכיבים המעוקם העץ

המחרישה. יטה 98)את ובה המחרישה, מרכב של יד בית
לו. הרצוי לכיוון המחרישה את טבעת 99)האדם

למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני
('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד

אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני

מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט
זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –

משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ
המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ

ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל
יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני

בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא
מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת

הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה
עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.

או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,

בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין

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



קכה milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי
לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי

והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט
ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול

בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים

הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי

ה"ב. למעלה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'â éùéù íåé

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר

הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL -8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL - ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL - ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆

Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.¯B‰Ë „‚a‰L - ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט, פרק יוצאות 3)כלים האריג מצידי
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח הם לקשירה שעשויים מפני

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק.12) רגיל.13)צעיף עליון לו 14)בגד והדומים זב
ועושה  עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם

ומושב. משכב מטמאי בהלכות נתבארו

.·L‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ - ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. - שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ - ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ
¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»

ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë - ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL - ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»
ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ - ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ

BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë - ≈««ƒ∆∆¿ƒ»
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עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË -27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא -

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL - B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk - ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL - ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL - ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ
.ÁÙË - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË - ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË -¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות

המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם
תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
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אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא
לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר

וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק
המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם

המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל
די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם

למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם

טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל
הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון
זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò¯„ÓÏ - ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ - ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ

‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9- ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆
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milkקכח zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»
.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ"ב.2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב מדרס טומאת לקבל
בגד  ישירה. נגיעה בלי ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב). כו, (שבת למדרס ראוי אינו - הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב.8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס.10)ולא ראוי אינו שהרי

.·ÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות

לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë -24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó -30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó - BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë - Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים
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קכט milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»

·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«

d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»

dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»

‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה

.ÂË‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë - L‡¯‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88- »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó - ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ‰ÏÚÓÏÓ91- ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë - ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק

.ÊÈ‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ - ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ"ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈ¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101- ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈
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milkקל zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»
- ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים

ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110- ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó -¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.·Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«

ÌÈÁ¯‰ ˙‡117- ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו
דברי 118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו

ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
ובכסףֿ הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת
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קלי milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא

.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»

ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«
.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL -13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â·LBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16- ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ"ב.12) פכ"ז קשה 13)כלים והוא משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי ברייתא,14)ואינו

מ"ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח, כדי 15)מעילה
לו. רצוי לצורך שקצץ במטלית משמע,16)להשתמש

או  למשכב עליו וחישב טפחים משלושה פחות קוצץ שאם
ראוי  שאינו מפני טומאה, מקבל אינו – למושב מטפח פחות

בדוחק. אפילו ובין 17)לכך משכב בין מידרס סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב,
היא  הרי - למידרס קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס. בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„¯aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È¯‰ - ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰¯B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ
Ò¯„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»

,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

Ò¯„Ó26¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.¯B‰Ë - Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË - ƒ∆»≈ƒ««»

מ"ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי
שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני עושים
רק  הוספת – השק מן אחד טפח מצרף וכשאתה אחד,
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צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק מן ושליש טפח
ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי כך, לפרש איֿאפשר
לומר  גדול ודוחק ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק, את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה
בסדר  רק שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב להיפך.
עם  ועור עור עם שק שק, עם בגד – היינו במשנה, השנוי
דעת  וכן מפץ, עם שק או עור עם בגד לא אבל מפץ,
ותני, ד"ה ב יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח, מעילה במשנה משמע וכן
מפני  מנמק, והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ, עור בשק
אחרות  לטומאות מידרס טומאת בין בשיעורם הבדל כל
הכוונה  המידרס", מן "טהור כאן שכתב ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק. מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב יותר הבגד מן הטפח שהרי
השק. מן וזה 27)החסר חמור, נקרא - קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰¯·Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30- ‰·ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë31¯Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««

ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ"ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק דינה – משיער היא ואם מעץ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי  יורדין הכלים "כל מ"ט: כלים ממס' בפ"ה ששנינו
שלא  מפני ה"ו), פ"ח למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
שאיֿ מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי
כלים  יוםֿטוב' ('תוספות קציצה בלי עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף מ"ד פ"כ ישראל' וב'תפארת מ"ז). פי"ב
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו

אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙i¯·k ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ - ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ -ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ

משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו
שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך

לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ

Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ
B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««

ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««
Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«

˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»
˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»

‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈
˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»
‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»

ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«
ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»

˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆
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˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי

פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
ב. עב, שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר

שהיה. כמו הטומאה אב הוא והרי שם 79)טפחים, רש"י
קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאיֿאפשר מפרש,
מפני  מטמאה, אינה שנחתך לפני החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י. מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב, משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80- ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ

˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓ ?Ò¯„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎB¯t‰ ¯‡Lkƒ¿»«»

מ"ט.80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי  מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס,
שהר  יוסי, כרבי שפסק משמע כאן ומלשונו מטהר. י יוסי

בהלכה  שסיים כמו מדרס" מגע מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי". כרבי הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ"כ כלים במס' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף שהשמש מפני טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ"ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk - Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL da¯85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ
˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izL ÔÈ„ÚL87È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈

CÏB‰Â Ú¯B˜ ‡e‰88?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .89˙Ïe·Ëa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…

dlk ˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ"ח.84) פכ"ח חיבור",85)כלים "אינה כתוב: במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב: שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע שטרם החלק אפילו הקרע לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש - א קכג, בחולין [רש"י להיקרע.
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק בה)].
בו  חזר ואולי טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר

פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן
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א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו
למלך' [ב'משנה כולו נקרע כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי לטהרתו הוא תנאי כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב'תוספות'
משעה  למפרע נטהרה רובה כשקרע לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי 90)כרב ביום בו שהוטבלה
קלה, טומאה עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם לטהרה,

הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה
הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין

רובה". לה "וקרע כתוב שבידינו התלמוד בספרי יגמור.
כולה". לה "וקרע היתה: רבינו שגירסת ונראה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ã ÷"ù íåé

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר

המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5¯BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL ¯BÚÂ .BÏ‚¯a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL ¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ el‡‰ ˙B¯BÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „¯BÈ B¯È¯L9ÚÂ ,ÂÈ„‚a¯B ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL ¯BÚÂ10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה כ"ו פרק הארץ 3)כלים על אותו לשטוח
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על להגן
עליו. האדם אדם.6)רוכב לתשמיש גם עשוי הוא כן ואם

הקנים 7) עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על החובט
בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח

ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,
שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין
אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים

השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆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



קלה milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆
Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ

·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»
Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆

Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -

.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««

eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם
נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני

קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא
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עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק
בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,
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.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ

˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆
‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«

Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ
B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈

.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני
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עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
תנאֿ במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
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קלט milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»
.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
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milkקמ zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק

נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע

התיבה. נטמאה מ"ו.37)לא עשוי 38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו
ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה

נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה
נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת

שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ -50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ - ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין

הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל
וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.

הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר
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קמי milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי

כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני

תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת
טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,

מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס
חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון

למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»
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מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים

כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים
נטהרו.



meil cg` wxt m"anx ixeriy'`Îxc` 'cÎhay g"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä èáù ç"ë ïåùàø íåé

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.‡‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa2, ≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ3„Á‡ ÏÎÂ , ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â4¯Ó‡pL ;5: ¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«
Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ6. ¿∆¿«»»¿…»«

בתורה,2) שבת דיני אין בתורה, נדה איסור אין שאמרו כגון
ה"ב. להלן ראה בתורה, ע"ז איסור קרבן,3)אין מלהביא

ה"ב. פי"ב למעלה וראה ב. ג, הוריות כל 4)משנה כדין
בשוגג. ציבור.5)חוטא של דבר העלם בקרבן

המצוה 6) שיעקר ולא דבר, "ונעלם א: ד, שם ברייתא
כי  מדבר" ונעלם ביה "קרי שם: עולא, ומפרש כולה".
עם  וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של ה"מ"ם"
שם). (רש"י דבר" כל ולא מדבר מדבר", "ונעלם – "דבר"

.·ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ïh·Ï e¯BiL „Ú ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈
˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó8‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ƒ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»

ÌÈ¯‡·Óe9Ck ¯Á‡Â ,10,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿

‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL11¯znL B‡ , ∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»
˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï12‡ ,ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«

ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL13ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ∆∆¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈
‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ˙aL«»«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«

‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰14,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ . »»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»
Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ¿»»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË Ì‡ƒ»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈

ËÈLBn‰ B‡15˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ16 «ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»
ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â17Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ

ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰18eÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»

Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»

‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla19,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL ÈnL∆ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓ20ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -21Ì‡ ÔÎÂ . ƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈

ÌÈ·iÁ22Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «»ƒ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆
ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ·¯ eOÚÂ¿»…«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ

.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa¯»̃¿»«ƒ¿»»

ב.7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב דברי
העלם  (קרבן חייבין ב"ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי  פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב בי קרי זיל רק 10)טעמא כלומר,
וכו'. חייבין ב"ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא

ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי וראה אחרת. נוסחא לפי שם, (הוריות השביעי"
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ יציאה באיסור עוסק הזה שהפסוק יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי 13) איסורי מהל' בפ"ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י הוא". רב בי קרי זיל ד.) שם (בגמרא אמרם
מעליא, שוגג הוי לא ולידע, ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:

הוי". למזיד את 15)וקרוב מוציא אינו בעצמו שהוא
עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ
נאמר  לא שהרי בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף, רב "בעי ב: ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול
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כי  רבינו וסובר דמי", גוף כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף רב של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ"א ועי' שבת. לענין זה שפסוק עב. במנחות (ראה
הישיבה, אב נתן לרב המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב אבל .(52 הערה פ"א שביעית
כיֿאם  נחשב זה שאין הוא פשוט בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב שהרי
ה'' ב'חפץ משנה', ו'לחם משנה' ב'כסף שם, ב'מאירי'

יוסף'. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט, (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי מהל' ופ"ד ה"ז, פ"ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי הי"א,
על  "חייבין ב: ח, שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי מוכח וכן בו. מודים הצדוקים
ב'תוספות' ועיי"ש מהו". בדם, ומיעוט בחלב "מיעוט
ולדברי  בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ -27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את "העלם זה ואין
(כסףֿ בתרא שהוא נחמן רב נגד וכרבא א. צב, יבמות

(ראה 29)משנה). בעלה שמת להעיד הנאמנים עדים
ביתֿדין" עלֿפי "נשאת והיינו הט"ו). גירושין מהל' פי"ב
עדים  שני עליו העידו אם אבל ב). פז, (יבמות שבמשנה
שום  כאן ואין ביתֿדין" עלֿפי "נשאת זה אין  כשרים,

קרבן. שחייבת העלם 31)בשוגג.30)חידוש זה ואין
ופטורה  תצא ב"ד, עלֿפי "ניסת שם: יבמות במשנה דבר,
יקוב  אומר, אליעזר "רבי א: צב, שם ובברייתא הקרבן" מן

חטאת  ב"ד) ע"פ שנשאת (האשה ותביא ההר את הדין
אין  =) "ליתא רבא וכן זעירי, אמר שם, ובגמרא שמינה".
מדתנא  פטורה) שהיא בה (שכתוב למתניתין פוסקים) אנו
הלכה  ובאמת טעות". אלא הוראה זו שאין וכו' מדרשא בי
שסובר  מי לפי היא הנ"ל הסוגיא כל שהרי מיותרת, זו
שפסק  מה לפי אבל פטור", ב"ד, בהוראת שעשה "יחיד
בהוראת  שעשה ש"יחיד ה"א) ופי"ג ה"ב (למעלה רבינו
"טעות", שהיא משום זה לטעם צריך אין – חייב" ב"ד,
שניהם  היו כן גם מעליא, הוראה זו היתה לא אפילו שהרי
ו'לחם  כאן, – שמח' ו'אור למלך' 'משנה וראה חייבין,

ה"ה. פ"ה למעלה משנה'

.„‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿

‰‚‚La32ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï33ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - »∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ

‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ

ÌÈ‡ËBÁ‰34Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈
e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â ‰·w‰«≈»«¬»…»»¿««∆»¿∆»
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ ‰‡¯B‰a¿»»¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒ
,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ e¯Èz‰ƒƒƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

בשוגג.32) שהורו נזכרו 33)כלומר, לא עצמם והם
להם. שהודיע לאחר א:34)אפילו ה, הוריות ברייתא,

חייבין, יהיו יכול הורו, מה וטעו שהורו ידעו רבנן, "תנו
גרס  ורבינו החוטאין". שיודעו ולא – החטאת ונודעה ת"ל
"שידעו", הנוסחא: היתה רש"י (ולפני "שיודיעו" שם

עיי"ש).

.‰ÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ

¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰35eÚ„iL ¯Á‡Ó36- »»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿
ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰37Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…

Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú ÏÎa¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -38. ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ
‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ;‰È„na«¿ƒ»¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»
ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡«∆∆««ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈

Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â Ô‰a ‰ÏzL40,„BÚ ‡ÏÂ . ∆»»»∆«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…
˙‡ˆÏ Ï‰·p‰ ‡l‡41‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿»»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»

‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ«∆∆¿»»«ƒ∆≈««∆»¿¬≈∆
¯eËt42. »

ציבור 35) רוב עשו לא אם אבל ציבור, רוב שעשו כלומר,
קבועה  חטאת ואחד, אחד כל להביא היחידים חייבים –

ה"א). ופי"ג ה"ב, פי"ב שנודע 36)(למעלה מכיון כלומר,
מהוראתן. וחזרו שטעו לב"ד אליעזר,37)אח"כ כרבי

תולה  ספק שהוא כלומר, "ספק", האומר - ב ג, שם במשנה

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



zebbyקמד zekld - zepaxw xtq - hay h"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבי  שכוונת שם, בגמרא ופירשו בעצמו, תולה וספק בב"ד
תלוי. באשם לחייבו ושם 38)אליעזר תלוי. באשם שחייב

דומה, הדבר למה אליעזר דרבי משל זירא, "א"ר גמרא:
אשם  שמביא לו, ונודע שומן ספק חלב ספק שאכל לאדם

לשאול.39)(תלוי)". לו שהיה משום תלוי, אשם שחייב
רבי 40) מחייב למי (כלומר, ספק "איזהו שם: במשנה

לו  הלך חייב, ביתו בתוך לו ישב תלוי) אשם אליעזר
(בהולך  בזה אני מודה עקיבא רבי אמר פטור, הים למדינת

החובה. מן לפטור קרוב שהוא הים) כלומר,41)למדינת
אחרת. למדינה ללכת כבן 42)הממהר ולא עקיבא כרבי

שום  לו היתה לא טרוד, שהוא שמכיון ד.) (שם עזאי
נחשב  והוא מהוראתם, הב"ד שחזרו לשמוע אפשרות

שם). (רש"י פטור שהוא בב"ד שעשה לתולה ו"דוקא
בתחילת  למעלה (ראה ב"ד עלֿפי הקהל רוב שחטאו אחר
מביא  – הקהל רוב חטאו ולא זה עשה אם אבל ההלכה),
ה"א) ופי"ג ה"ב, (פי"ב למעלה פסק שהרי יחיד, חטאת

הראב"ד). (השגות חייב" ב"ד בהוראת שעשה יחיד

á"ôùú'ä èáù è"ë éðù íåé

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
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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
- 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- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»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
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
.‰‡¯B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó -≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚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»
Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡33È‡Â . ∆»¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k e‰Ê∆…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï ,‰ÁLn‰34. «ƒ¿»…«¿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 ‡ˆBiÎÂ36‰‚‚La ‡ËÁÂ ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

BÊ37Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈
ÎÏ LnLÓ‰ ÁÈLÓÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰ »ƒ««¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»«

ÌÈ¯etk‰38ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39ÔÈ‡L , «ƒƒ«¬ƒƒ»≈»∆»∆≈
Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ»∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t««»«»«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
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dxtkקמו ixqegn zekld - zepaxw xtq - hay 'l iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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 ˙Èa44ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ
ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈOBÚ‰»ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk45. ƒ¿»¿ƒ»∆∆¿≈

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¿«»

á"ôùú'ä èáù 'ì éùéìù íåé

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

טה  נגמרה לא שיטתו שעדיין משמיענו ובלשונו רתה",
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
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

(11 dxrde 80 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)
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:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈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»¿»¿…∆
‡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.
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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'
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
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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¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰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
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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

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

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
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»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙B·ÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó -91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁ·fa92‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡È·Ó - ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»

„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»

ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»
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
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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

.‡È‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

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

á"ôùú'ä 'à-øãà 'à 'ã íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
ÌÈÏÏÁ‰3Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L4- ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe . «¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«

ÈL˜a ‡ˆBÈ BÈ‡5‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ≈≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»
ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰ ‡ÏÂ6, ¿…¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ

‰‰k7˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk8Ï·‡ .‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ≈∆¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»
˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk ‰¯eL˜9. ¿»¿…∆≈»∆≈»∆∆

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
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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¿»
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
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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
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∆»»∆»∆
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‡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¿»
- 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
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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

á"ôùú'ä 'à-øãà 'á 'ä íåé

ׁ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
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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

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

á"ôùú'ä 'à-øãà 'â éùéù íåé

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
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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,
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
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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
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
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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

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ã ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או
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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'
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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
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(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
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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
- 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»
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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

.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«»»¿¿

¯ÈLÚ75˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,76:¯Ó‡L ÈÚÂ . »ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«
È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯»̃¿»∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈

¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê77¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L , ∆≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈
·iÁ78.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a «»¿»¿¿»ƒ

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
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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
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¿«»
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á"ôùú'ä èáù ç"ë ïåùàø íåé
.ç÷ äùò úåöî
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות

ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

á"ôùú'ä èáù è"ë éðù íåé
.à÷ äùò úåöî
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכלּֿדיני

הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

á"ôùú'ä èáù 'ì éùéìù íåé
.èö äùò úåöî
èáù'ì-ç"ëéùéìù-ïåùàøíåé

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
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וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

á"ôùú'ä 'à-øãà 'à éòéáø íåé
.÷ äùò úåöî

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

á"ôùú'ä 'à-øãà 'á éùéîç íåé
.å÷ äùò úåöî
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

á"ôùú'ä 'à-øãà 'â éùéù íåé
.ã÷ äùò úåöî
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ã ÷"ù íåé
.åö äùò úåöî
'à-øãà'ã-'àùãå÷-úáù-éòéáøíåé
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן מֹוניםמהּֿׁשּיּזכר ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּכלֹומר:
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָרׁשּות:

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח למותר לעוררו ע"ד המובא בעומק הרעיון דישראל הם גוי אחד בארץ שאין זה רק 
היינו  הענינים,  בכל  האחדות  ממשיכים  שהם  אלא  אחת  ובתורה  אחד  בה'  מאמינים  שהם  כפשוטו 
שאין שניות בעולם כלל, כי כמו שנקרא הקב"ה אחד שהוא אחדות הפשוטה הרי גם בעולם נמצאת 
אחדות בין כל הענינים שבו, ובפרט אשר הגשמיות והרוחניות אינם שני ענינים נפרדים, ורק שניתן 
שהרוצה לטעות יבוא ויטעה, אבל באמת אחד הם, וזה מתפקידו של איש הישראלי  מקום כמרז"ל 
להבין ולהרגיש בעצמו אחדות הוי' ולהבינה ג"כ לסביבתו ובכל מושפעיו ובכל מקום שידו מגעת, וה"ה 
ג"כ בנוגע לבריאות, שכאשר נצרכה הוספה בבריאות הגוף צריכה להיות מתאימה להוספה בבריאות 
הנשמה וכלשון רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, ולכן ארשה לעצמי לעוררו אשר מהנכון שאביו שליט"א 
יוסיף בלימוד השיעורים דתורתנו תורת חיים אשר ע"י חיי עולם נטע בתוכנו, שאחד הפירושים בזה, 
אז זייענדיק אין וועלט זאל מען לעבען מיט חיים אמיתים שזה צ"ל נרגש ונראה גם בגוף בגשמיות 

וכפסק הרמב"ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא )דעות רפ"ד(.

המחכה לבשו"ט.
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åìéúeðæúa Cúåøò äìbzå CzLçð CôMä ïòé ýåýé éðãà øîà-äkéáäàî-ìò CCéìelb-ìk ìòå «Ÿ¨©º£Ÿ¨´§Ÿ¦À©©́¦¨¥³§ª§¥Æ©¦¨¤´¤§¨¥½§©§©−¦©§©£¨®¦§©Æ¨¦¥´
éúBáòBúéðá éîãëå C:íäì zúð øLà Cæìéáäàî-ìk-úà õa÷î éððä ïëìúàå íäéìò záøò øLà C £©½¦§¦§¥´¨©½¦£¤¬¨©−§¨¤«Â̈¥¦§¦̧§©¥³¤¨§©£©Æ¦Æ£¤´¨©´§§£¥¤½§¥Æ

éìò íúà ézöa÷å úàðN øLà-ìk ìò záäà øLà-ìkeàøå íäìà Cúåøò éúélâå áéáqî C ¨£¤´¨©½§§©−¨£¤´¨¥®§¦©§¦ÁŸ¨̧¨©¹¦¦¨¦À§¦¥¦³¤§¨¥Æ£¥¤½§¨−
:Cúåøò-ìk-úàçìézèôLeézúðe íc úëôLå úBôàð éètLî C:äàð÷å äîç íc CèìCúBà ézúðå ¤¨¤§¨¥«§©§¦Æ¦§§¥´Ÿ£½§Ÿ§−Ÿ¨®§©¦¾©¬¥−̈§¦§¨«§¨©¦̧¹̈

éúîø eözðå Caâ eñøäå íãéaéãâa CúBà eèéLôäå C:äéøòå íøéò Ceçépäå Czøàôú éìk eç÷ìå C §¨À̈§¨§³©¥Æ§¦§´¨Ÿ©½¦§¦§¦³¨Æ§¨©½¦§¨§−§¥´¦§©§¥®§¦¦−¥¬Ÿ§¤§¨«
îéìò eìòäå:íúBáøça Ce÷záe ïáàa CúBà eîâøå ìä÷ Càîézá eôøNåíéèôL Cá-eNòå Làa C §¤¡³¨©Æ¦Æ¨½̈§¨§¬−̈¨¨®¤¦§−§©§¨«§¨§³¨©Æ¦Æ¨¥½§¨¨´§¨¦½

ézaLäå úBaø íéLð éðéòì:ãBò-éðzú àì ïðúà-íâå äðBfî CáîCnî éúàð÷ äøñå Ca éúîç éúçðäå §¥¥−¨¦´©®§¦§©¦Æ¦½̈§©¤§©−¬Ÿ¦§¦«©£¦Ÿ¦³£¨¦Æ½̈§¨¬¨¦§¨¦−¦¥®
:ãBò ñòëà àìå ézè÷Låâîéøeòð éîé-úà zøëæ (éúøëæ)-àì øLà ïòééðà-íâå älà-ìëa éì-éæbøzå C §¨´©§¦½§¬Ÿ¤§©−«©À©£¤³«Ÿ¨©§§Æ¤§¥´§©½¦©¦§§¦¦−§¨¥®¤§©£¦̧

éúáòBz-ìk ìò änfä-úà úéNò (éúéùò) àìå ýåýé éðãà íàð ézúð Làøa | Ckøc àä:C ¥¹©§¥´§´Ÿ¨©À¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½§³Ÿ¨¦Æ¤©¦½̈©−¨£Ÿ¨«¦

i"yx
(ÂÏ).êúùåçð êôùä פונ"ץ שקורין שולים לשון הוא

תנור, של נחושתו טהרות בסדר הרבה וכן בלע"ז
זב: מקורך היה זנות תאות מרוב נחושתך ìòåהשפך

.êéúåáòåú éìåìâ ìë:תועבותיך גלולי כל éîãëåויען
.êéðá המפורשת הזאת הרעה לך אעשה בניך דמי ובעון

וגו': מקבץ הנני בלע"ז:úáøò.(ÊÏ)בענין מאלא"ש
(ÁÏ).äàð÷å äîç íã êéúúðå בחימה להורגי ואסגירך

וכעס: êáâ.(ËÏ)וקנאה åñøäå:נימוסיך גובהי בנייני
.êéúåîø:במות וי"ת êå÷úáå.(Ó)לשון דמיון לו אין

בלע"ז: נרונטו"י איטרופ"ר êéúáùäå(Ó‡)ויבזעוניך
.äðåæî:זונה עוד הנה:àä.(Ó‚)מהיות úéùòכמו àìå

.äîéæä úà לא בראשך דרכך נתתי שאני פי על אף
זימה  כל מהם, לשוב תועבותיך על לב לתת עצה עשית

לרעה: ויש לטובה יש הוא עצה לשון שבמקרא

cec zcevn
(ÂÏ).Í˙˘ÂÁ ÍÙ˘‰ ÔÚÈאשה ערות היא שתחתיתך בעבור

שהוא הנשפך  כדבר לכל  גילית אותה  הנה בתחתית  שהיא 
ונראה : Í˙Â¯Ú.המגולה  ‰Ï‚˙Âלתוספת במ "ש הדבר כפל 

מאהביך :·˙ÍÈ˙ÂÊ.ביאור: על  בך שהיה  הזנות חשקת בעבור
.ÏÎ ÏÚÂ:שעשית המאוסים  התועבות כל  ר"ל ÈÓ„ÎÂ.ובעבור 

שחטת אשר  בניך  דמי  עון כשעור להיות הראוי הגמול בעבור 
למאכל : Ì‰ÈÏÚ.(ÊÏ)להם ˙·¯Ú עליהם‡˘¯ נעמת  אשר

ממך : הנאה  ÏÎ.וקבלו ÏÚ:שנאת אשר  כל  Í˙Â¯Ú.עם È˙ÈÏ‚Â
לפני ערוה בגלוי  ערומה  להעמידה  לזונות שעושים הבזיון זהו
והשונאי' האוהבים כוכבים העובדי כל  עליך  אקבץ ור "ל  כל

ארצך : יחריבו  Â‚Â'.(ÁÏ)והם  ÈËÙ˘Óהנאוף עון גמול  תקבל
למאכל : להם  ששחטת הבנים  של  הדם  בך ÍÈ˙˙Â.ועון אתן

וקנאה: בחמה דם עליך :·Ì„È.(ËÏ)שפיכת הבאים  ביד
.ÂÒ¯‰Âמוכן להיות שעשית  הגבוהים  הבניינים  יהרסו הם 
במ "ש :Âˆ˙Â.לזנות : הדבר È¯ÚÂ‰.כפל  ÌÂ¯ÈÚובגלוי ערומה

בתי יהרוס  האויב ר"ל כשלקחה  מאז היתה כאשר ערוה
העושר : חמדת כל  ממך  ויקח  החרב:ÂÏÚ‰Â.(Ó)הבמות  עם גופך  ויבקעו באבן אותך  וירגמו רב קהל  עליך  יעלו הבאים 

(‡Ó).ÌÈËÙ˘:פורעניות ¯·Â˙.משפט  ÌÈ˘ ÈÈÚÏ:לכלימה לך יהיה לאÍÈ˙·˘‰Â.למען כי זונה  עוד מהיות אותך אסיר 
אליך : מי עוד  ˙˙È.יפנה ‡Ïגולה בהיותך  ר"ל יועיל  ולא  הואיל  אתנן מלתת  תחדל  הכל  בעיני  מאוסה תהיה  אם כאומר

קרבנות : להם  תקריב ולא עכו"ם  אחר  עוד  תלך לא היתהÈ˙Â‰È‰Â.(Ó·)ומטולטל  אשר  חמתי תנוח  הגמול אשלם  וכאשר 
הכעס: מן ואשקוט ממך  כעסי ותסור ÍÈ¯ÂÚ.(Ó‚)בך ÈÓÈ: נעוריך בימי עמך  שעשיתי ÈÏ.הטובה ÈÊ‚¯˙Â בכל אותי  הכעסת 

הדברים: ‡È.אלה Ì‚Â: בראשך נתתי  דרכך גמול  והנה אני גם כן אעשה  אתם שעשית È˘Ú˙.כמו ‡ÏÂוכי תימה  דרך אמר 
שעשית: התועבות שאר כל על  נוסף ההיא הזימה  את עשית לא 

oeiv zcevn
(ÂÏ).Í˙˘ÂÁ נחושתה וחרה  וכן  הדבר תחתית  כד)ענינו (לקמן

תנור של  מנחושתו למטה פ"ח)ובמשנה  המאוסים‚ÈÏÂÏ.:(כלים
רעי : של  ושנתיÚ¯·˙.(ÊÏ)כגלל כמו ומתיקות  נעימות ענין

לי לא)ערבה  ÏÎ.:(ירמיה ÏÚ על האנשים  ויבאו וכן כל  עם
לה)הנשים בלא˜Â‡‰.(ÁÏ):(שמות קנאוני הם  כמו כעס  ענין 

לב)אל  וכתיתה :Âˆ˙Â.(ËÏ):(דברים שבירה ÂËÈ˘Ù‰Â.ענין
המלבוש: הסרת ערוה:È¯ÚÂ‰.ענין קיבוץ˜‰Ï.(Ó)מגולה

אבנים :ÂÓ‚¯Â.עם : השלכת כיÍÂ˜˙·Â.ענין  בקיעה ענין
המים ויבקעו וכן ויבזעינך  הוא  יד)תרגומו ואתבזעו(שמות ת"א

חרב:·Ì˙Â·¯Á.מיא: והסרÍÈ˙·˘‰Â.(Ó‡)מל ' ביטול  ענין
נוגש  שבת יד)כמו מנוחהÈ˙ÂÁÈ‰Â.(Ó·):(ישעיה מלשון

חמתי והנחותי וכן הכעס השקטת  על  כן כא)ויאמר :(לקמן
.È˙‡˜: כעסי.È˙Ë˜˘Â: מנוחה כעס:ÈÊ‚¯˙Â.(Ó‚)ענין ענין

זרע‰‡. לכם  הא וכן  הנה כמו מו)הוא ענין‰ÓÈÊ‰.:(בראשית
ורשע: גנות 
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âë:BîBéa íBé-øác íéøøLîä-ìò äðîàå íäéìò Cìnä úåöî-ékãëçøæ-éðaî ìàáæéLî-ïa äéçúôe ¦«¦§©¬©¤−¤£¥¤®©£¨¨¬©©§Ÿ§¦−§©¬§«§©«§¨̧¤§¥«©§¥¹¦§¥¤³©
:íòì øác-ìëì Cìnä ãéì äãeäé-ïaäëòaøàä úéø÷a eáLé äãeäé éðaî íúãNa íéøöçä-ìàå ¤§¨Æ§©´©¤½¤§¨¨−̈¨¨«§¤©£¥¦−¦§Ÿ¨®¦§¥´§À̈¨«§º§¦§©³¨«©§©Æ

:äéøöçå ìàöáwéáe äéúðáe ïáéãáe äéúðáeåë:èìt úéááe äãìBîáe òeLéáeæëøàááe ìòeL øöçáe §Ÿ¤½¨§¦ŸÆ§Ÿ¤½¨¦«©§§¥−©£¥¤«¨§¥¬©§¨−̈§¥¬¨«¤©£©¬¨²¦§¥¬
:äéúðáe òáLçë:äéúðááe äðëîáe âì÷öáeèë:úeîøéáe äòøöáe ïBnø ïéòáeìíäéøöçå ílãò çðæ ¤−©§Ÿ¤«¨§¦«§©¬¦§Ÿ−̈¦§Ÿ¤«¨§¥¬¦²§¨§−̈§©§«¨³Ÿ©£ª¨Æ§©§¥¤½

:ípä-àéb-ãò òáL-øàaî eðçiå äéúðáe ä÷æò äéúãNe Léëìàìäiòå Nîëî òábî ïîéðá éðáe ¨¦Æ§Ÿ¤½¨£¥−̈§Ÿ¤®¨©©£¬¦§¥«¤−©©¥«¦«Ÿ§¥¬¦§¨¦−¦¨®©¦§¨´§©½̈
:äéúðáe ìà-úéáeáì:äéððò áð úBúðòâì:íézb äîø | øBöçãì:èláð íéòáö ãéãçäìBðBàå ãì ¥«¥−§Ÿ¤«¨£¨¬−Ÿ£¨«§¨«¨¬¨−̈¦¨«¦¨¦¬§Ÿ¦−§©¨«¬Ÿ§−

:íéLøçä ébåì(ô) :ïéîéðáì äãeäé úB÷ìçî íiåìä-ïîe ¥¬©£¨¦«¦©§¦¦½©§§¬§−̈§¦§¨¦«
áé-÷øô äéîçðaiÎ`

àìáaøæ-íò eìò øLà íiåìäå íéðäkä älàå:àøæò äéîøé äéøN òeLéå ìàézìàL-ïaáCelî äéøîà §¥Æ¤Æ©Ÿ£¦´§©§¦¦½£¤¬¨²¦§ª¨¤¬¤§©§¦¥−§¥®©§¨¨¬¦§§−̈¤§¨«£©§¨¬©−
:Lehçâ:úîøî íçø äéðëLã:äiáà éBúpâ àBcòä:äbìa äéãòî ïéîiîå:äéòãé áéøéBéå äéòîL ©«§©§¨¬§ª−§¥«Ÿ¦¬¦§−£¦¨«¦¨¦¬©«©§−̈¦§¨«§©«§¨¬§¨¦−§©«§¨«

æ(ô) :òeLé éîéa íäéçàå íéðäkä éLàø älà äéòãé äi÷ìç ÷Bîò elñçìàéîã÷ éepa òeLé íiåìäå ©´¨½¦§¦−̈§©«§¨®¥´¤¨¥¯©Ÿ£¦²©£¥¤−¦¥¬¥«©§©§¦¦À¥¯©¦²©§¦¥¬
:åéçàå àeä úBãiä-ìò äéðzî äãeäé äéáøLè:úBøîLîì ícâðì íäéçà épòå (åðòå) äé÷a÷áe ¥¥§−̈§¨´©©§¨®©«ª§−¬§¤¨«©§ª«§¨̧§ª¦¯£¥¤²§¤§−̈§¦§¨«

é:òãéBé-úà áéLéìàå áéLéìà-úà ãéìBä íé÷éBéå íé÷éBé-úà ãéìBä òeLéåàéïúðBé-úà ãéìBä òãéBéå §¥−©¦´¤«¨¦®§«¨¦Æ¦´¤¤§¨¦½§¤§¨¦−¤¨¨«§¨¨Æ¦´¤¨½̈
:òecé-úà ãéìBä ïúðBéåáé:äéððç äéîøéì äéøî äéøNì úBáàä éLàø íéðäë eéä íé÷éBé éîéáe §¨−̈¦¬¤©«©¦¥Æ«¨¦½¨¬Ÿ£¦−¨¥´¨¨®¦§¨¨´§¨½̈§¦§§−̈£©§¨«

i"yx
(‚Î).íäéìò êìîä úåöî éë:בהם מאמין היה והמלך

.íéøøåùîä ìò:דריוש המלך מאוצר ממון øáãלהוציא
.åîåéá íåé:הבית צרכי לעשות êìîä.(Î„)כדי ãéì

דריוש: המלך לעצת מצרן היה øáã.הוא ìëì לכל
המלך: אל עליהם לדבר לעם אשר דבריהם

(ÂÏ).ïéîéðáì äãåäé úå÷ìçî במחלקותם מחלקין היו
ובנימין: יהודה בארץ ואנה אנה

(‡).òåùéå:הגדול הכהן יהושע òåùé.(Ê)הוא éîéá
גדול: כהן יהושע בימי ראשים מן úåãéä.(Á)שהיו

שירה: לומר שיר שמצינו úåøîùîì.(Ë)כלי כמו
ואילך ) כ "ד א' הימים  לעשרים (בדברי חלוקים היו שהלוים

משמרות: åâå'.(È)וארבעה íé÷éåé úà ãéìåä òåùéå כל
גדולים: כהנים היו זה שבמקרא íé÷éåé.(È·)אלו éîéáå

ראשי  ראשים היו הם הללו כהנים היו גדול כהן שהיה
למשמרותם: אב äéøî.בית äéøùì שריה של למשמרת

חנניה  היה ירמיה של ולמשמרת אב בית ראש מריה היה
העשרי' כל פירש לא אשר ואת כולם וכן אב בית ראש
כולם: למנותם בכך המקרא דקדק לא משמרות וארבע

cec zcevn
(‚Î).Ì‰ÈÏÚ ÍÏÓ‰ ˙ÂˆÓ ÈÎהם שיהיו  עליהם צוה המלך 

המלאכה: על  הזאתÓ‡Â‰.הממונים המינוי ותוקף קיום 
כפי ויום יום  בכל  הבית  בדק  לתקן המשוררים על  הוטלה 

‰ÍÏÓ.(Î„)הצורך: „ÈÏ: לעם המצטרך  הדבר כל  את מעמו לשאול  המלך למקום  מוכן ‰ÌÈ¯ˆÁ.(Î‰)היה  Ï‡Âהיושבים אלה 
סביב : חומה מבלי הפרזים  ערי הם החצרים  השדות :·˘„Ì˙Â.בערי רבוי  לה :È˙Â·Â‰.במקום הסמוכים  È¯ˆÁÂ‰.הכפרים

לה: הסמוכות קטנות השדות:È˙Â„˘Â‰.(Ï)מקומות ובמכמשÚ·‚Ó.(Ï‡)בבתי בה וישבו מגבע  היו מושבותם התחלת מקום
ובזה:Â˜ÏÁÓ˙.(ÂÏ)וכו': בזה ישבו כי  בנימין נחלת עד  יהודה מנחלת  ואנה אנה  לשבת  לחלקים נחלקים היו

(‡).ÚÂ˘ÈÂ: העולים ראשי היו  זרובבל  עם והוא כ"ג יהושע וכו ':˘¯È‰.הוא  שריה העולים  הכהנים ואלה  Ì‰ÈÁ‡Â.(Ê)ר"ל 
הכהנים : יתר והמה  אחיהם  עם עלו אשר ÚÂ˘È.ר"ל ÈÓÈ·:כ"ג יהושע  בימי הכהנים  ראשי שהיו לומר הראשים על הוא חוזר 

(Á).ÌÈÂÏ‰Â:'וכו ישוע היה עמהם  ‰Â„È˙.העולים  ÏÚ:למעלה כמ "ש  התחלה  לראש וההילול  ההודות על  ממונה  היה אשר 
.'Â‚Â ‰È˙Ó:'וכו יהודה  התחלה ÂÈÁ‡Â.ראש  ‡Â‰:סיעתו ובני אנשיו הם אחיו עם עלה  ואנשיו:‡Ì‰ÈÁ.(Ë)הוא  מתניה  של 

.Ì„‚Ï:כמוהם למשמרות אנשיהם  עם הם חלוקים  היו להם  ושוה ושימשÚÂ˘ÈÂ.(È)לעומתם  יויקים  את  הוליד  כ"ג יהושע
זה: אחר זה גדולה  בכהונה  שמשו פה  הנחשבים כולם  וכן גדולה בכהונה  תחתיו היהÈ¯˘Ï‰.(È·)הוא  שריה  אנשי  למשמרת 

וגם השמות  שינוי בקצת  למעלה שזכר הכהנים ראשי המה והם  משמרות  הכ "ד כל  להזכיר  חש ולא כולם וכן הראש מריה 
במי: כללו ואולי חטוש, זכר  ולא  באחת  ומועדיה בנימין כלל  וכאן כ "ב כ "א זכר לא למעלה

oeiv zcevn
(‚Î).‰Ó‡Â:קיום ענין

(Á).˙Â„È‰: והלול הודות  מלשון



קסה fh wxt l`wfgi - mi`iap

æè-÷øô ìà÷æçébnÎel

åìéúeðæúa Cúåøò äìbzå CzLçð CôMä ïòé ýåýé éðãà øîà-äkéáäàî-ìò CCéìelb-ìk ìòå «Ÿ¨©º£Ÿ¨´§Ÿ¦À©©́¦¨¥³§ª§¥Æ©¦¨¤´¤§¨¥½§©§©−¦©§©£¨®¦§©Æ¨¦¥´
éúBáòBúéðá éîãëå C:íäì zúð øLà Cæìéáäàî-ìk-úà õa÷î éððä ïëìúàå íäéìò záøò øLà C £©½¦§¦§¥´¨©½¦£¤¬¨©−§¨¤«Â̈¥¦§¦̧§©¥³¤¨§©£©Æ¦Æ£¤´¨©´§§£¥¤½§¥Æ

éìò íúà ézöa÷å úàðN øLà-ìk ìò záäà øLà-ìkeàøå íäìà Cúåøò éúélâå áéáqî C ¨£¤´¨©½§§©−¨£¤´¨¥®§¦©§¦ÁŸ¨̧¨©¹¦¦¨¦À§¦¥¦³¤§¨¥Æ£¥¤½§¨−
:Cúåøò-ìk-úàçìézèôLeézúðe íc úëôLå úBôàð éètLî C:äàð÷å äîç íc CèìCúBà ézúðå ¤¨¤§¨¥«§©§¦Æ¦§§¥´Ÿ£½§Ÿ§−Ÿ¨®§©¦¾©¬¥−̈§¦§¨«§¨©¦̧¹̈

éúîø eözðå Caâ eñøäå íãéaéãâa CúBà eèéLôäå C:äéøòå íøéò Ceçépäå Czøàôú éìk eç÷ìå C §¨À̈§¨§³©¥Æ§¦§´¨Ÿ©½¦§¦§¦³¨Æ§¨©½¦§¨§−§¥´¦§©§¥®§¦¦−¥¬Ÿ§¤§¨«
îéìò eìòäå:íúBáøça Ce÷záe ïáàa CúBà eîâøå ìä÷ Càîézá eôøNåíéèôL Cá-eNòå Làa C §¤¡³¨©Æ¦Æ¨½̈§¨§¬−̈¨¨®¤¦§−§©§¨«§¨§³¨©Æ¦Æ¨¥½§¨¨´§¨¦½

ézaLäå úBaø íéLð éðéòì:ãBò-éðzú àì ïðúà-íâå äðBfî CáîCnî éúàð÷ äøñå Ca éúîç éúçðäå §¥¥−¨¦´©®§¦§©¦Æ¦½̈§©¤§©−¬Ÿ¦§¦«©£¦Ÿ¦³£¨¦Æ½̈§¨¬¨¦§¨¦−¦¥®
:ãBò ñòëà àìå ézè÷Låâîéøeòð éîé-úà zøëæ (éúøëæ)-àì øLà ïòééðà-íâå älà-ìëa éì-éæbøzå C §¨´©§¦½§¬Ÿ¤§©−«©À©£¤³«Ÿ¨©§§Æ¤§¥´§©½¦©¦§§¦¦−§¨¥®¤§©£¦̧

éúáòBz-ìk ìò änfä-úà úéNò (éúéùò) àìå ýåýé éðãà íàð ézúð Làøa | Ckøc àä:C ¥¹©§¥´§´Ÿ¨©À¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½§³Ÿ¨¦Æ¤©¦½̈©−¨£Ÿ¨«¦

i"yx
(ÂÏ).êúùåçð êôùä פונ"ץ שקורין שולים לשון הוא

תנור, של נחושתו טהרות בסדר הרבה וכן בלע"ז
זב: מקורך היה זנות תאות מרוב נחושתך ìòåהשפך

.êéúåáòåú éìåìâ ìë:תועבותיך גלולי כל éîãëåויען
.êéðá המפורשת הזאת הרעה לך אעשה בניך דמי ובעון

וגו': מקבץ הנני בלע"ז:úáøò.(ÊÏ)בענין מאלא"ש
(ÁÏ).äàð÷å äîç íã êéúúðå בחימה להורגי ואסגירך

וכעס: êáâ.(ËÏ)וקנאה åñøäå:נימוסיך גובהי בנייני
.êéúåîø:במות וי"ת êå÷úáå.(Ó)לשון דמיון לו אין

בלע"ז: נרונטו"י איטרופ"ר êéúáùäå(Ó‡)ויבזעוניך
.äðåæî:זונה עוד הנה:àä.(Ó‚)מהיות úéùòכמו àìå

.äîéæä úà לא בראשך דרכך נתתי שאני פי על אף
זימה  כל מהם, לשוב תועבותיך על לב לתת עצה עשית

לרעה: ויש לטובה יש הוא עצה לשון שבמקרא

cec zcevn
(ÂÏ).Í˙˘ÂÁ ÍÙ˘‰ ÔÚÈאשה ערות היא שתחתיתך בעבור

שהוא הנשפך  כדבר לכל  גילית אותה  הנה בתחתית  שהיא 
ונראה : Í˙Â¯Ú.המגולה  ‰Ï‚˙Âלתוספת במ "ש הדבר כפל 

מאהביך :·˙ÍÈ˙ÂÊ.ביאור: על  בך שהיה  הזנות חשקת בעבור
.ÏÎ ÏÚÂ:שעשית המאוסים  התועבות כל  ר"ל ÈÓ„ÎÂ.ובעבור 

שחטת אשר  בניך  דמי  עון כשעור להיות הראוי הגמול בעבור 
למאכל : Ì‰ÈÏÚ.(ÊÏ)להם ˙·¯Ú עליהם‡˘¯ נעמת  אשר

ממך : הנאה  ÏÎ.וקבלו ÏÚ:שנאת אשר  כל  Í˙Â¯Ú.עם È˙ÈÏ‚Â
לפני ערוה בגלוי  ערומה  להעמידה  לזונות שעושים הבזיון זהו
והשונאי' האוהבים כוכבים העובדי כל  עליך  אקבץ ור "ל  כל

ארצך : יחריבו  Â‚Â'.(ÁÏ)והם  ÈËÙ˘Óהנאוף עון גמול  תקבל
למאכל : להם  ששחטת הבנים  של  הדם  בך ÍÈ˙˙Â.ועון אתן

וקנאה: בחמה דם עליך :·Ì„È.(ËÏ)שפיכת הבאים  ביד
.ÂÒ¯‰Âמוכן להיות שעשית  הגבוהים  הבניינים  יהרסו הם 
במ "ש :Âˆ˙Â.לזנות : הדבר È¯ÚÂ‰.כפל  ÌÂ¯ÈÚובגלוי ערומה

בתי יהרוס  האויב ר"ל כשלקחה  מאז היתה כאשר ערוה
העושר : חמדת כל  ממך  ויקח  החרב:ÂÏÚ‰Â.(Ó)הבמות  עם גופך  ויבקעו באבן אותך  וירגמו רב קהל  עליך  יעלו הבאים 

(‡Ó).ÌÈËÙ˘:פורעניות ¯·Â˙.משפט  ÌÈ˘ ÈÈÚÏ:לכלימה לך יהיה לאÍÈ˙·˘‰Â.למען כי זונה  עוד מהיות אותך אסיר 
אליך : מי עוד  ˙˙È.יפנה ‡Ïגולה בהיותך  ר"ל יועיל  ולא  הואיל  אתנן מלתת  תחדל  הכל  בעיני  מאוסה תהיה  אם כאומר

קרבנות : להם  תקריב ולא עכו"ם  אחר  עוד  תלך לא היתהÈ˙Â‰È‰Â.(Ó·)ומטולטל  אשר  חמתי תנוח  הגמול אשלם  וכאשר 
הכעס: מן ואשקוט ממך  כעסי ותסור ÍÈ¯ÂÚ.(Ó‚)בך ÈÓÈ: נעוריך בימי עמך  שעשיתי ÈÏ.הטובה ÈÊ‚¯˙Â בכל אותי  הכעסת 

הדברים: ‡È.אלה Ì‚Â: בראשך נתתי  דרכך גמול  והנה אני גם כן אעשה  אתם שעשית È˘Ú˙.כמו ‡ÏÂוכי תימה  דרך אמר 
שעשית: התועבות שאר כל על  נוסף ההיא הזימה  את עשית לא 

oeiv zcevn
(ÂÏ).Í˙˘ÂÁ נחושתה וחרה  וכן  הדבר תחתית  כד)ענינו (לקמן

תנור של  מנחושתו למטה פ"ח)ובמשנה  המאוסים‚ÈÏÂÏ.:(כלים
רעי : של  ושנתיÚ¯·˙.(ÊÏ)כגלל כמו ומתיקות  נעימות ענין

לי לא)ערבה  ÏÎ.:(ירמיה ÏÚ על האנשים  ויבאו וכן כל  עם
לה)הנשים בלא˜Â‡‰.(ÁÏ):(שמות קנאוני הם  כמו כעס  ענין 

לב)אל  וכתיתה :Âˆ˙Â.(ËÏ):(דברים שבירה ÂËÈ˘Ù‰Â.ענין
המלבוש: הסרת ערוה:È¯ÚÂ‰.ענין קיבוץ˜‰Ï.(Ó)מגולה

אבנים :ÂÓ‚¯Â.עם : השלכת כיÍÂ˜˙·Â.ענין  בקיעה ענין
המים ויבקעו וכן ויבזעינך  הוא  יד)תרגומו ואתבזעו(שמות ת"א

חרב:·Ì˙Â·¯Á.מיא: והסרÍÈ˙·˘‰Â.(Ó‡)מל ' ביטול  ענין
נוגש  שבת יד)כמו מנוחהÈ˙ÂÁÈ‰Â.(Ó·):(ישעיה מלשון

חמתי והנחותי וכן הכעס השקטת  על  כן כא)ויאמר :(לקמן
.È˙‡˜: כעסי.È˙Ë˜˘Â: מנוחה כעס:ÈÊ‚¯˙Â.(Ó‚)ענין ענין

זרע‰‡. לכם  הא וכן  הנה כמו מו)הוא ענין‰ÓÈÊ‰.:(בראשית
ורשע: גנות 

aiÎ`i wxt dingp - miaezk

àé-÷øô äéîçðelÎbk

âë:BîBéa íBé-øác íéøøLîä-ìò äðîàå íäéìò Cìnä úåöî-ékãëçøæ-éðaî ìàáæéLî-ïa äéçúôe ¦«¦§©¬©¤−¤£¥¤®©£¨¨¬©©§Ÿ§¦−§©¬§«§©«§¨̧¤§¥«©§¥¹¦§¥¤³©
:íòì øác-ìëì Cìnä ãéì äãeäé-ïaäëòaøàä úéø÷a eáLé äãeäé éðaî íúãNa íéøöçä-ìàå ¤§¨Æ§©´©¤½¤§¨¨−̈¨¨«§¤©£¥¦−¦§Ÿ¨®¦§¥´§À̈¨«§º§¦§©³¨«©§©Æ

:äéøöçå ìàöáwéáe äéúðáe ïáéãáe äéúðáeåë:èìt úéááe äãìBîáe òeLéáeæëøàááe ìòeL øöçáe §Ÿ¤½¨§¦ŸÆ§Ÿ¤½¨¦«©§§¥−©£¥¤«¨§¥¬©§¨−̈§¥¬¨«¤©£©¬¨²¦§¥¬
:äéúðáe òáLçë:äéúðááe äðëîáe âì÷öáeèë:úeîøéáe äòøöáe ïBnø ïéòáeìíäéøöçå ílãò çðæ ¤−©§Ÿ¤«¨§¦«§©¬¦§Ÿ−̈¦§Ÿ¤«¨§¥¬¦²§¨§−̈§©§«¨³Ÿ©£ª¨Æ§©§¥¤½

:ípä-àéb-ãò òáL-øàaî eðçiå äéúðáe ä÷æò äéúãNe Léëìàìäiòå Nîëî òábî ïîéðá éðáe ¨¦Æ§Ÿ¤½¨£¥−̈§Ÿ¤®¨©©£¬¦§¥«¤−©©¥«¦«Ÿ§¥¬¦§¨¦−¦¨®©¦§¨´§©½̈
:äéúðáe ìà-úéáeáì:äéððò áð úBúðòâì:íézb äîø | øBöçãì:èláð íéòáö ãéãçäìBðBàå ãì ¥«¥−§Ÿ¤«¨£¨¬−Ÿ£¨«§¨«¨¬¨−̈¦¨«¦¨¦¬§Ÿ¦−§©¨«¬Ÿ§−

:íéLøçä ébåì(ô) :ïéîéðáì äãeäé úB÷ìçî íiåìä-ïîe ¥¬©£¨¦«¦©§¦¦½©§§¬§−̈§¦§¨¦«
áé-÷øô äéîçðaiÎ`

àìáaøæ-íò eìò øLà íiåìäå íéðäkä älàå:àøæò äéîøé äéøN òeLéå ìàézìàL-ïaáCelî äéøîà §¥Æ¤Æ©Ÿ£¦´§©§¦¦½£¤¬¨²¦§ª¨¤¬¤§©§¦¥−§¥®©§¨¨¬¦§§−̈¤§¨«£©§¨¬©−
:Lehçâ:úîøî íçø äéðëLã:äiáà éBúpâ àBcòä:äbìa äéãòî ïéîiîå:äéòãé áéøéBéå äéòîL ©«§©§¨¬§ª−§¥«Ÿ¦¬¦§−£¦¨«¦¨¦¬©«©§−̈¦§¨«§©«§¨¬§¨¦−§©«§¨«

æ(ô) :òeLé éîéa íäéçàå íéðäkä éLàø älà äéòãé äi÷ìç ÷Bîò elñçìàéîã÷ éepa òeLé íiåìäå ©´¨½¦§¦−̈§©«§¨®¥´¤¨¥¯©Ÿ£¦²©£¥¤−¦¥¬¥«©§©§¦¦À¥¯©¦²©§¦¥¬
:åéçàå àeä úBãiä-ìò äéðzî äãeäé äéáøLè:úBøîLîì ícâðì íäéçà épòå (åðòå) äé÷a÷áe ¥¥§−̈§¨´©©§¨®©«ª§−¬§¤¨«©§ª«§¨̧§ª¦¯£¥¤²§¤§−̈§¦§¨«

é:òãéBé-úà áéLéìàå áéLéìà-úà ãéìBä íé÷éBéå íé÷éBé-úà ãéìBä òeLéåàéïúðBé-úà ãéìBä òãéBéå §¥−©¦´¤«¨¦®§«¨¦Æ¦´¤¤§¨¦½§¤§¨¦−¤¨¨«§¨¨Æ¦´¤¨½̈
:òecé-úà ãéìBä ïúðBéåáé:äéððç äéîøéì äéøî äéøNì úBáàä éLàø íéðäë eéä íé÷éBé éîéáe §¨−̈¦¬¤©«©¦¥Æ«¨¦½¨¬Ÿ£¦−¨¥´¨¨®¦§¨¨´§¨½̈§¦§§−̈£©§¨«

i"yx
(‚Î).íäéìò êìîä úåöî éë:בהם מאמין היה והמלך

.íéøøåùîä ìò:דריוש המלך מאוצר ממון øáãלהוציא
.åîåéá íåé:הבית צרכי לעשות êìîä.(Î„)כדי ãéì

דריוש: המלך לעצת מצרן היה øáã.הוא ìëì לכל
המלך: אל עליהם לדבר לעם אשר דבריהם

(ÂÏ).ïéîéðáì äãåäé úå÷ìçî במחלקותם מחלקין היו
ובנימין: יהודה בארץ ואנה אנה

(‡).òåùéå:הגדול הכהן יהושע òåùé.(Ê)הוא éîéá
גדול: כהן יהושע בימי ראשים מן úåãéä.(Á)שהיו

שירה: לומר שיר שמצינו úåøîùîì.(Ë)כלי כמו
ואילך ) כ "ד א' הימים  לעשרים (בדברי חלוקים היו שהלוים

משמרות: åâå'.(È)וארבעה íé÷éåé úà ãéìåä òåùéå כל
גדולים: כהנים היו זה שבמקרא íé÷éåé.(È·)אלו éîéáå

ראשי  ראשים היו הם הללו כהנים היו גדול כהן שהיה
למשמרותם: אב äéøî.בית äéøùì שריה של למשמרת

חנניה  היה ירמיה של ולמשמרת אב בית ראש מריה היה
העשרי' כל פירש לא אשר ואת כולם וכן אב בית ראש
כולם: למנותם בכך המקרא דקדק לא משמרות וארבע

cec zcevn
(‚Î).Ì‰ÈÏÚ ÍÏÓ‰ ˙ÂˆÓ ÈÎהם שיהיו  עליהם צוה המלך 

המלאכה: על  הזאתÓ‡Â‰.הממונים המינוי ותוקף קיום 
כפי ויום יום  בכל  הבית  בדק  לתקן המשוררים על  הוטלה 

‰ÍÏÓ.(Î„)הצורך: „ÈÏ: לעם המצטרך  הדבר כל  את מעמו לשאול  המלך למקום  מוכן ‰ÌÈ¯ˆÁ.(Î‰)היה  Ï‡Âהיושבים אלה 
סביב : חומה מבלי הפרזים  ערי הם החצרים  השדות :·˘„Ì˙Â.בערי רבוי  לה :È˙Â·Â‰.במקום הסמוכים  È¯ˆÁÂ‰.הכפרים

לה: הסמוכות קטנות השדות:È˙Â„˘Â‰.(Ï)מקומות ובמכמשÚ·‚Ó.(Ï‡)בבתי בה וישבו מגבע  היו מושבותם התחלת מקום
ובזה:Â˜ÏÁÓ˙.(ÂÏ)וכו': בזה ישבו כי  בנימין נחלת עד  יהודה מנחלת  ואנה אנה  לשבת  לחלקים נחלקים היו

(‡).ÚÂ˘ÈÂ: העולים ראשי היו  זרובבל  עם והוא כ"ג יהושע וכו ':˘¯È‰.הוא  שריה העולים  הכהנים ואלה  Ì‰ÈÁ‡Â.(Ê)ר"ל 
הכהנים : יתר והמה  אחיהם  עם עלו אשר ÚÂ˘È.ר"ל ÈÓÈ·:כ"ג יהושע  בימי הכהנים  ראשי שהיו לומר הראשים על הוא חוזר 

(Á).ÌÈÂÏ‰Â:'וכו ישוע היה עמהם  ‰Â„È˙.העולים  ÏÚ:למעלה כמ "ש  התחלה  לראש וההילול  ההודות על  ממונה  היה אשר 
.'Â‚Â ‰È˙Ó:'וכו יהודה  התחלה ÂÈÁ‡Â.ראש  ‡Â‰:סיעתו ובני אנשיו הם אחיו עם עלה  ואנשיו:‡Ì‰ÈÁ.(Ë)הוא  מתניה  של 

.Ì„‚Ï:כמוהם למשמרות אנשיהם  עם הם חלוקים  היו להם  ושוה ושימשÚÂ˘ÈÂ.(È)לעומתם  יויקים  את  הוליד  כ"ג יהושע
זה: אחר זה גדולה  בכהונה  שמשו פה  הנחשבים כולם  וכן גדולה בכהונה  תחתיו היהÈ¯˘Ï‰.(È·)הוא  שריה  אנשי  למשמרת 

וגם השמות  שינוי בקצת  למעלה שזכר הכהנים ראשי המה והם  משמרות  הכ "ד כל  להזכיר  חש ולא כולם וכן הראש מריה 
במי: כללו ואולי חטוש, זכר  ולא  באחת  ומועדיה בנימין כלל  וכאן כ "ב כ "א זכר לא למעלה

oeiv zcevn
(‚Î).‰Ó‡Â:קיום ענין

(Á).˙Â„È‰: והלול הודות  מלשון
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·íéçì íéçì÷ øiLå eäãN úà ønðîä–àáé÷ò éaøøîBà:ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBð.íéîëçåíéøîBà: ©§©¥¤¨¥§¦¥§¨¦©¦©¦£¦¨¥¥¥¨¦¨¤¨§¤¨©£¨¦§¦
ìkä ìò ãçàî.íéãBîeàáé÷ò éaøì íéîëç:GLa ìcøç Bà úáL òøBæaúBîB÷î äL,ìkî äàt ïúBð àeäL ¥¤¨©©Ÿ¦£¨¦§©¦£¦¨§¥©¤¤©§¨¦§¨§¤¥¥¨¦¨

ãçàå ãçà. ¤¨§¤¨
‚ïøbì íéLáé íi÷îe ÷eMì íéçì íéìöa ÷éìçnä,ïîöòì elàìe ïîöòì elàì äàt ïúBð;ïéðeôàa ïëå,ïëå ©©£¦§¨¦©¦©§©¥§¥¦©Ÿ¤¥¥¨§¥§©§¨§¥§©§¨§¥©£¦§¥

íøëa.ìãnä,øiMM äî ìò øàLîä ïî ïúBð;ãé úçàî ÷éìçnäå,ìkä ìò øàLîä ïî ïúBð. §¤¤©¥¥¥¦©§Ÿ¨©©¤¦¥§©©£¦¥©©¨¥¦©§Ÿ¨©©Ÿ

a.xnpndåéúåøåáøáç øîðå ïåùì ,øîåðîë éæçîã ,úåîå÷î úåîå÷î åäãù è÷ìî(âé äéîøé):äãùá ïåùàø ïåùàø äìùáúðù äàåáúä øö÷ù ,miglw xiiye
.migl:åìùáúð àìù ïúåà.cg`e cg` lkl d`t ozep:àáéùç äøéö÷ã àúìçúà åàìå ÷éñôî øåîðã .øééùù íéçì íéçì÷ä è÷ìì øæåçùë.zay rxefa

:æ"òìá å"èéðà åì ïéøå÷ù ÷øé.zg`e zg` lkl d`t ozep `edyúçà ìë åìéàë úåâåøò ïúåà ìë ïéáåùç êëéôì ,úçà äãù ïäî òåøæì ïëøã ïéàù éðôî
:íéîëçë äëìäå .éáéùç íéòøæ éðéîëå éãéáò òøæìã íåùî ,÷øéì äàô ïéðúåð ïéàù éô ìò óà äàôá íéáééç ìãøçå úáùå .úçà äãù ïäî

b.milva wilgnd÷ìç ùéà éëðàå 'ì éùøôîã úéà(åë úéùàøá)÷ìç ìèåðù ,÷ìçîä åîë ÷éìçîä éùøôîã úéàå .÷ìç íå÷îä øàùð åùìúðùëù íù ìò ,
:íåé÷ì ïøåâì íéùáé çéðî øçà ÷ìçå ÷åùá ïøëîì íéçì íéìöáä ïî.onvrl el`l d`t ozep:åîã íéèç éðéî éðùëã.mxka okeåðéã íøëá ÷éìçîä ïëå

:íéìöáá ÷éìçîë.xiiyy dn lr xiieynd on ozep lcndåùòéå çåéøá åìãâúé íéøàùðäù éãë íééúðéáî ãçà íäî ìèåð íéôåöø íéòåøæ íéìöáäù ïîæá
éôì äàôá ïéáééç íðéà íéøàùðì çåéø ïúéì ø÷åòù ïúåàå .íéðù çéðîå úçà ìèåð ìãî åäæéà ïðúå ,íîå÷îî íúåà óìåùå äìåãù ìãî àø÷ðä åäæå .íéñâ

:äøéö÷ àáéùç àìã íåìëî øåèô ø÷òðäå ãáì øàùðä ïî äàô ïúåð êëìéä ,àéä íéøàùðä úð÷úù.ci zg`n wilgndïøåâì åìåë åà ,ãçà ïéðòî øîåìë
:ãçà ãöî åìåë àìà ïàëîå ïàëî åúåà ìèåð åðéà ÷åùá øåëîì ìèåðù ÷ìçäù ,ãçà íå÷îî ãé úçàî ùøéô í"áîøå .÷åùì åìåë åà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

שונים, במקומות ושם פה להתבשל  מקדימים השדה מתבואת שחלקים פעמים
את  בקוצר  ללמד  משנתנו  ובאה השדה, משאר יותר  מזובלים שהיו  מקומות כגון 

פאה. לענין הדין מה שהבשילה, במקומות התבואה

eäãN úà ønðîä שבהם מקומות, מקומות שדהו  את הקוצר – ÇÀÇÅÆÈÅ
כך ידי  ועל למעלה, שביארנו כמו  ויבשה, התבשלה כבר  התבואה

הנמר), כעור  שונים בכתמים (מגוונת כמנומרת השדה øiLåÀÄÅנעשית
íéçì íéçì÷, בשלו לא שעדיין הלחים, הקלחים והשאיר –éaø ÀÈÄÇÄÇÄ

ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBð :øîBà àáé÷òלקצור כשחוזר – ÂÄÈÅÅÅÈÄÈÆÈÀÆÈ
עצמו , בפני ומקום מקום מכל  פאה נותן הוא שהשאיר, המקומות את
הנימור ואין נפרדות, כשדות אותם ועושה ביניהם מפסיק הנימור שכן

עדיין  הנימור שבשעת לפי  כולה, השדה של הקצירה כתחילת נחשב
בשלה היתה לא התבואה ברטנורא )שאר  ראב "ד; íéîëçåÇÂÈÄ.(ר "ש;
ìkä ìò ãçàî :íéøîBà נחשב שהנימור סוברים חכמים – ÀÄÅÆÈÇÇÙ

שהשאיר, התבואה את לקצור גומר כשהוא ולכן  הקצירה, כהתחלת

מפרש, ישראל" "תפארת בעל  הכל. על פאה אחד ממקום נותן
הקלחים  עקיבא רבי  שלדעת עצמו , הנימור  לגבי היא שהמחלוקת

הנימור בשעת פאה נותן  הוא ולכן הפסק, חשובים שהשאיר  הלחים
כתחילת  נחשב שהנימור סוברים וחכמים לחוד, ומקום מקום מכל

מפרשים  ויש הכל. על אחד ממקום פאה נותן  ולכן  השדה, של  קצירה
בשעת  בין לחוד, ומקום מקום מכל פאה שנותן  עקיבא רבי  דברי 
הלחים  שהקלחים לפי שהשאיר , הקלחים את שקוצר  בשעה בין הנימור

שאר את לקצור  וכשגומר  שמנמר , בשעה הפסק חשובים שהשאיר
הפסק הוא הנימור  הרי  שלמה")השדה חכמים ("מלאכת  מקום מכל ,

למעלה. שביארנו מהטעם השדה כל  על  אחת פאה שנותן סוברים
ìcøç Bà úáL òøBæa :àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîe ירקות – ÄÂÈÄÀÇÄÂÄÈÀÅÇÆÆÇÀÈ

ג), (משנה להלן  שנבאר כמו בפאה, תבלין zayשחייבים צמח הוא
הזורעם צהובים; פרחים בעל GLaúBîB÷îריחני  äL שונים – ÄÀÈÀ

גורסים: ויש  zenewnבשדה, dyelya e` miipya,äàt ïúBð àeäLÆÅÅÈ
ãçàå ãçà ìkî להיזרע דרכם שכך  לפי לחוד, ומקום מקום מכל – ÄÈÆÈÀÆÈ

עצמה. בפני  כשדה נחשבת ערוגה וכל ערוגות, ערוגות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ומשאיר  השוק בשביל  לחים תולש  הגינה כשבעל פאה, לענין  בבצלים דנה משנתנו

בפאה  חיוב שאין  ד ), א, (למעלה ששנינו  פי  על  ואף הגורן. בשעת לתלשם יבשים

מפאה, פטורים לקיום, אותם מכניסים שאין ירקות אבל  לקיום, שמכניסו  בדבר אלא

בפאה, חייבים הקודמת, במשנה ששנינו והחרדל  השבת וכן  הבצלים, מקום מכל

לקיום. אותם ומכניסים רב לזמן נשמרים אלו שירקות לפי

÷eMì íéçì íéìöa ÷éìçnä שבגינתו לחים בצלים התולש – ÇÇÂÄÀÈÄÇÄÇ
מיד , בשוק ïøbìלמכרם íéLáé íi÷îe יבשים בצלים ומשאיר  – ÀÇÅÀÅÄÇÙÆ

הגורן, בשעת ïîöòìלתלשם elàìe ïîöòì elàì äàt ïúBðÅÅÈÀÅÀÇÀÈÀÅÀÇÀÈ
שחשובים  לפי  לעצמם, היבשים ולבצלים לעצמם הלחים לבצלים –

מינים. ïéðeôàaכשני  ïëå לשוק לחים כשמחליק בפאה, החייבים – ÀÅÇÂÄ
לגורן , יבשים íøëaומשאיר  ïëåמיד בשוק למכרם ענבים הבוצר  – ÀÅÀÆÆ

צימוקים או יין לעשותם הענבים שאר ומניח לאכלם, ("מלאכת או 

הם.שלמה "), מינים שכשני לעצמם, ולאלו  לעצמם לאלו  פאה נותן 

ìãnä שיגדלו כדי  מביניהם קצת עוקרים מדי , צפופים כשהזרעים – ÇÅÅ
וזהו  וישביחו, בריווח קצת lcndהנשארים שעוקר "דלל", משורש  –

לנשארים, ריווח לעשות øàLîäזרעים ïî ïúBð, מהנשאר –ìò ÅÄÇÀÙÈÇ
øiMM äî המודלים אבל לבד, הנשאר  מן  פאה שנותן  כלומר  – ÇÆÄÅ

חשובה  זו ואין הנשארים, לתיקון אלא נתלשו  שלא מפאה, פטורים
ãéקצירה. úçàî ÷éìçnäå זרעים אחד  ממקום התולש אבל  – ÀÇÇÂÄÅÇÇÈ
ìkäהרבה, ìò øàLîä ïî ïúBðעל שנשאר  ממה פאה נותן – ÅÄÇÀÙÈÇÇÙ

מפרשים: ויש  היא. קצירה תחילת שהחליק שמה ciהכל , zg`n–

לגורן כולו או לשוק כולו שהיה דהיינו אחד, מענין (ר"ש ;כלומר

כמו ברטנורא ) כלומר, בכרם", "וכן  על "המדל" מוסב הרמב"ם ולפי .

