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

לקראת חג השבועות, ה'תשי"ח

גוט שבת, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן 

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
- לקראת חג השבועות, ה'תשמ"ח

שבת שלום ויום טוב שמח וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהמשיך כל זה בכל השנה כולה 

ובאופן דִתְשַמח וְתַשַמח האנשים הנשים והטף, 

ועד אשר במהרה בימינו ממש - בקהל גדול בציון שהשם יכוננה עליון, 

בגאולה האמתית והשלימה. 

/מקום החתימה/

ריאוב לתהלים נדפס לקמן עמ' ביר



ד

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



כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ "מאמר ד

ה   ...............................  ח"מתש'ה  ,סיון ראש חודשמצרים 

)ד ה וארשתיך לי לעולם גו"מאמר ד'  

יב   ................  ח"מתש'ה,  ערב חג השבועות, שבת פרשת במדבר

)ה זי  ..........................  י"תשח'ה חודש סיוןראש  שיחת

)ו יח  ....  י"תשח'ה, חג השבועות ערב, פ במדבר"שיחת ש

)ז ח "תשמ'ח אייר ה"כ, פרשת במדבר' שיחת יום א  

כה  .......................................   -ד תחיינה "לנשי ובנות חב –

)ח לג  ......  ח"תשמ'סיון ה' ליל ומוצאי ג, ח סיון"שיחות ר

)ט מג  ........  ח"תשמ'הסיון  'ה, מדברשיחת שבת פרשת ב

)י נד  .......................  חיכרך  פרשת במדברשיחות -לקוטי  

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

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

)יב  נט  ..................  פרשת במדבר –ילקוט גאולה ומשיח

)יג סא  ..............  פרשת במדברלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יד  פד  ....................  פרשת במדברלשבוע שיעורי תהלים

)טו  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

פה  ..........................................  פרשת במדברלשבוע  

)טז  צו  ..................  פרשת במדברלשבוע " היום יום"לוח

)יז צח  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

  

ם"יעורי רמבש

)יח – קא  ................  פרשת במדברלשבוע פרקים ליום ' ג

)יט –  נוק   ...............  פרשת במדברלשבוע פרק אחד ליום

)כ – פבק  .................  פרשת במדברלשבוע ות צוספר המ

)כא  עם ביאורים  סוטהמסכת  

פדק  .................................................  טמף עד ד מגף מד

)כב  נביאים וכתובים  

ורט  .......................................  אפרק  שיר השירים, סגפרק  ישעיה

)כג  ותכתובמסכת  –משניות  

ריז  ...........................................................  ביאור קהתי

)כד  רכה  ......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כה  עם ביאורים זבחיםמסכת  

רכו  ........................................................  לועד דף  למדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כו  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נדר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כז לולב/סוכהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כח  ב[אל משה במדבר סיני ' וידבר הה "ד תורהלקוטי[  

נזר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כט  התשובשערי   

סדר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)ל ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מרי הצמא  

סהר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)לא ב"תורת שמואל תרל   

הסר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לב  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

סור  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לג מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

סחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לד ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

ער  ......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לה

עגר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"מואד

)לו דער  ...........................................  פרק ו ביאורים לפרקי אבות

)לז  הער  .......................................  חומש לקריאה בציבור

פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לח

פהר  ...........................  פרשת במדברלשבוע לוח זמנים )לט

)מ פזר  ..........  ק וחג השבועות"לשת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

   


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
L„Áa מארץ יׂשראל  ּבני לצאת  ה ּׁשליׁשי «…∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּגֹו' סיני מד ּבר  ּבא ּו ה ּזה  ּבּיֹום  ,1מצרים , ְְִִִִֶַַַָָָ

ּפר ׁשת  (ריׁש א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ה ּזקן ר ּבנּו ְְֵֵֵֵַַַָָָָָּומבאר 

ולא 2יתר ֹו) סתם , ה ּזה " "ּבּיֹום  ּכאן נאמר  ּדה ּנה  , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ

ז"ל  חכמינּו רק  יֹום , ּבאיזה  ׁשה ּוא 3ּפר ׁש ּדר ׁשּו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּוכתיב  ה ּזה ", "ּבּיֹום  הכא  ּדכתיב  ֿ חד ׁש, ְְְִִִֶֶַַָָֹֹּברא ׁש

ּבא ּור ,4התם  צרי ולכא ֹורה  לכם ". ה ּזה  "החד ׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רא ׁשֿ ׁשהיה  ּבּכת ּוב  ּבפר ּוׁש נאמר  לא  ְֱֵֶֶַַַַָָָֹֹמ ּדּוע 

ענין  ׁשּכלל ּות  מ ּׁשּום  ׁשּזה ּו ּבזה , ּומבאר  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹחד ׁש.

יציאת  ּבּכת ּוב , ה ּנאמר  לענין ה ּקׁשּור  ֿ חד ׁש ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹרא ׁש

ה ּתֹורה , לק ּבלת  והכנתם  מ ּמצרים  יׂשראל  ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני

"ּבּיֹום  ה ּנקרא  ֿ חד ׁש ׁשּברא ׁש זה  ענין עם  ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹק ׁשּור 

מ ּמצרים  יׂשראל  ּבני ּבצאת  ּדה ּנה  ּדוקא . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה ּזה "

להיֹות  הכנה  והם  העמר , ספירת  לס ּפר  ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹהתחיל ּו

ה ּׁשביעי  ּוב ּׁשב ּוע  ה ׁשב ּוע ֹות , ּבחג  ה ּתֹורה  ְְִִַַַַַַַַָָָָק ּבלת 

ּכא ּלּו ה ּוא  סיון) ֿ חד ׁש (רא ׁש ּבֹו ׁשליׁשי ְְְִִִִֶָֹֹּביֹום 

מ ּוכנים  יׂשראל  אז ונע ׂשּו ה ּׁשב ּוע , ּכל  נכנס  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּכבר 

"יֹום  ּבחינת  ׁשה ּוא  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ה ּגּלּוי ְְְִִֵֶַַַַַָלק ּבל 

"יֹום 5ה ּזה " ּבׁשם  סיון ֿ חד ׁש רא ׁש נקרא  ולכן , ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

ֶַה ּזה ".

e‡eחד ׁש ֿ ׁשרא ׁש מה  ּדה ּנה  ה ּוא , הענין ≈ְְִִֵֶֶַָָֹֹ

ל ׁשֹון  ּכי ה ּוא  ה ּזה " "יֹום  ּבׁשם  ְְִִֵֶַָָנקרא 

וא ֹומר  ּבאצ ּבע ֹו "מראה  ּגּלּוי, על  מ ֹורה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָ"זה "

ה ּלבנה ,6זה " מ ֹולד  ֿ חד ׁש, רא ׁש ׁשל  ענינֹו וזה ּו . ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה ּמֹו לפני ּבּתכלית ּדגם  היא  ּכׁשה ּלבנה  לד , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ה ּלבנה  ּומ ֹולד  ֿ חד ׁש ׁשּברא ׁש והח ּדּוׁש ּבמציא ּות , היא  ה ּלבנה  הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹההעלם ,

להאיר . יכ ֹולה  והיא  ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ּבּה ׁשּמאיר  ּבג ּלּוי, היא  ה ּלבנה  ׁשאז ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָה ּוא 
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א.)1 יט , השלישי)2יתרו בחודש ד"ה ואילך. תשעב  ע ' שם אוה"ת ואילך. ב  שסו, יתרו תו"ח  גם וראה ואילך. סע "ג סו,

תרנ"ה. ב .)3תרל"ג. פו, ב .)4שבת יב , ג.)5בא קט , בהוספות שם תו"א וראה ג. סז, שם סוף )6תו"א ספכ"ג. שמו"ר

תשעב . ע ' שם אוה"ת וראה ובפירש"י . תענית
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ממצרים, ישראל  בני  יצאו  שבו  ניסן  מחודש השלישי  החודש »ÌBiaשהוא
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eÈÓÎÁהכתוב  ˜ ,ÌBÈ ‰ÊÈ‡a¿≈∆«¬»≈
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,ÌÈˆnÓ ט"ז ביום למחרת מיד  ƒƒ¿«ƒ
ÈÙÒ˙בניסן , tÒÏ eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ«

Ì‰Â ,ÓÚ‰ הספירה ‰Î‰ימי  »…∆¿≈¬»»
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להלן . עוד  ומבאר 

‰Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈«
ÌLa ‡˜ L„ÁŒL‡L∆……∆ƒ¿»¿≈
ÔBLÏ Èk ‡e‰ "‰f‰ ÌBÈ"«∆ƒ»

,Èelb ÏÚ ‰BÓ "‰Ê" כדברי ∆∆«ƒ
לאחר  הים בשירת הנאמר  לגבי  המדרש

סוף  ים קריעת ואנוהו ",נס ֿ לי  א 'זה ,
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'ואמר  המשיח, בימות לבוא, לעתיד 

ה' זה זה, אלוקינו  הנה ההוא, ביום

משמעו  'זה' שהביטוי  לו ...' קיווינו 

ומוחשי . ניכר  גלוי , עניין e‰ÊÂדבר  ¿∆
ŒL‡התוכן BÈÚהגילוי  ÏL ƒ¿»∆…

,L„Á הוא שבו  ÏBÓ„היום …∆«
‰l‰,מחדשÈÙÏ Ì‚c «¿»»¿«ƒ¿≈

‡È‰ ‰l‰Lk ,„ÏBn‰«»¿∆«¿»»ƒ
,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎza בסוף היינו  ¿«¿ƒ«∆¿≈

דבר ‰Èהחודש, של  לאמיתו  ¬≈
,˙e‡ÈˆÓa ‡È‰ ‰l‰ בדיוק «¿»»ƒƒ¿ƒ

מאירה, היא כאשר  LecÁ‰Â¿«ƒכמו 
‰l‰ „ÏBÓe L„ÁŒL‡aL∆¿……∆««¿»»

‡e‰ הלבנה לא של  במציאות שינוי 

מחדש Ê‡Lאלא  הלבנה מולד  מאז  ∆»
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‡È‰Â LÓM‰ B‡ da È‡nL∆≈ƒ»«∆∆¿ƒ
.È‡‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿»ƒ
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ו      

ׁשענינֹו ֿ ּתֹורה , מ ּתן ענין ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָועל 

"זה " ּבחינת  ּגּלּוי, .7ה ּוא  ְִִֶַ

‰Êeּבחד ׁש" ּכאן ׁשּכת ּוב  מה  ּגם  יּובן »∆ֶֶַַַָָָֹ

מארץ  יׂשראל  ּבני לצאת  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָה ּׁשליׁשי

מ ּמצרים ) (ה ּיציאה  זה  ענין ּגם  ּכי ּגֹו', ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָמצרים "

ֿ חד ׁש רא ׁש ׁשל  ה ּגּלּוי ֿ ידי על  ה ּוא  ְְִִֵֵֶֶַַֹֹּבׁשלמ ּות 

ּדה ּנה  ֿ ּתֹורה . ּבמ ּתן ה ּגּלּוי ֿ ידי ועל  ה ּזה ", ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ"ּבּיֹום 

"עז 8ה ּתֹורה  עז 10ות ּוׁשּיה "9נקראת  ׁשהיא  , ְְִִִֵֶַָָֹֹ

ל ּנפ ׁש ועז ּכח  ה ּנֹותנת  ׁשהיא  האלקית , ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹל ּנפ ׁש

ונקראת  ה ּגּוף , חמר ּיּות  על  להת ּגּבר  ְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹהאלקית 

ֿ אחרא  ה ּסטרא  ּכח  ׁשּמּתׁשת  מ ּׁשּום  ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ"ּתּוׁשּיה "

ׁשהאדם 8וכ ּו' מצרים , יציאת  ענין ּתכן וזה ּו . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּגׁשמ ּיּות  'מצרים ', ׁשל  ּבאפן ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹמ ּצד 

ה ּגּוף  ׁשל  ּוגב ּולים  וה ּמצרים  ּבכלל , ְְְִִִֵֶַַָָָָהע ֹולם 

ענין  ּגּלּוי ּומע ּכבים  מ ֹונעים  הם  הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָּבפרט ,

ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  והג ּבלה , מ ּמדידה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלמעלה 

ה ּיציאה  ׁשּתהיה  ּוכדי אמ ּתי. א ֹור  ׁשל  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָענין

ה ּתֹורה  לכח  צריכים  א ּלּו, ּוגב ּולים  ְְְִִִִִֵֵַַָָֹמ ּמצרים 

ה ּמצרים  את  ּומ ּתׁשת  האלקית  ל ּנפ ׁש עז ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנֹותנת 

וכ ּו' ּוכדלק ּמן,11ּוגב ּולים  ּתמיד , נפעל  זה  וענין . ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ

ּתמיד  ה ּתֹורה  ׁשּבל ּמּוד  ה ּכח  נּתן ֿ ּתֹורה  ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבמ ּתן

זה  ענין ּומ ּצד  ֿ ּתֹורה . ּדמ ּתן ה ּגּלּוי מעין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָיהיה 

לנּצח  ּבע ֹולם  ּגם  לפעל  ּבכח ּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּתֹורה ,

ה ּכח  יׁשנֹו לט ֹוב , ּולהפכם  וכ ּו' המנּגדים  ְְְְְְְִֶֶַַַַָָֹאת 

ּדאף  הע ֹולם , א ּמֹות  על  לה ׁשּפיע  ּגם  ְְְְְִִֵַַַַַָָָֻליׂשראל 

את  מבינים  הם  ׁשאינֹוׁשאין א ֹו ה ּמד ּבר  הענין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּגם  מ ׁשּפיע  זה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּכלל , להם  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי

ה ּדּבר ֹות , ע ׂשרת  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעליהם ,
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ג. א.)11מט , סז, שם תו"א

    
,Èelb ‡e‰ BÈÚL ,‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆«ƒ¿«««»∆ƒ¿»ƒ

למטה, מלמעלה התורה והתגלות תורה מתן  בעת האלוקות »ÈÁa¿ƒ˙התגלות
"‰Ê"7 עד ומוחשי  וניכר  גלוי  הוא שהדבר  מורה 'זה' שהביטוי  וכאמור  ∆

'זה'. ולומר  עליו  להצביע שניתן 

Ô‡k e˙kL ‰Ó Ìb ÔeÈ ‰Êe»∆»««∆»»
א  שהכתוב הזה'לפני  'ביום ומר 

Èa ˙‡ˆÏ ÈLÈÏM‰ L„Áa"«…∆«¿ƒƒ¿≈¿≈
,'Bb "ÌÈˆÓ ı‡Ó Ï‡NÈƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿»ƒ
‰‡Èˆi‰) ‰Ê ÔÈÚ Ìb Èkƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ»
ŒÏÚ ‡e‰ ˙eÓÏLa (ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈«
L„ÁŒL‡ ÏL Èelb‰ È„È¿≈«ƒ∆……∆
Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ ,"‰f‰ ÌBia"««∆¿«¿≈«ƒ

‰BzŒÔzÓa שהיציאה אף כלומר , ¿««»
ניסן , בט"ו  כבר  היתה בפועל  ממצרים

היא  ממצרים היציאה של  השלימות

סיון  חודש בראש שהייתה בהתגלות

עצמו , ֿ תורה במתן  שהייתה וההתגלות

יציאת  נזכרת בו  הזה בפסוק ולכן 

התאריך  תורה, למתן  וההכנה מצרים

הזה' 'היום במילים נרמז  ֿ חודש ראש

כפי  גילוי , ומסמלים מבטאים שכאמור 

להלן . ומבאר  שממשיך 

‰Bz‰ ‰p‰c8ÊÚ" ˙‡˜9 ¿ƒ≈«»ƒ¿≈…
"‰iLe˙Â10, שמשמעותם ביטויים ¿ƒ»

אבות, בפרקי  שנאמר  (וכמו  וחוזק כוח

זוכה  לשמה, בתורה העוסק "כל 

עצה  ממנו  ונהנין  הרבה... לדברים

אני  ותושייה עצה לי  שנאמר  ותושייה...

גבורה"), לי  ÊÚהתורה È‰L‡בינה ∆ƒ…
È‰L‡וכוח  ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ«∆∆»¡…ƒ∆ƒ

ÊÚÂהתורה  Ák ˙˙Bp‰ חוזק «∆∆…«¿…
ab˙‰Ïותוקף  ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ«∆∆»¡…ƒ¿ƒ¿«≈

Ûeb‰ ˙eiÓÁ ÏÚ שהנשמה «»¿ƒ«
בו , ומלובשת התורה ˜Â‡˙נתונה ¿ƒ¿≈

˙LznL ÌeMÓ "‰iLez"ƒ»ƒ∆«∆∆
‰Á‡Œ‡Ëq‡מחלישה  Ák…««ƒ¿»«¬»

הקדושה  מצד  ההפוך  הצד  האחר , הצד 

'eÎÂ8. ¿
e‰ÊÂ אחרא ֿ הסטרא והחלשת הגוף חומריות על  התגברות של  ÔÎzענין  ¿∆…∆

ÌÈˆÓ,של הפנימי  ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚ אחד כל  של  ה' בעבודת שהיא כפי  ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
מקום  ובכל  זמן  בכל  BÓˆÚŒ„vÓואחד  Ì„‡‰L קודם גופו , טבע מצד  ∆»»»ƒ««¿

ה' בעבודת ‰ÌÏBÚשעסק ˙eiÓLbL ,'ÌÈˆÓ' ÏL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆ƒ¿«ƒ∆«¿ƒ»»

,ËÙa Ûeb‰ ÏL ÌÈÏe‚e ÌÈˆn‰Â ,ÏÏÎa מציאות יוצרים ƒ¿»¿«≈»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»
ולכן  מוגבלת, מציאות וחומרית, ‰Ìמגושמת È‰ העולם של  הגשמיות ¬≈≈

בפרט  האדם גוף ושל  ÏÚÓlL‰בכלל  ÔÈÚ Èelb ÌÈkÚÓe ÌÈÚBÓ¿ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»∆¿«¿»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ שכלי כשם ֿ גבול  הבלי  את להכיל  יכול  לא הגבול  כי  ƒ¿ƒ»¿«¿»»

יותר  גדולה כמות להכיל  יכול  לא

שלו  הקיבול  ≈∆«¿ÔkLŒÏÎÂמיכולת
ÓÁÂŒÏ˜Â העולם של  שהגשמיות ¿«»…∆

התגלות  ומעכבת מונעת הגוף ושל 

È„Îe .ÈzÓ‡ B‡ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬ƒƒ¿≈
ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ≈»ƒ

,el‡ ÌÈÏe‚e יוכל כן  והאדם ¿ƒ≈
מוגבלת, בלתי  התגלות ולהכיל  לקלוט

˙˙BpL ‰Bz‰ ÁÎÏ ÌÈÎÈ¿̂ƒƒ¿…««»∆∆∆
ÊÚ כוח ותוספת LÙpÏחיזוק …«∆∆

˙È˜Ï‡‰ תוכל הזה ה'עוז ' ידי  שעל  »¡…ƒ
גילוי  ולהכיל  לקלוט האלקית הנשמה

בעולם  נמצאת שהיא למרות אלוקי  אור 

חומרי  גוף ובתוף הגשמי  הזה

˙LzÓe מחלישה והתורה˙‡ «∆∆∆
'eÎÂ ÌÈÏe‚e ÌÈˆn‰11 שלא «≈»ƒ¿ƒ¿

הגילוי . את ולעכב למנוע יוכלו 

,„ÈÓz ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ רק לא ¿ƒ¿»∆ƒ¿»»ƒ
זמן  בכל  אלא סיני  בהר  תורה מתן  בעת

תורה  לומד  שיהודי  מקום ובכל 

Ôz ‰BzŒÔzÓaL ,Ôn˜Ï„Îe¿ƒ¿«»∆¿««»ƒ«
Ák‰ ישראל מבני  אחד  לכל  «…«

„ÈÓz ‰Bz‰ „enÏaL זמן בכל  ∆¿ƒ«»»ƒ
מקום  ‰ובכל  ÔÈÚÓ ‰È‰ÈÈelb ƒ¿∆≈≈«ƒ

‰BzŒÔzÓc לאדם נותנת והתורה ¿««»
הגילוי  את ולהכיל  לקבל  הכוח את

לעיל . כאמור  Ê‰הזה, ÔÈÚ „vÓeƒ«ƒ¿»∆
ÏÚÙÏ dÁÎa LiL ,‰BzaL∆«»∆≈¿…»ƒ¿…

ÌÏBÚaלהשפיע  Ìb הגשמי הזה «»»
ÌÈ„bÓ‰ ˙‡ ÁvÏ כוחות ¿«≈«∆«¿«¿ƒ

לקדושה  המתנגדים אחרא' ה'סטרא

ÌÎÙ‰Ïe 'eÎÂ מרעBLÈ ,BËÏ ¿¿»¿»¿∆¿
ÚÈtL‰Ï Ìb Ï‡NÈÏ Ák‰«…«¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ«
ÔÈ‡L Û‡c ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÚ«À»»¿«∆≈

a„n‰ ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÓ Ì‰ לומדים ישראל  שבני  התורה בלימוד  ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿»«¿À»
,ÏÏk Ì‰Ï CiL BÈ‡L B‡ ומצוות תורה בענייני  הוא הלימוד  כי  ∆≈«»»∆¿»

ישראל , לבני  רק Ê‰שניתנו  È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ של התורה בני לימוד  ƒ»»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ,ישראל  Ìb ÚÈtLÓ,העולם אומות ŒÏ˜Âעל  ÔkLŒÏÎÂ «¿ƒ««¬≈∆¿»∆≈¿«
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ז    

נח '. ּבני מצ ֹות  מ 'ׁשבע  ּכּמה  ּגם  ּבהם  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנכללים 

נח , ּבני  על  נח ' ּבני מצ ֹות  'ׁשבע  ח ּיּוב  ע ּקר  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֹוהרי

ּבׁשעת  ה ּגב ּורה  מ ּפי מ ׁשה  צ ּוה  ׁשּכן מ ּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹה ּוא 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ֿ ּתֹורה , מ ׁשה 12מ ּתן ׁשּצּוה  ְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבאי  ּכל  לכף  צריכים  יׂשראל  ׁשּבני ה ּגב ּורה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמ ּפי

ּכֹולל  [ׁשּזה  נח  ּבני ׁשּנצט ּוּו מצ ֹות  לק ּבל  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹע ֹולם 

מצ ֹות  ׁשבע  עם  ה ּקׁשּור  ּדילה ּו, ּתֹורה  ּתלמ ּוד  ְְְִִִֶַַַַָָּגם 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  זה 13ּדידה ּו, ּבענין וגם  .[ ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשל  ׁשענינּה ה ּלבנה , מ ֹולד  עם  ה ּקׁשר  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָנראה 

לכל  ֿ יד ּה על  יּגיע  ה ּׁשמ ׁש ׁשא ֹור  ה ּוא  ְְִֶֶֶַַַַָָָָָלבנה 

מ ּתןֿ ּבעת  יׂשראל  ענין ה ּוא  וכן ּכּלֹו, ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻהע ֹולם 

ּבכל  וה ּמצ ֹות  ה ּתֹורה  ענין יּגיע  ֿ ידם  ׁשעל  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָּתֹורה ,

לעיל . ּכּנזּכר  ּכּלֹו, ְְִֵַָָָֻהע ֹולם 

ÌÓ‡ ׁשהאדם ּבּתֹורה  ה ּכח  מה ּו להבין, צרי »¿»ְִִֶַַַַָָָָָָֹ

עז  ֿ יד ֹו ועל  ּבֹו להיֹות  עכ ׁשו, ְְְִֵַַָָֹל ֹומד 

כ ּו'. ה ּבהמית  ל ּנפ ׁש ות ּוׁשּיה  האלקית  ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹל ּנפ ׁש

ה ּוא  ּכתיב 14והענין ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ּדה ּנה  ויד ּבר 15, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

לאמר , הא ּלה  ה ּדברים  ּכל  את  ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹאלקים 

ואינּה16ּדלכא ֹורה  הבנה , ל ּה אין "לאמר " מ ּלת  ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹ

לאמר  ׁשּפר ּוׁשֹו ׁשּבּמקרא  "לאמר " ּכל  ְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכמ ֹו

לפר ׁש ֿ אפ ׁשר  אי ה ּדּבר ֹות  ׁשּבע ׂשרת  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָלזּולת ֹו,

ּדּבר 17ּכן  ּבפנים  ּו"פנים  ׁשמע ּו, יׂשראל  ּכל  ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּפה "18ה ' אינּנּו א ׁשר  ואת  ּפה  יׁשנֹו א ׁשר  19את  ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֹֹ

ה ּנׁשמ ֹות  ׁשּגם  ז"ל  ר ּבֹותינּו ּבמדר ׁשי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ(ּכדאיתא 

להיֹות  ּבמ ּתן20ֿהעתיד ֹות  היּו ה ּגרים  נׁשמ ֹות  וגם  ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּכל  את  ּולד ּבר  "לאמר " ה ּוא , ּפר ּוׁשֹו  א ְֵֵֵֶַַָָֹּתֹורה ).

לכל  ה ּכח  נּתן ׁשּבמ ּתןּֿתֹורה  הינּו ה ּתֹורה , ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹּדברי

ל ּמּוד  ׁשּבעת  זמן, ּבכל  מ ּיׂשראל  ואחד  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחד 

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו מ ּמׁש ה ' ּדבר  את  יאמר  ׁשּלֹו ְְֱֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּתֹורה 
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ספ "ח .)12 מלכים ואילך.)13הל' 38 ע ' חי "ד לקו"ש וראה וש"נ. א. נט , סנהדרין ב .)14ראה סז, שם כ,)15תו "א יתרו

שם.)16א. התו"א ב ).)17ל' (מ , הב ' מלכות המה ששים רד"ה שה"ש, לקו"ת גם ד.)18וראה ה, כט ,)19ואתחנן נצבים

(פו,)20יד. תמ "ט  תקו"ז ב . פג, זח "ב  א. צא, זח "א ג. נצבים ג. פקודי  יא. יתרו תנחומא ספכ"ח . שמו"ר פמ "א. פרדר"א

א).

    
,˙Bac‰ ˙NÚ ÓÁÂ שלא אלו  ומצוות תורה בעניני  הלימוד  גם ואם »…∆¬∆∆«ƒ¿

והעיסוק  שהלימוד  ֿ וחומר  קל  עליהם, משפיע העולם, לאומות כלל  שייכים

כיוון  העולם, אומות על  גם משפיע בוודאי  הדברות עשרת של  בתכנים

Ì‰a ÌÈÏÏÎpL הדברות Á'בעשרת Èa ˙BˆÓ ÚL'Ó ‰nk Ìb ∆ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ∆«ƒ¿¿≈…«
זרה, עבודה השם, ברכת דינים, (שהם

שפיכות  עריות, אבר גילוי  גזל , דמים,

האמורים  דברים הם שחלקם החי , מן 

הדברות). wÚבעשרת È‰Â הטעם «¬≈ƒ«
של  BˆÓ˙והמקור  ÚL' eiÁƒ∆«ƒ¿

ÈtÓ ‡e‰ ,Á Èa ÏÚ 'Á Èa¿≈…««¿≈…«ƒ¿≈
‰LÓ ‰eˆ ÔkL רבינוÈtÓ ∆≈ƒ»…∆ƒƒ

b‰‰e הוא הקדוש ÚLa˙ברוך  «¿»ƒ¿«
˙kL BÓk ,‰BzŒÔzÓ««»¿∆»«

Ì"aÓ‰12ÈtÓ ‰LÓ ‰evL »«¿«∆ƒ»…∆ƒƒ
ÌÈÎÈˆ Ï‡NÈ ÈaL ‰eb‰«¿»∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÛÎÏ,לכפותÌÏBÚ È‡a Ïk מכל »…»»≈»
eeËˆpLהאומות  ˙BˆÓ Ïa˜Ï¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«

„eÓÏz Ìb ÏÏBk ‰fL] Á Èa¿≈…«∆∆≈««¿
e‰ÏÈc ‰Bz,שלהםÌÚ eLw‰ »ƒ¿«»ƒ

e‰„Èc ˙BˆÓ ÚL,שלהם ∆«ƒ¿ƒ¿
הלכות  את ולדעת ללמוד  כלומר ,

המצוות  שבע לקיום השייכות התורה

‡Áשלהם  ÌB˜Óa ‡nk13.[ «¿…»¿»«≈
‰Ê ÔÈÚa Ì‚Â בתורה הציווי  של  ¿«¿ƒ¿»∆

שאומות  כך  לידי  יביאו  ישראל  שבני 

נוח  בני  מצוות שבע את יקיימו  העולם

Lw‰ ‰‡ התורה ÌÚשל  ƒ¿∆«∆∆ƒ
,‰l‰ „ÏBÓ לעיל כאמור  ««¿»»

באו  ישראל  שבני  מדגישה שהתורה

סיון , חודש ראש הזה, ביום סיני  להר 

יש  חודש בראש הלבנה מולד  לענין  כי 

תורה  למתן  מיוחד  ««¿dÈÚL∆ƒקשר 
LÓM‰ B‡L ‡e‰ ‰Ï ÏL∆¿»»∆«∆∆
ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ d„ÈŒÏÚ ÚÈbÈ«ƒ««»»¿»»»

,Blk מאיר השמש אור  שהרי  À
הירח ידי  על  ‰e‡ומשתקף ÔÎÂ¿≈

ÔÈÚ של והתפקיד  השליחות ƒ¿«
,‰BzŒÔzÓ ˙Úa Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈««»
‰Bz‰ ÔÈÚ ÚÈbÈ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»«ƒ«ƒ¿««»

˙Bˆn‰Â גם,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa ¿«ƒ¿¿»»»À
.ÏÈÚÏ kÊpk«ƒ¿»¿≈

ÌÓ‡ את לחזק מיוחד  כוח יש תמיד , התורה, שללימוד  שנתבאר  לאחר  »¿»
אומות  על  להשפיע (ואפילו  הבהמית הנפש את ולהחליש האלוקית הנפש

e‰Óהעולם) ,ÔÈ‰Ï CÈˆ של המיוחד  והתוכן  Bza‰עניינו  Ák‰ »ƒ¿»ƒ««…««»
ÊÚ B„ÈŒÏÚÂ Ba ˙BÈ‰Ï ,ÂLÎÚ „ÓBÏ Ì„‡‰L וחיזוק כוח תוספת ∆»»»≈«¿»ƒ¿¿«»…

‰iLe˙Â ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ חולשה «∆∆»¡…ƒ¿ƒ»
?'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ«∆∆««¬ƒ

‡e‰ ÔÈÚ‰Â14ŒÔzÓa ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿««
È˙k ‰Bz15 המקדים בפסוק »¿ƒ

יתרו ,לעשרת  בפרשת ≈»¿»a„ÈÂהדברות
ÌÈc‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ

‰B‡ÎÏc ,Ó‡Ï ‰l‡‰16 »≈∆≈…¿ƒ¿»
"Ó‡Ï" ˙lÓ זה ‡ÔÈבהקשר  ƒ«≈…≈

Ïk BÓk dÈ‡Â ,‰‰ dÏ»¬»»¿≈»¿»
BLetL ‡˜naL "Ó‡Ï"≈…∆«ƒ¿»∆≈

B˙ÏeÊÏ Ó‡Ï כמו לאחרים, ≈…¿»
שפירושו  לאמר ' משה אל  ה' 'וידבר 

הדברים  את ישראל  לבני  ולמסור  לומר 

מה' קיבל  ∆∆¬»∆NÚaL˙שמשה
LÙÏ LÙ‡ŒÈ‡ ˙Bac‰«ƒ¿ƒ∆¿»¿»≈

Ôk17 למסור של  במשמעות 'לאמר ' ≈
הדברות È‰Lלאחרים  עשרת את ∆¬≈

ÌÈÙ"e ,eÚÓL Ï‡NÈ Ïk»ƒ¿»≈»¿»ƒ
'‰ ac ÌÈÙa18L‡ ˙‡ ¿»ƒƒ∆∆¬∆

‰t BLÈ במתן שנכחו  לאלו  הן  ∆¿…
‡epÈבפועל תורה  L‡ ˙‡Â¿∆¬∆≈∆
"‰t19 נכחו שלא ישראל  בני  גם …

הבאים  הדורות יהודי  תורה, במתן 

‡˙È‡„k) כמובאÈL„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
˙BÓLp‰ ÌbL Ï"Ê eÈ˙Ba«≈∆««¿»

˙BÈ‰Ï ˙B„È˙Ú‰20 בדורות »¬ƒƒ¿
והלאה  תורה מתן  מאז  »¿Ì‚Âהבאים

ÌÈb‰ ˙BÓL להתגייר שעתידים ƒ¿«≈ƒ
הבאות  השנים ŒÔzÓaבמשך  eÈ‰»¿««

BLet C‡ .(‰Bz הביטוי של  »«≈
כאן  "Ó‡Ï""לאמר " ,‡e‰≈…

,‰Bz‰ Èc Ïk ˙‡ a„Ïe¿«≈∆»ƒ¿≈«»
Ák‰ Ôz ‰BzŒÔzÓaL eÈ‰«¿∆¿««»ƒ««…«
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

,ÔÓÊ ÏÎa,הדורות ÚaL˙בכל  ¿»¿«∆¿≈
˙‡ Ó‡È BlL ‰Bz‰ „enÏƒ«»∆…«∆
Ó‡pL BÓk LnÓ '‰ c¿««»¿∆∆¡«
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ח      

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּכת ּוב 21ּבׁשעת  ּכמ ֹו ל ׁשֹוני 22, ּתען ְְְִִֶַַַַַָָ

יּגיד  ּופי ּתפ ּתח  ׂשפתי  ֿ י אדנ  ּדר ֿ (על  , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאמרת

 ּדברים :23ּתה ּלת ׁשני ּכאן ׁשאין והינּו .( ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּזכה  מ ּיׂשראל  אדם  ּומציא ּות  ה ּתֹורה , ְְְִִִִֵֶַָָָָָָמציא ּות 

ּכאן  יׁש א ּלא  ה ּתֹורה , ּדברי את  ּולהפיץ  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלה ֹודיע 

אחת  ּדברי 24מציא ּות  את  מעצמ ֹו א ֹומר  ׁשהאדם  . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

א ּלא  עצמ ֹו, ׁשל  ּוכענין עצמ ֹו ּבכח  לא  ְְְְְִֶֶַַַַָָָֹֹה ּתֹורה ,

ּגּבי  ׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ ועל  ה ּקֹורא , אחר  ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכע ֹונה 

ּגר ֹונֹו" מ ּתֹו מד ּברת  ׁש"ּׁשכינה  ר ּבנּו .25מ ׁשה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו מה  ּגם  לה ּלן 26וזה ּו מה  ְְְֵֶֶַַַַַָָ

ּגם  ּכי כ ּו', ּכאן אף  ּובזיע , ּברתת  ּביראה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבאימה 

וטף ) נׁשים  (אנׁשים  אדם  ׁשּבכל  ה ּתֹורה  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָעסק 

למ ׁשה  ׁשּנאמר  מ ּמׁש ה ' ּדבר  ה ּוא  זמן, ְְְְֱֶֶֶַַַַָָֹּובכל 

יהיה  ה ּתֹורה  ׁשּלּמּוד  ּגֹורם  זה  הרי ולכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ ּסיני,

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבׁשעת  ּכמ ֹו וכ ּו' ּוביראה  .27ּבאימה  ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ה ּלבנה , מ ֹולד  ענין  ּדר ֿ על  ה ּוא  זה  ענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָוגם 

וסיהרא  מה ּׁשמ ׁש, א ֹור ּה את  מק ּבלת  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשה ּלבנה 

ּכל ּום  מ ּגרמ ּה ל ּה יׂש28לית   וכ מק ּבלים , ראל  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ מה ּקד ֹוׁש ה ּתֹורה  לאחר 29את  אבל  , ְֲֵֶַַַַָָָָ

ּבכח ּה יׁש - ה ּׁשמ ׁש א ֹור  את  מק ּבלת  ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשה ּלבנה 

ּכּלֹו. הע ֹולם  ּבכל  הא ֹור  את  ְְְִֶַַָָָָֻלה ׁשּפיע 

‰p‰Â ה ּוא ׁשאז ה ּלבנה , ּבמ ֹולד  יׁשנֹו ענין ע ֹוד  ¿ƒ≈ְְְְִֶֶַַָָָָ

ׁשּיהיה  ׁשּבׁשביל  וסיהרא ', ׁשמ ׁשא  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָ'יח ּוד 

עליֹון  א ֹור   ׁשּימש צרי וסיהרא ' ׁשמ ׁשא  ְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ'יח ּוד 
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סע "א.)21 מב , שם שה"ש לקו"ת גם קעב .)22ראה קיט , ולהעיר )23תהלים א. מא, שם שה"ש לקו"ת וראה יז. נא, שם

ב . שעג, שם יתרו שנהֿזו.)24מתו"ח  סיון מבה"ח  בהו"ב , דש"פ  תלכו בחוקותי  אם ד"ה גם א.)25ראה רלב , זח "ג ראה

ואתחנן  ללקו"ת מקומות בהמראי  בהנסמן וראה יט . יח , יתרו מכילתא ג. פי "ב , ויק "ר  ט . פ "ג, שמו"ר סע "א. רסה, א. ז,

ב ). (קלט , סכ"ה אגה"ק  ג). (סח , ידבר משה סד"ה יתרו תו"א וראה רלא. לע ' פרשיות אדה"ז למאמרי  ובמ "מ  ד. ג.

א.)26 כב , ב .)27ברכות סז, שם אור )28תו"א ערך חב "ד הערכים ספר וראה ועוד. א. רטו, ח "ב  ב . רמט , ב . לג, זח "א

וש"נ. סק "א. ס "ב  ג.)29הלבנה שם, תו"א

    
‰BzŒÔzÓ ˙ÚLa21, זה הרי  תורה, דברי  ואומר  לומד  שיהודי  פעם וכל  ƒ¿«««»

התורה, נותן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ידי  על  עכשיו  נאמרים הדברים ¿BÓkכאילו 
e˙kL22 בתהילים,E˙Ó‡ ÈBLÏ ÔÚz שהיהודי שהדברים היינו  ∆»««¿ƒƒ¿»∆

ה' של  אמרותיו  בעצם הם התורה בלימוד  בלשונו  ועונה ∆∆»(CcŒÏÚמדבר 
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈŒ„‡¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ

E˙l‰z23, היהודי אמנם כלומר  ¿ƒ»∆
הדיבור  אבל  בפיו , הדברים את מגיד 

פותח  שה' מכך  תוצאה הוא האדם של 

שפתיו  Ô‡kאת ÔÈ‡L eÈ‰Â .(¿«¿∆≈«
ÌÈc ÈL דבר ונפרדים: שונים ¿≈¿»ƒ

eאחד  ,‰Bz‰ ˙e‡ÈˆÓ שני דבר  ¿ƒ«»
‰ÎfL Ï‡NiÓ Ì„‡ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈∆»»
Èc ˙‡ ıÈÙ‰Ïe ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈
Ô‡k LÈ ‡l‡ ,‰Bz‰«»∆»≈«

˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ24Ì„‡‰L . ¿ƒ««∆»»»
Èc ˙‡ BÓˆÚÓ ÓB‡≈≈«¿∆ƒ¿≈

,‰Bz‰ מאליו נעשה הדבר  וכאילו  «»
ÏL ÔÈÚÎe BÓˆÚ ÁÎa ‡Ï…¿…««¿¿ƒ¿»∆

‡l‡ ,BÓˆÚ היהודי של  המציאות «¿∆»
איננו  והוא התורה של  למציאות בטלה

דברי  את אומר  ואינו  לעצמו  מציאות

עצמו  שלו  כעניין  ∆¿BÚk‰אלא התורה
,‡Bw‰ Á‡ ששומע אדם כמו  «««≈

(ובלשון  אחריו , וחוזר  אחר  מפי 

ניתן  זה "וכח אור ', ב'תורה המאמר 

מפיהם  היוצאת הלכה להיות לישראל 

מסיני , למשה שנאמרה ממש ה' דבר 

בעשרת  התורה קבלת בזמן  ניתן 

נאמרה  שכבר  מה לאמר  הדברות

שאין  יתברך  אליו  ביטול  בחינת דהיינו 

להיות  האדם אצל  נפרד  נעשה הדבור 

רק  שלו  הוא כאילו  עצמו  מפי  יוצא

אמרתך  לשוני  תען  שכתוב כמו 

תען  שלשוני  אלא אמרתך  היא שהתורה

אומר "), שהוא מה האומר  אחר  Èabכעונה e˙kL ‰Ó CcŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»«≈
"BBb CBzÓ ˙a„Ó ‰ÈÎM"L ea ‰LÓ25 בטל היה כי  …∆«≈∆¿ƒ»¿«∆∆ƒ¿

לעצמו . מציאות היה ולא ל 'שכינה' eÓ‡Lלגמרי  ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba26Ôl‰Ï ‰Ó תורה מתן  a˙˙בעת ‰‡Èa ‰ÓÈ‡a «≈«¿«»¿≈»¿ƒ¿»¿∆∆

Ô‡k Û‡ ,ÚÈÊe באותה להיות צריך  הדבר  תורה, לומד  שיהודי  פעם כל  ¿ƒ«««

ולבני  לבניך  והודעתם "דתניא, הגמרא, (ובלשון  כ ּו', ביראה באימה צורה,

אלקיך  ה' לפני  עמדת אשר  יום [אחריו ] בתריה וכתיב להלן בניך , מה בחורב,

אף  ובזיע, וברתת וביראה באימה וינועו '] העם 'וירא בו  שנאמר  תורה [במתן 

ובזיע"), וברתת וביראה באימה לבניך '] 'והודעתם תורה, לומדים [כאשר  כאן 

ÏÎaL ‰Bz‰ ˜ÒÚ Ìb Èkƒ«≈∆«»∆¿»
(ÛËÂ ÌÈL ÌÈL‡) Ì„‡»»¬»ƒ»ƒ¿«
LnÓ '‰ c ‡e‰ ,ÔÓÊ ÏÎe¿»¿«¿««»
ÔÎÏÂ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ Ó‡pL∆∆¡«¿…∆ƒƒ«¿»≈
‰Bz‰ „enlL ÌBb ‰Ê È‰¬≈∆≈∆ƒ«»

זמן  בכל  יהודי  כל  ∆¿È‰Èƒ‰של 
BÓk 'eÎÂ ‰‡Èe ‰ÓÈ‡a¿≈»¿ƒ¿»¿¿

‰BzŒÔzÓ ˙ÚLa27. ƒ¿«««»
‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â התורה לימוד  של  ¿«ƒ¿»∆

ישראל  בני  ֿ ידי  CcŒÏÚעל  ‡e‰«∆∆
‰l‰ „ÏBÓ ÔÈÚ,חודש בראש ƒ¿«««¿»»

לעיל , Ïa˜Ó˙כמבואר  ‰l‰L∆«¿»»¿«∆∆
‡‰ÈÒÂ ,LÓM‰Ó dB‡ ˙‡∆»≈«∆∆¿ƒ¬»

ÌeÏkהלבנה  dÓbÓ dÏ ˙ÈÏ28 ≈»ƒ«¿»¿
אלא  כלום, (משלה) מעצמה לה אין 

מהשמש, אורה את מקבלת «¿CÎÂהיא
‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ∆«»

‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Ó29Ï‡ , ≈«»»¬»
˙‡ ˙Ïa˜Ó ‰l‰L Á‡Ï¿««∆«¿»»¿«∆∆∆
dÁÎa LÈ  LÓM‰ B‡«∆∆≈¿…»

B‡‰ ˙‡ ÚÈtL‰Ï שקיבלה ¿«¿ƒ«∆»
Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa, בעניננו גם וכך  ¿»»»À

יש  ישראל  בני  של  התורה ללימוד 

אומות  על  גם העולם, כל  על  השפעה

לעיל . כמבואר  העולם,

„ÏBÓa BLÈ ÔÈÚ „BÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆¿¿«
„eÁÈ' ‡e‰ Ê‡L ,‰l‰«¿»»∆»ƒ

‰ÈÒÂ‡'וחיבור  ‡LÓL השמש ƒ¿»¿ƒ¬»
וחסידות, בקבלה כמבואר  והלבנה,

לצורך  ל 'מקבל ' 'משפיע' בין  חיבור 

ולאחר  הלבנה מולד  שיהיה כדי  ולענייננו , 'יחוד ', נקרא פנימית השפעה

השפעה  מהשמש לקבל  צריכה הלבנה מחדש, ותאיר  תחזור  לגמרי  שנעלמת

ללבנה, המשפיע, השמש, בין  'יחוד ' להיות צריך  זו  השפעה ולצורך  מיוחדת

ההשפעה  את ‰ÈÒÂ‡'המקבלת ‡LÓL „eÁÈ' ‰È‰iL ÏÈLaL∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿»¿ƒ¬»
הרגיל , מכפי  יותר  רבה, השפעה ללבנה תשפיע C˘ÓiLוהשמש CÈ»̂ƒ∆À¿«
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ט    

זה  א ֹור  ֿ ידי ׁשעל  ּבּמׁשּפיע , ּב'ּׁשמ ׁשא ', ּגם  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָיֹותר 

מ ׁשּפיע  להיֹות  ה ּׁשמ ׁש ֿ זה 30יכ ֹולה   ּדר ֿ ועל  . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכתיב  ּדה ּנה  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ּבעת  ׁשמ ׁש31היה  ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבחינת  ּגּלּוי ׁשּיהיה  ּדב ׁשביל  אלקים , הוי' ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹּומגן

ׁשם  ׁשל  ונר ּתק  מגן להיֹות  צרי הוי', ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשם 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּוב ׁשעת  'לבנה '. ּבחינת  ׁשּזה ּו ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹאלקים ,

ולכן  אלקים , ּבׁשם  הוי' ׁשם  ּבחינת  ּגּלּוי ְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָָֹהיה 

מה  וזה ּו יֹותר . עליֹון א ֹור  הוי' ּבּׁשם  ּגם  ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָנמ ׁש

המ ׁשכה 32ׁשּכת ּוב  ׁשהיתה  ,אלקי הוי' אנכי ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּפעל  וזה  הוי ', מ ּׁשם  ׁשּלמעלה  "אנכי" ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ ּבחינת 

וסיהרא ', ׁשמ ׁשא  'יח ּוד  ואלקים ', הוי' ְְֲֲִִִִִֵָָָָֹ'יח ּוד 

 ּכח ,"אלקי" ׁשּנע ׂשה  ּבאפן הוי' ׁשם  ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנמ ׁש

 מצרים ",33וח ּיּות מארץ  ׁש"ה ֹוצאתי ועד  , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּוגב ּולים . ה ּמצרים  ּכל  ְְְִִִֵֶַַָָׁשּנת ּבּטל ּו

‰p‰Â ּבעב ֹודת וסיהרא ' ׁשמ ׁשא  'יח ּוד  ענין ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִִַַָָָ

ּבׁשל ׁשת  העב ֹודה  היא  עצמ ֹו, ְְֲִִֶַָָָָָֹהאדם 

ׁשּלמעלה  (ּומה  ע ֹומד  הע ֹולם  ׁשעליהם  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהע ּמּודים 

וק ּים  ע ֹומד  ּוגמיל ּות 34ֿמהע ֹולם ) עב ֹודה  ּתֹורה  , ְְֲִֵֵַָָָָָ

ּכלל  היא  ה ּצדקה  ׁשּבכלל ּות  ׁשאף  ּכל חסדים , ּות  ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

"צדקה " ּבׁשם  ׁשּנקראת  ׁשּכל 35ה ּתֹורה , מ ּׁשּום  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשל  צדקת ֹו הם  מ ּלמעלה  ה ּנמ ׁשכים  ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהענינים 

ואחד  אחד  לכל  ׁשּנֹותן ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְֵֶֶֶַָָָָָה ּקד ֹוׁש

ׁשּנע ׂשה 36מ ּיׂשראל  ּובאפן וטף , נׁשים  אנׁשים  , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ל "עני  ה ּׁשּיכת  צדקה  למ ּטה , ּבארץ  ּבפעל  ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכן

ו"החיית 37מצרים " מצרים , גל ּות  ׁשל  ענּיּות  , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

העני" הרי 38נפ ׁש ה ּׁשלמ ּות , ּבתכלית  ּכפ ׁשּוט ֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
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תשצד,)30 ס "ע  שם יתרו מאוה"ת ולהעיר ועוד. ב . י , ואילך. סע "ב  ד, בראשית באוה"ת יהונתן לו ויאמר ד"ה בארוכה ראה

יב .)31 פד, ב .)32תהלים כ, ש )33יתרו שם יתרו נצבים תו"ח  ראה. ר"פ  ב . עד, בלק  ד. טו, במדבר לקו"ת וראה כ. עא,

ועוד. ואילך תתצט  ע ' יתרו אוה"ת ד. עב , האזינו ואילך. ב  א.)34מה, פרק  וסוף  ריש וראה )35אבות ג. סז, שם התו"א ל'

א. שעב , שם א).)36תו"ח  (קכה. סי "ז אגה"ק  יז.)37ראה ג, טו.)38שמות משפטים תנחומא ראה

    
ÚÈtLna ,'‡LÓM'a Ìb ˙BÈ ÔBÈÏÚ B‡ עצמוÈ„ÈŒÏÚL , ∆¿≈««ƒ¿»««¿ƒ«∆«¿≈

‰Ê B‡ ממנה נעלה ממקור  מקבלת BÈ‰Ï˙שהשמש LÓM‰ ‰ÏBÎÈ ∆¿»«∆∆ƒ¿
ÚÈtLÓ30'הלבנה 'מולד  לצורך  לו  זקוקה שהיא האור  את ללבנה ולהאיר  «¿ƒ«

מחדש.

ŒÔzÓ ˙Úa ‰È‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»»¿≈««
,‰Bz, ומבאר שממשיך  p‰c‰כפי  »¿ƒ≈
È˙k31 בתהיליםÔ‚Óe LÓL Èk ¿ƒƒ∆∆»≈

,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הפנימית והמשמעות ¬»»¡…ƒ
היא  הכתוב È‰iL‰של  ÏÈLc¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆

Èelb של למטה ÌLוהארה ˙ÈÁa ƒ¿ƒ«≈
,'ÈÂ‰ אור שמצד נעלה, הוא עצמו  ¬»»

מוגבלים  ונבראים שעולמות סוף, אין 

ולהכיל , לקלוט יכולים CÈ»̂ƒלא
ÌL ÏL ˜zÂ Ô‚Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿«¿≈∆≈

ÌÈ˜Ï‡ על שם שמכסה של  האור  ¡…ƒ
אותו , ומצמצם ÈÁa˙הוי ' e‰fL∆∆¿ƒ«

'‰Ï' מועט לגבי שאורה ומצומצם ¿»»
השמש. BzŒÔzÓ‰אור  ˙ÚLeƒ¿«««»

'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa Èelb ‰È‰»»ƒ¿ƒ«≈¬»»
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa היה תורה מתן  בעת ¿≈¡…ƒ

שהתגלה  נעלה כך  כל  אלוקי  גילוי 

שבדרך  עצמו  ֿ סוף האין  אור  בעולם

וההעלם  הצמצום בתוך  מאיר  לא כלל 

ÔÎÏÂ של המשכה להיות שתוכל  כדי  ¿»≈
בשם  הוי ' כאמור ,שם «¿CLÓƒאלקים,

˙BÈ ÔBÈÏÚ B‡ 'ÈÂ‰ ÌMa Ìb«¿≈¬»»∆¿≈
בו  המאיר  ובכוח מהאור  כלל , בדרך 

בשם  האיר  הוי ' שם הזו , האור  תוספת

אלקים.

e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ32 בתחילת ¿∆«∆»
תורה  במתן  שנאמרו  הדברות עשרת

‰˙È‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡»…ƒ¬»»¡…∆∆»¿»
"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ«»…ƒ
‰ÊÂ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»¿∆
עליון  מאור  הוי ' בשם וההארה הגילוי 

'אנכי ', בחינת הוי ' משם שלמעלה

הוי ', משם גם השמות, מכל  שלמעלה בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  »«ÏÚtהקדוש
,'ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ' אלוקים לשם הוי ' משם והשפעה 'eÁÈ„המשכה ƒ¬»»≈…ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌL CLÓpL ,'‡‰ÈÒÂ ‡LÓL בעולם למטה והאיר  וירד  ƒ¿»¿ƒ¬»∆ƒ¿»≈¬»»
E˙eiÁÂ EÁk ,"EÈ˜Ï‡" ‰NÚpL ÔÙ‡a33 מבני של ואחד  אחד  כל  ¿…∆∆«¬∆¡…∆…¬¿«∆

כוח), לשון  הוא ש'אלוקים' החסידות בתורת (כמובא בפרט »¿ÚÂ„ישראל 

כך  כדי  עד  בעולם מאיר  האלוקי  ı‡Óשהאור  EÈ˙‡ˆB‰"L∆≈ƒ≈∆∆
ÌÈÏe‚e ÌÈˆn‰ Ïk eÏha˙pL ,"ÌÈˆÓ המניעות והתבטלו כל  ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿»«≈»ƒ¿ƒ

בעולם. האלוקות להתגלות והעיכובים

˙„BÚa '‡‰ÈÒÂ ‡LÓL „eÁÈ' ÔÈÚ ‰p‰Â של ‰‡„Ìה' ¿ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ¬»«¬«»»»
‰„BÚ‰ ‡È‰ ,BÓˆÚ אחד שכל  «¿ƒ»¬»
לעבוד  צריך  בפרט ∆…¿LÏLaƒ˙ואחד 

ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¬≈∆»»
‰ÏÚÓlL ‰Óe) „ÓBÚ≈«∆¿«¿»

ÌÏBÚ‰Ó רוחניים עולמות וגם ≈»»
בזכות  עומדים הזה מהעולם שלמעלה

עמודים  בשלושה ישראל  בני  עבודת

Ìi˜Âאלה  „ÓBÚ (34‰Bz , ≈¿«»»
,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ‰„BÚ¬»¿ƒ¬»ƒ

‰˜„v‰ ˙eÏÏÎaL Û‡L עמוד ∆«∆ƒ¿»«¿»»
חסדים' Ïkה'גמילות ˙eÏÏk ‡È‰ƒ¿»»

ÌLa ˙‡˜pL ,‰Bz‰«»∆ƒ¿≈«≈
"‰˜„ˆ"35ÏkL ÌeMÓ ¿»»ƒ∆»

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓp‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
והמצוות  התורה ˆ„˜˙Bוכל  Ì‰≈ƒ¿»

Ô˙BpL ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÏL∆«»»∆≈
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ36, ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

,ÛËÂ ÌÈL ÌÈL‡ וכדברי ¬»ƒ»ƒ¿«
שבספר  הקודש' ב'אגרת הזקן  אדמו "ר 

ממש  ה' מצוות שהיא "הצדקה התניא,

בכבודו  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש מה

העולמות  להחיות תמיד  עושה ובעצמו 

וכמו  ועוז  שאת ביתר  לעתיד  ויעשה

דר  ושמרו  צדקה שכתוב לעשות ה' ך 

לעיר  מעיר  בה שהולכים דרך  כמו  כו '

בחינת  היא הצדקה כך  משל , דרך  על 

הוא  ברוך  סוף אין  אור  והארת גילוי 

עד  ויתגלה שיאיר  עלמין  כל  סובב

בתורת  דלתתא באתערותא הזה עולם

בתחיית  לעתיד  חנם וחסד  צדקה

היא  מאד  מצוותך  רחבה וזהו  המתים...

רחב  ושטח כלי  שהיא הצדקה מצוות

בבחינת  לעתיד  יאיר  אשר  הוא ברוך  סוף אין  אור  הארת בה להתלבש מאד 

חנם...", בחסד  ותכלית גבול  Ôkבלי  ‰NÚpL ÔÙ‡e הצדקה השפעת ¿…∆∆«¬∆≈
ÈÚ"Ïמלמעלה  ˙ÎiM‰ ‰˜„ˆ ,‰hÓÏ ı‡a ÏÚÙa¿…«»»∆¿«»¿»»««∆∆¿»ƒ

"ÌÈˆÓ37˙eiÚ האלוקי , האור  והסתר  ÌÈˆÓ,צמצום ˙eÏ‚ ÏL ƒ¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ
"ÈÚ‰ LÙ ˙ÈÈÁ‰"Â38È‰ ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ,BËeLÙk ¿∆¡≈»∆∆∆»ƒƒ¿¿«¿ƒ«¿≈¬≈
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י      

א ֹופ ּני  ל ׁשני נחלקת  זֹו עב ֹודה  - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָּבפרט ּיּות 

ּומק ּבל , מ ׁשּפיע  והעלאה , ּדהמ ׁשכה  ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָהעב ֹודה 

וסיהרא ' ׁשמ ׁשא  .39'יח ּוד  ְְֲִִִָָ

e‰ÊÂ מארץ יׂשראל  ּבני לצאת  ה ּׁשליׁשי "ּבחד ׁש ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

סיני". מד ּבר  ּבא ּו ה ּזה  ּבּיֹום  ְְִִִִֶַַַָָָמצרים ,

ה ּׁשלמ ּות  ּבתכלית  מצרים  ליציאת  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַֹׁשה ּכח 

עם  ה ּקׁשּור  ּתליתאי" ("ירחא  ה ּׁשליׁשי" ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ"ּבחד ׁש

ׁשּבת  ּבמ ּסכת  ּכּמבאר  ּתליתאי", 40"א ֹוריאן ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

(ּגּלּוי  ה ּגּלּוי ֿ ידי על  ה ּוא  ֿ ּתֹורה ), ּדמ ּתן ְְְְִִֵַַַַָָּבס ּוגיא 

ה ּוא  "יֹום " ׁשל  ׁשענינֹו ה ּזה ", ּד"ב ּיֹום  רמז) ְְְִֶֶֶֶֶַַָֹולא 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו יֹום ,41ּגּלּוי, לא ֹור  אלקים  וּיקרא  ְְֱִִִֶַָָָֹ

"ה ּזה " ׁשל  ענינֹו וכן ּבגל ּוי . למ ּטה  ה ּנמ ׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָא ֹור 

זה ", וא ֹומר  ּבאצ ּבע ֹו "מראה  ּגּלּוי, ֿ ּכן ּגם  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָה ּוא 

"לצאת  ּדה ּפר ּוׁש ל ֹומר , יׁש וע ֹוד  לעיל . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָּכּנזּכר 

ה ּוא , - ּגֹו' ה ּזה " ּבּיֹום  מצרים , מארץ  יׂשראל  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבני

ה ּׁשלמ ּות  ּבתכלית  מ ּמצרים  ה ּיציאה  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָּדלאחרי

ׁשּבת ֹות  "ׁשבע  העמר  ּבספירת  העב ֹודה  ֿ ידי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל 

ה ּנּו"ן 42ּתמימ ֹות " ל ׁשער  ׁשּבאים  (ּוׁשּתי 43עד  ְְְִִֵֶַַַַָ

ׁשּבֹו ֿ חד ׁש44ה ּדרג ֹות  לרא ׁש ׁשּי זה  וענין ,( ְְְְִֶֶֶַַַָָֹֹ

מה ּׁשב ּוע  ה ּׁשליׁשי ה ּיֹום  (ׁשה ּוא  לעיל  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּכּנזּכר 

ּגּלּוי  ה ּזה ", "ה ּיֹום  נהיה  ּכ ֿ אחר  ה ּנה  ְְִִִִִֵֶַַַַַָָה ּׁשביעי),

"וּיסע ּו ּכ ֿ אחר  נהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הענינים . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל 

וג ֹו' ּומ ּצב 45מרפידים " מ ּמעמד  ׁשּנֹוסעים  , ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּתֹורה " מ ּדברי ידיהם  מד ּבר 46ּד"רפ ּו "וּיבא ּו , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ות ּוׁשּיה ,45סיני" עז ׁשהיא  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ל ּגּלּוי , ְְִִִִֶַַַָָָֹ

ּכ ֿ ואחר  רצ ּויים , ה ּבל ּתי הענינים  את  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּתׁשת 

לאמר ", הא ּלה  ה ּדברים  ּכל  את  אלקים  ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ"ויד ּבר 
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תשפז.)39 ע ' תשעג, ע ' שם יתרו אוה"ת שם. תו"א א.)40ראה ה.)41פח , א, טו.)42בראשית כג, לקו"ת )43אמור

וש"נ. ואילך. ד י , ואילך.)44במדבר א יב , שם ב .)45לקו"ת יט , בשלח .)46יתרו ר"פ  ויל"ש מכילתא א. קו, סנהדרין

תש"ט . משה ויאמר וסד"ה עמלק  ויבוא ד"ה וראה יתרו. ר"פ  כה. בשלח  תנחומא

    
BÊ ‰„BÚ  ˙eiËÙa,מלמעלה הבאה כצדקה היא כללי  שבאופן  ƒ¿»ƒ¬»