כך לגורן , יבשים ומשייר  לשוק לחים שתולש  יש  ובאפונים שבבצלים
אלא  לגת, השאר ומניח לשוק מהענבים חלק שבוצר  יש בכרם, גם

דלקמן: חילוק יש ומעט lcndשבכרם מכאן  מעט ענבים הבוצר  –
לעשות  לגת, השאר ומניח בשוק, למכרם שבגפן, שונים מצדדים מכאן ,

xiiyyיין , dn lr x`eynd on ozepשנשאר ממה פאה נותן  זה הרי  –
לשוק  שבצר  הענבים אבל  הנשאר, כפי לגת שבוצר  ממה כלומר לבד,

היא. ארעית שבצירה מפאה, פטורים מכאן , ומעט מכאן wilgndeמעט
ci zg`n מעט ענבים נוטל  שאינו אחד, מצד לשוק הבוצר אבל –

הגפן , של  אחד מצד  כולם אלא מכאן  ומעט x`eyndמכאן  on ozep
lkd lrשהואיל הכרם, לכל  הראוי  כפי הנשאר  מן פאה נותן זה הרי  –

פאה עליהם וחייב ארעי כבוצר אינו אחד , מצד מתנות ובצר  (הל'

הרקח") "יין ו; ב , בכרם"עניים  "וכן  הרמב"ם לפי  גורסים שאין  ויש .
וכו'. המדל" "ובכרם: אלא
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„äàôa úBáiç íéìöa ìL úBänàä;éaøåéñBéøèBt.iä ïéaL íéìöaä úBðaìî÷ø–éñBé éaøøîBà:äàt ¨¦¨¤§¨¦©¨§¥¨§©¦¥¥©§§©§¨¦¤¥©¨¨©¦¥¥¥¨
ãçàå ãçà ìkî,íéîëçåíéøîBà:ìkä ìò ãçàî. ¦¨¤¨§¤¨©£¨¦§¦¥¤¨©©Ÿ

‰e÷ìçL ïéçàä,úBàô ézL ïéðúBð;eôzzLðå eøæç,úçà äàt ïéðúBð.ïìéàä úà eç÷lL íéðL,äàt ïéðúBð ¨©¦¤¨§§¦§¥¥¨§§¦§©§§¦¥¨©©§©¦¤¨§¤¨¦¨§¦¥¨
úçà.BîBøc äæå BðBôö äæ ç÷ì–Bîöòì äàt ïúBð äæå Bîöòì äàt ïúBð äæ.øëBnäïìéà éçì÷CBúa ©©¨©¤§§¤§¤¥¥¨§©§§¤¥¥¨§©§©¥¦§¥¦¨§
eäãN,ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBð.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äãOä ìòa øiL àHL ïîæa;ìòa øiL íà ìáà ¨¥¥¥¨¦¨¤¨§¤¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¦¥©©©¨¤£¨¦¦¥©©
äãOä,ìkì äàt ïúBð àeä. ©¨¤¥¥¨©Ÿ

Âøæòéìà éaøøîBà:úáiç òáø úéa ò÷ø÷äàôa.òLBäé éaøøîBà:íéúàñ äNBòä.ïBôøè éaøøîBà: ©¦¡¦¤¤¥©§©¥Ÿ©©¤¤§¥¨©¦§ª©¥¨¨¨©¦©¦©§¥

c.milva ly zedn`dïéàå .éñåé éáø øèô êëìå ,÷çãä éãé ìò àìà äìéëàì åæç àì õøàá ïéäúùîù êåúîå ,òøæ ìãâì ïúåà ïéçéðîù íéìåãâ íéìöá
:åúåîë äëìä.wxid oiay milvad zepalnéðù ÷øôá ìéòì ïðúå ,÷øéä ïéá íéìöá ñéðëî úåéäì íãà éðá êøã ïéàù ,éîã øçà òøæë ÷øéã éñåé éáø øáñ

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .÷éñôî øçà òøæã
d.oli`d z` egwlyã úåðìéà êðäî:äàôá íéáééçù àî÷ ÷øôá áéùç.oli` iglw xkendç÷åìä ïúåð ,ò÷ø÷ä åì øëî àìå ,äàôá ïéáééçù íéçîö éùøù

:ãçàå ãçà ìëî äàô.xiiy `ly onfaìòá ìéçúä íà ìáà .äàô ïúéì ç÷åìä áééçã àåä æà ,úåøéô è÷ìì åà øåö÷ì äãùä ìòá ìéçúä àì íà øîåìë
åà äøéö÷á ìéçúà éëîã ,ìëä ìò äàô ïúåðä àåä äãùä ìòá ,è÷ìð àìù åà øö÷ð àìù äãùä ïî øàùðù ,åìà úà øëîù íãå÷ åäãù øåö÷ì äãùä

:äëìä ïëå ,àúà ÷"úã äéúìî éùåøôì äãåäé éáøå .äãùä ìë ìù äàôá áééçéà úåøéôä úèé÷ìá
e.raex zia rwxw:áåøé÷á úåîà øùò ìò äöçîå úåîà øùò àåäù åá åùøéôå .á÷ä òáåø åá òåøæì éåàøù íå÷î.miz`q dyerdìéæà àì òùåäé éáø
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פאה. לענין בבצלים ללמד מוסיפה משנתנו 

íéìöa ìL úBänàä,לזרע בארץ שמשאירים הבצלים –úBáiç ÈÄÈÆÀÈÄÇÈ
äàôa,בארץ אותם משאירים כשאין עצמם והבצלים שהואיל  – ÀÅÈ

הבצלים  מכלל  יוצאות אינן האמהות אף ולקיום, לאכילה ראויים

מפאה טוב")להיפטר יום  øèBt,("תוספות  éñBé éaøå האמהות את – ÀÇÄÅÅ
לזריעה  אלא לאכילה ראויות אינן  שתולשן שבשעה מפאה, בצלים של

iäבלבד. ïéaL íéìöaä úBðaìî÷ø המפוזרות הבצלים ערוגות – ÇÀÀÇÀÈÄÆÅÇÈÈ
שונים, ירקות של ãçàåבגן  ãçà ìkî äàt :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÈÄÈÆÈÀÆÈ

(עיין  אחר כזרע דינו  שהירק ומלבן , מלבן  מכל  פאה לתת צריך  –
הירק  לפיכך הירק, בין  להיזרע דרכם שאין הבצלים, לגבי א) ב, לעיל 

הבצלים. מלבנות בין ìkäמפסיק ìò ãçàî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÆÈÇÇÙ
חכמים, שסוברים שבגן , המלבנות כל על  אחד ממלבן  פאה נותן –

לדעת  הטעם מבארים יש  הבצלים. לגבי הפסק חשוב אינו  שהירק
בטל לקיום, מכניסו אין  וירק לקיום מכניסם שבצלים שכיון חכמים,

כאויר וחשוב הבצלים לגבי  .(ירושלמי)הירק

ה ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו דנה כן  שותפים. ושל  יורשים של  בשדה פאה דין  ללמד באה זו משנה
שיבואר . כפי אילן קלחי  בקונה

e÷ìçL ïéçàä,מאביהם בירושה שקיבלו  בשדה –ézL ïéðúBð ÈÇÄÆÈÀÀÄÀÅ
úBàôפאת" שנאמר : מחלקו, פאה נותן  אחד  כל  –jcy;"eøæç ÅÈÀ

eôzzLðå,בה שותפים ונעשו  האחים חזרו  אם –äàt ïéðúBð ÀÄÀÇÀÀÄÅÈ
úçàקציר את "ובקוצרכם מהכתוב למדים שכן השותפים, כדין  – ÇÇ

בפאה חייבים שהשותפים ב).ארצכם" קלה , eç÷lL(חולין íéðLÀÇÄÆÈÀ
ïìéàä úàלעיל) בפאה החייבים מהאילנות אילן בשותפות שקנו  – ÆÈÄÈ

ה), úçàא, äàt ïéðúBð נותנים שהשותפים שהזכרנו, מהטעם – ÀÄÅÈÇÇ
אחת. BîBøcפאה äæå BðBôö äæ ç÷ìהצד את אחד  קנה אם – ÈÇÆÀÀÆÀ

האילן , של הדרומי הצד  את – והשני  האילן, של ïúBðהצפוני  äæÆÅ
Bîöòì äàt ïúBð äæå Bîöòì äàtאחד שאילן  פי  על  אף – ÅÈÀÇÀÀÆÅÅÈÀÇÀ

דרומו , וזה צפונו  זה ולקח שהואיל  מפירותיו, פאה אחד  כל נותן  הוא,
שותפים. דין  להם eäãNאין  CBúa ïìéà éçì÷ øëBnäכלומר – ÇÅÄÀÅÄÈÀÈÅ

ויטע  יעקרם שהלוקח מנת על  לבד  אילנות אלא קרקע מכר  שלא
פירות מלאים והאילנות שדהו, בתוך ìkî,(ר"ש )אותם äàt ïúBðÅÅÈÄÈ

ãçàå ãçàשהואיל לחוד , ואילן  אילן מכל פאה נותן הלוקח – ÆÈÀÆÈ
אחת. לפאה מצטרפים האילנות אין  שלו אינה éaøוהקרקע øîàÈÇÇÄ

éúîéà :äãeäé?פאה הקונה נותן  –ìòa øiL àHL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÄÅÇÇ
äãOä; שבשדהו האילנות כל מכר אלא לעצמו אילנות –íà ìáà ÇÈÆÂÈÄ

äãOä ìòa øiL,לעצמו אילנות –ìkì äàt ïúBð àeäבעל – ÄÅÇÇÇÈÆÅÅÈÇÙ
לא  יהודה רבי  שמכר . אלה על  אף האילנות, כל  על פאה נותן השדה

אמרו  ובגמרא דבריו . לפרש  אלא קמא תנא על לחלוק קלח ,בא (חולין

לכל ?א ): פאה נותן הוא השדה בעל  שייר שאם אמורים, דברים במה
את  שמכר קודם הפירות ללקט כלומר לקצור, השדה בעל  כשהתחיל

פאה  נותן הוא הרי  הפאה, חיוב מתחילה עליו וחל שהואיל האילנות,
לקצור, התחיל  לא אם אבל שמכר . האילנות כל  על  ששייר  מהאילן

מהאילנות  פאה ליתן הלוקח חייב השדה, בעל ששייר  פי  על  אף
בעל נותן  לקצור, התחיל  כשלא אפילו  הירושלמי  לפי  ברם, שקנה.

מחובתו , חוץ לו כמוכר  הוא שהרי  הכל, על פאה ששייר ממה השדה
מפרש : הרמב"ם – הפאה. לתת עליו קיבל  `oli"והוא iglw"שרשי –

הרמב"ם ולפי  אילנות. ואינם בפאה, חייבים שהם (ב"משנה צמחים

וכן תורה") שונים, לאנשים משדהו חלקים במוכר  במשנתנו המדובר
יח )לשונו  ג, עניים מתנות  משדהו (הל' מקומות מקומות "המוכר :

מחלקו  פאה נותן  ואחד  אחד כל  – השדה כל מכר אם הרבה, לאנשים
– מקצת ושייר מקצת ומכר לקצור השדה בעל התחיל ואם שלקח;

נתחייב  לקצור  שהתחיל שכיון לכל, הראוייה פאה נותן  השדה בעל 
השדה  ובעל שלקח, מה על הלוקח מפריש  – תחילה מכר ואם בכל.

ששייר ". מה על 

i y i l y m e i
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בפאה. שחייבת הקרקע בשיעור  דנה זו משנה

òáø úéa ò÷ø÷ :øîBà øæòéìà éaø רבע לזריעת הראוי  שטח – ÇÄÁÄÆÆÅÇÀÇÅÙÇ
אמות  עשר על  האמה וחמישית אמות עשר והוא: תבואה, הקב

ועוד 104) בקירוב האמה מטרים 6/1וחמישית 35 = מרובעות אמות
בערך), äàôaמרובעים úáiçשנאמר אליעזר, רבי  של טעמו – ÇÆÆÀÅÈ

פאתבפא  תכלה "לא "jcyה: בכלאים: ונאמר  ,"jcy תזרע לא
יט ),כלאים" יט , רובע (ויקרא  בית – בכלאים האמורה "שדך" מה

רובע. בית – בפאה האמורה "שדך " אף י), ב, כלאים éaøÇÄ(עיין 
íéúàñ äNBòä :øîBà òLBäé דהיינו סאתיים, המוציאה קרקע – ÀËÇÅÈÈÈÇÄ
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·íéçì íéçì÷ øiLå eäãN úà ønðîä–àáé÷ò éaøøîBà:ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBð.íéîëçåíéøîBà: ©§©¥¤¨¥§¦¥§¨¦©¦©¦£¦¨¥¥¥¨¦¨¤¨§¤¨©£¨¦§¦
ìkä ìò ãçàî.íéãBîeàáé÷ò éaøì íéîëç:GLa ìcøç Bà úáL òøBæaúBîB÷î äL,ìkî äàt ïúBð àeäL ¥¤¨©©Ÿ¦£¨¦§©¦£¦¨§¥©¤¤©§¨¦§¨§¤¥¥¨¦¨

ãçàå ãçà. ¤¨§¤¨
‚ïøbì íéLáé íi÷îe ÷eMì íéçì íéìöa ÷éìçnä,ïîöòì elàìe ïîöòì elàì äàt ïúBð;ïéðeôàa ïëå,ïëå ©©£¦§¨¦©¦©§©¥§¥¦©Ÿ¤¥¥¨§¥§©§¨§¥§©§¨§¥©£¦§¥

íøëa.ìãnä,øiMM äî ìò øàLîä ïî ïúBð;ãé úçàî ÷éìçnäå,ìkä ìò øàLîä ïî ïúBð. §¤¤©¥¥¥¦©§Ÿ¨©©¤¦¥§©©£¦¥©©¨¥¦©§Ÿ¨©©Ÿ

a.xnpndåéúåøåáøáç øîðå ïåùì ,øîåðîë éæçîã ,úåîå÷î úåîå÷î åäãù è÷ìî(âé äéîøé):äãùá ïåùàø ïåùàø äìùáúðù äàåáúä øö÷ù ,miglw xiiye
.migl:åìùáúð àìù ïúåà.cg`e cg` lkl d`t ozep:àáéùç äøéö÷ã àúìçúà åàìå ÷éñôî øåîðã .øééùù íéçì íéçì÷ä è÷ìì øæåçùë.zay rxefa

:æ"òìá å"èéðà åì ïéøå÷ù ÷øé.zg`e zg` lkl d`t ozep `edyúçà ìë åìéàë úåâåøò ïúåà ìë ïéáåùç êëéôì ,úçà äãù ïäî òåøæì ïëøã ïéàù éðôî
:íéîëçë äëìäå .éáéùç íéòøæ éðéîëå éãéáò òøæìã íåùî ,÷øéì äàô ïéðúåð ïéàù éô ìò óà äàôá íéáééç ìãøçå úáùå .úçà äãù ïäî

b.milva wilgnd÷ìç ùéà éëðàå 'ì éùøôîã úéà(åë úéùàøá)÷ìç ìèåðù ,÷ìçîä åîë ÷éìçîä éùøôîã úéàå .÷ìç íå÷îä øàùð åùìúðùëù íù ìò ,
:íåé÷ì ïøåâì íéùáé çéðî øçà ÷ìçå ÷åùá ïøëîì íéçì íéìöáä ïî.onvrl el`l d`t ozep:åîã íéèç éðéî éðùëã.mxka okeåðéã íøëá ÷éìçîä ïëå

:íéìöáá ÷éìçîë.xiiyy dn lr xiieynd on ozep lcndåùòéå çåéøá åìãâúé íéøàùðäù éãë íééúðéáî ãçà íäî ìèåð íéôåöø íéòåøæ íéìöáäù ïîæá
éôì äàôá ïéáééç íðéà íéøàùðì çåéø ïúéì ø÷åòù ïúåàå .íéðù çéðîå úçà ìèåð ìãî åäæéà ïðúå ,íîå÷îî íúåà óìåùå äìåãù ìãî àø÷ðä åäæå .íéñâ

:äøéö÷ àáéùç àìã íåìëî øåèô ø÷òðäå ãáì øàùðä ïî äàô ïúåð êëìéä ,àéä íéøàùðä úð÷úù.ci zg`n wilgndïøåâì åìåë åà ,ãçà ïéðòî øîåìë
:ãçà ãöî åìåë àìà ïàëîå ïàëî åúåà ìèåð åðéà ÷åùá øåëîì ìèåðù ÷ìçäù ,ãçà íå÷îî ãé úçàî ùøéô í"áîøå .÷åùì åìåë åà
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שונים, במקומות ושם פה להתבשל  מקדימים השדה מתבואת שחלקים פעמים
את  בקוצר  ללמד  משנתנו  ובאה השדה, משאר יותר  מזובלים שהיו  מקומות כגון 

פאה. לענין הדין מה שהבשילה, במקומות התבואה

eäãN úà ønðîä שבהם מקומות, מקומות שדהו  את הקוצר – ÇÀÇÅÆÈÅ
כך ידי  ועל למעלה, שביארנו כמו  ויבשה, התבשלה כבר  התבואה

הנמר), כעור  שונים בכתמים (מגוונת כמנומרת השדה øiLåÀÄÅנעשית
íéçì íéçì÷, בשלו לא שעדיין הלחים, הקלחים והשאיר –éaø ÀÈÄÇÄÇÄ

ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBð :øîBà àáé÷òלקצור כשחוזר – ÂÄÈÅÅÅÈÄÈÆÈÀÆÈ
עצמו , בפני ומקום מקום מכל  פאה נותן הוא שהשאיר, המקומות את
הנימור ואין נפרדות, כשדות אותם ועושה ביניהם מפסיק הנימור שכן

עדיין  הנימור שבשעת לפי  כולה, השדה של הקצירה כתחילת נחשב
בשלה היתה לא התבואה ברטנורא )שאר  ראב "ד; íéîëçåÇÂÈÄ.(ר "ש;
ìkä ìò ãçàî :íéøîBà נחשב שהנימור סוברים חכמים – ÀÄÅÆÈÇÇÙ

שהשאיר, התבואה את לקצור גומר כשהוא ולכן  הקצירה, כהתחלת

מפרש, ישראל" "תפארת בעל  הכל. על פאה אחד ממקום נותן
הקלחים  עקיבא רבי  שלדעת עצמו , הנימור  לגבי היא שהמחלוקת

הנימור בשעת פאה נותן  הוא ולכן הפסק, חשובים שהשאיר  הלחים
כתחילת  נחשב שהנימור סוברים וחכמים לחוד, ומקום מקום מכל

מפרשים  ויש הכל. על אחד ממקום פאה נותן  ולכן  השדה, של  קצירה
בשעת  בין לחוד, ומקום מקום מכל פאה שנותן  עקיבא רבי  דברי 
הלחים  שהקלחים לפי שהשאיר , הקלחים את שקוצר  בשעה בין הנימור

שאר את לקצור  וכשגומר  שמנמר , בשעה הפסק חשובים שהשאיר
הפסק הוא הנימור  הרי  שלמה")השדה חכמים ("מלאכת  מקום מכל ,

למעלה. שביארנו מהטעם השדה כל  על  אחת פאה שנותן סוברים
ìcøç Bà úáL òøBæa :àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîe ירקות – ÄÂÈÄÀÇÄÂÄÈÀÅÇÆÆÇÀÈ

ג), (משנה להלן  שנבאר כמו בפאה, תבלין zayשחייבים צמח הוא
הזורעם צהובים; פרחים בעל GLaúBîB÷îריחני  äL שונים – ÄÀÈÀ

גורסים: ויש  zenewnבשדה, dyelya e` miipya,äàt ïúBð àeäLÆÅÅÈ
ãçàå ãçà ìkî להיזרע דרכם שכך  לפי לחוד, ומקום מקום מכל – ÄÈÆÈÀÆÈ

עצמה. בפני  כשדה נחשבת ערוגה וכל ערוגות, ערוגות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ומשאיר  השוק בשביל  לחים תולש  הגינה כשבעל פאה, לענין  בבצלים דנה משנתנו

בפאה  חיוב שאין  ד ), א, (למעלה ששנינו  פי  על  ואף הגורן. בשעת לתלשם יבשים

מפאה, פטורים לקיום, אותם מכניסים שאין ירקות אבל  לקיום, שמכניסו  בדבר אלא

בפאה, חייבים הקודמת, במשנה ששנינו והחרדל  השבת וכן  הבצלים, מקום מכל

לקיום. אותם ומכניסים רב לזמן נשמרים אלו שירקות לפי

÷eMì íéçì íéìöa ÷éìçnä שבגינתו לחים בצלים התולש – ÇÇÂÄÀÈÄÇÄÇ
מיד , בשוק ïøbìלמכרם íéLáé íi÷îe יבשים בצלים ומשאיר  – ÀÇÅÀÅÄÇÙÆ

הגורן, בשעת ïîöòìלתלשם elàìe ïîöòì elàì äàt ïúBðÅÅÈÀÅÀÇÀÈÀÅÀÇÀÈ
שחשובים  לפי  לעצמם, היבשים ולבצלים לעצמם הלחים לבצלים –

מינים. ïéðeôàaכשני  ïëå לשוק לחים כשמחליק בפאה, החייבים – ÀÅÇÂÄ
לגורן , יבשים íøëaומשאיר  ïëåמיד בשוק למכרם ענבים הבוצר  – ÀÅÀÆÆ

צימוקים או יין לעשותם הענבים שאר ומניח לאכלם, ("מלאכת או 

הם.שלמה "), מינים שכשני לעצמם, ולאלו  לעצמם לאלו  פאה נותן 

ìãnä שיגדלו כדי  מביניהם קצת עוקרים מדי , צפופים כשהזרעים – ÇÅÅ
וזהו  וישביחו, בריווח קצת lcndהנשארים שעוקר "דלל", משורש  –

לנשארים, ריווח לעשות øàLîäזרעים ïî ïúBð, מהנשאר –ìò ÅÄÇÀÙÈÇ
øiMM äî המודלים אבל לבד, הנשאר  מן  פאה שנותן  כלומר  – ÇÆÄÅ

חשובה  זו ואין הנשארים, לתיקון אלא נתלשו  שלא מפאה, פטורים
ãéקצירה. úçàî ÷éìçnäå זרעים אחד  ממקום התולש אבל  – ÀÇÇÂÄÅÇÇÈ
ìkäהרבה, ìò øàLîä ïî ïúBðעל שנשאר  ממה פאה נותן – ÅÄÇÀÙÈÇÇÙ

מפרשים: ויש  היא. קצירה תחילת שהחליק שמה ciהכל , zg`n–

לגורן כולו או לשוק כולו שהיה דהיינו אחד, מענין (ר"ש ;כלומר

כמו ברטנורא ) כלומר, בכרם", "וכן  על "המדל" מוסב הרמב"ם ולפי .

כך לגורן , יבשים ומשייר  לשוק לחים שתולש  יש  ובאפונים שבבצלים
אלא  לגת, השאר ומניח לשוק מהענבים חלק שבוצר  יש בכרם, גם

דלקמן: חילוק יש ומעט lcndשבכרם מכאן  מעט ענבים הבוצר  –
לעשות  לגת, השאר ומניח בשוק, למכרם שבגפן, שונים מצדדים מכאן ,

xiiyyיין , dn lr x`eynd on ozepשנשאר ממה פאה נותן  זה הרי  –
לשוק  שבצר  הענבים אבל  הנשאר, כפי לגת שבוצר  ממה כלומר לבד,

היא. ארעית שבצירה מפאה, פטורים מכאן , ומעט מכאן wilgndeמעט
ci zg`n מעט ענבים נוטל  שאינו אחד, מצד לשוק הבוצר אבל –

הגפן , של  אחד מצד  כולם אלא מכאן  ומעט x`eyndמכאן  on ozep
lkd lrשהואיל הכרם, לכל  הראוי  כפי הנשאר  מן פאה נותן זה הרי  –

פאה עליהם וחייב ארעי כבוצר אינו אחד , מצד מתנות ובצר  (הל'

הרקח") "יין ו; ב , בכרם"עניים  "וכן  הרמב"ם לפי  גורסים שאין  ויש .
וכו'. המדל" "ובכרם: אלא
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„äàôa úBáiç íéìöa ìL úBänàä;éaøåéñBéøèBt.iä ïéaL íéìöaä úBðaìî÷ø–éñBé éaøøîBà:äàt ¨¦¨¤§¨¦©¨§¥¨§©¦¥¥©§§©§¨¦¤¥©¨¨©¦¥¥¥¨
ãçàå ãçà ìkî,íéîëçåíéøîBà:ìkä ìò ãçàî. ¦¨¤¨§¤¨©£¨¦§¦¥¤¨©©Ÿ

‰e÷ìçL ïéçàä,úBàô ézL ïéðúBð;eôzzLðå eøæç,úçà äàt ïéðúBð.ïìéàä úà eç÷lL íéðL,äàt ïéðúBð ¨©¦¤¨§§¦§¥¥¨§§¦§©§§¦¥¨©©§©¦¤¨§¤¨¦¨§¦¥¨
úçà.BîBøc äæå BðBôö äæ ç÷ì–Bîöòì äàt ïúBð äæå Bîöòì äàt ïúBð äæ.øëBnäïìéà éçì÷CBúa ©©¨©¤§§¤§¤¥¥¨§©§§¤¥¥¨§©§©¥¦§¥¦¨§
eäãN,ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBð.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äãOä ìòa øiL àHL ïîæa;ìòa øiL íà ìáà ¨¥¥¥¨¦¨¤¨§¤¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¦¥©©©¨¤£¨¦¦¥©©
äãOä,ìkì äàt ïúBð àeä. ©¨¤¥¥¨©Ÿ

Âøæòéìà éaøøîBà:úáiç òáø úéa ò÷ø÷äàôa.òLBäé éaøøîBà:íéúàñ äNBòä.ïBôøè éaøøîBà: ©¦¡¦¤¤¥©§©¥Ÿ©©¤¤§¥¨©¦§ª©¥¨¨¨©¦©¦©§¥

c.milva ly zedn`dïéàå .éñåé éáø øèô êëìå ,÷çãä éãé ìò àìà äìéëàì åæç àì õøàá ïéäúùîù êåúîå ,òøæ ìãâì ïúåà ïéçéðîù íéìåãâ íéìöá
:åúåîë äëìä.wxid oiay milvad zepalnéðù ÷øôá ìéòì ïðúå ,÷øéä ïéá íéìöá ñéðëî úåéäì íãà éðá êøã ïéàù ,éîã øçà òøæë ÷øéã éñåé éáø øáñ

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .÷éñôî øçà òøæã
d.oli`d z` egwlyã úåðìéà êðäî:äàôá íéáééçù àî÷ ÷øôá áéùç.oli` iglw xkendç÷åìä ïúåð ,ò÷ø÷ä åì øëî àìå ,äàôá ïéáééçù íéçîö éùøù

:ãçàå ãçà ìëî äàô.xiiy `ly onfaìòá ìéçúä íà ìáà .äàô ïúéì ç÷åìä áééçã àåä æà ,úåøéô è÷ìì åà øåö÷ì äãùä ìòá ìéçúä àì íà øîåìë
åà äøéö÷á ìéçúà éëîã ,ìëä ìò äàô ïúåðä àåä äãùä ìòá ,è÷ìð àìù åà øö÷ð àìù äãùä ïî øàùðù ,åìà úà øëîù íãå÷ åäãù øåö÷ì äãùä

:äëìä ïëå ,àúà ÷"úã äéúìî éùåøôì äãåäé éáøå .äãùä ìë ìù äàôá áééçéà úåøéôä úèé÷ìá
e.raex zia rwxw:áåøé÷á úåîà øùò ìò äöçîå úåîà øùò àåäù åá åùøéôå .á÷ä òáåø åá òåøæì éåàøù íå÷î.miz`q dyerdìéæà àì òùåäé éáø
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פאה. לענין בבצלים ללמד מוסיפה משנתנו 

íéìöa ìL úBänàä,לזרע בארץ שמשאירים הבצלים –úBáiç ÈÄÈÆÀÈÄÇÈ
äàôa,בארץ אותם משאירים כשאין עצמם והבצלים שהואיל  – ÀÅÈ

הבצלים  מכלל  יוצאות אינן האמהות אף ולקיום, לאכילה ראויים

מפאה טוב")להיפטר יום  øèBt,("תוספות  éñBé éaøå האמהות את – ÀÇÄÅÅ
לזריעה  אלא לאכילה ראויות אינן  שתולשן שבשעה מפאה, בצלים של

iäבלבד. ïéaL íéìöaä úBðaìî÷ø המפוזרות הבצלים ערוגות – ÇÀÀÇÀÈÄÆÅÇÈÈ
שונים, ירקות של ãçàåבגן  ãçà ìkî äàt :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÈÄÈÆÈÀÆÈ

(עיין  אחר כזרע דינו  שהירק ומלבן , מלבן  מכל  פאה לתת צריך  –
הירק  לפיכך הירק, בין  להיזרע דרכם שאין הבצלים, לגבי א) ב, לעיל 

הבצלים. מלבנות בין ìkäמפסיק ìò ãçàî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÆÈÇÇÙ
חכמים, שסוברים שבגן , המלבנות כל על  אחד ממלבן  פאה נותן –

לדעת  הטעם מבארים יש  הבצלים. לגבי הפסק חשוב אינו  שהירק
בטל לקיום, מכניסו אין  וירק לקיום מכניסם שבצלים שכיון חכמים,

כאויר וחשוב הבצלים לגבי  .(ירושלמי)הירק

ה ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו דנה כן  שותפים. ושל  יורשים של  בשדה פאה דין  ללמד באה זו משנה
שיבואר . כפי אילן קלחי  בקונה

e÷ìçL ïéçàä,מאביהם בירושה שקיבלו  בשדה –ézL ïéðúBð ÈÇÄÆÈÀÀÄÀÅ
úBàôפאת" שנאמר : מחלקו, פאה נותן  אחד  כל  –jcy;"eøæç ÅÈÀ

eôzzLðå,בה שותפים ונעשו  האחים חזרו  אם –äàt ïéðúBð ÀÄÀÇÀÀÄÅÈ
úçàקציר את "ובקוצרכם מהכתוב למדים שכן השותפים, כדין  – ÇÇ

בפאה חייבים שהשותפים ב).ארצכם" קלה , eç÷lL(חולין íéðLÀÇÄÆÈÀ
ïìéàä úàלעיל) בפאה החייבים מהאילנות אילן בשותפות שקנו  – ÆÈÄÈ

ה), úçàא, äàt ïéðúBð נותנים שהשותפים שהזכרנו, מהטעם – ÀÄÅÈÇÇ
אחת. BîBøcפאה äæå BðBôö äæ ç÷ìהצד את אחד  קנה אם – ÈÇÆÀÀÆÀ

האילן , של הדרומי הצד  את – והשני  האילן, של ïúBðהצפוני  äæÆÅ
Bîöòì äàt ïúBð äæå Bîöòì äàtאחד שאילן  פי  על  אף – ÅÈÀÇÀÀÆÅÅÈÀÇÀ

דרומו , וזה צפונו  זה ולקח שהואיל  מפירותיו, פאה אחד  כל נותן  הוא,
שותפים. דין  להם eäãNאין  CBúa ïìéà éçì÷ øëBnäכלומר – ÇÅÄÀÅÄÈÀÈÅ

ויטע  יעקרם שהלוקח מנת על  לבד  אילנות אלא קרקע מכר  שלא
פירות מלאים והאילנות שדהו, בתוך ìkî,(ר"ש )אותם äàt ïúBðÅÅÈÄÈ

ãçàå ãçàשהואיל לחוד , ואילן  אילן מכל פאה נותן הלוקח – ÆÈÀÆÈ
אחת. לפאה מצטרפים האילנות אין  שלו אינה éaøוהקרקע øîàÈÇÇÄ

éúîéà :äãeäé?פאה הקונה נותן  –ìòa øiL àHL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÄÅÇÇ
äãOä; שבשדהו האילנות כל מכר אלא לעצמו אילנות –íà ìáà ÇÈÆÂÈÄ

äãOä ìòa øiL,לעצמו אילנות –ìkì äàt ïúBð àeäבעל – ÄÅÇÇÇÈÆÅÅÈÇÙ
לא  יהודה רבי  שמכר . אלה על  אף האילנות, כל  על פאה נותן השדה

אמרו  ובגמרא דבריו . לפרש  אלא קמא תנא על לחלוק קלח ,בא (חולין

לכל ?א ): פאה נותן הוא השדה בעל  שייר שאם אמורים, דברים במה
את  שמכר קודם הפירות ללקט כלומר לקצור, השדה בעל  כשהתחיל

פאה  נותן הוא הרי  הפאה, חיוב מתחילה עליו וחל שהואיל האילנות,
לקצור, התחיל  לא אם אבל שמכר . האילנות כל  על  ששייר  מהאילן

מהאילנות  פאה ליתן הלוקח חייב השדה, בעל ששייר  פי  על  אף
בעל נותן  לקצור, התחיל  כשלא אפילו  הירושלמי  לפי  ברם, שקנה.

מחובתו , חוץ לו כמוכר  הוא שהרי  הכל, על פאה ששייר ממה השדה
מפרש : הרמב"ם – הפאה. לתת עליו קיבל  `oli"והוא iglw"שרשי –

הרמב"ם ולפי  אילנות. ואינם בפאה, חייבים שהם (ב"משנה צמחים

וכן תורה") שונים, לאנשים משדהו חלקים במוכר  במשנתנו המדובר
יח )לשונו  ג, עניים מתנות  משדהו (הל' מקומות מקומות "המוכר :

מחלקו  פאה נותן  ואחד  אחד כל  – השדה כל מכר אם הרבה, לאנשים
– מקצת ושייר מקצת ומכר לקצור השדה בעל התחיל ואם שלקח;

נתחייב  לקצור  שהתחיל שכיון לכל, הראוייה פאה נותן  השדה בעל 
השדה  ובעל שלקח, מה על הלוקח מפריש  – תחילה מכר ואם בכל.

ששייר ". מה על 

i y i l y m e i
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בפאה. שחייבת הקרקע בשיעור  דנה זו משנה

òáø úéa ò÷ø÷ :øîBà øæòéìà éaø רבע לזריעת הראוי  שטח – ÇÄÁÄÆÆÅÇÀÇÅÙÇ
אמות  עשר על  האמה וחמישית אמות עשר והוא: תבואה, הקב

ועוד 104) בקירוב האמה מטרים 6/1וחמישית 35 = מרובעות אמות
בערך), äàôaמרובעים úáiçשנאמר אליעזר, רבי  של טעמו – ÇÆÆÀÅÈ

פאתבפא  תכלה "לא "jcyה: בכלאים: ונאמר  ,"jcy תזרע לא
יט ),כלאים" יט , רובע (ויקרא  בית – בכלאים האמורה "שדך" מה

רובע. בית – בפאה האמורה "שדך " אף י), ב, כלאים éaøÇÄ(עיין 
íéúàñ äNBòä :øîBà òLBäé דהיינו סאתיים, המוציאה קרקע – ÀËÇÅÈÈÈÇÄ
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ä÷æçáe øèLáe. ¦§¨©£¨¨
Êòøî áéëL åéñëð áúBkä:àeäL ìk ò÷ø÷ øiL–äðzî Búðzî;àeäL ìk ò÷ø÷ øiL àG–Búðzî ïéà ©¥§¨¨§¦§©¦¥©§©¨¤©§¨©¨¨¦¥©§©¨¤¥©§¨

:ïéá÷ á"é ïäù íééúàñ äàéöåîä ò÷ø÷ àìà ,äòéøæ øúá.zepyle xevwláéúëãë ,øöå÷å äî÷ä ïî åôë àìî æçåà íéøöå÷ä êøã(èë÷ íéìäú)àìî àìù
:äàôá úáééç íéîòô éðù åôë úåàìîì éãë äî÷á ùé íàå .øöå÷ åôë.d`ta zaiig `edy lk rwxw:åäìåëà âéìôå ,òîùî àåäù ìë êãù úàô ì"ñã

.mixekaaeïìéàì áéáñ úåîà äøùò ùù ò÷ø÷ åì ùé ïë íà àìà áééç åðéà ïìéà ìù íéøåëáá ìáà ,äøåòùå äèç éøåëáá éìéî éðäå .êúîãà åäá áéúëã
:åú÷éðé øåòéù àåäù.leafext dilr aezkleøñåî àäéù ï÷ú ,áåçä úèîùîù úéòéáùä éðôî íééðòì úååìäìî íéòðîð åéäù äàøùë ,ìåáæåøô ï÷ú ììä

úèîùî úéòéáù ïéà áåù äæ øèù åì åáúëùîå ,äöøàù ïîæ ìë åðáâàù éì ùéù áåç ìë ïéðééãä éðåìôå éðåìô íëì éðà øñåî áúåëå ,ïéã úéáì åéúåøèù
äåù åìéàë àåäù ìë ò÷ø÷ì ïðéáùçå ,ùåâé àì äéá àðéø÷ àì åúå ïéã úéá ãéá øáë éåáâ áåçä åìéàë áéùç æàã äåìì àåäã ìë ò÷ø÷ ùéùë à÷åãå .åáåç

:úåò÷ø÷ì äàðåà ïéàã áåçä ìë.zeixg` mdl oi`y miqkp dnr zepwleíùå ïéùåã÷ã ÷"ôá ïðúãë ,ä÷æçáå øèùá óñëá ,ò÷ø÷ áâà ïéð÷ð ïéìèìèîã
:ùøåôî

f.rxn aiky:éìåç úîçî åúèî ìò áëåùä.`edy lk rwxw xiiyò÷ø÷ à÷åã åàì ,ïé÷øô óåñ ãòå ïàëî ,ïéúéðúîá ïðúã ,àåäù ìë ò÷ø÷ øééù éðä ìë
:àåäù ìë ò÷ø÷ éîð êðä ìëá àðú àåäù ìë ò÷ø÷ ìåáæåøôå íéøåëáå äàô éáâ àùéø àðúã éãééà àìà .ïäù ìë íéìèìèî ïéãä àåäã.zniiw ezpzn

:äðúîä áúë äúéî úîçî åàìã äéúòã éìâ àåäù ìë åîöòì øééùå ìéàåä ,åá øåæçì ìåëé åðéà åéìçî ãîòù éô ìò óà äðúîä ìò åãéî åð÷ íàxiiy `l
.`edy lk rwxwåìéôàå øæåç ãîò íà êëìä ,åéñëð ìë ïúåð äéä àì úåîéù éàãå áùåç äéäù àì íàå ,éàìéèøò äéùôð ùéðéà ÷éáù àì àîúñî ,åîöòì

`xephxa yexit

ליטרים), מ-2 למעלה = הקב קבים; 6 = (הסאה תבואה קב עשר  שנים
התוצרת  לפי אלא הזריעה לפי  קובע אינו יהושע רבי בפאה. חייבת

בשכחה שנאמר משכחה, פאה שלמדים וטעמו , הקרקע; (דברים של 

יט ): עומר כד, סאתיים,dcya"ושכחת – בשכחה האמורה שדה מה ,"
שחשוב  לפי  ו), ו , להלן (כמבואר שכחה אינו סאתיים בו שיש שעומר 

סאתיים. העושה – בפאה האמורה שדה אף ïBôøèשדה, éaøÇÄÇÀ
íéçôè äML ìò äML :øîBà בתוכה שזורעים ערוגה כמידת – ÅÄÈÇÄÈÀÈÄ

א). ג, (כלאים זרעונים éãkחמישה :øîBà äøéúa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈÅÀÅ
úBðLìå øBö÷ì,ולקצרה הקמה מן כפו מלוא לאחוז הקוצרים דרך – ÄÀÀÄÀ

הכתוב ז ):כלשון קכט, יש(תהילים  ואם קוצר", כפו מילא "שלא
חייבת  זו  הרי פעמים, שתי  הקוצר  של כפו  את למלא כדי  בקמה

åéøáãkבפאה. äëìäå.בתירא בן יהודה רבי  של  –àáé÷ò éaø ÇÂÈÈÄÀÈÈÇÄÂÄÈ
äàôa úáiç àeäL ìk ò÷ø÷ :øîBà:עקיבא רבי שסובר – ÅÇÀÇÈÆÇÆÆÀÅÈ

במשנתנו  ששנינו פי  על  ואף משמע. שהוא כל שדה – שדך " "פאת
הרמב"ם  פוסק מקום מכל בתירה, בן  יהודה רבי של  כדבריו" "והלכה

שאין  לפי טוב", יום ב"תוספות מבואר דבר של וטעמו עקיבא; כרבי 
המשנה מפי הלכה א ),למדים קל, בתרא  בבא ב; ז , נידה  וכלל(ברייתא :

– מחברו . עקיבא כרבי שהלכה עניינים `abהוא כאן מובאים פאה דין 
שהוא": כל ב"קרקע שדינם שהוא íéøekááeנוספים כל  קרקע – ÀÄÄ

בהם שכתוב א), א, למעלה (עיין  בביכורים יט ):חייבת כג, (שמות 

שהוא, כל היינו  ו "אדמתך " ה'", בית תביא אדמתך בכורי "ראשית

ביכורים. להביא חייב שהוא כל  קרקע לו שיש מי  שכל  כלומר,
ìeaæBøt äéìò áBzëìå כשראה ג): (י, שנינו  שביעית במסכת – ÀÄÀÈÆÈÀÀ

יפרע  לא שמא מחשש  זה, את זה מלהלוות העם שנמנעו  הזקן הלל

מה  על  ועברו יישמט, והחוב השמיטה שנת עד  החוב את הלווה
בתורה ט ):שכתוב טו , לבבך(דברים  עם דבר  יהיה פן לך "השמר

באחיך עינך ורעה השמיטה שנת השבע שנת קרבה לאמר  בליעל 
בו  שכתוב שטר  והוא פרוזבול, והתקין עמד לו", תתן ולא האביון

שנת  אותם תשמיט שלא כדי חובותיו , את דין  לבית מסר  שהמלווה
פרוזבול: של גופו וזהו mipiicdהשמיטה. ipelte ipelt mkl ip` xqen"

"dvx`y onf lk epab`y il yiy aeg lky ,ipelt mewnay שביעית (משנה
שאין  כלומר ו ), (שם, הקרקע על  אלא פרוזבול כותבים ואין ד). י ,

קרקעו  שעבוד ידי  שעל קרקע, ללווה יש  כן אם אלא נכתב הפרוזבול 
ששנינו  וזהו דין. בית בידי הוא גבוי  כבר כאילו  החוב חשוב למלוה

פרוזבול. עליה כותבים שהוא כל  קרקע אפילו ללווה יש שאם כאן ,
øèLáe óñëa ,úeéøçà íäì ïéàL íéñëð dnò úBð÷ìåÀÄÀÄÈÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÀÆÆÄÀÈ

ä÷æçáe להם שיש "נכסים המשנה בלשון  נקראות קרקעות – ÇÂÈÈ
שאם  בעליהם, חובות לתשלום אחריות עליהם שחלה לפי  אחריות",

מן  חובו את המלוה גובה לשלם, ממה לו ואין  קרקעותיו הלווה מכר
המלוה  אין  הלווה, מכרם שאם במיטלטלין, כן  שאין  מה הלקוחות;
שני אחריות". להם שאין  "נכסים הם נקראים ולכן  מהם, לגבות יכול

במסכת  ששנינו כמו שונים, קניין דרכי  להם יש  הללו  הנכסים סוגי
נקנין  אחריות להם שיש  "נכסים ה): (א, הלוקח sqkaקידושין (שנותן 

קניין ), לשם לך ),xhyaeלמוכר מכורה שדי ללוקח: המוכר (שכותב
dwfgae;(וכדומה חופר  או  גודר או  שנועל כגון  בשדה, עושה (שהלוקח

zeixg` mdl oi`yeאלא נקנין אינן  (שהלוקח dkiyna(מיטלטלים)
בחזקה). ולא בשטר ולא בכסף לא אבל  למקום; ממקום אותם מושך 

xhyae sqka zeixg` mdl yiy miqkp mr oipwp zeixg` mdl oi`y miqkp
,"dwfgae קנה ללוקח: ואמר ומיטלטלים קרקע מכר  אדם שאם כלומר ,

בכסף  הקרקע את הלוקח שקנה כיון  הקרקע, אגב המיטלטלים את
את  גם הקרקע עם קנה לעיל, שבארנו כמו בחזקה, או  בשטר  או

להשמיע, משנתנו באה בסיפא שם ששנינו  זה בענין המיטלטלים.
שקונה  ידי על מיטלטלים, לקנות אפשר שהוא כל  קרקע עם שאפילו 

או  בשטר או  בכסף קנייניה: משלושת באחד  הקרקע את הלוקח
בחזקה.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

שהוא". כל  ב"קרקע שדינם בדברים ללמד  מוסיפות שלאחריה והמשנה זו  משנה

åéñëð áúBkäוהוא במתנה, לאחר –òøî áéëL:בארמית – ÇÅÀÈÈÀÄÀÇ
מסוכן, חולה כלומר חולה, לעצמו,øiLשוכב השאיר  אם –ò÷ø÷ ÄÅÇÀÇ

àeäL ìk הקודמת המשנה שאגב אלא מיטלטלים, הדין והוא – ÈÆ
קרקע משנתנו ב),נקטה קמט , בתרא  בבא  äðzî(עיין Búðzî ואם – ÇÀÈÇÈÈ

שחשב  משום אלא נתן שלא ולומר  בו לחזור  יכול אינו  מחוליו  עמד 
שהוא  כל קרקע לעצמו ושייר  שהואיל  מחוליו , למות עומד שהוא

קנו  שאם בריא, כמתנת זו והרי נתן , מיתה מחמת שלא דעתו , גילה
קיימת. מתנתו המתנה, את àeäLמידו  ìk ò÷ø÷ øiL àG– ÄÅÇÀÇÈÆ

למעלה, שהזכרנו כמו אחרים, נכסים לא ואף Búðzîלעצמו , ïéàÅÇÀÈ
äðzî, מידו קנו  אפילו בו , לחזור  הוא יכול מחליו  עמד ואם – ÇÈÈ

נתן  שלא דעתו  את אנחנו אומדים כלום, לעצמו  שייר  ולא שהואיל
ורק  מחוליו , ימות שודאי וחשב החיים מן  שהתייאש מפני  אלא נכסיו 

אין  הבריא אם לפיכך  המתנה, תתקיים ימות שאם נתן כך  דעת על 
מתנה. åéðáìמתנתו  åéñëð áúBkä כאן שהמדובר  מפרשים יש – ÇÅÀÈÈÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriax wxt d`t zkqn

äðzî.åéðáì åéñëð áúBkä,àeäL ìk ò÷ø÷ BzLàì áúëå–dúaúk äãaà.éñBé éaøøîBà:äéìò äìa÷ íà, ©¨¨©¥§¨¨§¨¨§¨©§¦§©§©¨¤¦§¨§ª¨¨©¦¥¥¦¦§¨¨¤¨
dì áúk àHL ét ìò óà–dúaúk äãaà. ©©¦¤¨©¨¦§¨§ª¨¨

ÁBcáòì åéñëð áúBkä–ïéøBç ïa àöé.àeäL ìk ò÷ø÷ øiL–ïéøBç ïa àöé àG.øïBòîL éaøîBà:íìBòì ©¥§¨¨§©§¨¨¤¦¦¥©§©¨¤¨¨¤¦©¦¦§¥§¨
ïéøBç ïa àeä,øîàiL ãò:écáò éðBìt Léàì ïéðeúð éñëð ìk éøä,íäaL àBaøî ãçàî õeç. ¤¦©¤Ÿ©£¥¨§¨©§¦§¦§¦©§¦¥¤¨¥¦¤¨¤

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ò÷øwì øaçîa úðzð äàtä.ì÷ãáe úéìãa,íéiðòì ÷lçîe ãéøBî úéaä ìòa.ïBòîL éaøøîBà:é÷éìça óà ©¥¨¦¤¤¦§ª¨©©§©§¨¦§¤¤©©©©¦¦§©¥¨£¦¦©¦¦§¥©©£¦¥

:åãéî åð÷.dzaezk dca` `edy lk rwxw ezy`l azkeàìå ä÷úùå éäéà äòîùå íéðáä ïéá ÷ìç åúùàì áúëå åéðáì åéñëð ÷ìçîù ,éøééî òøî áéëùá
:äúáåúë äãáà äæá àöåéë åà äáåâ éðà éúáåúë äøîà.dilr dlaw m` xne` iqei iaxäåö àì àåäå ,äãéî åð÷ àì åìéôà ,íéðáä ïéá úôúåù àäúù

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .äá øåæçì äìåëé äðéà áåùå äúáåúë äãáà ,äéðôá êë åáúëéù
g.ecarl eiqkp lk azekd:øáë äéäù éãáò åðééä éãáò øîà÷ã àäå .åîöò úà åì ïúðå íéñëðä ììëá ãáòä éøä ,éãáò éðåìôì íéðåúð éñëð ìë áúëù

.oixeg oa `vi `l `edy lk rwxw xiiyéúà÷ äéì éôåðçìå øîà÷ íéñëð øàùà êì éñëð ìë øîà éëå ,øééù éîð äéãéãì ïðéøîà àøåéùì úéçðã àëéä ìëã
øåáã íéé÷úî ïéàã ïåéëã ,úåøéçì àöé àì íå÷î ìëî øééùù ò÷ø÷äå ãáòä àìà íéñëð íåù åì ïéà åìéôàå .éñëðå êîöò äéì øîà àìã ïåéë ,äéøøçù àìå

:íéñëð àìå åîöò àì äð÷ àìå éøîâì ìèá éåäå àøåáã ïðéâìô àìã äéì ìèáå õåç àúà àäã éñëð ìë.oixeg oa `ed mlerl xne` y"xíéñëð åì ïéà ïéá
ïðéøîà àìå ,íéøçà íéñëð åì ïéàùë åãáì ãáòá éñëð ìë øåáã ïðéî÷åîå .ïéøåç ïá àåä íìåòì íéøçà íéñëð åì ùé ïéáå ,øééùù ò÷ø÷äå ãáòä àìà íéøçà

:ïéøåç ïá àöéå ãáòá äéì ïðéîéé÷îå ,àøåáã ïðéâìôã ,éñëð ìë øîàù åøåáã ìèá õåç øîàù äîáã.`eaxn cg`n uegíúäã ,øééùî åäî ùøéô àìå
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå ,éôè éåùã â"òàå íéñëðá àåáøî ãçàë àìà äéì áéùç àì åäéàå ,ãáò åðééä øîà÷ã àåáøî ãçàã ïðéøîà

c`.xaegna zpzip d`tdáéúëã(èé àø÷éå):åæåáé íäå íäéðôì çðä ,áåæòú øâìå éðòì.zilca:úåðìéà éáâ ìò åà íéöò éáâ ìò úéìãåîä ïôâcixen
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לבניו נכסיו כל שחילק מרע שהוא (ברטנורא )בשכיב סוברים ויש ,

בבריא ט )הדין ו, ומתנה זכייה  הל' ÷ò÷ø,(רמב"ם  BzLàì áúëåÀÈÇÀÄÀÇÀÇ
àeäL ìk,הנכסים בחלוקת הבנים בין  אשתו  את גם שכלל כלומר , – ÈÆ

שהוא, כל  קרקע לה dúaúkוכתב äãaà–"daezk"שטר היינו ÄÀÈÀËÈÈ
מאתיים  על לבתולה הנישואין , בשעת לאשתו הבעל  שכותב התחייבות

כשימות. או כשיגרשנה מנכסיו בו  שתגבה מאה, על ולאלמנה דינר
בחלוקת  בניו בין אשתו את הבעל שיתף שאם ללמד , משנתנו  ובאה

אמרה  ולא שתקה והיא שהוא, כל  קרקע לה שכתב ידי  על הנכסים,
כתובתה, גביית בענין dzaezk,כלום dca` כתובתה גובה שאינה כלומר

ומחלה  לכך  נתרצתה שהרי לבניו , בעלה שכתב הללו הנכסים מן
הבנים. שקיבלו  הנכסים על  ÷äìaשיעבודה íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÄÀÈ

äéìò,הבנים בין שותפה להיות שהסכימה –àHL ét ìò óà ÈÆÈÇÇÄÆ
dì áúk,קרקע –dúaúk äãaà להיות שנתרצתה ידי  שעל – ÈÇÈÄÀÈÀËÈÈ

כתובתה. גביית על  ויתרה הבנים, עם שותפת

i r i a x m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

שנאמר  אחוזה, לשדה כנענים עבדים הכתוב והשווה כנעני; בעבד עוסקת זו משנה
אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם מו ): כה, (ויקרא `dfegבהם zyxlומכאן ,"

שקנה  ומה לעבדים, קניין שאין ההלכה כן בעליהם. של  כנכסים נחשבים שעבדים
רבו. קנה עבד 

Bcáòì åéñëð áúBkä נתונים נכסי "כל שכתב: כגון הכנעני , – ÇÅÀÈÈÀÇÀ
לך", נתונים נכסי "כל לו : שכתב או  עבדי", ïéøBçלפלוני  ïa àöéÈÈÆÄ

כמו  הנכסים, בכלל הוא אף עצמו  שהעבד לפי  לחירות, העבד  יצא –
בן  ויצא עצמו את קנה נכסיו , כל לו  שכתב וכיון  למעלה, שהזכרנו 

הנכסים. שאר כל וקנה לעצמו ,øiLחורין רבו שייר  אם אבל – ÄÅ
àeäL ìk ò÷ø÷מיטלטלים הדין  והוא א ),– קנ, בתרא  בבא  (גמרא  ÇÀÇÈÆ

ïéøBç ïa àöé àG גם ממילא קנה ולא לחירות, העבד יצא לא – ÈÈÆÄ
רבו . קנה העבד , שקנה מה וכל  כנעני, לעבד  קניין  שאין הנכסים, את
שכתב  כגון לעצמו , ששייר  הקרקע את פירש  אם שאפילו מפרשים יש

לך נתונים נכסי  "כל ipeltלעבדו : mewnn ueg. חורין בן יצא לא ,"
"כל שכתב ומה שייר , העבד  את שגם אומרים אנו ושייר , שהואיל

שלא  עצמו , לעבד  ולא נכסיו לשאר  היתה כוונתו לך " נתונים נכסי 
והקרקע  העבד אלא אחרים נכסים לו אין  ואפילו לשחררו. נתכוון

לגמרי מבטל  "חוץ"... שכתב שזה לחירות, יצא לא מקום מכל ששייר ,
שאין  משנתנו של התנא וסובר  לך", נתונים נכסי "כל הדיבור את

כלום קנה לא הלכך  דיבורא"); פלגינן ("לא הדיבור  את (ר"ש ;מפלגים

שכיון ברטנורא ) א), ט, גיטין הגמרא מסקנת (לפי הוא הטעם או  ;
למדים  עבד של שחרורו בענין שכן גמור , שחרור שטר  זה אין  ששייר 

שצריך אשה, הרמב"םמגט כותב וכן  כריתות", ז ,"ספר  עבדים  (הל'

ולא א ): אדוניו  לבין בינו הכורת דבר עניינו  שיהיה צריך  שחרור  "גט

נכסי" "כל  בדיבור שיור  כאן ויש והואיל  זכות"; בו  לאדון יישאר
של בגופו שייר  כאילו זה הרי  כולו , מתקיים שאינו לשחררו , הבא

ישראל")העבד "תפארת לאדון (רש"י; זכות נשארה השיור ידי שעל  או  ,
השחרור שטר  יוצא (הרי"ף )בתוך ואינו  כריתות" "ספר  זה אין  לפיכך  ,

לחירות. miyxtn,בו yi את פירש כשלא דווקא במשנתנו  שהמדובר 
מקרקע  חוץ לך נתונים נכסי "כל  שכתב: כגון אלא ששייר, הקרקע

אומרים  אנו שייר , קרקע איזו יודעים אנו ואין  והואיל  שהוא", כל
שהזכרנו  כמו  לקרקעות, הוקשו  עבדים שכן עצמו. לעבד בזה שהתכוון

נתונים  נכסי "כל לו כתב אם אבל חורין. בן יצא לא ולפיכך למעלה,
העבד יוצא ששייר, הקרקע את ופירש הואיל  פלונית", משדה חוץ לך

ב).לחירות קמט , בתרא בבא  íìBòì(רשב"ם , :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈ
ïéøBç ïa àeä נכסים לו אין ואפילו שהוא, כל קרקע שייר אפילו  – ÆÄ

ויצא  עצמו את העבד  קנה לעולם ששייר, קרקע אותה אלא אחרים

לבדו  בעבד  אלא מתקיים אינו  נכסי " "כל  שהדיבור  ואף חורין , בן
מפלגים  שמעון: רבי שסובר דיבורו , מבטל  זה אין עצמו , את שקונה

השחרור, בגט פוגם השיור שאין  או  דיבורא"), ("פלגינן הדיבור  את
õeç ,écáò éðBìt Léàì ïéðeúð éñëð ìk éøä :øîàiL ãòÇÆÙÇÂÅÈÀÈÇÀÄÀÄÀÄÇÀÄ

íäaL àBaøî ãçàîששייר מה את כלל  פירש שלא כלומר – ÅÆÈÅÄÆÈÆ
"חוץ  כגון  מועט, דבר  הוא ואפילו  סתם, בדבר התנה אלא לעצמו 

פי על ואף לעבד, בזה שנתכוון  אומרים אנו שבנכסי", מרבוא מאחד 
אלא  נחשב אינו  שבעיניו אפשר  מרבוא, מאחד  יותר  העבד  ששווה

זה ברטנורא )כערך  גם (ר"ש; ששייר ההוא בחלק שנכנס משום או ,
כ שטר  זה שאין  ונמצא מנכסיו, שהוא העבד מגוף (רמב"ם ;ריתותחלק

.הגר "א )

א ה נ ש מ ר ו א ב

לעניים. הפאה ניתנת כיצד  ללמד באה זו משנה

äàtä והאילנות הכרם פאת וכן  בהן, וכיוצא וקטניות תבואה של  – ÇÅÈ
ò÷øwì,(רמב"ם ) øaçîa úðzð מחוברת מניחה הבית בעל – ÄÆÆÄÀËÈÇÇÀÇ

תכלה  "לא שנאמר: בעצמם, אותה ותולשים באים והעניים לקרקע
שדך  –jxvwaפאת ",dxivwd zryaבמחובר הפאה שמצוות ומכאן
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íéçôè äML ìò äML.äøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:ìå øBö÷ì éãkúBðL.åéøáãk äëìäå.àáé÷ò éaøøîBà: ¦¨©¦¨§¨¦©¦§¨¤§¥¨¥§¥¦§§¦§©£¨¨¦§¨¨©¦£¦¨¥
äàôa úáiç àeäL ìk ò÷ø÷.íéøekááe,ìeaæBøt äéìò áBzëìå,úeéøçà íäì ïéàL íéñëð dnò úBð÷ìå,óñëa ©§©¨¤©¤¤§¥¨§¦¦§¦§¨¤¨§§§¦§¦¨§¨¦¤¥¨¤©£¨§¤¤

ä÷æçáe øèLáe. ¦§¨©£¨¨
Êòøî áéëL åéñëð áúBkä:àeäL ìk ò÷ø÷ øiL–äðzî Búðzî;àeäL ìk ò÷ø÷ øiL àG–Búðzî ïéà ©¥§¨¨§¦§©¦¥©§©¨¤©§¨©¨¨¦¥©§©¨¤¥©§¨

:ïéá÷ á"é ïäù íééúàñ äàéöåîä ò÷ø÷ àìà ,äòéøæ øúá.zepyle xevwláéúëãë ,øöå÷å äî÷ä ïî åôë àìî æçåà íéøöå÷ä êøã(èë÷ íéìäú)àìî àìù
:äàôá úáééç íéîòô éðù åôë úåàìîì éãë äî÷á ùé íàå .øöå÷ åôë.d`ta zaiig `edy lk rwxw:åäìåëà âéìôå ,òîùî àåäù ìë êãù úàô ì"ñã

.mixekaaeïìéàì áéáñ úåîà äøùò ùù ò÷ø÷ åì ùé ïë íà àìà áééç åðéà ïìéà ìù íéøåëáá ìáà ,äøåòùå äèç éøåëáá éìéî éðäå .êúîãà åäá áéúëã
:åú÷éðé øåòéù àåäù.leafext dilr aezkleøñåî àäéù ï÷ú ,áåçä úèîùîù úéòéáùä éðôî íééðòì úååìäìî íéòðîð åéäù äàøùë ,ìåáæåøô ï÷ú ììä

úèîùî úéòéáù ïéà áåù äæ øèù åì åáúëùîå ,äöøàù ïîæ ìë åðáâàù éì ùéù áåç ìë ïéðééãä éðåìôå éðåìô íëì éðà øñåî áúåëå ,ïéã úéáì åéúåøèù
äåù åìéàë àåäù ìë ò÷ø÷ì ïðéáùçå ,ùåâé àì äéá àðéø÷ àì åúå ïéã úéá ãéá øáë éåáâ áåçä åìéàë áéùç æàã äåìì àåäã ìë ò÷ø÷ ùéùë à÷åãå .åáåç

:úåò÷ø÷ì äàðåà ïéàã áåçä ìë.zeixg` mdl oi`y miqkp dnr zepwleíùå ïéùåã÷ã ÷"ôá ïðúãë ,ä÷æçáå øèùá óñëá ,ò÷ø÷ áâà ïéð÷ð ïéìèìèîã
:ùøåôî

f.rxn aiky:éìåç úîçî åúèî ìò áëåùä.`edy lk rwxw xiiyò÷ø÷ à÷åã åàì ,ïé÷øô óåñ ãòå ïàëî ,ïéúéðúîá ïðúã ,àåäù ìë ò÷ø÷ øééù éðä ìë
:àåäù ìë ò÷ø÷ éîð êðä ìëá àðú àåäù ìë ò÷ø÷ ìåáæåøôå íéøåëáå äàô éáâ àùéø àðúã éãééà àìà .ïäù ìë íéìèìèî ïéãä àåäã.zniiw ezpzn

:äðúîä áúë äúéî úîçî åàìã äéúòã éìâ àåäù ìë åîöòì øééùå ìéàåä ,åá øåæçì ìåëé åðéà åéìçî ãîòù éô ìò óà äðúîä ìò åãéî åð÷ íàxiiy `l
.`edy lk rwxwåìéôàå øæåç ãîò íà êëìä ,åéñëð ìë ïúåð äéä àì úåîéù éàãå áùåç äéäù àì íàå ,éàìéèøò äéùôð ùéðéà ÷éáù àì àîúñî ,åîöòì

`xephxa yexit

ליטרים), מ-2 למעלה = הקב קבים; 6 = (הסאה תבואה קב עשר  שנים
התוצרת  לפי אלא הזריעה לפי  קובע אינו יהושע רבי בפאה. חייבת

בשכחה שנאמר משכחה, פאה שלמדים וטעמו , הקרקע; (דברים של 

יט ): עומר כד, סאתיים,dcya"ושכחת – בשכחה האמורה שדה מה ,"
שחשוב  לפי  ו), ו , להלן (כמבואר שכחה אינו סאתיים בו שיש שעומר 

סאתיים. העושה – בפאה האמורה שדה אף ïBôøèשדה, éaøÇÄÇÀ
íéçôè äML ìò äML :øîBà בתוכה שזורעים ערוגה כמידת – ÅÄÈÇÄÈÀÈÄ

א). ג, (כלאים זרעונים éãkחמישה :øîBà äøéúa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈÅÀÅ
úBðLìå øBö÷ì,ולקצרה הקמה מן כפו מלוא לאחוז הקוצרים דרך – ÄÀÀÄÀ

הכתוב ז ):כלשון קכט, יש(תהילים  ואם קוצר", כפו מילא "שלא
חייבת  זו  הרי פעמים, שתי  הקוצר  של כפו  את למלא כדי  בקמה

åéøáãkבפאה. äëìäå.בתירא בן יהודה רבי  של  –àáé÷ò éaø ÇÂÈÈÄÀÈÈÇÄÂÄÈ
äàôa úáiç àeäL ìk ò÷ø÷ :øîBà:עקיבא רבי שסובר – ÅÇÀÇÈÆÇÆÆÀÅÈ

במשנתנו  ששנינו פי  על  ואף משמע. שהוא כל שדה – שדך " "פאת
הרמב"ם  פוסק מקום מכל בתירה, בן  יהודה רבי של  כדבריו" "והלכה

שאין  לפי טוב", יום ב"תוספות מבואר דבר של וטעמו עקיבא; כרבי 
המשנה מפי הלכה א ),למדים קל, בתרא  בבא ב; ז , נידה  וכלל(ברייתא :

– מחברו . עקיבא כרבי שהלכה עניינים `abהוא כאן מובאים פאה דין 
שהוא": כל ב"קרקע שדינם שהוא íéøekááeנוספים כל  קרקע – ÀÄÄ

בהם שכתוב א), א, למעלה (עיין  בביכורים יט ):חייבת כג, (שמות 

שהוא, כל היינו  ו "אדמתך " ה'", בית תביא אדמתך בכורי "ראשית

ביכורים. להביא חייב שהוא כל  קרקע לו שיש מי  שכל  כלומר,
ìeaæBøt äéìò áBzëìå כשראה ג): (י, שנינו  שביעית במסכת – ÀÄÀÈÆÈÀÀ

יפרע  לא שמא מחשש  זה, את זה מלהלוות העם שנמנעו  הזקן הלל

מה  על  ועברו יישמט, והחוב השמיטה שנת עד  החוב את הלווה
בתורה ט ):שכתוב טו , לבבך(דברים  עם דבר  יהיה פן לך "השמר

באחיך עינך ורעה השמיטה שנת השבע שנת קרבה לאמר  בליעל 
בו  שכתוב שטר  והוא פרוזבול, והתקין עמד לו", תתן ולא האביון

שנת  אותם תשמיט שלא כדי חובותיו , את דין  לבית מסר  שהמלווה
פרוזבול: של גופו וזהו mipiicdהשמיטה. ipelte ipelt mkl ip` xqen"

"dvx`y onf lk epab`y il yiy aeg lky ,ipelt mewnay שביעית (משנה
שאין  כלומר ו ), (שם, הקרקע על  אלא פרוזבול כותבים ואין ד). י ,

קרקעו  שעבוד ידי  שעל קרקע, ללווה יש  כן אם אלא נכתב הפרוזבול 
ששנינו  וזהו דין. בית בידי הוא גבוי  כבר כאילו  החוב חשוב למלוה

פרוזבול. עליה כותבים שהוא כל  קרקע אפילו ללווה יש שאם כאן ,
øèLáe óñëa ,úeéøçà íäì ïéàL íéñëð dnò úBð÷ìåÀÄÀÄÈÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÀÆÆÄÀÈ

ä÷æçáe להם שיש "נכסים המשנה בלשון  נקראות קרקעות – ÇÂÈÈ
שאם  בעליהם, חובות לתשלום אחריות עליהם שחלה לפי  אחריות",

מן  חובו את המלוה גובה לשלם, ממה לו ואין  קרקעותיו הלווה מכר
המלוה  אין  הלווה, מכרם שאם במיטלטלין, כן  שאין  מה הלקוחות;
שני אחריות". להם שאין  "נכסים הם נקראים ולכן  מהם, לגבות יכול

במסכת  ששנינו כמו שונים, קניין דרכי  להם יש  הללו  הנכסים סוגי
נקנין  אחריות להם שיש  "נכסים ה): (א, הלוקח sqkaקידושין (שנותן 