יותר  ÎLÓ‰c‰בפרטיות ‰„BÚ‰ ÈpÙB‡ ÈLÏ ˙˜ÏÁ הארה ∆¿∆∆ƒ¿≈«≈»¬»¿«¿»»
לעולמות  מהאלקות למטה, מלמעלה התעלות ÏÚ‰Â‡‰והתגלות ¿«¬»»

למעלה, מלמטה לאלוקות ה'המשכה'ÚÈtLÓוהתקרבות Ïa˜Óeעניין  «¿ƒ«¿«≈
ה'העלאה', LÓL‡ענין  „eÁÈ'ƒƒ¿»

'‡‰ÈÒÂ39 העניינים שני  של  חיבור  ¿ƒ¬»
(לבנה') ו 'מקבל ' (שמש) ד 'משמיע'

ביחד .

e‰ÊÂ הפסוק של  הפנימי  התוכן  ¿∆
המאמר  את ∆…»"L„Áaהפותח

Ï‡NÈ Èa ˙‡ˆÏ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈
e‡a ‰f‰ ÌBia ,ÌÈˆÓ ı‡Ó≈∆∆ƒ¿»ƒ««∆»
˙‡ÈˆÈÏ Ák‰L ."ÈÈÒ a„Óƒ¿«ƒ»∆«…«ƒƒ«
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
הדברים  מכל  מוחלטת יציאה

ומגבילים  ∆…»"L„Áaהמסתירים
) "ÈLÈÏM‰ הגמרא בלשון  הנקרא «¿ƒƒ

"È‡˙ÈÏz ‡ÁÈ" החודש «¿»¿ƒ»ƒ
הראשון , שהוא ניסן  מחודש השלישי ,

Ô‡ÈB‡" ÌÚ eLw‰«»ƒ¿»
,"È‡˙ÈÏz בה שיש משולשת, תורה ¿ƒ»ƒ

וכתובים  נביאים «…¿»‡nkתורה,
˙aL ˙ÎqÓa40‡È‚eÒa ¿«∆∆«»¿¿»

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(‰BzŒÔzÓc¿««»«¿≈
,ÊÓ ‡ÏÂ Èelb) Èelb‰ רק לא «ƒƒ¿…∆∆

לראש  רמז  שזהו  הכתובים כפשטות

הגילוי  אלא ÌBi"cחודש (¿«
"ÌBÈ" ÏL BÈÚL ,"‰f‰«∆∆ƒ¿»∆

e˙kL BÓk ,Èelb ‡e‰41 ƒ¿∆»
B‡ ,ÌBÈ B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»

CLÓp‰ ומאיר.ÈeÏ‚a ‰hÓÏ «ƒ¿»¿«»¿»
‡e‰ "‰f‰" ÏL BÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»∆«∆

,Èelb ÔkŒÌb ז "ל חכמינו  כלשון  «≈ƒ
,"‰Ê ÓB‡Â BÚaˆ‡a ‰‡Ó"«¿∆¿∆¿»¿≈∆

.ÏÈÚÏ kÊpk«ƒ¿»¿≈
Let‰c ,ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«≈
ı‡Ó Ï‡NÈ Èa ˙‡ˆÏ"¿≈¿≈ƒ¿»≈≈∆∆
 'Bb "‰f‰ ÌBia ,ÌÈˆÓƒ¿»ƒ««∆

ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ÈÁ‡Ïc ,‡e‰ גם מצרים מגלות מוחלטת יציאה ƒ¿«¬≈«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
הרוחני  ÈÙÒa˙במובן  ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«

"˙BÓÈÓz ˙B˙aL ÚL" ÓÚ‰42 ימים ותשעה ארבעים הכל  ובסך  »…∆∆««»¿ƒ
ÌÈ‡aL „Ú העומר ספירת ימי  של  ‰Ô"epבסיומם ÚLÏ43, כמאמר «∆»ƒ¿«««

אחד  חסר  רבינו  למשה ניתנו  וכולם בינה שערי  חמישים שישנם הגמרא

ומבואר  הנו "ן , לשער  זכה פטירתו  ביום ורק מאלוקים' מעט 'ותחסרהו  שנאמר 

ימים, מ"ט שהיא העומר  ספירת לגבי  גם הענין  הוא שכך  וחסידות בקבלה

משפיעים  הנו "ן  שער  ואת המ"ט השער  עד  בעבודתו  להגיע מסוגל  האדם

ענין  כי  השבועות, בחג  מלמעלה

הוא  ביותר ,החמישים נעלית בחינה

BaL ˙B‚c‰ ÈzLe)44 כמבואר ¿≈««¿∆
יש  עצמו  החמישים' שב'שער  בחסידות

תחתונה  דרגה ויש שבו  עליונה דרגה

בכוח  שאין  מבואר  לפעמים ולכן  שבו ,

גם  להמשיך  העומר  ספירת של  העבודה

מלמעלה  נמשך  והוא הנו "ן  שער  את

והכוונה  האדם, עבודת ידי  על  שלא

ולפעמים  שבו , העליונה לבחינה

ספירת  של  שהעבודה העומר מבואר 

אף  ולכן  זה, ענין  גם ממשיכה

נאמר  ימים, מ"ט בפועל  שסופרים

הבחינה  וזו  יום' חמשים 'תספרו  בתורה

הנו "ן  שבשער  Ê‰התחתונה ÔÈÚÂ ,(¿ƒ¿»∆
ÏÈÚÏ kÊpk L„ÁŒL‡Ï CiL«»¿……∆«ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏM‰ ÌBi‰ ‡e‰L)∆««¿ƒƒ

(ÈÚÈM‰ ÚeM‰Ó מגיעים ובו  ≈«»««¿ƒƒ
השבועות, שבעת של  ≈p‰ƒ‰לשלמות

CkŒÁ‡ ממצרים היציאה אחרי  ««»
ספירת  של  העבודה ואחרי  בשלמות

בשלמות, "‰ÌBiהעומר  ‰È‰ƒ¿»«
.ÌÈÈÚ‰ Ïk Èelb ,"‰f‰«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של העבודה השלמת ¿«¿≈∆
העומר  ‡CkŒÁספירת ‰È‰ƒ¿»«««

סיון  חודש ראש ¿eÚÒiÂ"«ƒאחרי 
'B‚Â "ÌÈ„ÈÙÓ45ÌÈÚÒBpL , ≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ

vÓeומתרחקים  „ÓÚnÓƒ«¬»«»
ÈcÓ Ì‰È„È eÙ"c¿»¿≈∆ƒƒ¿≈

"‰Bz46, הריפיון ותמורת »
את  מחזקים תורה, מדברי  והחלישות

לתורה  a„Óהשייכות e‡iÂ"«»…ƒ¿«
"ÈÈÒ45‰BzŒÔzÓa ÈelbÏ , ƒ»«ƒ¿««»
‡È‰L התורהÊÚ של ותוקף חוזק ∆ƒ…

הרצויים LznL˙הדברים ,‰iLe˙Â מחלישהÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ¿ƒ»∆«∆∆∆»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ
,ÌÈÈeˆ לעיל CkŒÁ‡Âכמבואר  נאמר , עליו  עצמו , תורה למתן  באים ¿ƒ¿«««

,"Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈc‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ a„ÈÂ" לעיל וכמבואר  «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
במתן  ה' שדבר  כאן  פירושו  לאחרים, למסור  משמעו  כלל  שבדרך  "לאמר "
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יי    

אפיל ּו ה ּמק ֹומ ֹות , ּובכל  ה ּדֹור ֹות  ּכל  ס ֹוף  ְְֲִַַַָָעד 

ּבגל ּות  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן (וכל  ר ּוחנית  ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּבגל ּות 

וטף  נׁשים  לאנׁשים  ׁשּי זה  וענין ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּגׁשמית ),

ְְַּבפ ׁשט ּות .

ÏkÂ חד ׁשה ל "ּתֹורה  קר ֹובה  הכנה  יהיה  זה  ¿»ְְְֲֲִֶֶָָָָָָ

ּתצא " ּפעם 47מא ּתי היה  ֿ ּתֹורה  ׁשּמּתן אף  , ִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבלבד  ה ּגּלּוי 48אחת  ּבענין ּכי ה ּכל , נּתן ואז , ְְְְִִִִִַַַַַַַָֹ

ּגּלּוי  יהיה  ֿ לבא  ׁשּלעתיד  עד  לזמן, מ ּזמן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנתוּסף 

ה ּזה ", "ּבּיֹום  ענין יהיה  ואז חד ׁשה ", ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ"ּתֹורה 

"זה " ּפעמים  ּבּה6ׁשּתי ּדכתיב  זה 49, אלקינּו ה ּנה  ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָֹ

ּבׁשלמ ּות  יתק ּים  ואז ל ֹו, ק ּוינּו ה ' זה  ּגֹו' ל ֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַָק ּוינּו

 ית ּבר ל ֹו להיֹות  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּנתא ּוה  ְְְִִִֵֶַַַָָָָמה 

ּבּתח ּתֹונים  ּתאות ֹו50ּדירה  מ ּלּוי ּבפעל  ׁשּיהיה  , ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי להיֹות  ֿ ּבר ּוֿה ּוא , ה ּקד ֹוׁש ְְִִֶַַָָׁשל 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו למ ּטה ,  ע ֹוד 51ית ּבר יּכנף  ולא  ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ּבל ׁשֹון  [אבל  מ ֹורי את  ר ֹוא ֹות  עיני והיּו  ְְֲִֵֶֶֶֶָָמ ֹור

ּבׁשעת 52ה ּתניא  זה  מעין לע ֹולמים  היה  "ּכבר  ( ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ולעתיד ֿ ה ּׁשליׁשי", "ּבחד ׁש ׁשהיה  ֿ ּתֹורה " ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמ ּתן

וה ּׁשלמה  האמ ּתית  ּבּגא ּלה  ּבמ ּלּוא ֹו], יק ּוים  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלבא 

ואר ּו מ ּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה  צדקנּו מ ׁשיח  ֿ ידי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָעל 

ׁשמ ּיא  ענני נׁשים 53עם  אנׁשים  ּבג ּופים , נׁשמ ֹות  , ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

עין  ּכהרף  אפיל ּו ע ּכבן ולא  .54וטף , ְְְֲִִִֶֶַַָָֹ
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ÌÈL ÌÈL‡Ï CiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»«¬»ƒ»ƒ
.˙eËLÙa ÛËÂ¿«¿«¿

‰Ê ÏkÂ מתן מעלת על  לעיל  האמור  ¿»∆
התורה  של  וההשפעה והפעולה תורה

הזמנים  בכל  העולם כל  ועל  האדם על 

‰Bz"Ï ‰B˜ ‰Î‰ ‰È‰Èƒ¿∆¬»»¿»¿»
"‡ˆz Èz‡Ó ‰L„Á47, לעתיד ¬»»≈ƒƒ≈≈

המשיח בימות ŒÔznLלבוא, Û‡«∆««
„Ïa ˙Á‡ ÌÚt ‰È‰ ‰Bz48 »»»««««ƒ¿«

נוספת  פעם יהיה Ôzולא Ê‡Â ,¿»ƒ«
,Ïk‰'חדשה 'תורה תהיה זאת בכל  «…

Èk במתן כבר  ניתן  הכל  כללי  באופן  ƒ
התגלו  התורה עניני  כל  לא אבל  תורה

אלא  אחת, ‰Èelbבבת ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ
„Ú ,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ÛqÂ˙ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿««
Èelb ‰È‰È ‡ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ
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,"‰f‰ ÌBia" ÔÈÚ במתן האמור  ƒ¿«««∆
כמבואר  סיון , חודש ראש לגבי  תורה

גילוי , של  לשונות שתי  שהוא לעיל ,

כשיהיה  ֿ לבוא ולעתיד  ו "זה" "יום"

יהיה  הגילוי  ÌÈÓÚtתכלית ÈzL¿≈¿»ƒ
"‰Ê"6da È˙Îc ,49‰p‰ ∆ƒ¿ƒ»ƒ≈

'‰ ‰Ê 'Bb BÏ eÈe˜ ‰Ê eÈ˜Ï‡¡…≈∆ƒƒ∆
˙eÓÏLa Ìi˜˙È Ê‡Â ,BÏ eÈeƒ̃ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈
של  והמטרה התכלית שהוא העניין 

‰ŒLB„wהבריאה  ‰e‡˙pL ‰Ó«∆ƒ¿«»«»

ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ŒCea50, שדווקא »ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
מקום  'דירה', יהיה ממנו  למטה תחתון  שאין  הגשמי  הזה העולם ה'תחתונים',

השכינה  והשראת אלקות לגילוי  ÏLראוי  B˙Â‡z ÈelÓ ÏÚÙa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿…«ƒ«¬»∆
Ca˙È B˙eÓˆÚ Èelb ˙BÈ‰Ï ,‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ המהות עצם «»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈

רק  ולא בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

האלוקות  של  מסויימת והתגלות הארה

e˙kL BÓk ,‰hÓÏ51 בנבואת ¿«»¿∆»
המשיח ימות על  ÛkÈישעיה ‡ÏÂ¿…ƒ»≈

יתכסה  ולא ייעלם EBÓלא „BÚ∆
אלא  ֿ הוא ֿ ברוך  EÈÈÚהקדוש eÈ‰Â¿»≈∆

Ï‡] EÈBÓ ˙‡ ˙B‡B∆∆¬»
‡Èz‰ ÔBLÏa)52‰È‰ k" ( ƒ¿««¿»¿»»»

˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«
L„Áa" ‰È‰L "‰BzŒÔzÓ««»∆»»«…∆
‡ÏŒ„È˙ÚÏÂ ,"ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆»ƒ»…

ÌÈe˜È עיניך והיו  יכנף.. 'ולא היעוד  ¿«
l‡ba‰רואות...' ,[B‡elÓa¿ƒ«¿À»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
eÈÓÈa ‰‰Óa e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈

‡iÓL ÈÚ ÌÚ e‡Â ,LnÓ53, «»¿»ƒ«»≈¿«»
יבואו  ישראל  בני  הגאולה, ובבוא

שכתוב  כמו  השמים, ענני  עם מהגלות

המשיח  מלך  על  דניאל  שראה במחזה

ÌÈL ÌÈL‡ ,ÌÈÙe‚a ˙BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ»ƒ
,ÛËÂ הללו הגילויים וכל  והגאולה »«

מיד  ‡eÏÈÙיהיו  ÔkÚ ‡ÏÂ זמן ¿…ƒ¿»¬ƒ
מאד  ÔÈÚקצר  Û‰k54 כמאמר ¿∆∆«ƒ

יציאת לגבי  ז "ל  שכאשר חכמינו  מצרים

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש עיכב לא זמנה, הגיע

אפילו  מצרים בגלות ישראל  בני  את

עין '. 'כהרף מאד  קצר  זמן  עוד 
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המשך ריאוב למסכת סוטה ליום אברעים ושמונה לעומב עמוד א
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
CÈzN‡Â'הוי את  וידע ּת ּגֹו' לע ֹולם  ,1לי ¿≈«¿ƒְְְֲִֶַַָָָָ

ֿ קד ּׁשת 2ויד ּוע  ּכב ֹוד  ׁשּכתב  מה  ְְְֶַַַַָָֻ

אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי אדמ ֹו"ר 3מ ֹורי הנהגת  א ֹוד ֹות  ְְְְִִַַַַָָ

ּפר ׁשת  ׁשּבת  ּבּה ׁשחל  ּבּׁשנה  צדק ' ֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה 'ּצמח 

ׁשקדם  זּו], ׁשנה  [ּכבקביע ּות  סיון ּבכ "ה  ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹּבּמד ּבר 

"ׂשא ּו מאמר  צדק ' ה 'ּצמח  אמר  ה ּנר ֹות  4הדלקת  ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ר ּבנּו אמר  ּבּצהרים  ּוב ׁשּבת  ג ֹו' רא ׁש" ְֳִֵֶַַַַַָָָֹאת 

לע ֹולם " לי ואר ׂשּתי" ה ּדר ּוׁש צדק '] ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ[ה 'צמח 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ׁשּנד ּפס ּו [ּולהעיר ,5ּובא ּור ֹו, . ְְְְִִִֵֵֶָָ

לכל  ׁשּי ה ּפר ׁשה , ּבהפטרת  ׁשה ּוא  זה  ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפס ּוק 

ה ּפר ׁשה , ּכל  ס ּיּום  היא  ההפטרה  ׁשהרי  ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָה ּפר ׁשה ,

הח ּתּום " אחר   ה ֹול ֿ ּפי 6ׁש"ה ּכל  על  ּובפרט  , ְִִִֵֶַַַַַָֹ

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ענין 7ה ּמבאר  ּתּקנת  על  ה ּטעם  ְְְְִַַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּגזר ּו ה ּמלכ ּות , ּגזרת  מחמת  ׁשה ּוא  ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָההפטרה ,

אמירת  את  קבע ּו ולכן ה ּפר ׁשה , את  יקרא ּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא 

ה ּפר ׁשה ]. ּבמק ֹום  ְְִַַַָָָָָההפטרה 

‰p‰Â, היא - ׁשם  ּבּדר ּוׁש ה ּמבאר  הענין נק ּודת  ¿ƒ≈ְְְְִִַַַָָָָֹ

וידע ּת ּגֹו' לי ואר ׂשּתי) א ּלה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּפס ּוקים 

ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן הח ּדּוׁש א ֹוד ֹות  מד ּברים  ה ') ְְְִִֶַַַַָאת 

ּדיׂשראל  האר ּוסין ענין ה ּוא  ֿ ּתֹורה  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשמ ּתן

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּדכמ ֹו8וה ּקד ֹוׁש לי", ואר ׂשּתי" , ְְְְִִִֵַַָָ

האר ּוס  "ּדאסר ׁשענין ה ּוא  ּבפ ׁשט ּות  וה ּקּדּוׁשין ין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ּכהק ּדׁש" עלמא  א ּכּולא  ּבימים 9ל ּה הרמ ּב"ם  ּבׁשע ּור  ׁשּכת ּוב  מ ּמה  ּגם  [וכ ּמּובן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

היא 10א ּלּו ׁשהרי ּבתר ּומה , א ֹוכלת  לכהן מ ּׁשּנתארסה  ֿ יׂשראל  ּבת  ּתֹורה  ׁשּמּדין , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּומאר ׂשים  מיחדים  יׂשראל  נע ׂשּו ׁשאז ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ּגם  היה  ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻקנינֹו],

ענין  על  אפיל ּו מעלה  יׁש האר ּוסין ׁשּלענין זאת , וע ֹוד  ֿ ּבר ּוֿה ּוא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלה ּקד ֹוׁש
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כאֿב .)1 ב , ההתוועדות.)2הושע  של הראשונה ושיחה בתחילתה. סיון ד' במדבר, פ ' ועש"ק  ליום אור שיחת גם ראה

סיון.)3 ב ' יום" ב .)4"היום א, פרשתנו - הכתוב  ואילך.)5ל' א ט , ואילך. ב  ח , א.)6פרשתנו יב , אבודרהם )7ברכות

רפד. ר"ס  או"ח  אדה"ז ושו"ע  ט "ז ב "ח  לבוש. שבת), של ב )8(שחרית כו, תענית יא. פ "ג, שהש"ר ספט "ו. שמו"ר ראה

א. מח , שה"ש לקו"ת ב .)9במשנה. ב , ה"ג.)10קידושין פ "ו תרומות הל'

    
בין  במדבר , פרשת השבוע, פרשת של  ההפטרה בפסוקי  הושע, בנבואת נאמר 

לישראל : אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש לבוא, לעתיד  על  היעודים

'ÈÂ‰ ˙‡ zÚ„ÈÂ 'Bb ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN‡Â1Úe„ÈÂ ,2˙kL ‰Ó ¿≈«¿ƒƒ¿»¿»««¿∆¬»»¿»««∆»«
"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈBÓ ˙M„˜Œ„Bk3 הריי "צ ‰‰‚˙הרבי  ˙B„B‡ ¿¿À«ƒ¿»ƒ«¿«¿»«

‰Ma '˜„ˆ ÁÓv'‰ "BÓ„‡«¿«∆«∆∆«»»
a„na ˙Lt ˙aL da ÏÁL∆»»«»»»««ƒ¿»
‰L ˙eÚÈ˜k] ÔÂÈÒ ‰"Îa¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

,eÊ בה השנה תשמ"ח, בשנת כמו 

זה  מאמר  ‰„Ï˜˙נאמר  Ì„˜L ,[∆…∆«¿»«
˙Bp‰ שבת אותה ‡Óשל  «≈»«

Ó‡Ó '˜„ˆ ÁÓv'‰ חסידות «∆«∆∆«¬»
פרשת  במדבר , בפרשת בפסוק הפותח

‚e‡N"4'Bהשבוע  "L‡ ˙‡ ¿∆…
ÌÈ‰va ˙aLe שבת באותה ¿«»«»√«ƒ

['˜„ˆ ÁÓˆ'‰] ea Ó‡»««≈«∆«∆∆
Lec‰ חסידות הפותח מאמר  «¿

ÌÏBÚÏ"בפסוק  ÈÏ CÈzN‡Â"¿≈«¿ƒƒ¿»
,Be‡e המאמר גם נכלל  שבא ובו  ≈
לו  וביאורו eÒt„pLכביאור  המאמר  ∆ƒ¿¿

'‰Bz ÈËewÏ'a5 הזקן .לאדמו "ר ¿ƒ≈»
‰Ê ˜eÒtL ,ÈÚ‰Ïe] וארשתיך" ¿»ƒ∆»∆

לעולם..." ËÙ‰a˙לי  ‡e‰L∆¿«¿»«
,‰Lt‰, במדבר CiLפרשת «»»»«»

,‰Lt‰ ÏÎÏ אחד לפרט רק ולא ¿»«»»»
הפרשה  ‰‰ËÙ‰מתוך  È‰L∆¬≈««¿»»

,‰Lt‰ Ïk ÌeiÒ ‡È‰ƒƒ»«»»»
Ïk‰"L כולו ‡Áהעניין  CÏB‰ ∆«…≈««

"ÌezÁ‰6, ז "ל חכמינו  כדברי  «ƒ
הברכות, נוסח לגבי  «¿ËÙeƒבגמרא

‰nÎa ‡n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó7 הפוסקים ‰ÌÚhבספרי  ¿«««

,‰ËÙ‰‰ ÔÈÚ ˙wz ÏÚ««»«ƒ¿«««¿»»
˙eÎÏn‰ ˙Êb ˙ÓÁÓ ‡e‰L∆«¬«¿≈«««¿

תקופה, lL‡באותה eÊbL∆»¿∆…
ÔÎÏÂ ,‰Lt‰ ˙‡ e‡˜Èƒ¿¿∆«»»»¿»≈
‰ËÙ‰‰ ˙ÈÓ‡ ˙‡ eÚ»̃¿∆¬ƒ«««¿»»

‰Lt‰ ÌB˜Óa מודגש זה ולפי  ƒ¿«»»»
לכל  ושייכת קשורה שההפטרה יותר 

].הפרשה 
‡n‰ ÔÈÚ‰ ˙„e˜ ‰p‰Â¿ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿…»

Leca'תורה (CÈzN‡Âב'לקוטי  ‰l‡ ÌÈ˜eÒtL ,‡È‰  ÌL «¿»ƒ∆¿ƒ≈∆¿≈«¿ƒ
LecÁ‰ ˙B„B‡ ÌÈa„Ó ('‰ ˙‡ zÚ„ÈÂ 'Bb ÈÏ של הקשר  בעניין  ƒ¿»««¿∆¿«¿ƒ«ƒ

והתחדש  שנפעל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  ישראל  ŒÔzÓLבני  ,‰BzŒÔzÓa¿««»∆««
ÔÈÒe‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Bz בין הקידושין  לאשתו בדוגמת איש »ƒ¿«»≈ƒ

ŒCeaŒLB„w‰Â Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈¿«»»
‡e‰8, נאמר זה קשר  ועל 

ÔÈÚL BÓÎc ,"ÈÏ CÈzN‡Â"¿≈«¿ƒƒƒ¿∆ƒ¿«
ÔÈLecw‰Â ÔÈÒe‡‰ שהאיש »≈ƒ¿«ƒƒ

האשה  את באיש eËLÙa˙מקדש ¿«¿
הזה  בעולם הגמרא ‰e‡ואשה כדברי 

‡ÓÏÚ ‡Ïek‡ dÏ Ò‡c"¿»«»«»»¿»
"Lc˜‰k9 מקדש שהאיש ידי  על  ¿∆¿≈

א  הוא האשה כל את על  אותה וסר 

דברים  כמו  כהקדש, העולם (שאר )

ליהנות  אדם לבני  שאסור  לה' קדושים

e˙kLמהם, ‰nÓ Ìb ÔenÎÂ]¿«»«ƒ«∆»
Ì"aÓ‰ eÚLa בלימוד ¿ƒ»«¿«

לפי  הרבי , כתקנת היומי  הרמב"ם

פרקים  שלושה לימוד  של  המסלול 

‡elביום , ÌÈÓÈa10ÔÈcnL , ¿»ƒ≈∆ƒƒ
Ï‡NÈŒ˙a ‰Bz כהן שאינו  »«ƒ¿»≈

תרומה  לאכול  «¿«¿Ò‡˙pMÓƒ∆ƒ‰אסורה
לפני  עוד  הקידושין , לאחר  מיד 

הנישואין  היו  (שבזמנם הנישואין 

לאחר  תקופה כעבור  מתקיימים

שהקידושין  בימינו  כמו  לא האירוסין ,

יחד ) מתקיימים ≈…¿Ô‰ÎÏוהנישואין 
‡È‰ È‰L ,‰Óe˙a ˙ÏÎB‡∆∆ƒ¿»∆¬≈ƒ

BÈ˜ הכהן בעלה ‰È‰של  Ôk ,[ ƒ¿»≈»»
eNÚ Ê‡L ‰BzŒÔzÓa Ìb«¿««»∆»«¬
ÌÈN‡Óe ÌÈ„ÁÈÓ Ï‡NÈƒ¿»≈¿À»ƒ¿…»ƒ

‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Ï. בלבד ¿«»»
ÔÈÒe‡‰ ÔÈÚlL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿ƒ¿«»≈ƒ

עצמם  ÏÚÓ‰הקידושין  LÈ במובן ≈«¬»
ÔÈÚמסויים  ÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«ƒ¿«
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יג    

ּכּנֹודע  נערה 11ה ּנּׂשּואין, ּבדין יתרה  ח ּומרא  ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ּובאר ּוסין ה ּנׂשּואה . על  ְְְְִֵַַַַַָָָָֹה ּמאר ׂשה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּדרג ֹות , ׁשל ׁש יׁשנן ואר ׂשּתי1ּגּופא  ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ

לי  ואר ׂשּתי ּגֹו' ּבצדק  לי ואר ׂשּתי לע ֹולם , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָלי

את  ל "וידע ּת ּכ ֿ אחר  ּבאים  ּומ ּזה  ּגֹו'. ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָּבאמ ּונה 

ה ּתֹורה , ׁשּבנתינת  נעלית  הכי ּדר ּגה  ׁשהיא  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהוי'",

זה  ענין ׁשּׁשלמ ּות  ּדאף  ה '. לידיעת  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּמּגיעים 

ּבּתכלית  ה ' ידיעת  ּתהיה  ׁשאז ֿ לבא , לעתיד  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹיהיה 

חד ׁשה "12ה ּׁשלמ ּות  "ּתֹורה  לנתינת  ׁשּי וזה  , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

חד ׁשה "13ּדלעתיד  ה "ּתֹורה  ּגם  הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכּיד ּוע  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ּבׁשעת  נּתנה  ּכבר  14ּדלעתיד  ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

נּתן  ואז ּבלבד , אחת  ּפעם  היה  ֿ ּתֹורה  ְְִִֶַַַַַַַַָָָָׁשּמּתן

לע ֹולם ", לי ואר ׂשּתי" ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹה ּכל .

לע ֹולם " זז אינֹו "לי" ׁשּנאמר  מק ֹום  "ּכל  ,15ּכי ְֱִִֵֶֶַָָָָ

הינּו נצח ּיים , הם  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ׁשהאר ּוסין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהינּו

ּובפרט  ּדלעתיד , הענינים  ּגם  ה ּכל , נּתן ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשאז

מק ֹום  ׁש"ּכל  זה  על  (נֹוסף  ּבּכת ּוב  ְֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמפר ׁש

לי  ואר ׂשּתי" לע ֹולם ") זז אינֹו "לי" ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר 

ׁשּכת ּוב  מ ּמה  ּגם  מ ּובן וכן ּדיקא . ְְְִֵֶַַַָָָָלע ֹולם "

ׁש"ּכבר 16ּבּתניא  ֿ לבא , ּדלעתיד  ל ּגּלּויים  ּבנֹוגע  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבׁשעת  זה  מעין לע ֹולמים  ֿ ּתֹורה ".היה  מ ּתן ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

‰p‰Â מ ּלמעלה נמ ׁשכ ּו הענינים  ׁשּכל  אף  ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ְְִִֵֶַַַָָָֹּבׁשעת 

ּדכיס ּופא  דנהמא  ּבאפן זה  ּבאפן 17יהיה  א ּלא  , ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

היה  לכן וכ ּו', ל ׂשכר  ה ּמביאה  עב ֹודה  ְְְֲִֵֶַָָָָָָָׁשל 

זה  ועל  וכ ּו'. והס ּתר  העלם  ׁשל  ענין ּכ ֿ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר 

ענינים  ּתמיד  להמ ׁשי העב ֹודה  להיֹות  ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָצריכה 

ּובפרט ּיּות , ֿ ּתֹורה . מ ּתן ּבׁשעת  ׁשּנת ּגּלּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָא ּלּו
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וש"נ.)11 איש. אשת וערך ארוסה, ערך תלמודית אנציקלופדי ' מלכים.)12ראה הל' סוף  רמב "ם ד.)13ראה נא, ישעי '

ג. פי "ג, וככ"מ .)14ויק "ר כג. ע ' תרס "ו ב .)15המשך פ "ב , לקו"ת )17פל"ו.)16ויק "ר ה"ג. פ "א ערלה ירושלמי  ראה

    
Ú„Bpk ,ÔÈ‡eOp‰11 בהלכה‰Ú ÔÈ„a ‰˙È ‡ÓeÁ LiL «ƒƒ«»∆≈¿»¿≈»¿ƒ«¬»

‰‡eNp‰ ÏÚ ‰N‡n‰.תצא כי  בפרשת בתורה, כמפורש «¿…»»««¿»
‡Ùeb ‰BzŒÔzÓc ÔÈÒe‡e עצמוBÓk ,˙B‚c LÏL ÔLÈ ¿≈ƒ¿««»»∆¿»»…¿»¿

e˙kL1 פעמים שלוש 'וארשתיך ' הלשון  נזכר  בו  זה CÈzN‡Âבפסוק ∆»¿≈«¿ƒ
ÈÏ CÈzN‡Â ,ÌÏBÚÏ ÈÏƒ¿»¿≈«¿ƒƒ
ÈÏ CÈzN‡Â 'Bb ˜„ˆa¿∆∆¿≈«¿ƒƒ

‰fÓe .'Bb ‰eÓ‡a לאחר ∆¡»ƒ∆
דרגות, בשלוש ÌÈ‡a»ƒ'וארשתיך '

,"'ÈÂ‰ ˙‡ zÚ„ÈÂ"Ï CkŒÁ‡««»ƒ¿»««¿∆¬»»
מסיים,כפי  bc‰שהפסוק ‡È‰L∆ƒ«¿»

,‰Bz‰ ˙È˙aL ˙ÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬≈∆ƒ¿ƒ««»
,'‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÚÈbnL היינו ∆«ƒƒƒƒ«
באלוקות. והכרה ידיעה

‰Ê ÔÈÚ ˙eÓÏML Û‡c של ¿«∆¿≈ƒ¿»∆
ה' ÏŒ„È˙ÚÏ‡,ידיעת ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…

בסיום  הרמב"ם כדברי  המשיח, בימות

כל  עסק יהיה לא הזמן  שבאותו  ספרו 

ככתוב  בלבד , ה' את לדעת אלא העולם

לים  כמים ה' את דעה הארץ 'ומלאה

‰'מכסים', ˙ÚÈ„È ‰È‰z Ê‡L∆»ƒ¿∆¿ƒ«
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎza12‰ÊÂ , ¿«¿ƒ«¿≈¿∆

בין  הזאת הקשר  ברמה ה' ידיעת

ֿ תורה  "Bz‰למתן  ˙È˙Ï CiL«»ƒ¿ƒ«»
„È˙ÚÏc "‰L„Á13ŒÏkÓ , ¬»»ƒ¿»ƒƒ»

,ÌB˜Ó שייך זה עניין  גם זאת בכל  »
כי  ֿ תורה, ‰"Bz‰למתן  Ìb È‰¬≈««»

‰z k „È˙ÚÏc "‰L„Á¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
BzŒÔzÓ‰,בהעלם  ˙ÚLaƒ¿«««»
Úe„ik14 החסידות ŒÔznLבתורת «»«∆««

„Ïa ˙Á‡ ÌÚt ‰È‰ ‰Bz»»»««««ƒ¿«
יהיה  נוספת,ולא ֿ Ê‡Âפעם במתן  ¿»

סיני  בהר  ‰Ïk.תורה Ôzƒ««…
CÈzN‡Â" e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿≈«¿ƒ

,"ÌÏBÚÏ ÈÏ שהקשר היינו  ƒ¿»
ובני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בין  והחיבור 

עניין  הוא תורה במתן  שנפעל  ישראל 

Ó‡pLנצחי , ÌB˜Ó Ïk" Èkƒ»»∆∆¡«
"ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ"15, ƒ≈»¿»

בכל  לי  יקיר  הבן  המדרש: (כדברי 

בכוהנים  הבא, לעולם ולא הזה בעולם לא לעולם זז  אינו  לי , שנאמר  מקום

לי  וכיהנו  ישראל ,כתיב בני  לי  כי  כתיב בישראל  הלויים, לי  והיו  כתיב בלויים ,

אספה  כתיב בסנהדרין  בכור , כל  לי  כי  כתיב בבכורות לי , ויקחו  כתיב בתרומה

העיר  בירושלים הארץ, כל  לי  כי  ישראל  בארץ ישראל , מזקני  איש שבעים לי 

לי  ועשו  במקדש מלך , לי  בבניו  ראיתי  כי  דוד  בית במלכות לי , בחרתי  אשר 

בשמן  לי , להקריב תשמרו  בקרבנות לי , תעשה אדמה מזבח במזבח מקדש,

לא  זז  אינו  לי  שנאמר  מקום בכל  הא לי , זה יהיה קדש משחת שמן  המשחה

הבא") לעולם ולא הזה ÔÈÒe‡‰Lלעולם eÈ‰ הוא ֿ ֿ ברוך  שהקדוש «¿∆»≈ƒ
ישראל  בני  את «»»¿BzŒÔzÓa‰קידש

Ê‡L eÈ‰ ,ÌÈiÁˆ Ì‰ ֿ במתן  ≈ƒ¿ƒƒ«¿∆»
‰ÌÈÈÚתורה  Ìb ,Ïk‰ Ôzƒ««…«»ƒ¿»ƒ

LÙnL ËÙe ,„È˙ÚÏcƒ¿»ƒƒ¿»∆¿…»
e˙ka עצמו Ê‰זה ÏÚ ÛÒB) «»»«∆

"ÈÏ" Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk"L∆»»∆∆¡«ƒ
"ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ נאמר כאן  והרי  ≈»¿»

ÈÏלי ''וארשתיך  CÈzN‡Â" (¿≈«¿ƒƒ
‡˜Èc "ÌÏBÚÏ מדייק והכתוב ¿»«¿»

'לעולם'. ואומר 

e˙kL ‰nÓ Ìb ÔeÓ ÔÎÂ¿≈»«ƒ«∆»
‡Èza16ÌÈÈelbÏ Ú‚Ba של ««¿»¿≈««ƒƒ

בעולם  …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ‡,האלוקות
ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ k"L∆¿»»»¿»ƒ≈≈

"‰BzŒÔzÓ ˙ÚLa ‰Ê כבר שאז  ∆ƒ¿«««»
מזה  וגם בעולם, אלוקות גילוי  היה

מה  כל  ניתן  כבר  ֿ תורה שבמתן  מוכח

המשיח. בימות לבוא, לעתיד  שיתגלה

ÌÈÈÚ‰ ÏkL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»»ƒ¿»ƒ
eÎLÓ והתגלו‰ÏÚÓlÓ וירדו ƒ¿¿ƒ¿«¿»

BzŒÔzÓ‰,למטה  ˙ÚLa כן ואם ƒ¿«««»
ויגיעה  בעבודה צורך  אין  כבר  לכאורה

האדם  È„kמצד  ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿≈
‰Ê ‰È‰È ‡lL ונמשך שניתן  מה ∆…ƒ¿∆∆

„Ó‰‡מלמעלה  ÔÙ‡a¿…∆¿«¬»
‡ÙeÒÈÎc17, לחם היינו  בושה, לחם ¿ƒ»

כל  מבלי  לאדם שניתן  שפע) כל  (או 

זאת  מקבל  שהוא וכיוון  מצידו , מאמץ

לו  גורם הדבר  בזכות, ולא בחסד 

BÚ„‰בושה, ÏL ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆¬»
,'eÎÂ ÎNÏ ‰‡Èn‰ ושכר «¿ƒ»¿»»¿

בושה  גורם אינו  עבודה תמורת שניתן 

להיפך , ‡CkŒÁאלא ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»««»
ֿ תורה  מתן  ‰ÌÏÚלאחר  ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈
'eÎÂ zÒ‰Â של האלוקי  והגילוי  ¿∆¿≈¿

שעה. לאותה רק היה עצמו  ֿ תורה BÈ‰Ï˙מתן  ‰ÎÈˆ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿ƒ»ƒ¿
‰„BÚ‰ האדם מצדCÈLÓ‰Ï גילוי לידי  ‡elולהביא ÌÈÈÚ „ÈÓz »¬»¿«¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

.‰BzŒÔzÓ ˙ÚLa elb˙pL∆ƒ¿«ƒ¿«««»
˙eiËÙe, תמיד הרגיל  על  בהוספה BÊיותר , ‰„BÚ את לפעול  ƒ¿»ƒ¬»
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יד      

למ ּתןֿ ההכנה  ּבימי ׁשנה  ּבכל  היא  זֹו ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעב ֹודה 

החד ׁש סיון, ֿ חד ׁש מרא ׁש מתחיל  ְִִֵֶֶַַָָֹֹֹּתֹורה ,

ּכ ֿ ואחר  ּתליתאי'. 'א ּורין עם  ה ּקׁשּור  ְְְְִִִִִַַַַָָָָה ּׁשליׁשי

לנׁשמע  נע ׂשה  הק ּדמת  ענין יׁשנֹו סיון ,18ּבה ' ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ

ה ּכתרים  ׁשני את  מ ּלמעלה  ממ ׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּזה 

ּכל  את  עליֹון, מלאכי ה ּׁשרת , מלאכי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמכ ּתירים 

מ ּיׂשראל  ואחד  ּכתרים 19אחד  ׁשני ּגם  ּובאמת  , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

וכדאיתא  יׂשראל . ּבני עב ֹודת  ֿ ידי על  נע ׂשים  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָא ּלּו

ׁשל ׁשה 20ּבּמדר ׁש ׁשע ׂשּו ה ּמדינה  לבני מ ׁשל  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ונתן  אחד  ּכתר  נטל   וה ּמל , ל ּמל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכתרים 

ה ּמדינה " ׁש"ּבני ּבניו. ּברא ׁש נתן ּוׁשנים  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּברא ׁשֹו,

עם  יחד  ה ּמלאכים  הם  ה ּכתרים  את  ְְִִִִֵֶַַַַַָָָהע ֹוׂשים 

(ּבמ ּוסף ) ה ּתפ ּלה  ּבנּסח  ׁשא ֹומרים  ּכמ ֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻיׂשראל ,

וע ּמ כ ּו' מלאכים  אלקינּו ה '  ל יּתנּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָֹּכתר 

עצמם  ה ּכתרים  ׁשע ׂשּית  מ ּובן, ּומ ּזה  כ ּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל 

זאת , וע ֹוד  יׂשראל . עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲִִֵֵַַָֹהיא 

ׁשּכלל ּות  העמר , ספירת  עב ֹודת  ּבס ּיּום  ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשע ֹומדים 

אל  מ ּמצרים  הריצה  היא  העמר  ספירת  ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹעב ֹודת 

ּכתיב  זה  ׁשעל  ֿ ּתֹורה , אחרי21מ ּתן מ ׁשכני ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ר ּבים  ל ׁשֹון "נר ּוצה " ּגֹו', ה ּנפ ׁש22נר ּוצה  , ְִֶֶַַָָָָ

ע ּקר  ואדר ּבה , ה ּבהמית . הנפ ׁש עם  ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹהאלקית 

ּכּמבאר  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש מחמת  היא  ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹהריצה 

מק ֹומ ֹות  נע ׂשה 23ּבכ ּמה  ּדוקא  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָ

הח ׁש מן הא ֹור  ה ּתח ּתֹון 24יתר ֹון ּבר ּור  ֿ ידי על  , ְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

לי   ואר ׂשּתי" ׁשּיהיה  מביא  זה  ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעצמ ֹו.

ּבאפן  היא  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ׁשההמ ׁשכה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלע ֹולם ",

ירד ּו לא  ּד"עליֹונים  ה ּגזרה  ּבּטּול  ׁשּנע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹנצחי,

כ ּו' יעל ּו" לא  .25ותח ּתֹונים  ְְֲִַַֹ
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ע "ד. ריש ז, א.)18צו פח , ז.)19שבת כד, ח .)20משפטים פכ"ד, ד.)21ויק "ר א, דרושי)22שה"ש ד. ב , ויקרא לקו"ת

גו'. משכני  עה"פ  ה')23דא"ח  אהבת ערך א') (כרך הערכיםֿחב "ד ס ' בארוכה וראה ובכ"מ . ע "ד. ריש עה, האזינו לקו"ת

וש"נ. כו'. שבה ההוספה יג.)24- ב , טו.)25קהלת וארא תנחומא ג. פי "ב , שמו"ר

    
ֿ תורה, מתן  של  והגילויים ‰‰Î‰ההמשכות ÈÓÈa ‰L ÏÎa ‡È‰ƒ¿»»»ƒ≈«¬»»

,‰BzŒÔzÓÏ הם ֿ תורה למתן  ההכנה של  אלה ŒL‡Óוימים ÏÈÁ˙Ó ¿««»«¿ƒ≈…
'È‡˙ÈÏz ÔÈe‡' ÌÚ eLw‰ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ ,ÔÂÈÒ L„Á…∆ƒ»«…∆«¿ƒƒ«»ƒ¿»¿ƒ»ƒ

משולשת  וכתובים).תורה נביאים לתורה, ÔÂÈÒ(הנחלקת '‰a CkŒÁ‡Â¿««»¿ƒ»
‰NÚ ˙Óc˜‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿»««¬∆

ÚÓLÏ18, ז "ל חכמינו  כדברי  ¿ƒ¿«
'נעשה  אמרו  ישראל  שבני  בגמרא

ֿ תורה  מתן  לפני  הקדמת fL‰ונשמע' ∆∆
ל 'נשמע' על CÈLÓÓ'נעשה' ומביא «¿ƒ

ÈLישראל בני  ˙‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆¿≈
ÈÎ‡ÏÓ ÌÈÈzÎnL ÌÈ˙k‰«¿»ƒ∆«¿ƒƒ«¿¬≈
Ïk ˙‡ ,ÔBÈÏÚ ÈÎ‡ÏÓ ,˙M‰«»≈«¿¬≈∆¿∆»

Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡19, ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
el‡ ÌÈ˙k ÈL Ìb ˙Ó‡e∆¡∆«¿≈¿»ƒ≈
מהמלאכים  קיבלו  ישראל  שבני 

ÌÈNÚ דבר של  È„ÈŒÏÚלאמיתו  «¬ƒ«¿≈
‡˙È‡„ÎÂ .Ï‡NÈ Èa ˙„BÚ¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»

L„na20ÈÏכמובא  ÏLÓ «ƒ¿»»»ƒ¿≈
‰È„n‰ האזרחים eNÚLהעם, «¿ƒ»∆»

CÏn‰Â ,CÏnÏ ÌÈ˙k ‰LÏL¿…»¿»ƒ«∆∆¿«∆∆
,BL‡a Ô˙Â „Á‡ ˙k ÏË»«∆∆∆»¿»«¿…
.ÂÈa L‡a Ô˙ ÌÈLe¿«ƒ»«¿…»»

מובן  זה ≈¿∆Èa"Lוממדרש
˙‡ ÌÈNBÚ‰ "‰È„n‰«¿ƒ»»ƒ∆
„ÁÈ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰ ÌÈ˙k‰«¿»ƒ≈««¿»ƒ««

,Ï‡NÈ ÌÚ ישראל וגם בני  ƒƒ¿»≈
הכתרים  בעשיית ¿BÓkמשתתפים

‰lÙz‰ Áqa ÌÈÓB‡L∆¿ƒ¿À««¿ƒ»
'‰ EÏ ezÈ ˙k (ÛÒeÓa)¿»∆∆ƒ¿¿
EnÚÂ 'eÎ ÌÈÎ‡ÏÓ eÈ˜Ï‡¡…≈«¿»ƒ¿«¿

,'eÎ Ï‡NÈ ובני הרי שהמלאכים ƒ¿»≈
ה'כתר ' את עושים יחד  ∆fÓeƒ‰ישראל 

ÌÈ˙k‰ ˙iNÚL ,ÔeÓ»∆¬ƒ««¿»ƒ
˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌÓˆÚ«¿»ƒ«¿≈¬«

Ï‡NÈ המלאכים של  פעולה זו  ואין  ƒ¿»≈
בלבד .

,˙‡Ê „BÚÂ חג ערב של  אלה בימים ¿…
בהכנות  נוסף עניין  יש השבועות

כיוון  ֿ תורה ÌÈ„ÓBÚL∆¿ƒלמתן 
ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ˙„BÚ ˙eÏÏkL ,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ˙„BÚ ÌeiÒa¿ƒ¬«¿ƒ«»…∆∆¿»¬«¿ƒ«»…∆

ÌÈˆnÓ ‰ˆÈ‰ ‡È‰וגעגועים תשוקה BzŒÔzÓ‰,מתוך  Ï‡ ƒ»ƒ»ƒƒ¿«ƒ∆««»

‰Ê ÏÚL תורה ֿ למתן  מצרים מיציאת השירים'È˙k21המעבר  ב'שיר  ∆«∆¿ƒ
ÈÎLÓ ממצרים ישראל  בני  את ומעלה מושך  ֿ הוא ֿ ברוך  ‡EÈÁהקדוש »¿≈ƒ«¬∆

'Bb ‰ˆe,תורה ֿ ÌÈaלמתן  ÔBLÏ "‰ˆe"22LÙp‰ , »»»»¿«ƒ«∆∆
.˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ לאדמו "ר תורה' ב'לקוטי  כמבואר  »¡…ƒƒ«∆∆««¬ƒ

נרוצה. אחריך  משכני  "וזהו  הזקן ,

אתערותא  הוא יחיד  לשון  משכני 

הטבעית  האהבה לעורר  דלעילא,

זה  ידי  על  והנה האלוקית... שבנפש

את  כן  גם מבררת האלוקית הנפש

נרוצה  אחריך  וזהו  הבהמית. הנפש

דנפש  הרצונות בשני  רבים, לשון 

הבהמית", ונפש «»¿»¿a„‡Â‰,האלוקית
הבהמית  שהנפש רק הכוונה אין 

אחר  ונמשכת האלוקית לנפש מצטרפת

אלא שלה ‰Èˆ‰הריצה wÚƒ«»ƒ»
לאלוקות  להתקרב והתשוקה והמשיכה

,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ƒ«¬««∆∆««¬ƒ
מעורר  מאלוקות הריחוק דווקא כי 

להתקרב גדול  «…¿»‡nkצימאון 
˙BÓB˜Ó ‰nÎa23, בתורת ¿«»¿

תיקון ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰החסידות, ∆«¿≈∆
הבהמית, הנפש «¿»Âc˜‡ו 'בירור '

ÔÓ B‡‰ ÔB˙È ‰NÚ«¬∆ƒ¿»ƒ
CLÁ‰24ea È„ÈŒÏÚ הפרדת , «…∆«¿≈≈

של  לקדושה וההעלאה מהרע הטוב

.BÓˆÚ ÔBzÁz‰««¿«¿
‰Ê ÔÎÏÂ האמורות הפעולות כל  ¿»≈∆

ֿ תורה, למתן  כהכנה בהדגשה הנעשות

ÈÏ CÈzN‡Â" ‰È‰iL ‡ÈÓ≈ƒ∆ƒ¿∆¿≈«¿ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰L ,"ÌÏBÚÏ וההתגלות ¿»∆««¿»»

שהיה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקית כמו  ∆«¿≈∆
ֿ תורה ÈÁˆ,במתן  ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿ƒ
‰NÚpL ולתמיד aÏehמאז  ∆«¬»ƒ
‰Êb‰ תורה ֿ מתן  עד  שהייתה «¿≈»

ÌÈBÈÏÚ"cאלוקות Ï‡ענייני  ¿∆¿ƒ…
e„ÈלמטהÌÈBzÁ˙Â עניינים ≈¿¿«¿ƒ

eÏÚÈגשמיים  ‡Ï למעלה'eÎ "25 …«¬
הרשות  ניתנה ואילך  ֿ תורה מתן  ומאז 

העליונים  של  להמשכה הן  הכוח וניתן 

שיהיה  באופן  למעלה מלמטה התחתונים של  להעלאה והן  למטה מלמעלה

העולם. ותיקון  בירור  ויהיה בגשמיות תחדור  והאלוקות ביניהם חיבור 
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טו    

‰p‰Â ּבּפעם ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ׁשהיה  ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַַָָָ

ל ּמּוד  ֿ ידי על  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ על  ְִִֵֶֶֶַַָָהרא ׁשֹונה ,

מ ּיׂשראל . ואחד  אחד  ּכל  ֿ ידי על  ּתמיד  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָה ּתֹורה 

יתר ֹו (ּפר ׁשת  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּבבא ּור 26וכ ּמבאר  ( ְְְְְִֵַַָָָָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינו ּוביראה 27מאמר  ּבאימה  לה ּלן מה  ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

ּכל  ׁשל  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ׁשּבעת  כ ּו', ּכאן אף  ְִֵֶֶַַָָָכ ּו'

הענינים  א ֹותם  נמ ׁשכים  מ ּיׂשראל , ואחד  ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָָאחד 

ֿ ידי  על  ה ּתֹורה  ואמירת  ֿ ּתֹורה . ּבמ ּתן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָׁשּנמ ׁשכ ּו

" אמרת ל ׁשֹוני ׁש"ּתען ּבאפן היא  ,28יׂשראל  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

" ּתה ּלת יּגיד  "ּופי  ּדר ֿ מעצמ ֹו29על  ׁשא ֹומר  , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

מ ּיׂשראל , ואחד  אחד  לכל  ׁשּי זה  וענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוכ ּו'.

ּכאיׁש יׂשראל , ּדאחד ּות  ּבאפן הם  ּכּלם  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשהרי

אחד  ּבלב  ּבכ "ף 30אחד  אחד " "ּכאיׁש רק  לא  , ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּדבר  ׁשּנע ׂשים  הה ׁשואה , ּבכ "ף  א ּלא  ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָה ּדמיֹון,

אהבה , ׁשל  ענין רק  זה  אין ולכן מ ּמׁש. ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחד 

"ּכמ ֹו  לרע למ ּתן31ֿ"ואהב ּת ׁשּי זה  ׁשּגם  , ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָ

אח  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  "ּכפה 32ר ּתֹורה , ּבענין ְְְְִֵַַַָָָָָֹ

ּכגיגית " הר  אהבה 18עליהם  המ ׁשכת  ׁשהיא  ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מ ּמׁש, אחד " "ּכאיׁש ׁשּזה ּו מ ּזֹו יתרה  א ּלא  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָר ּבה ,

עצמ ֹו הענין ׁשּנמ ׁש צלם , ּכמ ֹו ה ּוא  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשה ּדמ ּות 

אחר  ּבמק ֹום  ה ּמבאר   ּדר ֿ ׁשּכת ּוב 33[ועל  34ּבמה  ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ה ּדמיֹון, ּבכ ''ף  ּכחד ׁשים , ּבעיני יהיּו יֹום  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּבכל 

"חד ׁשים " ּכ ֿ אחר  נע ׂשים  ֿ זה  ֿ ידי 35ׁשעל  ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ

ַָמ ּמׁש].

È„ÈŒÏÚÂ," לע ֹולם לי ואר ׂשּתי" ענין ׁשלמ ּות  ¿«¿≈ְְְְְִִִֵֵַַָ

ּבאים  ,"ּד"ואר ׂשּתי ה ּדרג ֹות  ְְְְִִִֵַַָָָּוׁשאר 

ּתכלית  ה ּדעת , ענין ה '", את  ל "וידע ּת ּכ ֿ ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָאחר 

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

ב .)26 כא, ויצא תו"א שנהֿזו. סיון דער"ח  זה ד"ה וראה ב . סז, – השלישי  בחודש א.)27ד"ה כב , תהלים )28ברכות

קעב . יז.)29קיט , נא, כ.)30שם יט , יתרו עה"פ  יח .)31פירש"י  יט , א.)32קדושים כב , ראה לקו"ת ד. צח , מג"א תו"א

קסב . ע ' במדבר אוה"ת ג. יג, במדבר לקו"ת וש"נ.)33וראה .193 ע ' חכ"ד לקו"ש ואתחנן )34ראה עה"פ  ופירש"י  ספרי 

ס "ב . סס "א או"ח  אדה"ז שו"ע  וראה טז. כו, תבוא פירש"י  ו. יג.)35ו, יא, עקב  א. יט , יתרו פירש"י  גם ראה
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טז      

יתקע  מ ּלׁשֹון ה ּדעת , ענין ש ּזה ּו ּדנּׂשּואין, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַה ּיח ּוד 

ּבחזק  וענפיה 36מח ׁשב ּתֹו אהבה  מ ֹוליד  ׁשּזה  עד  , ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּב'ּתניא ' ּכּמבאר  וענפיה , ׁש'אהבה 36ויראה  , ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  ה ּמצ ֹות , ּכל  את  ּכֹולל ֹות  ְְְְְֲִִִֵֶַָָויראה '

ֿ תע ׂשה  לא  לע ׂשרת 37ּומצ ֹות  ּגם  ׁשּי ּדזה  , ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבּתניא  ּכּמבאר  ולא 38ֿה ּדּבר ֹות , "אנכי  ּדלפיכ ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹ

ׁשמענּום " ה ּגב ּורה  מ ּפי , ל ֿ "אנכי"39יהיה  ּכי ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹ

ּכל  ּכֹולל  " ל יהיה  ו"לא  ֿ ע ׂשה , מצ ֹות  ּכל  ְְְְֲִִֵֵֵֶָָֹּכֹולל 

ֿ תע ׂשה . לא  ְֲִֶַֹמצ ֹות 

È„ÈŒÏÚÂ ּובפרט א ּלּו, ענינים  ּבכל  העב ֹודה  ¿«¿≈ְְְֲִִִֵָָָָָ

ה ּמנחה , ּתפ ּלת  זמן ׁשה ּוא  ְְְֳִִִֶַַַַַָָּבּצהרים 

ליצחק  ּדלעתיד 40ֿה ּׁשּי ֿ לבא , ללעתיד  ה ּׁשּי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

אבינּו" "א ּתה  ליצחק  יאמר  ׁשּיעקב 41לבא  ּדאף  , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּבאב ֹות  ּבחיר  נקרא  ּבנֹוגע 42אבינּו אבל  , ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ּכּנזּכר  ליצחק , ּבמיחד  ׁשּי זה  הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻללעתיד ֿלבא 

ענג ׁשענינֹו ה ּׁשּבת  ּביֹום  ּובפרט  ו"כל 43לעיל . , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ע ׂשּויה " רעוא 44מלאכ ּת' ּבזמן ּובפרט  , ְְְְְֲֲִִַַַָָָ

מ ׁשיח  ל ּביאת  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  ּבאים  ְְְְֲִִִִַַַַָָָּדרעוין',

ה ּנה  יב ֹוא ּו ּגד ֹול  וקהל  יׂשראל ,45צדקנּו, ּבארץ  ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

עממין  ע ׂשר  מ ּמׁש.46ארץ  ּבימינּו ּובמהרה  , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
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ב ).)36 (ז, פ "ג א).)37תניא (ח , ב ).)38פ "ד (כה, סע "א.)39פ "כ ח , הוריות א. כד, פסחים )40מכות וראה ב . כו, ברכות

ב . ובכ"מ .)41נח , ג. כא, תו"א ב . פט , ועוד.)42שבת כה. כז, תולדות להאריז"ל הפסוקים שער א. פע "ו, ישעי ')43ב "ר

יגֿד. (סכ"א).)44נח , ס "ח  סש"ו או"ח  (ואדה"ז) טושו"ע  ט . כ, יתרו עה"פ  ופירש"י  ז.)45מכילתא לא, ירמי ' ע "פ 

ה"ח .)46 פ "א קידושין ירושלמי 

    
ÔÈ‡eOc' אירוסין' של  והתכלית השלימות הוא ו 'נישואין ' ,ÔÈÚ e‰f˘ ¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

˜ÊÁa BzLÁÓ Ú˜˙È ÔBLlÓ ,˙Úc‰36„ÈÏBÓ ‰fL „Ú , «««ƒ¿ƒ¿««¿«¿¿…∆«∆∆ƒ
ÙÚÂ ‰‡ÈÂ ‰ÈÙÚÂ ‰‰‡,‰È הוא "והדעת התניא, ספר  ובלשון  «¬»«¬»∆»¿ƒ¿»«¬»∆»

דעתו  שמקשר  והתחברות התקשרות לשון  והוא חוה את ידע והאדם מלשון 

ויתקע  מאוד  וחזק אמיץ בקשר 

ברוך  סוף אין  בגדולת בחוזק מחשבתו 

שהוא  מי  אף כי  דעתו  מסיח ואינו  הוא

הוא, ברוך  סוף אין  בגדולת ונבון  חכם

ויתקע  דעתו  יקשר  לא אם הנה

יוליד  לא ובהתמדה בחוזק מחשבתו 

ֿ אם  כי  אמיתית ואהבה יראה בנפשו 

קיום  הוא הדעת כן  ועל  שווא דמיונות

וגבורה  חסד  כולל  והוא וחיותן  המדות

וענפיה", ויראה וענפיה אהבה פירוש

'‡Èz'a ‡nk36‰‰‡'L , «¿…»««¿»∆«¬»
Ïk ˙‡ ˙BÏÏBk '‰‡ÈÂ¿ƒ¿»¿∆»
˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓ ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿¬≈ƒ¿

‰NÚ˙Œ‡Ï37 כי" לשונו  וזה …«¬∆
מצות  רמ"ח כל  שורש היא האהבה

אין עשה  ובלעדה נמשכות הן  וממנה

באמת  המקיימן  כי  אמיתי  קיום להן 

לדבקה  וחפץ ה' שם את האוהב הוא

באמת  בו  לדבקה אפשר  ואי  באמת בו 

רמ"ח  שהם פקודין  רמ"ח בקיום ֿ אם כי 

שכתוב  כמו  כביכול  דמלכא אברין 

שורש  היא והיראה אחר . במקום

במלך  למרוד  ירא כי  תעשה לא לשס"ה

או  ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש המלכים מלכי 

מגדולתו  שמתבושש מזו  פנימית יראה

בעיניו  הרע ולעשות כבודו  עיני  למרות

מהאדם  יניקתם אשר  אחרא וסטרא הקליפות הם שנא אשר  ה' תועבת כל 

תעשה", לא מצות בשס"ה הוא בו  ואחיזתם של ההתכללות Êc‰התחתון  ¿∆
אחד  בעניין  תעשה לא מצוות וכל  עשה NÚÏ˙מצוות Ìb CiL«»««¬∆∆

‡Èza ‡nk ,˙Bac‰38,EÏŒ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ ÈÎ‡" CÎÈÙÏc «ƒ¿«¿…»««¿»ƒ¿ƒ»»…ƒ¿…ƒ¿∆¿
"ÌeÚÓL ‰eb‰ ÈtÓ39,‰NÚŒ˙BˆÓ Ïk ÏÏBk "ÈÎ‡" Èk ƒƒ«¿»¿«¬ƒ»…ƒ≈»ƒ¿¬≈

.‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ Ïk ÏÏBk "EÏ ‰È‰È ‡Ï"Â¿…ƒ¿∆¿≈»ƒ¿…«¬∆
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ בפועלÌÈ‰va ËÙe ,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa ¿«¿≈»¬»¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»«»√«ƒ

אמירת  התוועדות שעת בעת המאמר 

בצהרים, lÙz˙בשבת ÔÓÊ ‡e‰L∆¿«¿ƒ«
CiM‰ ,‰Án‰˜ÁˆÈÏ40 «ƒ¿»««»¿ƒ¿»
מנחה  תפילת ויצחק ‰CiMשתיקן  ««»

שייך  …«ÏŒ„È˙ÚÏÏ¿∆»ƒ‡,אבינו 
˜ÁˆÈÏ Ó‡È ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…≈»≈¿ƒ¿»

‡eÈ"דווקא  ‰z‡"41Û‡c , «»»ƒ¿«
ÈÁa ‡˜ eÈ‡ ˜ÚiL∆«¬…»ƒƒ¿»¿ƒ

˙B‡aL42 מעלה יש זה ולעניין  ∆»»
יצחק, על  Ú‚Baביעקב Ï‡¬»¿≈«

CiL ‰Ê È‰ ‡ÏŒ„È˙ÚÏÏ¿∆»ƒ»…¬≈∆«»
.ÏÈÚÏ kÊpk ,˜ÁˆÈÏ „ÁÈÓaƒ¿À»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿≈
BÈÚL ˙aM‰ ÌBÈa ËÙeƒ¿»¿««»∆ƒ¿»

‚Ú43EzÎ‡ÏÓ ÏÎ"Â , …∆¿»¿«¿¿
"‰ÈeNÚ44ÔÓÊa ËÙe , ¬»ƒ¿»ƒ¿«

,'ÔÈÂÚc ‡ÂÚ' של המנחה שעת «¬»¿«¬ƒ
'רעוא  בזוהר  הנקראת השבת יום

הענין  (כללות הרצונות רצון  דרעוין ',

ההשתלשלות  בסדר  בחינה שלכל  הוא

(בחינת  זו  בחינה להתהוות רצון  קדם

יש  ההשתלשלות כל  ובראשית כתר ),

"אדם  הנקרא כללי , (כתר  כללי  רצון 

הרצונות  לכל  הרצון  שהוא קדמון ")

בהשוואה  בו  כלולות הבחינות וכל 

LnÓאחת) B˜a ÌÈ‡a»ƒ¿»«»
Ï‰˜Â ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ÈaÏ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»»

‰p‰ e‡BÈ ÏB„b45ÔÈÓÓÚ NÚ ı‡ ,Ï‡NÈ ı‡a46, »»≈»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆∆∆¬»ƒ
שבעה  ארצות נכבשו  הראשונה בפעם הארץ שבכיבוש ז "ל  חכמינו  כדברי 

ארצות  שלוש עוד  יתוספו  לבוא ולעתיד  LnÓ.עמים eÈÓÈa ‰‰Óeƒ¿≈»¿»≈«»
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ראשית ההתחלה בתורה היא – היציאה משכל אנושי ו"הנחות העולם".
משיחת שבת פרשת במדבר ה'תשי"ט
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- הקדוש  בחדרו השלישי*, השנתי הכינוס לרגל חב"ד, ובנות נשי לאגודת -

מוגה  בלתי

 המקום יספיק  לא  בדוחק  גם  הנה  הבאה , שבשנה  ֿ יתברך , השם  יתן אמר : שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
המשתתפות ]. לכל 

הכינוס . עבור  טובה  התחלה  זו שתהיה  ֿ יתברך , השם  יתן

שעברה  בשנה  שבוע .1דובר  אותו למאורעות  בנוגע  הוראה  השבוע  מפרשת  ללמוד  שיש  ,

ישראל  בני מנין אודות  מסופר  שבה  במדבר , פרשת  קוראין זה  .2בשבוע 

הקטן  ביותר : הגדול  כמו ביותר  הקטן בשוה , מקום  תופס  מהנמנים  אחד  שכל  אנו רואים  המנין, בענין
אחד . אלא  אינו ביותר  הגדול  וגם  אחד , הוא  ביותר 

יותר ; קטן או יותר  גדול  הוא  אם  להתחשב  אין לזולת , בסיוע  מתעסקים  כאשר  עבורנו: מזה  וההוראה 
להיות  צריך  לקטן הסיוע  - ואדרבה  לו. לסייע  וצריכים  הקב "ה , אצל  חשוב  אחד  לגדול .כל  מהסיוע 

יותר  הרבה  לו להראות  יש  - לעזרתם  עדיין וזקוק  קטן, הוא  הילד  שכאשר  יודעים , לילדים  הורים 
לעצמו. לסייע  ביכלתו שיש  יותר , גדול  לילד  מאשר  ֿ לב  ותשומת  אהבה 

מבוגר  הוא  שהזולת  בכך  להתחשב  שאין בלבד  זו שלא  יהדות , בעניני בעבודה  כשמדובר  הוא  וכן
ֿ לב  ותשומת  אהבה  לו להראות  השתדלות  להשקיע  יש  - אדרבה  אלא  יהדות , בעניני קטן אבל  בשנים 

יתירה .