קניין ), לשם לך ),xhyaeלמוכר מכורה שדי ללוקח: המוכר (שכותב
dwfgae;(וכדומה חופר  או  גודר או  שנועל כגון  בשדה, עושה (שהלוקח

zeixg` mdl oi`yeאלא נקנין אינן  (שהלוקח dkiyna(מיטלטלים)
בחזקה). ולא בשטר ולא בכסף לא אבל  למקום; ממקום אותם מושך 

xhyae sqka zeixg` mdl yiy miqkp mr oipwp zeixg` mdl oi`y miqkp
,"dwfgae קנה ללוקח: ואמר ומיטלטלים קרקע מכר  אדם שאם כלומר ,

בכסף  הקרקע את הלוקח שקנה כיון  הקרקע, אגב המיטלטלים את
את  גם הקרקע עם קנה לעיל, שבארנו כמו בחזקה, או  בשטר  או

להשמיע, משנתנו באה בסיפא שם ששנינו  זה בענין המיטלטלים.
שקונה  ידי על מיטלטלים, לקנות אפשר שהוא כל  קרקע עם שאפילו 

או  בשטר או  בכסף קנייניה: משלושת באחד  הקרקע את הלוקח
בחזקה.
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שהוא". כל  ב"קרקע שדינם בדברים ללמד  מוסיפות שלאחריה והמשנה זו  משנה

åéñëð áúBkäוהוא במתנה, לאחר –òøî áéëL:בארמית – ÇÅÀÈÈÀÄÀÇ
מסוכן, חולה כלומר חולה, לעצמו,øiLשוכב השאיר  אם –ò÷ø÷ ÄÅÇÀÇ

àeäL ìk הקודמת המשנה שאגב אלא מיטלטלים, הדין והוא – ÈÆ
קרקע משנתנו ב),נקטה קמט , בתרא  בבא  äðzî(עיין Búðzî ואם – ÇÀÈÇÈÈ

שחשב  משום אלא נתן שלא ולומר  בו לחזור  יכול אינו  מחוליו  עמד 
שהוא  כל קרקע לעצמו ושייר  שהואיל  מחוליו , למות עומד שהוא

קנו  שאם בריא, כמתנת זו והרי נתן , מיתה מחמת שלא דעתו , גילה
קיימת. מתנתו המתנה, את àeäLמידו  ìk ò÷ø÷ øiL àG– ÄÅÇÀÇÈÆ

למעלה, שהזכרנו כמו אחרים, נכסים לא ואף Búðzîלעצמו , ïéàÅÇÀÈ
äðzî, מידו קנו  אפילו בו , לחזור  הוא יכול מחליו  עמד ואם – ÇÈÈ

נתן  שלא דעתו  את אנחנו אומדים כלום, לעצמו  שייר  ולא שהואיל
ורק  מחוליו , ימות שודאי וחשב החיים מן  שהתייאש מפני  אלא נכסיו 

אין  הבריא אם לפיכך  המתנה, תתקיים ימות שאם נתן כך  דעת על 
מתנה. åéðáìמתנתו  åéñëð áúBkä כאן שהמדובר  מפרשים יש – ÇÅÀÈÈÀÈÈ
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äðzî.åéðáì åéñëð áúBkä,àeäL ìk ò÷ø÷ BzLàì áúëå–dúaúk äãaà.éñBé éaøøîBà:äéìò äìa÷ íà, ©¨¨©¥§¨¨§¨¨§¨©§¦§©§©¨¤¦§¨§ª¨¨©¦¥¥¦¦§¨¨¤¨
dì áúk àHL ét ìò óà–dúaúk äãaà. ©©¦¤¨©¨¦§¨§ª¨¨

ÁBcáòì åéñëð áúBkä–ïéøBç ïa àöé.àeäL ìk ò÷ø÷ øiL–ïéøBç ïa àöé àG.øïBòîL éaøîBà:íìBòì ©¥§¨¨§©§¨¨¤¦¦¥©§©¨¤¨¨¤¦©¦¦§¥§¨
ïéøBç ïa àeä,øîàiL ãò:écáò éðBìt Léàì ïéðeúð éñëð ìk éøä,íäaL àBaøî ãçàî õeç. ¤¦©¤Ÿ©£¥¨§¨©§¦§¦§¦©§¦¥¤¨¥¦¤¨¤

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ò÷øwì øaçîa úðzð äàtä.ì÷ãáe úéìãa,íéiðòì ÷lçîe ãéøBî úéaä ìòa.ïBòîL éaøøîBà:é÷éìça óà ©¥¨¦¤¤¦§ª¨©©§©§¨¦§¤¤©©©©¦¦§©¥¨£¦¦©¦¦§¥©©£¦¥

:åãéî åð÷.dzaezk dca` `edy lk rwxw ezy`l azkeàìå ä÷úùå éäéà äòîùå íéðáä ïéá ÷ìç åúùàì áúëå åéðáì åéñëð ÷ìçîù ,éøééî òøî áéëùá
:äúáåúë äãáà äæá àöåéë åà äáåâ éðà éúáåúë äøîà.dilr dlaw m` xne` iqei iaxäåö àì àåäå ,äãéî åð÷ àì åìéôà ,íéðáä ïéá úôúåù àäúù

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .äá øåæçì äìåëé äðéà áåùå äúáåúë äãáà ,äéðôá êë åáúëéù
g.ecarl eiqkp lk azekd:øáë äéäù éãáò åðééä éãáò øîà÷ã àäå .åîöò úà åì ïúðå íéñëðä ììëá ãáòä éøä ,éãáò éðåìôì íéðåúð éñëð ìë áúëù

.oixeg oa `vi `l `edy lk rwxw xiiyéúà÷ äéì éôåðçìå øîà÷ íéñëð øàùà êì éñëð ìë øîà éëå ,øééù éîð äéãéãì ïðéøîà àøåéùì úéçðã àëéä ìëã
øåáã íéé÷úî ïéàã ïåéëã ,úåøéçì àöé àì íå÷î ìëî øééùù ò÷ø÷äå ãáòä àìà íéñëð íåù åì ïéà åìéôàå .éñëðå êîöò äéì øîà àìã ïåéë ,äéøøçù àìå

:íéñëð àìå åîöò àì äð÷ àìå éøîâì ìèá éåäå àøåáã ïðéâìô àìã äéì ìèáå õåç àúà àäã éñëð ìë.oixeg oa `ed mlerl xne` y"xíéñëð åì ïéà ïéá
ïðéøîà àìå ,íéøçà íéñëð åì ïéàùë åãáì ãáòá éñëð ìë øåáã ïðéî÷åîå .ïéøåç ïá àåä íìåòì íéøçà íéñëð åì ùé ïéáå ,øééùù ò÷ø÷äå ãáòä àìà íéøçà

:ïéøåç ïá àöéå ãáòá äéì ïðéîéé÷îå ,àøåáã ïðéâìôã ,éñëð ìë øîàù åøåáã ìèá õåç øîàù äîáã.`eaxn cg`n uegíúäã ,øééùî åäî ùøéô àìå
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå ,éôè éåùã â"òàå íéñëðá àåáøî ãçàë àìà äéì áéùç àì åäéàå ,ãáò åðééä øîà÷ã àåáøî ãçàã ïðéøîà

c`.xaegna zpzip d`tdáéúëã(èé àø÷éå):åæåáé íäå íäéðôì çðä ,áåæòú øâìå éðòì.zilca:úåðìéà éáâ ìò åà íéöò éáâ ìò úéìãåîä ïôâcixen

`xephxa yexit

לבניו נכסיו כל שחילק מרע שהוא (ברטנורא )בשכיב סוברים ויש ,

בבריא ט )הדין ו, ומתנה זכייה  הל' ÷ò÷ø,(רמב"ם  BzLàì áúëåÀÈÇÀÄÀÇÀÇ
àeäL ìk,הנכסים בחלוקת הבנים בין  אשתו  את גם שכלל כלומר , – ÈÆ

שהוא, כל  קרקע לה dúaúkוכתב äãaà–"daezk"שטר היינו ÄÀÈÀËÈÈ
מאתיים  על לבתולה הנישואין , בשעת לאשתו הבעל  שכותב התחייבות

כשימות. או כשיגרשנה מנכסיו בו  שתגבה מאה, על ולאלמנה דינר
בחלוקת  בניו בין אשתו את הבעל שיתף שאם ללמד , משנתנו  ובאה

אמרה  ולא שתקה והיא שהוא, כל  קרקע לה שכתב ידי  על הנכסים,
כתובתה, גביית בענין dzaezk,כלום dca` כתובתה גובה שאינה כלומר

ומחלה  לכך  נתרצתה שהרי לבניו , בעלה שכתב הללו הנכסים מן
הבנים. שקיבלו  הנכסים על  ÷äìaשיעבודה íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÄÀÈ

äéìò,הבנים בין שותפה להיות שהסכימה –àHL ét ìò óà ÈÆÈÇÇÄÆ
dì áúk,קרקע –dúaúk äãaà להיות שנתרצתה ידי  שעל – ÈÇÈÄÀÈÀËÈÈ

כתובתה. גביית על  ויתרה הבנים, עם שותפת

i r i a x m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

שנאמר  אחוזה, לשדה כנענים עבדים הכתוב והשווה כנעני; בעבד עוסקת זו משנה
אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם מו ): כה, (ויקרא `dfegבהם zyxlומכאן ,"

שקנה  ומה לעבדים, קניין שאין ההלכה כן בעליהם. של  כנכסים נחשבים שעבדים
רבו. קנה עבד 

Bcáòì åéñëð áúBkä נתונים נכסי "כל שכתב: כגון הכנעני , – ÇÅÀÈÈÀÇÀ
לך", נתונים נכסי "כל לו : שכתב או  עבדי", ïéøBçלפלוני  ïa àöéÈÈÆÄ

כמו  הנכסים, בכלל הוא אף עצמו  שהעבד לפי  לחירות, העבד  יצא –
בן  ויצא עצמו את קנה נכסיו , כל לו  שכתב וכיון  למעלה, שהזכרנו 

הנכסים. שאר כל וקנה לעצמו ,øiLחורין רבו שייר  אם אבל – ÄÅ
àeäL ìk ò÷ø÷מיטלטלים הדין  והוא א ),– קנ, בתרא  בבא  (גמרא  ÇÀÇÈÆ

ïéøBç ïa àöé àG גם ממילא קנה ולא לחירות, העבד יצא לא – ÈÈÆÄ
רבו . קנה העבד , שקנה מה וכל  כנעני, לעבד  קניין  שאין הנכסים, את
שכתב  כגון לעצמו , ששייר  הקרקע את פירש  אם שאפילו מפרשים יש

לך נתונים נכסי  "כל ipeltלעבדו : mewnn ueg. חורין בן יצא לא ,"
"כל שכתב ומה שייר , העבד  את שגם אומרים אנו ושייר , שהואיל

שלא  עצמו , לעבד  ולא נכסיו לשאר  היתה כוונתו לך " נתונים נכסי 
והקרקע  העבד אלא אחרים נכסים לו אין  ואפילו לשחררו. נתכוון

לגמרי מבטל  "חוץ"... שכתב שזה לחירות, יצא לא מקום מכל ששייר ,
שאין  משנתנו של התנא וסובר  לך", נתונים נכסי "כל הדיבור את

כלום קנה לא הלכך  דיבורא"); פלגינן ("לא הדיבור  את (ר"ש ;מפלגים

שכיון ברטנורא ) א), ט, גיטין הגמרא מסקנת (לפי הוא הטעם או  ;
למדים  עבד של שחרורו בענין שכן גמור , שחרור שטר  זה אין  ששייר 

שצריך אשה, הרמב"םמגט כותב וכן  כריתות", ז ,"ספר  עבדים  (הל'

ולא א ): אדוניו  לבין בינו הכורת דבר עניינו  שיהיה צריך  שחרור  "גט

נכסי" "כל  בדיבור שיור  כאן ויש והואיל  זכות"; בו  לאדון יישאר
של בגופו שייר  כאילו זה הרי  כולו , מתקיים שאינו לשחררו , הבא

ישראל")העבד "תפארת לאדון (רש"י; זכות נשארה השיור ידי שעל  או  ,
השחרור שטר  יוצא (הרי"ף )בתוך ואינו  כריתות" "ספר  זה אין  לפיכך  ,

לחירות. miyxtn,בו yi את פירש כשלא דווקא במשנתנו  שהמדובר 
מקרקע  חוץ לך נתונים נכסי "כל  שכתב: כגון אלא ששייר, הקרקע

אומרים  אנו שייר , קרקע איזו יודעים אנו ואין  והואיל  שהוא", כל
שהזכרנו  כמו  לקרקעות, הוקשו  עבדים שכן עצמו. לעבד בזה שהתכוון

נתונים  נכסי "כל לו כתב אם אבל חורין. בן יצא לא ולפיכך למעלה,
העבד יוצא ששייר, הקרקע את ופירש הואיל  פלונית", משדה חוץ לך

ב).לחירות קמט , בתרא בבא  íìBòì(רשב"ם , :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈ
ïéøBç ïa àeä נכסים לו אין ואפילו שהוא, כל קרקע שייר אפילו  – ÆÄ

ויצא  עצמו את העבד  קנה לעולם ששייר, קרקע אותה אלא אחרים

לבדו  בעבד  אלא מתקיים אינו  נכסי " "כל  שהדיבור  ואף חורין , בן
מפלגים  שמעון: רבי שסובר דיבורו , מבטל  זה אין עצמו , את שקונה

השחרור, בגט פוגם השיור שאין  או  דיבורא"), ("פלגינן הדיבור  את
õeç ,écáò éðBìt Léàì ïéðeúð éñëð ìk éøä :øîàiL ãòÇÆÙÇÂÅÈÀÈÇÀÄÀÄÀÄÇÀÄ

íäaL àBaøî ãçàîששייר מה את כלל  פירש שלא כלומר – ÅÆÈÅÄÆÈÆ
"חוץ  כגון  מועט, דבר  הוא ואפילו  סתם, בדבר התנה אלא לעצמו 

פי על ואף לעבד, בזה שנתכוון  אומרים אנו שבנכסי", מרבוא מאחד 
אלא  נחשב אינו  שבעיניו אפשר  מרבוא, מאחד  יותר  העבד  ששווה

זה ברטנורא )כערך  גם (ר"ש; ששייר ההוא בחלק שנכנס משום או ,
כ שטר  זה שאין  ונמצא מנכסיו, שהוא העבד מגוף (רמב"ם ;ריתותחלק

.הגר "א )

א ה נ ש מ ר ו א ב

לעניים. הפאה ניתנת כיצד  ללמד באה זו משנה

äàtä והאילנות הכרם פאת וכן  בהן, וכיוצא וקטניות תבואה של  – ÇÅÈ
ò÷øwì,(רמב"ם ) øaçîa úðzð מחוברת מניחה הבית בעל – ÄÆÆÄÀËÈÇÇÀÇ

תכלה  "לא שנאמר: בעצמם, אותה ותולשים באים והעניים לקרקע
שדך  –jxvwaפאת ",dxivwd zryaבמחובר הפאה שמצוות ומכאן

izdw - zex`ean zeipyn
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íéæBâà.æáì øîBà ãçàå ÷lçì íéøîBà äòLúå íéòLz elôà–ïéòîBL äæì,äëìäk øîàL. ¡¦£¦¦§¦§¦§¨§¦§©¥§¤¨¥¨Ÿ¨¤§¦¤¨©©£¨¨
·ïë Bðéà ì÷ãáe úéìãa;÷lçì øîBà ãçàå æáì íéøîBà äòLúå íéòLz elôà–ïéòîBL äæì,äëìäk øîàL. §¨¦§¤¤¥¥£¦¦§¦§¦§¨§¦¨Ÿ§¤¨¥§©¥¨¤§¦¤¨©©£¨¨
‚øàMä ìò d÷øæe äàt úö÷î ìèð–íeìk da Bì ïéà.äéìò Bì ìôð,äéìò Búélè Nøôe–dúBà ïéøéáòî ¨©¦§¨¥¨§¨¨©©§¨¥¨§¨©¨¤¨¥¥©¦¨¤¨©£¦¦¨

epîéä.è÷ìa ïëå,äçëMä øîòa ïëå. ¥¤§¥§¤¤§¥§Ÿ¤©¦§¨
„äàt,úBìbîa dúBà ïéøöB÷ ïéà,úBncø÷a dúBà ïéø÷Bò ïéàå,eäòø úà Léà eké àHL éãk. ¥¨¥§¦¨§©¨§¥§¦¨§©§ª§¥¤©¦¤¥¥

.wlgneáéúëã(íù):íäì ÷ìçîå ïìéàä ïî ãéøåî àìà ,íúééìòá äðëñ ùéù íúåà áæåò äúà éàå íäéðôì áæåò äúà äðëñ íäá ïéàù íúåà ,íúåà áåæòú
.mifeb` iwilga:ù"øë äëìä ïéàå .íéæåâà é÷éìç ïééåø÷ úåðìéà øàùë íéøù÷ íäá ïéàå íé÷ìç íéæåâà ìù úåðìéàù íù ìò.dryze miryz elit`àùéøà

:øáåçîá úðúéðä äàôá ,éà÷
a.lwcae zilcaïúåöîù:ùåìúá
b.lhp:úåð÷ì éãë øàùä ìò åì ÷øæå øáë è÷ìù äàô úö÷î íééðòä ïî ãçà.melk da el oi`ùåìúä åðîî ïéàéöåîå åúåà ïéñðå÷ã ,è÷ìù äîá åìéôà

:øáåçîäå.'eke dilr el ltpòáøà åì åð÷éù ïðáø äéì åðé÷ú àì åøéáç äãùá àëä ,íéáøä úåùø éãöáå àèîñá åì úåðå÷ íãà ìù úåîà òáøàã â"òà
:éð÷ìã äéì àçéð àì úåîà òáøàá ,éð÷ìã äéì àçéð äìéôðáã äéúòã éìâ äéìò ìôðã ïåéë éîð éà .åéúåîà

`xephxa yexit

ולגר "לעני מהכתוב למדים ויש והם aefrzלקרקע. לפניהם הנח – "

אבל  יחטפו ). (יתלשו, או úéìãaיבוזו קנים גבי על  המודלית גפן – ÀÈÄ
בזה, וכיוצא אילנות גבי  גבוה,ì÷ãáeעל אילן שהוא תמר , –ìòa ÀÆÆÇÇ

ãéøBî úéaä משום במחובר, מניחה ואינו  האילן , מן  הפאה את – ÇÇÄÄ
זה  את זה וידחקו עליהם שכשיעלו לעניים, סכנה אלו באילנות שיש 

סכנת  לידי  ולבוא ליפול הם עלולים הפאה את ולקטוף לחטוף כדי 
íéiðòìנפשות, ÷lçîe לא הפאה את הוריד הבית שבעל לאחר  – ÀÇÅÈÂÄÄ

מכרו  או קרובו שהוא עני יראה שמא שיחטפוה, העניים לפני  יניחנה
לפניו להם.(ירושלמי)ויניחנה אותה לחלק הוא צריך  אלא ,éaøÇÄ

íéæBâà é÷éìça óà :øîBà ïBòîL שהם אגוזים של באילנות – ÄÀÅÇÇÂÄÅÁÄ
מוריד הבית בעל  באלו אף עליהם, לעלות וקשה קשרים, בלא חלקים

מפרשים: ויש  לעניים. `mifebומחלק iwilga שהם פרך  אגוז בעצי  –
מאד ברם,(רמב"ם )גבוהים בעלייתם. סכנה ויש  ,oerny iaxk dkld oi`.

÷lçì íéøîBà äòLúå íéòLz elôà לענין חוזרת משנתנו – ÂÄÄÀÄÀÄÀÈÀÄÀÇÅ
שאפילו  להשמיענו באה והיא ברישא, ששנינו במחובר , הניתנת הפאה

הפאה  את יקצור  הבית שבעל  אומרים, העניים מן ותשעה תשעים
להם, אותה æáìויחלק øîBà ãçàå,במחובר הפאה את שיניח – ÀÆÈÅÈÙ

יכלתו, כפי  אחד  כל יחטפוה ïéòîBLוהעניים äæìעני לאותו  – ÈÆÀÄ
מחבריו  וזריז חזק הוא ואפילו לבוז, קדושים )שאומר כהנים " ,("תורת 

äëìäk øîàL.לקרקע במחובר ניתנת שהפאה ההלכה, כך  שהרי  – ÆÈÇÇÂÈÈ

i y i n g m e i
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אומר  ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו  הקודמת: במשנה שלמדנו לאחר 
הדין ובדקל בדלית כי  ללמד , משנתנו באה כהלכה", שאמר שומעין , לזה – לבוז 

להיפך. הוא

ì÷ãáe úéìãa,הקודמת במשנה כמבואר  –ïë Bðéà הדין אין – ÀÈÄÀÆÆÅÅ
אלא äòLúåכך ; íéòLz elôà,העניים מן  –æáì íéøîBà– ÂÄÄÀÄÀÄÀÈÀÄÈÙ

הפאה, של  הפירות את לחטוף האילן  על  בעצמם העניים ãçàåÀÆÈשיעלו 
÷lçì øîBà,להם ויחלק יוריד הבית שבעל  –äæìשאומר – ÅÀÇÅÈÆ

אמרïéòîBLלחלק, חלישותו שמחמת וחלש, זקן הוא ואפילו  – ÀÄ
לו , שומעים מקום מכל äëìäkלחלק, øîàLובדקל שבדלית – ÆÈÇÇÂÈÈ

במשנה  ששנינו  כמו לעניים, ומחלק מוריד  הבית שבעל כך היא ההלכה
הקודמת.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הוגנת, בלתי  בדרך  הפאה את לבוז העניים מן  אחד בא שאם ללמד , באה משנתנו
הכל. את מידו ומוציאים אותו  קונסים

ìèð,העניים מן  אחד –äàt úö÷î, כבר שלקט –ìò d÷øæe ÈÇÄÀÈÅÈÀÈÈÇ
øàMäשל מעיניהם להעלימה כדי תלשה, לא שעדיין הפאה על  – ÇÀÈ

זו , בדרך  בה ולזכות אחרים íeìkעניים da Bì ïéà שקונסים – ÅÈÀ

לקט שכבר הפאה את אפילו ממנו ונוטלים תוספתא )אותו .(ירושלמי;

äéìò Bì ìôð,הפאה על עצמו את הפיל –äéìò Búélè Nøôe ÈÇÈÆÈÅÅÇÄÈÆÈ
בה, לזכות כדי  העליון , בגדו  את עליה שפרס או  –dúBà ïéøéáòîÇÂÄÄÈ

epîéäויש זו . בדרך  בה זוכה שאינו  מרשותו , הפאה את מוציאין – ÅÆ
dpnidגורסים: eze` oixiarn שרצה מהפאה העני  את שמעבירים –

טליתו . ידי על או  עליה בנפילתו בה øîòaלזכות ïëå ,è÷ìa ïëåÀÅÀÆÆÀÅÀÙÆ
äçëMä ובשכחה בלקט גם נוהגים במשנתנו ששנינו  הללו  הדינים – ÇÄÀÈ

הוא (עיי הדין  בסיפא שגם יוצא, הרמב"ם לפי למסכתנו ). בפתיחה ן 
הרמב"ם כותב שכן  שנטל , מה כל מידו ולוקחים אותו  (הל'שקונסים

יח ): ב , עניים שנפלמתנות או  השאר, על וזרק הפאה מקצת שנטל "עני 
ממנה, אותו ומעבירים אותו קונסים עליה, טליתו  שפירש  או עליה,

אחר" לעני ויינתן  מידו  אותו  לוקחים שנטל  מה "תוספות ואפילו  (עיין

טוב") .יום 

למעלה: melkבארנו  da el oi` את אפילו  ממנו  ונוטלים אותו שקונסים –
שכן בתוספתא, מאיר רבי דברי פי על  הרמב"ם מפרש כך לקט. שכבר הפאה

כלום. בה לו אין  השאר, על וזרק פאה מקצת "נטל שם: `xne:שנינו xi`n iax
."efe ef epnid oilhepe eze` oiqpew:מאיר רבי  בשם "תנו בירושלמי : מובא וכן

xaegnd z`e yelzd z` epnn oi`ivene eze` oiqpew שדעת איפוא, משמע, ."
ברם, אותה. מפרש אלא משנתנו  סתם על חולק מאיר  רבי  שאין  היא, הרמב"ם
סוברת  אינה משנתנו  שסתם כלומר  לחלוק, אמנם בא מאיר  שרבי סוברים, יש

הם: מפרשים ולכן אותו, שקונסים מאיר  melkכרבי da el oi` כלום לו אין  –
הפסיד לא שליקט מה אבל  עליה, שזרק (y"x).בפאה

היא חכמים תקנת אמרו: מציעא בבא elבמסכת zepew mc` ly zen` rax`y
,mewn lka:( במשנתנו) שנינו הרי  שם: dpnid".ושאלו eze` oixiarn ...dilr ltp"

ולא  לקנות לו  נוח שבנפילה דעתו גילה שנפל כיון א) תשובות: שתי והשיבו 
יפה  שנפילתו כסבור  חכמים, תקנת בתורת לקנות נתכוון  (לא אמות בארבע
במקום  אלא לאדם קונות אמות שארבע חכמים תיקנו  לא ב) רש"י). – לו
בשדה  אבל הרבים, רשות בצידי  או  בסימטא כגון אדם, לכל  רשות שהוא
מיוחדות, אמות ארבע שם לאדם אין  (שהרי  לו קונות אמות ארבע אין  חבירו 

רש"י ). – אצלו  עומדים בתוכה לו  יש חברים שהרבה

i y y m e i
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אותה  תולשים העניים – לקרקע במחובר  הניתנת שהפאה ללמדנו , באה זו משנה
וכדומה. קצירה בכלי להשתמש  להם ואסור בידיים,

äàtאו מתבואה כגון לקרקע, במחובר  השדה בעל  שמניח מקטניות – ÅÈ
ïéø÷Bòהענייםïéàוכדומה, ïéàå ,úBìbîa dúBà ïéøöB÷ ÅÀÄÈÀÇÈÀÅÀÄ

úBncø÷a dúBà–lbn;התבואה לקצירת עקומה סכין היינו  ÈÀÇÀË
mecxw לחפירה משמש  שאחד  קצוות, שני  בעל מכוש  כעין הוא

("קרדום  בלבד  לחפירה המשמש  כלי  שהוא או הענפים, לכריתת ואחד
שהפיסקה מבארים יש בו "). zenecxwa"לחפור  dze` oixwer oi`e"

izdw - zex`ean zeipyn
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‰GLíBia úBéòáà L:äçðnáe úBöçáe øçMa.ìàéìîb ïaøøîBà:eúçôé àHL éãk àlà eøîà àG.éaø ¨©§¨©©©©©£©¦§¨©¨©§¦¥¥¨§¤¨§¥¤¦§£©¦
àáé÷òøîBà:eôéñBé àHL éãk àlà eøîà àG.ìáçä ìò ïéèwìî eéä øîð úéa ìL,ïîBà ìkî äàt íéðúBðå £¦¨¥¨§¤¨§¥¤¦¤¥¨¥¨§©§¦©©¤¤§§¦¥¨¦¨¥
ïîBàå. §¥
Âäàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî øeèt ,øibúð Ck øçàå eäãN úà øöwL éøëð;äãeäé éaøäçëLa áiçî, ¨§¦¤¨©¤¨¥§©©¨¦§©©¨¦©¤¤¦©¦§¨¦©¥¨©¦§¨§©¥§¦§¨

øenòä úòLa àlà äçëMä ïéàL. ¤¥©¦§¨¤¨¦§©¨¦

d.meia zeira` ylyåéðåôöî åòáð ,éåìâ ïåùì úåéòáà .äàô íééðòä åç÷éù éãë åäãù êåúá äàøðå úéáä ìòá äìâúî íéîòô ùìù(à äéãáåò)ïðéîâøúî
:éäåøîèî ïééìâà.xgya:è÷ìì éàðô íäì ùé æàå øçùá íéðùé íäéðáù úå÷éðéîä éðôî.zevgaeèå÷ìì íéëìåäå úåöçá úàöì ïëøãù úå÷åðéúä éðôî

:äàô.dgpnae:äçðîä úòù ãò äãùì íéòéâî ïéàå íúðòùî ìò íéëìåää íéð÷æä éðôî.ezgti `lyàìà äàô ïéðúåð ïéàù äëìäå .åììä íéúò ùìùî
:íäéìò ïéôéñåî ïéàå ïäî ïéúçåô ïéà ,åììä íéúò ùìùá.xnp zia lyáéúëãë ,íå÷î íù(áì øáãîá)íéøöå÷å äî÷ä ãöá ìáç íéøùå÷ .äøîð úéá úà

,äàô íéçéðîå íéøùå÷å íéøæåçå ,ìáçä ìëì äàô íéçéðîå ìáçä äìëéù ãò íéëìåäåïúåà ïéøéëæî äæ ìòå äøåùå äøåù ìëî øîåìë ïîåàå ïîåà ìëî åðééäå
:çáùì

eedcy z` xvwy miakek caeráéúë äçëù éáâå ,íéáëåë éãáåò äåøö÷ùì èøô íëøö÷áå äàôå è÷ì éáâ áéúëã .'åëå(ãë íéøáã)êøéö÷ øåö÷ú éë
:øåèô øééâúð êë øçàå åäãù øö÷ù íéáëåë ãáåò åøîà ïàëî ,øîåò úçëùå.xenr zrya `l` dgkyd oi`yìëá áééçå äéä øâ àäéî øåîò úòùáå
áéúëãë äî÷á äçëù àëéàå øîåòá äçëù àëéàå ìéàåä éøáñ ïðáøå ,úåöîä(íù)åðùé äî÷ úçëùá åðùéù úà ,äî÷ úçëù úåáøì äãùá øîåò úçëùå

äëìä ïéàå .øîåò úçëùá åðéà øééâúð åéùëòù ô"òà äéä íéáëåë ãáåò äòù äúåàã äî÷ úçëùá äéä àìù øö÷ù íéáëåë ãáåò éàäå ,øîåò úçëùá

`xephxa yexit

קטניות של  לפאה לפאת (הגר "א )מכוונת שהכוונה מבארים, ויש ;

בקרדומות אותם לעקור  שדרך  ושומים שלמה")בצלים "מלאכת .(עיין
eäòø úà Léà eké àHL éãk בבואם ובקרדומות במגלות – ÀÅÆÇÄÆÅÅ

הפאה. את לבוז 
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ביום. זמנים בשלושה הפאה את לוקטים שהעניים ללמד  באה משנתנו

GLíBia úBéòáà L למתן חכמים קבעו  ביום זמנים שלושה – ÈÇÀÈÇ
לעניים  רשות השדות בעלי נותנים אלו  שבזמנים כלומר לעניים, פאה

בשדותיהם. שהניחו  הפאה את הרמב"ם:"`zeira"לתלוש מפרש  –

בעיו" תבעיון "אם מלשון יב),בקשות, כא, ביקוש(ישעיה זמני  כלומר
פי על גילוי, לשון מפרשים ויש העניים. ידי על הפאה חיפוש) (או 

ו),מצפוניו""erapהכתוב א, מיטמרוהי`oiilbziשתרגומו (עובדיה
ש כלומר מטמוניו; נגלו  –"zeira`"ופירוש (הופעות), גילויים מובנן 

פעמים שלש – אבעיות"... "שלש מופיע)dlbznהדברים: (כלומר :
פאה העניים שיקחו  כדי שדהו, בתוך  הבית ברטנורא )בעל  ;(ר"ש ;

אלא  הפאה לתלוש רשאים העניים שאין לפי  הבית, בעל  הופעת וטעם
הבית בעל  של  וברשותו  ראשונה")בנוכחותו "משנה  שלמה"; .("מלאכת 

פירוש: עוד  בת "`zeira"ויש  "ונותרה הפסוק על  שכן לקיטות, –
במקשה" כמלונה ח )ציון... א , התרגום:(ישעיה את רש "י  מביא

edehwly,"במקשיא xg`l ,"edeira`c xzaשלש" המשנה כלשון 
לשון  היא שבמשנתנו "אבעיות" רש "י  שלפי ומכאן ביום". אבעיות

הפאה: ללקיטת ביום זמנים שלושה הדברים: ופירוש  øçMaÇÇÇליקוט,
äçðnáe úBöçáe(א בירושלמי: מבואר הזמנים לשלשת הטעם – ÇÂÇÄÀÈ

,zewipnd iptn Ð xgya עדיין ישנים שילדיהן  המניקות בשביל כלומר

פאה ללקט לשדה ללכת פנויות מפרשים:(ר"ש )והן ויש ,zewipnd iptn
היום בתחילת לאכול שצריכות ב)(רמב"ם )– .iptn Ð meid zevga

,zewepizd בשעה משנתם שמתעוררים העניים ילדי בשביל כלומר 
ג) בצהרים. אלא לשדה מגיעים ואינם mipwfd,מאוחרת iptn Ð dgpna

מגיעים ואינם לאט לאט המנחה.ההולכים שעת עד  ïaøÇÈלשדה
eøîà àG :øîBà ìàéìîb, אלו זמנים שלושה חכמים –àlà ÇÀÄÅÅÈÀÆÈ

eúçôé àHL éãkשעיקר גמליאל , רבן  דעת הזמנים. משלשת – ÀÅÆÄÀÂ
אם  הלכך  בפאה, לזכות יוכלו שכולם העניים, לטובת היא התקנה

בידו , הרשות הפאה, לליקוט זמנים עוד  להוסיף רוצה השדה בעל 
כך. על לעניים שיודיע àlàובלבד eøîà àG :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÈÀÆÈ

eôéñBé àHL éãk אלו זמנים הוקבעו  שלדעתו  זמנים, עוד עליהם – ÀÅÆÄ
הוא  אם ולכן מדי , יותר העניים יטרידוהו  שלא השדה, בעל לטובת

פעמיים  אלא העניים יבואו שלא ולקבוע אלו מזמנים לפחות רוצה

לעניים שיודיע ובלבד  בידו, הרשות ביום, אחת פעם בן או  (מהר "י

צדק ) הללו dkldd.מלכי הזמנים בשלשת אלא פאה נותנים שאין היא

שעות  שתהיינה כדי  עליהם, מוסיפים ואין  מהם פוחתים אין בלבד,
לשדות העניים באים שבהן  øîð(m"anx).ידועות úéa ìLאנשי – ÆÅÈÅ

שכתוב כמו  מקום, שם והוא נמר, לו):בית לב, נמרה";(במדבר "בית

משפחה, שם שהוא מפרשים ïéèwìîויש  eéä,קוצרים כלומר : – ÈÀÇÀÄ
ìáçä ìò שורות השדה את קוצרים שהיו כלומר החבל , פי על  – ÇÇÆÆ

בחבל , סימון ידי  על  ïîBàåשורות ïîBà ìkî äàt íéðúBðå– ÀÀÄÅÈÄÈÅÀÅ
שעל לשבח, זה דבר  והזכירו  הנקצרת. הקמה של ושורה שורה מכל

להמתין  צריכים היו ולא זמן  בכל  פאה למצוא העניים יכלו כך ידי 
הפאה יניחו  אימתי  טוב")ולצפות יום  שהואיל("תוספות אומרים, ויש .

העניים  סוגי כל בפאה לזכות יכלו  ואומן, אומן  מכל  פאה ונתנו 
גורסים: יש  לעיל . oihiwlnשהזכרנו eid לעניים מניחים שהיו כלומר  –

מאה  נותן  דומה שאינו נראה ולי כותב: ראשונה" "משנה בעל  ללקוט.
נחשבות  פעמים שמאה אחת, פעם לנותן  פעמים מאה לעניים פרוטות

המצוה. קיימו  פעם שכל  לשבח, נזכרו כאן  ואף מצוות, למאה

y c e w z a y
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" ט): יט, (ויקרא עניים במתנות פאת mkxvwaeכתוב תכלה לא ארצכם קציר  את
נכרים, לשקצרוה פרט – "ובקוצרכם" ודרשו: תלקט", לא קצירך  ולקט לקצור שדך 
בשכחה  כתוב וכן ובלקט. בפאה חייבים אינם לעצמם הקוצרים שנכרים כלומר 

תקצור  "כי  יט): כד, "קצירך"jxivw(דברים ודרשו : וגו ', עומר " ושכחת בשדך
שקצר  לאחר נתגייר  נכרי  שאם ללמד , משנתנו  באה מכאן  נכרים. לשל פרט –
עניים. ממתנות פטור הוא הרי בשדה, מונחות עודן  שהשבלים פי על  אף שדהו,

øibúð Ck øçàå eäãN úà øöwL éøëð שעדיין פי על אף – ÈÀÄÆÈÇÆÈÅÀÇÇÈÄÀÇÇ
לעמרים, השיבולים את אגד äçëMäלא ïîe è÷lä ïî øeètÈÄÇÆÆÄÇÄÀÈ

äàtä ïîeגוי עדיין היה ואז  הקציר , בשעת חל  נתינתם שחיוב – ÄÇÅÈ
התנא  נקט כאן למעלה. שהבאנו  כמו עניים, במתנות נתחייב ולא

הקצירה  שבתחילת והרגיל , המצוי הסדר לפי ופאה" שכחה "לקט
אין  קמה, שכחת ואפילו  העומר  שכחת אבל לקט, להיות אפשר  כבר

שמקומה  פאה, באה כך  ואחר  הקצירה; בתחילת שתהא שכיח זה
פאת  תכלה "לא קדושים בפ' תחילה נאמר בתורה ברם, השדה. בסוף

שכחה, דין  נאמר תצא ובפ' תלקט", לא קצירך "ולקט כך ואחר  שדך "
יקצור שלא השדה בעל את להזהיר אזהרתן , כסדר  נקטה שהתורה

אחר ללקט דרך  שכן הלקט, את ילקט לא השדה וכשקצר שדהו , כל
לא  שכיח, כך  כל  זה שאין קמה, או  עומר  שכח אם וכן  הקצירה,

izdw - zex`ean zeipyn
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epîéä.è÷ìa ïëå,äçëMä øîòa ïëå. ¥¤§¥§¤¤§¥§Ÿ¤©¦§¨
„äàt,úBìbîa dúBà ïéøöB÷ ïéà,úBncø÷a dúBà ïéø÷Bò ïéàå,eäòø úà Léà eké àHL éãk. ¥¨¥§¦¨§©¨§¥§¦¨§©§ª§¥¤©¦¤¥¥

.wlgneáéúëã(íù):íäì ÷ìçîå ïìéàä ïî ãéøåî àìà ,íúééìòá äðëñ ùéù íúåà áæåò äúà éàå íäéðôì áæåò äúà äðëñ íäá ïéàù íúåà ,íúåà áåæòú
.mifeb` iwilga:ù"øë äëìä ïéàå .íéæåâà é÷éìç ïééåø÷ úåðìéà øàùë íéøù÷ íäá ïéàå íé÷ìç íéæåâà ìù úåðìéàù íù ìò.dryze miryz elit`àùéøà

:øáåçîá úðúéðä äàôá ,éà÷
a.lwcae zilcaïúåöîù:ùåìúá
b.lhp:úåð÷ì éãë øàùä ìò åì ÷øæå øáë è÷ìù äàô úö÷î íééðòä ïî ãçà.melk da el oi`ùåìúä åðîî ïéàéöåîå åúåà ïéñðå÷ã ,è÷ìù äîá åìéôà

:øáåçîäå.'eke dilr el ltpòáøà åì åð÷éù ïðáø äéì åðé÷ú àì åøéáç äãùá àëä ,íéáøä úåùø éãöáå àèîñá åì úåðå÷ íãà ìù úåîà òáøàã â"òà
:éð÷ìã äéì àçéð àì úåîà òáøàá ,éð÷ìã äéì àçéð äìéôðáã äéúòã éìâ äéìò ìôðã ïåéë éîð éà .åéúåîà
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ולגר "לעני מהכתוב למדים ויש והם aefrzלקרקע. לפניהם הנח – "

אבל  יחטפו ). (יתלשו, או úéìãaיבוזו קנים גבי על  המודלית גפן – ÀÈÄ
בזה, וכיוצא אילנות גבי  גבוה,ì÷ãáeעל אילן שהוא תמר , –ìòa ÀÆÆÇÇ

ãéøBî úéaä משום במחובר, מניחה ואינו  האילן , מן  הפאה את – ÇÇÄÄ
זה  את זה וידחקו עליהם שכשיעלו לעניים, סכנה אלו באילנות שיש 

סכנת  לידי  ולבוא ליפול הם עלולים הפאה את ולקטוף לחטוף כדי 
íéiðòìנפשות, ÷lçîe לא הפאה את הוריד הבית שבעל לאחר  – ÀÇÅÈÂÄÄ

מכרו  או קרובו שהוא עני יראה שמא שיחטפוה, העניים לפני  יניחנה
לפניו להם.(ירושלמי)ויניחנה אותה לחלק הוא צריך  אלא ,éaøÇÄ

íéæBâà é÷éìça óà :øîBà ïBòîL שהם אגוזים של באילנות – ÄÀÅÇÇÂÄÅÁÄ
מוריד הבית בעל  באלו אף עליהם, לעלות וקשה קשרים, בלא חלקים

מפרשים: ויש  לעניים. `mifebומחלק iwilga שהם פרך  אגוז בעצי  –
מאד ברם,(רמב"ם )גבוהים בעלייתם. סכנה ויש  ,oerny iaxk dkld oi`.

÷lçì íéøîBà äòLúå íéòLz elôà לענין חוזרת משנתנו – ÂÄÄÀÄÀÄÀÈÀÄÀÇÅ
שאפילו  להשמיענו באה והיא ברישא, ששנינו במחובר , הניתנת הפאה

הפאה  את יקצור  הבית שבעל  אומרים, העניים מן ותשעה תשעים
להם, אותה æáìויחלק øîBà ãçàå,במחובר הפאה את שיניח – ÀÆÈÅÈÙ

יכלתו, כפי  אחד  כל יחטפוה ïéòîBLוהעניים äæìעני לאותו  – ÈÆÀÄ
מחבריו  וזריז חזק הוא ואפילו לבוז, קדושים )שאומר כהנים " ,("תורת 

äëìäk øîàL.לקרקע במחובר ניתנת שהפאה ההלכה, כך  שהרי  – ÆÈÇÇÂÈÈ

i y i n g m e i
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אומר  ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו  הקודמת: במשנה שלמדנו לאחר 
הדין ובדקל בדלית כי  ללמד , משנתנו באה כהלכה", שאמר שומעין , לזה – לבוז 

להיפך. הוא

ì÷ãáe úéìãa,הקודמת במשנה כמבואר  –ïë Bðéà הדין אין – ÀÈÄÀÆÆÅÅ
אלא äòLúåכך ; íéòLz elôà,העניים מן  –æáì íéøîBà– ÂÄÄÀÄÀÄÀÈÀÄÈÙ

הפאה, של  הפירות את לחטוף האילן  על  בעצמם העניים ãçàåÀÆÈשיעלו 
÷lçì øîBà,להם ויחלק יוריד הבית שבעל  –äæìשאומר – ÅÀÇÅÈÆ

אמרïéòîBLלחלק, חלישותו שמחמת וחלש, זקן הוא ואפילו  – ÀÄ
לו , שומעים מקום מכל äëìäkלחלק, øîàLובדקל שבדלית – ÆÈÇÇÂÈÈ

במשנה  ששנינו  כמו לעניים, ומחלק מוריד  הבית שבעל כך היא ההלכה
הקודמת.
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הוגנת, בלתי  בדרך  הפאה את לבוז העניים מן  אחד בא שאם ללמד , באה משנתנו
הכל. את מידו ומוציאים אותו  קונסים

ìèð,העניים מן  אחד –äàt úö÷î, כבר שלקט –ìò d÷øæe ÈÇÄÀÈÅÈÀÈÈÇ
øàMäשל מעיניהם להעלימה כדי תלשה, לא שעדיין הפאה על  – ÇÀÈ

זו , בדרך  בה ולזכות אחרים íeìkעניים da Bì ïéà שקונסים – ÅÈÀ

לקט שכבר הפאה את אפילו ממנו ונוטלים תוספתא )אותו .(ירושלמי;

äéìò Bì ìôð,הפאה על עצמו את הפיל –äéìò Búélè Nøôe ÈÇÈÆÈÅÅÇÄÈÆÈ
בה, לזכות כדי  העליון , בגדו  את עליה שפרס או  –dúBà ïéøéáòîÇÂÄÄÈ

epîéäויש זו . בדרך  בה זוכה שאינו  מרשותו , הפאה את מוציאין – ÅÆ
dpnidגורסים: eze` oixiarn שרצה מהפאה העני  את שמעבירים –

טליתו . ידי על או  עליה בנפילתו בה øîòaלזכות ïëå ,è÷ìa ïëåÀÅÀÆÆÀÅÀÙÆ
äçëMä ובשכחה בלקט גם נוהגים במשנתנו ששנינו  הללו  הדינים – ÇÄÀÈ

הוא (עיי הדין  בסיפא שגם יוצא, הרמב"ם לפי למסכתנו ). בפתיחה ן 
הרמב"ם כותב שכן  שנטל , מה כל מידו ולוקחים אותו  (הל'שקונסים

יח ): ב , עניים שנפלמתנות או  השאר, על וזרק הפאה מקצת שנטל "עני 
ממנה, אותו ומעבירים אותו קונסים עליה, טליתו  שפירש  או עליה,

אחר" לעני ויינתן  מידו  אותו  לוקחים שנטל  מה "תוספות ואפילו  (עיין

טוב") .יום 

למעלה: melkבארנו  da el oi` את אפילו  ממנו  ונוטלים אותו שקונסים –
שכן בתוספתא, מאיר רבי דברי פי על  הרמב"ם מפרש כך לקט. שכבר הפאה

כלום. בה לו אין  השאר, על וזרק פאה מקצת "נטל שם: `xne:שנינו xi`n iax
."efe ef epnid oilhepe eze` oiqpew:מאיר רבי  בשם "תנו בירושלמי : מובא וכן

xaegnd z`e yelzd z` epnn oi`ivene eze` oiqpew שדעת איפוא, משמע, ."
ברם, אותה. מפרש אלא משנתנו  סתם על חולק מאיר  רבי  שאין  היא, הרמב"ם
סוברת  אינה משנתנו  שסתם כלומר  לחלוק, אמנם בא מאיר  שרבי סוברים, יש

הם: מפרשים ולכן אותו, שקונסים מאיר  melkכרבי da el oi` כלום לו אין  –
הפסיד לא שליקט מה אבל  עליה, שזרק (y"x).בפאה

היא חכמים תקנת אמרו: מציעא בבא elבמסכת zepew mc` ly zen` rax`y
,mewn lka:( במשנתנו) שנינו הרי  שם: dpnid".ושאלו eze` oixiarn ...dilr ltp"

ולא  לקנות לו  נוח שבנפילה דעתו גילה שנפל כיון א) תשובות: שתי והשיבו 
יפה  שנפילתו כסבור  חכמים, תקנת בתורת לקנות נתכוון  (לא אמות בארבע
במקום  אלא לאדם קונות אמות שארבע חכמים תיקנו  לא ב) רש"י). – לו
בשדה  אבל הרבים, רשות בצידי  או  בסימטא כגון אדם, לכל  רשות שהוא
מיוחדות, אמות ארבע שם לאדם אין  (שהרי  לו קונות אמות ארבע אין  חבירו 

רש"י ). – אצלו  עומדים בתוכה לו  יש חברים שהרבה

i y y m e i
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אותה  תולשים העניים – לקרקע במחובר  הניתנת שהפאה ללמדנו , באה זו משנה
וכדומה. קצירה בכלי להשתמש  להם ואסור בידיים,

äàtאו מתבואה כגון לקרקע, במחובר  השדה בעל  שמניח מקטניות – ÅÈ
ïéø÷Bòהענייםïéàוכדומה, ïéàå ,úBìbîa dúBà ïéøöB÷ ÅÀÄÈÀÇÈÀÅÀÄ

úBncø÷a dúBà–lbn;התבואה לקצירת עקומה סכין היינו  ÈÀÇÀË
mecxw לחפירה משמש  שאחד  קצוות, שני  בעל מכוש  כעין הוא

("קרדום  בלבד  לחפירה המשמש  כלי  שהוא או הענפים, לכריתת ואחד
שהפיסקה מבארים יש בו "). zenecxwa"לחפור  dze` oixwer oi`e"

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriax wxt d`t zkqn
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d.meia zeira` ylyåéðåôöî åòáð ,éåìâ ïåùì úåéòáà .äàô íééðòä åç÷éù éãë åäãù êåúá äàøðå úéáä ìòá äìâúî íéîòô ùìù(à äéãáåò)ïðéîâøúî
:éäåøîèî ïééìâà.xgya:è÷ìì éàðô íäì ùé æàå øçùá íéðùé íäéðáù úå÷éðéîä éðôî.zevgaeèå÷ìì íéëìåäå úåöçá úàöì ïëøãù úå÷åðéúä éðôî

:äàô.dgpnae:äçðîä úòù ãò äãùì íéòéâî ïéàå íúðòùî ìò íéëìåää íéð÷æä éðôî.ezgti `lyàìà äàô ïéðúåð ïéàù äëìäå .åììä íéúò ùìùî
:íäéìò ïéôéñåî ïéàå ïäî ïéúçåô ïéà ,åììä íéúò ùìùá.xnp zia lyáéúëãë ,íå÷î íù(áì øáãîá)íéøöå÷å äî÷ä ãöá ìáç íéøùå÷ .äøîð úéá úà

,äàô íéçéðîå íéøùå÷å íéøæåçå ,ìáçä ìëì äàô íéçéðîå ìáçä äìëéù ãò íéëìåäåïúåà ïéøéëæî äæ ìòå äøåùå äøåù ìëî øîåìë ïîåàå ïîåà ìëî åðééäå
:çáùì

eedcy z` xvwy miakek caeráéúë äçëù éáâå ,íéáëåë éãáåò äåøö÷ùì èøô íëøö÷áå äàôå è÷ì éáâ áéúëã .'åëå(ãë íéøáã)êøéö÷ øåö÷ú éë
:øåèô øééâúð êë øçàå åäãù øö÷ù íéáëåë ãáåò åøîà ïàëî ,øîåò úçëùå.xenr zrya `l` dgkyd oi`yìëá áééçå äéä øâ àäéî øåîò úòùáå
áéúëãë äî÷á äçëù àëéàå øîåòá äçëù àëéàå ìéàåä éøáñ ïðáøå ,úåöîä(íù)åðùé äî÷ úçëùá åðùéù úà ,äî÷ úçëù úåáøì äãùá øîåò úçëùå

äëìä ïéàå .øîåò úçëùá åðéà øééâúð åéùëòù ô"òà äéä íéáëåë ãáåò äòù äúåàã äî÷ úçëùá äéä àìù øö÷ù íéáëåë ãáåò éàäå ,øîåò úçëùá
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קטניות של  לפאה לפאת (הגר "א )מכוונת שהכוונה מבארים, ויש ;

בקרדומות אותם לעקור  שדרך  ושומים שלמה")בצלים "מלאכת .(עיין
eäòø úà Léà eké àHL éãk בבואם ובקרדומות במגלות – ÀÅÆÇÄÆÅÅ

הפאה. את לבוז 
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ביום. זמנים בשלושה הפאה את לוקטים שהעניים ללמד  באה משנתנו

GLíBia úBéòáà L למתן חכמים קבעו  ביום זמנים שלושה – ÈÇÀÈÇ
לעניים  רשות השדות בעלי נותנים אלו  שבזמנים כלומר לעניים, פאה

בשדותיהם. שהניחו  הפאה את הרמב"ם:"`zeira"לתלוש מפרש  –

בעיו" תבעיון "אם מלשון יב),בקשות, כא, ביקוש(ישעיה זמני  כלומר
פי על גילוי, לשון מפרשים ויש העניים. ידי על הפאה חיפוש) (או 

ו),מצפוניו""erapהכתוב א, מיטמרוהי`oiilbziשתרגומו (עובדיה
ש כלומר מטמוניו; נגלו  –"zeira`"ופירוש (הופעות), גילויים מובנן 

פעמים שלש – אבעיות"... "שלש מופיע)dlbznהדברים: (כלומר :
פאה העניים שיקחו  כדי שדהו, בתוך  הבית ברטנורא )בעל  ;(ר"ש ;

אלא  הפאה לתלוש רשאים העניים שאין לפי  הבית, בעל  הופעת וטעם
הבית בעל  של  וברשותו  ראשונה")בנוכחותו "משנה  שלמה"; .("מלאכת 

פירוש: עוד  בת "`zeira"ויש  "ונותרה הפסוק על  שכן לקיטות, –
במקשה" כמלונה ח )ציון... א , התרגום:(ישעיה את רש "י  מביא

edehwly,"במקשיא xg`l ,"edeira`c xzaשלש" המשנה כלשון 
לשון  היא שבמשנתנו "אבעיות" רש "י  שלפי ומכאן ביום". אבעיות

הפאה: ללקיטת ביום זמנים שלושה הדברים: ופירוש  øçMaÇÇÇליקוט,
äçðnáe úBöçáe(א בירושלמי: מבואר הזמנים לשלשת הטעם – ÇÂÇÄÀÈ

,zewipnd iptn Ð xgya עדיין ישנים שילדיהן  המניקות בשביל כלומר

פאה ללקט לשדה ללכת פנויות מפרשים:(ר"ש )והן ויש ,zewipnd iptn
היום בתחילת לאכול שצריכות ב)(רמב"ם )– .iptn Ð meid zevga

,zewepizd בשעה משנתם שמתעוררים העניים ילדי בשביל כלומר 
ג) בצהרים. אלא לשדה מגיעים ואינם mipwfd,מאוחרת iptn Ð dgpna

מגיעים ואינם לאט לאט המנחה.ההולכים שעת עד  ïaøÇÈלשדה
eøîà àG :øîBà ìàéìîb, אלו זמנים שלושה חכמים –àlà ÇÀÄÅÅÈÀÆÈ

eúçôé àHL éãkשעיקר גמליאל , רבן  דעת הזמנים. משלשת – ÀÅÆÄÀÂ
אם  הלכך  בפאה, לזכות יוכלו שכולם העניים, לטובת היא התקנה

בידו , הרשות הפאה, לליקוט זמנים עוד  להוסיף רוצה השדה בעל 
כך. על לעניים שיודיע àlàובלבד eøîà àG :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÈÀÆÈ

eôéñBé àHL éãk אלו זמנים הוקבעו  שלדעתו  זמנים, עוד עליהם – ÀÅÆÄ
הוא  אם ולכן מדי , יותר העניים יטרידוהו  שלא השדה, בעל לטובת

פעמיים  אלא העניים יבואו שלא ולקבוע אלו מזמנים לפחות רוצה

לעניים שיודיע ובלבד  בידו, הרשות ביום, אחת פעם בן או  (מהר "י

צדק ) הללו dkldd.מלכי הזמנים בשלשת אלא פאה נותנים שאין היא

שעות  שתהיינה כדי  עליהם, מוסיפים ואין  מהם פוחתים אין בלבד,
לשדות העניים באים שבהן  øîð(m"anx).ידועות úéa ìLאנשי – ÆÅÈÅ

שכתוב כמו  מקום, שם והוא נמר, לו):בית לב, נמרה";(במדבר "בית

משפחה, שם שהוא מפרשים ïéèwìîויש  eéä,קוצרים כלומר : – ÈÀÇÀÄ
ìáçä ìò שורות השדה את קוצרים שהיו כלומר החבל , פי על  – ÇÇÆÆ

בחבל , סימון ידי  על  ïîBàåשורות ïîBà ìkî äàt íéðúBðå– ÀÀÄÅÈÄÈÅÀÅ
שעל לשבח, זה דבר  והזכירו  הנקצרת. הקמה של ושורה שורה מכל

להמתין  צריכים היו ולא זמן  בכל  פאה למצוא העניים יכלו כך ידי 
הפאה יניחו  אימתי  טוב")ולצפות יום  שהואיל("תוספות אומרים, ויש .

העניים  סוגי כל בפאה לזכות יכלו  ואומן, אומן  מכל  פאה ונתנו 
גורסים: יש  לעיל . oihiwlnשהזכרנו eid לעניים מניחים שהיו כלומר  –

מאה  נותן  דומה שאינו נראה ולי כותב: ראשונה" "משנה בעל  ללקוט.
נחשבות  פעמים שמאה אחת, פעם לנותן  פעמים מאה לעניים פרוטות

המצוה. קיימו  פעם שכל  לשבח, נזכרו כאן  ואף מצוות, למאה

y c e w z a y
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" ט): יט, (ויקרא עניים במתנות פאת mkxvwaeכתוב תכלה לא ארצכם קציר  את
נכרים, לשקצרוה פרט – "ובקוצרכם" ודרשו: תלקט", לא קצירך  ולקט לקצור שדך 
בשכחה  כתוב וכן ובלקט. בפאה חייבים אינם לעצמם הקוצרים שנכרים כלומר 

תקצור  "כי  יט): כד, "קצירך"jxivw(דברים ודרשו : וגו ', עומר " ושכחת בשדך
שקצר  לאחר נתגייר  נכרי  שאם ללמד , משנתנו  באה מכאן  נכרים. לשל פרט –
עניים. ממתנות פטור הוא הרי בשדה, מונחות עודן  שהשבלים פי על  אף שדהו,

øibúð Ck øçàå eäãN úà øöwL éøëð שעדיין פי על אף – ÈÀÄÆÈÇÆÈÅÀÇÇÈÄÀÇÇ
לעמרים, השיבולים את אגד äçëMäלא ïîe è÷lä ïî øeètÈÄÇÆÆÄÇÄÀÈ
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לא  שכיח, כך  כל  זה שאין קמה, או  עומר  שכח אם וכן  הקצירה,
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Êäî÷ äãôe äî÷ Léc÷ä–áiç.ïéøîò äãôe ïéøîò–áiç.ïéøîò äãôe äî÷–äøeèt,dúáBç úòLaL ¦§¦¨¨¨¨¨¨©¨¢¨¦¨¨¢¨¦©¨¨¨¨¨¢¨¦§¨¤¦§©¨¨
äøeèt äúéä. ¨§¨§¨

:äãåäé éáøë
f.dxeht mixner dcte dnwïðáøå äãåäé éáø éâéìô äçëù ïéðòìå àåä êøéö÷ åàìã ùã÷ä øéö÷ éîð ïðéèòîî íéáëåë éãáåò øéö÷ ïðéèòîîã àø÷îã

:øééâúð êë øçàå åäãù øö÷ù íéáëåë ãáåòá éâéìôã éëéä éë íéøîåò äãôå äî÷ ùéã÷äá

`xephxa yexit

לקחתו טוב")ישוב יום  äçëLa,("תוספות áiçî äãeäé éaø– ÇÄÀÈÀÇÅÀÄÀÈ
לעניים, להניחו  חייב בשדהו  הגר ששכח àlàעומר äçëMä ïéàLÆÅÇÄÀÈÆÈ

øenòä úòLa בשעה מפרשים: ויש  העומרים; את שעושה בשעה – ÄÀÇÈÄ
היה  כבר הרי  העימור  ובשעת גדיש, מהם לעשות העומרים שאוסף

בחיובי נתחייב שלא שכל קמא, תנא דעת ברם, בשכחה. ונתחייב גר 
השכחה  והיא העומר בחובת גם נתחייב לא ופאה, לקט והם קמה

ודרשו (רמב"ם ) שהואיל  קמא, תנא של טעמו מבואר  ובירושלמי .
כלומר קמה, שכחת לרבות – בשדה" עומר  "ושכחת מהכתוב חכמים

לפיכך לעניים, להניחה שיש  שנשכח, כעומר דינה שנשכחה קמה שגם
נתחייב  שלא זה גר אבל  עומר , בשכחת ישנו  קמה בשכחת שישנו  מי 

עומר בשכחת אף גוי, עדיין היה הקצירה בשעת שהרי  קמה, בשכחת
חייב. nw`אינו `pzk dkldd.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בכלל ההקדש  שאין  עניים, ממתנות פטורה הקדש של  ששדה הזכרנו  כבר 
במתנות  חייב הוא אם ופדאה, תבואתו במקדיש דנה משנתנו "קצירך ". "ובקצרכם",

עניים.

äî÷ Léc÷ä קמה כשהיא שדהו תבואת להקדש שנתן כלומר – ÄÀÄÈÈ
לקרקע), ÷äî(במחובר äãôe בעודה מההקדש כך אחר ופדאה – ÈÈÈÈ

אותה, קצר והוא חלáiçקמה, שחיובם ובשכחה, ובלקט בפאה – ÇÈ
אם  וכן  הקדש. של  התבואה היתה לא זו ובשעה הקצירה, בשעת

קצורות,ïéøîòהקדיש  שיבולים אגודות –ïéøîò äãôe ופדה – ÃÈÄÈÈÃÈÄ
ההקדש, מיד  העמרים את כך בשעת áiçאחר  שכן  בשכחה, – ÇÈ

שהרי ובלקט, בפאה שחייב שכן  ומכל הקדש , של היו  לא העימור 
הקדיש אם אבל  הקצירה. בשעת בהם נתחייב äãôeכבר  äî÷ÈÈÈÈ

ïéøîò ונאגדה התבואה ונקצרה קמה כשהיא תבואתו שהקדיש – ÃÈÄ
מיד העמרים את פדה כך  ואחר  ההקדש, ברשות בהיותה לעמרים

ומשכחה,äøeètהקדש, ומלקט מפאה התבואה –dúáBç úòLaL ÀÈÆÄÀÇÈÈ
äøeèt äúéä בשעת דהיינו  עניים, במתנות התבואה חיוב בשעת – ÈÀÈÀÈ

עניים. ממתנות הפטורה הקדש, של  תבואה זו היתה ועימור , קצירה
מפרשים: שכחה "dxeht"ויש  לענין אבל הכל ), (לדברי מפאה –

שקצר בנכרי  הקודמת במשנה שנחלקו  כשם וחכמים, יהודה רבי נחלקו
מהטעם  משכחה, אף פטורה חכמים שלדעת נתגייר, כך  ואחר שדהו

אלא  השכחה שאין בשכחה, מחייב יהודה רבי  ואילו שם, שביארנו
העימור רמב"ם )בשעת ישראל":(ברטנורא ; "תפארת בעל  ומפרש ,

גדיש, מהם לעשות העמרים את שאוסף בשעה היינו  – העימור  בשעת
הראשון  הפירוש  לפי ברם, הקדש. של  התבואה היתה לא זו ובשעה

העמרים, שעושה בשעה – העימור " "בשעת הקודמת: במשנה שהבאנו
לדברי כן ואם הקדש, של  התבואה היתה העימור  בשעת שאף יוצא

למעלה שביארנו  כמו השכחה, מן  אף פטורה רביהכל  תוספות (עיין

שם "). אנשי "תוספות  איגר ; עקיבא 
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שקצר בנכרי  הקודמת במשנה שנחלקו  כשם וחכמים, יהודה רבי נחלקו
מהטעם  משכחה, אף פטורה חכמים שלדעת נתגייר, כך  ואחר שדהו

אלא  השכחה שאין בשכחה, מחייב יהודה רבי  ואילו שם, שביארנו
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מהם.äéãáBò,זה למד ולא הרשעים ואיזבל אחאב עם øcשדר òLø ©§¨¨¨¨

,åNò äæ ,íäéNònî ãîì àìå íé÷écö éðL ïéa יצחק הוריו עם שדר ¥§¥©¦¦§Ÿ¨©¦©£¥¤¤¥¨
מהם. למד ולא ורבקה

äìì÷ ãîì äzà íé÷écö ìL ïúkøaî ,øæòìà éaø øîà[å]§¨©©¦¤§¨¨¦¦§¨¨¤©¦¦©¨¨¥§¨¨
íéòLøì,הרשעים את מקלל הוא שם הצדיקים את מברך שה' במקום - ¦§¨¦

ø ìL ïúììwîe.íé÷écöì äëøa ãîì äzà íéòL:לכך מקור ומביא ¦¦§¨¨¤§¨¦©¨¨¥§¨¨§©¦¦
áéúëc ,íéòLøì äìì÷ ãîì äzà íé÷écö ìL ïúkøaî בראשית) ¦¦§¨¨¤©¦¦©¨¨¥§¨¨¦§¨¦¦§¦

יט) äeöéיח øLà ïòîì åézòãé ék' ּדּבר אׁשר את אברהם על ה' הביא למען וגו' אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את ¦§©§¦§©©£¤§©¤ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
déøúaעליו'. áéúëe[אחריו-](כ íéòLø(שם ìL ïúììwîe .'äaø ék äøîòå íãñ ú÷òæ 'ä øîàiå' ָָ§¦©§¥©Ÿ¤©£©§Ÿ©£Ÿ̈¦¨¨¦¦§¨¨¤§¨¦

áéúëc ,íé÷écöì äëøa ãîì äzà(יג יג äì'',(שם íéàhçå íéòø íãñ éLðàå'נאמר כך (שם ואחר ©¨¨¥§¨¨§©¦¦¦§¦§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©
Bnòîיד) èBì ãøtä éøçà íøáà ìà øîà 'äå'ּולזרע אּתנּנה ל ראה אּתה אׁשר הארץ ּכל את ּכי וגו' ©¨©¤©§¨©£¥¦¨¤¥¦ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לצדיק. ברכה הרי וגו'. הארץ' ּכעפר זרע את וׂשמּתי עֹולם. ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָעד
ãçà ÷écö ìéáLa eléôà ,øæòìà éaø øîà[å] ה øBàäהיה úà íéäìà àøiå' øîàpL ,àøáð íìBò §¨©©¦¤§¨¨£¦¦§¦©¦¤¨¨¦§¨¤¤¡©©©§¡Ÿ¦¤¨

'áBè ék,ïéàåהכוונהàlà áBè לeøîà' øîàpL ,÷écöשהוא áBè'.למי ék ÷écö ¦§¥¤¨©¦¤¤¡©¦§©¦¦
k ,øæòìà éaø øîà[å]øác çkLîä ìאחדBãeîìzî,במזידøîàpL ,åéðáì úeìb íøBb(ו ד (הושע §¨©©¦¤§¨¨¨©§©¥©¨¨¦©§¥¨§¨¨¤¤¡©

éäìà úøBz çkLzå'éða çkLà E'éðà íb E.,øîà eäaà éaø,מתלמודו דבר BúBàהמשכח ïéãéøBî ©¦§©©¡Ÿ¤¤§©¨¤©¨¦©¦©¨¨©¦¦
øîàpL ,Búleãbî(שם).'éì ïäkî Eñàîàå zñàî úòcä äzà ék' ¦§¨¤¤¡©¦©¨©©©¨©§¨§¤§¨§¦©¥¦

,BúBîk ÷écö àøápL ãò íìBòä ïî øèôð ÷écö ïéà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥©¦¦§¨¦¨¨©¤¦§¨©¦§
,'LîMä àáe LîMä çøæå' øîàpL השמש תזרח כבר הצדיק, פטירת דהיינו השמש שתבא שקודם כלומר, ¤¤¡©§¨©©¤¤¨©¤¤

כמותו. צדיק בריאת ש דהיינו שמצינו ìàeîLוכמו ìL BLîL äçøæ ,éìò ìL BLîL äúák àlL ãò©¤Ÿ¨§¨¦§¤¥¦¨§¨¦§¤§¥
.éúîøä̈¨¨¦

íé÷écvL àeä Ceøa LBãwä äàø ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà[å],ïéèòeî לפיכךãîò §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¨¨¤©¦¦¨¦¨©
øBãå øBc ìëa ïìúLe,øîàpL(ח ב א' õøà,(שמואל é÷öî 'äì ék',הצדיקים íäéìòדהיינו úLiå §¨¨§¨¨¤¤¡©¦©§ª¥¤¤©¨¤£¥¤

'ìáz.לעולם ויסוד קיום שיהיו הדורות בכל פיזרן - ¥¥
øîàpL ,íéi÷úî íìBòä ãçà ÷écö ìéáLa eléôà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà[å]§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¦¦§¦©¦¤¨¨¨¦§©¥¤¤¡©

÷écöå'[יחיד øîà[לשון déãéc àéiç éaø .'íìBò ãBñé[זאת [-בשביל]'éìâøשנאמר àëäî,[-למד §©¦§¨©¦¦¨¦¥¨©¥¨¨©§¥
'øîLé åéãéñç.שעמהם הגמרא:לאלו רבים,'åéãéñç'מקשה òîLî,לשון àáeè צדיק שבשביל ומנין £¦¨¦§Ÿ£¦¨¨©§©

מתקיים. העולם 'Bãéñç'אחד ,÷çöé øa ïîçð áø øîàיו"ד יחיד.áéúk,בלא לשון ¨©©©§¨©¦§¨£¦§¦
øîà àaà øa àéiç éaø øîà[å]áeL ,àèç àìå íãà ìL åéúBðL áBø eàöiL ïåék ,ïðçBé éaø'ה §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¨¤¨§§¨¤¨¨§Ÿ¨¨

ו  'éìâøמסייעו øîàpL ,àèBç Bðéà[חיי שנות øîLé'[-סוף ,åéãéñç.מחטא éøîà,ה' àìéL éaø éác ¥¥¤¤¡©©§¥£¦¨¦§Ÿ§¥©¦¦¨¨§¥
äiðLe äðBLàø íòt äøéáò øác Bãéì äàaL ïåékומתגברáeL ,àèBç Bðéàå מסייעו àèBç,ו ה' Bðéà ¥¨¤¨¨§¨§©£¥¨©©¦¨§¦¨§¥¥¥¥

'øîLé åéãéñç éìâø' øîàpL.מחטא ה' עליו ישמור פעמיים, דהיינו רגלים, שתי  בחסד משנהג - ¤¤¡©©§¥£¦¨¦§Ÿ

i"yx

'åë íé÷éãö ìù ïúëøáîmewna Ð
z` jxan `ed jexa yecwdy
.miryxd z` llwn my ,miwicvd

øåàä úà àøéåezrca d`x Ð
liaya mler ly xe`d miiwzdl

.aeh `edy wicvdíäéìò úùéå
ìáúzeidl ,zexecd lka oxfit Ð

.laz miiwl ceqie meiwe zezy
åéãéñç éìâø,eiciqg liaya Ð

"ilbxl jze` 'd jxaie" enk
.(l ziy`xa)



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc ohw cren(oey`x meil)

éñBé éaøk äëìäoia mipxetv lehil xiznyå ãòBîaoia,ìáàá £¨¨§©¦¥§¥§§¨¥
ezhiyl l`enye.ìáàa ì÷énä éøáãk äëìä ìàeîL øîàc§¨©§¥£¨¨§¦§¥©¥¥§¨¥

:la`a mipxetv zlihp oipra l`enya dyrnäeçà ñçðt[eig`-] ¦§¨£¨
àúléî déa òøzéà ìàeîL øîcepa zny ,la` xac el rxi` -,ìò §©§¥¦§©¥¦§¨¨

[qpkp-]dépéî àîòè ìàLéîì ìàeîLeig` ly eal lr xacl - §¥§¦§©©£¨¦¥
e ,oinegpz ixacïLéôð eåäc éøôeèì eäðæçeig` ipxetvy d`x - £¨§§§¥§¨§¦¨

.zelia`d zngn mffb `ly meyn zelecb qgptdéì øîà,l`eny ¨©¥
eäì zì÷L àì éànàlwind ixack dkld ixd ,mlhep jpi` recn - ©©Ÿ¨©§§§

.jkadéì øîà,qgptéàä élek déa zìæìæî éî äåä déãéãa éà- ¨©¥¦§¦¥£¨¦§©§§©§¥¥©
jk lk ea lflfn ziid m`d ,dfk la` dxwn did jlv` m` ike

,jipxetv ffebeéàåäel` qgpt ixac eid -éðôlî àöBiL äââLk' £©¦§¨¨¤¨¦¦§¥
'èélMä(d i zldw),lr hilyd itn dbbya z`veid dxifbk xnelk ©©¦

o`k s`y ,eixack eyre bbyy eicar erci `ly ,eyiprdl mc`
eyre ,dpeeka `ly l`eny eig` lr dfd xack qgpt itn `vi

,eixack minyaìàeîLa àúléî déa òøzéàåla` xac rxi`e - §¦§©¥¦§¨¦§¥
.l`eny lv`ìò[qpkp-]dépéî àîòè ìàLéîì äeçà ñçðt- ©¦§¨£¨§¦§©©£¨¦¥

f`e ,oinegpz ixac eal lr xacldéøôeèì eäðéì÷Ll`eny lhp - ©§¦§§§¥
e ,ezhiyk eipxetv z`détàì eäðéèáçeig` qgpt ipta mwxf - ©§¦§§©¥

e ,qrk aexnCì úéì ,déì øîàeli`k aygpy xaeq jpi` ike - ¨©¥¥¨
íéúôOì äúeøk úéøa`iven mc`y mixacd miniiwzn minrtly §¦§¨©§¨©¦

,mdaøîàpL ,íéúôOì äúeøk úéøaL ïépî ïðçBé éaø øîàczyxta §¨©©¦¨¨¦©¦¤§¦§¨©§¨©¦¤¤¡©
dciwrd(d ak ziy`xa)íò ät íëì eáL åéøòð ìà íäøáà øîàiå'©Ÿ¤©§¨¨¤§¨¨§¨¤Ÿ¦

,'íëéìà äáeLðå äåçzLðå äk ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçäs`e ©£©£¦§©©©¥§¨©Ÿ§¦§©£¤§¨¨£¥¤
,eitn `vi jk `l` ,mdipy exfgiy ezrca did `lyàòéézñéàå§¦§©§¨

eäééåøz øeãäc àúlîexfgy rxi` jk ok`y xacd riizqp okle - ¦§¨§¨©§©§
mdipy[à].