להשקיע  הן צריכות  ודאי הרי - יותר  בתוקף  הוא  אצלן הרחמנות  שרגש  לנשים , בנוגע  ובפרט 
לסייע  שיוכלו עד  ֿ ישע , וחסרי קטנים  עדיין שהם  אלו, יהודים  אהבה  מתוך  לקרב  כדי יותר  רבה  השתדלות 

לעזרתכן. עוד  יזדקקו לא  הבאה  ולשנה  לעצמם ,

להמתין  צורך  יהיה  שלא  ֿ רצון ויהי בעבודתכן, הקב "ה  אלא יצליחכן הפירות , את  לראות  כדי שנים 
מיד . אותם  יראו

. ובאים ממשמשים  - התורה  קבלת  זמן - השבועות  חג  ימי

בריאות , - הנצרכות  הברכות  כל  את  גם  הקב "ה  נותן התורה , עם  שיחד  פעם , אמר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
מהילדים . ונחת  פרנסה ,

ולמשפחתו. לעצמו להם  זקוק  אחד  שכל  הברכות  כל  את  התורה , עם  יחד  שנקבל , ֿ יתברך  השם  יתן
ושמחה . בריאות  ושנת  שמח , ֿ טוב  יום  הקב "ה  לכן יתן

טובות  בשורות  שנשמע  ֿ יתברך  השם  ויתן בכינוס , שתשתתפנה  אלו לכל  הדברים  את  תמסרו בוודאי
אחד . כל  של  ובצרכיו הפרטיים  בענינים  והן הכלליים  בענינים  הן מכולכן,

געזונט ". "זייט  שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  [וסיים 
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קמא )* ע' חי "ז (אג "ק זו שנה סיון ער"ח  מכתב גם ראה
כו'. השלישי  בכינוס למשתתפות - ואילך )

ע')1 חט "ו (אג "ק דאשתקד  במדבר מוצש"ק מכתב גם ראה

כו'. חב"ד  ובנות נשי  דאגודת השנתי  לכינוס - ואילך ) קסב
2(- מנחם (תורת ס"ו דאשתקד  במדבר ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(19 ע' ח "כ  התוועדויות
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מוגה  בלתי

 בגמרא איתא  לכל 1. השרת  מלאכי של  ריבוא  ששים  באו לנשמע , נעשה  ישראל  שהקדימו "בשעה  :
נשמע ". כנגד  ואחד  נעשה  כנגד  אחד  כתרים , שני לו קשרו מישראל , ואחד  אחד 

משפטים  פרשת  בסוף  נאמר  ונשמע " "נעשה  שהפסוק  ֿ פי ֿ על  אף  אמר 2כלומר : משה  "ואל  בפרשת  ,
ה '" אל  עלה ".3עלה  לו נאמר  בסיון ובד ' הדברות , עשרת  קודם  נאמרה  זו "פרשה  רש "י: שם  מפרש  -

שכתוב  שמה  מפרש  ֿ זה  ֿ פי "4ועל  היה  בבוקר " "נעשה "וישכם  אמירת  היתה  ביום  ובו בסיון",
ונשמע ".

במכילתא  הוא  (וכן רש "י שלפי יום 5ונמצא , לפני בסיון, בחמשה  לנשמע  נעשה  הקדמת  היתה  (
כהדיעה  (ושלא  ֿ תורה  בסיון).6מתן בששה  זה  שהיה 

מהירושלמי  מוכח  מ 7וכן קודם  שלמים  הקריבו לא  ֿ דאמר  למאן שמקשה  מדכתיב , ֿ תורה , "ויזבחו 8תן
לפני  היה  זה  שכל  - ניתוח " ובלא  הפשט  בלא  בגופן "שלימין ומתרץ : פרים ", לה ' שלמים  זבחים 

ֿ תורה . מתן

בבבלי  גם  מוכח  משמע 9וכן שמזה  לאודנייכו", פומייכו דקדמיתו פזיזא  "עמא  לרבא  הצדוקי שאמר  ,
"עמא  הלשון כי - ֿ תורה  מתן לפני היה  זה  כלל ,שענין אודותיו שמעו שלא  דבר  על  רק  שייך  "

בכללות . אפילו

תורה ' ב 'לקוטי מוכח  הרצון,10וכן לבעל  הביטול  ענין הוא  לנשמע " נעשה  "הקדמת  שענין שמבאר  ,
תורה . של  הגלוי ברצון שיומשך  הרצון מבעל  והמשיכו גרמו זה  ביטול  ֿ ידי ועל 

בסיון  בששה  ֿ לן דקיימא  ולמאי ֿ תורה , מתן לפני היתה  לנשמע " נעשה  ש "הקדמת  מוכח  הנ"ל  ומכל 
ערוך ' ב 'שולחן הזקן אדמו"ר  שכתב  כמו תורה , "זמן 11ניתנה  השבועות  בחג  אומרים  אנו זה  שמטעם 

בסיון. בחמשה  היתה  לנשמע " נעשה  ש "הקדמת  נמצא  תורתנו", מתן

 האריז"ל בכתבי שכתוב  מה  ידוע  והנה , הפסוק 12. שנה 13על  שבכל  ונעשים ", נזכרים  האלה  "והימים 
השבועות  חג  שבכל  ֿ תורה , למתן בנוגע  הוא  וכן הראשונה . בפעם  שהיו הענינים  ו"נעשים " חוזרים  ושנה 

הוה  לשון תורתנו" מתן "זמן אומרים  אנו ולכן מחדש , התורה  נתינת  נעשה 14נעשית  ֿ תורה  שמתן היינו ,
.

היא  זו שהכנה  ֿ תורה , למתן ההכנה  להיות  צריכה  - בסיון חמשה  - זה  שביום  נמצא , ֿ זה  ֿ פי ועל 
לנשמע ". נעשה  "הקדמת 

ההכנה  גם  הרי - הענינים  לכל  הנוגע  כללי ענין שהיא  התורה , לקבלת  הכנה  אודות  שמדובר  וכיון
באופן להיות  הכחות .צריכה  כל  את  הכולל  הנפש  עצם  מצד  דהיינו, ,

בקודש " ש "מעלין כיון מזו: ("א 15ויתירה  יותר  נעלה  באופן ֿ תורה  מתן ענין נעשה  שנה  בכל  הרי ,ַ
של  הביטול  ענין שהוא  לנשמע ", נעשה  "הקדמת  גם  יותר  נעלה  באופן להיות  צריכה  ולכן טיפערער "),

הרצון. לבעל  - יותר  נעלה  באופן תמיד  להיות  יכול  ביטולה  ולכן הגבלות , בה  שאין - הנשמה  עצם 
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א.)1 פח , שבת
ז.)2 כד ,
א.)3 שם,
ד .)4 שם,
יו"ד .)5 יט , יתרו
ע')6 חל "ג  לקו"ש וראה שם. במכילתא יהודה בר' יוסי  רבי 

וש"נ. .26
הי "א.)7 פ"א מגילה
ה.)8 כד , משפטים

סע"א.)9 קיב, כתובות שם. שבת
א.)10 יד , פרשתנו
שם.)11 מג "א וראה רסתצ"ד . או"ח 
דוד )12 לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ "ז

פכ "ט . (להחיד "א)
כח .)13 ט , אסתר
ובכ "מ .)14 א. כג , תזריע לקו"ת א. כה, של "ה ראה
וש"נ.)15 א. כח , ברכות
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לנשמות  ניתנה  שהתורה  כיון בזה : פרט  נעשה ועוד  ד "הקדמת  ההכנה  להיות  צריכה  דוקא ,
מצד  גם  אלא  הנשמה , מצד  רק  לא  עצם לנשמע " שמצד  הביטול  יורגש  הגוף  באיברי שגם  והיינו, ,

יותר . נעלה  באופן להיות  צריך  שנה  שבכל  לעיל , וכאמור  הרצון. לבעל  - הנשמה 

 בירור הוא  שענינה  העומר , ספירת  של  ההכנה  גם  ישנה  לנשמע ", נעשה  ד "הקדמת  ההכנה  על  נוסף  .
לעיל  (כמדובר  הבהמית  הנפש  של  שכתוב 16המדות  כמו את 17), להאיר  שצריכים  דהיינו, לכם ", "וספרתם 

פעמים  שבע  יום , מ "ט  היא  הספירה  ולכן משבע , כלולה  אחת  שכל  כפי הבהמית  דנפש  המדות  שבע  כל 
שבע .

לעיל  כמדובר  האלקית , בנפש  גם  עליה  תוספת  נעשית  הבהמית , הנפש  בירור  ֿ ידי בענין 18ועל 
קומות 19"קוממיות " שתי האלקית .20, הנפש  וקומת  הבהמית  הנפש  קומת  ,

ולא  הנו"ן, שער  ענין שהוא  החמישים , ליום  באים  - בפרטיות  המדות  שבע  בבירור  העבודה  ֿ ידי ועל 
לבחינת  גם  אלא  יום , ותשעה  ארבעים  את  שכולל  כפי הנו"ן שער  בחינת  עצם רק  הנו"ן, שער 

.21הכתר 

שתי  ישנן הרי - ֿ תורה  מתן יום  בסיון, בששה  תמיד  היא  השבועות  חג  שקביעות  הזה , בזמן ובפרט 
ד "הקדמת  ההכנה  והן הבהמית ), דנפש  המדות  (בירור  העומר  ספירת  ימי מ "ט  מצד  ההכנה  הן ההכנות :
בשמחה  התורה  לקבלת  זוכים  אלו ענינים  שני ֿ ידי ועל  כנ"ל ). בסיון, בחמשה  (שהיא  לנשמע " נעשה 

ובפנימיות .

***

 במדרש שכתוב  מה  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על  ויזרוק 22. הדם  את  משה  "ויקח  - ֿ תורה  למתן ההכנה  בענין
העם  תפוסים ":23על  ענובים , קשורים , אתם  הרי להם  אמר  ,

ענין על  מורים  אלו, לשונות  באופן שלושה  לגמרי, אלקות  עם  קשורים  ֿ ישראל  שבני היינו, ,
לבעל  הביטול  ענין שהוא  לנשמע ", נעשה  "הקדמת  בענין (וכנ"ל  אחר  לענין כלל  שייכות  להם  שאין

הרצון).

להיות  הביטול  צריך  בגופים , לנשמות  ניתנה  שהתורה  שכיון ב ), (סעיף  לעיל  דובר  יותר : ובפרטיות 
מחשבה  הנפש , לבושי בשלושה  להיות  צריך  והמצוות  התורה  שקיום  שכיון מובן, ומזה  הגוף . מצד  גם 
בכל  להיות  צריך  ֿ תורה , למתן הכנה  שהוא  לנשמע ", נעשה  ד "הקדמת  הביטול  גם  הרי - ומעשה  דיבור 

ומעשה . דיבור  מחשבה  הלבושים , שלושת 

ותפיסה . עניבה  קשירה , הנ"ל : הלשונות  בשלושה  נרמז זה  וענין

" קיימא של  "קשר  שישנו שבת , לגבי שמצינו כפי קשירה , - היא  ביותר  הנעלית  המדריגה  .24.

מותרת , עניבה  ֿ כן ֿ שאין מה  אסורה , בשבת  קיימא ) של  (בקשר  קשירה  שלכן עניבה , - מזה  למטה 
קיימא  של  ענין שאינה  .25כיון

ומזה  לעניבה , קודם  קשירה  למטה : מלמעלה  הוא  המדרש  בדברי הסדר  (שהרי תפיסה  - מזה  למטה 
שמצינו  כפי התקשרות , ֿ כן גם  נקראת  עניבה  כי מעניבה ), למטה  היא  שתפיסה  שבת ,22מוכח  לענין

שגם  ונמצא , עניבה , בהם  עושים  - בשבת  אסורה  שקשירה  כיון הרי קשר , בהם  לעשות  שצריך  שענינים 
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מבה"ח )16 בהו"ב, דש"פ העומר ספירת ענין להבין ד "ה
) התוועדויות סיון - מנחם ואילך ).תורת 299 ע' חכ "ב
טו.)17 כג , אמור
ע')18 (שם סט "ו הנ"ל  ש"פ שיחת .(300 ע' (שם הנ"ל  ד "ה
.(314

יג .)19 כו, בחוקותי 
שם.)20 מהרש"א ובחדא"ג  א עה, ב"ב ראה

ובכ "מ .)21 ואילך . א יב, פרשתנו לקו"ת ראה
שם.)22 מכילתא
ח .)23 כד , משפטים
א.)24 קיג , שבת
ס"ה )25 סשי "ז או"ח  (ואדה"ז) טושו"ע שם. שבת ראה
(ס"ג ).



כ       

וכל  כלל , התקשרות  של  ענין בה  שאין באופן היא  תפיסה  ֿ כן ֿ שאין מה  התקשרות ; של  ענין ישנו בעניבה 
אחר , למקום  זה  ממקום  לצאת  יכול  ואינו מסויים  במקום  וסגור  מוגבל  שהוא  בכך  מתבטא  התפיסה  ענין

כרצונו. לעשות  יכול  - נמצא  שבו במקום  אבל 

: ומעשה דיבור  מחשבה  הלבושים , לשלושת  בשייכות  בזה  והענין .

כלום " מעשה  אחר  "אין הקיים , דבר  הוא  - מעשה ,26מעשה  על  מענישין מעלה  של  ֿ דין בית  גם  ולכן ,
התניא  וכלשון לעולם . הקיים  דבר  שמעשה 27שהוא  ונמצא  ועד ". לעולם  נצחי הוא  למעלה  זה  "יחוד  :

בדוגמת  קיימא .הוא  של  קשר  ,

דיבור " ומבטל  דיבור  "אתי - בנקל  לבטלו ואפשר  הקיים , דבר  אינו - ֿ וכמה 28דיבור  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
הדיבור  ענין ולכן בקיומו. הוא  עדיין - הדיבור  נתבטל  שלא  זמן כל  ֿ מקום , ומכל  דיבור . מבטל  שמעשה 

בדוגמת  חיבור הוא  כאן יש  - הותרה  שלא  זמן כל  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  בנקל , להתירה  שאפשר  ,
קשר ). לעשות  ֿ אפשר  אי כאשר  בשבת  בה  משתמשין (ולכן והתקשרות 

ז"ל  רבותינו ממאמר  - לזה  וראיה  התקשרות , של  ענין זה  אין המחשבה  בשעת  אפילו הרי - 29מחשבה 

בתניא  הזקן אדמו"ר  מדברי כמובן - בזה  והפירוש  למעשה ", מצרפה  הקב "ה  אין רעה  בפירוש 30"מחשבה 
ז"ל  רבותינו מצטרפת 29מאמר  המעשה , שישנו שלאחרי למעשה ", מצרפה  הקב "ה  טובה  "מחשבה 

להיטיב " הטוב  ש "טבע  הקב "ה , של  טובו מצד  רק  הוא  זה  צירוף  והרי למעשה , ומז 31המחשבה  מובן , ה 
מצטרפת  ואינה  מאומה  פועלת  אינה  המחשבה  מעשה , עושה  ֿ כך  אחר  אם  שגם  - רעה  למחשבה  בנוגע  גם 

כלל . בעולם  אינה  וכאילו המעשה , עם 

שאפשר  אלא  הדיבור , בשעת  ֿ פנים  ֿ כל  על  התקשרות  ישנה  בדיבור  למחשבה : דיבור  בין החילוק  וזהו
עניבה ); (בדוגמת  שדיבר  הדיבור  עם  מקושר  האדם  הרי נתבטלה , שלא  זמן כל  אבל  מכן, לאחר  לבטלה 

המחשבה . עם  מקושר  האדם  אין - במחשבה  ֿ כן ֿ שאין מה 

של  ענין ישנו במחשבה  גם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  "מלפפתו"ואף  שהמחשבה  - ֿ פנים  ֿ כל  שהרי 32על  ,
התפוס , כאדם  הוא  והרי עמו, המחשבה  הולכת  שהולך  מקום  ובכל  זו, במחשבה  הוא  מוקף  שחושב  בשעה 

ממנו. לצאת  יכול  ואינו מסויים  במקום  סגור  שהוא 

במקום  אבל  אחר , למקום  זה  ממקום  לצאת  יכול  שאינו היינו, בלבד , תפיסה  אלא  זו אין ֿ מקום  ומכל 
בלתי  מחשבה  ֿ ידי על  שנעשה  הפגם  בו שנשאר  שאף  - בנמשל  ודוגמתו כרצונו. לעשות  יכול  - גופא  זה 
של  ענין בזה  שאין כיון נפשו, כחות  שאר  על  פועל  זה  אין ֿ מקום  מכל  תשובה ), שיעשה  (עד  רצויה 
והמצוות , התורה  אור  בו להאיר  יכול  ולכן התקשרות ), של  ענין בו שיש  בדיבור  כמו (שלא  התקשרות 

כלל . בעולם  המחשבה  היתה  לא  כאילו

שהיא  לנשמע ", נעשה  ש "הקדמת  - תפוסים " ענובים , קשורים , אתם  "הרי המדרש  מאמר  ביאור  וזהו
דיבור  "תפוסים ", - מחשבה  הלבושים : שלושת  בכל  ומורגשת  ניכרת  להיות  צריכה  הרצון, לבעל  הביטול 
לקבלת  כלי נעשים  - הגוף  באיברי וכן הלבושים , בכל  הביטול  ֿ ידי ועל  "קשורים ". - ומעשה  "ענובים ", -

ובפנימיות . בשמחה  התורה 

***
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ש"ך )26 וראה סע"א. יז, ב"מ  ב. כט , ר"ה - חז"ל  לשון ע"פ
(טז, פכ "ח  האמצעי  לאדמו"ר המלות פירוש סקע"ו. ספ"א חו"מ 

א).
א).)27 (לב, פכ "ה
א.)28 נט , קידושין

וש"נ.)29 א. מ , שם
ב).)30 (סג , פמ "ד  ספט "ז.
מספרי)31 ד "ה בהערה 334 ע' חכ "ד  בלקו"ש הנסמן ראה
הח "ן.
וש"נ.)32 ב. ג , סוטה ראה



כי        

 ספירת של  ההכנה  גם  ישנה  לנשמע ", נעשה  ד "הקדמת  ההכנה  על  שנוסף  ג ) (סעיף  לעיל  נזכר  .
וכידוע  הבהמית . הנפש  של  המדות  בירור  ענין שהוא  משעורים ,33העומר , העומר  קרבן היה  זה  שמטעם 

בהמה  מאכל  השעורים , מן שבאה  סוטה  מנחת  בדוגמת  בהמה , מאכל  .34שהם 

בזוהר  כמבואר  - יותר  אחתין"35ובפרטיות  ד "תרתין הענין ֿ דרך  על  ואחות 36שזהו דקדושה  אחות  ,
זרע " ונזרעה  "ונקתה  בה  נתקיים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  דקדושה , לאחות  הסוטה  מי את  שהשקו ֿ ידי שעל  37דקליפה ,

ירכה " ונפלה  בטנה  "וצבתה  דקליפה  באחות  נתקיים  אזי -38.

בחסידות  שרשה 39ומבואר  האלקית  שהנפש  הבהמית , והנפש  האלקית  הנפש  הם  אחתין" ש "תרתין ,
שכתוב  (כמו אחים  נקראים  ו'תיקון' ו'תהו' מ 'תהו', שרשה  הבהמית  והנפש  עשו 40מ 'תיקון', אח  "הלא 

בהתגלות . שהם  כפי גם  אחתין" "תרתין נקראים  - בשרשם  אחתין" "תרתין שהם  וכיון ליעקב ").

אבל  האלקית , בנפשו אהבה  ומוליד  התפילה , בשעת  באלקות  מתבונן האדם  כאשר  בעבודה : והענין
אלקים  "קרבת  ד "לגרמיה ", הענין בה  וניכר  במורגש , היא  טוב "41טוב "האהבה  אלקים  "קרבת  (לא 

" אלא  ,. הבהמית לנפש  יניקה  נעשית  האלקית  שבנפש  "לגרמיה " מענין אזי - דייקא ) טוב "

זרה  אהבה  התפילה  אחר  לבוא  יכולה  התפילה , בשעת  האלקית  בנפש  האהבה  שמהתגלות  והיינו,
בהם  מקיים  שאינו ֿ פי ֿ על  (אף  מותרות  לעניני גם  אלא  המוכרחים , לענינים  רק  ולא  גשמיים , לענינים 

דעהו" דרכיך  האהבה 42"בכל  אצלו שתהיה  יותר , תחתונה  למדריגה  ֿ ליצלן רחמנא  ליפול  שיכול  ועד  ,(
האלקית . שבנפש  וה "לגרמיה " המורגש  מצד  - זה  וכל  האסורים . לדברים 

נאמר  זה  חפץ 43ועל  הבהמית ) (נפש  שהכסיל  לבו", בהתגלות  ֿ אם  כי בתבונה  כסיל  יחפוץ  "לא 
, ובמורגש בהתגלות  שהם  כיון ֿ מקום  מכל  דקדושה , ויראה  אהבה  היותם  עם  כי ויראה , האהבה 

מהם . יניקה  לו יש 

יניקה  הבהמית  לנפש  יש  שלפעמים  כיון אחתין", "תרתין הבהמית  והנפש  האלקית  הנפש  נקראים  ולכן
האלקית . מהנפש 

: סוטה מנחת  של  העבודה  סדר  - היא  זו יניקה  לביטול  והעצה  .

ה '" לפני המנחה  את  והניף  גו' הכהן "ולקח  - הכהן ֿ ידי על  התנופה  ענין ישנו ֿ לראש  שהוא 44לכל  ,
כידוע  האלקית , הנפש  של  רבה  אהבה  התגלות  אהרן,45ענין של  לאהבה  אברהם  של  האהבה  בין ההפרש 

היא  רבא ' 'כהנא  אהרן של  והאהבה  בהגבלה . שהיא  עולם ", "אהבת  בחינת  היא  אברהם  של  שהאהבה 
גבול . בלי שהיא  רבה ", "אהבה  בחינת 

הנפש  על  ולפעול  ("דערנעמען") לחדור  אפשר  האלקית , הנפש  של  רבה  אהבה  התגלות  ֿ ידי ועל 
מתפעל  ואינו "בהמה ", הוא  שהרי הבהמית , הנפש  על  לפעול  ֿ אפשר  אי - עולם " "אהבת  ֿ ידי על  הבהמית :
ובאה  כשנמשכת  ֿ ודעת , מטעם  שלמעלה  רבה " "אהבה  ענין ודוקא  ֿ ודעת . טעם  ֿ פי על  שבהגבלה , מענינים 

הבהמית . הנפש  על  לפעול  בכחו יש  - ובמורגש  בהתגלות 

אבל  ֿ ודעת , טעם  ֿ פי על  שאינן המדות  ענין שהוא  בהמה , מאכל  משעורים , היא  סוטה  שמנחת  וזהו
מדות  מדות לא  - אדרבה  אלא  ֿ ודעת , רבה "מטעם  "אהבה  ענין שהוא  ֿ ודעת , מטעם 
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ואילך .)33 ד  לה, אמור לקו"ת -ראה מנחם תורת
וש"נ.התוועדויות  .63 ע' ח "ג 

רפ"ב.)34 סוטה
(ברע"מ ).)35 א צז, ח "ג 
ט .)36 פ"ט , במדב"ר ראה
כח .)37 ה, נשא
כז.)38 שם,
ל )39 אמור פ' הזהר ביאורי  גראה (קמ , האמצעי  אדמו"ר

ואילך ). תתקלז ע' (ח "ב ולהצ"צ ואילך ),
ב.)40 א, מלאכי 
ואילך .)41 נו ע' ח "א תער"ב המשך  וראה כח . עג , תהלים

ועוד . א'תנה. ע' ח "ג 
ו.)42 ג , משלי 
ובכ "מ .)43 א. צ, מסעי  לקו"ת וראה ב. יח , שם
כה.)44 ה, נשא
ואילך .)45 ג  כט , בהעלותך  לקו"ת



כב       

"בהמות "46(כידוע  בהמה 47בענין בחינת  ויש  ֿ ודעת , מטעם  שלמטה  בהמה  בחינת  שיש  רבים , לשון
ֿ ודעת ). מטעם  שלמעלה 

דקדושה ", ל "אחות  סוטה  מי השקאת  ֿ ידי שעל  אחתין", "תרתין בענין הנ"ל  הזוהר  מאמר  תוכן וזהו
ירכה ", ונפלה  בטנה  "וצבתה  דקליפה " ב "אחות  נפעל  האלקית , בנפש  רבה " "אהבה  התעוררות  ענין שהוא 

הבהמית , הנפש  של  המדות  כל  בירור  ענין שבה .שהוא  ירכיים ) ענין (שהוא  ֿ יסוד  ֿ הוד  נצח  בחינת  כולל 

הוא  הבהמית  הנפש  שורש  (שהרי האלקית  הנפש  משורש  למעלה  הוא  הבהמית  הנפש  ששורש  וכיון
גם  עליה  נעשית  הבהמית  הנפש  את  מבררת  האלקית  שהנפש  ֿ זה  ֿ ידי על  הרי מ 'תיקון'), שלמעלה  מ 'תהו'
"ונקתה  האלקית  בנפש  נעשה  הבהמית  בנפש  ירכה " ונפלה  בטנה  "וצבתה  ֿ ידי שעל  וזהו האלקית . בנפש 

זכרים " יולדת  נקבות  בריוח , יולדת  בצער  יולדת  "היתה  זרע ", דרכו 48ונזרעה  "איש  הוא  הזכר  שענין ,
העולם .49לכבוש " עניני על  ושליט  מושל  שנעשה  דהיינו ,

 הנפש בירור  הוא  העומר  ספירת  ענין גם  כי העומר , לענין אחתין" ד "תרתין הענין שייכות  וזוהי .
האלקית . בנפש  גם  עליה  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הבהמית ,

במאמר  שנתבאר  "קוממיות "18וכמו קומות 19בענין שתי את 20, מבררת  האלקית  שהנפש  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,
המדות  שבע  כל  בירור  ֿ ידי שעל  ועד  האלקית , הנפש  בקומת  גם  ועליה  תוספת  נעשה  הבהמית , הנפש  קומת 
עצם  שהוא  הנו"ן, שער  לעצם  באים  העומר ) דספירת  יום  מ "ט  ענין (שהוא  משבע  כלולות  שהן כמו

לעיל 21הכתר  שנתבאר  (וכמו ֿ תורה  למתן הכנה  הוא  זה  שענין קודם 18, בחוקותי פרשת  קורין זה  שמטעם 
ֿ תורה ). מתן

המנהג טעם  את  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי כיון 50ועל  ליום , דף  ליום  דף  סוטה , מסכת  הספירה  בימי ללמוד 
ֿ תורה . למתן ההכנה  שזוהי הבהמית , הנפש  בירור  עם  קשור  זה  שענין

***

 בסיום סוטה 51. לא 52מסכת  לתנא , יוסף  רב  ליה  אמר  חטא . ויראת  ענוה  בטלה  רבי, "משמת  שנינו:
אנא ". דאיכא  חטא  יראת  תיתני לא  לתנא , נחמן רב  ליה  אמר  אנא . דאיכא  ענוה  תיתני

הי 53ולכאורה  הוא  ל "עניו" עצמו את  שמחזיק  גופא  הא  הענוה ?, פך 

תיתני  "לא  אמר : כבוד , לו שנותנים  וכשראה  כבוד , לו הגיע  לא  דעתו, לפי יוסף , שרב  מפרשים , יש 
הוראה  זו הרי רב , כבוד  לו נותנים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  (לדעתו), כבוד  לו מגיע  שלא  דכיון אנא ", דאיכא  ענוה 

הדור . אנשי של  הענוה  על 

- אנא  "דאיכא  ֿ לשונו: וזה  כן, הפירוש  שאין מבהיר  רש "י שידיעתו אבל  מובן ומזה  ענוותן".
הענוה . למדת  סתירה  אינה  עניו, שהוא  יוסף  רב  של 

לעיל  להמבואר  בהתאם  הוא  זה  מעלותיו,54ענין אודות  לדעת  אדם  שיכול  הוא , הענוה  ענין שאמיתית  ,
כולל  מעלותיו, שכל  בעיניו שברור  כיון גמור , בביטול  הוא  הרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  עניו, שהוא  מעלתו על  גם 

לעיל . שנתבארו האופנים  ובשני וכו', הקב "ה  לו שנתן מה  אלא  שלו, אינן הענוה , מעלת 

"סיני" בשם  יוסף  רב  נקרא  זה  שמטעם  לומר , בבחינת 55ואפשר  היה  יוסף  רב  של  שהביטול  כיון -
בביטול . הוא  הרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  ה "הר ", מעלה  בו שיש  שאף  "סיני",
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ואילך .)46 סע"ג  יג , עקב לקו"ת ספמ "ו. תניא ראה
כב.)47 עג , תהלים
וש"נ.)48 א. כו, סוטה
ב.)49 סה, יבמות
ואילך .)50 עה ס"ע ח "ט  אג "ק גם וראה אייר. ז יום" "היום

תיב. ע' חי "ח 
51(- לקמן תשי "ב בהבא השבועות חג  ערב שיחת גם ראה

התוועדויות ( - מנחם וש"נ.תורת ואילך ). 210 ע' ח "ה

הגירסא )52 אבל  ענינים, עוד  המסכת בסיום גורסים יש
כבפנים. היא האמיתית

שליט "א )53 אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה - הסעיף סוף עד  מכאן
זו  במהדורא ואילך . 279 ע' ח "א בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל . ע"י  מ "מ  ציוני  איזה עוד  ניתוספו
54() ס"ט  סיון מבה"ח  בהו"ב, ש"פ -שיחת מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  .(311 ע' חכ "ב
א.)55 סד , ברכות



כג        

:"ענוותן "שאני רש "י ופירש  אנא ", דאיכא  ענוה  תיתני "לא  יוסף  רב  שאמר  וזהו .