:l`eny ly ewqta dpc `xnbddépéî øeáñdny minkgd exaq - ¨¦¥
mipxetva `weec ,la`d inia mipxetv lehil l`eny xizdyãéc§¨

ïéàmle` ,zelecb odyk od zeqe`ny meyn mlhepl xzen ok` - ¦
àì ìâøc.xizddépéî éì àLøtî éãéãì ,àôéìçz øa ïðò áø øîà §¤¤Ÿ¨©©¨¨©©£¦¨§¦¦¦©§¨¦¦¥
ìàeîLc,eixac il yxit l`eny -àðL àìmipxetvàðL àìå ãéc ¦§¥Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨
mipxetv,ìâøc.ela` inia lehil xzen §¤¤

:la`ae crena mipxetv lehil iqei iax ly xzidl dlabdøîà̈©
,áø øîà éMà øa àéiç áøjxca wx mipxetiv lehil xizd iqei iax ©¦¨©©¦¨©©

,eipiya oebk iepiyàøèñBðâáe[mixtqn-].øeñà ¦§§§¨¨
:zetqep zekld epnn micnly df oipra dyrnøa ïîL áø øîà̈©©§¨©

ïðçBé éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,àaàa,ãòBî ìL Bleça àLøãî éá ©¨£¨¨¦§¨©¥§©¦¨¨¥¦§¨¨§¤¥
eäðé÷øæå déðéLa déøôeèì eäðéì÷Låopgei iax lhpy izi`xe - §©§¦§§§¥§¦¥§©§¦§

:`xnbd zx`an .mwxfe eipiya eipxetvdðéî òîLiax zbdpdn §©¦¨
opgeiúìz,zekld yly -dpéî òîLcrena eipxetv lhpy jkn §¨§©¦¨

yãòBî ìL Bleça íéðøtö ìBhéì øzeî,iqei iaxkdpéî òîLejkn ¨¦¦¨§©¦§¤¥§©¦¨
y eipiya olhpydpéî òîLe ,ñeàéî íeMî ïäa ïéàowxfy jkn ¥¨¤¦¦§©¦¨

yï÷øBæì øzeî.mxaewl e` mtxeyl jixv oi`e ¨§§¨
:`xnbd dywnéðéà,mipxetvd wexfl xzen ike -àéðúäå ¥¦§¨©§¨

,`ziixaaìL÷écö ïøáBwä ,íéðøtöa eøîàð íéøác äLbdepy §¨§¨¦¤¤§§¦¨§©¦©§¨©¦
d ,oicd zxeykãéñç ïôøBNde ,oicd zxeyn miptl bdepyï÷øBæ §¨¨¦§¨

òLøzvxzn .opgei iax owxf cvike ,jenqa x`aziy mrhn ¨¨
ixd :`xnbdéàî àîòèyeygl yiy ,ryx owxefdøBáòz ànL ©£¨©¤¨©£

ìétúå äøaeò äMà ïäéìòe ,qe`in jezn dcleàì àLøãî éa äMà £¥¤¦¨¨¨§©¦¦¨¥¦§¨¨Ÿ
àçéëLopgei iax yyg `l okle ,yxcnd ziaa dievn dy` oi`e - §¦¨

.my owxefléàøaà eäì éãLå eäì éLðkéîc ïéðîéæ àîéz éëåm`e - §¦¥¨¦§¦§¦©§¥§§¨¥§©§¨¥
mipxetvd miwxefe mitqe` minrty yeygl yi oiicry xn`z
yyg oi` ,litze dxaer dy` odilr xearze yxcnd zial uegn

y ,jkaéðzLàc ïåékmipxetvd zlitp mewnéðzLàmipxetvd ¥¨§¦§©¥¦§©¥
.xzei zewifn opi`e ,onvr

:la` inia mipxetv zlihp oipra dyrn,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
âeæmiyp`î àaenyy mewnéðúî àøèeæ øîe ,éaø éðôì ïúîçjk ¨¦©§¨¦§¥©¦©§¨©§¥

y `ziixaa xakeLwáe ,éaø éðôì ïúîçî àa âeæ[el`y-]epnî ¨¥©§¨¦§¥©¦¦§¦¤
lehil la`l xzen m`díäì øézäå ,íéðøtö,iqei iaxkåizi`x ¦¨§©¦§¦¦¨¤§

y ezrceLwa íàmil`ey eid -epnîzexry geliba oicd dn ¦¦§¦¤
däôN,ela` inia [dtd zty-]øézäxizn did -íäì.z`f s` ¨¨¦¦¨¤

,øîà ìàeîLeok`.íäì øézäå ,äôN epnî eLwa óà §¥¨©©¦§¦¤¨¨§¦¦¨¤
:ela` inia dtyd gelib oipra cerdéîMî àøôñ ìeèéáà øîà̈©£¦©§¨¦§¥

,(àtt) áøcd zexry glbl xzenúéåæì úéåfî äôNdtd dvwn - §©¨¨¨¨¦¨¦§¨¦
qe`ne dizye dlik` zeakrny oeik ,ela` inia xg`d edvwl

.eitl f` zeqpkpy `edå ,énà éaø øîà`weec epiidäôNa ¨©©¦©¦§§¨¨
úákònä.dlik`l zerixtnd dtyay zexry -ïîçð éaø øîà ©§©¤¤¨©©¦©§¨

éãéãì ,÷çöé øadtyd zexry lk ,qiphqi` ip`y ,il -äôNk ©¦§¨§¦¦§¨¨
.éì éîc úákònä©§©¤¤¨¥¦

:`xtq lehia` ly mitqep mixn`n d`ian `xnbdìeèéáà øîàå§¨©£¦
déîMî àøôñäLî éîéa äéäL äòøt ,(àtt) áøcdvx `le ©§¨¦§¥§©¨¨©§Ÿ¤¨¨¦¥Ÿ¤

,mixvnn l`xyi z` `ivedlàeäedaeb -Bð÷æe ,änàjxe`a ©¨§¨
B÷zLîøôe ,änàjxe`a [ezn`-],úøæå änàdpeyn didy xnelk ©¨©§©§§©¨¨¤¤

z`fe ,ce`nøîàpL äî íéi÷ì(ci c l`ipc),'dìò íé÷é íéLðà ìôLe' §©¥©¤¤¡©§©£¨¦§¦£©
.miyp`d x`yn lty mc` dkelnl cinri 'dy xnelk

:sqep xn`näéäL äòøt ,(àtt) áøc déîMî àøôñ ìeèéáà øîàå§¨©£¦©§¨¦§¥§©¨¨©§Ÿ¤¨¨
éLebîà ,äLî éîéa[sykn-]øîàpL ,äéädynl 'd xn`nazeny) ¦¥Ÿ¤©§¦¨¨¤¤¡©

(eh fxwAA drxR l` Kl','Bâå 'äîénä àöé äpäxe`il `vei didy ¥¤©§Ÿ©Ÿ¤¦¥Ÿ¥©©§¨§
.eityk z` my sykl ick

:dpyna epipy.íiä úðéãnî àaä ãòBna ïéñaëî elàå§¥§©§¦©¥©¨¦§¦©©¨
:crena qakl exizdy sqep ote` d`ian `xnbdøîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©

ìL Bleça Bñaëì øzeî ,ãçà ÷eìç àlà Bì ïéàL éî ,ïðçBé éaø©¦¨¨¦¤¥¤¨¨¤¨¨§©§§¤
.ãòBî¥

:`xnbd dywn,äéîøé éaø áéúî,epizpyna epipyïéñaëî elà ¥¦©¦¦§§¨¥§©§¦
,'eë íiä úðéãnî àaä ãòBna`weecy rnyneéðäepipyy el` - ©¥©¨¦§¦©©¨¨¥

dpynaïéàj` ,crena qakl mixzen ok` -÷eìç àlà Bì ïéàL éî ¦¦¤¥¤¨¨
.àì ãçà:`xnbd zvxzndøañà ,äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà ¤¨Ÿ¨©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©§§¨

Cì,df oicl epizpyn oia weligdðúîéøz déì úéàc áb ìò óà ïéúé ¨©§¦¦©©©§¦¥§¥
éôðhîe,eklklzpe miwelg ipy el yi m` s` dxizd epizpyn - ¦©§¥

yiy in la` ,mdipy qakl mixzen dpyna miiepyd el` wx f`y
.crena eqakl cinz xzen cg` welg wx el

:crena mqakl xzeny micbaéøeib øa á÷òé øa ÷çöé áø çìL̈©©¦§¨©©£Ÿ©¦¥
éìk ,ïðçBé éaøc déîMî[icba-]ïzLteklklzpyïñaëì øzeî ¦§¥§©¦¨¨§¥¦§¨¨§©§¨

,ãòBî ìL Bleça.mqeaika dgxih daxd oi`y iptn §¤¥
:`xnbd dywn,àáø áéúî,epizpyna epipyíéãiä úBçtèî- ¥¦¨¨¦§§©¨©¦
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בחסדי השם יתברך אנו עומדים על סף הגאולה, עלינו להתאמץ בכל מיני אימוץ, לחזק כל ענייני הדת בהידור מצווה, ולשמור את כל 
המנהגים מבלי לוותר אף כל שהוא.

היום יום ח שבט

עדיף לאכול כדי להתפלל, מלהתפלל כדי לאכול.
היום יום י שבט
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.ryx owxefcíéúôùì äúåøë úéøá-:aizkc

exfgc ,ded oke "mkil` daeype degzype"

.ediiexzãéã äéðéî øåáñ-ela` inia xzen

lbxc ,qi`nc meyn-.`léøèñåðéâ-.mixtqn

ñåàéî íåùî íäá ïéà-.dipiya dil lwycn

éàøáàì äéì éãùå-`zzi` ediilr dxare

.i`xa`éðúùéàã ïåéë-eedc `zkec `eddn

`xwirn-.iwfn `le ,ipzyi`éðúî àøèåæ øîå
-,ela` inia mipxtv epnn eywac ,`ziixaa

.dcedi axc dinyn e`leäôù åðîî åù÷á íàå
íäì øéúî äéä-i` dizrcl `pifg `p` :xnelk

dtyd glbl el`y-mda oi`c ,mdl xizn did

) "jpwf z`t zigyz la" :meyn(hi `xwie.

úéåæì úéåæî-xzen xg`d seql dtd seqn

.qi`ne ,dizye dlik` zakrn ixdy ,glbl

éãéãìå-izrc `pip`c-dtyk dtyd lk

.izrc il `pip`c ,inc zakrndå÷úùîøô-

.ezn`äîéîä àöåé äðä áéúëã äåä éùåâîà-

) zay zkqna zwelgn(`,dr,iyxg :xn` cg ,

:xn` jci`e .zetykn liaya xe`il `vei ikdl

ip`e ixe`i il :xne`y ,`vei ikdl ,itecib

.ipziyríéãé úåçôèî-,mici oda oiabpny

.qi`nc meynâåôñä úåçôèî-oda oiabpny

.ugxnd zian oi`veiyk onvrïúàîåèî åìrùå
-.crenaïéúéðúî-"oiqakn el`" ipzwc-s`

el oi`y in la` .itphne ixz dil zi`c ab lr

cg` welg `l`-.ixy `nlr ilekc
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ïúùô éìë-.`gxih yitp `lcíéøôñä úåçôèî-.ozyt lyïéà éðä-ilk x`y la`

.`l ozytéðéî øàùã åìéôà-ab lr s` ,xnvc oebk ,oipin x`yc zegthn ,xnelk

`gxih yitpc-oipin x`yc milk x`y la` ,qakl ixy-ixy ozyt ilk la` .`l

.qakléìëéùî-.miltqäðùîíéùð éùåã÷-.il zycewn z` ixd :xhya azky

:xhya zipwp dy`cé÷éúééã-.d`eev xhy

ïéìåáæåøô-,hnyn epi`y xhya deln azeky

.dhiny dil hinyn `leíåù úåøâéà-jka

.ecbp jke jk mig`l epzpe ,ef dcy oic zia eny

ïåæî úåøâéà-.ezy` za oefl law ipeltéøèù
íéøåøéá-df wlge dfl df wlg oic zia exxia

.dflïéã úéá úåøæâ-.oipic iwqtìù úåøâéàå
úåùø-.oehly ly meiwe ieevàøîâáøãë
ìãéâ-eky.xhya df i`pz azäøéîàá ïéð÷éð-

.oipw `laäåöî ãéár à÷ã-dixta wqerc

.diaxe'äá úøôë-riiqn `lc xn`wc ,dpn`a

,xnelk .dil dpnfn `le li`ed ,melk `zelv

.`zlin `riizq` `le dlr `pilv `zydøîà
-`aqpn `l i`-`lc ,i`nwn zenz idi` e`

.da xrv`e xg`l `aqpn ck ifgi`åäéà åà-

ikdle .jci`l idi` `aqpizc inwn zeni envr

mingxa xg` epncwi `ly ,crena qx`n

.`id zenzyøáãá ãùçð-:dxiarñérëäì
ãåár-.did `lc ircie÷éñôã àì÷á-did `l

.dia÷éñô àìã àì÷-.dia didéîåã-.cyg

) dnec za `yi `l :enk(`,fk dheq.øãä ìáà
èáð-.rnyp = hap .`lw ligzd wiqtc xzac

) ziprz zkqna enk oeinc(`,c`axev i`d :

hapc oeik ,`lw izezc `civxtl inc opaxn

dfe df yexite .hap-.gnv oeyläðùîíàå
åðéîàî åðéà-.dell delndäî åì ïéàù åà

ìëàé-.xteqlàøær øôñá åìéôà-dxez xtq

xtq :eyexite ,'da dxfr izrny ip`e .`xfr ly

ixtq lk midibn eid epnny ,dxfra did dben

.dlebåîörì-,xeavl la` .devnd df miiwl

ded zexiky jxcc ,xeknl-,dk`ln aiyg

) lirl opixn`ck(`,ai:e`lc oeikc ,`xkpe`

liwyw `xb`-.ixye ,`ed `nlra iieyxy
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Ð ixii` rxevnac yxity dn ,edin .ely eicba
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dzre crend mcew xkn m` oicd `ede .ixyc

xac inp `dc ,crena ixyc Ð aezkl dvex

mcew aezkl leki `le qpe` el did m` wx .ca`d

.crend
deehe

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

éðä .íéøtqä¯ïzLt éìk ,ïéà¯déì øîà !àì ©©¨¦¨¥¦§¥¦§¨¨£©¥
:ééaàïéúéðúî:àéãéä øa øîà .éðéî øàLc eléôà ©©¥©§¦¦£¦¦§¨¦¥£©©¤§¨

éìëéLî dì é÷tîc ,äéøaè ìL dné éì éæç éãéãì§¦¦£¥¦©¨¤¦¤§¨§©§¦¨§¦§¥
é÷úî .àãrBîc àleça àðzék éðîcïàî :ééaà dì ó §¨¥¦¨¨§¨§£¨©§¦¨©©¥©

ïBöøa àlL àîìc ?éãár íéîëç ïBöøác ïì àîéì¥¨¨§¦§£¨¦¨§¦¦§¨¤Ÿ¦§
.éãár íéîëçäðùîéLec÷ :ãrBna ïéáúBk elàå £¨¦¨§¦§¥§¦©¥¦¥

,ïéìBaæBøôe ,äðzî ,é÷ézééc ,ïéøáBLå ,ïéhéâå ,íéLð̈¦§¦¦§§¦§©¥¦©¨¨§§¦
,íéðeàéîe ,äöéìç éøèL ,ïBæî úBøbéàå ,íeL úBøbéà¦§§¦§¨¦§¥£¦¨¥¦
.úeLø ìL úBøbéàå ,ïéc úéa úBøæb ,ïéøeøéa éøèLå§¦§¥¥¦§¥¥¦§¦§¤¨

àøîâìL Bleça äMà ñøàì øzeî :ìàeîL øîà̈©§¥¨§¨¥¦¨§¤
elàå :déì réiñî àîéì .øçà epîc÷é ànL ,ãrBî¥¤¨§©§¤©¥¥¨§©©©¥§¥
ïéLec÷ éøèL åàì éàî .íéLð éLec÷ :ãrBna ïéáúBk§¦©¥¦¥¨¦©¨¦§¥¦¦
.áø øîà ìcéb áøãëå ,àú÷éñt éøèL ,àì ?Lnî©¨¨¦§¥§¦¨¨§¦§©¦¥¨©©

ðáì ïúBð äzà änk" :áø øîà ìcéb áø øîàc"E¯ §¨©©¦¥¨©©©¨©¨¥§¦§
,Cëå Ck"Ezáì ïúBð äzà änk"¯eãîr .Cëå Ck ¨§¨©¨©¨¥§¦§¨§¨¨§

eLc÷å¯àîéì .äøéîàa ïéð÷pä íéøácä ïä ïä .eð÷ §¦§¨¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨¥¨
úBìeúa àì ,ãrBna íéLð ïéàNBð ïéà :déì réiñî§©©©¥¥§¦¨¦©¥Ÿ§
àä .Bì àéä äçîOL éðtî ,ïéîaéî àìå ,úBðîìà àìå§Ÿ©§¨§Ÿ§©§¦¦§¥¤¦§¨¦¨

ñøàì¯ñøàì àéraéî àì ;øîà÷ àéraéî àì !éøL §¨¥¨¥¨¦©£¨¨¨©¨¦©£¨§¨¥
¯à÷c ,énð àOéì eléôà àlà ,äåöî ãéár÷ àìc§¨¨¨¥¦§¨¤¨£¦¦¨©¦§¨

äåöî ãéár¯:ìàeîL éác àðúc ,rîL àz .øeñà ¨¥¦§¨¨¨§©§¨¨§¥§¥
,ïéñeøéà úcerñ ïéNBr ïéàå ,ïéñðBk àì ìáà ïéñøàî§¨§¦£¨Ÿ§¦§¥¦§©¥¦
éîe .dpéî òîL .Bì àéä äçîOL éðtî ,ïéîaéî àìå§Ÿ§©§¦¦§¥¤¦§¨¦§©¦¨¦
äãeäé áø øîàäå ?øçà epîc÷é ànL ìàeîL øîà̈©§¥¤¨§©§¤©¥§¨¨©©§¨
:úøîBàå úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëa :ìàeîL øîà̈©§¥§¨¨©¥§¤¤
ànL :àlà !éðBìôì éðBìt äãN ,éðBìôì éðBìt úa©§¦¦§¦§¥§¦¦§¦¤¨¤¨
àeääì dérîL àáøc àä ék .íéîçøa øçà epîc÷é§©§¤©¥§©£¦¦¨§¨¨©§¥§©

Cì àéæç éà .éëä éîçø éraéz àì :déì øîà .àúéðìt éì ïncæz :øîàå éîçø érác àøáb©§¨§¨¥©£¥©£©¦§©¥¦§¨¦¨£©¥¨¦¨¥©£¥¨¦¦©§¨¨
¯péî àìæà àìàì éàå ,C¯dnwî úeîéì eäéà Bà :øîà÷c dérîL éëä øúa .'äa zøôk ¨¨§¨¦¨§¦¨¨§©§©¨©¨¦©§¥§¨¨©¦¥¦©¨

áø øîà éëä ?àúléîc dìr éraéz àì Cì àðéîà åàì :déì øîà .dénwî úeîz éäéà Bà¦¦¨¦©¥£©¥¨¨¦¨¨¨¦¨¥£¨§¦§¨¨¦£©©
ïî .Léàì äMà 'äî íéáeúkä ïîe íéàéápä ïîe äøBzä ïî :éìéaBøèöà ïa ïáeàø éaø íeMî¦©¦§¥¤¦§§¦¦¦©¨¦©§¦¦¦©§¦¥¦¨§¦¦

äøBzä¯øácä àöé 'äî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå" :áéúëcíéàéápä ïî ,"¯åéáàå" :áéúëc ©¨¦§¦©©©¨¨§¥©Ÿ§¥¨¨©¨¨¦©§¦¦¦§¦§¨¦
íéáeúkä ïî ."àéä 'äî ék erãé àì Bnàå¯."úìkNî äMà 'äîe úBáà úìçð ïBäå úéa" :áéúëcïa ïáeàø éaø íeMî áø øîàå §¦Ÿ¨§¦¥¦¦©§¦¦§¦©¦¨©£©¨¥¦¨©§¤¤§¨©©¦©¦§¥¤

äNr àì íàå ,BàNr ïk íà àlà øáãa ãLçð íãà ïéà :éìéaBøèöà ïa ïáeàø éaø øîà ,àðz àúéðúîa dì éøîàå ,éìéaBøèöà¦§§¦¦§¨§¦¨§©§¦¨¨¨¨©©¦§¥¤¦§§¦¦¥¨¨¤¡¨§¨¨¤¨¦¥£¨§¦Ÿ¨¨
Blek¯Búö÷î äNr àì íàå ,Búö÷î äNr¯BúBNrì Baìa øäøä àì íàå ,BúBNrì Baìa øäøä¯.çîNå ,eNrL íéøçà äàø ¨¨¦§¨§¦Ÿ¨¨¦§¨¦§¥§¦©£§¦Ÿ¦§¥§¦©£¨¨£¥¦¤¨§¨©

"íäéäìà 'ä ìr ïë àì øLà íéøác ìàøNé éðá eàtçéå" :á÷ré éaø áéúî¯äLîì eàð÷éå" :rîL àz .ãeárc àeä ñérëäì íúä §¦©¦©£Ÿ©§©§§¥¦§¨¥§¨¦£¤Ÿ¥©¡Ÿ¥¤¨¨§©§¦©£¨§©©§©§§Ÿ¤
àz .ãeárc àeä äàðN íeMî íúä !äLnî BzLàì àpé÷ ãçà ìkL ãnìî :øîà ÷çöé øa ìàeîL áø ,"'ä LBã÷ ïøäàì äðçna©©£¤§©£Ÿ§©§¥©¦§¨¨©§©¥¤¨¤¨¦¥§¦§¦Ÿ¤¨¨¦¦§¨©£¨

àä ;àéL÷ àì !éa äåä àìå ïeãLç éãéãì :àtt áø øîàå .Ba ïéàå øáãa BúBà ïéãLBçL éî ír é÷ìç àäé :éñBé éaø øîà ,òîL¯ §©¨©©¦¥§¥¤§¦¦¦¤§¦§¨¨§¥§¨©©©¨§¦¦¨§§¨£¨¦¨©§¨¨
àä ,÷éñôc àì÷a¯éléî éðäå .àbìôe àîBé àúîc éîec :íà éì äøîà :ééaà øîà ?änk ãr ÷éñt àìc àì÷å .÷éñt àìc àì÷a¯ §¨¨§¨¥¨§¨¨§¨¨¥§¨¨§¨¨¥©©¨¨©©©¥¨§¨¦¥¥§¨¨¨©§¨§¨¥¦¥

éðéa éðéa ÷ñt ìáà ,éðéa éðéa ÷ñt àìc¯éðéa éðéa ÷ñt éëå .da ïì úéì¯,äàøé úîçî ÷ñt àìc àlà ïøîà àìúîçî ÷ñt ìáà §¨¨©¥¦¥¦£¨¨©¥¦¥¦¥¨¨§¦¨©¥¦¥¦¨£¨©¤¨§¨¨©¥£©¦§¨£¨¨©¥£©
äàøé¯èáð øãä ìáà ,èáð øãä àìc àlà ïøîà àìå .àì¯íéáéBà déì úéà ìáà ,íéáéBà déì úéìc àlà ïøîà àìå .àì¯íéáéBà ¦§¨¨§¨£¨©¤¨§¨¨©¨©£¨¨©¨©¨§¨£¨©¤¨§¥¥§¦£¨¦¥§¦§¦

.àì÷ì äe÷tàc àeääðùîìëài äî Bì ïéàL Bà ,Bðéîàî Bðéà íàå .ãrBna áBç éøèL ïéáúBk ïéà¯ïéáúBk ïéà .áBzëé äæ éøä §©§¨§¨¨¥§¦¦§¥©¥§¦¥©£¦¤¥©Ÿ©£¥¤¦§¥§¦
,Bîörì úBæeæîe ïéléôz íãà áúBk :øîBà äãeäé éaø .àøær øôña eléôà úçà úBà ïéäébî ïéàå ,ãrBna úBæeæîe ïéléôz íéøôñ§¨¦§¦¦§©¥§¥©¦¦©©£¦§¥¤¤§¨©¦§¨¥¥¨¨§¦¦§§©§
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc ohw cren(oey`x meil)

íéøtqältepd xriyd iptn glbznd lr migipny ozyt ly ©©¨¦
.el` miyinyza miq`npy iptn ,crena oqakl xzen ,eilr

`weecy rnyne,ïéà éðäx`y j`.àì ïzLt éìk ¨¥¦§¥¦§¨Ÿ
:`xnbd zvxznïéúéðúî ,éiaà déì øîàel`a dxizdeléôà ¨©¥©©¥©§¦¦£¦

éðéî øàLcokle ,daexn gxeh yi mqeaikay ,ozyt ly mpi`y ¦§¨¦¥
.mlek z` crena qakl xzen ozyt icba j` ,exzed md `weec

:di`x `xnbd d`ianéì éæç éãéãì ,àéãéä øa øîàizi`x ip` - ¨©©¦§¨§¦¦¨¦¦
aàðzék éðîc éìëéLî dì é÷tîc ,äéøáè ìL dnée`ivedy - ©¨¤§¤§¨§©§¥¨§¦§¥§¨¥¦¨¨

mqakl ozyt icba mi`ln miltq,àãòBîc àleçaiaxk x`eane §¨§£¨
:`xnbd dgec .crena ozyt icba qakl xzeny opgeié÷úîdì ó ©§¦¨

,éiaàikeéãáò íéîëç ïBöøác ïì àîéì ïàîeyry epl xn`i in - ©©¥©¥¨¨§¦§£¨¦¨§¥
,minkg oevxa z`féãáò íéîëç ïBöøa àlL àîìceyr `ny - ¦§¨¤Ÿ¦§£¨¦¨§¥

wqtl oendd iyrnn di`x `iadl oi`e ,minkg oevxa `ly
.dkld

äðùî
:ca`d xac meyn zxzen crena daizkd izni` zx`an dpynd

elàåy mixacdíéLð éLec÷ ,ãòBna ïéáúBkea azeky ,xhya §¥§¦©¥¦¥¨¦
il zycewn z` ixd dy`l(.a oiyeciw),ïéhéâåz` ixd azeky §¦¦

,jka dyxbne zyxebnïéøáBLådell delnd azeky zexhy mdy §§¦
e ,eaeg el rxty di`xlé÷ézéécaiky zpzn ly d`eev xhy - ©§¦¥

xhye ,rxnïéìeaæeøôe ,äðzîziaa mielnd miazeky zexhy - ©¨¨§§¦
,mdizeaeg ehnyi `ly dhinya oicíeL úBøbéàoic zia zney - ¦§

dcy dvex mig`d cg`yk ,dyexiamekq miazek ,znieqn
,ecbpk deya elawi mig`d x`ye ,`neydïBæî úBøbéàåmiazeky §¦§¨

,ezy` za oefl envr lr laiw ipelty mdaéøèLl di`xäöéìç §¨¥£¦¨
,mc` lkl zxzene dnail wewfd ly elrp dvlgyíéðeàéîe- ¥¦

zlhane dyciwy ina zp`nny dphw dnezi oe`inl di`x ixhy
,oiyeciwdïéøeøéa éøèLedf wlg dyexia exxay oic zia ly §¨¥¥¦

,xg`l df wlge ipeltlïéc úéa úBøæb,oic iwqt -ìL úBøbéàå §¥¥¦§¦§¤
úeLø.oehly ieev - §

àøîâ
ñøàì øzeî ,ìàeîL øîà[ycwl-],ãòBî ìL Bleça äMàs`e ¨©§¥¨§¨¥¦¨§¤¥

miyyeg oizni m`y ,crena xeq`d xknne gwn oirk `edyànL¤¨
øçà epîc÷é.dpycwie §©§¤©¥

:l`enyl di`x,déì òéiñî àîéì,epizpyna epipyyïéáúBk elàå ¥¨§©©¥§¥§¦
,íéLð éLec÷ ãòBna,xaecn dnaeì éàîåàa `l m`d -éøèL ©¥¦¥¨¦©¨§¨¥

,Lnî ïéLec÷:`xnbd dgec .crena dy` ycwl xzeny x`eane ¦¦©¨
,àìa xaecnàú÷éñt éøèLmiwqety zepennde mi`pzd - Ÿ§¨¥§¦¨¨

eyr `ly s` mda miaiegne ,oiyeciwd mcew mdipia miccvd
,oipw,áø øîà ìcéb áø øîàc ,áø øîà ìcéb áøãëezad ia` l`y ¦§©¦©¨©©§¨©©¦©¨©©

oad ia`lðáì ïúBð äzà änkEel aiyde ,oi`eyipl,Cëå Ckl`ye ©¨©¨¥§¦§¨§¨
zad ia`l oad ia`,Ezáì ïúBð äzà änkel aiyde,Cëå Ckeeãîò ©¨©¨¥§¦§¨§¨¨§

,eð÷ ,eLc÷ålr oipw dyrn `la s` mi`pzd miiwl miaiegne §¦§¨
y ,zeaiigzdd,äøéîàa ïéð÷pä íéøácä ïä ïäazek el` mi`pze ¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨
.crena xhya

:l`enyl zxg` di`x,déì òéiñî àîéìdpyna epipyy(:g lirl), ¥¨§©©¥
ïéîaéî àìå ,úBðîìà àìå úBìeúa àì ãòBna íéLð ïéàNBð ïéà¥§¦¨¦©¥Ÿ§§Ÿ©§¨§Ÿ§©§¦

,crena,Bì àéä äçîOL éðtî.crend zgnya daxrl oi`e ¦§¥¤¦§¨¦
,xeq` `yil `weecy wiecneøL ñøàì àäédgec .l`enyk ¨§¨¥¨¥

e ,crena qx`l xeq`y xnel yi zn`a :`xnbdøîà÷ àéòaéî àìŸ¦©§¨¨¨©
xnelk ,xnel jixv oi` jxca dxaic `xnbd -àéòaéî àìxnel Ÿ¦©§¨

yñøàìmeyn crena xeq`äåöî ãéáò÷ àìc,oiyeciwaàlà §¨¥§Ÿ¨¨¦¦§¨¤¨
äåöî ãéáò à÷c énð àOéì eléôà,oi`eyipa diaxe dixt lyøeñà £¦¦¨©¦§¨¨¦¦§¨¨

.dgnya dgny axrl oi`y
:l`eny ixacl zxg` di`xàpúc ,òîL àz`ziixaaéácly - ¨§©§©¨§¥

ly yxcnd ziaïéñøàî ,ìàeîL,crena dy`ïéñðBk àì ìáà §¥§¨§¦£¨Ÿ§¦
,oi`eyipa dze`ïéNBò ïéàåcrena,ïéîaéî àìå ,ïéñeøéà úãeòñ §¥¦§©¥¦§Ÿ§©§¦

Bì àéä äçîOL éðtî:`xnbd dwiqn .crend zgnya daxrl oi`e ¦§¥¤¦§¨¦
ok`.dpéî òîL§©¦¨

:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdéîeìàeîL øîàmiyyegy ¦¨©§¥
úa íBéå íBé ìëa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå ,øçà epîc÷é ànL¤¨§©§¤©¥§¨¨©©§¨¨©§¥§¨¨©

úàöBé ìB÷dlrn ly daiyia [dfixkn-]éðBìt úa ,úøîBàå ¥§¤¤©§¦
,éðBìôì éðBìt äãN ,éðBìôìjiiy cvike ,zlhazn dpi` lew zae ¦§¦§¥§¦¦§¦

:`xnbd zvxzn .el zcreind z` `yil epncwi xg`y,àlà¤¨
l`eny zpeek,øçà epîc÷é ànLepiidazywaíéîçødy` `yiy ¤¨§©§¤©¥§©£¦

.lew zad s` lr da enicwdl lkeiy okzi df ote`ay ,efàä ék¦¨
,dyrnd itk -ïncæz øîàå ,éîçø éòác àøáb àeääì déòîL àáøc§¨¨©§¥§©©§¨§¨¥©£¥§¨©¦§©¥

éìdy`àúéðìt.dp`yildéì øîà,`ax,éëä éîçø éòaéz àìoky ¦§¨¦¨¨©¥Ÿ¦¨¥©£¥¨¦
àéæç éà[die`x-]Cìef dy`péî àìæà àìC`l` jnn jlz `l - ¦©§¨¨Ÿ©§¨¦¨

,jk lr lltzdl jixv jpi`e ,jl `ypz,àì éàåelirei `l §¦Ÿ
dl `ypdl gilvz `ly oeike ,jizelitz'äa zøôk`eaz - ¨§©§©

.zxfer dlitzd oi`y xnele 'da xetkldéòîL éëä øúa`ax ¨©¨¦©§¥
,øîà÷c,dl `yp` `l m`dnwî úBîéì eäéà Bà[envr] `ed e` - §¨¨©¦¥¦©¨

,xrhvie jka d`xi `ly ,xg`l `ypzy mcew diptl zeniBà
dénwî úeîz éäéà.eiptl zenz `id e` -déì øîà,`axåàì ¦¦¨¦©¥¨©¥¨

Cì àðéîày,éëä àúléîc dìò éòaéz àìdezlykp dzr dp £¦¨¨Ÿ¦¨¥£¨§¦§¨¨¦
ick ,crena ycwl xzen okle .oebd epi`y xac zyway jzlitza

.dp`yiy mcew zenzy xg` ywai `ly
:df oipra sqep xn`nïî ,éìéáBøèöà ïa ïáeàø éaø íeMî áø øîà̈©©¦©¦§¥¤¦§§¦¦¦

íéáeúkä ïîe íéàéápä ïîe äøBzäy micnläMà 'äîzpnefn ©¨¦©§¦¦¦©§¦¥¦¨
`ypdlLéàì.clepy mcewáéúëc ,äøBzä ïîdwax i`eyipa §¦¦©¨¦§¦

(b ck ziy`xa),'øácä àöé 'äî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå''dy xnelk ©©©¨¨§¥©Ÿ§¥¨¨©¨¨
.wgvil `ypdl dpnifáéúëc ,íéàéápä ïîdy` oeyny gwlyk ¦©§¦¦¦§¦

mizyltn(c ci mihtey),'àéä 'äî ék eòãé àì Bnàå åéáàå'xnelk §¨¦§¦Ÿ¨§¦¥¦
.'dn el zpnefn ef dy`yáéúëc ,íéáeúkä ïî(ci hi ilyn)ïBäå úéa' ¦©§¦¦§¦©¦¨

,'úìkNî äMà 'äîe úBáà úìçðokzi oede ziay s` ,xnelk ©£©¨¥¦¨©§¨¤
.'dn wx mc`l zpnefn zlkyn dy` j` ,zea` zlgpn mi`ay

:iliaexhv` oa oae`x iaxn sqep xn`nïáeàø éaø íeMî áø øîàå§¨©©¦©¦§¥
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,éìéáBøèöà ïayïa ïáeàø éaø øîà ¤¦§§¦¦§¨§¥¨§©§¦¨¨¨¨©©¦§¥¤

øáãa ãLçð íãà ïéà ,éìéáBøèöàdxiarå ,BàNò ïk íà àlàs` ¦§§¦¦¥¨¨¤§¨§¨¨¤¨¦¥£¨§
Blek äNò àì íày xazqnå ,Búö÷î äNòs`äNò àì íàmb ¦Ÿ¨¨¨¨¦§¨§¦Ÿ¨¨

Búö÷îi`ceBaìa øäøä[ayg-]å ,BúBNòìs`íàmbøäøä àì ¦§¨¦§¥§¦©£§¦Ÿ¦§¥
BúBNòì Baìai`ceeNòL íéøçà äàøz`fçîNå.mda dgn `le §¦©£¨¨£¥¦¤¨§¨©

:`xnbd dywn,á÷òé éaø áéúîxn`p(h fi 'a mikln)éðá eàtçéå' ¥¦©¦©£Ÿ©§©§§¥
,'íäéäìà 'ä ìò ïë àì øLà íéøác ìàøNémixac ecay xnelk ¦§¨¥§¨¦£¤Ÿ¥©¡Ÿ¥¤

.xaca zn` `dzy `la ecygiy okziy x`eane ,'d lr eid `ly
:`xnbd zvxzníúä,'da ecyg `le mdixaca zn` oi`y erci ¨¨

wxeñéòëäìdlrn itlkãeáòc àeä.micyeg md eli`k §©§¦§¨
:ztqep `iyew,òîL àzgxw zwelgn iabl xn`p(fh ew mildz) ¨§©

,''ä LBã÷ ïøäàì äðçna äLîì eàð÷éå'e,øîà ÷çöé øa ìàeîL áø ©§©§§Ÿ¤©©£¤§©£Ÿ§©§¥©¦§¨¨©
aezkdLnî BzLàì àpé÷ ãçà ìkL ãnìî,ämixzn eidy §©¥¤¨¤¨¦¥§¦§¦Ÿ¤

yi` zy` xeqi`a edecygy x`eane ,enr exzqi `ly mdizeypa
:`xnbd zvxzn .jka cygp `l i`cey s`íúäjka edecyg `l ¨¨

`l`äàðN íeMîede`pyyãeáòc àeä.ea micyeg eli`k ¦¦§¨§¨
:ztqep `iyewïéãLBçL éî íò é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîà ,òîL àz̈§©¨©©¦¥§¥¤§¦¦¦¤§¦

øáãa BúBàdxiar,Ba ïéàå,`id dlecb zekfyåok,àtt áø øîà §¨¨§¥§¨©©¨¨
ïeãLç éãéãìdxiar xaca.éa äåä àìåecygiy okziy x`eane §¦¦¨§§Ÿ£¨¦

:`xnbd zvxzn .ea oi`y xaca mc`àä ,àéL÷ àìokziy dn - Ÿ©§¨¨
ea oi`e edecygiy÷éñôc àì÷axg` lewa wqety dreny lewa - §¨¨§¨¦

e ,eyigkndàäea yiy `la micyeg oi`y exn`y dn -àì÷a ¨§¨¨
÷éñt àìc.eyigknd xg` lew oi`y - §Ÿ¨¦

:`xnbd zxxan,änk ãò ÷éñt àìc àì÷å`vi onf dnk xnelk §¨¨§Ÿ¨¦©©¨
:`xnbd daiyn .wqet epi`y aygiy lewíà éì äøîà ,éiaà øîà̈©©©¥¨§¨¦¥

,[izpne`-]àúîc éîec,xird iceyg mi`xwp mc` ipa izn - ¥§¨¨
lew mdilr `viykàbìôe àîBéjkn zegte ,wqtd ila ivge mei - ¨©§¨

x`ean ok m`e ,xacl yegl yiye cyg mdilr `viy aygp epi`
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המשך בעמוק דעב



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc ohw cren(ipy meil)

Bëéøé ìò äåBèåly heg,Búéöéöì úìëzoia ekxck dehi `l j` §¤©§¥§¥¤§¦¦
.iepiya wx exizd devn jxevl s`y ,jlta e` eizerav`

àøîâ
:zivive zefefne oilitz ziiyr oipra zwelgnïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

íãà áúBkcrenaúìëz Bëéøé ìò äåBèå ,Bîöòì úBæeæîe ïéléôz ¥¨¨§¦¦§§©§§¤©§¥§¥¤
íéøçàìå .Búéöéöìwx ok zeyrl xzenäáBèa,xky zxenz `le §¦¦§©£¥¦§¨

,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácmixg`l mzeyrl dvexdíéøòî ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©£¦
úà øëBîeoilitzde zefefndBlL,mixg`låel oi`y `vnpy oeik ¥¤¤§

zefefne oilitz,Bîöòì áúBëå øæBçdxzed devn jxevly ¥§¥§©§
.mpiga s` mixg`l dligzn aezki `l j` ,dnxrdéñBé éaø©¦¥

øëBîe áúBk ,øîBàcrena mixg`lBkøãkdnxrd `laéãk ¥¥¥§©§§¥
Búñðøt.lek`l dn el yiyk s`e ,dgeexda ©§¨¨

éøBà[dxed-]dì éøîàå ,ìàððç áøì áø déìdxedyøa øa äaø ¥¥©§©£©§¥§¨§¥¨©¨©©
äëìä ,ìàððç áøì äðçy iqei iaxkéãk Bkøãk øëBîe áúBk ¨¨§©£©§¥£¨¨¥¥§©§§¥

.Búñðøt©§¨¨
:dpyna epipyúìëz Bëéøé ìò äåBèåd`ian `xnbd .ezivivl §¤©§¥§¥¤

:df oica mi`pz zwelgnïðaø eðz,`ziixaaBëéøé ìò íãà äåBè ¨©¨¨¤¨¨©§¥
Búéöéöì úìëz,crenaàì ìáàdeehïáàadvwa mixyewy §¥¤§¦¦£¨Ÿ§¤¤

hegd lblbzne eze` miaaqny ,jltk ynyne hegd ly oezgzd
,dti dehpe ahidíéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøácdeeh.ïáàa óà ¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©§¤¤

.minkge xfril` iax zwelgn z` `nw `pz `iad jkäãeäé éaø©¦§¨
BîMî øîBàril` iax lys` deeh ,xfCìôa àì ìáà ,ïáàa`edy ¥¦§§¤¤£¨Ÿ§¤¤

.lega ekxckíéøîBà íéîëçåjxevl deeh ,dcedi iax zhiyl ©£¨¦§¦
devnïáàa ïéae.Cìôa ïéá ¥§¤¤¥§¤¤

éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¥¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
,ïðçBédäëìäiax zhiyl minkgk ,crena ziviv ziieh oiprl ¨¨£¨¨

deehy dcediïáàa ïéaeäëìäå .Cìôa ïéáoilitz zaizk oiprl ¥§¤¤¥§¤¤§£¨¨
y lirl `ziixaa iqei iaxk ,crena zefefneBkøãk áúBk`la ¥§©§

dnxrd.Búñðøt éãk øëBîe¥§¥©§¨¨

äðùî
:lbxd axra ezelia` drxi`y la` ipic zx`an dpyndøáBwä©¥

Búî úàzelia`a bdpeìLepîéä äìèa ,ìâøì íãB÷ íéîé äLlr ¤¥§¨¨¦¤¨¤¤¨§¨¥¤
lbxd ici,äòáL úøæbzelia` ini zray ipica bedpl jixv epi`e §¥©¦§¨

ezn xaw m`e .lbxd xg`l s`äðBîLzeid ,lbxl mcew mini §¨
,miyly zelia` ipica cg` mei bedpl lgdeúøæb epîéä eìèä§¥¤§¥©

ìL,íéLmrhde .lbxd xg`l s` xzei mdipica bedpl jixv epi`e §¦
,cala milbxa `l` zaya jk exn` `lyeøîàL éðtî,minkg ¦§¥¤¨§

úaLzelia`d ini miyly e` zray jezayäìBòminid oipnl ©¨¨
ú÷ñôî dðéàåmixaca zelia` da mibdep ixdy ,zelia`d ini z` §¥¨©§¤¤

ay`rpiv(.ck onwl)eli`e ,zayd xg` zelia`a bedpl jiynne ,
íéìâøzelia`d ini jezayïé÷éñôîdray ipic milhane §¨¦©§¦¦

,miylyeïéìBò ïðéàåzelia` mda mibdep oi` ixdy ,drayd inil §¥¨¦
z` lhan lbxd oi` f`y ,crend jeza znd xawp m`e ,llk

.crend xg`l drayd z` dpen ,elgd `l oiicry drayd
:zelia`d z` miwiqtnd micrend md dn zwelgnøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

úøöò Lc÷nä úéa áøçMî ,øîBàdpic [zereayd bg-]úaLk ¥¦¤¨©¥©¦§¨£¤¤§©¨
oi`e ,zepaxwd zcear dlhay oeik ,zwqtn dpi`e dlery

.cg` mei wx zbdepe ,zxvrl minelyz,øîBà ìàéìîb ïaøs` ©¨©§¦¥¥
íéøetkä íBéå äðMä Làømpic ,cala cg` mei mibdepyíéìâøk Ÿ©¨¨§©¦¦¦§¨¦

oky lke ,dray oipnl miler mpi`e ,zelia`d z` miwiqtny
.dfd onfa s` zxvräæ éøáãk àìå äæ éøáãk àì íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤

,l`ilnb oaxk `le xfril` iaxk `l -úøöò àlàycwnd onfay ¤¨£¤¤
dpic ,milbxd x`yk zepaxw inelyzl mini dray zkynp dzid

økíéìâeli`e ,zelia`d z` miwiqtnyíéøetkä íBéå äðMä Làø ¦§¨¦Ÿ©¨¨§©¦¦
mpic ,cg` mei wx mibdep oicd xwirnyúaLkdpi`e dlery §©¨

.zwqtn

àøîâ
mcew mini dpeny ezn xaewdy dpyna x`eand oicl dlabd

:miyly zxfb epnn dlha lbxd,áø øîàmpn`'úøæb'miyly ¨©©§¥©
,eìèaipic lreta bedpl jixv epi`y minkg epwzy xnelk ¨§

miyly j` ,lbxd xg`y mei miyly x`ya zelia`íéîémnvr ¨¦
,eìèa àìxg`y minia lha `l miyly zelia` oicy xnelk Ÿ¨§

xzidd llka epi`y mc`e ,micnere miielz md `l` ,lbxd
zelia` ipic mda bedpl jixv ,jenqa oldl x`aziy itk xen`d

.lbxd xg`láøå .eìèa àì íéîé ,eìèa 'úøæb' ,àðeä áø øîà ïëå§¥¨©©¨§¥©¨§¨¦Ÿ¨§§©
,eìèa énð íéîé eléôà ,øîà úLLzelia` oic minid x`ya oi`y ¥¤¨©£¦¨¦©¦¨§

.`edy ote` lka llk miyly
:`xnbd zxxanàîòè éàîax xn` zelia` ipica oipr dfi`l - ©©£¨

y.eìèa àì íéîé:`xnbd daiynçléb àì íàLaìâøä áøòceakl ¨¦Ÿ¨§¤¦Ÿ¦©¤¤¨¤¤
,lbxdøeñàelìâøä øçà çlâìel yiy mei miyly lka ¨§©¥©©©¨¤¤

iptn miyly zelia` lhal dpwzd mrhy ,eixg` mnilydl
jkl yyg `ly oeike ,leepn `edyk lbxl qpki `ly ick ,lbxd
`l okl ,geliba xeq` ixd envr crenae ,crend mcew glib `le

.dnilydl jixve epnn zelia`d dlha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת ישיבת תורת אמת, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בתודה הנני מאשר בזה קבלת מכתבם מי"ח טבת עם התמונה, ות"ח ת"ח על תשורתם זו, 
ידיעותיהם  והיינו  בפנימיותם  התלמידים  כל  תמונת  ג"כ  אקבל  ממש  בקרוב  אשר  מהשי"ת  ויה"ר 

בנגלה ובדא"ח והנהגתם ביראת שמים לא רק פרומקייט דנה"י וחג"ת אלא גם פרומקייט דחב"ד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtohw cren
åëéøé ìr äååèå-.leg jxck ,jltae ,eizerav` oia ecia `l la` ,oihegd

àøîâäáåèá íéøçàì-.xkya `leåìù øëåîå íéørî-.bgd zeni lk dyer okéãë
åúñðøô-.lk`i dn el oi`y ina ixiin `le .dgeexdaïáàá àì ìáà-,hega dlezy

.dti exfeyl lkeiy ickäðùîìâøä íãå÷ íéîé äùìù åúî øáå÷ä-xwire li`ed

.mini dyly `l` epi` zelia`åðîî äìèá
äráù úøæâ-zepnl jixv epi` lbxd xg`lc

.xzeiíéîé äðåîù-lbxd mcew-epnn dlha

on cg` mei ligzde li`edc .miyly zxfb

miylyd-lbxd xg`l melk xenyl jixv epi`

`l` ,miyly oicxzen,zqeakza xzl`l

.zxetqze uedibaäìår úáù-inia zay rxi`

ela`-.dray oipnl dlerú÷ñôî äðéàå-

,zela` ini dray milydl jixv zay xg`lc

.zayd mrïé÷éñôî íéìâøäå-ezn xaw ikc

lbxd mcew mini dyly-zelia`d wiqtn

.melk milyn oi` lbxd xg`le ,ixnblïéàå
ïéìår-dlha `lc ,lbxd jeza ezn xaw ikc

dray zxfb epnn-oipnl oiler lbxd ini oi`

jixv lbxd xg`l `l` ,zelia` ini dray

zelia` ini dray ayil-la` .izxaq `id ef

oiler oi`e :iz`vn wzrda-ezn z` xaw ikc

zxfb epnn dlha `lc lbxd iptl mini ipy

dray-ini zray oipnl oiler lbxd ini oi`

ini dyng ayil jixv lbxd xg`l `l` ,ela`

.lbxd iptl bdpy mini ipyl milydl zela`

xkfpy dnc ,`ed xteq zerh ik xne` ip`e

dylylbxd iptl mini-elit`e ,`wec e`l

lbxd iptl zg` dry-zxfb epnn dlha

.wiqtn lbxdc ,drayùã÷îä úéá áøçùî-

`l` epi`e ,dray lk oinelyz zxvrl oi`y

.cg` meiúáùë-dpi`e dlerc ,zayk epice

.zwqtnúáùë äðùä ùàø-`l` epi`e li`ed

.cg` meiàøîâúøæâ-la` ,elha miyly

oiicrc ,elha `l meimiyly .elha `l mini

.micnere oiielzåìèá àì íéîé àîrè éàî-

?mini elha `l oipr dfi`a :xnelkàì íàù
ìâøä áør çìéâ-,miyly zxfb elha ikc

.glib `le lbxd axr igelbl dil irai`eøåñà
ìâøä øçà çìâì-.mei miyly lk

àéðúäå
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äååèåÐ ezivivl zlkz ekixi lr,iepiya xyt` i` oilitza la` .iepiy ici lr :yexit

oi` `nye .oizipzna ixii` `l zivive oilitz ziiyrae .dnz daizk jixvy

yxit oke .xzid epivn `l Ð lbera aezkl ebdpy dne .diiehe daizka m` ik xeqi`

exizd Ð did qetzy cg` icedi lr ,wgcd ici lr elit`e .eax mya axd zetqeza.wgeca

eid `l ,xg` cvn `xwp `edy ,jetid ici lr mb

`d Ð dk`ln meyn xeq` `l i` mbe .oixizn

opixq``nw wxta dk`ln e`lc `gxih elit`

)(`,cici lr ixii` `l oizipznc xnel ebdp edin .

did jke ,ze`d welig ici lr oiazek yie .jetid

azek did Ð xyt` i`y c"eide .ipwf iax dyer

.jetd azkaéáøÐ mixrn xne` dcedi

xizdy xi`n iaxn xzei xingn dxe`kl

xizn epi` xi`n iaxc eyxit zetqezae .mixg`l

.izpad `le ,dnxrda `l`éáøxne` iqei

Ð ezqpxt ick xkene azekmixg`l ixnbl ixyc

lwin dxe`kle .ezqpxt ick `wece ,xkya

:'yexit cer .xfril` iax axd yxit oke ,edlekn

.lk`i dn el oi`c ezqpxt ick ixy ied edlekc

iax xingne ,lk`i dn el yiyk `l` ixii` `le

dedc ,ikd rnyn `l `pyile .edlekn xzei iqei

,edin .ezqpxt ick `l` azek epi` :xninl dil

dil dedc :zvw inp dyw dcedi iaxc `zlina

ici lr ezqpxt ick `l` azek epi` xninl

oizipzn `zyde .dnxrd ici lr e` ,mixg`

inp ezqpxt ickc :miyxtn yie .xi`n iaxk `iz`

jxevc li`edc ,ixy lk`i dn el oi`c rnyn `l

dvxi `l mpgac ,da xkzydl xzen Ð devn

`biltc axd zetqeza yxit oizipzne .ok zeyrl

:yxit dpei epax axde .`ed xg` `pze ,edlek`

oiazek oi` :eyexit ikde ,`nw `pzk `iz`c

ick e` mxkenl ick zefefne oilitz mixtq

dn itl ,iqei iaxk `iz`c :yxit cere .mgipdl

o`kn di`x oi`e .xingn iqei iaxy yxity

iaxe xi`n iax `nlcc ,oilitz gipdl xzeny

`vend" wxt edl `xiaqc ,ediinrhl dcedi

) "oilitza,ev oiaexir[axe] .oilitz onf zay (

ab lr s`e .ixaq ivn ikd inp dpg xa xa daxe

) "dax unewd" wxtc i`xen` edlekca,el zegpn

mye.`ed oilitz onf e`l zay edl zi`c rnyn (

inlyexid on `ian did mdxa` oa wgvi iax la`

cae` yp xa cg :inlyexia xn`c ,gipdl xizdl

ielitz) dlibna `zi`ck ,xteq didy itl ,el aezkiy :yexit .l`ppg axc dinwl `z` ,`crenc `lega(a,giazk z`e ,jilitz dil ad lif :dil xn` ,dpg xa xa daxc dinwl digly .

dl xzt ax .`l Ð xg`l `d ,envrl dfefne oilitz mc` azek :ax lr `bilt oizipzn .dnxrd `la :yexit .dil aezk :dil xn` ,axc dinwl `z` .envrl oilitz mc` azek :opzc .jl

miaeh minie zezay hrnny mrhle .cren ly elega oilitz gipdl xeq`c wqt zelecb zekldae .ixy Ð crena mgipdl la` ,crend xg` mgipdl dpynd cinrn ax :yexit .gipdl azeka

) yixcc o`nle .cren ly eleg hrnnc xity xazqn Ð "dnini mini"n(a,el zegpnm` ik dk`ln oiyer oi`y itl xnel yi Ð ze` onvra ody miaeh minie zezay e`vi "zF`l Ll"n§

) lirl ziyixtc i`nl `iyw la` .ca`d xacaoiwyn ligznd xeac `,am`e .ze` jixv oi` Ð dkeqa ayeie dvn lke`e li`ed :xnel yi ?edl hrnn ikid ,opaxcn crend legc dk`lnc (

.mini x`yn welgc ,aeh mei `l` hrnn `l inp "dnini minin"e ,ze` oi` Ð ea dk`ln oiyere li`ed :xnel yi Ð oilitza aiig crend legac zn` `edøáå÷äÐ ezn z`hwp ikdl

) onwl opixn`ck ,llebd znizq zryn zlgzn zelia`c ,xaew(`,fk.äùìùÐ mini) onwl opixn`e .ilin dnkl zelia` xwir `ed jk(a,my.ikal mini dyly :éàî`l `nrh

Ð elha.`id `idc ,dibdl jixv oi`e ,elha `l i`n oiprl mini qexbl ith `gip ded `kd

íàùÐ 'ek lbxd axr glib `l`d `gip `zyde .lbxa qaki `l Ð ugx `le qaik `le ,aeh mei axran qakle uegxl xzen m` ,lbxd axr ugx `le qaik `l oicd `edc il d`xpe

`a` `iany ,mini elit` zlhanc Ð `nw `pzl elit` ,dray zxfb zlhan dyly zevny myky jenqa xn`wc :ol `iyw ,edine .elha `l mini `d ,elha dray zxfb :ipzwc

,enrh il d`xp oi`e .xzei lecb jxev `edy ,qaik `l elit` qakl xzenc ,`l Ð qaik `l la` ,glib `l `wecc :yxit dpei epiaxe .mini elit` ,ixnbl elhay miyly zevnl di`x le`y

edf Ð axrd cr dvigxa xeq`y lbxd axr zeidl iyily lg m`y onwl yxtnc ,qxhpewd yexitle .lbxa qpkpe lbxd mcew dyr `lya eqpwl epl yiy oky lk Ð lecb jxev `ed m`c

cr:xnel yi cere .lbxd xg` uegxl xeq` Ð lbxa ugx `l m`c :xnel yi ,edin ?dray iab elha `l i`n oiprl mini ,ok m`e .qak `le ugx `ly dna eqpwl jiiy `l ok m` .dkygy

myky :jenqa xn`wcn ,zn` yexit ,mewn lkn .zxfb dlha `l Ð mini ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc :il d`xp cere .zxfb `yixa hwp zxfb `tiq hwpc ab`

Ð dray zxfb epnid dlha xn`wc ,`yixa la` `tiq gpiz ,ea glib `l m`y ipyn ikc :il dniz `zyde .`nw `pzl elit` heyt dfy rnyn ,'ek dray zxfb zlhan dyly zxfby

ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc ,il d`xp cere .zxifb `yix inp `pz Ð zxfb `tiq hwpc ab`c :xnel yie ?elha `l mini xn`w i`n oiprle zxfb hwp i`n`

.`rpivay mixac bdepc oiprl ,elha `l Ð mini `d ,zxfb elha Ð mini
`ipzde
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.Búéöéöì úìëz Bëéøé ìr äåBèåàøîâ:ïðaø eðz §¤©§¥§¥¤§¦¦¨©¨©
Bëéøé ìr äåBèå ,Bîörì úBæeæîe ïéléôz íãà áúBk¥¨¨§¦¦§§©§§¤©§¥
.øéàî éaø éøác ,äáBèa íéøçàìå ,Búéöéöì úìëz§¥¤§¦¦§©£¥¦§¨¦§¥©¦¥¦
øæBçå ,BlL úà øëBîe íéørî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©£¦¥¤¤§¥
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קעט
oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtohw cren

åëéøé ìr äååèå-.leg jxck ,jltae ,eizerav` oia ecia `l la` ,oihegd

àøîâäáåèá íéøçàì-.xkya `leåìù øëåîå íéørî-.bgd zeni lk dyer okéãë
åúñðøô-.lk`i dn el oi`y ina ixiin `le .dgeexdaïáàá àì ìáà-,hega dlezy

.dti exfeyl lkeiy ickäðùîìâøä íãå÷ íéîé äùìù åúî øáå÷ä-xwire li`ed

.mini dyly `l` epi` zelia`åðîî äìèá
äráù úøæâ-zepnl jixv epi` lbxd xg`lc

.xzeiíéîé äðåîù-lbxd mcew-epnn dlha

on cg` mei ligzde li`edc .miyly zxfb

miylyd-lbxd xg`l melk xenyl jixv epi`

`l` ,miyly oicxzen,zqeakza xzl`l

.zxetqze uedibaäìår úáù-inia zay rxi`

ela`-.dray oipnl dlerú÷ñôî äðéàå-

,zela` ini dray milydl jixv zay xg`lc

.zayd mrïé÷éñôî íéìâøäå-ezn xaw ikc

lbxd mcew mini dyly-zelia`d wiqtn

.melk milyn oi` lbxd xg`le ,ixnblïéàå
ïéìår-dlha `lc ,lbxd jeza ezn xaw ikc

dray zxfb epnn-oipnl oiler lbxd ini oi`

jixv lbxd xg`l `l` ,zelia` ini dray

zelia` ini dray ayil-la` .izxaq `id ef

oiler oi`e :iz`vn wzrda-ezn z` xaw ikc

zxfb epnn dlha `lc lbxd iptl mini ipy

dray-ini zray oipnl oiler lbxd ini oi`

ini dyng ayil jixv lbxd xg`l `l` ,ela`

.lbxd iptl bdpy mini ipyl milydl zela`

xkfpy dnc ,`ed xteq zerh ik xne` ip`e

dylylbxd iptl mini-elit`e ,`wec e`l

lbxd iptl zg` dry-zxfb epnn dlha

.wiqtn lbxdc ,drayùã÷îä úéá áøçùî-

`l` epi`e ,dray lk oinelyz zxvrl oi`y

.cg` meiúáùë-dpi`e dlerc ,zayk epice

.zwqtnúáùë äðùä ùàø-`l` epi`e li`ed

.cg` meiàøîâúøæâ-la` ,elha miyly

oiicrc ,elha `l meimiyly .elha `l mini

.micnere oiielzåìèá àì íéîé àîrè éàî-

?mini elha `l oipr dfi`a :xnelkàì íàù
ìâøä áør çìéâ-,miyly zxfb elha ikc

.glib `le lbxd axr igelbl dil irai`eøåñà
ìâøä øçà çìâì-.mei miyly lk
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äååèåÐ ezivivl zlkz ekixi lr,iepiya xyt` i` oilitza la` .iepiy ici lr :yexit

oi` `nye .oizipzna ixii` `l zivive oilitz ziiyrae .dnz daizk jixvy

yxit oke .xzid epivn `l Ð lbera aezkl ebdpy dne .diiehe daizka m` ik xeqi`

exizd Ð did qetzy cg` icedi lr ,wgcd ici lr elit`e .eax mya axd zetqeza.wgeca

eid `l ,xg` cvn `xwp `edy ,jetid ici lr mb

`d Ð dk`ln meyn xeq` `l i` mbe .oixizn

opixq``nw wxta dk`ln e`lc `gxih elit`

)(`,cici lr ixii` `l oizipznc xnel ebdp edin .

did jke ,ze`d welig ici lr oiazek yie .jetid

azek did Ð xyt` i`y c"eide .ipwf iax dyer

.jetd azkaéáøÐ mixrn xne` dcedi

xizdy xi`n iaxn xzei xingn dxe`kl

xizn epi` xi`n iaxc eyxit zetqezae .mixg`l

.izpad `le ,dnxrda `l`éáøxne` iqei

Ð ezqpxt ick xkene azekmixg`l ixnbl ixyc

lwin dxe`kle .ezqpxt ick `wece ,xkya

:'yexit cer .xfril` iax axd yxit oke ,edlekn

.lk`i dn el oi`c ezqpxt ick ixy ied edlekc

iax xingne ,lk`i dn el yiyk `l` ixii` `le

dedc ,ikd rnyn `l `pyile .edlekn xzei iqei

,edin .ezqpxt ick `l` azek epi` :xninl dil

dil dedc :zvw inp dyw dcedi iaxc `zlina

ici lr ezqpxt ick `l` azek epi` xninl

oizipzn `zyde .dnxrd ici lr e` ,mixg`

inp ezqpxt ickc :miyxtn yie .xi`n iaxk `iz`

jxevc li`edc ,ixy lk`i dn el oi`c rnyn `l

dvxi `l mpgac ,da xkzydl xzen Ð devn

`biltc axd zetqeza yxit oizipzne .ok zeyrl

:yxit dpei epax axde .`ed xg` `pze ,edlek`

oiazek oi` :eyexit ikde ,`nw `pzk `iz`c

ick e` mxkenl ick zefefne oilitz mixtq

dn itl ,iqei iaxk `iz`c :yxit cere .mgipdl

o`kn di`x oi`e .xingn iqei iaxy yxity

iaxe xi`n iax `nlcc ,oilitz gipdl xzeny

`vend" wxt edl `xiaqc ,ediinrhl dcedi

) "oilitza,ev oiaexir[axe] .oilitz onf zay (

ab lr s`e .ixaq ivn ikd inp dpg xa xa daxe

) "dax unewd" wxtc i`xen` edlekca,el zegpn

mye.`ed oilitz onf e`l zay edl zi`c rnyn (

inlyexid on `ian did mdxa` oa wgvi iax la`

cae` yp xa cg :inlyexia xn`c ,gipdl xizdl

ielitz) dlibna `zi`ck ,xteq didy itl ,el aezkiy :yexit .l`ppg axc dinwl `z` ,`crenc `lega(a,giazk z`e ,jilitz dil ad lif :dil xn` ,dpg xa xa daxc dinwl digly .

dl xzt ax .`l Ð xg`l `d ,envrl dfefne oilitz mc` azek :ax lr `bilt oizipzn .dnxrd `la :yexit .dil aezk :dil xn` ,axc dinwl `z` .envrl oilitz mc` azek :opzc .jl

miaeh minie zezay hrnny mrhle .cren ly elega oilitz gipdl xeq`c wqt zelecb zekldae .ixy Ð crena mgipdl la` ,crend xg` mgipdl dpynd cinrn ax :yexit .gipdl azeka

) yixcc o`nle .cren ly eleg hrnnc xity xazqn Ð "dnini mini"n(a,el zegpnm` ik dk`ln oiyer oi`y itl xnel yi Ð ze` onvra ody miaeh minie zezay e`vi "zF`l Ll"n§

) lirl ziyixtc i`nl `iyw la` .ca`d xacaoiwyn ligznd xeac `,am`e .ze` jixv oi` Ð dkeqa ayeie dvn lke`e li`ed :xnel yi ?edl hrnn ikid ,opaxcn crend legc dk`lnc (

.mini x`yn welgc ,aeh mei `l` hrnn `l inp "dnini minin"e ,ze` oi` Ð ea dk`ln oiyere li`ed :xnel yi Ð oilitza aiig crend legac zn` `edøáå÷äÐ ezn z`hwp ikdl

) onwl opixn`ck ,llebd znizq zryn zlgzn zelia`c ,xaew(`,fk.äùìùÐ mini) onwl opixn`e .ilin dnkl zelia` xwir `ed jk(a,my.ikal mini dyly :éàî`l `nrh

Ð elha.`id `idc ,dibdl jixv oi`e ,elha `l i`n oiprl mini qexbl ith `gip ded `kd

íàùÐ 'ek lbxd axr glib `l`d `gip `zyde .lbxa qaki `l Ð ugx `le qaik `le ,aeh mei axran qakle uegxl xzen m` ,lbxd axr ugx `le qaik `l oicd `edc il d`xpe

`a` `iany ,mini elit` zlhanc Ð `nw `pzl elit` ,dray zxfb zlhan dyly zevny myky jenqa xn`wc :ol `iyw ,edine .elha `l mini `d ,elha dray zxfb :ipzwc

,enrh il d`xp oi`e .xzei lecb jxev `edy ,qaik `l elit` qakl xzenc ,`l Ð qaik `l la` ,glib `l `wecc :yxit dpei epiaxe .mini elit` ,ixnbl elhay miyly zevnl di`x le`y

edf Ð axrd cr dvigxa xeq`y lbxd axr zeidl iyily lg m`y onwl yxtnc ,qxhpewd yexitle .lbxa qpkpe lbxd mcew dyr `lya eqpwl epl yiy oky lk Ð lecb jxev `ed m`c

cr:xnel yi cere .lbxd xg` uegxl xeq` Ð lbxa ugx `l m`c :xnel yi ,edin ?dray iab elha `l i`n oiprl mini ,ok m`e .qak `le ugx `ly dna eqpwl jiiy `l ok m` .dkygy

myky :jenqa xn`wcn ,zn` yexit ,mewn lkn .zxfb dlha `l Ð mini ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc :il d`xp cere .zxfb `yixa hwp zxfb `tiq hwpc ab`

Ð dray zxfb epnid dlha xn`wc ,`yixa la` `tiq gpiz ,ea glib `l m`y ipyn ikc :il dniz `zyde .`nw `pzl elit` heyt dfy rnyn ,'ek dray zxfb zlhan dyly zxfby

ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc ,il d`xp cere .zxifb `yix inp `pz Ð zxfb `tiq hwpc ab`c :xnel yie ?elha `l mini xn`w i`n oiprle zxfb hwp i`n`

.`rpivay mixac bdepc oiprl ,elha `l Ð mini `d ,zxfb elha Ð mini
`ipzde
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קפ
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtohw cren

àéðúäå-.`zriiqäráù úìèáî äùìù úøæâù íùëù-iptl mini dyly ezn xaw ikc

.melk lbxd xg`l ayei epi` lbxdêëíéùìù úøæâ úìèáî äráù úøæâ-ezn xaw ikc

lbxd mcew mini dray-lbxd axr glib `l elit`c ,miyly zxfb epnn dlha-glbn

.lbxd xg`ïàëìå ïàëì äìår äráù íåéå-.ipiny inp aiygcíéîçðî åãîrù ïåéë
åìöàî-.dray meia epiidìåàù àáàë ïàîë

-ipiny inp aiygc ,o`kle o`kl dler :xn`c

.miyly zxfb epnn lhancàáàì ïä íéãåîå
ìåàù-xzenc ezn zxeawl miyely meia

:opixn`c ,oinily miyly opira `lc ,glbl

.elekk meid zvwnïìðî-xeq` mei miylyc

.gelibaårøôú ìà íëéùàø-mila` x`y `d

-.rnyn miaiigíéãåî ìëä-`a` elit`

.elekk meid zvwn :xn`c ,le`yøåñàù
áørä ãr äöéçøá-opira oinily yly i`cec

eleg cr oizni e` ,opeva ugex axrle ,axrd cr

.oinga ugxie cren lyàì äráù ïéðîì
éì àéráî÷-`bdp `l i`cec ,dler epi` i`cec

zlirpa xeq` epi` `dc ,lbxa dray zevn

.dhnd ziitka bdep epi`e ,lcpqdàâäð àäã
ìâøá íéùìù úåöî-xeq` inp lbxa `dc

.miylyk zxetqzae uedibaíéáø ïéàå
åîr ïé÷ñrúî-xg` engpl oikixv oi` :xnelk

.lbxa mini dray edengp xaky ,lbxd
ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

àéðúäå'ek ezn z` xaewd `zegipaÐ,i`pzk xn`w `l i`n` :axd zetqeza dywd

xikfn `ziixac meyn `nye ?`nw `pzk `ped axe ,le`y `a`k zyy axe

axc ,zyy axk `ziixad `xiaq `l ok m` Ð elha `l mini dicicl xn`we ,elha oeyl

.il d`xp ok ,eleka rnyn elha oeylc meyn ,elha inp mini xn`w zyy

äëìäÐ le`y `a`kezenk dkldc d`xp

oia ,`nw `pz` biltc i`n lka

`lcn .glib `l m` oiprl oia ,elekk meid zvwna

elekk meid zvwna le`y `a`k dklda biltn

dywn inlyexia .dpei epiax axd ,gliba `le

meil miyly mei oia dn :le`y `a`c opaxl

axr glbne elekk meid zvwn xn`wc .ipiny

elekk meid zvwn xn` `l miyly meie ,lbxd

.exizd lbxd ceak meyn ,ipyne ?ea glbn `diy

glbn ,lbxd axra ely ipiny lg ixdy ,rcz

glbn epi` Ð zaya miyly lg eli`e lbxd axr

.zay axraàéúàÐ xifpn rxt rxtyi

xg`l ey`x wxeq zeidl la`l xeq`y mixne`y

) opixn`c meyn ,dray(`,an xifpsteg xifp :

oi`e .xifpn opitli op`e ,wxeq `l la` ,qtqtne

,i`ce xeq` xifpa `dc ,llk d`xpylz elit`y

ieti meyn `edy ,zelia` oiprl la` .xeq` exry

oa wgvi iax ixenn izl`y dyrn zryae .`l Ð

oeik :yxit aeh mei epiax axde .il xizde xy`

o`kl dlere elekk dray mei zvwn ol `niiwc

meia glbl lekie ,elekk meid zvwn Ð o`kle

`lc ,ok yxit `l axd zetqezae .dryze mixyr

miyly oiprl mini ipyl dray mei `diy opixn`

.mei

ïéúìúÐ eedwxta xifpa xn`c `ct xale

) `nw(`,dmixyr "xifdl xifp"

mixyr `ed zexifpe .ixy miyly ,xeq` dryze

jgxk lr xaq ok m` Ð dicicl mei dryze

dligzkl :xnel yi ,edin .le`y `a` yxitck

,opaxcn mei miyly cr xifpa glbn epi`

dpynd on dywn inlyexiae .`kd rnynck

)(`,fh my!`vi Ð miyly meia glb :xn`c

epiide ,dligzn Ð `kd ,xaryl Ð onz :ipyne

.ziyixtck

øåñàùÐ axrd cr dvigxayexit

eteb uegxl leki axrle :qxhpewa

eteb lk la` ,eilbxe eici ,eipt :inp i` .opeva

yi inp i` .aeh meia uegxl xeq`c ,`l Ð oinga

,xzen sehyl :inp i` .`ixah inga :yxtl

) "dxik" wxt `zi`ckmye a,hl zay:inp i` .(

:"dxik" wxta xn`e .rwxwa engedy oinga

xyt`c meyn `niz ike ?elekk meid zvwn ici lr opixy le`y `a`l iriayae ,opaxl iriayae iyilya elekk meid zvwn opixn` `lc `py i`n :xn`z m`e .ilka engedy oinga zwelgn

:yxtn zelecb zeklda .ith xing dray zelia`ac :xnel yie !iyilya ixy qeaikc wgvi epaxl d`xp oi`e ?xninl `ki` i`n qeaik `l` ,dvigx gpiz Ð leeip `di `le ,aeh meia uegxl

xzen Ð qeaika oicd `edc d`xpe ,xwad on ixy `lc iwet`le ,aeh mei axran epiid Ð axrd cr :yxit aeh mei axde .zetqeza yxit o`k cr ,axrd cr ,xeq` iyinge iriax oicd `ed

dcen `kd Ð xwad on iriaya ixyc le`y `a` elit` :yexit Ð micen lkd xn`wcne .aeh mei axran xzen Ð opaxc `ail` lbxd mcew drayc d`xp eyexitle .aeh mei axrn axrl

.opaxl iriay oic el yi `l` ,xwad on ixy `lc opaxlåøá÷Ð dler epi` e` miyly oipnd on el dler lbx lbxa.lbxd mcew mini ipy exawa ol `irainc oicd `edc :zetqeza yxit

`iyweirain ediiexzc xnel dvex axd did `nye !dil `gip `yixac ,rnyn .`yix` ,`l Ð `tiq` e`l i`n :opixn`wc ,lbxd mcew mini ipy exawa `hiytc rnyn jenqa `dc :ol

.lkd heytiz `lc ipyne .lkd hytinl ira Ð hiyt ike ,dilàìãÐ lbxa dray zevn oibdep) zeaezkc `nw wxt rnynck ,oibdep `rpivay mixac ,edine`,coze` lk :opixn`wc (

zegtd lkle .oiler oi`e oiwiqtn :ipzwc ,dray oipnl dler epi`c hytinl ivn oizipznn .eax mya axd yxit oke .opgei iaxl dil riiqn ,miypd oia dpiyi `ide miyp`d oia oyi `ed minid

.miyly oiprl `ni` ,dray oipnl dler epi`y ixii` oizipznc heyt el oipn mrh ozepc :xnel yi ,edine .dray oiprl ixii`åúëàìîåÐ mixg` ici lr ziyrplr s` .eziaa elit`

) ipy wxta lirl xn`c ab(a,`i.ca`d xaca ixiin `kdc :xnel yie !xzen Ð mdizaa ,zeyrl xeq` Ð ezia jeza ,mixg` cia ezk`ln dzid
xaky

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

ìL Búî úà øáBwä :àéðúäåìâøì íãB÷ íéîé äL¯ §¨©§¨©¥¤¥§Ÿ¨¨¦¤¨¤¤
ìâøì íãB÷ íéîé äðBîL ,äráL úøæb epîéä äìèä§¨¥¤§¥©¦§¨§¨¨¦¤¨¤¤

¯ìL úøæb epîéä äìèaíà ,ìâøä áør çlâîe .íéL ¨§¨¥¤§¥©§Ÿ¦§©¥©¤¤¨¤¤¦
ìâøä áør çléb àì¯àaà .ìâøä øçà çlâì øeñà Ÿ¦©¤¤¨¤¤¨§©¥©©©¨¤¤©¨

úåönL íLkL .ìâøä øçà çlâì øzeî :øîBà ìeàL̈¥¨§©¥©©©¨¤¤¤§¥¤¦§©
ìLäráL úøæb úìháî äL¯äráL úåöî Ck §Ÿ¨§©¤¤§¥©¦§¨¨¦§©¦§¨

ìL úøæb úìháî!ïðz äðBîL ïðàäå ?äráL .íéL §©¤¤§¥©§Ÿ¦¦§¨§¨£©§¨§©
éréáL íBéå ,Bleëk íBiä úö÷î :ìeàL àaà øáñ÷̈¨©©¨¨¦§¨©§§§¦¦
àðéáø øîà àcñç áø øîà .ïàëìe ïàëì Bì äìBr¤§¨§¨¨©©¦§¨¨©¨¦¨
àaàì íéîëç íéãBîe .ìeàL àaàk äëìä :àìéL øa©¦¨£¨¨§©¨¨¦£¨¦§©¨
,ìâøä áør úaLa úBéäì BlL éðéîL ìçLk ìeàL̈§¤¨§¦¦¤¦§§©¨¤¤¨¤¤
áø øîàc àä àìæà ïàîk .úaL áøra çlâì øzenL¤¨§©¥©§¤¤©¨§©¨§¨¨§¨©©
Bìöàî ïéîçðî eãîrL ïåék ,ìáà :áø øîà íøîr©§¨¨©©¨¥¥¨¤¨§§©£¦¥¤§

¯ïàîk .äöéçøa øzeî¯:ééaà øîà .ìeàL àaàk ¨¦§¦¨§©§©¨¨¨©©©¥
íéîëç íéãBîe ,äráL íBéa ìeàL àaàk äëìä£¨¨§©¨¨§¦§¨¦£¨¦

ìL íBéa ìeàL àaàììeàL àaàk äëìä :øîà àáø .Bleëk íBiä úö÷î :ïðéøîàc ,íéL §©¨¨§§Ÿ¦§¨§¦©¦§¨©§¨¨¨©£¨¨§©¨¨
ìL íBéa:éøîà ércøäðe .äráL íBéa ìeàL àaàk äëìä ïéàå ,íéLìeàL àaàk äëìä §§Ÿ¦§¥£¨¨§©¨¨§¦§¨§©§§¥¨§¦£¨¨§©¨¨

.ìáàa ì÷énä éøáãk äëìä :ìàeîL øîàc .Bæáe BæaìLéìé ?ïìðî íBé íéL"røt" ó §§§¨©§¥£¨¨§¦§¥©¥¥§¥¤§Ÿ¦§¨©¨¥¤©
,"BLàø ørN røt ìcb" :íúä áéúëe "erøôz ìà íëéLàø" :àëä áéúk :øéæpî "røt"¤©¦¨¦§¦¨¨¨¥¤©¦§¨§¦¨¨©¥¤©§©Ÿ

ìL ïläl äîíéL¯ìL ïàk óàìL úeøéæð íúñ :äðzî áø øîà ?ïìðî íúäå .íéLíéL ©§©¨§Ÿ¦©¨§Ÿ¦§¨¨§¨©¨©©©¨¨§¨§¦§Ÿ¦
àîrè éàî .íBé¯.eåä ïéúìz àiøèîéâa äéäé ."äéäé ùBã÷" :àø÷ øîààðeä áø øîà ©©§¨¨©§¨¨¦§¤¦§¤§¦©§¦¨§¨¦¨¨©©¨

äöéçøa øeñàL ìâøä áør úBéäì BlL éLéìL ìçLk ïéãBî ìkä :rLBäé áøc déøa§¥§©§ª©©Ÿ¦§¤¨§¦¦¤¦§¤¤¨¤¤¤¨¦§¦¨
éáúéc àtt áøìe étt áøì eäðézçkLà :rLBäé áøc déøa äéîçð áø øîà .áørä ãr©¨¤¤£©©§¤§¨§¥§©§ª©©§©§¦§§©©¦§©©¨§¨§¦
áøc déøa äéîçð áø øîà ,éøîàc àkéà .rLBäé áøc déøa àðeä áøk äëìä :éøîà÷å§¨¨§¦£¨¨§©¨§¥§©§ª©¦¨§¨§¦£©©§¤§¨§¥§©
:éøîà÷å éáúéc rLBäé áøc déøa àðeä áøìe àtt áøìe étt áøì eäðézçkLà :óñBé¥©§©§¦§§©©¦§©©¨§©¨§¥§©§ª©§¨§¦§¨¨§¦

ìâøä áør úBéäì BlL éLéìL ìç íàL íéãBî ìkä¯àra .áørä ãr äöéçøa øeñàL ©Ÿ¦¤¦¨§¦¦¤¦§¤¤¨¤¤¤¨¦§¦¨©¨¤¤§¨
ìL ïéðîì Bì äìBr ìâø ,ìâøa Bøá÷ :àáøî ééaà dépéîïéðîì Bì äìBr ìâø ïéà Bà íéL ¦¥©©¥¥¨¨§¨¨¤¤¤¤¤§¦§©§Ÿ¦¥¤¤¤§¦§©

ìLéì àéraéî÷ àì äráL ïéðîì ?íéL¯àéraéî à÷ ék .ìâøa äráL úåöî àâäð àìc §Ÿ¦§¦§©¦§¨¨¨¦¨£¨¦§¨¨£¨¦§©¦§¨¨¤¤¦¨¦¨£¨
éì¯ìL ïéðîììL úåöî àâäð à÷c ,íéL:déáéúéà .äìBr Bðéà :déì øîà ?éàî .ìâøa íéL ¦§¦§©§Ÿ¦§¨¨£¨¦§©§Ÿ¦¨¤¤©£©¥¥¤¥¦¥

ìâøä íãB÷ íéîé éðL Búî úà øáBwä¯úéNrð Bzëàìîe ,ìâøä øçà íéîé äMîç äðBî ©¥¤¥§¥¨¦¤¨¤¤¤£¦¨¨¦©©¨¤¤§©§©£¥
,Bnr ïé÷qrúî íéaø ïéàå ,Búéa CBúa àrðéöa íéNBr åéúBçôLå åéãárå ,íéøçà éãé ìò©§¥£¥¦©£¨¨§¦§¨¦§¦§¨§¥§¥©¦¦§©§¦¦
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מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

גלות מצרים ברוחניות, הוא מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלוקית, עד שהנפש האלוקית מתצמצמת כל כך שנעשה 
בקטנות והעלם.

היום יום ד שבט



קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc ohw cren(ipy meil)

:ax ixacl di`xàéðúäå,`ziixaa epipy oke -Búî úà øáBwä §¨©§¨©¥¤¥
zelia`a bdpeìL,äòáL úøæb epîéä äìèa ,ìâøì íãB÷ íéîé äL §¨¨¦¤¨¤¤¨§¨¥¤§¥©¦§¨

ipica j` ,dray zelia` ipica lbxd xg` bedpl jixv epi`e
ezn z` xaewde .aiig miyly zelia`,ìâøì íãB÷ íéîé äðBîL§¨¨¦¤¨¤¤

,miyly zelia` ipica cg` mei bedpl lgd xakyepîéä äìèä§¨¥¤
ìL úøæbçlâîe ,íéLa.ìâøä áøòeçléb àì íàaøeñà ,ìâøä áøò §¥©§¦§©¥©¤¤¨¤¤¦Ÿ¦©¤¤¨¤¤¨

elìâøä øçà çlâì.miyly seq cr,øîBà ìeàL àaà`l m` s` §©¥©©©¨¤¤©¨¨¥
lbxd axra glibìâøä øçà çlâì øzeî,cinL íLkLmeiwúåön ¨§©¥©©©¨¤¤¤§¥¤¦§©

ìLäLlbxd mcew mipey`xd la`d ini,äòáL úøæb úìháîs` §¨§©¤¤§¥©¦§¨
,envr lbxa uegxl aiig epi`e lbxd mcew ugx `lyCkmeiw ¨

äòáL úåöîlbxd mcewìL úøæb úìháî,íéL,gelib oicl s`e ¦§©¦§¨§©¤¤§¥©§¦
`nw `pz ixacn x`eane .lbxd mcew glib `l m` mb xzeny
lbxd axr ipinyd meia glib m` miyly lehia oiprl welig yiy

.`l e`
zevn ike :le`y `a`l `xnbd dywnäòáLzlhan la`d bdpy ¦§¨

,miylyïðz äðBîL ïðàäåm` wxy epizpyna epipy epgp` ixde - §¨£¨§¨§©
meyn ,miyly zxifb epnn lhan lbxd zelia` ini dpeny bdp

:`xnbd zvxzn .miyly ipic cg` mei bdpyìeàL àaà øáñ÷̈¨©©¨¨
y,Bleëk íBiä úöwîaygp iriay mei zvwna zelia` bdpyke ¦§¨©§

,miyly zepnl ligzn mei eze`ae ,eleka bdpyåy `vnpíBé §
ïàëìe ïàëì Bì äìBò éòéáLoipn zligzle dray oipn meiql - §¦¦¤§¨§¨

.mlhane `a lbxde ,lbxd mcew miyly zepnl ligzde ,miyly
:dfa dkldd zx`an `xnbd,àìéL øa àðéáø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©¨¦¨©¦¨

,ìeàL àaàk äëìäixnbl miyly zelia` lhan lbxdy jka oia £¨¨§©¨¨
elekk iriayd mei zvwny jka oiae ,lbxd axra glib `l m` s`

.miylyle drayl dlereìçLk ìeàL àaàì íéîëç íéãBîemei ¦£¨¦§©¨¨§¤¨
dBlL éðéîL,ezelia` ini ly -úaLa úBéäìay,ìâøä áøòepi`y §¦¦¤¦§§©¨¤¤¨¤¤

,ea glbl lekiøzenLelúaL áøòa çlâìoeik ,iriayd mei `edy ¤¨§©¥©§¤¤©¨
,mlhai lbxde ,lbxd mcew zaya ligzdl miyly ini micizry
elekk iriayd meid zvwn mixne`y minkg micen df ote`ae

.lbxd ceak iptn ea glbne
:`xnbd zxxanàä àìæà ïàîkdxn`p `pz dfi` zhiyk - §©©§¨¨

ef d`xedïéîçðî eãîòL ïåék ,ìáà ,áø øîà íøîò áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¨¥¥¨¤¨§§©£¦
Bìöàî,iriayd meia engpln ewqte,äöéçøa øzeîjixv epi`e ¥¤§¨¦§¦¨

:`xnbd daiyn .meid xnbl oizndlìeàL àaàk ,ïàîkxaeqy §©§©¨¨
aygp iriayd mein zvwn xaryk s` okle ,elekk meid zvwny

.dray zelia` dniizqpe elek xary
:dkldd ink zwelgn d`ian `xnbdàaàk äëìä ,éiaà øîà̈©©©¥£¨¨§©¨

äòáL íBéa ìeàL,elekk meid zvwn ea mixne`y [iriayd-] ¨§¦§¨
,dray ipic eniizqp ezvwn xarykeìeàL àaàì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¨¨

ìL íBéaïðéøîàc ,íéLea,Bleëk íBiä úöwîezvwn xaryke §§¦§©§¦¨¦§¨©§
e .miyly ipic eniizqpìeàL àaàk äëìä ,øîà àáøwxíBéa ¨¨¨©£¨¨§©¨¨§

ìL,íéL,elekk meid zvwn mixne` eayìeàL àaàk äëìä ïéàå §¦§¥£¨¨§©¨¨
,äòáL íBéacr dray ipica bdepe ,elekk ezvwn mixne` oi` eay §¦§¨

.minkgk meid seqìeàL àaàk äëìä ,éøîà éòcøäðezvwny §©§¨¥¨§¥£¨¨§©¨¨
elekk meidBæáe Bæa,miyly meia oiae iriayd meia oia -øîàc §¨§¨©

,ìáàa ì÷énä éøáãk äëìä ,ìàeîL.lwind `ed le`y `a` o`ke §¥£¨¨§¦§¥©¥¥§¥¤
:`xnbd zl`ey .la`l gelib xeqi` xewn zxxan `xnbdìLíéL §¦

íBéexry glbl la`d mda xq`py.ïìðî:`xnbd daiynéìéó §¨¨¨¥
dey dxifbaàëä áéúk ,øéæpî 'òøt' 'òøt'acp zzin xg`l ¤©¤©¦¨¦§¦¨¨

`edia`e(e i `xwie)eipA xnzi`lE xfrl`lE oxd` l` dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤¤©£Ÿ§¤§¨¨§¦¨¨¨¨
,'eòøôz ìà íëéLàøziaydl `ly xry lcbl exq`py xnelk ¨¥¤©¦§¨

,geliba mixeq` mila` x`yy rnyne ,okynd zkepga dgnyd
íúä áéúëexifpa(d e xacna),'BLàø øòN òøt ìcb'micnleïläl äî §¦¨¨©¥¤©§©Ÿ©§©¨

geliba xeq` xifpìLíéL,x`aziy itk meiïàk óàxeq` la`a §¦©¨
gelibaìLíéL.mei §¦

:`xnbd zl`eyíúäåxifpaïìðî.mei miyly geliba xeq`y §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyníúñ ,äðúî áø øîàeilr lawnúeøéæðyxit `le ¨©©©§¨§¨§¦

zexifpa bedpl aiig ,onf dnklìL,íBé íéLgeliba mda xeq`e §¦
:`xnbd zl`ey .xifpd ixeqi`n cg` `edyàîòè éàîmzqy ©©£¨

:`xnbd daiyn .mei miyly zexifpàø÷ øîàxifpa(my)Lã÷' ¨©§¨¨Ÿ
,'äéäéeïéúìz àiøèîéâa 'äéäé'[miyly-],eåälawndy epiide ¦§¤¦§¤§¦©§¦¨§¨¦¨

m` `l` ,mei miyly ezexifpa yecw `ed ixd mzqa zexifp eilr
.zexifpd zlawa onf yxit

:lbxd axray zelia` ipicl zxfeg `xnbddéøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥
,ïéãBî ìkä ,òLBäé áøczvwn mixne`y xaeqd le`y `a` s`e §©§ª©©Ÿ¦

,elekk meidìçLkd meiBlL éLéìLezelia` ly -úBéäìaáøò §¤¨§¦¦¤¦§¤¤
,áøòä ãò äöéçøa øeñàL ,ìâøämeid zvwn mixne` oi` dfay ¨¤¤¤¨¦§¦¨©¨¤¤

cr dvigxa xeq` ,dray ipic epnn lhan lbxdy s`e ,elekk
bedpl yie dxeng mipey`x mini dyly ly zelia`dy ,ezqipk
,opeva bgd lila lbxd ceakl ugxie ,minly mini dyly dze`

.minga ugxie crend legl oizni e`
:df oipra dkldd wqt,òLBäé áøc déøa äéîçð áø øîà̈©©§¤§¨§¥§©§ª©

eäðézçkLà[iz`vn-]äëìä ,éøîà÷å éáúéc àtt áøìe étt áøì ©§©§¦§§©©¦§©¨¨§¨§¥§¨¨§¥£¨¨
òLBäé áøc déøa àðeä áøkini ly iyilyd meia mixne` oi`y §©¨§¥§©§ª©

.elekk ezvwny zelia`d
:df xn`na zxg` oeyláøc déøa äéîçð áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©§¤§¨§¥§©

òLBäé áøc déøa àðeä áøìe àtt áøìe étt áøì eäðézçkLà ,óñBé¥©§©§¦§§©©¦§©¨¨§©¨§¥§©§ª©
,ìâøä áøò úBéäì BlL éLéìL ìç íàL íéãBî ìkä ,éøîà÷å éáúéc§¨§¥§¨¨§¥©Ÿ¦¤¦¨§¦¦¤¦§¤¤¨¤¤

.áøòä ãò äöéçøa øeñàLxn`nd exn` `tt axe itt axy xnelk ¤¨¦§¦¨©¨¤¤
.ryedi axc dixa `ped ax mr cgia xkfpd

:lbxa xawyk miyly zelia` oipra wtq(àáøî) éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥
Bøá÷ ,[äaøî]eznl,ìâøaoeik ,llk zelia` epnn zlhazn `ly ¥©¨§¨¨¤¤

d m`d ,lbxd mcew da bedpl ligzd `lyïéðîì Bì äìBò ìâø¤¤¤§¦§©
ìL,íéLwx lbxd xg`l dpni gqt ly oey`xa ezn xaw m` oebke §¦

,ef zelia`l mini dylye mixyr cerïéà Bàdïéðîì Bì äìBò ìâø ¥¤¤¤§¦§©
ìL,íéL,ewitq z` iia` x`ane .lbxd xg` mei miyly dpnie §¦

lbxd ini elriyéì àéòaéî÷ àì ,äòáL ïéðîìwtzqn ippi` - §¦§©¦§¨Ÿ¨¦©§¨¦
meyn ,miler mpi`y,ìâøa äòáL úåöî àâäð àìcxzen la`dy §Ÿ¨£¨¦§©¦§¨¨¤¤

ipic x`y bdep epi`e ,dhind dtek epi`e lcpqd zlirpa ea
,draydéì àéòaéî à÷ ékwx izwtzqpe -ìL ïéðîì,íéLmeyn ¦¨¦©§¨¦§¦§©§¦

ìL úåöî àâäð à÷c,ìâøa íéL,uedibe geliba ea xeq`yéàî- §¨¨£¨¦§©§¦¨¤¤©
.miyly oipnl lbxd ini miler ok zngn m`d ,dfa oicd dnøîà̈©

déìlbxd ,iia`l daxäìBò Bðéàzepnl jixve ,miyly oipnl ¥¥¤
.mei miyly eixg`

déáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia` dywd -éðL Búî úà øáBwä ¥¦¥©¥¤¥§¥
éîé,ìâøä øçà íéîé äMîç äðBî ,ìâøä íãB÷ ílhan lbxd oi`y ¨¦¤¨¤¤¤£¦¨¨¦©©¨¤¤

zelia`d xwir z` lbxd mcew bdp `l ixdy ,dray zelia`
,mini dyly `idyBzëàìîela`d lyúéNòðmini dynga §©§©£¥

lbxd xg`y,íéøçà éãé ìòdk`lna mixeq` ezia ipae `ed j` ©§¥£¥¦
,drayd lk,åéúBçôLå åéãáòåezia ipak dk`lna exq`py s` ©£¨¨§¦§¨

(`"d d"t zegny),íéNBòezk`lnïéàå .Búéa CBúa àòðéöadíéaø ¦§¦§¨§¥§¥©¦
Bnò ïé÷qòúî,lbxd xg`y mini dynga engpl ¦§©§¦¦
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בני ישראל מתפללים בכל עת, כי התפילה מעיקרי עבודת השם יתברך היא, ועל ידה מתייחדים עם הבורא יתברך.
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oeikBa e÷qòúð øákLengpl,ìâøa.lbxa mila` mgpl xzeny ¤§¨¦§©§¨¤¤
ìk ,øác ìL Bììkxacìáà íeMî àeäL,la`d zngn ea aiigy - §¨¤¨¨¨¤¦¨¥

d,B÷éñôî ìâø,eixg` enilydl jixve lbxa xeq`yìëåxac ¤¤©§¦§¨
,íéaø é÷ñò íeMî àeäL,miax ici lry zelia` inegpz xnelk ¤¦¦§¥©¦

ïéàd,B÷éñôî ìâøinie mini dray mze` mibdepe ,lbxa mixzene ¥¤¤©§¦
.mkeza lbxd

:df oica mipte`d z` zhxtn `ziixadBøá÷eznlìLíéîé äL §¨§¨¨¦
äòáL äðBî ,ìâøä óBñazelia` ini,ìâøä øçà`l lbxa ixdy §¨¤¤¤¦§¨©©¨¤¤

okle ,x`eank lbxa ozip engpl mpn` .zelia` bdpíéîé äòaøà©§¨¨¨¦
íéðBLàøä,zelia`d ini zrayn mdy ,lbxd xg`lyíéaø ¨¦¦©¦

Ba ïé÷qòúîe ,engplìLBa ïé÷qòúî íéaø ïéà íéðBøçàä íéîé äL ¦§©§¦§¨¨¦¨©£¦¥©¦¦§©§¦
,engple÷qòúð øákLengplìâøadray enlype ,mini dyely ¤§¨¦§©§¨¤¤

.mila` megipl miniìâøåla` did mday lbxd ini zyly epiidc §¤¤
Bì äìBòxg`l minid x`y milyne ,zelia` ini miyly oipnl ¤

.lbxd
lbxd ini oi`y xn`y dax lr `iyewd z` `xnbd zniiqn

:miylyl el mileràôéqà åàì éàîixacy xnel oi` m`d - ©¨©¥¨
`tiqay ote`d lr xn`p miyly oipnl dler lbxdy `ziixad

.daxk `ly yxetne ,lbxd jeza ezn xawy
:`xnbd dgec,àìxn`p ,el dler lbxdy epipyy dnàLéøà Ÿ©¥¨

zelia`d ligzdy oeiky ,lbxd mcew mini ipy ezn z` xawyk
ote`d lr j` ,miyly oipnl miler lbxd ini okl ,lbxd mcew
ini m` `ziixad on dgked oi` lbxd mcew zelia`a ligzd `ly

.miler mpi`y xn`y daxl dyw `le ,`l e` miler lbxd
:dax lr ztqep `iyewdéáéúéàepipy ,daxl iia` dywd - ¥¦¥

,`ziixaaìL ïéðîì Bì äìBò ìâøá÷ ,ãöék íéLBøeznlúléçúa ¤¤¤§¦§©§¦¥©§¨¦§¦©
e ,ìâøä øçà äòáL äðBî ,ìâøäel` miniaéãé ìò úéNòð Bzëàìî ¨¤¤¤¦§¨©©¨¤¤§©§©£¥©§¥
ïéNBò åéúBçôLå åéãáòå ,íéøçàezk`lnïéàå ,Búéa CBúa àòðöa £¥¦©£¨¨§¦§¨¦§¦§¨§¥§¥

Ba ïé÷qòúî íéaøengplBì äìBò ìâøå ,ìâøa Ba e÷qòúð øákL ©¦¦§©§¦¤§¨¦§©§¨¤¤§¤¤¤
`ziixa ok` :`xnbd dwiqn .daxk `ly yxetne .miyly oipnl

efàzáeéz.eixac egcpe ,daxl `kxit - §§¨
okeàúà ék[`ayk-]ïéáø,laal l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦¨¨¨¦¨©©¦

,ìâøa Bøá÷ eléôà ,ïðçBé.miyly oipnl el miler lbxd iniïëå ¨¨£¦§¨¨¤¤§¥
éøBà[dxed-]ìâøa Bøá÷ eléôà ,déøa úãt éaøì øæòìà éaø déì ¥¥©¦¤§¨¨§©¦§¨§¥£¦§¨¨¤¤

.miyly oipnl el dler
epizpyna x`azp(.hi lirl)mini dyly la`zp xak m` wxy

:dfa zwelgn d`ian `xnbd .zelia`d lhan lbxdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaíéi÷zevn la`dähnä úéiôkipicn cg` `idy ¦¥§¦©©¦¨

,zelia`ìLéøö Bðéà ,ìâøä íãB÷ íéîé äLìâøä øçà dúBtëì C §¨¨¦¤¨¤¤¥¨¦¦§¨©©¨¤¤
lbxde ,zelia` xwir xak miiwy ,zelia` ini zray milydl

,dlhiaeléôà ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøáczelia` ipic bdp ¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦£¦
wxeléôàå ãçà íBéwxúçà äòLbedpl jixv epi` ,lbxd mcew ¤¨©£¦¨¨©©

.dray zelia`a eixg`
:dfa ewlgpy mitqep mi`pz,ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîàiax ixac ¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§

minkge xfril`éànL úéa éøác ïä ïäe,ìlä úéa éøác ïä ïä ¥¥¦§¥¥©©¥¥¦§¥¥¦¥
,ef zwelgna ewlgp md s`y xnelkíéøîBà éànL úéaLlbxdy ¤¥©©§¦

xak la`zp m` wx lhanìL,íéøîBà ìlä úéáe ,íéîé äLlhany §¨¨¦¥¦¥§¦
eléôàwx la`zp m`.ãçà íBé £¦¤¨

:dkldd dn mi`xen` zwelgnøa àéiç éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦¦¨©
dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà àaàyéaøì ïðçBé éaø [eäì] (äéì) øîà ©¨¨©©¦¨¨§¨§¥¨¨©§©¦¨¨§©¦
eléôà ,àðeä áøìe àaà øa àéiçwx la`zp m`ãçà íBéeeléôàwx ¦¨©©¨§©¨£¦¤¨£¦

úçà äòLe .dray zelia` lhan lbxd ,lbxd mcew,øîà àáø ¨¨©©¨¨¨©
ïãéc àpúk äëìä,epizpyn ly `pzdk -øîàcz` xaewd wxy £¨¨§©¨¦¨§¨©

eznìLäL.dray zelia` epnn lhan lbxd ,lbxd mcew mini §¨
òìwéà àðéáø[oncfp-]úøôc àøeñìxdpl dkenqd `xeq xirl - ¨¦¨¦§©§¨¦§¨

e ,zxtéàî àúëìä ,àðéáøì àáéáç áø déì øîàzegt la`zpyk ¨©¥©£¦¨§¨¦¨¦§§¨©
.lbxd mcew mini dylyndéì øîà,`piaxeléôàla`zpãçà íBé ¨©¥£¦¤¨

úçà äòL eléôàå.ezelia` lhan lbxd ©£¦¨¨©©
:mini dray `id zelia`y xewndéaøå àaà øa àéiç éaø áéúé̈¦©¦¦¨©©¨§©¦

àòìéwà ,àçôð ÷çöé éaøå énàezia zqipk xcga -ïa ÷çöé éaøc ©¦§©¦¦§¨©§¨©¦§¨§©¦¦§¨¤
eäééðéaî àúléî ÷ôð ,øæòìà,mdipian cenil xac `vi -ïépî ¤§¨¨¨©¦§¨¦¥©§¦©¦

úeìéáàìzbdepyäòáL,miniáéúëc(i g qenr)íëébç ézëôäå' ©£¥¦§¨¦§¦§¨©§¦©¥¤
,'ìáàì,bgd zenil la`d ini aezkd deeydäòáL âç äî,mini §¥¤©©¦§¨

äòáL úeìéáà óà.mini ©£¥¦§¨
:`xnbd dywnàîéàå`ed weqta `aend bgdyàîBé ãçc ,úøöò §¥¨£¤¤§©¨

:`xnbd zvxzn .cg` mei wx didz zelia`d mb ok m`e ,`ed
àeääef dyxc -íeMî Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãëì déì éòaéî ©¦¨¥¥§¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¦

ì ïépî ,äàéNð äãeäé éaøä÷Bçø äòeîLwx zny rnyy ,zn lr ©¦§¨§¦¨¦©¦¦§¨§¨
,ezxeawn mei miyly exary xg`lLdzelia`àlà úâäBð dðéà ¤¥¨¤¤¤¨

ïçkLàå ,'ìáàì íëébç ézëôäå' áéúëc ,ãçà íBé[epivn-]úøöò ¤¨¦§¦§¨©§¦©¥¤§¥¤§©§§¨£¤¤
.âç àîBé ãç éøwéàc§¦§¥©¨©

:dwegx dreny oica zwelgnïðaø eðz,`ziixaaäáBø÷ äòeîL ¨©¨¨§¨§¨
dzelia` ,dxeawd meil jenqa zny rnyy ,zn lrúâäBðipica ¤¤

ìLe äòáL,íéLeä÷Bçø äòeîLdzelia` ,dxeawd meindðéà ¦§¨§¦§¨§¨¥¨
àéä Bæéà .ãçà íBé àlà úâäBðdreny,ä÷Bçø àéä Bæéàå äáBø÷ ¤¤¤¨¤¨¥¦§¨§¥¦§¨

äáBø÷rnyykìL CBúaíéL,dxeawd on meiä÷Bçørnyyk §¨§§¦§¨
ìL øçàìíéL,dxeawd on mei,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác §©©§¦¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦

úâäBð ,ä÷Bçø äòeîL úçàå äáBø÷ äòeîL úçàipica ozelia` ©©§¨§¨§©©§¨§¨¤¤
ìLe äòáL.íéL ¦§¨§¦

:dkld wqtäzàL íB÷î ìk ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¤©¨
å ìé÷î ãéçé àöBîî õeç ,íéaøk äëìä ,ïéøéîçî íéaødkldBfly ¥¨¦¥¥§©¦©£¦¦£¨¨§©¦¥

,dwegx drenyïéøéîçî íéîëçå ìé÷î àáé÷ò éaøL ét ìò óàL¤©©¦¤©¦£¦¨¥¥©£¨¦©£¦¦
,x`eank,ìàeîL øîàc ,àáé÷ò éaøk äëìäcinzy `ed llkd £¨¨§©¦£¦¨§¨©§¥

.ìáàa ìé÷nä éøáãk äëìä£¨¨§¦§¥©¥¥§¥¤
:ok exed mi`xen`y miyrn d`ian `xnbddéì àéúà àðéðç áø©£¦¨¨§¨¥

äeáàc äòeîLeia` zny -î`xwpd mewn,éàæeç éaxg`l §¨©£¨¦¥¨¥
,mei miylyàcñç áøc dén÷ì àúàbedpl eilr cvik el`ye ¨¨§©¥§©¦§¨

.zelia`adéì øîà,`cqg axíBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äòeîL ¨©¥§¨§¨¥¨¤¤¤¨
.ãçàedénéàc äòeîL déì àúà énà øa ïúð áøen` dzny -éaî ¤¨©¨¨©©¦¨¨¥§¨§¦¥¦¥

,éàæeç,mei miyly xg`làáøc dén÷ì àúàeilr cvik el`ye ¨¥¨¨§©¥§¨¨
.zelia`a bedplàúâäBð dðéà ä÷Bçø äòeîL ,eøîà éøä ,déì øî ¨©¥£¥¨§§¨§¨¥¨¤¤

.ãáìa ãçà íBé àlà¤¨¤¨¦§¨
déáéúéà,`ziixaa epipy ,`axl in` xa ozp ax dywd -äna ¥¦¥©¤

íéøeîà íéøáccg` mei zbdep dwegx dreny `aiwr iaxly §¨¦£¦
,calaäåöî éúî äMîça,en`e eia` calnBnà ìòå åéáà ìò ìáà ©£¦¨¥¥¦§¨£¨©¨¦§©¦

bdepìLe äòáLíéLdrenyay jixacl dywe .zelia` lkk ¦§¨§¦
.m`d lr s` cala cg` mei zelia`a bedpl yi dwegx

:`ax uxzn,déì øîàdf `pz zrcïì àøéáñ àìå ,àéä äàãéçé ¨©¥§¦¨¨¦§Ÿ§¦¨¨
déúååk`aiwr iax zrc `l` ,dkldl ezenk miwqet ep` oi`e - §¨¥

,cala cg` mei dwegx drenya bedpl yi en`e eia`a s`y `id
.x`azpy itk la`a lwind ixack dkldy meyn ,dkldd jke

,`ziixaa epivn ef cigi zrceéaø ìL åéáà úîå äNòî ,àéðúc§©§¨©£¤¨¥¨¦¤©¦
a ÷Bãö`xwpd mewneäeòéãBäå ,÷æðéâwx jk lr wecv iaxløçàì ¨§¦§¨§¦§©©

ìLBnòL íéð÷æe äéeáà ïa òLéìà úà ìàLå àáe ,íéðL Leilr cvik ¨¨¦¨§¨©¤¡¦¨¤£¨§¥¦¤¦
,zelia`a bedpleøîàåelìLe äòáL âBäðéaø ìL Bða únLëe .íéL §¨§§¦§¨§¦§¤¥§¤©¦

,äìBba äéiçàxg`l wx jkn rnye l`xyi ux`a did diig` iaxe £¦¨©¨
,mei miylyìLe äòáL åéìò áLé,íéLlk lry minkgk xaqy ¨©¨¨¦§¨§¦

`vnpe .dwegx drenya s` miylye dray bedpl yi miaexwd
zelia` bdep en`e eia` lry zncewd `ziixaa epipyy dny
zrc `id ,`aiwr iaxl s`e dwegx drenya s` miylye dray

.ezenk dkld oi`e ,diea` oa ryil`
:df edyrn lr dywne ,`iig iax `ed diig` iaxy dxaq `xnbd

éðéà,dwegx drenya miylye dray diig` iax bdp ike -àäå ¥¦§¨
áødidydeçà øa[eig` oa-]àeäc ,àéiç éaøcmbdéúçà øaoa-] ©©£©§©¦¦¨§©£¨¥

[ezeg`,àéiç éaøca`d on `iig iax ig` did ax ia`y(.d oixcdpq), §©¦¦¨
,m`d on `iig iax zeg` dzid ax m`eíúäì ÷éìñ ékdlryk - ¦¨¦§¨¨

,`iig iax ecec mewn l`xyi ux`l laandéì øîà,axl `iig iax ¨©¥
m`dàaà,ig` `edy eaii` jia` -,íéi÷ ©¨©¨
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å÷éñôî ìâø ìáà íåùî àåäù ìë-mini ipy ayi ikc oeik .lbxd xg` enilydl jixvy

lbxd iptl-.lbxd xg` mini dyng ayile milydl jixvíéáø é÷ñr íåùî àåäù ìë
-miax inegpz ,xnelk-xg` ea weqrle milydl jixv `diy [ick] ewiqtn lbx oi`

.lbxa ea oiwqrzn `l` ,lbxdíéðåùàøä íéîé äráøà-miwqrzn miax lbxd xg` ly

xaky ,lbxa ewqrzpy dylyl oinilyne ,ea

.mini dyly lbxa ea ewqrzpäìår ìâøå-

.miyly oipnlàôéñà åàì éàî-ipzc `d

miyly oipnl dler lbxc-,`tiq` epiid

lbxa exaw ikc dpin heytize .lbxa exaw`-

epi` :xn`c ,`axl `iywe ,miyly oipnl dler

.dleràùéøà ,àì-mini ipy exaw` ,xcdn `w

lbxd mcew-.miyly oipnl el dler lbx

ligzd xake li`ed ,el dler i`ce mzdc

lbxa exaw la` .zelia`a-.`prci `l

ìâøä úìéçúá-`iywe ,lbx ly oey`x meia

.`axlìâøá å÷ñrúð øáëù-.dray lkåìéôà
ìâøá åøá÷-`le ,miyly oipnl dler lbx

.lbxd mcew exaw `irainïãéã àðú-`pz epiid

.(`ziixac)íéøåîà íéøáã äîá-zbdep dpi`y

.cg` mei `l`äùîç àìà-izn dray ipdn

) `xwa aizkc devn(`k `xwieeig` ezae epa :

.ezy`e ezeg`eàéä äàãéçé-.`aiwr iax `le

`py `l ,en`e eia` `py `l `aiwr iaxlc

.eiaexw x`y÷æðéâá-.mewnéáøã äåçà øá áø
àééç éáøã äéúçà øá àåäã àééç-`g` iaxc

dzn ,eaii` dpnn cilede ,d`l `yp ixtkn

iax clep dpnne ,xg` yi`n za dle lgx `ype

:`vnpe .ax odl clepe ,zad eaii` `ype .`iig

`iig iaxc deg` xa eaii` xa axxae ,dea`n

.din`n dizg`÷éìñ éë-laac exirn ax

.my `iig iax didy ,l`xyi ux`läéì øîà-

.axl `iig iaxíéé÷ àáà-eaii` :xnel dvex

?`ed miiw ,jia`
øîà
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øáëùÐ lbxa ea ewqrzpoiprl yxitc aeh mei iax axde .dxeya dkxae oinegpz

miyer oi`y xne` didy ,i"yx mya yxity ,i"xhien xefgn lr wleg d`xad

dcerq dlhae li`ed ,deyri `l inp Ð lbxd xg`le .zelia` `kile li`ed ,lbxa d`xad

d`xad `nyc ,crend xg`l i` crena d`xad i` i"yxl dil `wtqnc :'yexit .dpey`x

lre .zeyrl leki cigie li`ed miax iwqr epi`

lek`l xeq` oey`x mei lk ,onwl yxit d`xad

`l `dc .meia minrt izy lke` elit` ,elyn

.oey`x mei `l` ,dpey`x dcerq `xnb xn`w

äùìùoiwqrzn miax oi` mipexg` mini

Ðeaoicd `edc :zetqeza yxit

.mixg` ici lr ziyrp ezk`lncøîàiax

Ð zg` dry elit` cg` mei elit` opgei`iyw

il zi` `dc :il!dpyn mzqk dkld opgei iaxl d

äîÐ dray bg`ni` :wiic inlyexiae

lbx Ð ipiny :ipyne ?bgc dpenyk dpeny

"mini zray la` eia`l yrie"ne ,`ed envr ipta

)p ziy`xadxeaw mcew mzdc ,iiez`l ivn `l (

ozn mcewn oicinl oi`c ipyn inlyexiae .did

.`aeh i`xw iziin inlyexia mzde ,dxez

ìëliwn cigi `ven dz`y mewnmiaxe

Ð oixingnmiaxe xingn cigi oicd `ede

ixii` `kdc meyne ,miaxk dkld Ð oiliwn

,`wec e`l mewn lke .ikd hiwp liwn cigia
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íéøeîà íéøác äna :déøúa àøéæ éaø éðr .røB÷¥©¨¦©¦¥¨©§¥©¤§¨¦£¦

¯Bnà ìrå åéáà ìr ìáà ,äåöî éúî äMîça¯ ©£¦¨§¥¦§¨£¨©¨¦§©¦
àéää àéðz ék !CìBäå røB÷¯.Bnàå åéáà ãBáëì ¥©§¥¦©§¨©¦¦§¨¦§¦

ànhéî ïäkL ,íéðäk úLøôa øeîàä ìk :ïðaø eðz̈©¨©¨¨¨§¨¨©Ÿ£¦¤Ÿ¥¦©¥
ïäì¯,åéáà ,BzLà :ïä elàå ,ïäéìr ìaàúî ìáà ¨¤¨¥¦§©¥£¥¤§¥¥¦§¨¦

åéçà ïäéìr eôéñBä .Bzáe ,Bða ,BúBçàå ,åéçà ,Bnàå§¦¤¨©£§¦¦£¥¤¨¦
åéáàî ïéa äàeNð BúBçàå ,Bnàî äìeúaä BúBçàå©£©§¨¥¦©£§¨¥¥¨¦

íäéìr ìaàúnL íLëe .Bnàî ïéa¯ìr ìaàúî Ck ¥¥¦§¥¤¦§©¥£¥¤¨¦§©¥©
ïa ìr àlà ìaàúî Bðéà :øîBà øærìà ïa ïBrîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ,íälL íéiðL§¦¦¤¨¤¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¦§©¥¤¨©¤

åéìr ìaàúnL ìk :íéøîBà íéîëçå .åéáà éáà ìrå Bða¯àpz eðééä íéîëç .Bnr ìaàúî §§©£¦¨¦©£¨¦§¦¨¤¦§©¥¨¨¦§©¥¦£¨¦©§©¨
áø déì øîà ïëå ,déøa àéiçì áø déì øîàc àä ék .úéaa Bnr eäééðéa àkéà !àn÷©¨¦¨¥©§¦©©¦¦¨©£©¥©§¦¨§¥§¥£©¥©

dtàa :déøa äaøì àðeä¯dtà àìa ,àúeìéáà âBäð¯àá÷er øî .àúeìéáà âBäðéz àì ¨§©¨§¥§©¨§£¥¨§¨©¨¨¦§£¥¨¨§¨
ìLe äráL déìr áúéîì øáñ ,deîç øa déì áéëL.déçkLà ,déaâì àðeä áø ìr .íéL §¦¥©£¨©§¥¨£¥¦§¨§Ÿ¦¨©¨§©¥©§§¥

:àéðúc .BúBîçå åéîç àlà BzLà ãBáëì eøîà àì ?ìëéîì úéra àúéiðãeö :déì øîà£©¥¨¦¨¨¨¦§¥©Ÿ¨§¦§¦§¤¨¨¦©£§©§¨
BúBîç Bà åéîç únL éî¯.úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óBëì éàMø Bðéà ¦¤¥¨¦£¥©©¨¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤

dúBîç Bà äéîç únL àéä ïëå .úeìéáà dnr âäBðå ,Búhî äôBk àlà¯äàMø dðéà ¤¨¤¦¨§¥¦¨£¥§¥¦¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨
óà :Cãéà àéðúå .úeìéáà Bnr úâäBðå dúhî äôBk àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥§©§¨¦¨©
:eøîà úîàa ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óBëì éàMø Bðéà eøîàL ét ìr©¦¤¨§¥©©¨¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤¤¡¤¨§
åàì àlà !éããäà ïééL÷ .åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ,ähî Bì úrvîe ,ñBkä úà Bì úâæBî¤¤¤©©©©¦¨§©¤¤¨¨¨¨§©§¨¨§¨©£¨¥¤¨¨

ïàk :dðéî rîL¯ïàk ,BúBîçå åéîça¯àì :éëä énð àéðz .dðéî rîL ,íéáBø÷ øàLa §©¦¨¨§¨¦©£¨¦§¨§¦§©¦¨©§¨©¦¨¦Ÿ
BzLà ãBáëì eøîà¯déøa àúà .déålér rø÷ ,déøa øa déì áéëL øîéîà .ãáìa BúBîçå åéîç àlà¯økãéà ,détàa rø÷ ¨§¦§¦§¤¨¨¦©£¦§©©¥¨§¥¥©§¥¨©¦¨¥£¨§¥¨©§©¥¦§©

rø÷ áMeéîc¯."Bìérî úà rø÷iå áBià í÷iå" :áéúëc ?ïìðî ãnerîc äréø÷ :øîéîàì éLà áø déì øîà .ãnerî rø÷ í÷ ¦§¨¨©¨¨©§¨£©¥©©¦§©¥©§¦¨¦§¨§¨©¦§¦©¨¨¦©¦§©¤§¦
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מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך", על-ידי השלום מסתלקות כל ההעלמות, ההסתרים וההגבלות.
משיחת יו"ד שבט תשי"א



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc ohw cren(iyily meil)

déì øîày dz` rcei ike ,axànéàjzeg` `idy in` -,úîéi÷ ¨©¥¦¨©¤¤
.ia` lr ipl`ey dz`ydéì øîàoiicr ok` m`d ,`iig iaxànéà ¨©¥¦¨

[jn`-]déì øîà .úîéi÷y dz` rcei ike ,axàaà[ia`-],íéi÷ ©¤¤¨©¥©¨©¨
jk jezne .eilr jizayd `l oiicr ixd ,in` lr ipl`ey dz`y

okle ,miniiw mpi` mdipyy `iig iax oiadì déì øîàdéònL ¨©¥§©¨¥
,[eynyn-]éìòðî éì õBìç,lcpqd zlirpa xeq`y la` oick £¦¦§¨©

éìk éøçà CìBäå[icba-],õçønä úéáìdpi` dwegx drenyy §¥©£©¥©§¥©¤§¨
bdpy xg`l cine ,elekk meid zvwne ,cg` mei `l` zbdep

.la`l dxeq`d dvigxa xzen zelia`a
:`iig iax zbdpdn micnly zeklddúìz dpéî òîLmicnl - §©¦¨§¨

,zekld yly ef dbdpdndpéî òîLeilrp `iig iax ulgy dnn - §©¦¨
y ,eiaexw ezny rnyykdpéî òîLe ,ìcðqä úìéòða øeñà ìáà- ¨¥¨¦§¦©©©§¨§©¦¨

y ,cala mei eze`a zelia`a bdpy dnndðéà ä÷Bçø äòeîL§¨§¨¥¨
dpéî òîLe ,ãçà íBé àlà úâäBð,ugxnd zial cin jldy jkn - ¤¤¤¨¤¨§©¦¨

y,Bleëk íBiä úö÷îbdpy aygp zelia`a meid zvwn bdpy oeike ¦§¨©§
dwegx drenya bdp diig` iaxy dn lr dywe .meid lk da

.miylye dray
,md miyp` ipy :`xnbd zvxzn,ãeçì äéiçà éaø ,ãeçì àéiç éaø©¦¦¨§©¦£¦¨§

`iig iaxe ,miylye dray bdep dwegx drenyay xaq diig` iax
.cala cg` mei bdepy xaq

ziyrpy cr zelia`a bedpl ozip did `ly daexw dreny oic
:dwegx drenyìâøa äáBø÷ äòeîL òîL ,ïéáà øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©¨¦¨©§¨§¨¨¤¤

exar `l oiicre ,eiaexwn cg` el zny lbxd jeza rny -
,mei miyly ezxeawnúéNòð ìâøä éàöBîìedrenyd,ä÷Bçø §¨¥¨¤¤©£¥§¨

lbxd ,dxeawd on mei miyly exar xakyBì äìBò,miyly oipnl ¤
t"r` miyly xg`l drnyy dwegx drenyk el zaygpe

,miyly jeza drnyyâäBð Bðéàåzelia`a.ãçà íBé àlàokeéðz §¥¥¤¨¤¨¨¥
ïîc àcà éaøxirdéøñ÷`ziixaaïðçBé éaøc dén÷oiprl df oic ©¦©¨§¦¥¨¦©¥§©¦¨¨

,zay,ä÷Bçø úéNòð úaL éàöBîìe ,úaLa äáBø÷ äòeîL òîL̈©§¨§¨§©¨§¨¥©¨©£¥§¨
.ãçà íBé àlà âäBð Bðéà¥¥¤¨¤¨

dreny zaya e` lbxa rnyyk :drixw iabl zwtzqn `xnbd
m`d ,dwegx ziyrp mdixg`le daexwòøB÷la` oick ecbaBà ¥©

.òøB÷ Bðéà:`xnbd zhyet.òøB÷ Bðéà ,øîà épî éaøeàðéðç éaø ¥¥©©¦©¦¨©¥¥©©¦£¦¨
.òøB÷ ,øîà̈©¥©

,òøB÷ Bðéà àðéîàc éãéãì àîìLa ,àðéðç éaøì épî éaø déì øîà̈©¥©¦©¦§©¦£¦¨¦§¨¨§¦¦©£¦¨¥¥©
eðééämeynàkéà àìcdf ote`aäòáL úeìéáàly zelia` `l` ©§§Ÿ¦¨£¥¦§¨

,drixwa aiegn dray zelia`a aiegnd wxe ,cg` meiCãéãì àlà¤¨§¦¨
òøB÷ zøîàcaeig ike ,dywàìa äòéø÷zelia`,àkéà éî äòáL §¨§©§¥©§¦¨§Ÿ¦§¨¦¦¨

.drixwa eaiign dz` recne
:`xnbd dywnàìåzelia` aeig `la drixw aeig oi` ike - §Ÿ

,drayàøéæ éaøc äeçà dì éøîàå àøéæ éaøc äeáà éñéà àéðúäå§¨©§¨¦¦£¨§©¦¥¨§¨§¥¨£¨§©¦¥¨
`ziixaòBø÷ì ÷eìç Bì ïéàL éî ,àøéæ éaøc dén÷cg` zzina ©¥§©¦¥¨¦¤¥¨¦§©

,eiaexwnBì ïncæðådrixwl ozipd welgòøB÷ ,äòáL CBúa,eiykr §¦§©¥§¦§¨¥©
oncfp m` j`,òøB÷ Bðéà ,äòáL øçàì.dray xg`l drixw oi`y §©©¦§¨¥¥©

`ziixad ixac rnyykedéøúa àøéæ éaø éðò,dnilydeäna ¨¥©¦¥¨©§¥©¤
íéøeîà íéøác,dray xg`l rxew epi`yan cg` znéúî äMîç §¨¦£¦§£¦¨¥¥

äåöîeia` caln ,mdl `nhin odky eiaexw zyngn cg` - ¦§¨
,en`eCìBäå òøB÷ ,Bnà ìòå åéáà ìò ìáà`lyk dray xg`l mb £¨©¨¦§©¦¥©§¥

zaeg yi dray xg`l s`y x`eane .mcew erxewl welg el did
aiig dwgxzpe daexw dreny rny m` mb ok m`e ,la`l drixw

.dray zelia` bdep epi`y s` drixwa
,dray xg`l drixw aeig oi`y xnel yi mlerl :`xnbd zvxzn

eàéää àéðz éëepi` ,en`e eia` zena dray xg`l rexwl yiy ¦©§¨©¦
`l` drixw aeig oicn,Bnàå åéáà ãBáëì.m`e a` ceaik oicne ¦§¨¦§¦

:la`zdl jixv ezny miaexw el` lr zx`and `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨

øeîàä ìkmixkfend miaexwd lk -íéðäk úLøôa(b-a `k `xwie) ¨¨¨§¨¨©Ÿ£¦
Ls`ïäkznl `nhidl xeq`d.ïäéìò ìaàúî ìáà ,ïäì ànhéî ¤Ÿ¥¦©¥¨¤¨¥¦§©¥£¥¤

ïä elàå:miaexwd mze`BúBçàå åéçà ,Bnàå åéáà ,BzLàdlezad §¥¥¦§¨¦§¦¨¦©£
,eia`n eclepy.Bzáe Bðaeïäéìò eôéñBäz` minkgBúBçàå åéçà §¦¦£¥¤¨¦©£

äìeúaäeclepyBnàî,xg` a`neåz`BúBçàdïéa ,äàeNð ©§¨¥¦§£§¨¥
wx dclepyåéáàîe zxg` m`neïéáwx dclepyBnàî.xg` a`ne ¥¨¦¥¥¦

åy minkg etiqed ceríäéìò ìaàúnL íLk-zray zzin lr §§¥¤¦§©¥£¥¤
,eiaexwìò ìaàúî CkzziníälL íéiðLepa e` eia` zn m` - ¨¦§©¥©§¦¦¤¨¤

,mdn cg` ly eza e`øæòìà ïa ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¤¤§¨¨
,åéáà éáà ìòå Bða ïa ìò àlà ìaàúî Bðéà ,øîBàx`y mr j` ¥¥¦§©¥¤¨©¤§§©£¦¨¦

.mdia` e` mpa zzin lr la`zn epi` eiaexwìk ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨
aexwBnò ìaàúî åéìò ìaàúnL.epa e` eia` lr ¤¦§©¥¨¨¦§©¥¦

:`xnbd dywníéîëç,eiaexw mr la`zny exn`yàpz eðééä £¨¦©§©¨
àn÷.siqedl e`a dne ,`aiwr iax `edy `nw `pz ixac md - ©¨

:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàwx la`zn m` ewlgp - ¦¨¥©§
miaexwdyk,úéaa Bnòs` mdnr la`zn `aiwr iax zrcl ¦©©¦

.ziaa enr mdyk wx la`zn minkg zrcle ,ziaa enr mpi`y
eäaøì àðeä áø déì øîà ïëå ,déøa àéiçì áø déì øîàc àä éë¦¨§¨©¥©§¦¨§¥§¥¨©¥©¨§©¨

,déøa,zelia`a eid mdizeypykdtàajzy` ipta -âBäð §¥§©¨§
dtà àìa ,àúeìéáàdipta `ly -.àúeìéáà âBäðéz àì £¥¨§Ÿ©¨Ÿ¦§£¥¨

welig yiy dgikene ezy` mr zelia`a dyrn d`ian `xnbd
:diaexw x`yl dn`e dia` oiaäeîç øa déì áéëL àá÷eò øî- ©§¨¨¦¥©£¨

,dig` lr dla`zd ezy`e eing oa el zndéìò áúéîì øáñ- ¨©§¥©£¥
ezy` mr eilr la`zdlìLe äòáLìò .íéL[qpkp-]àðeä áø ¦§¨§¦¨©¨

,déaâìedéçkLà,ezy` mr la`zn e`vn -déì øîà,`ped ax §©¥©§§¥¨©¥
ìëéîì úéòa àúééðãeöxnelk ,lek`l jpevx la` zecerq ike - ©§¨¨¨¥§¥©

ixd ,la`zn jpd recneøîà àìla`zdl yiy minkgãBáëì Ÿ¨§¦§
àlà ,BzLàlr,BúBîçå åéîçjixv oi` diaexw x`y lr la` ¦§¤¨¨¦©£

,jk gikedl yie .dnr la`zdlàéðúc,`ziixaaBà åéîç únL éî §©§¨¦¤¥¨¦
úìçBk úBéäì BzLà úà óeëì éàMø Bðéà ,BúBîçaiaq reavl - £¥©©¨¤¦§¦§¤¤

iepl dipirúñ÷Bt úBéäìåo`kl ewlgle wxqna dxry owzl - §¦§¤¤
,la`zdl `ly dtekl leki epi`y ,o`kleàlà`ed s`äôBk ¤¨¤

Búhîzelia` ipicn cg` `edydnò âäBðåaúnL àéä ïëå .úeìéáà ¦¨§¥¦¨£¥§¥¦¤¥
àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà ,dúBîç Bà äéîç̈¦¨£¨¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤¤¨

Bnò úâäBðå dúhî äôBka.úeìéáàlrady ef `ziixaa epl ixd ¨¦¨¨§¤¤¦£¥
.dla`a ezy` mr szzydl aiigCãéà àéðúå`ziixaa eli`e - §©§¨¦¨

,epipy zxg`eøîàL ét ìò óàezeng e` eing zn m`y minkg ©©¦¤¨§
,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óeëì éàMø Bðéàlkn ¥©©¨¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤

mewneøîà úîàayúöçøîe ähî Bì úòvîe ñBkä úà Bì úâæBî ¤¡¤¨§¤¤¤©©©©¦¨©§¤¤
åéìâøå åéãé åéðt Bìdxe`kle .zelia`a bedpl jixv epi`e ,oinga ¨¨¨¨§©§¨

éããäà ïééL÷,ef z` ef zexzeq zeziixad -dpéî òîL åàì àlà ©§¨©£¨¥¤¨¨§©¦¨
yïàkxaecn ,ezy` mr la`zdl zaiignd dpey`xd `ziixaa - ¨
azzin,BúBîçå åéîçeïàkepi`y da x`eany dipyd `ziixaa - §¨¦©£¨

xaecn ,aiigíéáBø÷ øàLaok` :`xnbd dwiqn .ezny dlyòîL ¦§¨§¦§©
dpéî.ezenge eing lr wx ezy` mr la`zny ,`ped axk ¦¨

:ztqep di`xeøîà àì ,éëä énð àéðzla`znyàlà ,BzLà ãBáëì ©§¨©¦¨¦Ÿ¨§¦§¦§¤¨
lrãáìa BúBîçå åéîç.diaexw x`y lr `le ¨¦©£¦§¨

déøa øa déì áéëL øîéîà.epa oa zn -déåléò òø÷ecba rxw - £¥©¨¦¥©§¥¨©¦¨¥
.drenyd z` rnyyk cin eilrdétàa òø÷ déøa àúà`ayke - ¨¨§¥¨©§©¥

jk xg`e ,eipta aey xnin` rxw epaøkãéà[xkfp-]òø÷ áMeéîc ¦§©¦§¨¨©
,oick cnerna `leí÷eòø÷a aey.ãneòî ¨¨©§¨

xwl jixvy xewnd z` zx`an `xnbd:cnern reáø déì øîà̈©¥©
.ïìðî ãneòîc äòéø÷ ,øîéîàì éMà,xnin` el aiydáéúëcaei`a ©¦©£¥©§¦¨¦§¨§¨¨¦§¦

eipa zzin lr rnyyk(k ` aei`),'Bìéòî úà òø÷iå áBià í÷iå'©¨¨¦©¦§©¤§¦
.drixwa cenrl yiy x`eane

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

על כל רב בישראל, להודיע לקהל עדתו כי הצרות והייסורים חבלי משיח המה, וה' אלוקינו דורש מאתנו תשובה לתורה ומצוות, שלא 
נעכב ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

היום יום ח שבט



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc ohw cren(iriax meil)

:iy` ax el dywdäzòî àlàxn`py dvilg iabl(g dk mixac) ¤¨¥©¨
,'dzç÷ì ézöôç àì øîàå ãîòå'ikeénð éëäaiigy ,oicd `di §¨©§¨©Ÿ¨©§¦§©§¨¨¦©¦

,dzgwl izvtg `l xne`yk cenrlàéðz àäålky `ziixaa §¨©§¨
xyk dvilgd dyrnïéaulegdykáLBéeïéá`edykãîBòeïéá ¥¥¥¥¥

`edykäheî.eciv lr ¤
:xnin` uxizíúä ,déì øîàdvilga'øîàiå ãîòiå' áéúk àì ¨©¥¨¨Ÿ§¦©©£Ÿ©Ÿ©

ipa oeylk xn`p `l` ,jk xnele mewl jxvede ayiy rnyny
mle` ,xn`e cnry mc`àëäaei`a,'òø÷iå í÷iå' áéúkrnyne ¨¨§¦©¨¨©¦§©

.cnern znd lr rexwl yiy x`ean dfne ,rexwl mwe ayiy
:aei`n di`xa dpc `xnbdàéäL äòéø÷ì ïépî ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨¦©¦¦§¦¨¤¦