ש  מעלות  מצד  התנשאות  שלילת  אינה  - ענוה " בטלה  רבי, "משמת  אומר  זה  שעל  - "ענוה " ,
המעלות  מצד  ההתנשאות  לשלילת  היא  הכוונה  אלא  ֿ זה , שלאחרי בדורות  גם  להיות  יכולה  כזו ענוה  כי

ש  .

הענינים  שכל  יודע  אזי אלקות , גילוי מאיר  כאשר  שכן, - אלקות  בגילוי צורך  יש  זו, ענוה  ובשביל 
עלול  אלקות , גילוי  מאיר  לא  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  ורגע ; רגע  בכל  לו נותנם  הקב "ה  אלא  משלו, אינם  שבו

("אייגענע "). עצמו מצד  הן שמעלותיו לחשוב  אדם 

אלקות  גילוי האיר  שבזמנם  התנאים , זמן בסוף  היה  רבי כי - ענוה " בטלה  רבי, "משמת  ששנינו וזהו
תורה ' ב 'לקוטי הפסוק 56(כמבואר  אותות 57על  כמה  עשו שהתנאים  שמצינו וכפי מלכות "), המה  "ששים 

אז  שהאיר  התורה  אור  בכח  שאז 58ומופתים  רבי", "משמת  אבל  ה "ענוה "; ענין אז להיות  יכול  היה  ולכן ,
ענוה ". "בטלה  אזי אלקות , גילוי נתבטל 

"לא  יוסף : רב  אמר  כך  ועל   ידי ֿ על  לפעול  האדם  בכח  והסתר , העלם  של  בזמן גם  כי - "
והראיה  להקב "ה ; שייך  לו שיש  מה  וכל  כלל , מציאות  שאינו לידע  בנפשו, אלקות  גילוי שיהיה  עבודתו
על  ראיה  הביא  ומזה  התנאים . זמן לאחר  שהיה  אף  ענוותן", "שאני רש "י ופירש  אנא ", "דאיכא  - לזה 
האמת , את  ולהרגיש  ולהכיר  בנפשו, אלקות  לגלות  האדם  בכח  עבודה , ֿ ידי שעל  הבאים , הדורות  כל 

ורגע . רגע  בכל  אותו המהווה  האלקות  מלבד  כלל  מציאות  שאינו

:" אנא דאיכא  חטא , יראת  תיתני "לא  נחמן רב  אמר  זה  שעל  חטא , ליראת  בנוגע  יובן ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

"יראת  היא הפירוש  שהיראה  - כפשוטו הוא  " 59 שהוא החטא  מענין שירא  היינו, ,
חסרון  החטא .60מלשון ֿ ידי על  שנעשה  אלקות  בגילוי החסרון שזהו ,

מאיר  היה  שאז התנאים , בזמן שייך  היה  זה  ענין כי - חטא " יראת  בטלה  רבי, "משמת  אמרו זה  ועל 
חסרון  שיהיה  שייך  שאז והיינו, אלקות . בגילוי מהחסרון יראה  שתהיה  שייך  היה  ולכן אלקות , גילוי
כללות  שמצד  זאת , ועוד  האור . נחסר  החטא  ֿ ידי ועל  האור , ישנו החטא  לולי שהרי  החטא , ֿ ידי על  באור 
יראת  בטלה  - רבי "משמת  אבל  מזה . ירא  שלכן האור , חסרון לו נוגע  אלקות , דגילוי ומצב  המעמד 

לו. נוגע  הדבר  שאין גם  ומה  אלקות , גילוי אין ֿ הכי בלאו שהרי חטא ",

אנא ": דאיכא  חטא , יראת  תיתני "לא  נחמן רב  אמר  זה  ועל 

בגמרא  איתא  נחמן, לרב  בכוכבים )61בנוגע  (חוזים  כלדאי לה  אמרו יצחק , בר  נחמן דרב  "אימיה  :
דשמיא ". אימתא  עלך  דתיהוי היכי כי רישיך , כסי ליה  אמרה  רישיה , גלויי שבקתיה  לא  הוה , גנבא  בריך 
חזר  הראש , כיסוי ממנו נסתלק  שכאשר  שם  בגמרא  כמסופר  זה , טבע  ממנו נתבטל  לא  ֿ כך  אחר  וגם 
שמים , מלכות  עול  לקבל  כדי הראש  כיסוי לעצת  תמיד  שהוצרך  שאף  ונמצא , הגניבה . טבע  ונתעורר 

חטא ". "יראת  ענין בעצמו לפעול  בידו עלה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף 

בעבודתו  לפעול  האדם  בכח  אלקות , גילוי מאיר  שאין בזמן שגם  הבאים , הדורות  כל  על  ראיה  ומכאן
"ירא  החטא .שיהיה  מעצם  יראה  - "

 זה ֿ ֿ פי על  הגמרא 62. מאמר  הקב "ה 63יובן שהרי קונו, מדעת  אדם  ילמד  לעולם  יוסף , רב  "אמר  :
סיני". הר  על  שכינתו והשרה  וגבעות , הרים  כל  הניח 
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ואילך .)56 ב מא, שה"ש
ח .)57 ו, שה"ש
ג .)58 כב, תזריע לקו"ת ראה
א.)59 פב, מטות לקו"ת
נא,)60 נצבים שם. לקו"ת ובפרש"י . כא א, ֿ א מלכים ראה

ואילך . שיז ע' תרצ"א ואילך . ב קצא, ח "א קונטרסים סה"מ  א.
ועוד .

(ובפרש"י ).)61 ב קנו, שבת
שבהערה)62 המוגהת השיחה המשך  - זה 53.סעיף
א.)63 ה, סוטה



כד       

להביא  הוצרך  למה  (ב ) גמור . מאיסור  ושמירה  חובה  אלא  טובה , עצה  זו אין הרי (א ) קשה : לכאורה 
מפורש  פסוק  זה  הרי כו', קונו מדעת  לב "?64ראיה  גבה  כל  הוי' "תועבת  -

לעיל  האמור  ֿ פי ענין 54ועל  דקליפה ; וישות  התנשאות  של  ענין על  אינו כאן המדובר  בפשיטות : יובן
כשמדובר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  קדושה , של  התנשאות  על  הוא  המדובר  סיני. מהר  ללמוד  צורך  אין זה 

דוקא . ביטול  הוא  לתורה  שהכלי אומרים  ֿ תורה , במתן

: יותר ובפרטיות  .

עליהם  תינתן שהתורה  שרצונם  וטענו ההרים  שאר  באו לכך 65כאשר  ראויים  שהם  היתה  כוונתם  -
על  תורה  ניתנה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  שבהם . דקדושה  המעלות  מצד   בבחינת הוא  גם  היותו עם  כי דוקא ,

טוריא " מכל  "מכיך  היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  מעלות , בו שיש  דהיינו התורה .66"הר ", לקבלת  כלי היה  ובזה  ,

בענוה  היה  ֿ מקום  מכל  מעלותיו, את  ידע  רבינו שמשה  שאף  הענוה , בענין י) (סעיף  לעיל  וכמדובר 
המפרשים  שכתבו וכמו המשנה 67ובביטול . מאמר  את 68בביאור  למד  שמשה  מסיני", תורה  קיבל  "משה 

"מכיך ". היה  ֿ מקום  מכל  מעלות , בו שיש  שאף  סיני, מהר  ענוותנותו

מעלותיו  את  ידע  יוסף  שרב  זה  שענין - קונו" מדעת  אדם  ילמד  "לעולם  יוסף  רב  שאמר  וזהו
קונו", "מדעת  למד  - י) סעיף  כנ"ל  אנא ", דאיכא  ענוה  תיתני "לא  אמר  (ולכן בביטול  היה  ֿ מקום  ומכל 

כנ"ל . "מכיך ", היה  מעלותיו שלמרות  סיני, הר  על  התורה  מנתינת 

להמנהג נוסף  טעם  וזהו חג50. ערב  בסיון, ה ' ביום  ולסיימה  הספירה , בימי סוטה  מסכת  ללמוד 
השבועות :

סעיף  (כנ"ל  הרצון לבעל  הביטול  ענין שהוא  לנשמע ", נעשה  "הקדמת  היא  ֿ תורה  למתן ההכנה  כי
עצמו  את  מבטל  הוא  ֿ מקום  מכל  מעלות , בו שיש  שאף  באופן הוא  זה  וביטול  .69א ).

"הקדמת  ענין שזהו אנא ", דאיכא  ענוה  תיתני "לא  סוטה : מסכת  סיום  את  בסיון בה ' לומדים  ולכן
כולה . השנה  כל  על  ובפנימיות  בשמחה  התורה  את  לקבל  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לנשמע ", נעשה 
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ה.)64 טז, משלי 
בובר).)65 (הוצאת יז סח , תהלים מדרש א. כט , מגילה ראה
שם.)66 תהלים ה. ה, שופטים ס' תיב"ע ראה
ס"ע )67 ח "א תש"ס) (קה"ת אבות" לפרקי  "ביאורים ראה

וש"נ. ואילך . 28
אבות.)68 ריש
להביטול )69 להרצון הביטול  בין בהחילוק הביאור חסר

) זה בענין - הרצון ).לבעל 

       

להביא  הוצרך  למה  (ב ) גמור . מאיסור  ושמירה  חובה  אלא  טובה , עצה  זו אין הרי (א ) קשה : לכאורה 
מפורש  פסוק  זה  הרי כו', קונו מדעת  לב "?64ראיה  גבה  כל  הוי' "תועבת  -

לעיל  האמור  ֿ פי ענין 54ועל  דקליפה ; וישות  התנשאות  של  ענין על  אינו כאן המדובר  בפשיטות : יובן
כשמדובר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  קדושה , של  התנשאות  על  הוא  המדובר  סיני. מהר  ללמוד  צורך  אין זה 

דוקא . ביטול  הוא  לתורה  שהכלי אומרים  ֿ תורה , במתן

: יותר ובפרטיות  .

עליהם  תינתן שהתורה  שרצונם  וטענו ההרים  שאר  באו לכך 65כאשר  ראויים  שהם  היתה  כוונתם  -
על  תורה  ניתנה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  שבהם . דקדושה  המעלות  מצד   בבחינת הוא  גם  היותו עם  כי דוקא ,

טוריא " מכל  "מכיך  היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  מעלות , בו שיש  דהיינו התורה .66"הר ", לקבלת  כלי היה  ובזה  ,

בענוה  היה  ֿ מקום  מכל  מעלותיו, את  ידע  רבינו שמשה  שאף  הענוה , בענין י) (סעיף  לעיל  וכמדובר 
המפרשים  שכתבו וכמו המשנה 67ובביטול . מאמר  את 68בביאור  למד  שמשה  מסיני", תורה  קיבל  "משה 

"מכיך ". היה  ֿ מקום  מכל  מעלות , בו שיש  שאף  סיני, מהר  ענוותנותו

מעלותיו  את  ידע  יוסף  שרב  זה  שענין - קונו" מדעת  אדם  ילמד  "לעולם  יוסף  רב  שאמר  וזהו
קונו", "מדעת  למד  - י) סעיף  כנ"ל  אנא ", דאיכא  ענוה  תיתני "לא  אמר  (ולכן בביטול  היה  ֿ מקום  ומכל 

כנ"ל . "מכיך ", היה  מעלותיו שלמרות  סיני, הר  על  התורה  מנתינת 

להמנהג נוסף  טעם  וזהו חג50. ערב  בסיון, ה ' ביום  ולסיימה  הספירה , בימי סוטה  מסכת  ללמוד 
השבועות :

סעיף  (כנ"ל  הרצון לבעל  הביטול  ענין שהוא  לנשמע ", נעשה  "הקדמת  היא  ֿ תורה  למתן ההכנה  כי
עצמו  את  מבטל  הוא  ֿ מקום  מכל  מעלות , בו שיש  שאף  באופן הוא  זה  וביטול  .69א ).

"הקדמת  ענין שזהו אנא ", דאיכא  ענוה  תיתני "לא  סוטה : מסכת  סיום  את  בסיון בה ' לומדים  ולכן
כולה . השנה  כל  על  ובפנימיות  בשמחה  התורה  את  לקבל  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לנשמע ", נעשה 
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בובר).)65 (הוצאת יז סח , תהלים מדרש א. כט , מגילה ראה
שם.)66 תהלים ה. ה, שופטים ס' תיב"ע ראה
ס"ע )67 ח "א תש"ס) (קה"ת אבות" לפרקי  "ביאורים ראה

וש"נ. ואילך . 28
אבות.)68 ריש
להביטול )69 להרצון הביטול  בין בהחילוק הביאור חסר

) זה בענין - הרצון ).לבעל 
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מוגה  בלתי

. תורה ֿ מתן לזמן הסמוכים  בימים  היא  הכנס  עריכת  שנה , מדי כנהוג 

ובמיוחד  יהדות , עניני בכל  – נצטוו ֿ ישראל  בני הרי שנה , מדי חוזרים  זו, ופגישה  שהכנס  ֿ פי ֿ על  ואף 
כחדשים ". בעיניך  יהיו יום  "בכל  - ֿ תורה  למתן בנוגע 

בזה : והביאור 

למרות  ולכן, כדבעי. יהודיים  חיים  יהיו שהחיים  באופן להתנהג  איך  הוראות  הם  התורה  עניני כל 
"כחדשים " הם  זאת  בכל  פעם , אחר  פעם  התורה  דברי על  אשר 1שחוזרים  עצמם , החיים  בדוגמת 

כל  ֿ זאת  בכל  שנה , ועשרים  מאה  עד  טובות , ושנים  ימים  באריכות  כולם  את  מברך  שהקב "ה  ֿ פי ֿ על  אף 
זו  לא  הרי טובים , לחיים  הקב "ה  ברכות  ֿ ידי על  – ואדרבה  חייו. ימי במשך  רגע  מכל  נהנה  ואחד  אחד 
יתירה  אלא  החיים ), ימי במשך  רבות  שנים  עברו שכבר  ֿ פי ֿ על  (אף  זה  ברגע  גם  ישנה  שההנאה  בלבד 
הכרה  מתוספת  כתוצאה  יותר , וחזקה  יותר  גדולה  ההנאה  נעשית  כו', לשנה  משנה  לזמן, מזמן - מזו

יום  בכל  הנשמה  את  מחזיר  שהקב "ה  כלומר , נשמתי", בי ד "החזרת  המתנה  בגודל  .והבנה 

שניתנו  מכיון - עצמם  מצד  גם  "כחדשים " הם  הרי בחיים , הוראה  הם  התורה  שעניני זה  על  ונוסף 
הזמן. בהגבלת  מוגבל  שאיננו הקב "ה  מאת 

מהחיים : ההנאה  להתחדשות  בנוגע  ֿ כן וכמו

כזו, במידה  ברכות  לתת  ביכלתו בוודאי הרי הגבלה , בשום  ֿ ושלום , חס  מוגבל  אינו שהקב "ה  מכיון
לו  ויהיה  יהנה  ֿ זאת  בכל  השנה , לסיום  קרוב  ואפילו בחייו, 119 ֿ ה  לשנה  להגיע  זוכה  אדם  כאשר  שגם 

ורגע . רגע  בכל  "געשמאק "

זה . מגיל  יותר  לצעירים  ביחס  הוא  שכן בוודאי - אופן ובכל 

אליהן שביחס  לנשים , בנוגע  יותר  מודגש  לעיל  ֿ פי האמור  שעל  הן, צעירות  כמה  עד  להזכיר 
בלבד  זו לא  הרי יהדות , ובעניני בתורה  קשורה  להיות  מחליטה  שאשה  בשעה  שכן, באמת . זה  הרי הנ"ל 
במקור  מתקשרת  ֿ זה  שעל ֿידי כיון צעירה , יותר  נעשית  לזמן שמזמן אלא  יותר , מבוגרת  נעשית  שאיננה 
חדשים  ותענוג  הנאה  להרגשת  עד  ורעננות , להתחדשות  הברכה  - כולל  הטובים , הענינים  וכל  הברכות  כל 
הדבר  אותו שזהו נדמה  ראשונה  ובהשקפה  פעם , אחר  פעם  עצמם  על  שחוזרים  אלו בענינים  גם  לגמרי,

היה . שכבר 

הנשמה , החזרת  ֿ ידי על  מחדש  החיים  מתחדשים  ויום  יום  בכל  באמת  כי - (כנ"ל ) הדבר  וטעם 
לגמרי. חדשה  הנאה  שמביא  לגמרי חדש  באופן "החזרת ",

נישאו, שטרם  (ואלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  נשואות  לנשים  בנוגע  הרי בכלל , לנשים  בנוגע  הוא  כן ואם 
משלהן). בית  טוב , למזל  יבנו, ה ' שבעזרת  לכך  מתכוננות  הן הרי

חדשה  וחיות  חדש  תענוג  לה  יש  ביומו יום  מדי איך  אמיתית  ֿ בית  עקרת  כל  אצל  במוחש  רואים 
ובילדיה . בבעלה  והטיפול  הבית , בהנהגת  חדשה  ו"נשמה "

את  מחנכת  וכבר  ארוכות , לשנים  זכתה  שכבר  לאחר  לתמוה : אפשר  הצד  מן שבמבט  ֿ פי ֿ על  ואף 
עדיין  לה  יש  מדוע  שנים , כמה  במשך  נחת  מהם  לראות  כבר  זכתה  ואפילו שנים , כמה  במשך  הילדים 

עצמו? ענין באותו רבה  ושמחה  גדולה  וחיות  ֿ כך , כל  גדולה  התפעלות 
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ס"ב.1) סא סימן או"ח  אדה"ז שו"ע



כו       

הראשונה ! בפעם  כמו כו' חדשה  ורעננות  חיות  ישנה  ביומו יום  שמדי המציאות , היא  כך  זאת , ובכל 
הראשונה ! הפעם  לגבי חיות  תוספת  ואפילו

אפשר  ואיך  בעבר , הנהגתה  היתה  איך  ההתבוננות  - היא  החיות  לתוספת  הטעמים  שאחד  ולהוסיף ,
סומך  כביכול , והוא , לידה , נתן שהקב "ה  הזכות  בעצם  נזכרת  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ה ', בעזרת  להבא , להוסיף 
טובה  בשעה  להתחתן  שמתכוננת  למי  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  ובילדיה  בבעלה  לטיפול  בנוגע  - עליה 

- הראויה ) בדרך  אותה  מחנכים  והוריה  ומוצלחת ,

היו  שכבר  אלו בדברים  גם  כו', ותענוג  שמחה  חיות , וחיזוק  תוספת  ישנה  זו, מהתבוננות  וכתוצאה 
ֿ זה . לפני פעמים  הרבה  ואפילו ֿ זה  לפני

 התורה ענין כללות  בתוככי ישראל , ובנות  נשי של  השליחות  לכללות  בנוגע  הוא  הנ"ל  כל  והנה ,
(כפי  הראשונה  בפעם  ֿ תורה  מתן מאז 3300 ֿ ה  בשנה  ֿ תורה  למתן ההכנה  בימי בעמדנו אמנם , ומצוותיה .

לא  שגם  חשבון הלוח , ֿ פי על  עז החשבון וביתר  שאת  ביתר  זה  הרי - לראות ) יכול  .2ֿ יהודי

בזה : והענין

מחדש . התורה  לקבלת  ומתכוננים  והטף , הנשים  האנשים  ביחד , ֿ ישראל  בני כל  מתאספים  אלו בימים 
קיבלו  כבר  וכו' הסבתות  אבותיהם , ואבות  ואבותיהם  ,3300 ֿ ה  הפעם  להם  שזו יודעים  שהם  ֿ פי ֿ על  ואף 
"קידוש " עושים  הראשונה , בפעם  כמו מחדש  החג  את  חוגגים  ישראל  כל  ֿ מקום  מכל  בעבר , התורה  את 

הזה ". לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו מברכים  וגם  וכו',

שהאנשים  בעוד  האנשים . לפני "שהחיינו" מברכות  הן שהרי הנשים , של  שייכותן בולטת  ובזה  -
ֿ טוב . יום  נרות  הדלקת  בעת  מברכות  הן הרי הקידוש , בעת  מברכים 

וגם  משלהן, נר  בעצמן מדליקות  ביותר , הקטנות  ואפילו ילדות , גם  - שנתפשט  הנכון המנהג  ֿ פי ועל 
- ֿ לארץ  בחוץ  הדרים  ֿ ישראל  בני וכמנהג  "שהחיינו", ברכת  - כולל  הברכות , כל  את  בעצמן מברכות  הן
גם  הברכות , כל  את  פעם  עוד  ומברכות  השניה , בפעם  נרות  מדליקות  השבועות  דחג  שני בליל  גם  הנה 

"שהחיינו". ברכת 

גאנצן  דעם  ("מיט  היהודי הרגש  ובהתעוררות  גדולה  בחיות  הלבביות , בתכלית  מברכות  ובוודאי
ֿ אחת ֿ ועל  מברכים , ֿ ישראל  שבני מה  לכל  מסכים  הברכות , כל  מקור  שהוא  והקב "ה  געפיל "), אידישן

התורה . וקבלת  ֿ תורה  למתן שבשייכות  לברכות  בנוגע  ֿ וכמה  כמה 

 שבדבר ה "שטורעם " כל  עם  היא  ושנה , שנה  בכל  ֿ תורה  למתן בנוגע  ההתחדשות  אשר  להוסיף , ויש 
עד  כולה , השנה  כל  ימי על  ישפיע  השבועות  שחג  היא  שהכוונה  ועד  כנ"ל ), וכו', "שהחיינו" (קידוש ,
המצוות . וקיום  התורה  בלימוד  להתחזק  וחיות  שמחה  תוספת  בהם  להביא  - הבאה  בשנה  השבועות  לחג 

חינוך  מקבלים  הם  שאם  לטף , בנוגע  הוא  כן בארוכה ), (כנ"ל  ונשים  לאנשים  בנוגע  שזהו כשם  - וגם 
ֿ תורה , למתן ההכנה  ימי שבבוא  היינו, זו. התחדשות  שנה  בכל  להיות  צריכה  אצלם  גם  הרי כדבעי, יהודי

כולה . השנה  כל  על  שישפיעו חדשה  ורעננות  תענוג  חיות , יקבלו

ֿ תורה , למתן ההכנה  ימי הם ) הלוח  ֿ פי שעל  אלו, ל (ימים  מתקרבים  כאשר  - בזה  מיוחדת  והוספה 
מ  'שבת  לאחר  בעמדנו - ועתה  סיון. ֿ חודש  מראש  ֿ ידי החל  על  החודש , כל  את  מברכים  שבה  ברכים '

תוקף . ביתר  הוא  הנ"ל  כל  ולכן ההכנה , לימי כבר  שייך  הזמן הרי החודש , ראש  ברכת 

בתורה  כמסופר  מיוחדת , מעלה  ובנות  לנשים  יש  ֿ תורה  למתן להכנות  בנוגע  כידוע , אשר  להוסיף , ויש 
- הדורות  כל  סוף  עד  ֿ ישראל  לבני ומסרה  מסיני תורה  שקיבל  - רבינו למשה  צוה  שהקב "ה  בשעה  אשר 
חדשים ) ובתוקף  בחיות  התורה  קבלת  תהא  שנה  3300 שלאחר  כזו (נתינה  ֿ ישראל  לבני התורה  את  לתת 

ישראל " לבני ותגיד  יעקב  לבית  תאמר  "כה  בתורה ) נכתב  (והציווי לו נאמר  ידבר 3- שבתחילה  היינו, ,
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כז        

והן  לנשים , ֿ לראש  לכל  שייכת  התורה  שקבלת  כלומר , האנשים , אל  ֿ כך  ואחר  הדור ) (שבאותו הנשים  אל 
מהאנשים . יותר  אצלן שישנה  כו' והלבביות  החיות  ה "שטורעם ", בתכלית  יקבלוה  בוודאי

הוא  כן - וכמובן בה , תלויה  הבית  אווירת  כל  הרי הבית ", "עקרת  היא  מהן אחת  שכל  מכיון - וגם 
מחדש . התורה  לקבלת  ההכנה  - עצמו זה  לענין בנוגע  גם 

: יותר ובפרטיות 

שליחות  הבית  עקרת  על  מוטלת  – תורתנו מתן זמן בסיון, השישי ליום  הסמוכים  בימים  בעמדנו
חדשה . ובחיות  חדשה  בשמחה  מחדש , ֿ תורה  למתן ההכנה  בבית  תתקבל  שבו האופן את  לקבוע  מיוחדת ,

בתורה , נכתב  שהדבר  (ומכיון בנשים  ההתחלה  היתה  הראשונה , בפעם  ֿ תורה  למתן שבהכנות  וכשם 
הרי  שנה , בכל  מהקב "ה  התורה  לקבלת  מתכוננים  כאשר  כך  – ושנה ) שנה  לכל  נצחית  הוראה  זו הרי
שכבר  עד  הבית , בני כל  על  זה  בכיוון להשפיע  מצליחות  והן הנשים , ֿ ידי על  ֿ לראש  לכל  היא  ההכנה 

התורה . בעניני חדור  הבית  כל  נעשה  ֿ תורה  מתן זמן לפני ימים  כמה 

כמה  שתחילתן - בגשמיות  לחג  ההכנות  בדוגמת  ביומו, יום  מדי ומוסיף  הלוך  אלו בהכנות  ומוסיפים 
זריזות  בתוספת  חיות , בתוספת  בהן, ומוסיפים  הולכים  החג , ליום  שמתקרבים  וככל  החג , לפני ימים 

ומוסיף . הלוך  וכו' שמחה  ובתוספת 

"שהחיינו". מברכים  שבו לרגע  לבוא  וזוכים  עצמו, ֿ טוב  ליום  שמגיעים  ועד 

על  לקב "ה  הודאה  - אני" "מודה  אמרו כבר  בבוקר , היום , שבאותו זה  על  שנוסף  הוא , הברכה  ותוכן
הדלקת  מצוות  את  לקיים  הזמן בבוא  הרי חדשים , חיים  שתתן חדשה  חיות  עם  מחדש , הנשמה  החזרת 

יום ֿ אור "נרות  ותורה  מצוה  ב "נר  הוספה  ישנה  שעתה  זה  על  "שהחיינו" מברכים  חדשה ,4טוב , בחיות  ,
התורה . וקבלת  תורה ") ("מתן התורה  נתינת  מתחדשת  שבו בשנה  היום  באותו שעומדים  כיון

ֿ יהודי, אינו לעיני גם  הנראה  (ובאופן הבית  עניני כל  את  בפועל , מאיר  ֿ טוב  יום  נרות  שאור  ובפרט 
משתמשים  שלא  כלים  ואפילו בבית , הנמצאים  הכלים  כל  ואת  וכו') האור  לתוספת  הסיבה  את  לו ואומרים 
אידישע  ("אן יהדות  של  כלי נהיה  הוא  וגם  היהודי, מהבית  חלק  הם  הרי - נדירות  בהזדמנויות  אלא  ַבהם 
ומוסיפים  הבית , כלי כל  על  מאירים  ֿ טוב  יום  נרות  כי יהדות , לעניני בו משתמשת  הבית  ובעלת  כלי")