øîàpL ,ãneòî(k ` aei`)òø÷iå áBià í÷iå'dywn .'Flirn z` §¨¤¤¡©©¨¨¦©¦§©¤§¦
,oicd jky meyn cnern rxwy oipn :`xnbdàúléî àîìc¦§¨¦§¨

ãáòc àeä àúøéúé,eipa lk ezny xrv aexn xac siqed `ny - §¥§¨§¨©
,éëä àîéz àì éàcmy xn`py dny dywi,'BLàø úà æâiå'ylzy §¦Ÿ¥¨¨¦©¨¨¤Ÿ

ike ,ey`x xryénð éëäi`ce `l` ,ok zeyrl la` lk aiigzi ¨¦©¦
drixw oic epnn micnl cvike ,ezaegn xzei la` iyrn siqed

.la` lka cnern
:`xnbd zx`an oklàlàcnern drixw micnl,àëäîxn`py ¤¨¥¨¨

jlnd cec oa oepn` zzina(`l bi 'a l`eny)úà òø÷iå Cìnä í÷iå'©¨¨©¤¤©¦§©¤
,'åéãâa.cnern `id zn lr drixwy x`eane §¨¨

:`xnbd dywnãéáò àúøéúé àúléî àîìãå`l `ed mb `ny - §¦§¨¦§¨§¥§¨¨¦
,epa zbixd lr xrvn `l` oicd on jk dyr,éëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦

my xn`py dn dywi,'äöøà ákLiå'ikeénð éëä,la` lk bdpi ©¦§©¨§¨¨¦©¦
àéðúäåm` ,`ziixaaáLéla`dähî éab ìòe`àqk éab ìòe` §¨©§¨¨©©©¥¦¨©©¥¦¥

éðééãeà éab ìòdlecb zyzkn -(ïìåëî ò÷ø÷ éáâ ìò äìåãâ) ©©¥§¨¦
eléôà eøîà ïlekî äìBãb]oyi.BúáBç éãé àöé àì ,[ò÷ø÷ éab ìò §¨¦¨¨§£¦©©¥©§©Ÿ¨¨§¥¨

,ïðçBé éaø øîàå`ed ezaeg ici `vi `ly oicdúéiôk íéi÷ àlL §¨©©¦¨¨¤Ÿ¦¥§¦©
ähnäxrvn dzid cec zaiky i`ce ok m`e .la` oick dilr ayie ©¦¨

gikedl ozip cvik ezaegn xzei dyry oeike ,la` ipicn `le
.exrvn jk bdpy `le dkldn cnern rxwy

:`xnbd zvxzndéì øîàxn`py dn ,dywnl `ng xa inx ¨©¥
`l` ,ux`d lr ynn akyy dpeekd oi` 'dvx` akyie'ïéòk§¥

,äöøà`vnpe ,ux`l jenqa dilr akye ezhin dtky xnelk ©§¨
.cnern drixw myn micnle ,la` ipicn `ed weqta xn`pd lky

:zelia`d inia mixeq`d mixacd z` dpen `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ïäa øeñà ìáàL íéøác elà(å),zelia`d ini zrayaøeñà §¥§¨¦¤¨¥¨¨¤¨

äëéñáe ,äöéçøáe ,äëàìîa,onyaúìéòðáe ,ähnä LéîLúáe ¦§¨¨¦§¦¨§¦¨§©§¦©¦¨¦§¦©
ìcðqä,xer lyìå ,íéáeúkáe íéàéápáe äøBza úBø÷ì øeñàåúBðL ©©§¨§¨¦§©¨©§¦¦©§¦§¦§

Løãna ,äðLna,miweqtn mipicd zeyxc -úBëìäáeepypy ©¦§¨©¦§¨©£¨
,zeziixaañ"Mäáe,mi`xen`d zexaq -úBãâàáeinrh ly §©©©£¨
.ze`xwndBì ïéëéøö íéaø eéä íàåmdl yexciyòðîð Bðéà §¦¨©¦§¦¦¥¦§¨

.yexclnúéáì ñðëðå ,éøBtéöa éñBé éaø ìL Bða úîå äNòîe©£¤¨¥§¤©¦¥§¦¦§¦§©§¥
Løãnäzela`d inia,Blek íBiä ìk Løãåmikixv miax eidy oeik ©¦§¨§¨©¨©

.el
:ef dkld oipra dyrn d`ian `xnbdàòøzéà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¦§§¨

àúléî déae ,la` xac el rxi` -à÷øéôì ÷ôéîì àìc øáñ`l - ¥¦§¨¨©§Ÿ§¥©§¦§¨
.dxez cenlz xeqi` meyn dyxcl z`vl,àðéðç éaø déì øîà̈©¥©¦£¦¨

y `ziixaa epipy ixdòðîð Bðéà Bì ïéëéøö íéaø eéä íà.yexcln ¦¨©¦§¦¦¥¦§©
j` ,yexcl dax `vi ok`edéìò àøBîà éî÷Bàì øáñcinrdl - ¨©§§¥¨¨£¥

.libxk mx lewa eixac lr xefgiy elv` onbxezn mb,áø déì øîà̈©¥©
ixdàéðzmiaxl zexedl la`l xzeny `ziixaaàlL ãáìáe ©§¨¦§©¤Ÿ

,ïîbøez ãéîòéozipy dn lka zepyl yiy:`xnbd zxxan .àlàå ©£¦§§¨§¤¨
ãéáò éëéädaiyn .eixac z` xeaivd rnyiy dyer cvik - ¥¦¨¦

:`xnbdàéðúc àä ék,`ziixaaøa äãeäé éaø ìL Bða úîå äNòî ¦¨§©§¨©£¤¨¥§¤©¦§¨©
,éàòìéàel mikixv miax eideLøãnä úéáì ñðëðåzela`d inia ¦§©§¦§©§¥©¦§¨
,yexclàeä Lçìå ,Bcöa áLéå àéá÷ò ïa äéððç éaø ñðëðåixac z` §¦§©©¦£©§¨¤£©§¨§¨©§¦§¨©
dyxcdàéá÷ò ïa äéððç éaøå ,àéá÷ò ïa äéððç éaøìdxn` §©¦£©§¨¤£©§¨§©¦£©§¨¤£©§¨

òéîLä ïîbøeúå ,ïîbøeúìlewa dze`.íéaøìlr xzen dfk ote`ae §§§¨§§§¨¦§¦©¨©¦
.onbxez ici

:zelia`d inia oilitz zgpd ipica `ziixa,ìáà ,ïðaø eðzaìLäL ¨©¨¨¨¥§¨
íéðBLàøä íéîézelia`d lyøeñàelî .ïéléôz çéðäìmeiéLéìM ¨¦¨¦¦¨§¨¦©§¦¦¦§¦¦
éLéìLe ,Cìéàåenvrðäì øzeî ,ììëaå ,ïéléôz çés`íéðt eàa íà §¥¨§¦¦¦§¨¨§¨¦©§¦¦§¦¨¨¦

úBLãç,engpl dzr cr e`a `l oiicry miyp` -õìBç Bðéà £¨¥¥
,mipey`xd minia mb mgipdy edecygiy yyeg epi`e oilitzd

ìáà ,øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácaíéðBLàøä íéîé éðLly ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¨¥§¥¨¦¨¦¦
zelia`d,ïéléôz çéðäì øeñàeîmeiéðLå éðMenvrøzeî ,ììëa ¨§¨¦©§¦¦¦¥¦§¥¦¦§¨¨

úBLãç íéðt eàa íàå ,ïéléôz çéðäì,ipya,õìBçedecygiy §¨¦©§¦¦§¦¨¨¦£¨¥
.oey`x meia mb gipdy

:mi`pzd zexaq zx`an `xnbdéaøc àîòè éàî ,äðúî áø øîà̈©©©§¨©©£¨§©¦
áéúëc ,øæòéìà(g cl mixac)dyn zzin xg`lìáà éëá éîé eîziå' ¡¦¤¤¦§¦©¦§§¥§¦¥¤

,'äLîgipdl ie`x oi`e ,la` ini ipy epiide ,mipy miax herine Ÿ¤
.'x`t' mda xn`py oilitz mdaéaøc àîòè éàî ,àðéò áø øîà̈©©¥¨©©£¨§©¦

áéúëc ,òLBäé(i g qenr)ly dviw lr l`xyil `iapd zgkeza §ª©¦§¦
`ehgl etiqei m` l`xyi zcr,'øî íBék dúéøçàå'meik epiide §©£¦¨§¨

:`xnbd dywn .cg` mei `edy rnyne ,xnd la`dòLBäé éaøå§©¦§ª©
énð,eixacl dyw'Bâå 'éîé eîziå' áéúk àäipy la`dy rnyny ©¦¨§¦©¦§§¥§

:`xnbd zvxzn .mini,Cì øîà,cg` mei wx `ed la`d zn`a ¨©¨
eäLî éðàLmeyn ,jkn xzei eilr ela`zpyéwúcdéìáà ó- ©¦Ÿ¤§©¦¤§¥

:`xnbd dywn .ezelcb iptn wfg ela` didyàä ,énð øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤©¦¨
,'øî íBék dúéøçàå' áéúk:`xnbd zvxzn .cg` mei wx `edy §¦§©£¦¨§¨

àøéøî øwéòla`d zexixn -,àeä àîBé ãç,ikaa zeaxdl yi eae ¦¨§¦¨©¨
.sqep mei jynp `ed j`

:dfa dkldd d`ian `xnbdøæòéìà éaøk äëìä ,àìeò øîà̈©¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
,äöéìça,zeycg mipt mi`ayk oilitzd uelgl jixv oi`y ©£¦¨

,äçðäa òLBäé éaøk äëìäå.ipyd meia mgipdl xzeny ©£¨¨§©¦§ª©©£¨¨
:`xnbd zwtzqna ,eäì àéòaéàmei,àìeòì éðLm`dõìBçmipta ¦©§¨§§¥¦§¨¥

zeycg.õìBç Bðéà Bà:`xnbd zhyetõìBç ,àìeò øîà ,òîL àz ¥¥¨§©¨©¨¥
,zeycg mipt mi`aykçéðîee ,ekldykeléôàmi`a m`äàî ¥¦©£¦¥¨

.íéîòtdny i`ce ,uleg epi`y xfril` iaxk dkldy xn`y oeike §¨¦
meia ulegy xaqy `vnpe ,ipyd meia ezpeek gipne uleg xn`y

:`ziixan di`x `xnbd d`iane .ipydïa äãeäé ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¨¤
õìBç ,øîBà àîézzeycg miptaçéðîee ekldykäàî eléôà ¥¨¥¥¥¦©£¦¥¨

íéîòt.meia §¨¦
:zwleg drcçéðäL ïåék ,øîà àáøipyd meia oilitzBðéà áeL ¨¨¨©¥¨¤¥¦©¥

õìBç:`xnbd dywn .zeycg mipta s`øîàc àeä àáø àäålirl) ¥§¨¨¨§¨©
(.kyøîàc ïãéc àpúk äëìädhind dtk m`yìLäLmcew mini £¨¨§©¨¦¨§¨©§¨

oiprl recne ,mini dyly zbdepy x`eane ,zelia`d miiw lbxd
.ipyd meia xak lwin oilitz
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הקשיבו יהודים! בחב"ד בכלל הייתה הדרישה לעשייה עצמית ולא להסתמך על הרביים.
משיחת יו"ד שבט תשי"א

על כל אחד להפוך בעצמו את השטות של "לעומת-זה" ואת ריתחת הנפש הבהמית – לקדושה.
משיחת יו"ד שבט תשי"א

oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtohw cren
éðééãåà-.dlecb zyzkníìåëî-`vi `l rwxw iab lr oyi elit` exn`-dtkiy cr

.dilr ayie ezhnäöøà ïérë-.cnern drixw mlerle .dilr ayie ezhn dtky ,xnelk

úåø÷ì øåñàå-) lirl opixn`ck(`,ehxn`c `de .mec wp`d :l`wfgil `pngx xn`cn :

)(`,dk dkeqoilitzd on ueg dxeza zexen`d zevnd lka aiig la` :-x`y mzd

ipd la` ,`nlra zevn-.dgny eda zi`

äéì íéëéøö íéáø-.dyxcléî÷åàì øáñ
äéìr àøåîà-.onbxezììëá éùéìùå-xzen

ipy `l` epi` zelia` xwirc .oilitz gipdl

.miniúåùãç íéðô åàá íàå-,iyily meia

`ki`c ab lr s` .oilitz uleg epi` ikd elit`

inp mipey`xd mini [ipya] ixn` `nlc yginl

.oilitz gipd'åëå øîåà rùåäé éáø-xwirc

.cg` mei `l` epi` zelia`íéðô åàá íàå
úåùãç-ipy meia-.oilitz ulegàîòè éàî

øæòéìà éáøã-.mini ipy zelia` xwir xaqc

éîé åîúéå áéúëã-.mini ipy rnyncø÷ér
ãçà íåé àøéøî-.mini ipy zelia` la`äëìä

äöéìçá øæòéìà éáøë-zeycg mipt e`a m`y

iyilya-ryedi iaxk dklde ,uleg epi`

dgpda-.oilitz gipdl xzen ipyacéðùá
õìåç àìårì-iaxk dkld xn`w iyilya

ipya la` ,uleg epi` xn`c xfril`-`l

.`l i` uleg i` `prciçéðîå õìåç-.ipya

zeycg mipt e`a ike .meia minrt d`n elit`

-zeycg mipt `kil ike ,uleg-.gipnàáø
çéðîù ïåéë øîà-miptl uleg epi` aey ,ipya

.zeycgàáø øîàäå-) lirl(`,kziitka

mini dyly xn`c ocic `pzk dkld ,dhnd

inp ikd .zelia` xwir-mini dyly irap

.oilitz gipdl
äåöî

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

àìàÐ inp ikd xn`e cnre dzrn`de .ayein elit` epiid Ð xn`e cnre :rnyn

) "dvilg zevn" wxt opixn`c(`,ew zenaijixv `ny dligzkl Ð icenr iza

) "miyp`d ipy ecnre"c :dyw edin .opaxcn dcinrhi mixac:xnel yie !cner opirac (

) "eycwe ecnre" enk ,ayein elit` rnyn i`ce "xn`e cnre"c(a,gi lirl"cnre" la`

.ikd rnyn `l cegléàãikd `niz `l

Ð 'eke dvx` akyie"dvx` akye"c ab lr s`

`lc ab lr s` ,ray zac clid lv` inp aizk

`iapde li`ed :`nye ?epa lr `l` aizk zn iab

it lr s`e ,znk `ed ixd Ð "zeni zen" el xn`

:inlyexia xn` df oiprke .digiy eilr lltzdy

lean zeidl cizry rcei didy `ed jexa yecwd

zetqezae .leand mcew enler lr la`zn did Ð

xne` dligza :dpeyn `ibeqd ik ,dywd axd

xcde ,ikd `niz `l i`c ,car `zxizi `zln

`zln :'it ikdc l"pe !ezaeg ici `vi `lc dywn

,rwxw iab lr akye ezhn dtk inp ikde ,`zxizi

akye xninl `kilc .`zxizi `zln car ok m`e

ezaeg ici `vi `l `dc Ð dhnd ziitk epiid Ð

y `kile ,oirk :dil xn` .dhnd ziitkn.xezi me

`zln didy xneln ikd iiepyl dil `gipe

.dhnd ziitkn drixw gikedle ,`zxizi

åìàÐ oda xeq` la`y mixac`l `kd

ziitk oebk odilr deevny mixac aiyg

ilin `l` aiyg `lc ,y`xd ztihre dhnd

,aiyg `l mely zli`ye oilitz .oda xeq`c

`l zqeakz .onwl xn`ck ,la`d ini lk df oi`c

lirlc ab lr s` .dvigx llka `iedc Ð aiyg

)(`,ehla` .zqeakzle dvigxl i`xw ixz iziin

iwet`l .`l Ð reayd lk mibdep `lc ipd

l`eny epiaxy yxity xfril` iax axd yexitn

dyly xg` dk`ln zeyrl la`l xizn did

ztihr zeyrl dzr oibdep oi`y dne .mini

opixn`c `d` opiknq Ð dhnd ziitke y`xd

`lc ,dhnd ziitka aiig epi` i`pqk` :inlyexia

oia ep` ,ok enke .sykn :yexit .`ed yxg oexnil

ozil yi cere .zegtye micar epipia yie ,mixkpd

oileki jk eply zehny itl :dhnd ziitka mrh

zxkip oi`e ,df cvn enk df cvn zgpa akyl

dlrnln miqicpew drax` odl yic ,diitkd

jixv oi` ybxc :onwl opixn`cke .milbx oirk

Ð y`xd ztihra mrh ozil yi cere .ezetkl

ztihr oipr wegy icil m` ik `ian did `ly

.mil`rnyiøåñàåÐ dxeza zexwl

did awri epiax ik azk ipwf wgvi epiax zaeyza

mirxd mixacae zepiwae aei`a ela` inia xqe`

dryz enk ,oizrnya dil ipz `lcn ,dinxiay

) ziprz idliy a`a(`,l.xizde xfg ezepwf iniae .

.libx epi`y mewna dpey la` :xn` inlyexiae

wxta xne`y ,a`a dryza enk dpeyy rnyn

) ziprzc `xzamyepi`y mewna `xew la` :(

dryze la`c dxe`kl rnyn .'eke zepiwe aei`a `xewe ,libx epi`y mewna `xew la` 'ek dxeza zexwl xeq`e ,a`a dryza zebdep Ð la`a zebdepd zevn lk :mzd xn`w ikde .libx

) lirl xn`wcn xeq`l di`x wgvi iax `iady dne .dinxiae zepiwae aei`a `le ,ixy `wec `dc rnyn ,libx epi`y mewna dpey la` ,edine .inlyexia xn`wck ,oiey a`a(`,ehxeq`

) ziprza xn`ck .egnynd xacn `l` xn`w `lc ,dii`x il d`xp oi` Ð lkd rnyne "mec wp`d" xn`py ,dxez ixaca(`,ledlekc rcz ."al ignyn mixyi 'd icewt" xn`py meyn

.ela` ini lk xeq` epi`e "jilr yeag jx`t" xn`py ,oilitza xeq` xn`w `dc ,`wec e`l

éùéìùîÐ jli`eoke .oilitza Ð "enzie" i`de .xfril` iax axd "dyn la` ika ini enzie" aizkc ,mini ipyl `l` `xw iziin `l `dc ,opaxcne .elekk [ezvwn] opiayg iyilye

) zeaezka qxhpewa yxitck ,x`t df oi`e xtra llerzn ytp xn `edy dry lkc ,ilin x`y lkn ith Ð "xn meik dzixg`e"(a,edid a`a dryzae .xy` oa wgvi epiax

.ixyc iyilya enk ,ixyc ipwf wgvi iax xne`

õìåçÐ minrt d`n elit` gipneÐ zeycg mipta ryedi iaxl oia xfril` iaxl oia meyn dinrhe .meia minrt d`n ,ekliy dry lk oke .ekliyk gipne ,zeycg mipta uleg :yexit

.uleg elit` Ð ryedi iaxle ,xeq` gipdl Ð xfril` iaxl ,xeq`
o`kn
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äzrî àlà¯éëä "dzç÷ì ézöôç àì øîàå ãîrå" ¤¨¥©¨§¨©§¨©Ÿ¨©§¦§©§¨¨¦
øîà !äheî ïéa ãîBr ïéa áLBé ïéa :àéðz àäå ?éîð©¦§¨©§¨¥¥¥¥¥¤£©
í÷iå" áéúk àëä "øîàiå ãîriå" áéúk àì íúä :déì¥¨¨¨§¦©©£Ÿ©Ÿ¤¨¨§¦©¨¨
àéäL äréø÷ì ïépî :àîç øa éîø øîà ."rø÷iå©¦§©¨©¨¦©¨¨¦©¦¦§¦¨¤¦

ãnerî¯àúléî àîìc ."rø÷iå áBià í÷iå" :øîàpL §¨¤¤¡©©¨¨¦©¦§©¦§¨¦§¨
éëä àîéz àì éàc ?ãárc àeä àúøéúé¯úà æâiå" §¥§¨©£©§¦¨¥¨¨¦©¨¨¤

úà rø÷iå Cìnä í÷iå" :àëäî àlà ?éîð éëä "BLàøŸ¨¦©¦¤¨¥¨¨©¨¨©¤¤©¦§©¤
àîéz àì éàc ?ãéár àúøéúé àúléî àîìãå ."åéãâa§¨¨§¦§¨¦§¨§¥§¨¨¥§¦¨¥¨

éëä¯:àéðúäå ?éîð éëä "äöøà ákLiå"éab ìr áLé ¨¦©¦§©¨§¨¨¦©¦§¨©§¨¨©©©¥
éab ìr ,äìBãb éðééãeà éab ìr ,àqk éab ìr ,ähî¦¨©©¥¦¥©©¥§¨¥§¨©©¥

r÷ø÷¯:ïðçBé éaø øîàå ,BúáBç éãé àöé àì ïlekî ©§©¦¨Ÿ¨¨§¥¨§¨©©¦¨¨
.äöøà ïérk :déì øîà .ähnä úéiôk íéi÷ àlLeðz ¤Ÿ¦¥§¦©©¦¨£©¥§¥©§¨¨

,äëàìîa øeñà :ïäa øeñà ìáàL íéøác elàå ,ïðaø©¨©§¥§¨¦¤¨¥¨¨¤¨¦§¨¨
úìérðáe ,ähnä LéîLúáe ,äëéñáe ,äöéçøáe¦§¦¨§¦¨§©§¦©¦¨¦§¦©
,íéáeúkáe íéàéápáe äøBza úBø÷ì øeñàå ,ìcðqä©©§¨§¨¦§©¨©§¦¦©§¦
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éðééãåà-.dlecb zyzkníìåëî-`vi `l rwxw iab lr oyi elit` exn`-dtkiy cr

.dilr ayie ezhnäöøà ïérë-.cnern drixw mlerle .dilr ayie ezhn dtky ,xnelk

úåø÷ì øåñàå-) lirl opixn`ck(`,ehxn`c `de .mec wp`d :l`wfgil `pngx xn`cn :

)(`,dk dkeqoilitzd on ueg dxeza zexen`d zevnd lka aiig la` :-x`y mzd

ipd la` ,`nlra zevn-.dgny eda zi`

äéì íéëéøö íéáø-.dyxcléî÷åàì øáñ
äéìr àøåîà-.onbxezììëá éùéìùå-xzen

ipy `l` epi` zelia` xwirc .oilitz gipdl

.miniúåùãç íéðô åàá íàå-,iyily meia

`ki`c ab lr s` .oilitz uleg epi` ikd elit`

inp mipey`xd mini [ipya] ixn` `nlc yginl

.oilitz gipd'åëå øîåà rùåäé éáø-xwirc

.cg` mei `l` epi` zelia`íéðô åàá íàå
úåùãç-ipy meia-.oilitz ulegàîòè éàî

øæòéìà éáøã-.mini ipy zelia` xwir xaqc

éîé åîúéå áéúëã-.mini ipy rnyncø÷ér
ãçà íåé àøéøî-.mini ipy zelia` la`äëìä

äöéìçá øæòéìà éáøë-zeycg mipt e`a m`y

iyilya-ryedi iaxk dklde ,uleg epi`

dgpda-.oilitz gipdl xzen ipyacéðùá
õìåç àìårì-iaxk dkld xn`w iyilya

ipya la` ,uleg epi` xn`c xfril`-`l

.`l i` uleg i` `prciçéðîå õìåç-.ipya

zeycg mipt e`a ike .meia minrt d`n elit`

-zeycg mipt `kil ike ,uleg-.gipnàáø
çéðîù ïåéë øîà-miptl uleg epi` aey ,ipya

.zeycgàáø øîàäå-) lirl(`,kziitka

mini dyly xn`c ocic `pzk dkld ,dhnd

inp ikd .zelia` xwir-mini dyly irap

.oilitz gipdl
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àìàÐ inp ikd xn`e cnre dzrn`de .ayein elit` epiid Ð xn`e cnre :rnyn

) "dvilg zevn" wxt opixn`c(`,ew zenaijixv `ny dligzkl Ð icenr iza

) "miyp`d ipy ecnre"c :dyw edin .opaxcn dcinrhi mixac:xnel yie !cner opirac (

) "eycwe ecnre" enk ,ayein elit` rnyn i`ce "xn`e cnre"c(a,gi lirl"cnre" la`

.ikd rnyn `l cegléàãikd `niz `l

Ð 'eke dvx` akyie"dvx` akye"c ab lr s`

`lc ab lr s` ,ray zac clid lv` inp aizk

`iapde li`ed :`nye ?epa lr `l` aizk zn iab

it lr s`e ,znk `ed ixd Ð "zeni zen" el xn`

:inlyexia xn` df oiprke .digiy eilr lltzdy

lean zeidl cizry rcei didy `ed jexa yecwd

zetqezae .leand mcew enler lr la`zn did Ð

xne` dligza :dpeyn `ibeqd ik ,dywd axd

xcde ,ikd `niz `l i`c ,car `zxizi `zln

`zln :'it ikdc l"pe !ezaeg ici `vi `lc dywn

,rwxw iab lr akye ezhn dtk inp ikde ,`zxizi

akye xninl `kilc .`zxizi `zln car ok m`e

ezaeg ici `vi `l `dc Ð dhnd ziitk epiid Ð

y `kile ,oirk :dil xn` .dhnd ziitkn.xezi me

`zln didy xneln ikd iiepyl dil `gipe

.dhnd ziitkn drixw gikedle ,`zxizi

åìàÐ oda xeq` la`y mixac`l `kd

ziitk oebk odilr deevny mixac aiyg

ilin `l` aiyg `lc ,y`xd ztihre dhnd

,aiyg `l mely zli`ye oilitz .oda xeq`c

`l zqeakz .onwl xn`ck ,la`d ini lk df oi`c

lirlc ab lr s` .dvigx llka `iedc Ð aiyg

)(`,ehla` .zqeakzle dvigxl i`xw ixz iziin

iwet`l .`l Ð reayd lk mibdep `lc ipd

l`eny epiaxy yxity xfril` iax axd yexitn

dyly xg` dk`ln zeyrl la`l xizn did

ztihr zeyrl dzr oibdep oi`y dne .mini

opixn`c `d` opiknq Ð dhnd ziitke y`xd

`lc ,dhnd ziitka aiig epi` i`pqk` :inlyexia

oia ep` ,ok enke .sykn :yexit .`ed yxg oexnil

ozil yi cere .zegtye micar epipia yie ,mixkpd

oileki jk eply zehny itl :dhnd ziitka mrh

zxkip oi`e ,df cvn enk df cvn zgpa akyl

dlrnln miqicpew drax` odl yic ,diitkd

jixv oi` ybxc :onwl opixn`cke .milbx oirk

Ð y`xd ztihra mrh ozil yi cere .ezetkl

ztihr oipr wegy icil m` ik `ian did `ly

.mil`rnyiøåñàåÐ dxeza zexwl

did awri epiax ik azk ipwf wgvi epiax zaeyza

mirxd mixacae zepiwae aei`a ela` inia xqe`

dryz enk ,oizrnya dil ipz `lcn ,dinxiay

) ziprz idliy a`a(`,l.xizde xfg ezepwf iniae .

.libx epi`y mewna dpey la` :xn` inlyexiae

wxta xne`y ,a`a dryza enk dpeyy rnyn

) ziprzc `xzamyepi`y mewna `xew la` :(

dryze la`c dxe`kl rnyn .'eke zepiwe aei`a `xewe ,libx epi`y mewna `xew la` 'ek dxeza zexwl xeq`e ,a`a dryza zebdep Ð la`a zebdepd zevn lk :mzd xn`w ikde .libx

) lirl xn`wcn xeq`l di`x wgvi iax `iady dne .dinxiae zepiwae aei`a `le ,ixy `wec `dc rnyn ,libx epi`y mewna dpey la` ,edine .inlyexia xn`wck ,oiey a`a(`,ehxeq`

) ziprza xn`ck .egnynd xacn `l` xn`w `lc ,dii`x il d`xp oi` Ð lkd rnyne "mec wp`d" xn`py ,dxez ixaca(`,ledlekc rcz ."al ignyn mixyi 'd icewt" xn`py meyn

.ela` ini lk xeq` epi`e "jilr yeag jx`t" xn`py ,oilitza xeq` xn`w `dc ,`wec e`l

éùéìùîÐ jli`eoke .oilitza Ð "enzie" i`de .xfril` iax axd "dyn la` ika ini enzie" aizkc ,mini ipyl `l` `xw iziin `l `dc ,opaxcne .elekk [ezvwn] opiayg iyilye

) zeaezka qxhpewa yxitck ,x`t df oi`e xtra llerzn ytp xn `edy dry lkc ,ilin x`y lkn ith Ð "xn meik dzixg`e"(a,edid a`a dryzae .xy` oa wgvi epiax

.ixyc iyilya enk ,ixyc ipwf wgvi iax xne`

õìåçÐ minrt d`n elit` gipneÐ zeycg mipta ryedi iaxl oia xfril` iaxl oia meyn dinrhe .meia minrt d`n ,ekliy dry lk oke .ekliyk gipne ,zeycg mipta uleg :yexit

.uleg elit` Ð ryedi iaxle ,xeq` gipdl Ð xfril` iaxl ,xeq`
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oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtohw cren

éðàù äåöî-oilitz gipdl devne li`ed :xnelk-.ipya xzl`l gipdl ivnäùà-

.jlta deeh ,dlia`ïéîçðúîä íå÷îá àìà-.mila`l jenqíéðúç íéðá éðù åìéôà-

.il mziyry ceak aexn ip` mgepn ,izxawàáé÷r äîë éøä íúàá àáé÷r ìéáùá íàå
÷åùá-.ongpl mzkld `lyìåôë íëøëùù ïëù ìë-.mz`a dxezd ceaklyåëì

íåìùì íëéúáì-.onelya l`y ixdåäðéîøå-

.l`ey epi` mei miyly jezacäùà àùðå-

.onwlck ,mipa el oi`y oebk ,mei miyly jeza

åúéáì ñðëéì éàùø åðéà-zyilg meyn ,engpl

miyly jeza :zdin ipzw .dpexg` dy`c zrc

envr la`dy oky lk .enelya l`ey epi` mei

drayn :ipzw lirle .df ly enelya l`ey epi`

.ekxck l`eye aiyn jli`eàåä éãéà áø øîà
íéøçà íåìùá ìàåù-ipzc `d uixz :xnelk

ekxck l`ey jli`e o`kn-miyly jezamei

melya oiiexy ody ,mixg` melya l`ey `edc

l`ey epi` mei miyly jeza ipzwc `de

enelya-.enelya oil`ey mixg` oi`ììëî
éìééùã-ipzc o`nl `iywe ,mei miyly jeza

.l`ey epi` mei miyly jezaérãé àìã-

aiync ipzc `d ,xnelk-dil il`yc ipdl

`ed la`c rcic o`n la` ,`ed la`c irci `le

-.mei miyly jeza dil li`y `léëä éà-

inp mini dyly elit` ,irci `la dl znwe`c

(`ed la`c xn`e ,dil li`yc o`nl) aiyn

.mini dyly jeza dil li`ye rci `lc o`nl

åäì rãåî íúä-mini dyly lk ipzwc `d

mely zli`ya xeq`-la`c edl rcen la`

.edl xcdn `le ,`edàëä-`l dyly xg`l

,`ed la`c irci `lc o`nl edpirece`l jixv

.aiyn `l`åðéà ùãç øùò íéðù êåúá åäðéîøå
åîåìùá ìàåù-miyly xg`l ipzc jdl dywe

enelya l`ey mei.ãöä ïî-el xne`y

.znd my xikfn epi`e ,"mgpzz"ìr ìáàá àä
åîà ìrå åéáà-mipy cr enelya l`ey epi`

.ycg xyríéáåø÷ øàùá àä-enelya l`ey

.mei miyly xg`léîð íúä-znwenc ,miyly

.miaexw x`ya dilãöä ïî ïéîåçðú åîr øáãé
-xacn en`e eia`ac ikid ik ,miyly xg`l

.ycg xyr mipy xg`l cvd on oinegpz enr

enr xacn epi` miyly xg`l ipzw i`n`e

?llk minegpzéîð íúä-miyly xg`l i`ne

minegpz enr xacn epi`-.ekxckïäîr äðåî
-mewnac li`ed .mewn eze`ay mila`d mr

zelia`d zlgza `al lekie ,ded aexw-

`l` dpen epi`c ,`z`c enk dil opiayg

.mila` x`y mr mini dyngåîörì äðåî-

.oinily drayúéáá úéáä ìåãâ ùéù-`ay

ziaa ziad lecb `vne-ilia` mr odnr dpen

did m` la` .epnn xirvd `ed `ay dfe .ziad

elit` ,mini dyly jeza `ae ,jxca lecb

aexw mewnn-zelia` aiyg `lc ,envrl dpen

.dicda lecb itexhv`l xirvc
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`nlc wteqn xfril` iax axd mbe .ixii` dk`ln

:xn` l`eny epiax mya la` .i`w `wec ipr`

dyer jli`e o`kn ipzw `lcn ,i`w mila` lka

.ziyixtck `le `rpiva ipr

ïàëîÐ jled jli`e:axd ztqeza yxit

zqpkd ziaa mi`ay mikneq df lre

.aeh bdpn `ed m` rcei ipi`e ,a`a dryza

enk a`a dryz ayegy oicnl epivn eixacne

n `wtpe ,dyly xg`l,oilitz oiprl dpi

.lirl izyxitck

øáãîl`ey epi`e oinegpz enrÐ`iywe

l`ey jli`e o`kn xn`c o`nl
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jix`de wgvi epiax yexitl mei miyly xg`
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.ze`qxt xyr

åìéôàÐ aexw mewnn iriay meia `am`e
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מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כשתשרור שמחה וממילא ישרור השלום, שכל הקשורים לרבי יהיו באחדות, יהיה אז שההרים והגבעות לא זו בלבד שלא יעכבו כי 
אם אף יסייעו.

משיחת יו"ד שבט תשי"א
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כל עצי השדה, שעתה אינם עושים פירות והם אילני סרק, יעשו פירות, כמאמר רבותינו ז"ל: "עתידים אילני סרק שיעשו פירות", אך 
בתנאי שיהיה שלום, וכל השייכים לרבי יהיו באחדות.

משיחת יו"ד שבט תשי"א

להשתדל בכל אופן האפשרי שבכל בית יהודי תהיה קופת-צדקה.
משיחת יו"ד שבט תשי"א
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...במה ששואל בפירוש המלה, הנולד, אם זהו לעתיד או לעבר ומציין למס' יבמות י"א ע"א, 
שני  מובאים  בדא"ח  הנה  העבר.  על  דקאי  הנולד,  את  הרואה  חכם  איזהו  מפרש  הזקן  רבינו  ואשר 

הפירושים במאמר רז"ל זה )תניא פמ"ג. לקו"ת שמע"צ צא, ב(...

בברכה.
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?dyly xg`l il dn dyly jez il dn ,ok m`e

oerny iaxl elit`c zelecb zekld jezn d`xpe
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jez elit` Ð aexw mewnn inei `zlz xzal

iaxl elit` :yxit jenqae ,odnr dpen dray
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äãeäé éaøc àîòè éàî :eäaà éaø øîà¯ì írø÷iå åéãâáa ÷æçiå" :áéúëc,"íérø÷ íéðL ¨©©¦©¨©©§¨§©¦§¨¦§¦©©£¥¦§¨¨©¦§¨¥¦§©¦§¨¦

ì ïäL rãBé éðéà "írø÷iå" øîàpL rîLnîìk ìr .íéðLk íéreø÷ ïéàøpL :àlà ?íéðL ¦©§©¤¤¡©©¦§¨¥¥¦¥©¤¥¦§©¦¤¨¤¦§¦§¦¦§©¦©¨
ïlek íéúnä¯ìL øçàì äçàîe ,äráL øçàì ììBLBnà ìrå åéáà ìr .íéL¯øçàì ììBL ©¥¦¨¥§©©¦§¨§©¤§©©§Ÿ¦©¨¦§©¦¥§©©

ìLéaø øîà ïéáø àúà ék .dãBák éðtî ,øzìàì BzììBL äMàäå .íìBrì äçàî Bðéàå ,íéL §¦§¥§©¤§¨§¨¦¨©§§©§©¦§¥§¨¦£¨¨¦¨©©¦
äöø ,íéúnä ìk ìr :ïðçBé¯äöø ,ãia røB÷¯Bnà ìrå åéáà ìr .éìëa røB÷¯:ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå .ãia ¨¨©¨©¥¦¨¨¥©©¨¨¨¥©¦§¦©¨¦§©¦©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

ïlek íéúnä ìk ìr¯Bnà ìrå åéáà ìr ,íéðôaî¯Bnàìe åéáàì eåLeä àì :éáéúéî .àéNðì ïëå :àcñç áø øîà .õeçaî røB÷ ©¨©¥¦¨¦¦§¦©¨¦§©¦¥©¦©¨©©¦§¨§¥§¨¦¥¦¦Ÿ§§¨¦§¦
åàì éàî .ãáìa éeçéàì àlà¯àúéñà éôk :àáø øa ïðç áøì àcñç áø déì øîà .áéëL äàéNð .àéNpî øáì ,àì ?àéNðì eléôà ¤¨§¦¦§©©¨£¦§¨¦Ÿ§©¦¨¦§¦¨§¥£©¥©¦§¨§©¨¨©¨¨§¥¨¦¨

.àîìrì äréø÷ éåçàå ,dìr íe÷åàéNð ìr ,ìàîOî ïéc úéa áà ìr ,ïéîiî õìBç íëç ìr¯únL íëç :ïðaø eðz .ïàkîe ïàkî §£¨§©£¥§¦¨§¨§¨©¨¨¥¦¨¦©©¥¦¦§Ÿ©¨¦¦¨¦¨¨©¨©¨¨¤¥
¯,ìèa BLøãî úéaúnL ïéc úéa áà¯ïéáLBiä ;ïîB÷î úà ïépLîe ,úñðkä úéáì ïéñðëðå ,ïéìéèa BøéraL úBLøãî éza ìk ¥¦§¨¨¥©¥¦¤¥¨¨¥¦§¨¤§¦§¥¦§¦§¨¦§¥©§¤¤§©¦¤§¨©§¦

ïBôva¯íBøca ïéáLBiä ,íBøca ïéáLBé¯únL àéNð .ïBôva ïéáLBé¯,úñðkä úéáì ïéñðëð úñðkä éðáe ,ïéìéèa ïlek úBLøãî éza ©¨§¦©¨©§¦©¨§¦©¨¨¦¤¥¨¥¦§¨¨§¥¦§¥©§¤¤¦§¨¦§¥©§¤¤
ïéøå÷å
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מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הצרה הכי גדולה היא – שעדיין לא בא משיח, ועדיין אין זו מלכות בית דוד.
משיחת פורים, ה'תשכ"ט
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èòîîmle` ,dxegqaèòîî Bnà ìòå åéáà ìò.hrnl aiig - §©¥©¨¦§©¦§©¥
:miaexw x`yl en`e eia` oia sqep weligìk ìòeiaexwíéúnä ©¨©¥¦

,ïlekm`õìBç äöøetizk zi`xpy cr dlrnl eicba rxew - ¨¨¨¥
m`e ,xara mbdpnk ,dlebnäöøuelgl `ly,õìBç Bðéàmle`ìò ¨¨¥¥©

õìBç Bnà ìòå åéáà.uelgl aiig -únL ãçà øBcä ìBãâa äNòîe ¨¦§©¦¥©£¤¦§©¤¨¤¥
L øçà øBcä ìBãb Lwéáe ,õBìçì Lwéáe ,åéáàdid,õBìçì Bnòoi`y ¨¦¦¥©£¦¥§©©¥¤¦©£

,ecal szk uelg `diy eceak dfòðîðåla`d xecd lecbàìå §¦§©§Ÿ
,õìç.uelgi `ly enry lecbd ceak iptn ¨©

:el` xecd ilecb eid in zx`an `xnbdøBcä ìBãb ,éiaà øîà̈©©©¥§©
did la`déaøe ,yecwd epiax -BnòL øBcä ìBãbdidá÷òé éaø ©¦§©¤¦©¦©£Ÿ

éøîàc àkéàå .àçà øa,jtidløBcä ìBãbdid la`døa á÷òé éaø ©©¨§¦¨§¨§¥§©©¦©£Ÿ©
,àçàeBnòL øBcä ìBãbdid.éaø ©¨§©¤¦©¦

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLayBnòL øBcä ìBãbdidéaø ¦§¨¨§©§¨©§©¤¦©¦
,`g` xa awri iax did la`deòðîðc eðééä`g` xa awri iaxàìå ©§§¦§©§Ÿ

,õìç,uelgi `ly iax ly eceak iptnøîàc ïàîì àlàlecby ¨©¤¨§©§¨©
did enry xecd,àçà øa á÷òé éaøznd eia`e ,la`d did iaxe ©¦©£Ÿ©©¨

ok m` ,l`ilnb oa oerny oax didòðîð éànàiaxõìç àìåiptn ©©¦§©§Ÿ¨©
ixd ,`g` xa awri iax ly eceak,äåä àéNð ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¨¦£¨

õìçéîì éáéiçéî àîìò éleëåiax s`e ,zny `iypd ceak iptn §¥¨§¨¦©§¥§¦§©
ok` :`xnbd dwiqn .uelgl jixv did `g` xa awri.àéL÷©§¨

:miaexw x`yl en`e eia` oia sqep welig,ïlek íéúnä ìk ìò©¨©¥¦¨
ìL øçàì øtzñîíBé íéLe ,mzxeawnBnà ìòå åéáà ìòepi` ¦§©¥§©©§Ÿ¦©¨¦§©¦

xtzqn.åéøáç Ba eøòâiL ãò©¤¦§££¥¨
:sqep weligäçîOä úéáì ñðëð ïlek íéúnä ìk ìòcin dcerql ©¨©¥¦¨¦§©§¥©¦§¨

ìL øçàì,íBé íéLeBnà ìòå åéáà ìòwx qpkpøNò íéðL øçàì §©©§Ÿ¦©¨¦§©¦§©©§¥¨¨
.LãçŸ¤

:xzidd z` dliabn `xnbdúçîNìe ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨§¦§©
úeòéøîmiyery dcerqa `weec `ed miaexw x`ya xzidd - §¥

zcerql j` ,jk lk dgny dpi`y df mr df miaed`e mirx
:`xnbd dywn .yceg xyr mipy cr qpkdl xeq` oi`eyip

,éáéúéî,`ziixaa epipyyúeòéøîìå äçîNìexg` qpkdl xzen ¥¦¥§¦§¨§¦§¥
ìL,íBé íéLdpi`y dgnyl s`y x`eane ,miaexw x`ya epiide §Ÿ¦

ok` :`xnbd dwiqn .xzen zerixn ly.àéL÷©§¨
:dpg xa xa dax ixaca xg` oeyléëä éðúî øîéîàdax ixac z` £¥©©§¥¨¦

,dpg xa xa,äðç øa øa äaø øîàx`ya s` qpkp epi`y dn ¨©©¨©©¨¨
,oi`eyip zcerql `weec `ed ,miyly mcew miaexwúçîNìe§¦§©

øzìàì ñðkéì øzeî úeòéøî:`xnbd dywn .[cin-]àéðz àäå §¥¨¦¨¥§©§©§¨©§¨
,`ziixaaìL äçîNììL úeòéøîìå íéL,íéLs`y x`eane §¦§¨§Ÿ¦§¦§¥§Ÿ¦

:`xnbd zvxzn .miyly xg`l wx qpkp zerixnlàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
dxaic ,miyly jeza zerixnl qpkdl dxq`y `ziixad -

ac dcerq,àúeñéøàx`yy zpn lr jxer cg`y dcerqa xnelk §£¦¨
e ,cizra mdizecerqa el erxti dxeagd ipaàädpg xa xa dax - ¨

xaicàúeðòøeôadxeagd ipal rextl jxer la`dy dcerqa - §§¨¨
oeik ,xzl`l dzeyrl el xzeny ,mda szzydy zecerqd lr

.dzeyrl aiige dxeagd ipal drxetl aiigzdy
:miaexw x`yl en`e eia` oia sqep welig,ïlek íéúnä ìk ìò©¨©¥¦¨

òøB÷ecbançôèj` ,calaBnà ìòå åéáà ìòrxewlâiL ãòúà ä ¥©¤©©¨¦§©¦©¤§©¤¤
,Baì:`xnbd zx`ane .m`e a` ceaik zevn epnn dca`py meyn ¦

àø÷ éàî ,eäaà éaø øîàxn`py ,gth xeriya `id drixwdy ¨©©¦©¨©§¨
epa ozpedie le`y zzina cec lv`(`i ` 'a l`eny)åéãâáa ãåc ÷æçiå'©©£¥¨¦¦§¨¨
,çôhî úBçt äæéçà ïéàå ,'íòø÷iå,gth zegtl rxwy jgxk lre ©¦§¨¥§¥£¦¨¨¦¤©

.drixwd xeriy dfy gkene
:sqep weligìk ìòeiaexweléôà ,ïlek íéúnäla`d m`Leáì ©¨©¥¦¨£¦¨

àlà òøB÷ Bðéà ïé÷eìç äøNòd z`òøB÷ Bnà ìòå åéáà ìò ,ïBéìò £¨¨£¦¥¥©¤¨¤§©¨¦§©¦¥©
ïlek úà,zakrn mzrixwe ,eal dlbziy crBúeñø÷étàåxceq - ¤¨§©¦¨§

etizk lr ielze ey`x lryúákòî dðéàxnelk ,drxw `l m` ¥¨§©¤¤
.ewelgay rxwd z` dqkn minrtly s` ,drxewl jixv epi`

:`ziixad dkiynnãçàå Léàä ãçàdäMàelit` rexwl miaiig ¤¨¨¦§¤¨¦¨
.ezny m`e a` lr oiwelg dxyr,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥

äMàä`l` ,dal z` dlbz `lúòøB÷mcewúàcbad,ïBzçzä ¨¦¨©©¤©©§
Búøéæçîerxwd z` zkted -B÷å úøæBçå ,äéøBçàìúà úòøcbad ©£¦¨©£¤¨§¤¤§©©¤

ïBéìòä.diptln ¨¤§
:miaexw x`yl en`e eia` oia sqep weligäöø ,ïlek íéúnä ìk ìò©¨©¥¦¨¨¨

BlL äôN éî÷ ìécáîepiidc ely x`evd zia zty iptl wx rxew - ©§¦¨¥¨¨¤
m`e ,rxwd d`xiy ick ,dnvr dtyd `le dizgzBðéà äöø̈¨¥

,ìécáîj` ,x`evd zia zty rxew `l`ìécáî Bnà ìòå åéáà ìò ©§¦©¨¦§©¦©§¦
.dtyd zrixwa `vi `le ,dtyd iptl wx rxew -,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

miaexw x`ya s`Bðéà ,BlL äôN éî÷ ìécáî BðéàL äòéø÷ ìk̈§¦¨¤¥©§¦¨¥¨¨¤¥
úeìôéz ìL òø÷ àlà`l` ,xkip epi` ixdy ,mrh ea oi`y rxw - ¤¨¤©¤¦§

:`xnbd zx`an .xzei agx x`evd ziay d`xp,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨
äãeäé éaøc àîòè éàî,rxw epi` xkip epi`y rxwyáéúëclv` ©©£¨§©¦§¨¦§¦

dninyd dxrqa edil` dlryk ryil`(ai a 'a mikln)÷æçiå'©©£¥
ì íòø÷iå åéãâáa,'íòø÷iå' øîàpL òîLnî ,'íéòø÷ íéðLikeéðéà ¦§¨¨©¦§¨¥¦§©¦§¨¦¦©§©¤¤¡©©¦§¨¥¥¦

ì ïäL òãBé,íéðL,'mipyl' xnel jixv recneàlàaezkd z`f xzii ¥©¤¥¦§©¦¤¨
epcnllLeid,íéðLk íéòeø÷ ïéàøpepi` mipyk rexw epi`y lke ¤¦§¦§¦¦§©¦

.rxw aygp epi`e xkip
:miaexw x`yl en`e eia` oia sqep weligììBL ïlek íéúnä ìk ìò©¨©¥¦¨¥

cin ,ekxck `le efn ef zewegx zexitza rxwd z` xtez -øçàì§©©
äòáL,zelia` ly miniäçàîeekxck xtez -ìL øçàì,íéL ¦§¨§©¤§©©§Ÿ¦
eli`eììBL Bnà ìòå åéáà ìòwxìL øçàìäçàî Bðéàå ,íéL ©¨¦§©¦¥§©©§Ÿ¦§¥§©¤

äMàäå .íìBòì,dn`e dia` lr drxwyøzìàì BzììBLcin - §¨§¨¦¨©§§©§©
,dxeawd xg`.dãBák éðtî¦§¥§¨

:mi`xen` exn`y mitqep miweligïéáø àúà ékl`xyi ux`n ¦¨¨¨¦
laaløîàmyaãéa òøB÷ äöø ,íéúnä ìk ìò ,ïðçBé éaødrixwa ¨©©¦¨¨©¨©¥¦¨¨¥©©¨

,jka cqtp cbady dqbéìëa òøB÷ äöøzwiecn drixw ,oikqa - ¨¨¥©¦§¦
j` .cqtp epi`e cbad zeg`l jk xg` lekiyBnà ìòå åéáà ìò©¨¦§©¦

wx rxew.ãéa©¨
:sqep weligìk ìò ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàåeiaexw §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¨
ïlek íéúnärxew,íéðôaîoeilrd ecba zgz eci qipkn xnelk ©¥¦¨¦¦§¦

j` ,ezrixw mi`ex oi`e ,iniptd cbad z` rxeweBnà ìòå åéáà ìò©¨¦§©¦
õeçaî òøB÷.lkd ipirl d`xpe ,oeilrd cbaa - ¥©¦©

:df oic lr dtqedì ïëå ,àcñç áø øîàzzinàéNðeia` lrk rxew ¨©©¦§¨§¥§¨¦
.lkd ipirl uegan en`e

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyeåLeä àìmixkfpd lk ¥¦¥Ÿ§
ezny `iype oic zia a`e eax mdae `ziixaaBnàìe åéáàìlkl §¨¦§¦

,mdizekld,ãáìa éeçéàì àlàx`eank mlerl dg`n epi`y ¤¨§¦¦§¨
`l uegan drixw oiprl s`e drixw ipic x`ya j` ,jenqa lirl

e ,eeyedåàì éàîxn`p df oiprl eeyed `ly dn,àéNðì eléôà ©¨£¦§¨¦
:`xnbd zvxzn .`cqg ax ixack `lye ,miptan eilr mirxewe

,àìeia`l drixw ipica eeyed `l `ziixaa mixkfpd x`y lk Ÿ
en`eøáì[ueg-],àéNpîeilr mirxewe xzei dlecb ezeaiygy §©¦¨¦

:df oipra dyrn d`ian `xnbd .en`e eia`káéëL äàéNð- §¦¨¨¦
e ,zn laaay `iypdáøì] (àáø øá ïðç áøì) àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨§©

dìò íe÷å àúéñà éôk ,[énà øa ïîçðcenre zyzknd jetd - ©§¨©©¦§¥£¦¨§£¨
dilràîìòì äòéø÷ éåçàå,mrd lkl jzrixw dyrn d`xde - §©£¥§¦¨§¨§¨

.`iypd lr rexwl yiy ercie
:ezny minkgd lr szkd zvilg ote` z` zx`an `xnbdìò©

íëç,exira mil`eyl dkld zexedl dpenndõìBçetzk,ïéîiî ¨¨¥¦¨¦
eïéc úéa áà ìòetzk uleg,ìàîOîzi`xp l`nyn drixwy ©©¥¦¦§Ÿ

e ,oinian xzei mdicbaaàéNð ìòeitzk uleg.ïàkîe ïàkî ©¨¦¦¨¦¨
:`iype ,oic zia a` ,mkg lr zelia`a mitqep mipicíëç ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨

ìèa BLøãî úéa ,únLmilha eitn dxez cenll milibxd - ¤¥¥¦§¨¨¥
.ectqda elvrzi `ly ick mcenlznéza ìk ,únL ïéc úéa áà©¥¦¤¥¨¨¥

,ïéìéèa BøéòaL úBLøãî,ectqda miaiig mlekyúéáì ïéñðëðå ¦§¨¤§¦§¥¦§¦§¨¦§¥
úñðkälltzdlïîB÷î úà ïépLîe,reawdïéáLBé ïBôva ïéáLBiä ©§¤¤§©¦¤§¨©§¦©¨§¦

dzr,íBøcaeïéáLBé íBøca ïéáLBiädzréza ,únL àéNð .ïBôva ©¨©§¦©¨§¦©¨¨¦¤¥¨¥
úBLøãîeze` micitqny zenewnd lkayéðáe ,ïéìéèa ïlek ¦§¨¨§¥¦§¥

úñðkä úéáì ïéñðëð úñðkä©§¤¤¦§¨¦§¥©§¤¤
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ïéøB÷ådxezaäòáL,`ed zay m` mi`exwåjk xg`ïéàöBézian §¦¦§¨§§¦
.eziaa lltzn cg` lk `l` xeaiva milltzn mpi`e ,zqpkdéaø©¦

,øîBà äçø÷ ïa òLBäéi`veiy exn`yk,zqpkd zian màì §ª©¤¨§¨¥Ÿ
epeekzpïéîBãå ïéáLBé àlà ,÷eMa eìéièéå eëìiLmiwzey - ¤¥§¦©§©¤¨§¦§¦

.miavre
:`ziixad dkiynnäòeîL íéøîBà ïéàå[dkld ziibeq-]äãâàå §¥§¦§¨©£¨¨

,ìáàä úéáa.miwzeye miayei `l`ïa äéððç éaø ìò åéìò eøîà §¥¨¥¤¨§¨¨©©¦£©§¨¤
ìáàä úéáa äãâàå äòeîL øîBà äéäL ,ìàéìîboi`y iptn ,zaya ©§¦¥¤¨¨¥§¨©£¨¨§¥¨¥¤

.zaya zelia`
:ebdpnn la` iepiy ipica ztqep `ziixa,ìáà ,ïðaø eðzúaL ¨©¨¨¨¥©¨

äðBLàøezelia`l oey`xd reaya -Búéa çútî àöBé Bðéà,llk ¦¨¥¥¦¤©¥
zayae .ezelia` gkyi `ly ickäiðL,ezelia`l ipyd reaya - §¦¨

àöBézqpkd zial ezianBîB÷îa áLBé Bðéàåmewna `l` ,libxd ¥§¥¥¦§
zayae .ezzina lkd eyibxiy zn ly eceak edfy ,mila`d

úéLéìLs`BîB÷îa áLBékd ziaa libxd,zqp,øaãî Bðéàåxnelk §¦¦¥¦§§¥§©¥
zayae .mnece ayei `l` ebdpnk mixaca daxn epi`éøä úéòéáø§¦¦£¥

,íãà ìëk àeä.ebdpnk xacne libxd enewna ayeiyäãeäé éaø §¨¨¨©¦§¨
eëøöeä àì ,øîBàminkgøîBìayàöé àì äðBLàø úaLla`d ¥Ÿ§§©©¨¦¨Ÿ¥¥

,Bîçðì Búéáì ïéñðëð ìkä éøäL ,Búéa çútî.`vei epi`y heyte ¦¤©¥¤£¥©Ÿ¦§¨¦§¥§©£
àlàzayy ,okn xg`ly zayn mibdep el` mipicàöBé Bðéà äiðL ¤¨§¦¨¥¥

Búéa çútîzayae ,zqpkd zial s` llkàöBé úéLéìLzial ¦¤©¥§¦¦¥
zqpkdBîB÷îa áLBé Bðéàåzayae ,libxdBîB÷îa áLBé úéòéáø §¥¥¦§§¦¦¥¦§
ekxckøaãî Bðéàåzayae ,ebdpnkíãà ìëk àeä éøä úéLéîç §¥§©¥£¦¦£¥§¨¨¨

.el` lka xzene
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ב. לכאורה יכול האדם לטעון, למה לי להתייגע ולעבוד באופן של “שיר המעלות", הרי 
גם העבודה באופן של “אדם ישר הולך" היא כדבעי?

יעקב אבינו, “בחיר שבאבות"7, היתה באופן של  ועבודתו של  זה, מאחר  והמענה על 
“שיר המעלות" כדלקמן, לכן גם מבניו דורשים עבודה כזו.

. ט"ו שיר   . . מה הי' אומר   . כ' שנה שעמד בביתו של לבן  ג. כדאיתא במדרש8 “כל 
המעלות שבספר תהלים, מאי טעמי', שיר המעלות לדוד לולי הוי' שהי' לנו יאמר נא ישראל9, 

ישראל סבא".

היינו, שלמרות הקושי בעבודה של יעקב אצל לבן, וכמ"ש10 “ביום אכלני חורב וקרח 
בלילה ותדד שנתי מעיני", היתה עבודתו באופן של “שיר המעלות", שעלה בעילוי אחר עילוי 

מתוך שמחה11.

דורשים שעבודתו תהי' בדוגמת “בחיר שבאבות",  ואחד מישראל  גם מכל אחד  ולכן 
שלא יסתפק בהליכה רגילה מ"חיל אל חיל", אלא יעלה בעילוי אחר עילוי מתוך שמחה12.

7( שעה"פ תולדות כז, כה. וראה ג"כ ב"ר פע"ו, א. 
8( ב"ר פס"ח, יא. וראה שם פע"ד, יא. 

9( תהלים קכד, א. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.
10( ויצא לא, מ.

11( בשיחה כאן נתבאר בהרחבה המדרש הנ"ל, והובא זה לקמן ב"תהלות מנחם" מזמור קכד, א.   
12( משיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ב. 
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íéLãç íéìk àlà eøñà àì :øîBà éaø .Laënä CBzî ïéàöBé íéðLé íéìk ãçàå íéLãç£¨¦§¤¨¥¦§¨¦§¦¦©©§¥©¦¥Ÿ¨§¤¨¥¦£¨¦
÷éôð ééaà .ãáìa íéðáì íéLãç íéìk àlà eøñà àì :øîBà ïBrîL éaøa øærìà éaø .ãáìa¦§©©¦¤§¨¨§©¦¦§¥Ÿ¨§¤¨¥¦£¨¦§¨¦¦§©©©¥¨¥
éaøa øærìà éaøk ,ézãç àz÷îeñ àúéîBø àzöeîéça ÷éôð àáø .éaøk ,àìaøñc àcøâa§©§¨§©§§¨§©¦¨¨¨¥§¦§¨¦¨¨§¨©§¦§©¦¤§¨¨§©¦

.ïBrîL:éøîà éðä ,àìéìb éðáe äãeäé éða ."ú÷ñôî dðéàå äìBr úaL eøîàL éðtî" ¦§¦§¥¤¨§©¨¨§¥¨©§¤¤§¥§¨§¥§¦¨¨¥¨§¦
ùé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

עניין המזוזה הוא – עדות לכל באי הבית ולכל יוצאי הבית, אפילו אינם-יהודים, שכל הבית וכל מה שנמצא בתוך הבית, חדור בתוכן 
פרשיות המזוזה.

משיחת יו"ד שבט תשי"א



קצו
oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtohw cren

àéráî é÷åñôà-xninl `kixv in :xnelk

.zwqtn dpi`cêøáî ïéà-ici mixg` `ivedl

.ozaegåìàá áééçúðù êåúî-'ek rny z`ixw

.oleka aiigzpåäééðéá àëéà äèîä ùéîùú-

oleka aiigzp xn`c `d-yinyza xzen :xaq

.dhnd yinyza xeq` :xaq `nw `pze ,dhnd

øî-.zaya zelia` yi :xaq ,yinyza xq`c

øîå-zelia` oi` :xn`c l`enyk xaq ,ixyc

.zayaäéìr úåìéáà äìç àì ïééãr-`lc

.xawp
ìáà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ùélia`Ð zaya zezvw rnyn ikde .`rpvay mixac iedc Ð opaxe l`ilnb oa oerny oaxc `zbelt iziin ,i`pzk `nil :inp jenqae .qxhpewa yxitck ,ixiin `rpvay mixaca

mixne`y yi opgei iaxc `ail`e ,`kdc `zbelt oirk ibiltc rnyn Ð dhnd yinyza zaya xeq` m` iel oa ryedi iaxe opgei iax ibilt ,dler zaydc oizipzn` lirlc inlyexia

) zeaezkc `nw wxta opgei iax xn`c ,eply cenlzd lr wleg eze`e ,xzen my`,c:oizrnya dniz il dyw zvwe .bdep `rpvay mixac la` Ð zaya zelia` oi` exn`y it lr s` :(

diyix` `xceq qixtc xeaq did `ny !bdep `rpvay mixac :opgei iax xn` ikd :dil xn` ?zaya zelia` oi` xn dl xaq `l dil xn` ,diyix` `xceq qixtc sqei axl digky` iia`

zrixt xn`c o`nke ,`iqdxtay mixac ded

ueg oia eziaa oia wlgn did `le ,daeg y`xd

.`rpv aiyg eziaa :el aiyd `ede .ezial

ïàîdler ipzwcn zaya zelia` yi xn`c

Ðxfril` epiax axd yxit:dkxal epexkf

Ð"zelia` da oi`e" yxit `le ipzwcn:`nl`

yxtl el did Ð ok `l m`c ,da bdep zelia`

da bdp `l dlerc ab lr s` ,`icda ikd

da bdepc rnyn Ð dlerc oeikc .zelia`

oiler oi` `tiq ipzwc icii` :ipyne .zelia`

yxite .`xidp `le .mzq dler `yixa `pz ,mzq

yi xn`c o`n :eaxn dkxal wicv xkf oerny iax

oipn lkl dlerc rnyn Ð dler ipzwc zelia`

bdpy dn zaya bdpiy Ð zelia`le ,dray

myk ,epeaygl zay dlrz jk jezne .lenz`

,zaya zelia` oi` c"n .epeaygl dler y"ry

ilek `aiygc ab lr s` ,zwqtn dpi` ipzwc

epi` mewn lkn Ð deba zelia` lhal i`d

`d `l`e :jixtwe .`hiyt ok `l m`c .wiqtn

!mini x`yk zelia` bdepc rnync ,dler ipzwc

,ixnbl oiler oi` aeh mei iab ipzwc icii` :ipyne

oda aizkc dgny meyn ,zelia`l `le oipnl `l

oeyl eze`a ,dler inp `yix `pz ,ziyixtck

biltdl `lc ,zaya `pz aeh meia `pzc envr

oipnl epi` zayc dler ,edine .dpynd oeyla

zelia` `bdp i` `l` ,`wlq `l zelia`lc

ipzwc `d `l`e df yexit itl ,ok m`e .dieba

mi`xp mixac la` .ikixv `lc `l` ,zn`c `zlina `l` Ð "`d inp `pz `d `pzc icii`" xnel cenlzd zhy oi` Ð dpynd ok m`e .'ek `pzc icii`e ,`bdp `l mlerl ipyne ,dler

elit` rnync :dywn axd zetqezae .xfril` epiax axd oeyl o`k cr .xzei `tiqc `inec iede ,dler epi` zay ipzil ikd i` yxtny dn itl :zeywdl yi cere !zepyl el oi` Ð xwy

ok m`e ,dray oipnl dler `bdp `lc xn`c o`nls` :uxzne !lbxa dray zevn `bdp `lc dil `iranw `l dray oiprl opixn` lirle .dler `di Ð `bdp `lc ab lr s` ,inp lbxa

oi`c zayc `nrh yxtn inlyexia .dler Ð zbdep dpi` elit` ,dgny aizk `l `din zay .dgny oda aizkc meyn ,llk zelia` oi`e li`ed ,dler epi` lbx Ð dler zayc ab lr

) aizkc meyn Ð ea bdep zelia`i ilyn.dkxa dia aizk zaye "dnr avr siqei `le xiyrz `id 'd zkxa" (åðéàåÐ oii dzey epi`e xya lke``xza wxta ixyc ikid ikc d`xp

) ziprzc(`,lxeng ope`c rnyn :dniz .a`a dryza `le o`ka `l xzid oda bedpl oilibx oi` ,edin .ope`a ixy inp ikd Ð ezbn oiie ,minlyk epi`y onf lk xya a`a dryz axr iab

ztihre ,lcpqd zlirpe ,dhnd ziitka :zelia`a exingd mixac x`yae .xeq` ope`e ,miycwa lke` la`c ogky` miycw oiprle .oiiae xyaa xeqi` ea `diy la` epivn `lc ,la`n

cexh zeidl el yiy meyn `l` ,zelia` meyn oixeq` mpi`y mixac la` .oixeq` zelia`ae ,ope` iab xzen Ð la` meyn ody mixacc :xnel yie !ixy ope`ae ,`ki` `aehe ,y`xd

dgny `ny e` ,jyni `ny inp `da Ð ope`a xeq`c jenqa rnync ,dhnd yinyze .`wec ope`a ixiq` Ð oii ziizye xya zlik` oebk Ð mixg` mixac xg` jyni `le ,ezn zxeawa

.xenbi df ixd Ð eiaexwn cg` zn el exn`e glbn did :zegny zkqna `ipzcn ,glbl xeqi` cenll oi`e .ope`a ixy i` opirci `l zqeakzae zglbzae ,iz`vn jk ,dtvege `zxizi

) "erxtz l` mkiy`x"n ol `wtpc ,xeq` zglbzc :izazk xy` oa wgvi epiax myae .xawpy xg`le ,ixii` drenya `nlc .xeq` Ð ligzd `l `d :rnyni `xwieÐ `nlr ilek `d (

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck zepip`a xizdl e`xe ,jenqa opixq`c dhnd yinyzae .eed mippe` edpi`e .ixiq`mye `,clreae xcgl znd z` oiqipkn :mzd opixn`wc .exq` zelia`ae ,(

r zelia` `liig `lc meyn ,devn zlira lrea ipzwc `nili` ?`lew i`n :dywne ,da ileflfl iz`e `liw `kdc zelia` mzd opixn`wc `de .yxete devn zliraxnel dvex epi` .dil

.zelia`a ileflfl iz` `le zepip`a m` ik ,zelia`a `lew oi` :xn`w ikd `l` ,xaca `lew oi`y

ïéàåÐ eilr oikxan) "ezny in" wxt zekxaa qxhpewa yxit`,gizkxa iab `nlya ?eilr oikxan oi` xnel jiiy dn `ivend iab :dnize .oefnd zkxa Ð oipnfn oi`e ,`ivend zkxa :(

ope`d df oi`e ,wlgil devny elk`y mipyk eedc ,wlgl devn `l` ,eilr oikxan oi`c opixn`w `xnbac :yxtl yie ?sexiv jiiy i`n `ivend iab `l` ,sexiv jiiy Ð oefnd

,dyly oic mdl zeidl ,sxhvn la` sxhvn oi`c elyn eplk`y jxap oiprl :`pin` ded `cg `l` ipz ded `l i`e .elyn eplk`y jxap :xnel ,odnr = odilr oipnfn oi`e ,odnr sxhvn

yxit .dxyra my oixikfny enk ,mya jxal `cge ,"elyn eplk`y jxap" xnel `cg ,oipnfne oikxan oi`c :yxtn xy` oa wgvi epiaxe .izxz ipz ikdl ,exag xeara odn cg` jxal

) "ezny in" wxta qxhpewamy df mb"ezny in" wxt yixa xn`wcn ,edine .df oiprk yxit inp oizrnyae .jxal xeq` oi`c eyexitn rnyn .oefnd zkxa jxal jixv oi` Ð jxan epi`e :(

!onfle jxal ebdp `zydc :wgvi iaxl dnize .jxal xeq`c yxit axd zetqeza mbe .jxal xeqi` `ki`c :zekxaa wgvi epiax yxit Ð xeq`c `ed zen` rax` [jez] xn`c o`nl mzd

,edine .melk dyer epi` `ede ,miwqer mixg`y drya :inp i` .ixy Ð wqer epi`y drya la` .devnd on lhazdl el oi`y ,znd ikxva wqer `edyk wx `kd ixii` `lc xne` dide

.on` mdixg` dper epi` Ð mixg` ekxa m`e .on` eixg` oiper oi` Ð jxia m`e .jxan epi`e ,'ek ekxev lk dzey epi`e ,ekxev lk lke` epi` :mzd `zi` ikde ,ok rnyn epi` inlyexia

wicvne ayei `ede oilltzne oicner od onwl opixn`c :cere .dnezi on` didz `ly ,dkxad zriny meyn il d`xp ,edin ?on` ziipra yi lehia dn Ð ezna wqr zevn lehia meyn m`e

dnl ,el oirney oi` Ð envr lr xingdl dvx m` :ipz "ezny in" wxt yixc inlyexia iz`vn aeye .jxal xeq`c d`xpe .mnece ayei `l` ,llk ea wqer epi`y rnyne ,oicd z` eilr

.lega xztz :ipyne !ie`yna `yil cexh epi` eae ,aeh meia ixiinc dizrc `wlq `we ?alel zlihpn xeht `ipz `de :jixte .ie`yn `yiy in el oi`y meyn e` zn ly eceak iptn Ð

dy oeikn :`pipg iax xn` ?aeh meia `le lega xninl jl zi` ,xtey zriwzn xeht `ipzde :jixte .cren ly elega :yexitlr oikiygn :onz opipzc ,oikixkze oex` el `iadl miwewf ei

:ol `iyw `d ,edin .opixn`c i`na jxan epi`c aeh meiae zaya ibiltc rnyn .inc ie`yn `yep `edy enk inp Ð oikixkze oex` `iadl ,znd iwqr lre dlk iwqr lr gwtl megzd

.oeir jixve ,onfne jxan zaya :`tiqa opixn`c
`ra
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.úaLa úeìéáà ïéà :éøîà éðäå ,úaLa úeìéáà Lé¥£¥§©¨§¨¥¨§¦¥£¥§©¨
úaLa úeìéáà Lé øîàã ïàî¯ïàî .äìBr :éðú÷c ©§¨©¥£¥§©¨§¨¨¥¨©

úaLa úeìéáà ïéà øîàã¯.ú÷ñôî dðéà :éðú÷c §¨©¥£¥§©¨§¨¨¥¥¨©§¤¤
úaLa úeìéáà Lé Czrã à÷ìñ éà¯úeìéáà àzLä ¦¨§¨©§¨¥£¥§©¨¨§¨£¥

éãééà !äìBr éðú÷ àä àlàå ?àéraéî é÷eñôà ,àâäð̈£¨¦§¥¦¨£¨§¤¨¨¨¨¥¨©§¥
.äìBr àLéø àðz ,íéìBr ïðéà àôéñ àðúéîì érá÷c§¨¨¥§¦§¨¥¨¥¨¦¨¨¥¨¨
dðéà éðú÷ àä ,úaLa úeìéáà Lé øîàc ïàîìe§©§¨©¥£¥§©¨¨¨¨¥¥¨

ïé÷éñôî àôéñ àðúéîì érá÷c íeMî !ú÷ñôî¯àðz ©§¤¤¦§¨¨¥§¦§¨¥¨©§¦¦¨¨
ìèeî BúnL éî :éàpúk àîéì .ú÷ñôî dðéà àLéø¥¨¥¨©§¤¤¥¨§©¨¥¦¤¥¨

åéðôì¯øçà úéa Bì ïéà ,øçà úéáa ìëBà¯Bøáç úéa Bì ïéà ,Bøáç úéáa ìëBà §¨¨¥§©¦©¥¥©¦©¥¥§¥£¥¥¥£¥
¯ävéçî úBNrì øác Bì ïéà ,íéçôè äøNr ävéçî Bì äNBr¯.ìëBàå åéðt øéæçî ¤§¦¨£¨¨§¨¦¥¨¨©£§¦¨©£¦¨¨§¥

ïéëøáî ïéàå ,ïnæî ïéàå ,Cøáî ïéàå ïéé äúBL Bðéàå ,øNa ìëBà Bðéàå ,ìëBàå áñéî Bðéàå§¥¥¥§¥§¥¥¨¨§¥¤©¦§¥§¨¥§¥§©¥§¥§¨§¦
úBöî ìkîe ,ïéléôzä ïîe ,älôzä ïîe ,rîL úàéøwî øeèôe ,åéìr ïéðnæî ïéàå ,åéìr̈¨§¥§©§¦¨¨¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦¦¨¦§

úaLáe .äøBza úBøeîàä¯øNa ìëBàå ,ìëBàå áñéîïéëøáîe ,ïnæîe ,Cøáîe ,ïéé äúBLå , ¨£©¨§©¨¥¥§¥§¥¨¨§¤©¦§¨¥§©¥§¨§¦
ïaø .äøBza úBøeîàä úBöî ìëáe ïéléôúáe älôúáe rîL úàéø÷a áéiçå ,åéìr ïéðnæîe§©§¦¨¨§©¨¦§¦©§©¦§¦¨¦§¦¦§¨¦§¨£©¨©¨

elàa áéiçúpL CBzî :øîBà ìàéìîb¯ähnä LéîLz :ïðçBé éaø øîàå .ïleëa áéiçúð ©§¦¥¥¦¤¦§©¥§¥¦§©¥§¨§¨©©¦¨¨©§¦©¦¨
:øáñ øîe ,úaLa úeìéáà Lé :øáñ øîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî .eäééðéa àkéà¦¨¥©§©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¥£¥§©¨¨¨©

íúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãr àîìc ?éànî .úaLa úeìéáà ïéà¯íeMî àlà ¥£¥§©¨¦©¦§¨©¨¨¨¨©©¨©¨¨¨¤¨¦
åéðôì ìèeî Búî ïéàc àëä ìáà ,åéðôì ìèeî Búîc¯ïaø øîà÷ àì ïàk ãrå .àì §¥¨§¨¨£¨¨¨§¥¥¨§¨¨Ÿ§©¨¨¨¨©©¨

íúä ìàéìîb¯déìr úeìéáà ìçc àëä ìáà ,déìr úeìéáà ìç àì ézkàc¯.énð éëä ©§¦¥¨¨§©©¦¨¨£¥£¥£¨¨¨§¨£¥£¥¨¦©¦
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc ohw cren(iyiy meil)

úaLa úeìéáà Lé`edy zeixal xkip epi`y ,drpivay mixaca ¥£¥§©¨
,jka la`,úaLa úeìéáà ïéà éøîà éðäåmixaca elit`e §¨¥¨§¥¥£¥§©¨
.drpivay

:mdizehiy z` ecnl okidn zx`an `xnbdúeìéáà Lé øîàc ïàî©§¨©¥£¥
,úaLadnn z`f cnléðz÷czay' epizpyna,'äìBòoipnl epiidc §©¨§¨¨¥¨

zbdep zelia` i`ce zelia`d ini oipnl dler m`e ,zela`d ini
e .da,úaLa úeìéáà ïéà øîàc ïàîdnn z`f cnléðz÷c ©§¨©¥£¥§©¨§¨¨¥

e' zay lr epizpyna,'ú÷ñôî dðéàeúeìéáà Lé Czòc à÷ìñ éà ¥¨©§¤¤¦¨§¨©§¨¥£¥
,úaLaixd ,z`f xnel ekxved recn denzàâäð úeìéáà àzLä §©¨©§¨£¥©£¨
,zayaàéòaéî é÷eñôàz` zwqtn dpi`y xnel jixv ike - ©§¥¦©§¨

zelia` oi` i`ce `l` ,legd ini x`yn dpey dpi` ixd ,zelia`d
bdepzwqtn dpi` ok it lr s`y xnel jixv okle ,llk zaya z

.zelia`d z`
:zaya zelia` oi`y mixaeql `xnbd dywnéðz÷ àä àlàå§¤¨¨¨¨¥

zay' dpyna,'äìBò.zelia` da bdepy oiprl s` dlery rnyne ¨
:`xnbd zvxznàðúéîì éòa÷c éãéiàzepyl `pzd dvxy ab` - ©§¦§¨¨¥§¦§¨

aàôéñmilbxyíéìBò ïðéà,zelia`d ini oipnlàðza mbàLéø ¥¨¥¨¦¨¨¥¨
zay' df oeyl,'äìBòda bedpl ynn dlery xnel ezpeek oi` j` ¨

.cala oipnl dlery `l` ,zelia`
:`xnbd dywnéðz÷ àä ,úaLa úeìéáà Lé øîàc ïàîìedpyna §©§¨©¥£¥§©¨¨¨¨¥

zaydy,ú÷ñôî dðéàdkxved recn ,da zbdep zelia` m`e ¥¨©§¤¤
.zelia` oiprl legd ini x`yn dpey dpi` zayd ixd ,z`f xnel

:`xnbd zvxznàôéñ àðúéîì éòa÷c íeMîmilbxyïé÷éñôîoeik ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨©§¦¦
,mda zbdep zelia` oi`yàðza mbàLéøzaydy,ú÷ñôî dðéà ¨¨¥¨¥¨©§¤¤

.x`eank da zbdep zelia` ixdy `ed heyty s`
:mi`pz zwelgna lilbe dcedi ipa zwelgn zelzl dvex `xnbd

àîéìmzwelgny,éàpúk`ziixaa epipyy(b"de `"d i"t zegny),éî ¥¨§©¨¥¦
úéáa ìëBà ,åéðôì ìheî BúnLøçà,ea lhen zndy ziaa `le ¤¥¨§¨¨¥§©¦©¥

m`eøçà úéa Bì ïéàely,Bøáç úéáa ìëBàm`eBøáç úéa Bì ïéà ¥©¦©¥¥§¥£¥¥¥£¥
,lek`líéçôè äøNò ävéçî Bì äNBòlke`e ,znd oial epia ¤§¦¨£¨¨§¨¦

mb m`e ,znd ipta `ly dvignd ixeg`núBNòì øác Bì ïéàenr ¥¨¨©£
åéðt øéæçî ,ävéçîznd one .ìëBàålke`yk,ìëBàå áñéî Bðéà §¦¨©£¦¨¨§¥¥¥¥§¥

zeaiyg bdpna bedpl xeq` ope`y,äúBL Bðéàå øNa ìëBà Bðéàå§¥¥¨¨§¥¤
,ïéémixac xg` jyndl `le ezn zxeawa cexh zeidl eilry ©¦

,mixg`Cøáî ïéàå,dkxa meyïnæî ïéàåzkxa jxan epi` - §¥§¨¥§¥§©¥

,oefndåéìò ïéëøáî ïéàå,ezaeg ici e`ivedl `ivend zkxaïéàå §¥§¨§¦¨¨§¥
åéìò ïéðnæî-.mixg` mr oenifl sxhvn epi`,òîL úàéøwî øeèôe §©§¦¨¨¨¦§¦©§©

,äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe ,ïéléôzä ïîe ,älôzä ïîemeyn ¦©§¦¨¦©§¦¦¦¨¦§¨£©¨
.znd zxeawa cexh `edy

:zaya el` lka epic zx`an `ziixadúaLáebedpl el xzen §©¨
,ekxckCøáîe .ïéé äúBLå øNa ìëBàå ,ìëBàå áñéîlr `ivend ¥¥§¥§¥¨¨§¤©¦§¨¥

,ztdïnæîe,dyelyaïéëøáîe,e`ivedl `ivend eilrïéðnæîe §©¥§¨§¦§©§¦
åéìòjxale wlgil mi`yx mpi`e ,oenifl dylyl eze` mitxvn - ¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הרה"צ והרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק ענף עץ אבות וכו'

מוהר"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה למה דשאילנא קדמיכון בהמובא בלקו"ת ס"פ נשא שנותנים מתנות להחתן, דלכאורה 
מהו השייכות מה שחתן הוא לשון נחות דרגא לנתינת מתנות:

הנה הרי מבואר שם גופא )דכ"ט ע"ב( שכדי להמשיך ענין חדש צריך ע"ז נתינת כח מלמעלה 
יותר ממה  לו  שנותנים  כ"א מה  והשתדלות  ביגיעה  קני'  או  ענין של שכר  זה  ענין מתנה שאין  וזהו 
שמשתכר והיגיעה וההשתדלות בזה הוא רק דעבד לי' נייחא לנפשא דעי"ז יהיב לי' מתנתא, ומבואר 
הדבר עוד בכמה מקומות בדא"ח ועיין ג"כ בלקו"ת שיר השירים ד"ה כי על ]כל[ כבוד חופה וסד"ה 

ת"ר כיצד מרקדין.

בכבוד ובברכה.
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כל רגע שלומד עוד עניין בתורה, עוד פתגם בתורה, נעשה אצלו עלייה ושינוי לא רק בשכל המוח שבראש, אלא באופן שיורד ונמשך 
בהרגש שבלב, ועד שיורד ונמשך במעשה ידיו וגם ברגליו, שירוצו לדבר מצווה.

משיחת יו"ד שבט תשי"א
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משיחת יו"ד שבט תשי"א
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ועיקר העיקרים שאין כדאי לבלות הזמן בטענות על אחרים כיון ששתי ספיקות בדבר: א( 
אם צודק בטענותיו. ב( אם גם צודק הוא אם יצליח בזה, כי הבחירה ביד השני שלא לשמוע בקולו, 
משא"כ אם יתן זמן זה על הטענות לעצמו לשפר מצבו הוא, הרי ספיקות הנ"ל מבוטלים כי, א( הרשות 
והיכולת נתונה לכאו"א לעשות חשבון צדק בנפשו ובמילא הרי יהיו הטענות צודקות, ב( ע"פ המבואר 

בתניא ונפסק ג"כ ברמב"ם הרשות והיכולת ביד כאו"א למשול על עצמו און פאלגען זיך...



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çëíéøáMä ìk[fqxì íééeàø íðéàL ïúBà elôà ,ìeèìèa íéøeñàäíB÷îa íéçpî íä íà ,äëàìî íeL ¨©§¨¦¨£¦§¦§£¦¨¤¥¨§¦§§¨¨¦¥ª¨¦§¨
÷éfäì íéìBëiL[gqxúéëeëæ éìk ïBâk ,[hqxïéëìBäL íB÷îa Bà ïçìMä ìò eøaLpLYìèìèì øzî ¤§¦§©¦§§¥§¦¤¦§§©©ª§¨§¨¤§¦ª¨§©§¥

íéaø íäa e÷Bfé àlL íúBpôì éãk íéøáMä[rxóebä ÷fä íB÷îaL ,[`rxeøæâ àì íéaø ìL[arxøeqà ìò ©§¨¦§¥§©¨¤Ÿ¦¨¤©¦¤¦§¤¥©¤©¦Ÿ¨§©¦
úéìîøëa ìeèìè øeqà ìò elôàå ,äö÷î[brx.øàaúiL Bîk , ª§¤©£¦©¦¦§§©§§¦§¤¦§¨¥

ñøç éìk éøáL ìáà[crxCëa ïéà Y íéøaLðå íäéìò íéñøBcL óàå .íúBpôì øeñà Y ìeèìèa íéøeñàä £¨¦§¥§¦¤¤¨£¦§¦§¨§©¨§©¤§¦£¥¤§¦§¨¦¥§¨
íeìk[drxñøç úøéáLa øeqà ïéàL ,[erxäæéàì Cë-éãé-ìò éeàø àäiL ìéáLa ïekúîa BøáBL ïk íà àlà , §¤¥¦¦§¦©¤¤¤¨¦¥§§¦§©¥¦§¦¤§¥¨©§¥¨§¥¤

LéîLz[frx:é"ù ïnña øàaúiL Bîk ,éìk ïewz íeMî øeñà æàL , ©§¦¤¨¨¦¦§¦§¤¦§¨¥§¦¨
כח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
íéøáùä ìë [æñø להזיק שיכולים שלמים חפצים וכן –

במקום  ותרופות מטבעות או מסמר או מחט כמו
תינוקות  אלא 266שמצויים מזיקים שאינם זמן כל אבל ,

במקום  זכוכית נורת וכגון ויזיקו שיישברו שחוששים
המזיק  כדבר נחשבים אינם – משחקים .267שהילדים

÷éæäì íéìåëéù [çñø שיזיקו סביר חשש שישנו –268.
úéëåëæ éìë [èñø והם שהתנפצה שמשה רסיסי –

בהם  יזוקו שלא כדי לפנותם מותר הרצפה, על מונחים
אסור  – בחלון הזכוכית מן נשאר ואם בניֿאדם,
יסרט  שאדם חשש קיים אם גם המסגרת, מן להוציאה
משום  יש המסגרת מן הזכוכית שבהוצאת מכיון בה,

סותר  .269איסור
íéáø íäá [øò מכשול מהווים שהשברים כלומר –

שם  .270לעוברים
óåâä ÷æéä [àòø ממון היזק לא אבל –271.

åøæâ àì [áøò ואין לכתחילה, השברים לטלטל מותר –
וכיוצאֿבזה  הצד מן בטלטול זאת לעשות .272צריך

úéìîøëá ìåèìè [âòø מוקצה מאיסור שחמור –273.
ñøç éìë [øãò.זכוכית כלי כמו מזיקים שאינם –

íåìë êëá ïéà [äøò איסור ולא דאורייתא איסור לא –
מתכוון  אפילו לכתחילה עליהם לדרוס ומותר דרבנן

.274לשבירתם 
ñøç úøéáùá [åòø כלי שאינו כיון –275.

ùéîùú äæéàì [æòø ראוי שיהיה בשביל כשמתכוין –
ברגל  שוברו אפילו אסור .276לתשמיש

zetqede mipeiv
לא 266) אחרים חפצים כי כלים" ב"שברי דווקא ונקט

בו. שיזיקו למקום השבת באמצע כך סתם מגיעים
סי"ז.267) פ"ב יהודה שלמי
אף 268) בטלטול אסורים שיזיקו סביר חשש כשאין אבל

הספק  ובמקום זווית, בקרן גם להזיק יכולים זכוכית ששברי
תקיח  בסי' המבואר ע"ד הצד מן בטלטול לטלטלם יש
וצלה  שפוד כעין חד עץ שלקח בשר... בו שצלו שפוד ס"ה:
מלפניו  שומטו הצלייה גמר אחר בעלמא באקראי בו
זווית  לקרן מלפניו שמעבירו עד הצד מן ובטלטול בגרירה
לאחר  גמור בטלטול לטלטלו אסור אבל בו, יוזקו שלא כדי

ומוקצה. שנמאס לפי הצלי ממנו שניטל
במקום 269) או רבים, של לנזק חשש קיים אם ואולם,

את  להוציא מותר להיזהר, יודעים שאין קטנים בו שיש
כלאחרֿ היהודי יוציאה נכרי אין ואם נכרי, עלֿידי הזכוכית

ס"מ. פכ"ג שש"כ ברגלו. כגון יד,
מכירם 270) שאינו אחרים דהיינו "רבים" בלשון נקט

זה  והרי שיזוקו סביר חשש ישנו ולכך להזהירם ואיֿאפשר
של  גדר לזה אין היחיד אצל אבל "מכשול", בגדר
כלשהי  מסיבה חושש אם בביתו יחיד גם אך "מכשול",

בעצמו  שיינזק וסביר השבת כל להיזהר יוכל שלא
לפנותם. לו מותר - מהשברים

ממון 271) הפסד במקום מוקצה טלטול התירו לפעמים
מן  איסור על שיעבור וחוששים ממונו על כשבהול כגון
ומטלטל  גדול הפסד כשהוא או רסו) סי' (לעיל התורה

סי"ב). שז סי' (לעיל בשינוי
שמותר 272) משמע וכן גזרו", "לא הלשון משמעות כן

לעיל  וראה השבת, קודם זאת לעשות יכלו אם גם לפנותם
ספק. במקום רסח הערה

חמור 273) דמוקצה יד ס"ק קו"א רנב סי' לעיל ראה אבל
מכרמלית.

התכווין 274) אם וגם לכלי, לתקנם התכווין לא עוד כל
ברגלו  זאת כשעושה התורה מן מתחייב לא כלי לעשותם
דאורייתא  איסור בזה היה ולו מדרבנן, אסור אך שינוי בדרך
ע"פ  בזה ייכשלו שלא כדי לפנותם להתיר מקום היה

סכ"ט. שו סי' לעיל המבואר
ס"ק 275) כמג"א ודלא ביד אפילו לשבור שמותר ומשמע

הילוכו. בדרך ששוברם מפני שהתיר הראשון בתירוצו טז
סי"ב.276) שז סי' כדלעיל גדול הפסד במקום כן אם אלא
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לרשות: מרשות ונתגלגל בספר הקורא שנב סימן ב חלק

ונתגלגל ‚ היחיד רשות שהוא הגג על בו קורא היה
טפחים  לעשרה הגיע שלא עד האחד ראשו מידו (הספר)
פטור  מקום שאויר אצלו גוללו לארץ הקרובים התחתונים
מקום  כן גם הוא ד' רחב אינו אם זיז גבי על נח ואפילו הוא

ואפיל  ע"ד פטור כרמלית (או היחיד רשות הוא ד' רחב אם ו
אותו  בהבאתו איסור אין כן גם שנ"ג בסימן שיתבאר
וכמו  בידו האחד שראשו כיון היחיד לרשות מכרמלית
אויר  שהם התחתונים טפחים לי' הגיע אם אבל  שיתבאר)
אסור  עליו שנח בענין משופע הכותל אם הרבים רשות
אצלו  ויביאנו שמה כולו יפול שמא גזרה אצלו לגללו

ויתחייב.

באסקופה  אלא הקדש בכתבי זו גזרה גזרו שלא אמרו ולא
דורסים  שרבים גדול בזיון שזהו עליה עוברים רבים שדרך
שהספר  אע"פ שם עוברת הרגל דריסת שאין כאן אבל שם
אצלו  לגוללו אסור לו בזיון שזהו הרבים ברשות כך מוטל
מגולה  שכשהכתב הבזיון למעט כדי הכתב על יהפכנו אלא

יותר. בזיון הוא

הכותל  שיפוע על מכתפים כשרבים אמורים דברים במה
אבל  שמ"ה בסימן כמ"ש גמורה הרבים כרשות דינו שאז
גזרו  לא ובכרמלית הוא כרמלית עליו מכתפים רבים אין אם

בבזיון. שמוטלים הקודש בכתבי זו גזרה

ורבים  הרבים ברשות שהוא אע"פ משופע הכותל אין ואם
אצלו  לגלל[ו] מותר עליו הספר נח שלא כיון עליו מכתפים
כולו  יפול שמא לגזור שאין לארץ הגיע שלא זמן כל
ינוח  ולא הרבים לרשות כולו יפול אם שאף לפי ויביאנו
מן  לקולטו מותר הרבים רשות באויר תלוי יהא אלא שם
שאסור  אלא התורה מן היחיד לרשות ולהביאו האויר
במקום  גזרו לא מקצתו ובנפל כולו בנפל סופרים מדברי

בבזיון: המוטלים הקודש כתבי

לאויר „ מקצתו אלא נפל לא אפילו דברים בשאר אבל
אם  אבל אצלו להביאו אסור שם נח ולא הרבים רשות
אם  אצלו להביאו מותר שם נח ולא כרמלית לאויר נפל
להוציאו  שמותר הדין (והוא בידו נשאר האחד ראשו
ברשות  שהיא בידו האחד ראשו אם כרמלית לאויר לכתחלה

לחוץ): פשוטה ואינה היחיד

* * *

הרבים: ברשות זיזין דיני שנג סימן ב חלק

אחד ‡ אדם של והם הרבים רשות צדי בשני בתים שני
שע"ג  בסי' שיתבאר (ע"ד יחד ועירבו שנים של או
שזהו  מעשרה מעלה דרך לזה מזה לזרוק מותר בגזוזטראות)

פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות

זה  לגג זה מגג לזרוק אסור זה מגג גבוה זה גג היה ואם
שהזורק  לפי להגבוה מהנמוך ובין להנמוך מהגבוה בין
יוכל  לא ושמא ידיו לאמן צריך להיפך או לנמוך מגבוה
ויביאנו  וישכח הרבים לרשות החפץ ויפול ידיו לאמן

היחיד. לרשות

חרס  כלי כגון כשנופלים הנשברים כלים הם אם ולפיכך
יפלו  שאם לזה מזה לזרקם מותר בהם וכיוצא וזכוכית
ובמה  היחיד לרשות שבריהם יביא שמא לחוש אין וישברו
מרשות  הוצאה איסור בזה אין הרבים ברשות והונחו שנפלו
לזרוק  נתכוין ולא הואיל התורה מן הרבים לרשות היחיד

הרבים. לרשות

היתה  אם אבל ביניהם עוברת הרבים כשרשות זה וכל
זו  גזרה גזרו שלא ענין בכל מותר ביניהם עוברת כרמלית

לגזרה: גזרה שהיא משום בכרמלית

הוא · אם הרבים לרשות הכותל מן הבולט דף דהיינו זיז
להשתמש  מותר לו פתוח הבית וחלון מעשרה למעלה
היחיד  רשות כחורי שהוא מפני החלון דרך הבית מן עליו

שמ"ה. בסי' וכמ"ש

טפחים] י' [גובה תוך לו בסמוך עליו פתוח שהחלון והוא
רשות  כחורי נדון אינו לו סמוך אינו אם אבל [שלשה]

ד'. על ד' בו יש אם הוא וכרמלית היחיד

באויר  שהוא כיון הארץ מן מעשרה למטה הוא הזיז ואם
הבית  בעל על הם ואוסרים רבים בו זכו הרבים רשות
שלשה  תוך לו פתוח שהוא אע"פ חלונו דרך בו להשתמש
בולט  הוא אם הדין והוא בו שאין בין ד' על ד' בו שיש בין

לארץ: עשרה תוך כרמלית לאויר

* * *
אע"פ ‚ אנשים ב' של והם מזה למטה זה זיזין ב' היו אם

שלפני  העליון בזיז יש אם מעשרה למעלה ששניהם
ששבתו  בכלים עליו להשתמש אסור ד' על ד' רוחב החלון
שתחתיו  והזיז עצמו בפני רשות שהוא מפני הבית בתוך
בבית  ששבתו כלים לענין זה על זה ואוסרים אחרת רשות
וכל  אנשים שני של חצרות שתי או גגות שתי כדין בלבד
כמו  הבית כתשמיש תדיר תשמישן שאין בהן כיוצא

שע"ב: בסי' שיתבאר

א „ העליון ואפילו על הוא אוסר ד' בו אין התחתון זיז ם
ד'. בו יש אם

בשניהם  משתמש ד' אין בתחתון וגם ד' בעליון אין אם אבל
התחתונים. טפחים עשרה עד הכותל ובכל

משתמש  אין ד' בו אין והעליון ד' בו יש התחתון ואם
אבל  חלונו כחורי הוא ששם בלבד חלונו כנגד אלא בעליון
זה  מפני להשתמש אסור החלון צדדי שבשני הזיז בשאר
ד': על ד' בו יש שהרי לעצמו רשות שחלק שתחתיו הזיז

להשתמש ‰ שמותר הרבים רשות אויר על היוצא זיז כל
נוטלים  ואין עליו נותנים אין משתמש כשהוא עליו
יפלו  שאם בהן וכיוצא חרס וכלי זכוכית כלי אלא ממנו
יפלו  שמא אסורים כלים שאר אבל ישברו הרבים לרשות
כרמלית  אויר על יוצא הוא אם אבל ויביאם הרבים לרשות
ואפילו  בכרמלית זו גזרה גזרו שלא הכלים בכל מותר
יוצא  שהוא בו וכיוצא בזיז אלא גזרו לא הרבים ברשות
שם  עומד שהמשתמש כגג רחב דבר הוא אם אבל לאויר

הכלים: בכל בו להשתמש מותר הכלי עם
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הרבים: ברשות ואשפה בור דין שנד סימן ב חלק

לרשות ‡ טפחים ד' בתוך העומד הרבים ברשות בור
גם  שהבור זו היחיד לרשות ממנו למלאות מותר היחיד
מוציא  ונמצא ד' ורחבו עשרה שעמקו היחיד רשות כן
פנוי  שהמקום פטור מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות

ד'. ברחבו ואין הואיל הוא פטור מקום שביניהם

אינו  הרבים שברשות ד' על ד' בו שאין מקום שכל ואע"פ
פחות  אבל מהארץ טפחים ג' גבוה כן אם אלא פטור מקום
אבל  עליו דורסים שרבים לפי הוא הרבים רשות משלשה
בו  בוקעים רבים אין היחיד לרשות הבור שבין זה הפסק

ד'. רוחב בו ואין הואיל הליכתו תשמיש נוח שאינו לפי

ממלאים  ואין הוא הרבים רשות ד' רוחב בו יש אם אבל
לבור  יש כן אם אלא שאצלו זו היחיד לרשות זה מבור
ממנו  למלאות מותר שאז סביבו טפחים י' גבוה חוליא
שהדלי  לפי טפחים י' הגבוה חלון דרך היחיד מרשות
הולך  הוא החוליא על החלון מן הרבים ברשות שהולך

פטור. מקום שהוא מעשרה למעלה

ואורך  אחת בדיוטא זו היחיד ורשות הבור יהא  שלא והוא
הרבים  רשות רוחב אלא ביניהם מפסיק הרבים כמ"ש רשות

שמ"ז. בסי'

אפילו  למלאות אסור עשרה גבוה אינה החוליא אם אבל
שהוא  עשרה בתוך הולך שהדלי לפי עשרה גבוה מחלון
הקשור  החבל של השני שראש ואע"פ הרבים רשות אויר
בכרמלית  אבל שנ"ב בסימן כמ"ש אסור בידו הוא בדלי

שם: שנתבאר כמו זה בענין מותר

מותר · ד' ורחבה עשרה גבוה הרבים ברשות אשפה
טפחים  מד' פחות לה הקרוב היחיד מרשות לה לזרוק
ואין  שנתבאר כמו טפחים י' הגבוה חלון דרך  שזורק או
לה  שזרק מה הרבים לרשות ממנה יתגלגל שמא לחוש
צריכים  שאין דברים אלא לאשפה זורקים שאין לפי ויביאנו

כלל: להם

יחיד ‚ בשל אבל רבים של באשפה אמורים דברים במה
עשוי  שהיחיד לפי היחיד מרשות כלום לה לזרוק אסור
שתינטל  אחר גם כדרכן שם לזרוק ויבואו שלו אשפה לפנות
בכרמלית  (ואפילו הרבים לרשות זורקים ונמצאו האשפה

אסור):

* * *

הכסא: ובית גזוזטרא דיני שנה סימן ב חלק

מן ‡ לה פתוח וחלון המים מן למעלה שהיא גזוזטרא
לה  שאין פי על אף היחיד רשות היא שאז הבית
לפי  מים ממנה למלאות אסור שמ"ה בסי' כמ"ש מחיצות
י' גבוהה מחיצה לה עשה כן אם אלא כרמלית הם שהמים
באמצעיתה  החקוק בנקב ממלא והוא סביבה כל טפחים
המחיצות  רואים שאנו דהיינו אחית גוד משום מותר שאז
המים  ונמצאו התהום עד למטה נמשכו כאלו שסביבה
יעשה  או הם היחיד ורשות מחיצות מוקפים שתחתיה

שכל  ד' על ד' בנקב שיהא והוא הנקב סביב המחיצה
חילוק  ואין מחיצה אינה ד' מחלל לפחות העשויה מחיצה
כל  תחת לה מחובר למטה זו מחיצה לה יעשה אם בין
על  יעשנה אם ובין הנקב סביבות תחת מחובר או סביבה
כדי  כך בשביל שיעשנה ובלבד זה בענין מלמעלה גבה
אומרים  אין אחר לצורך עשאה אם אבל המים מילוי להתיר

שיתבאר. מטעם אחית גוד בה

הנקב  דרך ממנה לשפוך גם מותר מחיצה לה שעשה וכיון
מכנגד  להלאה לחוץ הולכים שהשופכין אע"פ שבה

לכך: מתכוין שאינו כיון המחיצה

שהיא · ד' ורחבה עשרה עמוקה שהיא בספינה ההולך וכן
שהוא  הנהר או מהמים למלאות יכול אינו היחיד רשות
נקב  בו ועושה ד' על ד' דף יעשה כן אם אלא כרמלית
אנו  אלא סביבו מחיצה לעשות צריך ואינו שם דרך וממלא
כאלו  הדף צדדי רואים שאנו דהיינו אחית גוד אומרים
שתחתיו  המים ונמצאו התהום עד למטה וירדו נמשכו
שבבית  מבגזוזטרא יותר בספינה שהקילו מחיצה מוקפים
בבית: לעשות שיכול מה בספינה לעשות יכול שאינו מפני

י'‚ גבוהים אינם הספינה כשדופני אמורים דברים במה
היא  בלבד בתוכה אלא מבחוץ המים פני מעל טפחים
המים  מעל טפחים י' גבוהים הם אם אבל עשרה עמוקה
דרך  הדלי הולך מהדפנות מעלה דרך כשממלא שנמצא
צריך  אין פטור מקום אויר שהוא המים מעל מעשרה מעלה
שלא  בעלמא להיכר שהוא כל בזיז די אלא ד' דף לעשות
מקום  אויר בדרך שלא לכרמלית היחיד מרשות לטלטל יבא
שם  דרך למלאות בזיז נקב לעשות צריך אין ולפיכך פטור
במקום  שעשה זיז היכר ע"י הספינה בכל למלאות יכול אלא

מהספינה. אחד

* * *
אפילו  לכרמלית היחיד מרשות לטלטל האוסרים ואפילו
כאן  שמ"ו בסי' כמ"ש בינתיים פטור במקום הנחה דרך
האיסור  טעם שהרי שמותר מודים להיכר שהוא כל זיז שיש
פטור  מקום בדרך שלא לטלטל יבא שמא משום אלא אינו

שהוא. כל בזיז היכר לו יש הרי וכאן שם כמ"ש בינתיים

לכרמלית  היחיד מרשות לטלטל שמותר האומרים (ולדברי
אין  פטור מקום אויר דרך לא אבל פטור במקום הנחה דרך
למטה  מועיל שאינו כמו מעשרה למעלה מועיל זיז היכר
על  להדלי הנחה בתחלה כאן לעשות צריך ולכן טפחים מי'
וכן  למים ישלשלנו ואח"כ פטור מקום שהוא הזיז

בהחזרתו):

שופכין „ לשפוך אבל לספינה מהים למלאות זה וכל
צריך  אין וקליפין עצמות ממנה לזרוק או לים מהספינה
י' גבוהים אינם הספינה דופני אם אפילו זיז ולא דף לא
על  זורקן או שופכן אלא מבחוץ המים פני מעל טפחים
היחיד  רשות אויר הוא ששם מלמעלה הספינה דופני חודי

שמחיצות שמ"ה בסי' שנתבאר על כמו היחיד רשות של
ואף  לים דפנותיה דרך יורדים הם ומשם היחיד רשות גביהן
ולכך  לים מיד יורדים אלא הדופן על כלל נחים שאין פי על
לים  בידיו וזורקן שופכן שאינו כיון מכלֿמקום מתכוין הוא
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גזרו. לא בכרמלית וכחו לים באים הם ומכחו לדופן אלא

מרחוק  אלא ממש הדופן על לשפוך רוצה (אינו) אם אבל
ד' על ד' דף או זיז היכר ג"כ צריך ממש הים לתוך קצת

במילוי: שנתבאר ע"ד הנקב דרך וישפוך נקוב

היא ‰ שאז טפחים י' גבוהים הם הספינה כשדופני זה וכל
היא  כרמלית עשרה גבוהים אינן אם אבל היחיד רשות
ענין  בכל לים ממנה לשפוך למלאות ומותר כלי שהיא אע"פ
לכרמלית  מכרמלית לטלטל מותר שהרי זיז ובלא דף בלא
ברשות  העומד בכלי אלא בכלים כרמלית שאין אמרו ולא
אבל  כמוה ונעשה הרבים לרשות בטל שהוא הרבים

הוא: כרמלית בכרמלית כשעומד

Â אמות מד' יותר בתוכה לטלטל שלא ליזהר יש לפיכך
מהבית  להוציא אסור בספינה בית יש ואם כרמלית כדין

לספינה:

* * *
Ê סכין של כחודו עד למטה שמתקצרות קטנות ספינות וכן

טפחים  ד' רוחב שאין טפחים ג' גבוה שלהן והקצר
אין  מקרקעיתו טפחים ג' הגביהו שלא בעוד למטה
במחיצותיה  יש אפילו אמות מד' יותר בתוכו מטלטלים
שכיון  ולמעלה ד' שהרחיבו ממקום טפחים י' גובה
העשויה  מחיצה שכל כלל מחיצות לה אין הקצר שבמקום
א"כ  למעלה כמ"ש מחיצה אינה טפחים מד' פחות לחלל
הן  ולמעלה טפחים ד' (המחיצות) שהרחיבו ממקום

ואין  מחיצה דין להם שאין באויר התלויות כמחיצות
טלטול  להתיר נעשו כן אם אלא אחית גוד בהן אומרים

שיתבאר. כמו במים

כמו  הן הרי ד' הרחיבו ג' הגביהו שלא עד אם אבל
מילא  אם וכן מחיצות ומחיצותיהן כאן עד עולה שקרקעיתן
כשרות  מחיצות הן הרי רחבן מקום עד בקרקעיתן קנים

ולמעלה: משם י' בהן יש אם (למעלה)

Á טפחים ד' ביניהם שאין לזו זו סמוכות ספינות ב'
לזו. מזו מטלטלין כרמלית כשיעור

כן  אם אלא לזו מזו מטלטלין אין אדם בני ב' של הם ואם
זו  קשורות הן כן אם אלא מועיל העירוב ואין יחד עירבו
ולהתפרד  לנוד יכולות הן הרי בזו זו קשורות אינן שאם בזו
רשויות. עירוב זה ואין ביניהם מפסקת כרמלית ותהא מזו זו

אומרים  ואין העירוב בטל בשבת ונפסקו קשורות היו ואם
[שס"ב]: (שמ"ט) סי' עיין הותרה שהותרה כיון שבת בזה

Ë המים פני מעל טפחים י' גבוהים הספינה דופני ואם
מזו  זו מופלגות אפילו לזו מזו לטלטל מותר מבחוץ
דרך  היחיד לרשות היחיד מרשות מטלטל הוא שהרי הרבה
מותר  שנים של הן ואפילו פטור מקום שהוא מעשרה מעלה
פטור  מקום אויר דרך לטלטל להמתירים עירוב בלי
נתבאר  וכבר שמ"ו בסי' שנתבאר כמו דבריהם של ברשויות

בזה: כהאוסרים שהעיקר שם
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(2.(` ,g mixiXd xiW ."'ebe LwX` uEga L`vn` iO` icW wpFi")¥§¥¦¦¤§¨£©¤¨§¦©¦¦

(3.(clxz cEOr a KxM mixiXd xiW dxFYd xF` d`x)§¥©¨¦©¦¦¤¤©

(4± `Ed KExA WFcTd")WFcwzFvnE dxFYd wqr ici lr l`xUie ,e"`eA ©¨¨¨§¨§¦§¨¥©§¥¥¤©¨¦§

,oFilrd WcFw zpigAn mikiWnnE milAwOW ,"il oEidY WcFw iWp`e" mi`xwp¦§¨¦§©§¥¤¦§¦¤§©§¦©§¦¦¦§¦©¤¨¤§

dxFYd xF` ± ."irxe ig` ornl mW lr `Ed KExA WFcTdl "mig`" mi`xwp okl̈¥¦§¨¥©¦§©¨¨©¥§©©©©§¥¨©¨

.(grxz cEOr a KxM mixiXd xiW¦©¦¦¤¤©

(5xiW dxFYd xF` ± ."giWn lr i`wC mEBxYd df lr xn`X dn oiIre")§©¥©¤¨©©¤©©§§¨¥©¨¦©©¨¦
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miciqgd EWTiA mixiXd xiWAW "il g`M LpYi in" xn`n lr iM x"zr elqM¦§¥¦©©£©¦¦¤§§¨¦¤§¦©¦¦¦§©£¦¦

lr aFYkIe owGd x"Enc` gTIe ,lihrvA z`f EWwaE .FzF` Epiad `l iM ,xE`iA¥¦Ÿ¥¦¦§Ÿ§¤¦©¦©©§©¨¥©¦§©

d`xPM] xF` dxFzA `vnPd "FnvrA x"Enc` oFWl" z` lihrvdn ipXd cv©©¥¦¥©¤¦¤§©§§©§©¦§¨§¨©¦§¤

`le ,["miaExMd oiprl xE`iA ± ocr FznWp x"Enc` Wcw ci azM" :zFidl jixv̈¦¦§§©¨Ÿ¤©§¦§¨¥¤¥§¦§©©§¦§Ÿ

mpi` dYr mb iM Exn`Ie ,l"Pd xn`Od l` df KiIW dn iM ,miciqgd cFr Epiad¥¦©£¦¦¦©©¨¤¤©©£¨©©©Ÿ§¦©©¨¥¨

`Ede lihrvd z` Fl Exqnie irvn`d x"Enc` l` EklIW mdl xn`Ie ,mipian§¦¦©Ÿ¤¨¤¤¥§¤©§¨¤§¨¦§¦§§¤©¤¦§

.("xE`iAd mdl xn`iŸ©¨¤©¥

(124"awri igie" ligzOd xEAC .dqz cEOr a KxM `xwIe dxFYd xF` d`x)§¥©¨©¦§¨¤¤©¦©©§¦©§¦©£Ÿ

.(fk 'r a"pxz mixn`Od xtq ±¥¤©©£¨¦

(125zFnWPW ici lr "izFg`" zpigA `Ed dxFY oYnA zFrEaWA `vnp")¦§¨§¨§©©¨§¦©£¦©§¥¤¦§

`A dxFYd xF` ± ."dpW miiRl` dncTW dpiAE dnkgn oM mB milAwn l`xUi¦§¨¥§©§¦©¥¥¨§¨¦¨¤¨§¨©§©¦¨¨©¨Ÿ

.(gpx cEOr©

(126.(nx cEOr ` wlg wcv gnSdl xdGd ixE`iA d`x)§¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¥¤©

(127):`xwpzkA.([m]i`xwp :wcv gnSd Wcw ci a ¦§¨¦§©¨Ÿ¤©¤©¤¤¦§¨¦

(128dcR ligzOd xEAC .bry wxR a"xrz EniCwdW drWA KWnd d`x)§¥¤§¥§¨¨¤¦§¦¤¤¦©©§¦¨Ÿ

.(d"rxz mFlWa§¨
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`awEPd129r"iA xFwn `EdW ,d`YYÎ`Oi` `idW , ©§¨¤¦¦¨©¨¨¤§¦©
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`"fAW sFqÎoi` xF` dvw131cg` aExkE" ,dGn dvTn" §¥¥¤§¨§¤¨¦¨¨¦¤
zEliv`AW mWxWe r"iA xFwn `Ed132mdA WAlzOW , §¦©§¨§¨¤©£¦¤¦§©¥¨¤

sFqÎoi` xF` oM mB133,`ni`eÎ`A`C oigFOd ici lr ©¥¥©§¥©¦§©¨§¦¨
mipzFPd134xarn KxC DlrA `"f ici lr `awEPd W`xA ©§¦§Ÿ©§¨©§¥¨©§¨¤¤©£¨

onfA `EdW FnM WOn zEWAlzd KxcA `le ,cal§©§Ÿ§¤¤¦§©§©¨§¤¦§©
Fpi`W135dHnlE dfgdn wx ,FOr DznFwA deW136 ¤¥¨¤§¨¨¦©¥¤¨¤§©¨

.rcFPM©¨
zg` dWwn miUrp miaExMde137`EdW ,zxFRMdn §©§¦©£¦¦§¨©©¥©©¤¤

zFgENd lr siTn zpigA mbe ,mdipWl xzM zpigA§¦©¤¤¦§¥¤§©§¦©©¦©©
onfA dIUrA EWAlzPW ,`A`ÎcFqi zpigA odW ,oFx`AW¤¨¨¤¥§¦©§©¨¤¦§©§©£¦¨¦§©

.WCwOde oMWOd©¦§¨§©¦§¨

zxFRMd mB milrn md miaExMd ziIlr onfaE¦§©£¦©©§¦¥©£¦©©©¤
okl .zEliv`l zFgENde138aizM(k ,dk EpzWxR)mikkFq" : §©©£¦¨¥§¦¨¨¨¥§¦

mdOr dlFr zxFRMdW ,"zxFRMd lr mditpkA139. §©§¥¤©©©¤¤©©¤¨¦¨¤

`le ,mnFwnl zEliv`AW p"Ef EwNYqp oAxEgd xg`e§©©©§¨¦§©§¤©£¦¦§¨§Ÿ
iM ,ipWÎziaA s` zEInWb dIUrA cFr WAlzdl Exfg̈§§¦§©¥©£¦¨©§¦©§©¦¥¦¦
lr ± zFnlFrd zinipR zpigaA wx `N` .miaExMd Efpbp¦§§©§¦¤¨©¦§¦©§¦¦¨¨©
eixg`e ,ipWÎziA iniAW mi`PYd lW dxFYd wqr ici§¥¥¤©¨¤©©¨¦¤¦¥©¦¥¦§©£¨
dNBzp `NW oFilrdÎoFvx zinipR odW ,zFkldA©£¨¤¥§¦¦¨¨¤§¤Ÿ¦§©¨
dnn rcFPke .azkAWÎdxFY `Ed d`lirÎdnkgA§¨§¨¦¨¨¨¤¦§¨§©¨¦©

aEzMX(c ,ai ilWn)."DlrA zxhr lig zW`" :: ¤¨¦§¥¥¤©¦£¤¤©§¨
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(129.(` ,apwz KxM ziW`xA dxFYd xF` d`x)§¥©¨§¥¦¤¤

(130KxM mixiXd xiW dxFYd xF` .dwz cEOr d"qwz mixn`Od xtq d`x)§¥¥¤©©£¨¦©©¨¦©¦¦¤¤

.(bpz'` cEOr dnExY .` ,`zzz f KxM .` ,apwz b KxM ziW`xA .ayz cEOr a©§¥¦¤¤¤¤§¨©

(131oi`d mlFr sFq `Ed wiYr zpigAW rEcIM mW f"nxd azMW FnM Epiide")§©§§¤¨©¨©©¨©¨©¤§¦©©¦¨¨¥

.(a ,b `xwIe dxFY ihETl ± ."sFq¦¥¨©¦§¨

(132ipXd aExkC" o`M dpeEMdW hv cEOr erÎa"xrz mixn`Od xtq d`x)§¥¥¤©©£¨¦©¤©©¨¨¨¦§©¥¦

`Ede ,zFnWPd ici lr EdGW ,zEliv`A r"iA zIilr didi df ici lrW `Ed¤©§¥¤¦§¤£¦©¦©©£¦¤¤©§¥©§¨§

.("zEklOd zEInipR ,l`xUi zqpM zpigAn¦§¦©§¤¤¦§¨¥§¦¦©©§

(133y"z mixn`Od xtq d`xE .b"rxz "Ff dSn" ligznd xEAcA x`Azp)¦§¨¥§¦©©§¦©¨§¥¥¤©©£¨¦

.(60 cEOr©

(134):mipzFPdWcw ci azkA d"ke .mipETize zFxrd ± .mipYiPd :zFidl Kixv ©§¦¨¦¦§©¦¨¦¤¨§¦¦§Ÿ¦§©¨Ÿ¤

.(wcv gnSd©¤©¤¤

(135):Fpi`WgnSd Wcw ci azkA d"ke .mipETize zFxrd .dpi`W :zFidl Kixv ¤¥¨¦¦§¤¥¨¤¨§¦¦§Ÿ¦§©¨Ÿ¤©¤©

.(wcv¤¤

(136zFvn iAB zFvOd inrhA ziW`xA zWxR l"fix`dn dxFz ihETl d`x)§¥¦¥¨¥¨©¦©¨¨©§¥¦§©£¥©¦§©¥¦§

dide" ligznd xEAcA zFrEaWl miWExC dxFYd xF`aE .`nxB onGdW dUr£¥¤©§©§¨¨§©¨§¦§¨§¦©©§¦§¨¨

.(mW oiIr .onf `xwp dHnlE `"fC dfgdn iM :dt cEOr "LYr zpEn ¡̀©¦¤©¦¥¤¨¤§¨§©¨¦§¨§©©¥¨

(137oEIr Kixve .dpiA zpigAn zxFRMde p"Ef md miaExMdW xnFl dvFxe")§¤©¤©§¦¥§©©¤¦§¦©¦¨§¨¦¦

md oMWOA dWn dUrW miaExMdW ,` cEOr hv sc `xzA `aAc e wxR `xnBA©§¨¨¤¤§¨¨¨§¨©©¤©§¦¤¨¨Ÿ¤©¦§¨¥

dxhr `EdW mdl xzM zxFRMd Ki` oM m` ,zxFRMd lr mdilbx micnFr§¦©§¥¤©©©¤¦¥¥©©¤¤¤¨¤¤£¨¨

m"xz izpFi ligzOd xEAC d`xE .pz'` cEOr dnExY dxFYd xF` ± ."W`xe§Ÿ©¨§¨©§¥¦©©§¦¨¦

.(hk cEOr a"pxz mixn`Od xtq .c cEOr©¥¤©©£¨¦©

(138):okl.(Kkl :wcv gnSd Wcw ci azM sEbA ¨¥§§©¨Ÿ¤©¤©¤¤§¨

(139.(hpz'` cEOr (d KxM zFnW) dnExY dxFYd xF`A x`Azp)¦§¨¥§©¨§¨§¤¤©

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הגבו'Ù"Ú‡Â(מח) אור שבחי' דחו"ג התכללות שיש
רחמים  שברוגז (כמו החסד בכלי מאיר
או  אחיו עם כיוסף דין יעשה בחסד להיפוך וכן יזכור
וכמשלם  א) ה, (ברכות לצדיקים אהבה של כיסורים
לצדיקים  דין נעשה חסד של שמשכל כו' לשונאיו
בחי' ה"ז כו' לרשעים חסד נעשה דין של ומשכל
וחסד  שבחסד גבו' שנק' שבשכל דחו"ג התכללות
דשכל  חו"ג אופן לפי במדות גם בא שזה שבגבור'
(ומה  כמוהו ג"כ המדות בהתפעלות אז בהתכללותן
שלא  שזהו כו'. רחמיך שיכבשו מלפניך יה"ר שאו'
דרצון  הר"ר מצד היינו דין כלפי הנוטה בשכל כמו
מובן  הרי וא"כ כו'). השכל מן שלמעלה דוקא הפשוט
באים  שהמדות למדות אותיות בין ההפרש מכ"ז עכ"פ
שהן  וצורה כחומר עו"ע השתלשלות בדרך השכל מן
אבל  כנ"ל. בערך שקרובים וחי צומח כמו ומדות בינה

בדרך  זה אין ושכל למדות שמלבישים הגם האותיות
עם  במדות וצורה חומר בבחי' כלל עו"ע השתלשלות
ומדות  דחו"ב חו"ג לבחי' הן א' אותיות שהרי השכל
האותיות  בחי' שהן הדומם בבחי' גם מזה ויובן כנ"ל.
צו"ח  שהן ומדות מבינ' למעל' הוא מציאותם ששרש
בבחי' הוא דאותיות הדומם שרש אלא כו'. לבד
וד"ל: כו' עצמה שבנפש באותיות כנ"ל ממש העצמות

במה Ê"Î·Â(מט) הנ"ל ענין בטעם ביאור בתוס' יובן
כא'. ונפשם גופם יצאו וחיו' שבהמות
בבחי' שהן להיות וחיות בהמות שנק' המלאכי' וכ"ה
שנק' השכל מן דמדות הצמיחה בחי' שזהו וחי צומח
חו"ג  שהרי עו"ע השתלשלות בבחי' בא שהוא כנ "ל חי
המדות  (וכגידול כנ"ל דמדות חו"ג ויחייב יכריח דשכל
הוא  שלמטה אע"פ הדומם בחי' אבל כנ"ל) השכל עם
וכ"ש  החי מערך הוא ורחוק הצומח מן גם ביותר
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

מבחי' הדומם האדם בגוף נתלבש מ"מ המדבר מבחי'
הדומם  דשרש משום החי מן שלמעלה דוקא מדבר
הנפש  בעצמות ששרשם דומם שנק' כאותיות בעצמות
יותר  יותר הגבוה שכל ביותר למטה שהושפל רק
יצא  לא ועכ"ז כו'. וסב"ת דנתב"ס משום למטה יושפל
בצו"ח  שהן וחיות כבהמות כא' נפשו עם האדם גוף

מן  מאד בערך שרחוק הדומם משא"כ זע"ז שקרובים
בו  והיה אח"כ הנשמה בו שנתלבש' רק המדבר בחי'
הנפש  בעצמות הדומם שרש מצד וצורה בחומר לנ"ח
ויפח  אחר וז"ש ממללא. רוח המדברת נפש שנק'

וד"ל: ממללא רוח לנ"ח האדם ויהי נ"ח באפיו

miwl` 'd xviie
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(h"qw)zevn1mc`" :xn`PW ,rxFvOd z`nEh oipr ¦§©¦§©§©©§¨¤¤¡©¨¨
dide zxda F` zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM¦¦§¤§§¨§¥©©©©¤¤§¨¨

"'Fbe odMd oxd` l` `aEde zrxv rbpl FxUA xFra2. §§¨§¤©¨¨©§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥§

:KEPigd oFWl dfe§¤§©¦
rxFvO didIW in lMW Epilr `id devOW ,xnFlM"§©¤¦§¨¦¨¥¤¨¦¤¦§¤§¨
F` EP`Ohi odMde ,FYrxv lr lF`Wl odMd l` `aIW¤¨Ÿ¤©Ÿ¥¦§©¨©§§©Ÿ¥§©§¤
EPEvi xW`M daEzMd dxFYd iR lr bdpzi `Ede ,EPxdhi§©£¤§¦§©¥©¦©¨©§¨©£¤§©¤

.odMd©Ÿ¥
dAxd F` cg` mFwn oiAlIW `Ed zrxSd oipre§¦§©©¨©©¤©§¦¨¤¨©§¥
mipal zFnFwOd mzF` Eidie ,mc`d xUA xFrA zFnFwn§§§©¨¨¨¦§¨©§§¨¦
dviA mExw oaFll mdNW oaFNd dncIW cr dAxd©§¥©¤¦§¤©¤¤¨¤§¤§¥¨
ddM didIW onf lM la` .zEpipalA EpOn dlrnlE§©§¨¦¤§©§¦£¨¨§©¤¦§¤¥¤
wdA" `N` zrxv df oi` dviA mExw d`xOn dHnN§©¨¦©§¥§¥¨¥¤¨¨©¤¨Ÿ©

"`Ed3,llM zrxSd oiOn Fpi`W xg` ilFg ,xnFlM ,§©¦©¥¤¥¦¦©¨©©§¨
axbd ipinM `N`4."mirbp iPin x`WE ¤¨§¦¥©¨¨§¨¦¥§¨¦

ipOiq clEIW cr `Ohn cal oal d`xOd oi`e§¥©©§¤¨¨§©§©¥©¤¦¨¥¦¨¥
.d`nEh§¨

ig xUA zignE ,oal xriU :od d`nEh ipOiq 'be"5, §¦¨¥§¨¥¥¨¨¨¦§©¨¨©
oFiUtE6"zxda F` zgRq F` z`U" FA clFPW in ?cviM . ¦§¥©¦¤©§¥©©©©¤¤

cIn Fl xn`i odMd EP`xIWM ,dign F` oal xriU DaE¨¥¨¨¨¦§¨§¤¦§¤©Ÿ¥Ÿ©¦¨
"`Ed hlgEn `nHW7. ¤¨¥§¨

dkld ,zrxv z`nh zFkldn 'a wxR ,m"Anxd azke§¨©¨©§©¤¤¥¦§ª§©¨¨©£¨¨
:'e

zxdAd mCwYW cr d`nEh oniq oal xriU oi`"W¤¥¥¨¨¨¦¨§¨©¤¦§©©©¤¤
"oal xriU dktd `ide" xn`PW ,oaNd xriVd z`8, ¤©¥¨©¨¨¤¤¡©§¦¨§¨¥¨¨¨

z` oal xriU mcw m` la` .zxdAd FzF` KtdYW¤©£Ÿ©©¤¤£¨¦¨©¥¨¨¨¤
,d`nEh oniq DA oi`W zxdaM `id ixd ,zxdAd©©¤¤£¥¦§©¤¤¤¥¨¦¨§¨

."xiBqie: §©§¦

dPdesC miig zFxvF`A x`Fan mirbPd oipr WxW §¦¥Ÿ¤¦§©©§¨¦§¨§§©¦©
g"tÎf"t9h"n sC rixfY xcqA xdGd oFWl FxE`iA iR lr ,©¦¥§©Ÿ©§¥¤©§¦©©

:'a cEOr©
:opipY ikd wgvi iAx xn`̈©©¦¦§¨¨¥¨¦¨

"zrxv rbp"10" :rbp`ixWC `tiTY `piC `Ed " ¤©¨©©¤©¦¨©¦¨§¨§¨
" ,`nlrAzrxv"FnEBxzM11,d`Nir `xFdpC ± "Exibq" §¨§¨¨¨©§©§§¦¦§¨¦¨¨

`nlrl zigp `lC ,d`Nir EaihC Exibq12. §¦§¦¦¨¨§¨¨¦§¨§¨
"mc`A didz iMmzq mc`A ± ".`"f sEvxR `Ed) ¦¦§¤§¨¨§¨¨§¨©§¨

.(f"nxd±¨©©
"odMd oxd` l` `aEde`EdC ,`YzlC odM `C ± " §¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¨Ÿ¥¦§©¨§
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(1qRcp d"qwz ,WcFgd zWxRn owGd x"Enc` xn`n lr micQEin aÎ` miwxR§¨¦§¨¦©©£¨©§©¨¥¦¨¨©©¤¦§©

iAx zgPd) xg` gqFpaE Kli`e b ,bnw rixfY irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`iaA§¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦©§¦©§¥¨§©©¥©¨©©¦

.Kli`e bkz cEOr ` wlg d"qwz owGd x"Enc` ixn`nA (owGd x"Enc` oA dWnŸ¤¤©§©¨¥§©©§¥©§©¨¥¥¤©§¥¨

.Kli`e b ,ck rxFvO dxFY ihETl mb d`xE§¥©¦¥¨§¨§¥¨

x"Enc` ixn`nA qRcpe h"qwz zpWA xn`PW xn`n lr micQEin cÎb miwxR§¨¦§¨¦©©£¨¤¤¡©¦§©§¦§¨§©©§¥©§

a ,ak rixfY dxFY ihETl ± zFdBd ztqFzaE ,Kli`e fpw cEOr h"qwz owGd©¨¥©§¥¨§¤¤©¨¦¥¨©§¦©

.bnz cEOr a wlg `xwIe irvn`d x"Enc` ixn`nA dqRcp zxg` dgPd .Kli`e§¥¨©¨¨©¤¤¦§§¨§©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©

.epz cEOr mW ± xE`iAd zEkix`aE©£¦©¥¨©

(2.a ,bi rixfY©§¦©

(3.hl ,bi rixfY©§¦©

(4.uEgAnE miptAn WaId oigW :mW i"Wx WExitaE .k ,`k xFn ¡̀§¥©¦¨§¦©¨¥¦¦§¦¦©

(5.i ,bi rixfY©§¦©

(6.(ak ,mW) "`ed rbp Fz` odMd `Ohe xFrA dUtz dUR m`e"§¦¨Ÿ¦§¤¨§¦¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦¨

(7oal xrU dktd `ide xFrA dpal z`U dPde odMd d`xe" :`iÎi ,bi rixfY©§¦©§¨¨©Ÿ¥§¦¥§¥§¨¨¨§¦¨§¨¥¨¨¨

EPxBqi `l ,odMd F`Ohe ,FxUA xFrA `ed zpWFp zrxv .z`UA ig xUA zignE¦§©¨¨©©§¥¨©©¤¤¦§§¨§¦§©Ÿ¥Ÿ©§¦¤

."`Ed `nh iM¦¨¥

(8.i ,bi rixfY©§¦©

(9lgxe d`l (gl) xrW miIg uraE .d`le lgx xrW ,b"nwz urx`w z`vFd¨©¨¤©©¨¥§¥¨§¥©¦©©¥¨§¨¥

.miNw miEPiWA .f wxR¤¤§¦¦©¦

(10."odMd l` `aEde mc`A didz iM zrxv rbp" :h ,bi rixfY©§¦©¨©¨¨©¦¦§¤§¨¨§¨¤©Ÿ¥

(11Y`C dnM] `"ck :Epiptl xdGaE ,miIg zFxvF`A zF`qxBd zg`A `Ed oM¥§©©©¦§¨§§©¦©Ÿ©§¨¥§¨§©§

.[xn`̈©

(12" ,EpipW KM"zrxv rbp.mlFrA iExXd dWTd oiCd `Ed ± "rbp" :"zrxv" ¨¨¦¤©¨©©¤©©¦©¨¤©¨¨¨¨©©

.mlFrl cxFi `NW oFilrd aFHd xBqd .oFilrd xF`d xBqd ± "Exibq" FnEBxzM§©§§¦¤§¥¨¨¤§¤§¥©¨¤§¤Ÿ¥¨¨
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,oipivEA `wlc`lE ,Exibq `Edd gYtnl oTYz ¦̀§©©§¦§©©§¦©©§¨¨¦¦
wlYqie xarzie ,`Yze `lirl o`kxA iFci lr gkYWiC§¦§§©©§¦§¨§¥¨§©¨§¦§£¨§¦§¨©

`NFM lr ingxC Exidp ixWie ,rbp `Edd13. ©¤©§¦§¥§¦§©£¥©¨

aC zpeEke:`Ed eix §©¨©§¨¨

dgFC `Ede ."oiC" `EdW `N` ,WFcw `Ed dGd rbp iM¦¤©©¤¨¤¨¤¦§¤
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˘·Â'ב יש כי והיינו בשושנים, הרועה נא' הפסוקי'
בין  שהיא שושנה הוא הא' שושנה, בחי'
כו', בין רעייתי כן החוחי' בין כשושנה כמ"ש החוחי'
השרון  חבצלת אני כמ"ש העמקים שושנת בחי' והב'
לי  דודי לבחי' השושנה מה"ע ולכאו' העמקים. שושנת
אלא  שושנים א"ת כמארז"ל זהו אך לדודי. אני או
דודיך  טובי' כי דכתי' והיינו בהלכות, ששונים ששונים,
לו, ואני לי דודי מ"ש הוא דודי, בחי' ב' פי' מיין,
הוא  מיין זהו לדודי, אני ע"י הנמשך לי דודי ובחי'
עינים  חכלילי ע"פ שארז"ל וזהו תורה, של יינה  בחי'
הוא  לי, בחי' ב' פי' לי, לי אומר הטועם חיך כו' מיין
לדודי, אני שע"י לי דודי ובחי' לו, ואני לי דודי בחי'
ערך  ולפי תורה, של יינה בחי' הטועם חיך ע"י זהו
כו'. דודי בחי' הארת לי נמשך זה ערך לפי הטעימה

ÔÈÚ‰Â שבין החיבוב על בנוי שה"ש כל דהנה הוא
כי  והוא פעמי', ב' וכלה דודי או וכלה חתן
ולבבי  שארי כלה מל' האחד פי', ב' יש כלה בפי'
הוא  והב' הכל, ומבלה המכלה לגמרי כליון בחי' שהוא
התשוקה  ענין שהוא נפשי, כלתה מלשון כלה בחי'

כ  בחי' וב' להקדב"ה. משתוקקי' אלו שנש"י לה
למסור  בחי' הוא הא' שבק"ש, מס"נ בחי' מב' נמשכי'
אפי' שארז"ל נפשך ובכל בחי' הוא והב' באחד, נפשו
אנשי  רק בשכמל"ו, בפסוק מפסיקי' וביניהם כו', נוטל
והי' בשכמל"ו אמרו שלא שמע, את כורכים היו יריחו
לא  משה כן באחד, מהתבוננות האהבה אצלם נמשך
אלו  מס"נ בחי' ב' צ"ל זה ולהבין בשכמל"ו. אמר
שכאשר  הוא באחד נפשו למסור בחי' כי והוא וענינם,
שה' איך הבנה ל' הוא שמע דק"ש, בפסוק מתבונן
וד"ר  וארץ ז"ר שנברא שהגם אחד, ה' הוא אלקינו
כמ"ש  כלל, שהוא כל שינוי שום בלי אחד הוא עכ"ז
הבריאה  מקודם שינוי שום יש שלא שניתי לא ה' אני
הוא  ואתה שנבה"ע קודם הוא ואתה הבריאה, ולאחר
אין  ומבלעדי אחרון ואני ראשון ואני שנבה"ע, לאחר
ית' לפניו המסתיר דבר בחי' כלל יש שלא פי' אלקי'
לא  ולא כלא רק שזהו והגם חשיב, כלא קמי' דכולא
כלה, בבחי' נעשה לזאת ואי כו', כלא ה"ז מ"מ ממש
וממילא  לגמרי, היש כליון בבחי' ולבבי שארי כלה ל'
ע"י  כו', דלגרמי' טיבו וכל והישות התאות כל בטלי'
חשיב, ממש שכלא איך אצלו מושג יהי' למטה שגם
אמיתי  מציאות שום יש שלא המסתיר דבר שום ואין
אחד. מבחי' הנמשך כלה בחי' וזהו כו', כלל זולתו

Í‡'ל דכלה זו לבחי' לבוא לזה זוכה אדם כל לא
את  כורכי' היו יריחו אנשי שרק לגמרי, היש כליון
ביראת  והריחו דכתי' ע"ד ריח בבחי' שהיו ע"י שמע
להיות  בשכמל"ו אמר לא משה וכן ודאין, דמורח ה'
במציאות  ביטול בחי' מ"ה ונחנו בבחי' הי' משה כי
אבל  במ"א, כמ"ש מ"ה כח בחי' שהיא דחכמה דמ"ה
לומר  התקינו ולזה זו, לבחי' לבוא יכול אחד כל לא
שמלכותך  איך ההתבוננות בחי' שהוא בשכמל"ו
עוממות  מל' עם בלא מלך ואין עולמים, כל מלכות
לא  ח"ו שמבלעדי פי' אלקי' אין ומבלעדי וזהו נפרדי',
שם  בחי' ג"כ הוא בעצמי אני אבל אלקי' ש' בחי' יש
הוה  שהי' הוי' אני שבחי' אלקיכם ה' אני כמ"ש אלקי'
בבחי' להיות המצמצם עצמו הוא הוא כאחד ויהי'

מבלעדי  אינה [אלקים] בחי' ולכן כ"א אלקיכם ח"ו,
הדעת  העמקת ומבחי' אלקיכם. ה' הוא עצמי אני
שהיא  נפשך דבכל האהבה להיות נמשך זו בהתבוננות
מי  יש כי להיות יש בשם ונק' לאין, היש ביטול בחי'
שמוסר  מי שיש ג"כ י"ל נוטל אפילו בחי' וגם שאוהב,
בחי' וזהו לאין. היש ביטול בשם נק' ולכן כו', נפשו
תשוקה  בבחי' נפשי כלתה בחי' שהוא הב', כלה
הוא  לילה פי' בלילה, אויתיך נפשי ועז"נ ב"ה. לאוא"ס
הוא  אז ללילה שנמשל החשך זמן ובבחי' החשך, זמן
ענין  כי והיינו נפשך, דבכל אהבה בבחי' אויתיך בבחי'
וכשפועל  היש, והרגשת מציאות בחי' הוא החשך
נפשי  בבחי' הוא אזי לאין היש ביטול בחי' בעצמו

כו'. נוטל אפי' אויתיך
˙„Â·Ú·Â רבה אהבה בחי' בין ההפרש הוא האהבה

תוקף  בחי' הוא שאה"ר זוטא, אהבה לבחי'
ית', זולתו דבר בשום יחפוץ שלא עד לאלקות האהבה
ע"מ  הרב את המשמשים כעבדי' תהיו אל שארז"ל וזהו
שלא  הרב את המשמשי' כעבדים הוו אלא פרס, לקבל
פרס  פי' פרס), לקבל שלא ע"מ (או פרס לקבל ע"מ
המאיר  הזיו ע"ד הארה הפרשת שהוא פרוסה, מל' הוא
שארי  כלה בחי' ומצד השכינה, זיו רק שהוא בג"ע,
כלה  בארץ חפצתי לא ועמך בשמי' לי מי הרי ולבבי
בחי' שהוא ובארץ בשמים יחפוץ שלא ולבבי, שארי
ית', בו ולבטל ליכלל כ"א פרס, קבלת בחי' שהם הג"ע
ע"ד  אלקות בהשגת חפץ אם אבל אה"ר, בחי' וזהו

כו'. זוטא אהבה בשם נק' ה"ז בג"ע
'·Â כלה בחי' שושנה, בחי' ב' זהו אלו כלה בחי'