כו'. בהצלחה  יהיה  הכלי ֿ ידי על  לפעול  רוצים  שאותו שהדבר  והצלחה , ברכה  בהם 

גם  בכל , הקב "ה  בברכות  להוספה  ֿ כך ) (אחר  זוכים  בתורה , ההוספה  ֿ ידי שעל  הידיעה  - זה  על  ונוסף 
ביתר  בהוספה  וטף , נשים  אנשים  ואחת , אחד  כל  של  ההכנה  תהיה  עכשיו שכבר  גורמת  גשמיים , בדברים 
ומוסיף , הלוך  ומתקדמים  והולכים  כו', המבלבלות  והמחשבות  הדאגות  כל  מתבטלות  וממילא  שאת ,

במיוחד . התורה  לקבלת  ובהכנה  בכלל , יהדות  עניני בכל  ולרוחב , לעומק 

***

 סמוך בעמדנו ובפרט  אזלינן, דמיניה  השבת  יום  של  השבוע  פרשת  עם  לעיל  האמור  את  לקשר  ויש 
עניני  בכל  והוספה  וחיות , מנוחה  תוספת  לוקחים  השבת , יום  של  וקדושה  מהמנוחה  כאשר  השבת , ליום 
השבת , לאחר  הבא  השבוע  (של  יומין" כולהו מתברכין השבת ) (מיום  ש "מיניה  כיון השבוע , במשך  יהדות 

בזוהר  שכתוב  למשך 5כמו התורה  את  קיבלו שבו החודש  של  ֿ חודש  ראש  חל  זה  בשבוע  - זה  על  ונוסף  ,(
שהוא  השבועות  חג  ערב  וגם  ההגבלה , ימי השבועות , לחג  ההכנה  ימי גם  באים  לזה  ובהמשך  החיים , כל 
יהדות  ותוספת  שמחה  הוספת  חיות , תוספת  עומק , תוספת  מוסיף  זה  וכל  השבוע , שבסיום  השבת  יום 
מכיון  - אדרבה  הרי רבות , פעמים  התורה  את  קיבלו שכבר  ֿ פי ֿ על  אף  ולכן, זו, בשנה  התורה  בקבלת 
'צעיר ' יותר  ויהיה  חיות , בתוספת  יהיה  שהדבר  פועל  גופא  זה  הנה  יהדות , ובעניני ביהודים  שמדובר 

ֿ ב ). א  סעיפים  (כנ"ל  כולה  השנה  כל  על  שיומשך  ולרוחב , לעומק  יותר  חזק  באופן וממילא , ו'חדש ',
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כח       

: ובהקדמה

―חלקים  גם  כולל  בתורה , שונים  חלקים  לומדות  קטנות , ילדות  ואפילו ובנות , שנשים  נהוג  בזמננו
יצטרכו  והבת  וכשהאשה  אותם , יודע  (הגדול ) האח  או שהבעל  כך  על  לסמוך  נוהגות  היו שבעבר  אלו
ישראל  מנהג  נעשה  התורה , בלימוד  ומוסיפים  והולכים  שזכינו לאחר  אמנם , אותם . ישאלו משהו לשאול 

הוא " שעברו.6(ש "תורה  בשנים  מאשר  יותר  תורה  לומדות  והבנות  שהנשים  (

ל  בנוגע  - כל את  וקיימו כשרות ) נשים  שעברו בדורות  ישראל  ובנות  נשי היו התורה , דברי
המצוות  את  קיימו קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  לזמן יותר  סמוך  שעברו, בדורות  – ואדרבה  כו', המצוות 
התורה , ידיעת  התורה , ללימוד  בנוגע  אבל  וכו', עדיין 'טרי' היה  ֿ המקדש  בית  שמראה  כיון חיות , בתוספת 
הוא ) תורה  ישראל  (ומנהג  במוחש  רואים  נותנת , שהתורה  בכח  ההבנה  – כולל  בשכל , התורה  והבנת 
ובנות  נשים  ֿ ידי על  בזה  הוספה  ישנה  לזמן) מזמן – שנה  ובכל  לשנה , משנה  - דור  (ובכל  לדור  שמדור 
לשאול  צריך  הגדול  האח  או הבעל  שלפעמים  שיתכן ועד  קטנות ), ילדות  גם  כולל  הנישואין, לפני (ואפילו

אצלם . שאירע  חדש  בדבר  להתנהג  איך  האחות  את  או האשה  את 

להדפיסם ) (שציוה  בזכרונות  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו, נשיא  סיפור  שאלה 7ובדוגמת  אודות 
ולפתע  המשפחה , ראשי האנשים  ובהם  המשפחה , בני כל  ברחוב  הלכו השבת  ביום  כאשר  שהתעוררה 
אלו  כל  ומבין - בהיתר  לכן קודם  שהוציאו הדברים  אותם  עם  לעשות  מה  ידעו ולא  נפסל  שהעירוב  נודע 
למרות  וזאת  המענה , את  ידעה  היא  ודוקא  לאשה , דוקא  השאלה  הופנתה  טיול , באותו שהשתתפו

מראש . בזה  לעיין שיכלו בלי לפתע  התעוררה  שהשאלה 

ומקווים  מתכוננים  שאמנם  כיון התורה , בידיעת  הנחיצות  יותר  גדולה  בזמננו שדוקא  להוסיף , ויש 
מיוחדת  בהכנה  צורך  ויש  החדש , המצב  יהיה  מה  מראש  לדעת  ֿ אפשר  אי אבל  טובים , דברים  שיבואו

שב  הטובים  הדברים  את  כדבעי לנצל  מאומות כדי לקבל  זוכים  ֿ ישראל  שבני מה  – (כולל  לזמן מזמן אים 
נוספים ). בתחומים  יותר  ורחבות  נוספות  אפשרויות  להם  יש  ֿ זה  ֿ ידי ועל  העולם ,

הקב "ה  בברכות  מוסיפים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  המצוות , בקיום  בפשטות , וגם  ברוחניות , ביהדות  להוסיף  כדי
ולימוד  המצוות  לקיום  מיוחדת  שייכות  להם  שאין כדברים  הנראים  אלו ענינים  ואפילו גשמיים , בענינים 

התורה .

( התורה ללימוד  (המסייעים  המפרשים  אשר  תמוה , דבר  ישנו אתמול , שקראו הפרשה  בתחילת 
זה  על  ישראל 8עומדים  לבני למסור  רבינו למשה  אמר  שהקב "ה  מסופר  בפרשה , הראשונים  בפסוקים  :

הארץ  ושבתה  הארץ  אל  תבואו "כי - להם ) לתת  הבטיח  (שאותה  ישראל  לארץ  כשיכנסו להתנהג  איך 
שביתה  של  במצב  תהי' שהארץ  הארץ ", "ושבתה  להיות  צריך  לארץ , יכנסו שכאשר  היינו לה '", שבת 
תוספת  בה  נפעל  ֿ זה  ֿ ידי על  כי לה '", "שבת  תהיה  הארץ  ואזי שמיטה , מצות  בה  יקיימו כי ומנוחה ,

הקב "ה . של  מצוה  בקיום  בגלוי קשורה  שהיא  כיון כו', קדושה 

שבהן  שנים  שש  שעוברים  לאחר  השביעית , בשנה  היא  השמיטה  ששנת  הוא  הדין המפרשים : ושואלים 
הפרשה ). בהמשך  (כמפורש  והגנים  השדות  את  עובדים 

למצות  אותם  יכין לארץ , ֿ ישראל  בני שבכניסת  רבינו למשה  נאמר  מדוע  להבין צריך  כן, ואם 
במשך  ֿ כך  ואחר  לארץ , לכניסתם  הראשון ביום  הנחוצים  בענינים  להתחיל  יותר  מתאים  לכאורה  השמיטה ?

שנים ? שש  לאחר  לקיים  שצריך  המצוה  על  להם  יספר  הזמן,

יהודי: בבית  ֿ הבית  בעלת  של  לתפקידה  במיוחד  שייך  בדבר , הביאורים  אחד  והנה ,

של  ֿ בית  בעלת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  נכרית , (אפילו אמיתית  ֿ בית  בעלת  של  בהנהגתה  כשמתבוננים 
המשפחה  בנין (דהיינו הבית  שבנין כזה  באופן היא  מלכתחילה , לבית , שהכניסה  רואים  יהודי) בית 
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כט        

יהיו  – וכו' וחיות  אור  מתמלא  הבית  ֿ ידיֿזה  שעל  שבבית , והרהיטים  הכלים  וכל  וכו') שלה  הפרטית 
שנקבע  הבית  יסוד  אלא  בלבד , המוכרחים  בענינים  מסתפקת  שהיא  היינו, החול , לימות  רק  לא  מתאימים 
בהם  לערוך  שתספיק  בהרחבה  יהיו שבבית  הגשמיים  הדברים  שגם  הוא , לשמה  ראויה  ֿ בית  בעלת  ֿ ידי על 

וכו'. בחיות  בשמחה , שבתות 

ענין  "מעין" שהם  דהיינו "קוראים " הם  כי קודש " "מקראי (הנקראים  ֿ טובים  בימים  מאשר  יותר  ועוד 
"קודש " שהיא  לה 9השבת  יש  עדיין ֿ טוב  יום  מאכלי שבהכנת  בעצמה , יודעת  ֿ בית  בעלת  שכל  וכפי ,(

עצמו, ֿ טוב  ביום  מכינים  העיקר  ואת  ֿ טוב , יום  מסעודות  חלק  רק  מכינים  ֿ טוב  יום  שבערב  כיון טירחא ,
בשבת  - זו שנה  בקביעות  או ֿ טוב , יום  (שלאחרי השבת  ביום  אבל  כו', יותר  טריים  יהיו שהמאכלים  כדי
צריך  שבת  שבערב  זו, שנה  בקביעות  (ובפרט  שבת  מערב  מוכן והכל  טירחא , כל  אין ֿ טוב ) יום  שלפני

ֿ טוב ). יום  מצרכי - ֿ פנים  ֿ כל  על  חלק  - וגם  לשבת , גם  להכין

("כי  מלכתחילה  בו, אשר  וכל  הבית , שיסוד  שמיד ונמצא , כזה  באופן הוא  הארץ "), אל 
לשבת . הדרוש  כל  את  מכינים  לבית  בכניסה  וכבר  לשבת , להתכונן מתחילים 

קובעים  לארץ , הכניסה  בתחילת  ומיד  שתיכף  ישראל , לארץ  ישראל  כלל  לכניסת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
הארץ  "ושבתה  היא  שהכוונה  . כנ"ל ,"

 מתחילתו שכבר  הארץ ") אל  תבואו ("כי יהודי בית  כל  של  ההנהגה  באופן הוראה  ישנה  ומכאן
לה '". ל "שבת  מוכן להיות  צריך 

ֿ ידי  על  בזה  להשתתף  צריך  שהבעל  מובן האשה , על  מוטלת  בזה  השליחות  שעיקר  שאף  [ולהעיר ,
בשמחה  יהיה  שהכל  ֿ טוב , ויום  לשבת  להתכונן יהודי צריך  שבה  הראויה  להרחבה  הדרוש  הכסף  אספקת 
ֿ ושלום , חס  בה " כל  חסר  ו"לא  אופן") געשמאקן א  און אופן, פרייליכן א  אופן, ברייטן א  ("אין ובהרחבה 
שמחה  היא  ֿ טוב  ויום  שבת  ששמחת  ישראל  כמנהג  אורחים , יזמינו המשפחה  לבני בנוסף  - ואדרבה 

אורחים ! ישנם  כאשר  אמיתית 

כלומר :

באופן  מלכתחילה , אותו, לקבוע  יש  הארץ "), אל  תבואו ("כי בישראל  בית  ומקימים  מתחתנים  כאשר 
שיוולדו  בילדים  הקשורות  שמחות  - כולל  בכלל , יהודיות  ושמחות  ֿ טוב  ויום  שבת  בו לערוך  שיוכלו כזה 
בתורה  העוסקים  והבנות  הבנים  של  רבים ) (לשון שמחות  בפועל  שם  יערכו הזמן שבבוא  זמן, לאחרי

בזה . וכיוצא  ברכות " "שבע  לסעודות  עד  ובמצוות ,

ב  שמלכתחילה  ֿ זה  ֿ ידי מתחילת ועל  שכבר  הקב "ה , של  לברכותיו זוכים  כזה , באופן הבית  אל  אים 
זו  ולא  אורחים , ויזמינו ֿ טובים  וימים  שבתות  בו שיערכו הארץ ", "ושבתה  בפועל  בו יהיה  לבית  הכניסה 

כו'. והשמחה  ההרחבה  בהרגשת  יוסיפו אלא  כו', לעול  יהיו לא  שהאורחים  בלבד 

התורה  יסודי על  עד  עדי בנין לבנות  לנישואין, המתכוננות  ישראל  בנות  את  גם  מחנכים  זו וברוח 
החינוך , שהתחלת  ולהוסיף , לנשים ). והן לאנשים  הן היא  הכתוב  הוראת  בפשטות , כמובן (שהרי, והמצוה 
אותן  שמחנכים  ביותר , קטנות  בילדות  גם  היא  לה '", שבת  הארץ  ד "ושבתה  באופן יהודי בית  בבניית 
גם  - השבועות  חג  (ובערב  בעצמן הברכה  את  ולברך  משלהם , ובנר  משלהם  בפמוט  שבת  נרות  להדליק 
שמחים  יחד  וכולם  ֿ באבע "), עלטער  ("די הסבתא  ואם  והסבתא  האם  כמו בדיוק  - "שהחיינו") ברכת 
של  נר  לאותו המיוחדת  הקב "ה , של  בברכתו מוסיף  נוסף  אור  וכל  ביחד , הבית  את  להאיר  שזכו מפני
ועוזרים  שעזרו המבוגרים , המשפחה  בני כל  של  בזכותם  גם  הוספה  נפעלת  - וכמובן קטנה , ילדה  אותה 
- התורה ) דרך  המאירה , בדרך  ללכת  הבנים  לחינוך  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  זו בדרך  הילדה  חינוך  בהמשך 
ויקויימו  הראויה , ובחיות  בהרחבה  יהיה  בהם  התלוי בבית  חלק  שאותו שלהם , בהצלחה  תוספת  שתהיה 
"ושבתה  ומיד  תיכף  יהיה  - הארץ " אל  תבואו "כי  - בחלקם  העבודה  בתחילת  שכבר  הקב "ה  ברכות  בהם 

ֿ טוב ). ביום  מאשר  יותר  (עוד  השבת  ביום  הראויה  להרחבה  שיזכו לה '", שבת  הארץ 
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ל       

סיבה  מאיזו אשר  שבסביבתם , ישראל  ובנות  נשי לכל  חיה ' 'דוגמא  יהיו בעצמם , כך  שיתנהגו ֿ ידי ועל 
כך  ינהגו הם  שגם  - אמיתי יהודי מחינוך  כתוצאה  אמיתית  יהודית  חיות  של  לאושר  זכו לא  שתהיה ,

כדבעי. יהודי לבית  ביתם  את  ויעשו

בעצמם , והשגה  להבנה  יגיעו ֿ כך  אחר  הרי הזולת , של  מההשפעה  כתוצאה  בזה  יעסקו שלכתחילה  ואף 
סעיף  (כנ"ל  ישראל  ובנות  נשי עם  גם  וכו') פירושים  עם  (בהרחבה , ויהדות  תורה  לומדים  שבדורנו ובפרט 

ז).

 האנשים העם , את  "הקהל  יהיה  הסביבה , על  ההשפעה  וכן זו, ברוח  והילדות  הילדים  חינוך  ֿ ידי ועל 
והטף " של 10והנשים  רוח  באותה  היהדות , ברוח  בשווה  חדורים  כאחד  ֿ ישראל  בני  שכל  יראה  והקב "ה  ,

בשבת  ובפרט  החול , בימות  ֿ יום  היום  בחיי יהודים  חיים  לחיות  תקיפה  והחלטה  בהקב "ה , בטחון
ֿ תורתנו. מתן זמן - השבועות  דחג  ֿ טוב  ביום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ֿ טוב , וביום 

הולך  וצומח , שהולך  בזה  מתבטא  חי דבר  - שבגשמיות  כשם  כי ומוסיף , דהלוך  באופן - זה  וכל 
לבו" אל  יתן "והחי - ברוחניות  גם  כך  ומתווספת , הולכת  שהחיות  היינו נותן 11וגדל , שהקב "ה  דמכיון ,

החיים , ימי כל  במשך  הגוף  כל  על  להשפיע  ֿ מנת  על  הלב  תוך  אל  החיות  את  ולתת  להוסיף  יש  חיות ,
ובהירה . חיה ' 'דוגמא  ֿ ידי על  הסביבה  כל  על  להשפיע  וכן

 השנה) הקהל " "שנת  פעמים ) כמה  (כמדובר  היא  שכולה  בשנה  נוספת  הדגשה  ישנה  זה  בכל 
ֿ פי  על  היהודי התאריך  את  בזה , וכיוצא  במכתב  כותב  יהודי שכאשר  שנה  - וכן השמיטה ), שנת  שלאחר 
מלמדת  שהשנה  כלומר , ּתׂשמח , שנת  (גם ) שפירושה  ת 'ש 'מ 'ח ' שנת  שזוהי כותב  הוא  הרי היהודי, ְִַהלוח 
ראויים ) כלים  לזה  להכין שצריך  (ורק  מיוחדות  וברכות  מיוחדת  הזדמנות  נותן הקב "ה  זו בשנה  אשר 
את  שיׂשמח  ּתׂשמח , - וגם  בשמחה , יהיו ביתו, בני עם  ואחד , אחד  שכל  ּתׂשמח , שנת  תהיה  השנה  ְְְִֵַַַַַשכל 

שבסביבתו. היהודים  שאר 

בלי  מתנענע  שהעולם  בלבד  זו שלא  שרואים  דמכיון כולו, העולם  בכל  שמחה  להביא  – מזו ויתירה 
ברעהו, איש  מלחמת  של  במצב  נמצא  כולו העולם  אלא  שאקלען"), איין אין זיך  האלט  וועלט  ("די הרף 
העולם , את  שברא  שהקב "ה  ומנהיגו, עולם  בורא  שישנו ההכרה  אלא  – לדבר  עצה  שום  רואים  ואין

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  וכתורת  רגע , ובכל  שעה  ובכל  יום  בכל  אותו ההשגחה 12מנהיג  את  מסלק  איננו הקב "ה  -
היהדות , באור  שלהם  האמות  ארבע  את  יאירו ֿ ישראל  שבני הוא  שרצונו אלא  לרגע , אפילו מהעולם 
את  לוקח  שיהודי ֿ זה  ֿ ידי על  הגלות , חושך  את  להאיר  – גם  כולל  העולם , כל  את  יאירו ֿ זה  ֿ ידי ועל 
שהגלות  כך  ה "גלות ", בתוך  אותו ומחדיר  עולם ", של  ו"אלופו העולם  בורא  שהוא  הקב "ה  - ה "אל "ף "

"גאולת " להיות  .13הופכת 

ה  אזי  גאולה , ממנה  ועושה  שלו הפרטית  הגלות  את  שהופך  הענינים ואחרי מכל  אותו גואל  קב "ה 
ולרוות  מצוות , ולקיים  תורה  ללמוד  ויוכל  שלו, והגוף  הנפש  מנוחת  את  ֿ ושלום , חס  לבלבל  שעלולים 
הקשורה  שתהיה , איזו מציאות , כל  התבטלה  שכבר  (כיון השלימות  בתכלית  – והנכדים  מהבנים  נחת 
את  שעורכת  ֿ הבית , עקרת  של  פעולתה  ֿ ידי על  ובפרט  אור , תוספת  שמוסיף  אלא  עוד  ולא  האור ), להיפך 
ֿ ידי  על  בולט  באופן מתבטא  שהענין כפי השלימות , בתכלית  מואר  יהיה  שהבית  כדי הראויות  ההכנות 

הזה ". לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו עליהם  שמברכים  ֿ טוב  יום  נרות  ֿ ידי על  ובפרט  שבת , נרות 

המפריעים  הענינים  כל  ויתבטלו לה '", שבת  הארץ  "ושבתה  שכתוב  מה  יקויים  ההכנה , בעת  וכבר 
כולה , השנה  כל  במשך  מנוחה  תהיה  והטף , הנשים  האנשים , מישראל , ואחת  אחד  כל  ואצל  למנוחה ,

כנ"ל . וּתׂשמח , ּתׂשמח  ושנת  הקהל ' 'שנת  היא  השנה  שכל  ְְִַַַובפרט 

 הוספה וכל  היהדות , להפצת  ֿ ישראל  בני בהכנת  הוספה  מביאות  לעיל  האמור  בכל  הפעולות 
שזוכים  הוא  גליק ") גרעסטער  ("דער  ביותר  הגדול  והאושר  הקב "ה , של  מצוותו ֿ לראש  לכל  היא  - ביהדות 
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יב.10) לא, וילך 
ב.11) ז, קהלת

בתחילתו.12) שעהיוה"א
ובכ "מ .13) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה



לי        

לו  ונותן ילד , או אשה  איש  יהודי, עם  ומתעסק  כביכול , עסקיו, מכל  שפונה  הקב "ה  מצוות  את  לקיים 
ואומר  ֿ טוב , ויום  בשבת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יום , בכל  להתנהג  איך  מפורטות  והוראות  תורתו את 

בעתם " גשמיכם  ונתתי גו' תלכו בחוקותי "אם  ֿ ישראל  דרשת 14לבני ֿ פי ועל  בשבת ), בתורה  שקראו (כמו
ֿ פה  שבעל  בתורה  ז"ל  שתנהל 15חכמינו ומבקש  בישראל , אשה  לכל  ופונה  כביכול , מתחנן, הקב "ה  הרי ,

נרות  ותדליק  תוסיף  היא  גם  - עושה  שאמ ּה למה  שבנוסף  ילדה , לכל  ופונה  היהדות , בדרך  ביתה  ִָאת 
השייכות  הברכות  כל  את  ויאמר  כיפה  יחבוש  טלית ֿקטן, שילבש  - יהודי ילד  ולכל  ֿ טוב , ויום  שבת ֿקודש 

- לילדות ) שניתנו מהמצוות  יותר  שהם  לילדים , השייכות  המצוות  בשאר  בזה  (וכיוצא  ציצית , למצות 

שמגיעים  עד  ומצוותיה , בתורה  הפעולות  לשאר  מתקבצת  ביהדות , והוספה  פעולה  כל  - זה  על  ונוסף 
והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  ממהר  זה  וכל  המצוות , וקיום  התורה  בלימוד  גדולה  לעשירות 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על 

 מאירים הגלות  בזמן עוד  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הצדקה , מצות  עם  הכינוס  את  מקשרים  - ֿ דא  בכגון כנהוג 
(לאחר  בביתם  יהיה  גם  שכך  הילדים  על  ומשפיעים  מהבית , לגמרי הגלות  לגירוש  - ועד  החושך , את 
לא  שתהיה , סיבה  מאיזו (אם  לשכנות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  לנישואין), ההכנה  בעת  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  הנישואין,

יהודי). חינוך  קבלת  של  לאושר  זכו

גדול " "קהל  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי תורה 16ועל  לעניני ישראל  בני כל  של  הקהל ') ב 'שנת  בעמדנו (ובפרט 
" ֿ תורה  מתן בשעת  שהיה  וכמו ומצוות , "17"ו ויחידה , אחת  נשמה  עם  ויחיד , אחד  כגוף  -

 במשך בתורה  ללמוד  ֿ כך  ואחר  אחד , מה ' אחת " "תורה  לקבלת  - יחד  וכולם  ויחיד , אחד  לב  עם  - "
וקירוב  הגלות  סיום  את  יותר  עוד  מזרז גופא  וזה  בגלות , נמצאים  עדיין שבו מהזמן החל  כולה , השנה  כל 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ש "בנערינו עד  הגאולה , ד "קהל 18וזירוז באופן וטף ", ונשים  "אנשים  ,
הנה " ישובו להר 16גדול  - גופא  ושם  הקודש , עיר  לירושלים  - גופא  ושם  הקודש , לארץ  – ובזריזות  ,

השלישי, ֿ המקדש  בבית  – גופא  ושם  הבית , הר  הקודש ,

עין" כהרף  אפילו עיכבן ו"לא  ממש , בימינו במהרה  - זה  .19וכל 

קבלת  ֿ ידי על  ֿ מצוה , לשליחת  אחת  כל  בעשיית  (כאמור ) הוא  הכנס  שסיום  מכיון זה , בכל  נוסף  וזירוז
תכונה  ישנה  הצדקה  שלמצות  כיון השבועות ), חג  לפני - אופן ובכל  מחר , או (היום  לצדקה  לתתו דולר 

האמיתית  הגאולה  את  ומקרבת  מהגלות  היציאה  את  שמזרזת  .20מיוחדת 

ומ  הפרטיים  בחיים  המפריעים  שונים  ענינים  דהיינו הפרטית , מהגלות  מהיציאה  מנוחת החל  ונעים 
לפעול  הצדקה  מצות  של  בכוחה  הנה  השלימות , בתכלית  תהיה  לא  הנפש  שמנוחת  - ֿ פנים  ֿ כל  ועל  הנפש ,

מדה " כנגד  "מדה  - זה  ממצב  אם 21גאולה  (הן הצדקה  למקבל  ומזון חיות  הוסיף  הצדקה  שנותן כשם  ,
הקב "ה , לו יתן כך  אנשים ), וכמה  לכמה  מסייע  מוסד  כל  שהרי מוסד , זהו אם  והן פרטי, איש  הוא 
וממילא  ברוחניות , והן בגשמיות  הן המובנים , בכל  ושמח , בריא  מקיץ  החל  עניניו, בכל  ברכות  ובהוספה ,
ֿ זה  ולפני השבועות , בחג  ובפנימיות  בשמחה  התורה  לקבלת  בהכנות  ובחיות , בזריזות  הוספה , גם  תהיה 
אור  תוספת  שיפעל  באופן לבב , ובטוב  בשמחה  - השבועות  חג  ערב  ֿ קודש  שבת  בערב  הנרות  הדלקת  –
שבת 'דיקער  אמת 'דיקער  ("אן כ "שבת " נעשה  שכולו הארץ ", "ושבתה  בו ומתקיים  בבית , אשר  ובכל  בבית 
נרגשת  כבר  ֿ טוב , ויום  לשבת  ההכנה  בימי שגם  כך  כדי ועד  הויז"), שבת 'דיקע  אמת 'דיקע  און לעבן,

ֿ טוב . ויום  שבת  ושמחת  המנוחה 

 הפסוק כלשון בפשטות , ממש , ובפועל  ממש , בקרוב  יהיה  אלו, ענינים  בכל  שמהדיבור  ֿ רצון ויהי
תבואו  "כי - לשבת ) הסמוך  היום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ועל ֿאחת  יומין", כולהו מתברכין (ד "מיניה  בשבת  שקראו
ומיד  תיכף  יבואו והטף , הנשים  האנשים  ישראל , כלל  בתוך  ומאתנו מכם  ואחת  אחד  שכל  הארץ ": אל 
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ז.16) לא, ירמי '
ורא 17) ב. יט , יתרו שם.פירש"י  מכילתא ה

ט .18) יו"ד , בא
מא.19) יב, בא ופירש"י  מכילתא
פל "ז.20) תניא א. יו"ד , ב"ב ראה
ואילך .21) ב ח , סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין



לב       

ובאופן  דאגות , שום  ללא  ושמחה  מנוחה  מתוך  פנים , קבלת  הארץ ", ל "ושבתה  יזכו ושם  הקודש , לארץ 
עשויה " מלאכתך  בו"22ד "כל  עצב  אמיתית .23ו"אין ביהדות  אמיתית , בחיות  -

ליציאה  עד  הפרטי, מהגלות  היציאה  את  ממהר  גופא  וזה  בגלות , נמצאים  כשעוד  - בזה  וההתחלה 
והשלימה . האמיתית  גאולה  - בפשטות  מהגלות 

ֿ זה , שלפני משבת  החל  ובפנימיות , בשמחה  התורה  לקבלת  בהכנות  יותר  עוד  מוסיפים  ואזי
ממש . בפועל  גדולה  לשמחה  ועד  ההגבלה , וימי ֿ זה , שלפני ֿ חודש  ראש 

והולכים  ברוחניות , והן בגשמיות  הן בברכותיו, ומוסיף  הולך  והקב "ה  יהדות , עניני בכל  ומוסיף  והלוך 
וטוב  שמחה  ריקים מתוך  ו"כלים  יהודיים , "כלים " לכך  ועושים  הקב "ה , של  ברכותיו כל  את  לקבל  לבב ,

תמעיטי" ויהיה 24אל  הקב "ה , של  בברכותיו הוספה  עוד  ולפעול  יהדות , עניני בכל  יותר  להוסיף  יש  אלא  ,
התורה . לקבלת  הכנה  של  שבוע  חיות , מלא  יהודי שבוע  ובריא , טוב  שבוע 

ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  פני לקבלת  וכן

תחיינה . לנאספות  לחלקם  ֿ מנת  על  דולר  של  שטרות  הכנס , למארגנות  נתן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
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ט .22) כ , יתרו ופירש"י  מכילתא
סה"ז.23) פ"ב ברכות ירושלמי 

ג .24) ד , מ "ב ― הכתוב ל '

       

ובאופן  דאגות , שום  ללא  ושמחה  מנוחה  מתוך  פנים , קבלת  הארץ ", ל "ושבתה  יזכו ושם  הקודש , לארץ 
עשויה " מלאכתך  בו"22ד "כל  עצב  אמיתית .23ו"אין ביהדות  אמיתית , בחיות  -

ליציאה  עד  הפרטי, מהגלות  היציאה  את  ממהר  גופא  וזה  בגלות , נמצאים  כשעוד  - בזה  וההתחלה 
והשלימה . האמיתית  גאולה  - בפשטות  מהגלות 

ֿ זה , שלפני משבת  החל  ובפנימיות , בשמחה  התורה  לקבלת  בהכנות  יותר  עוד  מוסיפים  ואזי
ממש . בפועל  גדולה  לשמחה  ועד  ההגבלה , וימי ֿ זה , שלפני ֿ חודש  ראש 

והולכים  ברוחניות , והן בגשמיות  הן בברכותיו, ומוסיף  הולך  והקב "ה  יהדות , עניני בכל  ומוסיף  והלוך 
וטוב  שמחה  ריקים מתוך  ו"כלים  יהודיים , "כלים " לכך  ועושים  הקב "ה , של  ברכותיו כל  את  לקבל  לבב ,

תמעיטי" ויהיה 24אל  הקב "ה , של  בברכותיו הוספה  עוד  ולפעול  יהדות , עניני בכל  יותר  להוסיף  יש  אלא  ,
התורה . לקבלת  הכנה  של  שבוע  חיות , מלא  יהודי שבוע  ובריא , טוב  שבוע 

ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  פני לקבלת  וכן

תחיינה . לנאספות  לחלקם  ֿ מנת  על  דולר  של  שטרות  הכנס , למארגנות  נתן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
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ט .22) כ , יתרו ופירש"י  מכילתא
סה"ז.23) פ"ב ברכות ירושלמי 

ג .24) ד , מ "ב ― הכתוב ל '

              

          
        

       
          

         
       

          
        
    

          
         

       
     

     
         

      
     

     
          

          
         
        

      
      

         
         

         
        

        
       

           
          

         
         
         
        
            

      


          

      
       
         

        
          

           
          

   

































































































המשך ריאוב למס' זרחים ליום שרת קודש עמ' ר
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מוגה  בלתי

 בקרא כמפורש  - סיון ֿ חודש  בראש  התחילה  ֿ תורה  למתן ההכנה  עיקר  ביום 1. גו' השלישי "בחודש  :
ֿ חודש  (ראש  ֿ תורה .2הזה  למתן ההכנה  עיקר  התחילה  שאז גו", ישראל  שם  ויחן גו' סיני מדבר  באו (

גו'" השלישי ביום  ל "ויהי עד  כו', ההגבלה  ימי גם  כולל  הפרשה , בהמשך  בפרטיות  ניתנה 3כמסופר  שבו
התורה .