ובחי' החוחי', בין שושנה בחי' זהו נפשי דכלתה
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דשושנת  שושנה בחי' זהו ולבבי שארי דכלה כלה
ממעמקים  ע"ד עומק, מל' הוא עמקים פי' העמקים,
הוי' שבש' עומק בחי' גילוי שיומשך פי' ה', קראתיך
כלא  שקמי' איך דיחו"ע העליונה דיעה בחי' הוא ששם
שקמי' איך כן מושג יהי' למטה שגם ופי' חשיב, ממש
ה"ה  מ"מ ממש לא לא זהו כי ואם חשיב, ממש כלא
מושג  ששם העמקים שושנת בחי' זהו חשיב, כלא
והגם  עילאה. שכינתא בינה בחי' וזהו הוי', דש' עומק
להיות  כלה, בשם לקרוא א"א בינה שבחי' בזהר נת' כי
חכ' כי אוא"ס מאיר ובחכמה תרדל"מ, הם חו"ב כי
בסש"ב  כמ"ש האמת אחד נק' מ"ה, כח בחי' הוא
הם  כי בבינה גם זה מאיר וממילא בהג"ה, פל"ה
כלה  בשם בינה בחי' לקרות שייך שאינו פי' תרדל"מ,
התשוקה  שענין תשוקה, בחי' שהוא נפשי כלתה ל'
כמה  נפשי לך צמאה כמ"ש ההעדר על כ"א שייך אינו
אצל  כשעומד אבל מים, בלי ועיף צי' בארץ בשרי לך
ולכן  כו', צמאון בחי' שייך אינו הנהר שפת על המים

תרדל"מ, הם שחו"ב לקרות מאחר שייך אינו לזאת
אבל  תשוקה, בבחי' נפשי כלתה ל' כלה בשם הבינה
זהו  ממש, כליון בחי' ולבבי שארי כלה ל' כלה בחי'
ממש  כלא שקמי' איך מושג שם כי להיות בבינה דוקא
וחו"ב  בחכ', הוא ב"ה אוא"ס השראת כי להיות חשיב,
כלה  בשם בינה בחי' נק' לזאת ואשר כו', תרדל"מ הם
העמקים  שושנת עילאה שכינתא בחי' כו' שארי כלה ל'
כלא  שקמי' איך דחכמה ה' שם עומק מושג ששם
הנק' זהו נפשי דכלתה הב' כלה ובחי' חשיב. ממש
בין  גדילה שהיא השושנה שכמו החוחי', בין שושנה
כן  אותה, ודוקרי' אותה עוקצים והחוחי' החוחי'
בתוכם, ושכנתי דכתיב לפי הבנות בין בהיותה רעייתי
כו' בעילם כסאי ושמתי וכתי' כו' אתם השוכן וכתי'
השפע  ירידת בחי' שהוא עמהם, שכינה וארז"ל
נשפע  וגם כו', עלייהו לאגנא בכדי וגם רב, עם להחיות
תענוגי' שהם צומח כדומם הגשמי' דברי' בכל חיות
החיות  בענין ובההגהות בגיא ונשב בד"ה וע' גשמי',
זה  כל והרי תאוה, איזהו שמתאוה בעת לאדם הנמשך
מ"מ  אמנם כו'. אותה ועוקצים השושנה את דוקרי'
כמו  כי דוקא, החוחי' בין היותה הוא מעלתה עיקר
ריחא, סלקא היא עי"ז אותה שעוקצים שע"י בשושנה
יובן  וכך ממנה, הריח יוצא הי' לא הדקירה ואלולי
האור  יתרון נעשה שעי"ז החוחי' שבין השושנה בענין

דוקא.
˘ÈÂ השם הארת בחי' על הא' דרכי', בב' לפרש

שנמשך  עד דבי"ע, הנבראי' כל ומהוה המחי'
עד  גמור, הסתר להיות שיכול דצ"ח פרטי לכל חיות
בבחי' לו מתאהב האדם להיות מכשול לצור שנעשה

הנעשה  השושנה בחי' את עוקץ וה"ז גשמי', תאוה
שנעשה  הבירור ע"י אמנם זה, דבר לחיות ומקור שורש
עי"ז  האמרת, ה' את בד"ה כמשנ"ת גדול רעש מזה
שזהו  יעו"ש, לה' השער זה בחי' בימין שער נעשה
ענין  יתפרש והעיקר דוקא. מהחשך הנמשך האור יתרון
כו' אתם השוכן דכתי' מאי על החוחי' בין השושנה
דרך  חיות ולהשפיע עלייהו, לאגנא בכדי שהוא
שעז"נ  עד"מ המדינה עילם כמו שם היותם אמצעות
הנצוצות  ולהעלות לברר בכדי והוא יורדות, רגלי'
המתברר  במקום שירד בהכרח שהמברר שמה, שנפלו
ששעבוד  וכנודע כו', נצחם ויז כתי' ולכן במ"א, כמ"ש
ונצרפו  נשתעבדו שלא זמן וכל למ"ת, הכנה הי' מצרים
כן  התורה, לקבל יכולי' היו לא במצרי' הברזל בכור
כימי  דכתי' זיכוך בשביל ה"ז כו' אברהם שבחר מה
ה"ז  הבירור ימי כל ואמנם כו'. אראנו מאמ"צ צאתך
ה"ה  עי"ז אך אותם, עוקצים שהקוצים השושנה כמשל
שבין  דשושנה זו שושנה בחי' שגם ריחא, סלקא
התבוננות  ע"י נפשך בכל בחי' היא שבעבודה החוחי',
ג"כ  יהי' לאין, היש ביטול בחי' נמשך שמזה בשכמל"ו
ביראת  והריחו בחי' גם יריחו, אנשי ע"ד ריחא סלקא
החושך  מתוך הוא זה אור ויתרון ודאין, דמורח ה'
זה, אור יתרון לבחי' בא המכסה החושך שע"י דוקא,
לברוא  הקב"ה שנשתוקק מה התשוקה נשלם עי"ז גם
שש, עמודי שוקיו ע"פ הנ"ל כמארז"ל העולם את
מתמלא  בתחתוני', דירה ית' לו להיות נתאוה ואשר
למעלה, כמו למטה ית' אלקותו גילוי שיהי' עי"ז

י"ה. ב"פ יהי' ההוא ביום וכמ"ש
Í‡ המיצר מן דכתי' זהו זה, דבר ימשיך מה ע"י

החשך  מן לו שיצר הוא המיצר מן פי' י"ה, קראתי
בנפשו  וירגיש וקדושתו, ה' אור על ומסתיר המעלים
המיצר  לו שיגיע לבוא יצטרך שלא והדוחק, המיצר
כי  ושבת, כו' ומצאוך לך בצר כדכתי' אחרי', מענינים
הוא  בתשובה אלא כו' ואין כתי', נדח ממנו ידח לא
שופר  תקיעת וז"ע מאודו. ובכל לבבו בכל לה' לשוב
כל  על כללי חדש חיות המשכת זמן שהוא בר"ה
המיצר  מן שהוא הקצר בצד אז תוקעי' לכן השנה,
על  יליל וילולי גניח וגנוחי פשוט, בקול צעקה בבחי'
עד  ית' אלקותו והסתר מהעלם ודוחק המיצר גודל
י"ה  בחי' את קריאתו וע"י נפרד, ודבר ליש שנראה
שלמטה, דוקא המיצר מן ההתהוות לכל ומקור שורש
י"ה  בחי' נמשך להיות העליון מיצר בחי' מתפתח עי"ז
ענני  להיות שנמשך עד הוי', דש' י"ה בחי' הוא עילאין
ובגילוי. במרחב י"ה בחי' למטה גם שיהי' י"ה במרחב
בעוה"ז  י"ה, וזמרת עזי ע"פ במד"ת שארז"ל וע"ד
שארז"ל  (וכענין אותיות בשני אותי מקלסים אתם
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כי  אותיות, בשני שישתמש לעולם דיו די"ח עירובין
וג"ז  כו' ככתבו השם את קורין היו בהמ"ק בעת רק
בששה  לע"ל אבל במדינה), לא אבל במקדש רק
ששה  פי' עולמי', צור הוי' בי"ה כי שנא' אותיות
שבבחי' י"ה, אותיות ושני הוי' ש' היינו אלו אותיות

להיות  י"ה בחי' יתגלה עולמי' כל מלכות דמלכותך זו
תרומה, ר"פ בזח"ב הרח"ו בש' במק"מ וע' במרחב,
ענני  עי"ז כו' המיצר מן וזהו דקי"ח. במדבר פ' ובזח"ג
להיות  למטה, גם י"ה בחי' גילוי מרחב בבחי' להיות

הה  ביום כו'.בחי' י"ה ב"פ כו' יהי' וא

(a) xvind on

.(b"lx d"x) .c"qa

•
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

Ì‰¯·‡Â,בכל אברהם את ברך וה' בימים בא זקן
ואברהם  שאו' אחרי בימים בא מה"ע וצ"ל
יצא  דהול"ל הקשה ובכי"ק בימים. בא עוד מהו זקן
אברהם  את ברך וה' צ"ל גם כו'. בא מהו הימים, מן
דלפה"נ  בימים בא מ"ש עם לזה יש שייכות ואיזה בכל
שבא  דמה הוא המשמעות גם זל"ז, שיכות להם יש
דוקא. מלמעלה היא והברכה עצמו מכח הוא בימים
מהו  וצ"ל ביצרו, שהשליטו כו' ברך וה' אי' ובמדרש
נסיונות  בהעשרה שנתנסה אחר לאברהם כ"כ השבח
דשם  משנת"ל ילה"ק כ"ז ולהבין ביצרו. שהשליטו מה
שהכלים  מה והיינו והגדה ספור ל' הוא ספירה
ה"ה  מצ"ע דהאורות האור, את ומגלים ממשיכים
אש  אלקיך ה' כי וכמ"ש במקורם והתכללו' עלי' בבחי'
אור  להיות בהתגלות אינו וגם כו', האש כמשל אוכלה
להיות  האור את ומגלים ממשיכים ה"ה והכלים המאיר

כו'. המאיר אור בבחי'
המחשבות ‡ÌÓצה) מגלות שהספי' הרש"ט מ"ש

שהכלים  מה רק הכוונה אין הנעלמות
דאצי' הע"ס שכללות מה כ"א כנ"ל, האורות את מגלים
מאצי' שלמעלה האוא"ס את מגלות וכלים אורות בחי'
שיהי' בכדי הוא האצי' ענין דכללות ידוע דהנה כו'.
ע"ב  דמ"ב בזח"ב וכמ"ש בעולמות אלקות גילוי
בי' דישתמודעון בגין הוא דאצי' הע"ס ענין דכללות
אלקות  יודעין היינו לא לבד מההתהוות דהרי כו',
ע"י  שלא גם ההתהוות שתהי' הוא הא"ס ויכולת (דבכח
כו'), אלקות יודעין היינו לא מזה אך האצי' אמצעית
הבורא  והסתר העלם בבחי' היא שההתהוות לפי
כ"א  היש, התהוות הי' לא הרי זאת דלולא מהנברא,
אם  ובפרט כו'. עצמו את מסתיר שהאלקות ע"י דוקא
בבחי' הי' לא הרי אצי' ע"י שלא מאוא"ס ההתהוות הי'

התלבשות  בבחי' שהוא בהאור דהנה כלל, התלבשות
אבל  ומסתתר, שמתעלם לומר שייך בנפעל הפועל כח
דכן  כו'. שמתעלם שייך אינו כלל מתלבש שאינו מה
התלבשות  בבחי' שאינו האלקי האין בבחי' גם הוא
את  מהווה האלקי שהאין שההתהוו' דהיינו בנבראים
בדרך  שאינו רק בהם, התלבשות בבחי' אינו הנבראים

ה  אל עכ"פ שייכות לו שיש מפני וזהו ממילא נבראים,
למדרי' ממדרי' שנמשך כמו האצי' אמצעית ע"י
וכמ"ש  כו' שייכות בבחי' נעשה גופא דאצי' במדריגות
שכל  מפני רק כו' התלבשות בבחי' לא אבל במ"א,
האין  הארת בחי' ה"ז הפועל התגלות ע"י צ"ל פעולה
הוא  זו ובחי' כו', ובנפעל הפועל כח בבחי' שבא
מעצמות  ההתהוות הי' ואם כו'. ומסתתר שמתעלם
כו', ממילא ובדרך התלבשות בבחי' הי' לא אוא"ס
והגם  כו'. אלקות גילוי בחי' מזה הי' לא וא"כ
לומר  א"א שהרי מהווה שיש מוכרח שמההתהוות
הוא  מציאותו כל שהרי מעצמו נתהווה שהדבר
הרי  הפסדות בהם שיש מזה וכמו"כ כו', מההרכבה
בדרך  הוא שההתהוות מובן וגם כו', נבראים שהן נראה
מובן  מההתהוות הרי וא"כ במ"א, וכמ"ש כו' ערוך אין
ענין  דכל זאת לבד הנה כו'. דאוא"ס ההפלאה גם
שעי"ז  דאצי' הע"ס אמצעית ע"י היא הזאת ההשגה
ענין  (שהרי אלקית השגה ושישיג באדם ההשגה הו"ע
וזה  כזה באופן משיג שזה בשוה בכולם לא ההשגה
דעם  ובא אזוי זעך לייגט דעם בא (בל"א אחר באופן
שרשן  באופן החילוקים מצד שזהו באו"א), זעך לייגט
מפני  הוא אלקית השגה שיהי' זה וכמו"כ כו ', ומקורן
גם  הרי כו'), השתל' בסדר החכ' ספי' בחי' יש שכבר
כללית  ידיעה ה"ה מההתהוות יודעים שהיו הידיעה
ידיעה  שום הי' לא אבל ומהווה, הבורא אלקה שיש
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כלל  הי' לא וגם כו', האלקי והחיות האור באופן פרטית
היא  שההתהוו' מאחר המתלבש וחיות אור בחי'
הרי  א"כ כנ"ל, התלבשות ע"י שלא אוא"ס מעצמות
ידיעת  וכמו"כ כו'. המתלבש וחיות אור כלל שייך אינו
מהעולמות, מרומם שהאלקות מה רק הוא ההפלאה
שמופלא  מה דאוא"ס ההפלאה ענין זה אין ובאמת
בבחי' שייך דהפלאה כו', העולם חומריות מהות מעצם
מזה  שמופלא ההפלאה שייך גבוהות ובמדריגות אורות
וכללות  כו', העולמות מהות מעצם ההפלאה לא אבל
ומרומם, מופלא שהאוא"ס מה רק הוא בזה הידיעה
כי  כו', ההפלאה באופן הידיעה בזה שייך אינו אבל
אינו  וא"כ אלקות לגבי וכלל כלל בערך אינם העולמות
באופן  פרטית ידיעה איזה יהי' הנבראים שמפרטי שייך
ונעלם  סתום ה"ה אוא"ס ועצמות כו', דאלקות ההפלאה
עילאה  הוא אנת וכמא' כלל גילוי בגדר שאינו לגמרי
ונעלם  שסתום כו', סתימין דכל סתימא עילאין כל על
יכולים  העולמות אין העצמות מן הארה וגם כו', בעצם
י"ל  כאן המבו' לפי העצמות מן הארה וענין כו'. לקבל
מח' לית וכמא' כו', גבול ובלי א"ס שבבחי' האור שזהו
כו', באוא"ס השגה שום שייך שאינו כלל בך תפיסא
קדוש  שמו בחי' דגם קדוש ושמך קדוש אתה וכמש"א
ערוך  שאין לבדו שמו נשגב כי וכמ"ש ומובדל,

י  שמו עם כו',לעולמות מהם ומובדל קדוש שהוא עד ת'
ית' משמו דהארה ושמים ארץ על מאיר וזיו הודו מ"מ
בעולמות  בגילוי להיות וצמצום ירידה בבחי' בא ה"ז
דהמלך  היות ועם המל' בחי' הוא בכלל (דשמו כו'
רק  מלמעלה עליהם עומד והים וכמ"ש לבדו המרומם
בנבראים  גילוי בבחי' בא מזה הארה מ"מ מקיף, בבחי'
בקירוב  השפעה בחי' הוא שהדיבור ה' דבר בחי' שז"ע
התענוג  וגילוי ההשגות גילוי בחי' והוא מל' דבחי'
לזה  יש המל' בחי' שכללות לפי והיינו כו', שבג"ע
שגם  כו', עם בלא מלך דאין העולמות אל שייכות
מזה  הארה ע"כ כו' מעם שמרומם מה הוא הרוממות
דאצי' במל' שהוא וכמו כו', בגילוי קירוב בבחי' בא
אצי', לגבי מאצי' שלמעלה מל' בבחי' כן בי"ע לגבי
ועמ"ש  כו', העולמות כללות לגבי דא"ס במל' וכן
דמל' נת"ל וכבר ספ"א, המטות ראשי ד"ה בלק"ת
אך  כו'), וגבול במדה להאיר ההשערה בחי' זהו דא"ס
ובעצמו  בכבודו הקב"ה בחי' הוא קדוש אתה פי'

לא  והודו זיוו בחי' שאפי' היינו שמו מבחי' שלמעלה
מבחי' ולזאת כו'. כלל ממנו לקבל יכולים העולמות היו
ע"י  כ"א כו' בעולמות גילוי שום הי' לא אוא"ס עצמות
מאוא"ס  ההעלם גילוי בבחי' שהוא האצי' התהוות
שבבחי' דהתהוות כו', אור גילוי בבחי' ה"ז המאציל
מה  אבל העלם בחי' היא ההתהוות הרי התחדשות
הוא  והאור כו', גילוי ה"ז ההעלם גילוי בבחי' שנתהווה
(דכללות  כו' לקבל יכולים שהעולמות כזה באופן
שהוא  כזה באופן ובא ית' שמו מבחי' הוא הגילוי
לקבלו  יוכלו והעולמות העולמות לגבי גילוי בבחי'
חו"ב  בחי' פרטיות מדות בבחי' הוא שהגילוי ולפי כו'),
אלקות  והרגישות אלקית השגה נמצא עי"ז כו' וחו"ג
דמאחר  והגילוי האור אופן יודעים ועי"ז כו', בעולם
בהם  להיות יכול פרטיים וכחות מדות בבחי' שהן
את  שמשיגים דהיינו כו', ומה ואיך אופן באיזה ההשגה
לי' דישתמודען בגין שם בזהר וז"ש כו'. האלקי האור
עי"ז  פרטיות מדות בבחי' מצמצם דכאשר דילי' במדות
פ"ח  שע"ד הפרד"ס ועמ"ש כו', אלקות ומכירים יודעים
ותמונה  ציור שעושים הכלים ע"י ג"כ שזהו זה מא' על
ענין  כללות וזהו כו'. אלקות יודעים עי"ז אך כו', בהאור
שיהי' בכדי דוקא ההעלם גילוי בבחי' שנתהווה האצי'

כו'. בעולמות אלקות גילוי
.¯ÂˆÈ˜"אוא על הכוונה הנעלמות המחשבות ס והנה

הוא  האצי' התהוות דהנה מאצי', שלמעלה
יודעים  היינו לא לבד דמהתהוות בי', דישתמודעון בגין
הי' אם ובפרט העלם, בבחי' שהוא מפני אלקות
ולא  שייכות בבחי' לא ה"ז אוא"ס מעצמות ההתהוות
בבחי' ה"ה האלקי האין משא"כ כלל, התלבשות בבחי'
התלבשות, בבחי' היא ממנו והארה היש, אל שייכות
באין  ושהוא מהווה, שיש יודעים דמהתהוות והגם
ע"י  הוא הידיעה ענין הרי שמופלא, היינו ערוך
שיש  כללית ידיעה רק היא וגם דאצי', חו"ב אמצעית
ועוד  מהיש, שמופלא ההפלאה היא זו לא וגם בורא,
עצמות  שהרי בעולמות, וחיות אור גילוי הי' שלא
קדוש  אתה מחת"ב, לית העצמות גילוי וגם סתום
צמצום, ע"י גילוי בחי' הוא משמו והארה קדוש, ושמך
גילוי  שהוא האצי' ע"י רק לגמרי, ומובדל קדוש ואתה
עי"ז  פרטיות, במדרי' ובא הצמצום ע"י דהיינו ההעלם,

אלקית. והרגישות וההשגות וחיות, אור גילוי הוא

b"xrz ,dxy iig t"y .c"qa
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רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

"éðà éë"כליתם לא יעקב בני ואתם שניתי לא .1הוי'

משום  זה אין כעסי, דין ביצוע את דוחה שהנני אףֿעלֿפי שניתי, לא הוי', שם אני, רש"י: אומר
הטוב. את ולשנוא הרע את לאהוב שארצה הקודמת, דעתי את ששיניתי

שינויים. קיימים לא יתברך ה' אצל

צלחה" רשעים ש"דרך שבורים 2זה ומצוות התורה בקיום ושלמים יראים כמה ואילו ועושר, בבריאות
אותם  מגלה אינו והוא אותם, יודע עצמו יתברך ה' שרק כמוסים טעמים בשל זה הרי ובעוני, בבריאות

ע"ה. רבינו כמשה ביותר הגדולים לצדיקים אפילו

שהגמרא  ומנהיגי 3כפי הבאים הדורות את הקודש ברוח רבינו למשה הראה יתברך שה' לנו מספרת
עקיבא. רבי של לדורו שהגיע עד שלהם, התורה

לתלמידֿחכם  להרע יכול היה אילו עונג לו והיה תלמידֿחכם, ששנא פשוט, הארץ עם עקיבא, ,4רבי
תורה  ללמוד והולך כרועה עבודתו את .5עוזב

אותיות  שעל תג כל שעל בכך וסיים מאלףֿבית החל תורה, למד עקיבא רבי שנים וארבע עשרים
הלכות". של תילין "תילי לו היו התורה

לו  שיראה יתברך מה' ביקש הוא בתורה, עקיבא רבי של גדולתו את ושמע ראה רבינו משה כאשר
תורה. לימוד עבור שלו המסירותֿנפש בעד יקבל עקיבא שרבי השכר את

המלכות  לגזירת ציית לא עקיבא רבי איך עקיבא, רבי של חייו סוף את רבינו למשה הראה יתברך ה'
והענישה  הסוהר בבית עקיבא רבי את כלאה והמלכות למד, כן והוא תלמידים עם תורה ללמוד שאסרה

ברזל. מסרקות בשיני גופו את קרעו איום. אכזרי בעונש אותו

מתים  בעליֿחיים של כבשרם נקרע שגופו עקיבא, רבי את שופטים איך ראה רבינו משה כאשר
השכר  זהו האם שכרה?!" וזו תורה זו עולם, של "רבונו – לב כאב מרוב זעק הוא הקצבים, באטליזי

כזו? במסירתֿנפש תורה לימוד על

הדבר". הוא כך "שתוק, יתברך: ה' לו ענה

צלחה" רשעים "דרך מדוע ביותר, הגדולים לצדיקים אפילו מגלה אינו יתברך שה' כמוס טעם 2זהו

יסורים. בעלי הם וצדיקים

לא  רע, שעושה זה את ושונא טוב שעושה מי את אוהב כביכול, שהוא, יתברך, ה' של דעתו אך
שינויים. קיימים לא יתברך ה' אצל שניתי", לא הוי' "אני כי נשתנתה,
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c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

דרגות, חילוקי שינויים? כל קיימים לא שבאלקות זה איך להבין, צריך דבר של לאמיתו אמנם,
גילוי  באופן דרגות חילוקי יש באלקות אף והרי שינוי, זה גם – השניה מהדרגה שונה אחת שדרגה

האלקות?

מה  שאומרים כפי משמעה מהות – הדבר מהות ישנה דבר בכל מציאות. ויש מהות יש בגשמיות
הדבר. מציאות וישנה – הוא?

הדבר. גוף היא והמציאות הדבר רוח שמכונה מה היא המהות בגשמיות,

שכתוב  כמו הדבר, מראה היא ומציאות עצמו הדבר היא מהות –6ברוחניות, הכסא דמות "ועל
מלמעלה". עליו אדם כמראה דמות – הכבוד כסא

המציאות. היא אדם" ו"מראה המהות, הוא "אדם"

יצירה  בריאה, אצילות, העולמות בארבעת בעולמות. האלקות גילוי באופן דרגות חילוקי יש באלקות
האלקות. בגילוי דרגות חלוקי יש ועשיה,

אלקות. מהות מאירה טוב, כולו שהוא האצילות, בעולם

מציאות  מאירה מהטוב, מובדל הבריאה שבעולם הרע ומיעוט רע, ומיעוטו טוב שרובו הבריאה בעולם
אלקות.

של  הארה אלא אינו בו המאיר האלקות גילוי רע, ומחצה טוב מחצה הוא ששם היצירה בעולם
אלקות. מציאות

מציאות  של דהארה כהארה אלא אינו שבו האלקות גילוי טוב, ומיעוטו רע רובו ששם העשיה בעולם
ונעלמת. מוסתרת מאוד האלקות  כי ממש, רוחנית חשיכה ישנה בפרט הגשמי הזה ובעולם אלקות.

אין  שבאלקות שניתי", לא הוי' ש"אני להבין אפשר ואיך האלקות. בגילוי דרגות חילוקי הם אלה כל
שינויים?

.øåöé÷ את שמשנה זאת אין הרשעים, על כעסו עונש ביצוע את מאריך יתברך ה' כי שאף מבאר
בעלי  הם שצדיקים שזה עקיבא, ורבי רבינו ממשה בהוכחה מבאר הרשעים. ושנאת הטובים מאהבת דעתו
דרגות  חלוקי יש אלקות שבגילוי מבאר יודע. יתברך ה' שרק כמוס דבר הוא צלחה" רשעים ו"דרך יסורים

מציא  מהות, "לא של זה איך שואל לגמרי. העלם עד מציאות, של דהארה והארה המציאות הארת ות,
שניתי"?

.a

úîà,עשיה יצירה בריאה אצילות העולמות בארבעת הן דרגות, חילוקי יש אלקות בגילוי שגם ויציב,
עולם. בכל שקיימות הדרגות בחילוקי והן

בהיכלות  המאירה האלקות דרגת מאשר אלקות של אחרת דרגה מאירה זה, עולם של הספירות בעשר
אחר. עולם של

שבעולם  בנשמות המאירה האלקות גילוי דרגת דומה שאינה שבעולמות, ומלאכים בנשמות גם כך
אחר. שבעולם במלאכים המאירה אלקות גילוי לדרגת זה,
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בודאי  ומלאכים, נשמות היכלות, ספירות, כאן, המנויות הדרגות שבכל האלקות גילוי ענין עצם מצד
מוחלט. שינוי הן דרגות וחילוקי דרגות, חילוקי יש

דרגות, בחילוקי מתגלה שהיא אף באלקות, שניתי". לא ה' ש"אני ובהירה זכה בצורה יובן זה כל עם
גמורה. אחדות הוא ואלקות כלל, שינוי כל יתכן לא

להבין  יכולים שכבר יותר, גדולים תלמידים רבים. מסוגים תלמידים לו שיש מרב במשל יובן הדבר
ראשונים; של וחידוש תוספות של דיוק היטב ולהבין רש"י, בלשון ולדייק בגמרא, סוגייה היטב

דיוקים, ללא ותוספות רש"י עם סוגייה אלא להבין יכולים שאינם יותר, קטנים תלמידים גם לרב יש
התלמידים  כמו גמרא סוגיית שכלם בהבנת להכיל שיוכלו שכל הרחבת לכזו הגיעו לא עדיין הם כי

המבוגרים;

להם  קשה תוספות. עם גמרא סוגיית מלהבין קטן שמוחם קטנים, יותר עוד תלמידים גם יש לרב
כמה  אתם ולחזור מילה כל ולבאר הגמרא את ללמוד הוא מוכרח ועמם רש"י, פירוש את אפילו לקלוט
מוכרחים  אתם שלמדו משהו יזכרו שהם וכדי אתם. שלומדים מה את קולטים שהם עד פעמים, וכמה
מה  את גם זוכרים הם המשל ועלֿידי להם, המובן מדבר להיות צריך זה ומשל דוגמה. משל, להם לתת

שלמדו.

ושלושת  והבנתם, לשכלם בהתאם תלמידים כיתת כל עם התלמידים, קבוצות שלוש כל עם לומד הרב
לחלוטין: מזה זה שונים הלימוד אופני

הסוגיות  את אתם לומד שהרב כך גדולים, והבנה שכל בעלי כאלו הם הראשונה, התלמידים כיתת
גם  ובהירה זכה בצורה להשיג שביכולתם עד גדולים בעליֿשכל הם כי משלים, כל ללא ביותר העמוקות

ביותר. העמוק הרעיון את

הר  כמו לא אבל טובים, והבנה שכל בעלי הם גם השניה, התלמידים אשונים.כיתת

סברות  את יותר טוב יבינו שהם וכדי מדי, ורחבה עמוקה לא בצורה הסוגייה את לומד הרב אתם
מתאים. משל להם אומר הרב הסוגייה, של ההשכלה

והמשל  הסוגייה, סברות הוא התלמידים אצל העיקר אבל הסוגייה, ענין את להם מבהיר זה משל
טפל. רק הוא

העיקר  הוא המשל ואצלם המשל, עלֿידי היא שלהם ההבנה כל יותר, הקטנה התלמידים כיתת
טפל. והסוגייה

כיתת  לכל שלו, השכל סברות ביאורי את לשנות מוכרח התלמידים כתות שלוש עם הלומד הרב
והבנתם. שכלם למצבם, בהתאם תלמידים

הבינוניים  ביותר, הגדולים התלמידים, כתות שלוש עם ללימודו בהתאם ברב מתבוננים כאשר
בעלֿשינויים. גם אלא מזו, זו שונות בעלֿדרגות רק לא הוא שהרב לומר מוכרחים והקטנים,

להבנת  בהתאם הבנתו ואת הסבריו את משנה הרב שאמנם יבין, ודאי עמוקה הבנה לו שיש מי אבל
התלמידים. מצד אלא הרב, מצד אינו השינוי הרי בפנימיות אבל שינוי, בודאי וזה תלמידיו,

ברב. שינוי כל אין באמת אבל משתנה, שהרב סבורים שהתלמידים רק זה

היכלות, בספירות, והן עשיה יצירה בריאה אצילות העולמות בארבעת הן האלקות. בגילוי יובן כך
ומלאכים. נשמות
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אפשריות  בדרגת הוא הבריאה עולם כי הבריאה, מעולם יותר מעודן הוא – האצילות עולם
המציאות  אפיסת בדרגת הוא האצילות עולם ואילו הדרגות 7המציאות, בכל וכך אלקות, גילוי מאיר שם ,

שניתי". לא הוי' אני "כי באמת באלקות, אבל בדרגות, הוא הגילויים שינוי ערכן, לפי

.øåöé÷ הפרטיות בדרגות והן עשיה, יצירה בריאה אצילות בעולמות הן האלקות, שגילוי שאף מבאר
האלקות  גילוי ודרגה עולם בכל שונה, הוא הרי – עולם שבכל ומלאכים נשמות היכלות, ספירות, של
עם  שלומד מרב במשל שניתי" ה"לא את מבאר שניתי". לא הוי' אני "כי זאת עם מהותה, לפי הוא
אף  קטנים. בעליֿשכל ג) בינוניים. השגה בעלי ב) גדולים. בעליֿהבנה א) תלמידים: כתות סוגי שלושה

ברב. ולא בתלמידים הם השינויים אבל שינויים, קיימים הרי הלימוד שבאופן

[d"yz'd hay] izipy `l 'c ip` ik
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(7.195 ע' תרפ"ו, המאמרים ספר

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

.‚È זה כלל בדרך וחיצוניות, פנימיות יש דבר בכל
אך  חיצוניות. – והגוף פנימיות, היא הנפש ונפש. גוף
וחיצוניות, פנימיות – עצמה בפנימיות יש בפרטיות
שבפנימיות. ופנימיות שבפנימיות חיצוניות  כלומר
וחיצוניות  שבחיצוניות, פנימיות  בחיצוניות יש  כך

שבחיצוניות.
תלמידו  את פעם שלח הזקן רבינו כ"ק הוד
מתנגדים  בין לתווך מסטראשעלע אהרן הר' החסיד
יראי־ שהיו מהמתונים מתנגדים אלה היו לחסידים,

שמים. לשם היתה וכוונתם שמים
מהו  אהרן: הר' החסיד את מתנגדים אותם שאלו
לכסות, מחוייבים החיה דם מחיה, גרוע (הוא חסיד
ולא  לכסותו, מבלי דמו לשפוך הותר חסיד ואילו

רעך" דם על תעמוד ב"לא כלל ).17מתחשבים
חסיד  מסטראשעלע: אהרן הר' החסיד להם ענה
לאלקות, צמאון לו יש כי אש, יקוד שתוכו זה הוא

ככתוב  לאש, נמשלת אש 18ואלקות אלקיך ה' "כי
מהותו  זוהי במתינות, הוא ומבחוץ הוא", אוכלה

חסיד. של ותומתו
תמימים', 'תומכי ישיבת לתלמידי זאת אומר אני
מכוח  יהודי כל עם ולדבר חסיד של בלהט ללכת שיש

חינוך.
ובראשונה  שבראש הוא, באמריקה החינוך
מנהגי  כל על לשמור יש אמריקני, להיות צריכים
כל  עם שלהם החגאות כל את ולחגוג אמריקה

אותו  שולחים גדל, כשהוא מכן, ולאחר ההידורים,
אותו  מלמדים הבר־מצוה לפני ושנה "היברו" ללמוד
במה  לתאר כבר יכולים לבר־מצוה. ההפטרה ברכות

שלו. היהדות מתבטא
יכולה  באמריקה שכאן ולהבהיר, להסביר יש
לומר  צריכים גופא זאת אך פשרות, בלי יהדות להיות
ישפיע. זה שבע"ה ספק ובלי ביותר, הגדולה במתינות

.„È נשמעים יהיו שדבריי מהשי"ת מבקש אני
בפנימיות.ויתקב  לו

לגלות  יכול שאני מה – סיפור לכם לספר ברצוני
ממלחמת  – כעת לגלות אני יכול הכל לא שכן כעת,
המלחמה, פרוץ לפני קצר זמן הראשונה. העולם
'מפיצי  של השתדלותם על־ידי ברוסיה גזירה נגזרה
ה'חדרים' כל ייסגרו הממשלה שבפקודת השכלה',
– מתוקנים' 'חדרים יקימו ובמקומם היראים, של
של  למלמדים ובאשר – בתי"ו? או בסמ"ך מתוקנים
הציעה  פרנסה, בלי שישארו הקודמים החדרים
לתת  הטמאה, לבם בנדיבות השכלה' מפיצי 'חברת
הערים  בכל הופצה הגזירה רובל. מיליון חצי
בעשירי  להתבצע אמורה והיתה היהודיות, והעיירות

למספרם. ליולי
כ"ק  הוד על־ידי חשאית אסיפה אז התקיימה
ר' הגאון מבריסק, חיים ר' הגאון הרה"ק, אאמו"ר
באותה  נוכח הייתי אני גם שניים, ועוד עוזר חיים
לחוץ־לארץ  אחד עוד עם לנסוע הטילו עלי אסיפה.

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

טז.17) יט, ג.18)ויקרא ט, כד. ד, דברים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שאין  וראו המצב את שהבהירו אחרי זה. עניין אודות
יתן  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר ותקוה, עצה שום
נסיעתי  לפני כזה. במצב פעם כל כמו שיקויים השי"ת
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד עלי ציווה לחוץ־לארץ,
מחיר  בכל למהר פעמים, הרבה אותי והזהיר
מדי  יותר לשהות לא אופן ובשום זה, בביקורי
הכי  בהקדם הביתה לחזור ולהשתדל בחוץ־לארץ
העולם, מלחמת פרצה קצר, זמן כעבור אפשרי.

הופרה. השכלה' מפיצי 'חברת של ומחשבתם
ומורה  ההווה, מלמד "העבר החכם מאמר ישנו
הממשלה  אם לדעת, צריכים בכלל להעתיד". דרך
המדינה. בכל גדול הרס מכך יוצא התורה, נגד היא
נצחונותיהם. על לסמוך צריכים שלא לדעת, יש
ויראת  תורה על למסירות־נפש זו במדינה זקוקים
להיות  צריכה אמריקה ודרך־ארץ. תורה לא שמים,

לייסד  יש באונס. אפילו או ברצון אם תורה". "מקום
אמריקה. ערי בכל תמימים' 'אחי ישיבות

.ÂË הרובה קני על זיין, בכלי לירות כשעומדים
להיפך. חלילה לא השונא, לעבר מכוונים להיות

סנחריב" מחנה את "ויהם שכתוב מה ,19על־דרך
וזה  השונא, כלפי מכוונים היו הרובה שקני שמשמעו

התורה. על מסירות־נפש על־ידי בא
להחזקת  וצדקה, עבודה לתורה, זקוקים כעת

התורה.
הזקן  אדמו"ר של ניגונו לנגן ציווה אדמו"ר כ"ק 
פעמים. שלוש לנגן הרביעית והבבא הבבות, ארבע בן

.ÊË היהודים לכל יהיה בריא. קיץ השי"ת יתן
לת  שיוכלו כסף הרבה להחזקת בעלי־עסקים צדקה ת

תמימה. תורה
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כד.19) יד, שמות ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

oinlrd ziaa "mi`pz" ± (`) c"v wxt

המלומדת  ואשתו זלמן, שניאור ר' היה גם שמו אשר חב"ד, מייסד של סבו זלמן, שניאור ר'
נהגו  אשר ביהדות שונות שיטות גם וכן שונים, עולמות שני ודרכם באופיים ייצגו רחל, הגדולה

תקופה. באותה 

ובנם  לאה דבורה הבת – ילדיהם לשני הועתק רחל, אשתו לבין זלמן שניאור ר' שבין השוני
ברוך.

הייתה  לאה שדבורה בעוד באופיים. גם אלא בגילם, רק לא שונים היו לאה ודבורה ברוך
נכונה  בעייה, כל של לשירות ועומדת דבר בכל מתעניינת לבריות, ונוחה מעורבת רגש, בעלת

ומתבודד. מהחברה פורש מכונס, עצור, היה ברוך, הרי השכנים, אצל לעזרה תמיד

זלמן. שניאור ר' לאביו  דומה היה וברוך רחל, לאמה דומה הייתה לאה דבורה

האחרונות  בשנותיהם מיוחד ובאופן לעין בלט לאה, דבורה והאחות ברוך האח בין הניגוד
שניאור  ר' התפרנס שם וויטעבסק, בעיר גרה הייתה  המשפחה כאשר ורחל, זלמן שניאור ר' של

ממלמדות. רב בעמל זלמן

המופלגת  ההדדית ההבנה  יחסי בגלל רק לא אמה, אחר כרוכה הייתה כזכור, לאה, דבורה
למדה  לאה, דבורה הלמדנית. אמה מפי תורה למדה שהבת משום גם אלא ביניהן, שהתפתחה
שבו  מהלימוד אצלה והתעוררו נבעו אלו וקושיות שאלות לשאול, מה לה היה תמיד רב, בחשק

אמה. את בהן להלאות רצתה תמיד לא ואשר למדה,
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

שאין  וראו המצב את שהבהירו אחרי זה. עניין אודות
יתן  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר ותקוה, עצה שום
נסיעתי  לפני כזה. במצב פעם כל כמו שיקויים השי"ת
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד עלי ציווה לחוץ־לארץ,
מחיר  בכל למהר פעמים, הרבה אותי והזהיר
מדי  יותר לשהות לא אופן ובשום זה, בביקורי
הכי  בהקדם הביתה לחזור ולהשתדל בחוץ־לארץ
העולם, מלחמת פרצה קצר, זמן כעבור אפשרי.

הופרה. השכלה' מפיצי 'חברת של ומחשבתם
ומורה  ההווה, מלמד "העבר החכם מאמר ישנו
הממשלה  אם לדעת, צריכים בכלל להעתיד". דרך
המדינה. בכל גדול הרס מכך יוצא התורה, נגד היא
נצחונותיהם. על לסמוך צריכים שלא לדעת, יש
ויראת  תורה על למסירות־נפש זו במדינה זקוקים
להיות  צריכה אמריקה ודרך־ארץ. תורה לא שמים,

לייסד  יש באונס. אפילו או ברצון אם תורה". "מקום
אמריקה. ערי בכל תמימים' 'אחי ישיבות

.ÂË הרובה קני על זיין, בכלי לירות כשעומדים
להיפך. חלילה לא השונא, לעבר מכוונים להיות

סנחריב" מחנה את "ויהם שכתוב מה ,19על־דרך
וזה  השונא, כלפי מכוונים היו הרובה שקני שמשמעו

התורה. על מסירות־נפש על־ידי בא
להחזקת  וצדקה, עבודה לתורה, זקוקים כעת

התורה.
הזקן  אדמו"ר של ניגונו לנגן ציווה אדמו"ר כ"ק 
פעמים. שלוש לנגן הרביעית והבבא הבבות, ארבע בן

.ÊË היהודים לכל יהיה בריא. קיץ השי"ת יתן
לת  שיוכלו כסף הרבה להחזקת בעלי־עסקים צדקה ת

תמימה. תורה
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כד.19) יד, שמות ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

oinlrd ziaa "mi`pz" ± (`) c"v wxt

המלומדת  ואשתו זלמן, שניאור ר' היה גם שמו אשר חב"ד, מייסד של סבו זלמן, שניאור ר'
נהגו  אשר ביהדות שונות שיטות גם וכן שונים, עולמות שני ודרכם באופיים ייצגו רחל, הגדולה

תקופה. באותה 

ובנם  לאה דבורה הבת – ילדיהם לשני הועתק רחל, אשתו לבין זלמן שניאור ר' שבין השוני
ברוך.

הייתה  לאה שדבורה בעוד באופיים. גם אלא בגילם, רק לא שונים היו לאה ודבורה ברוך
נכונה  בעייה, כל של לשירות ועומדת דבר בכל מתעניינת לבריות, ונוחה מעורבת רגש, בעלת

ומתבודד. מהחברה פורש מכונס, עצור, היה ברוך, הרי השכנים, אצל לעזרה תמיד

זלמן. שניאור ר' לאביו  דומה היה וברוך רחל, לאמה דומה הייתה לאה דבורה

האחרונות  בשנותיהם מיוחד ובאופן לעין בלט לאה, דבורה והאחות ברוך האח בין הניגוד
שניאור  ר' התפרנס שם וויטעבסק, בעיר גרה הייתה  המשפחה כאשר ורחל, זלמן שניאור ר' של

ממלמדות. רב בעמל זלמן

המופלגת  ההדדית ההבנה  יחסי בגלל רק לא אמה, אחר כרוכה הייתה כזכור, לאה, דבורה
למדה  לאה, דבורה הלמדנית. אמה מפי תורה למדה שהבת משום גם אלא ביניהן, שהתפתחה
שבו  מהלימוד אצלה והתעוררו נבעו אלו וקושיות שאלות לשאול, מה לה היה תמיד רב, בחשק

אמה. את בהן להלאות רצתה תמיד לא ואשר למדה,
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

מחויב  זה היה אביה עבור אך אביה, אצל אלו שאלות לשאול יכולה הייתה טבעי באופן
גם  יכולה הייתה היא תורה. לומדת בכלל שהיא העניין עצם בסוד להיות בהתחלה המציאות
הספיק  כבר הרי צעיר, ילד עדיין שהיה שהגם ברוך, הצעיר אחיה את ולשאול להסתפק

ובלמדנותו. בכישרונותיו להתפרסם

אין  ואשר – עבורו זר אדם הייתה כאילו לאחותו, ובהסתייגות בקרירות התייחס ברוך אך
לאה. לדבורה מאוד שהכאיב דבר בקשר, איתה לעמוד צורך כל לו

שומר  שברוך איך היטב חשה היא בנה. של והמסויג הקריר מטבעו היטב ידעה רחל, האמא,
האם  רחל של בדעתה היה רבות פעמים מרובה. נפש עגמת לה שגרם דבר מאחותו, מרחק

לאה. לדבורה סיפרה אשר כל את לו ולספר ברוך, עם המסורת לשוחח כי העריכה היא
צעיר  היה ברוך אך לאה. דבורה אחותו על הדבר שהשפיע כפי ברוך על תשפיע המשפחתית
כלפי  – כלפיה גם לכך, נוסף אלו. עניינים על עימו לשוחח עתה כבר תוכל שהיא מכדי מידי
שיחה  עימו לשוחח אומץ מספיק אזרה לא שרחל כך התרחקות. ביטויי הפגין – רחל האם

אינטימית.

חלישות  להרגיש החלה רחל מידי. מאוחר היה שכבר עד ליום, מיום זאת דחתה כך
עוד. קמה לא ממנו למשכב, ונפלה חלתה בו היום שהגיע עד בבריאותה,

המצומקות  ידיה את והניחה ולברוך לאה לדבורה קראה ספורים, שרגעיה הרגישה כאשר
אך  האחרונים, חייה ברגעי להם לומר מה הרבה לה שיש בה ניכר היה אותם. וברכה ראשם על
על  ישראל שמע קריאת ועם וידוי, לומר הספיקה רק היא זאת. לומר הכוח את כבר בה היה לא

ונפטרה. נשמתה את מסרה שפתיה,

בבכי  ופרץ הגיע זלמן שניאור ר' גם במרוצה. באו שכנים תמרורים, בבכי פרצה לאה דבורה
יבשות. נשארו עיניו אך המום, עמד ברוך מר.

והיללות  הרצפה, על והניחוה ממיטתה המתה אמו את שהגביהו לאחר יותר, מאוחר רק
לאה  דבורה באמי! תגעו "אל מרה: זעקה וזעק ליבו, מעמקי בבכי ברוך גם התפרץ גברו, בבית

התעלף. לב, ובשיברון את "? היכן

לה  מלאו ביתה. משק את שניהלה בזה, נחמתה, את לאה דבורה מצאה מסוים, זמן במשך
ומסויג  קר נשאר שעדיין ולאחיה, לאביה ונפש בלב מסורה הייתה היא שנים. עשרה שש כבר

בבדידות. וחי כלפיה,

ניסה  הוא כמלמד. במקצועו להמשיך כוח כבר לו היה לא  ביותר, חלש היה זלמן שניאור ר'
בעריכת  סדר לעשות בויטעבסק, מסוים ללמדן עזר הוא אחרים. מדברים פרנסתו את לחפש

כתביו.

ולכן, התפירה. אומנות את היטב ידעה היא המפרנסת. גם להיות לאה דבורה החליטה אז,
מובן, דבר. יחסר לא שבבית כדי מספיק מכך והרוויחה תפירה, עבודות ולקבל להתמסר החלה

הבית. עבודות שאר את גם עשתה כך, כדי שתוך

כוחותיו. עזבוהו לאט לאט ימים. האריך לא זלמן שניאור ר'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

למדנים  למשפחות המתייחסים לצאצאים הראוי כפי שיתנהגו ילדיו את הזהיר פטירתו, לפני
וחרדים.

היא  אחיה. על ולהשגיח לפרנס להמשיך – מקודם כמו – מוכנה לאה דבורה הייתה מצידה
עצמה. עימה ללמוד גם יוכל וכן, תורה, ללמוד להמשיך ברוך יוכל כך ידי שעל רצתה

מוויטעבסק  נעלם הוא משלו, תכניות כבר היו לברוך .אך

עתה  התגורר לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' הסבא גלמודה. כעת נשארה לאה, דבורה
כך, עקב מוויטעבסק, להסתלק רצתה לא לאה דבורה אך אצלו. תישאר שהנכדה, ורצה במינסק,
מבקרת  הייתה היא מחייה. חלק להיות הפכו אלו קברים ואמה. אביה של קבריה נמצאים ששם
הייתה  לאה דבורה ליבה. את שופכת הוריה קברות ליד ושם העלמין, בבית קרובות לעתים

דבריה. את ושומעים הזה, בעולם כאן חיים הם כאילו ואמה, לאביה הכול "מספרת"

ר' דודה בבית להתגורר לעבור טוב שיותר לאה דבורה החליטה אלו, קברים בגלל ואכן,
לעסוק  תמשיך שהיא ודודתה, דודה עם התנתה זאת עם יחד אך בוויטעבסק. התגורר אשר קדיש,

עצמה. בכוחות להתפרנס כדי  בתפירה

– "שידוך" עבורה לו שיש קדיש, ר' דודה הודיע אחד שיום עד חייה, התנהלו אמנם וכך
מטשאריי. כעילוי המוכר יצחק, יוסף ר' בשם צעיר עילוי עם

הוריה. לקברות העלמין לבית קודם הלכה לשידוך, הסכמתה את לאה דבורה הביעה בטרם
הנכון  הוא זה ושידוך במידה אשר ובקשתם, המוצע, השידוך על ואמה" ל"אביה הודיעה שם
השידוך. יבוטל – עבורה המתאים השידוך זה אין ואם בהצלחה, יעבור שהכול שישתדלו עבורה,

על  לה הידוע כל את לו סיפרה היא יצחק. יוסף ר' החתן, עם שיחה ניהלה מכן לאחר
בדרך  ההולכים אלה עם שנמנית כמי עצמה את רואה היא כי בכך, דבריה את וסיימה מוצאה,

מראש. זה כל יידע חתנה, יצחק יוסף שר' רצתה היא והחסידות. הקבלה

ייחוסו  אודות לה לספר החל דבריה, את שסיימה ולאחר רב, בעניין לה האזין יצחק יוסף ר'
ישראל  ר' ידי על להתפרסם החלה זו שדרך כפי החסידות, בדרכי הולך עצמו שהוא וסיים, שלו,

טוב. שם בעל

דרך  את במדויק לו הכיר הבעלֿשםֿטוב מתלמידי אחד כי גם, לה סיפר יצחק יוסף ר'
שר' זה היה לאה דבורה של מבחינתה ביותר החשוב הדבר כחסיד. נחשב הוא ואשר החסידות
אותו  ידי על לו שנמסר כפי הבעלֿשםֿטוב של דרישתו לפי זה שהיה לה, סיפר יצחק יוסף
שהיא  אחת אודות הוא שהמדובר לו מסר ואפילו בוויטעבסק, זיווגו את לחפש שיבוא תלמיד,

ומאם. מאב יתומה

הנכון. זיווגה זהו כי ספק כל לאה לדבורה היה לא עתה

שלהם, ה"תנאים" על החליטו ושם לאה דבורה של הוריה לקברי העלמין לבית הלכו שניהם
והם: שלהם, סודם להיות אמורים היו אשר

שיעור, חתונתם לאחר – לאה דבורה עם – איתה ילמד יצחק יוסף שר' כל, ראשית
בשבוע; פעמים שנייםֿשלוש
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למדנים  למשפחות המתייחסים לצאצאים הראוי כפי שיתנהגו ילדיו את הזהיר פטירתו, לפני
וחרדים.

היא  אחיה. על ולהשגיח לפרנס להמשיך – מקודם כמו – מוכנה לאה דבורה הייתה מצידה
עצמה. עימה ללמוד גם יוכל וכן, תורה, ללמוד להמשיך ברוך יוכל כך ידי שעל רצתה

מוויטעבסק  נעלם הוא משלו, תכניות כבר היו לברוך .אך

עתה  התגורר לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' הסבא גלמודה. כעת נשארה לאה, דבורה
כך, עקב מוויטעבסק, להסתלק רצתה לא לאה דבורה אך אצלו. תישאר שהנכדה, ורצה במינסק,
מבקרת  הייתה היא מחייה. חלק להיות הפכו אלו קברים ואמה. אביה של קבריה נמצאים ששם
הייתה  לאה דבורה ליבה. את שופכת הוריה קברות ליד ושם העלמין, בבית קרובות לעתים

דבריה. את ושומעים הזה, בעולם כאן חיים הם כאילו ואמה, לאביה הכול "מספרת"

ר' דודה בבית להתגורר לעבור טוב שיותר לאה דבורה החליטה אלו, קברים בגלל ואכן,
לעסוק  תמשיך שהיא ודודתה, דודה עם התנתה זאת עם יחד אך בוויטעבסק. התגורר אשר קדיש,

עצמה. בכוחות להתפרנס כדי  בתפירה

– "שידוך" עבורה לו שיש קדיש, ר' דודה הודיע אחד שיום עד חייה, התנהלו אמנם וכך
מטשאריי. כעילוי המוכר יצחק, יוסף ר' בשם צעיר עילוי עם

הוריה. לקברות העלמין לבית קודם הלכה לשידוך, הסכמתה את לאה דבורה הביעה בטרם
הנכון  הוא זה ושידוך במידה אשר ובקשתם, המוצע, השידוך על ואמה" ל"אביה הודיעה שם
השידוך. יבוטל – עבורה המתאים השידוך זה אין ואם בהצלחה, יעבור שהכול שישתדלו עבורה,

על  לה הידוע כל את לו סיפרה היא יצחק. יוסף ר' החתן, עם שיחה ניהלה מכן לאחר
בדרך  ההולכים אלה עם שנמנית כמי עצמה את רואה היא כי בכך, דבריה את וסיימה מוצאה,

מראש. זה כל יידע חתנה, יצחק יוסף שר' רצתה היא והחסידות. הקבלה

ייחוסו  אודות לה לספר החל דבריה, את שסיימה ולאחר רב, בעניין לה האזין יצחק יוסף ר'
ישראל  ר' ידי על להתפרסם החלה זו שדרך כפי החסידות, בדרכי הולך עצמו שהוא וסיים, שלו,

טוב. שם בעל

דרך  את במדויק לו הכיר הבעלֿשםֿטוב מתלמידי אחד כי גם, לה סיפר יצחק יוסף ר'
שר' זה היה לאה דבורה של מבחינתה ביותר החשוב הדבר כחסיד. נחשב הוא ואשר החסידות
אותו  ידי על לו שנמסר כפי הבעלֿשםֿטוב של דרישתו לפי זה שהיה לה, סיפר יצחק יוסף
שהיא  אחת אודות הוא שהמדובר לו מסר ואפילו בוויטעבסק, זיווגו את לחפש שיבוא תלמיד,

ומאם. מאב יתומה

הנכון. זיווגה זהו כי ספק כל לאה לדבורה היה לא עתה

שלהם, ה"תנאים" על החליטו ושם לאה דבורה של הוריה לקברי העלמין לבית הלכו שניהם
והם: שלהם, סודם להיות אמורים היו אשר

שיעור, חתונתם לאחר – לאה דבורה עם – איתה ילמד יצחק יוסף שר' כל, ראשית
בשבוע; פעמים שנייםֿשלוש
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פרנסת  בעול לשאת שתוכל כדי כתופרת במקצועה הלאה תמשיך לאה שדבורה שנית,
המשפחה;

שלהם; טובים והמעשים המצוות בכל שותפים יהיו ששניהם שלישית,

תורה; לומדת – לאה דבורה – שהיא העניין בסוד שיישאר רביעית,

הבעלֿשםֿטוב; בדרכי וינהגו החסידות בדרכי ילכו שהם חמישית,

הדבר; את לגלות הזמן שיגיע עד בסוד, יישמר חסידים שהם זה שעניין שישית,

החסידות; בדרך וידריכום יחנכום ילדים, להם יהיו אם אשר שביעית,

תורה; ילמדוה בת, להם  תהיה אם אשר שמינית,

לצדקה; עשירית יפרישו רווחיהם, מכל אשר תשיעית ,

הייתה  לאה דבורה וויטבסק. העיר של הישיבה לראש יצחק יוסף ר' התמנה חתונתם לאחר
ברוך. אחיה נמצא היכן ידיעתה אי זה היה – חייה על העיב אחד דבר אך מאושרת.

ממי  אך נסתר. חסיד כנ"ל, היה, לאה, דבורה נישאה אליו יצחק, יוסף ר' מטשריי, העילוי
חתונתם. לאחר רק לאה  לדבורה נודע בחסידות, שידע מה את למד

ובה  יצחק, יוסף ר' של מוצאו היה ממנה אשר וואלין, בנפת קטנה עיירה הייתה טשריי,
במיוחד. אותה שיציין דבר שום היה לא זו לעיירה יהודיות. משפחות וחמש כחמישים התגוררו

"בעלי  שכמה כך עקב זה היה יהודים. למדנים כמה בטשריי היו אחרות, יהודיות כבעיירות
בתורה. ועסקו שולחנם, על סמוכים היו אשר כחתנים למדנים אברכים לקחו בתים"

טשריי  הלומדים. של מספרם לריבוי וגרמו תורה, של רוח בעיירה שהכניסו הם אלו אברכים
נחשלת. עיירה הייתה לא כבר

פשוטים. אנשים מאשר יותר לא היו טשריי, העיירה יהודי של בניין ורוב מניין רוב אך
אף  מהם אחדים תהלים. פרק ולומר להתפלל מאשר יותר ידע לא אלו, יהודים של הגדול רובם
באמונה  במצוות הדרּו אשר שמים, יראי יהודים היו כאחד, כולם אך חומש. פרשת להסביר ְִיכלו

רגילים. בלתי ורצינות

לכנותם  שאפשר כאלה אמיתיים, "עמיֿהארצות" של יותר או מניינים כמה בעיירה היו אך
אות. צורת אפילו ידעו לא הם ומדרבנן". מדאורייתא "בורים

החזן. אחר לעקוב יכלו לא פשוט הם מניין. באף להתפלל יכלו לא אלו יהודים

וגם  בעלֿפה, אותם שלמדו נוספות תפילות וכמה שמע, קריאת שקראו בכך, הסתפקו הם
שגיאות. עם אמרו אלו  תפילות

מיוחד, באופן בתורה גדול היה לא הוא עקיבא. שמואל ר' כיהן זמן באותו טשריי של כרבה
על  מקבל היה גם הוא לשבת. משבת צם היה שנה חמישים במשך גדול. שמים ירא היה אך,

שונים: סיגופים עצמו

הנמלים  קיני בין בגדים ללא מתגלגל היה ובקיץ בגדים, ללא בשלג מתגלגל היה בחורף
דם. זוב עד גופו את שיעקצו כדי
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ר' של תלמידו מפינטשוב, משה חיים ר' הגאון של חתנו היה – עקיבא שמואל ר' – הוא
ר' את ולקח טשריי. של רבה היה זה משה חיים ר' טוב". יום ה"תוספות בעל הלר, טוב יום

שלו,שמוא  הגדולה השמים ביראת מפורסם היה שנה עשרים בן בהיותו כבר כי לחתן עקיבא ל
דרשן. כבעל מינהו וחותנו

אימה  מטיל פשוט היה הוא מוסר. בהטפת במיוחד הצטיין – עקיבא שמואל ר' – החתן
פשוטים. אנשים או למדנים היו הם אם  בין השומעים על ופחד

לאלו, המצפה הגדול העונש את שלו, המוסר בדרשות תמיד מראה היה עקיבא שמואל ר'
לחוטאים. הממתין הגיהינום נראה איך לכולם ממחיש היה הוא הישר. בדרך הולכים שאינם

דאתרא" כ"מרא עקיבא שמואל ר' מונה חותנו צוואת לפי הרי חותנו, של פטירתו לאחר
סיגופים  עצמו על ולקבל לשבת, משבת מקודם כמו לצום הלאה המשיך הוא טשריי. העיירה של

שלו. החריפות המוסר דרשות את לנאום המשיך ואף שונים.

עניין  הארץ. ועמי הפשוטים היהודים ובין בינו מרחק על שמר תקופה, באותה הלמדנים ככל
על  עלה לא זה שדבר היה ניכר אותו. עניין לא אותם, שידריך מי היה לא אנשים שלאותם ִֵזה,

כלל. דעתו

יתר  או בגורלם, להתעניין אבל טוב. מה הרי לדרשותיו, באים הנ"ל האנשים והיו במידה
– הרב של דעתו על כלל עלה לא הרוחני, מצבם את להעלות כדי משהו לפעול לרצות כן, על

עקיבא. שמואל ר'
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ycew zexb`

á"ô ,èáù è"ë ä"á

óãåø ,äøåú áäåà ,íîåøîå ãáëðä ãåáë

øæòìà] ø"äåî à"éà ç"åå áøä ä÷ãö

øòìééå [ñçðô

.äëøáå íåìù

åúãåáò õîåà óéñåäì åãåáë úà úåìçì éððä äæá

äøæò éë ,äøåú ìù äìäà éáùåéå äøåúä ú÷æçä úáåèì

úà øøåòì íøæòá 'éäé äøåúä ïúåð ìàäå .äöåçð äðåëð

äôé ïéòá 'ã úîåøú íéøäì ,íäøáà é÷ìà íò áì éáéãð

.àøåð ïôåàá õçìå ÷çåã úòù åæ äòù éë ,äáéãð çåøáå

ä÷ãö éùåò ìëì áåèä åøöåà çúôé àåä áåèä ìàäå

.úìôåëîå äìåôë äëøáá êøáúäì ,ãñçå
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כאשר חייו הפרטיים ופעולתו בעסקנות ציבורית מתנהלים על-פי "תורה שלימה שלנו", "נר מצווה ותורה אור", אזי ממנו יראו וכן 
יעשו רבים, לעשות מכל העולם דירה לו יתברך, בשמחה ובטוב לבב.

משיחת יו"ד שבט תשי"א
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äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת
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éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨



iyiyרלב ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה עלּֿפי לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùéùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®



רלג xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«

¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ

) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥̧¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©

LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´
:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈

øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−
:úLçðqqq §«¤

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
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לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה - בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3406:3108:3708:3609:1209:1110:0810:0712:2412:2517:1417:1917:4117:4616:5817:57באר שבע )ח(

06:3606:3208:3708:3609:1309:1110:0810:0712:2312:2417:1417:1917:3817:4316:4517:54חיפה )ח(

06:3406:3008:3608:3509:1109:1010:0610:0512:2212:2317:1617:2217:3917:4416:4117:54ירושלים )ח(

06:3606:3208:3808:3709:1309:1210:0810:0712:2412:2517:1317:1817:4017:4516:5517:56תל אביב )ח(

07:2607:1708:5908:5609:4509:4110:3410:3212:3812:3916:5117:0017:2617:3516:4117:49אוסטריה, וינה )ח(

06:3106:3809:1709:2210:0010:0411:1211:1514:0914:0920:3620:3121:0621:0020:1321:12אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2307:1609:0108:5809:4509:4210:3510:3312:4012:4116:5817:0717:3217:4116:4717:54אוקראינה, אודסה )ח(

06:5906:5108:3308:3009:1909:1510:0810:0612:1212:1316:2516:3517:0117:1016:1517:23אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1207:0408:4408:4109:3109:2710:1910:1712:2312:2416:3516:4517:1117:2016:2517:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4307:3409:1109:0709:5909:5510:4710:4412:4912:4916:5517:0517:3317:4216:4617:56אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:3607:2709:0309:0009:5209:4810:4010:3712:4112:4216:4716:5717:2517:3416:3817:49אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0507:0309:1609:1509:4909:4810:4610:4513:0613:0618:0718:1118:3218:3617:5018:46

07:4707:3909:2609:2410:1010:0611:0010:5813:0713:0717:2917:3818:0118:0917:1618:22איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2408:5408:5509:2309:2410:2610:2712:5812:5818:3118:3218:5418:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

06:1206:1808:5709:0209:3709:4110:4910:5113:4213:4220:0219:5820:3120:2619:4020:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:4906:5709:3609:4110:2210:2611:3511:3814:3414:3421:0721:0121:4021:3320:4421:46ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1507:1009:0709:0509:4609:4310:3810:3712:5012:5017:2517:3217:5518:0217:1318:13ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0707:0108:5708:5409:3609:3410:2910:2712:3912:4017:1117:1917:4217:4916:5918:01ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0807:0208:5708:5509:3709:3410:2910:2812:4012:4017:1217:1917:4217:4917:0018:01ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4807:4109:3409:3110:1510:1211:0611:0513:1513:1617:4417:5218:1618:2317:3218:35ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1207:0909:1709:1609:5209:5010:4710:4713:0513:0517:5818:0318:2418:2917:4318:39ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5006:4608:5008:4809:2609:2410:2010:1912:3512:3617:2117:2717:4917:5517:0818:05ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0507:0309:1509:1409:4809:4710:4510:4413:0413:0518:0318:0818:2918:3317:4918:43ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0506:5908:5308:5009:3309:3010:2510:2412:3512:3617:0617:1317:3717:4416:5417:56ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3107:2509:2109:1810:0009:5810:5310:5113:0313:0417:3617:4318:0718:1417:2418:25ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0506:5908:5208:4909:3209:3010:2410:2312:3412:3417:0317:1117:3517:4216:5217:54ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2106:2408:5909:0109:3109:3310:3710:3913:1813:1819:1119:0919:3519:3318:5219:43בוליביה, לה-פס )ח(

08:2308:1409:4809:4410:3710:3311:2511:2213:2613:2617:2917:4018:0818:1817:2018:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2208:1309:4809:4510:3710:3311:2511:2213:2613:2717:3017:4118:0918:1817:2118:33בלגיה, בריסל )ח(

05:4405:4808:2608:2909:0009:0210:0810:1012:5312:5319:0018:5719:2119:1818:3519:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3305:3708:1508:1808:4908:5109:5609:5812:4112:4118:4218:4019:0819:0518:2219:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4207:3209:0609:0309:5609:5210:4310:4112:4412:4416:4816:5917:2517:3516:4017:50בריטניה, לונדון )ח(

07:5707:4709:1609:1210:0810:0310:5410:5112:5212:5316:4816:5917:2917:3916:4217:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:5107:4209:1309:0910:0409:5910:5110:4812:5012:5016:5017:0217:2917:3916:4017:54גרמניה, ברלין )ח(

08:0207:5309:3109:2710:1910:1511:0711:0413:0913:0917:1617:2617:5318:0317:0618:17גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4005:4508:2308:2608:5809:0110:0710:0912:5412:5419:0719:0419:2719:2318:4019:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1307:1209:2909:2910:0110:0010:5910:5913:2213:2218:3018:3418:5518:5818:1519:07הודו, מומבאי )ח(

07:0907:0709:2509:2509:5609:5610:5510:5513:1813:1918:2718:3018:5218:5518:1219:04הודו, פונה )ח(

07:1307:0508:4808:4509:3309:2910:2210:2012:2712:2816:4216:5117:1717:2616:3217:39הונגריה, בודפשט )ח(

07:1307:0709:0108:5909:4109:3910:3410:3212:4412:4417:1517:2217:4617:5317:0318:05טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3107:2609:2509:2310:0310:0110:5610:5513:0813:0917:4617:5318:1518:2217:3318:33יוון, אתונה )ח(



רלט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:3207:2509:0809:0509:5309:5010:4310:4112:4812:4917:0417:1317:3917:4816:5418:01מולדובה, קישינב )ח(

07:1107:0909:2709:2609:5809:5710:5610:5613:1913:2018:2718:3118:5218:5518:1219:04מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:2105:3008:0708:1409:0009:0410:1510:1913:1913:1920:0419:5620:4020:3119:3920:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5106:4808:5908:5809:3209:3110:2910:2812:4712:4817:4317:4718:0918:1317:2918:23נפאל, קטמנדו )ח(

07:2507:1909:1509:1309:5409:5210:4710:4512:5712:5817:3117:3818:0118:0817:1718:20סין, בייג'ין )ח(

07:1607:1709:4509:4610:1510:1611:1711:1813:4813:4919:2019:2119:4319:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

07:2007:1008:4208:3909:3309:2810:2010:1712:1912:2016:1916:3016:5917:0916:1017:24פולין, ורשא )ח(

06:0206:0508:3908:4109:1009:1110:1510:1612:5312:5418:4118:4019:0419:0318:2219:12פרו, לימה )ח(

08:0507:5809:4409:4110:2810:2411:1811:1613:2413:2517:4317:5218:1818:2617:3318:39צרפת, ליאון )ח(

08:2408:1509:5509:5210:4210:3811:3111:2813:3413:3517:4617:5618:2118:3017:3518:44צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:3908:4009:0909:0910:1110:1112:4012:4018:0718:0818:3018:3117:5018:40קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3607:2909:2009:1710:0209:5910:5310:5113:0113:0217:2917:3717:5918:0617:1518:19קנדה, טורונטו )ח(

07:1807:1008:5708:5409:4109:3710:3110:2912:3812:3816:5917:0817:3217:4016:4717:53קנדה, מונטריאול )ח(

06:4606:4108:4408:4209:2009:1810:1510:1312:2912:2917:1217:1817:4117:4616:5917:57קפריסין, לרנקה )ח(

08:5008:3910:0410:0010:5810:5311:4311:4013:3913:4017:2917:4218:1218:2317:2218:39רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:2708:1609:3809:3310:3310:2811:1811:1513:1313:1417:0317:1517:4317:5516:5218:11רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4907:4209:2509:2210:1010:0711:0010:5813:0413:0517:2017:2917:5518:0417:1018:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5407:4709:3009:2710:1510:1111:0411:0213:0913:1017:2917:3817:5918:0817:1418:21שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4509:0609:0609:3709:3610:3610:3613:0113:0218:1718:2018:4118:4318:0118:53תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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(
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Internet: www.DvarMalchus.Org
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