אחד " בלב  אחד  "כאיש  יחיד , לשון "ויחן" בתיבת  הדיוק  - ֿ פה  שבעל  בתורה  המבואר  ֿ פי על  ,4ובפרט 
תורתי" את  להם  שאתן השעה  הרי הקב "ה .. "אמר  .5שאז

אור ' ב 'תורה  כמבואר  - התורה  בפנימיות  ביאור  גו',6ובתוספת  השלישי" "בחודש  ֿ המתחיל  דיבור 
לך " תספר  שבועות  "שבעה  העומר , ספירת  עבודת  ֿ ידי על  היא  ֿ תורה  למתן שההכנה  הרי 7שמכיון ,

ישראל  אז ונעשו השבוע , כל  נכנס  כבר  כאילו הוא  סיון) ֿ חודש  (ראש  בו שלישי ביום  השביעי, "בשבוע 
כו'". לקבל  ועומדים  מוכנים 

וסוף  תשלום  "זמן שבהוד , הוד  ספירת  בעומר , בל "ג  העומר  ספירת  עבודת  שלימות  על  נוסף  כלומר ,
המ  עיקר  מבחינת  נחשב  לא  ואילך  שבהוד  הוד  מבחינת  כי המדות , פרטי 8דות "לעיקר  בירור  גם  נשלם  -

השבוע , כל  נכנס  כבר  כאילו שנחשב  השביעי, בשבוע  השלישי ליום  עד  שבהוד , הוד  שלאחרי המדות 
ממש . המדות  פרטי כל  בירור  שלימות 

" ונעשים נזכרים  האלה  "הימים  - ושנה  שנה  בכל  סיון ֿ חודש  בראש  ֿ זה  ֿ דרך  :9ועל 

(בכל  העומר  ספירת  עבודת  וסיום  לגמר  בסמיכות  העומר , לספירת  שלישי" ביום  השביעי "בשבוע 
כבר  נעשו ישראל  של  מצדם  הרי – העולמות ") בכל  רב  שפע  "יושפע  פעולת  גם  כולל  פרטיה , ,

ופרטי  הפרטים  בכל  ומתגלית  שנמשכת  כפי הקב "ה , של  ורצונו חכמתו התורה , לקבלת  וכו', וקדוש  טהור 
וחמורין  "חביבין אשר  ֿ פה , שבעל  בתורה  "פירושה " גם  כולל  הקלף , על  לדיו עד  סופרים 10פרטים , דברי

.11כו'"

גם  נכללת  שבזה  אחד ", בלב  אחד  "כאיש  יחיד , לשון "ויחן" האחדות , בענין כשמוסיפים  ובפרט 
ה  של  נעלית  הכי לדרגה  מתעלה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  וגם הפעולה  מובן שהרי שבישראל ,

ירד  נעלית  בדרגה  שנמצא  שיהודי ֿ ושלום , חס  לגרוע  בא  אינו אחד " בלב  אחד  ד "כאיש  שהענין פשוט 
נעשים  שכולם  להיפך , לומר  צריך  ֿ כרחך  על  אלא  כו', ממנו שלמטה  זה  של  לדרגתו וישתווה  ממדרגתו

ש  ֿ זה  ֿ ידי על  אחד " שביניהם ."כאיש  המעולה  של  נעלית  הכי לדרגה 

ההכנה  עבודת  עניני בכל  יותר  נוסף  סיון, ֿ חודש  ראש  ומעלת  בתוכן להתבונן שמוסיפים  שככל  ומובן,
ֿ תורה . למתן

 התורה לימוד  ֿ ידי על  ֿ תורה  למתן ההכנה  כללות  על  [בהוספה  שילמדו ונכון כדאי ובפרט 12ולכן, ,
ענין אודות  מדובר  שבו התורה  "בחודש בחלק  הדרוש  גם  התורה , בפנימיות  והן בנגלה  הן ,
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ֿ ב.1) א יט , יתרו
עה"פ.2) בפירש"י  הובא ב. פו, שבת
טז.3) שם,
שם,4) מכילתא וראה ב). (שם. עה"פ פירש"י 
השלום.5) פ' דא"ז ט . פ"ט , ויק"ר
סע"ג ).6) (סז, יתרו ר''פ
ט .7) טז, ראה פ'
ואילך .8) סע"א דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
ונת'9) הובא שובבים, תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס'

חומריות 10) - חומריות מלשון גם הוא ש"חמורין" להעיר,
שהיא הכתוב כפי  בפירוש הבעש"ט  תורת וע"ד  כמובן. ,
תראה שנראה "כי  שאף - הגוף חומריות על  דקאי  גו'",

החומר  וזיכוך  בירור מיד  נעשה מ "מ  ד "שונאך ", באופן לכתחילה
כש"ט  שבט . כ "ח  יום" ("היום עמו" תעזוב ד "עזוב באופן כו',

וש"נ). סט "ז. הוספות
ה"ד .11) פי "א שם ירושלמי  במשנה. - ב פח , סנהדרין ראה

ועוד .
להיות12) צריכה הכנה שהרי  .מתכוננים שאליו



לד       

והולך  דמוסיף  ובאופן עצמו, ֿ חודש  בראש  – בזריזות  ולהתחיל  לעיל ), (הנזכר  אור ' ב 'תורה  השלישי"
ֿ זה , שלאחרי בימים 

ואחת  אחד  לכל  שייך  זה  שענין ולהדגיש  ומקום , מקום  בכל  כן שיעשו ֿ מנת  על  זאת  יפרסמו ובוודאי
– לקטנים  וגם  ישראל , לכל  שייך  ֿ תורה  מתן ענין שכללות  כשם  והטף , והנשים  האנשים  מישראל ,
הקטנים  של  ה "ערבות " ֿ ידי על  היתה  בניֿישראל  לכל  התורה  נתינת  - ואדרבה  חינוך , מצד  ֿ פנים  ֿ כל  על 

אותנו" עורבים  "בנינו ומצוות , בתורה  עדיין נתחייבו ,13שלא 

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  - הקהל ' 'שנת  זו, בשנה  יתירה  קטני 14ובהדגשה  גם  (כולל 
לחינוך  הגיעו שלא  ממש  לשמוע ,15קטנים  והנשים  ללמוד  "האנשים  התורה , בענין מתאחדים  שכולם  ,(

למביאיהם " שכר  ליתן ֿ עצמם ).16והטף .. מצד  להם  שיש  השכר  על  (נוסף 

מישראל , ואחת  אחד  לכל  כו' ולהסבירו ללמדו שיכולים  הנ"ל , הדרוש  ללימוד  בנוגע  גם  מובן ומזה 
דיליה . שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  והטף , והנשים  האנשים 

.'גו השלישי" "בחודש  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

 בשלישי למתןֿתורה  ההכנה  בעניני יותר  עוד  נוסף  - סיון ֿ חודש  בראש  תורה  למתן ההכנה  על  נוסף 
הכתוב 17בסיון  כלשון ההגבלה , ימי שלושת  מתחילים  שבו הקרובה 18, ההכנה  וקדשתו", ההר  את  "הגבל 

ממש . ֿ תורה  למתן

זו: שנה  בקביעות  הגבלה  ימי בשלשת  מיוחד  וענין

שבתא " "קמי בשבוע , חמישי ביום  - זו בשנה  ההגבלה  ימי שלושת  הששי,,19התחלת  ביום  והמשכם 
ממש . השבת  ביום  שחל  השבועות  חג לערב  עד  שבת , ערב 

ז"ל  רבותינו כמאמר  – ֿ תורה  למתן והשייכות  הקשר  יותר  מודגש  ניתנה 20ובזה  בשבת  ֿ עלמא  "דכולי
אור ' ב 'תורה  הזקן רבינו ביאור  ֿ פי על  ובפרט  לישראל ", שלאחריו,21תורה  נשיאינו רבותינו (וביאורי

הוא . אחד  ענינם  ותורה  ששבת  שלהם ) חסידות  בדרושי

"שבת " בשם  נקראים  - חכמים  תלמידי - ולומדיה  מלמדיה  התורה , שנושאי כך , כדי וכפי 22ועד  ,
יוחאי  בן שמעון לרבי בנוגע  מיוחדת  בהדגשה  ששיבחוהו 23שמצינו השבחים  בשם 24שבין קראוהו

.25"שבת "

בתפילתו  אומר  מישראל  ואחד  אחד  כל  שהרי - מישראל  ואחד  אחד  לכל  גם  שייך  זה  שענין ולהעיר ,
בתורתך " חלקנו מיוחד 26"ותן חלק  יש  מישראל  ואחד  אחד  שלכל  היינו, דייקא , "חלקנו" של 27, בתורתו

שנעשה  ("חלקנו"), שלו חלק  זה , עם  וביחד  התורה הקב "ה , .28על 

בימי  בקביעות  גם  מודגשת  לתורה  ששייכותם  זו בשנה  ובמיוחד  ההגבלה , ימי שבשלושת  מובן ומזה 
תורתנו". מתן ל "זמן כהכנה  שנעשים  העבודה  עניני בכל  עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  - השבוע 
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(א).13) ד  פ"א, שהש"ר
יב.14) לא, וילך 
ועוד .15) . 489 ע' חכ "א בלקו"ש בהנסמן ראה
עה"פ.16) בפירש"י  הובא סע"א. ג , חגיגה
גם החל 17) כולל  ערבית, תפילת לאחרי  ובפרט  סיון, ג '

יום". וארבעים שבעה "היום סיון, דג ' ספה"ע
כג .18) יט , יתרו
סע"א.19) קו, פסחים
ב.20) פו, שבת
ואילך .21) א פח , ויקהל  ג . ע, יתרו
שבת 22) סע"ב. מז, בברכות ומרומז ועוד . א. כט , זח "ג  ראה

רע"א. קיט ,
מיוחד 23) שלב שבהוד , הוד  בעומר, דל "ג  ההילולא בעל 

ס"א. כנ"ל  למ "ת, בהכנה
דא 24) הוי ', האדון פני  "מאן עליו שאמרו כך , כדי  עד 

א). לח , (זח "ב רשב"י "
א.25) קמה, ב. קמד , זח "ג 
מ "כ .26) פ"ה אבות
וש"נ.27) ואילך . 116 ע חי "ג  לקו"ש ראה
שהחיוב 28) ב) כב, (מכות בגמרא דעה שמצינו כך , כדי  ועד 

התורה  מפני  לעמוד  מהחיוב יותר גדול  תורה לומדי  מפני  לעמוד 
עצמה.



לה        

 ההוראה גם  להדגיש  יש  – ההגבלה  ימי בשלושת  ֿ תורה  למתן ההכנה  עבודת  עניני בין והנה ,
נשיא , אחר  נשיא  דור , אחר  מדור  מסורת  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  לנו שנמסרה  הכללית 

הזמן" עם  "לחיות  - הזקן לרבינו זה .29עד  ליום  השייך  הפרשה  חלק  ובמיוחד  השבוע , פרשת  ,

עד  מחמישי ההגבלה , ימי שלושת  התחלת  בשבוע , חמישי יום  של  החומש  שיעור  - ֿ דידן ובנידון
במדבר . בפרשת  ששי

ועוד : זאת 

היום " אחר  הולך  "הלילה  ענינים  שבכמה  אברים 30מכיון כנגד  שהיא  ערבית , בתפילת  גם  כמודגש  ,
יום  בעוד  נתאכלו שלא  היום 31ופדרים  עם  גם  קשור  ההגבלה ) ימי שלושת  (תחילת  סיון ג ' שליל  נמצא , -

בשבוע . רביעי יום  סיון, ב ' שלפניו,

מרביעי  כלומר , חמישי), יום  של  השיעור  על  (בהוספה  רביעי יום  של  השיעור  עם  גם  לחיות  יש  ולכן,
כדלקמן. במדבר , בפרשת  ששי עד 

 קרבנות (של  ופדרים  אברים  בהקטרת  שמתבטאת  שלפניו ליום  הלילה  של  שהשייכות  - ובהקדמה 
כו': אדרבה  אלא  חסרון, של  ענין אינה  בלילה , היום )

רשות  שהיא  ערבית  לתפילת  חובה , שהן ומנחה  שחרית  תפילות  בין לחילוק  הפשוט  -32הטעם  הוא  ,
ומנחה  שחרית  תפילות  תיקנו (שכנגדם  הערביים  בין של  ותמיד  שחר  של  שתמיד  חובה 33לפי קרבנות  הם  (

ֿ כן  ֿ אם  אלא  יום , בכל  קבוע  דבר  היה  לא  בלילה  ופדרים  אברים  הקטר  ֿ כן ֿ שאין מה  לעולם , ביום  יום  מדי
הלילה . כל  והולכים  קרבים  שאז היום , במשך  הקרבנות  שאר  ופדרי העולה  אברי להקטיר  הספיקו לא 

רשות . אלא  חובה  שאינה  ערבית , בתפילת  ודוגמתו

היא  ביום ) הקטירום  (שלא  בלילה  ופדרים  האברים  להקטרת  שהסיבה  לומר  כלל  הכרח  אין אמנם ,
("כהנים  הזריזות  בתכלית  עבודתם  עובדים  הכהנים  כאשר  גם  שהרי הכהנים , של  בזריזותם  חסרון בגלל 

הן" הערביים 34זריזין בין של  מתמיד  רק  לא  להתעכל , הספיקו שלא  ופדרים  אברים  שישארו להיות  יכול  (
ֿ גבי  על  כולם  להקטיר  הספיקו שלא  הקרבנות  ריבוי מפני - היום  כל  במשך  ֿ זה , שלפני מהקרבנות  גם  אלא 
של  מוגבלת  מדה  לעכל  שיכולות  והגבלה , במדידה  הן החיצון מזבח  של  המערכה  שמדות  היות  המזבח ,

היום . במשך  קרבנות 

האברים  הקטרת  לדחיית  שהסיבה  אדרבה )ונמצא , אלא  החסרון, מפני (לא  היא  -ופדרים 
בענינים  רב  שפע  גם  נמשך  שממנו רוחניים , בענינים  רב  [שפע  לישראל  הקב "ה  שנותן השפע  ריבוי מצד 

ֿ ישראל  בני מקריבים  שאז גשמיים ],  צריכים ולכן היום , במשך  כולם  להקטיר  מספיקים  שלא 
ופדרים  האברים  כמות  גם  תגדל  - היום  קרבנות  מספר  ויגדלו השפע , ריבוי שיגדל  וככל  בלילה . להקטירם 

בלילה . שמקטירים 

ל  במיוחד  שייך  כו' השפע  מריבוי כתוצאה  הקרבנות  שריבוי להוסיף , ישנו ויש  שבהם  -
שמחה  ושלמי חגיגה  שלמי ראיה , עולות  קרבנות , ריבוי להביא  להביא 35חיוב  ו"מצוה  ,  שנאמר ,36

ידו" לך "37כמתנת  נתן אשר  אלקיך  ה ' כברכת  נאמר  זה  על  מרובים , ונכסים ) (אוכלים  וזה  "זה  ,38.

ב  ביותר  הדבר  מודגש  עצמם  ֿ טובים  ובימים   נאמר שבו נדבת 39- "די ידך ", נדבת  "מסת 
הברכה " לפי הכל  הפתוחה 40ידך , המלאה  "מידו הקב "ה  של  לברכתו זוכה  יהודי שכאשר  מובן, שמזה  ,
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ואילך .29) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
א.30) יד , תמורה סע"א. פג , חולין
שם.31) תמורה, וראה ב. כד , ברכות
חובה"32) קבעוה ש''האידנא אלא - וש"נ. ב. כז, ברכות

שם). ברכות מרי "ף - רלה ר"ס (טואר"ח 
ב.33) כו, ברכות
ה"כ .34) פ"ג  שבת הל ' רמב"ם וש"נ. א. כ , שבת

חגיגה.35) הל ' ריש רמב"ם
ראה.36) ס"פ
ה"ב.37) שם
הי "א.38) שם
יו"ד .39) שם,
עה"פ.40) פירש"י 



לו       

עולה , לקרבנות  בנוגע  הן ידך ", נדבת  ב "מסת  ומרבה  מוסיף  אזי השנה , כל  במשך  והרחבה " הקדושה 
שלמים  לקרבנות  בנוגע  והן לגבוה , ולבעלים 41שכולם  לכהנים  לגבוה , חלק  בהם  שיש  ,42.

 של החומש  משיעור  רק  לא  הוראה  ללמוד  יש  היום , אחר  הולך  שהלילה  שמכיון - לעניננו ונחזור 
מהתחלת  - בשבוע  הרביעי יום  של  מהשיעור  גם  אלא  הגבלה ), ימי  שלושת  (התחלת  בשבוע  חמישי יום 

חמישי. סוף  עד  רביעי

עד  ענינים  ריבוי וכולל  ֿ עצמו, בפני שיעור  הוא  חלק  שכל  בפרשה , חלקים  שני אודות  שמדובר  ואף 
השייך  זמן שיש  מכיון הרי, - כו' סוף  וגם ל אין חמישי, יום  לשיעור  השייך  חמישי, (ליל  השיעורים 

נקודה  שזוהי  ומכיון ביניהם , משותפת  ונקודה  השוה  צד  שיש  לומר , צריך  כן על  רביעי), יום  לשיעור 
לתושיה " ד "כפלים  באופן  עוז, וביתר  שאת  ביתר  והוראה  בלימוד  עילוי נוסף  השיעורים , לשני .43משותפת 

(ל "בן  מקרא  של  בפשוטו הדבר  שמודגש  מכיון המשותפת , הנקודה  את  לחפש  צורך  אין ֿ דידן, ובנידון
בקשר  וההוראה  הלימוד  - גם  כולל  וכו'), למשנה " עשר  ל "בן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  למקרא ", חמש 

כדלקמן. תורתנו", מתן ל "זמן ובשייכות 

:לוי שבט  של  ענינו - הוא  חמישי סוף  עד  מרביעי הפרשה  חלק  תוכן

גו'" ומשה  אהרן תולדות  "אלה  ההקדמה  לאחרי - הרביעי יום  של  "הקרב 44בשיעור  הציווי נאמר  -
המשכן" עבודת  את  לעבוד  גו' לוי מטה  בני 45את  מתוך  הלוים  את  לקחתי הנה  "ואני בכתוב  וממשיך  ,

ישראל " מבני רחם  פטר  בכור  כל  תחת  נבחרו 46ישראל , והלוים .. בבכורות .. העבודה  שהיתה  ("לפי
);47תחתיהם "

ומעלה " חודש  מבן גו' לוי בני את  "פקוד  - החמישי יום  של  שבט 48ובשיעור  מעלת  מודגשת  שבזה  ,
יוצא  כל  ומעלה  שנה  עשרים  "מבן ֿ ישראל  בני כל  של  שמנינם  - ֿ ישראל  בני כל  לגבי בישראל "לוי .49צבא 

"לגיון  לוי, שבט  מלך "50ואילו נמנים 51של  ומעלה ", חודש  נפלים 52"מבן מכלל  "משיצא  נמנה 53, הוא 
הקודש " משמרת  שומר  כו'.54ליקרא  המשכן במשא  לוי שבט  עבודת  פרטי ומפרט  והולך  ,

ֿ תורה : למתן והשייכות  הקשר  וביאור 

לשרתו" ה ' לפני "לעמוד  - הוא  לוי שבט  של  נעשו 55ענינו ֿ תורה  שבמתן – ישראל  בכללות  ודוגמתו .
כהנים " "ממלכת  ֿ ישראל  בני השלימות 56כל  לתכלית  ועד  ה ', את  לשרת  הוא  ושליחותם  שתפקידם  ,

" פירוש  שהרי גדול , כהן – "כהנים שבכהנים  הוא  ."57כהנים "

רוחו  נדבה  אשר  . . ואיש  איש  כל  אלא  בלבד  לוי שבט  "לא  - הרמב "ם  ֿ דין בפסק  הדבר  ומפורש 
כו'" ולעובדו לשרתו ה ' לפני לעמוד  להבדל  מדעו והבינו ,58אותו
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שאינם 41) שלמים, של  נוסף סוג  יש השבועות שבחג  להעיר,
כבשי "שני  - קדשים קדשי  אלא השלמים, ככל  קלים קדשים
מעשה  הל ' (רמב"ם קדשים" קדשי  נקראים עצרת של  שלמים

ואכמ "ל . הי "ז), פ"א הקרבנות
שלום 42) בהם "שיש - "שלמים" בשם נקראים זה שם ועל 

א). ג , ויקרא ופירש"י  (תו"כ  ולבעלים" ולכהנים למזבח 
רפמ "ו.43) שמו"ר ראה
א.44) ג , במדבר
ֿ ז.45) ו שם,
יב.46) שם,
עה"פ.47) פירש"י 
טו.48) שם,
ג .49) א, שם
מט .50) שם, פירש"י 
הוא 51) בישראל " צבא יוצא ש"כל  לכך  נוסף כלומר,

עילוי נוסף גופא ה'" ב"צבאות הרי  מא), יב, (בא ה'" ב"צבאות
מלך ". של  "לגיון - לוי  בשבט  מיוחד 

מודגשת 52) ומעלה" שנה עשרים "מבן במנין שגם להעיר,
כו'" אותם מונה לפניו חיבתן "מתוך  - ישראל " של  "חיבתן

ומעלה". חודש "מבן במנין ועאכו"כ  פרשתנו), ריש (פירש"י 
למצב 53) אפשרות יש הגשמי , בעוה"ז שנמצאים דמכיון

ד "נפל " המצב נשתלשל  מזה כתוצאה אשר ח "ו, מדרגיה" ד "נפיל 
מכלל  "שיצא חודש, בן שנעשה עד  להמתין יש ולכן כפשוטו.
וקיימא, חייא זרעא שהוא למפרע מילתא איגלאי  ואז נפלים",

הבטן". "מן הקודש" משמרת "שומר ה"ה ובמילא
טו.54) שם, פירש"י 
ח .55) יו"ד , עקב
ו.56) יט , יתרו
עה"פ.57) בעה"ט 
בסופן.58) ויובל  שמיטה הל '



לז        

"רוצה  בגלוי, ומצבו מעמדו על  הבט  מבלי מישראל , ואחד  אחד  שכל  הרמב "ם  ֿ דין פסק  ֿ פי ועל  -
כו'" המצוות  כל  לעשות  רוצה  . . מישראל  אותו 59להיות  רוחו "נדבה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  מובן, ,

- והפנימי האמיתי רצונו מצד  כו'"

קדשים " קודש  נתקדש  זה  "הרי בשבט 57ומסיים : נעלית  הכי הדרגה  היא  קדשים ") ("קודש  זו שדרגה  ,
שכתוב  כמו גדולה , כהונה  – קדשים ".60לוי קודש  להקדישו אהרן "ויבדל 

גדולים ", "כהנים  שפירושו כהנים ", ממלכת  לי תהיו "ואתם  - כאמור  - ֿ תורה  במתן נעשה  זה  וענין
כו' אותו רוחו ש "נדבה  ֿ ידיֿזה  על  גדולה , כהונה  לדרגת  להגיע  יכול  מישראל  ואחד  אחד  שכל  היינו,

קדשים ". קודש  נתקדש  זה  הרי . . לשרתו ה ' לפני לעמוד 

:" ומשה אהרן תולדות  "ואלה  - רביעי יום  של  השיעור  לתחילת  בנוגע  גם  להוסיף  ויש 

מקרא  של  (בפשוטו מפרש  אהרן61רש "י תולדות  "אלה  שכתוב  מה  ( אלא מזכיר  ש "אינו אף  ,"
מעלה  תורה , חבירו בן את  המלמד  שכל  מלמד  תורה , שלימדן לפי משה  תולדות  ש "נקראו - אהרן" בני

ילדו". כאילו הכתוב  עליו

בנוגע  רק  (לא  התורה  ֿ פי על  וחינוך  התורה  לימוד  עילוי גודל  – לתורה  השייכות  מודגשת  כאן וגם 
ֿ זה  ֿ ידי שעל  ילדו", כאילו הכתוב  עליו "מעלה  זה  שבגלל  כך , כדי עד  חבירו, לבן בנוגע  גם  אלא ) לבנו,

" כו'", עליו "מעלה  הלשון כדיוק  - מזה  ויתירה  הלידה , ענין דוגמת  לגמרי, חדשה  מציאות  "נעשה 
" היא  שהעליה  אלא  עוד  ולא  עלי', ֿ עצמו.מלשון מצד  שהוא  מכמו יותר  למעלה  ,"

במיוחד  מודגש  זה  שבענין ומובן, , הקטנים בחינוך  ישראל  נשי של  חלקן גם  כולל  (טף ),
ז"ל  חכמינו כו'"),62ובלשון לגברייהו ש "נטרין לכך  (נוסף  כו'" בנייהו באקרויי זכיין, במאי "נשים 

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  בשיחותיו בארוכה  נשי 63כמבואר  של  ושליחותן תפקידן אודות 
ישראל .

את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  ביותר  מודגש  זה  של וכל  אחדותם  והטף ", והנשים  האנשים  העם ,
ג ). סעיף  (כנ"ל  התורה  עם  והטף , והנשים  האנשים  ישראל , כל 

***

" יום ב "היום  בדפוס  שנתפרסם  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  פתגם  עם  הנ"ל  כל  לקשר  ויש 
הזמן  במשך  שראו וכפי ה "שטורעם ", בכל  כו' ולהפיץ  להדפיס  שצוה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  של  בזמנו [עוד 

ֿ לשונו: וזה  סיון, ֿ חודש  לראש  ובשייכות  בקשר  אלו] והוראות  פתגמים  של  הפעולה  הצלחת  את 

קאי  אעיקריה  לאוירא , חוטרא  לכבוד 64זרוק  הקדושים  רבותינו אבותינו הנחילו מצרים  בלי נחלה  .
אצלם  יהיה  שיהיו, וסביבה  מדינה  באיזה  לדורותיהם , בנותיהם  ובני בניהם  בני אשר  הראשונים , חסידים 
בכמה  ונעלם  מכוסה  ה "עיקריה " לפעמים  מחצבתו. צור  אל  הלב  פנימיות  המשכת  והוא  ה "עיקריה ", אותו
החסידות , בתורת  לימוד  זמני לו ולקבוע  הכיסויים , את  להסיר  בחיים  החפץ  עבודת  היא  וזאת  לבושים ,

ֿ לשונו. ֿ כאן עד  החסידים . עדת  במנהגי ולנהוג 

ה "שטורעם " לאחרי אלה , בימינו הרי כו', החסידות  ותורת  לחסידים  בנוגע  נאמר  זה  שפתגם  אף  והנה ,
בנוגע  לעיל  שנתבאר  כשם  - מישראל  ואחד  אחד  לכל  שייך  זה  שענין פעלו חוצה , המעיינות  דהפצת 

שייך  זה  שענין לוי, לשבט     לעמוד . . אותו רוחו נדבה  אשר  ואיש .. איש  "כל  ,
ֿ חודש  מראש  (החל  ֿ תורה  למתן ההכנה  שבזמן מכיון קדשים ", קודש  נתקדש  זה  הרי . . לשרתו ה ' לפני

כהנים ". "ממלכת  ֿ ישראל  בני כל  נעשו סיון)
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ספ"ב.59) גירושין הל '
יג .60) כג , דה"א
ועוד .61) כד . שם, ח . ג , בראשית פירש''י 

א.62) יז, ברכות
ועוד .63) ואילך . ב תקעא, ח "ג  לקו"ד  ראה
ספנ"ג .64) ב"ר



לח       

 תלמידי מכל  ונעלמה  "נסתרה .. התורה  פנימיות  היתה  הראשונים  שבדורות  שאף  - ובהקדמה 
בלבד  פרקים " ו"ראשי ביחיד ", אלא  כו' דורשין ("אין סגולה " ליחידי ֿ אם  כי כתב 65חכמים , ֿ מקום  מכל  ,(

החכמה " זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים , אלו ש "בדורות  חסידות 66האריז"ל  תורת  שנתגלתה  ועד  ,
(כדברי  חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו הענין עיקר  התחיל  שאז כסלו, בי"ט  הגאולה  לאחרי ובפרט  חב "ד ,

הידועה  בשיחתו ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  "יתפרנסון"67כ "ק  והשגה , הבנה  של  באופן והולך 68) ומוסיף  ,
לדורותיהם . נשיאינו רבותינו ֿ ידי על 

הנ"ל : לפתגם  בנוגע  גם  מובן ומזה 

עברו - תש "ג  בשנת  - בדפוס  נתפרסם  זה  שפתגם  מאז   בכל ופעלו עסקו שבהם 
הימנו, חוצה  שאין לחוצה  עד  חוצה , המעיינות  בהפצת  ה "שטורעם "

במשך  והן ֿ דין, בעלמא  חיותו בחיים  היה  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  אחדות  שנים  באותם  הן
מרעיתם  צאן מעל  ֿ ושלום  חס  יפרדו לא  ישראל  נשיאי שהרי הסתלקותו, שלאחרי .69השנים 

מה  ֿ דרך  על  הוא  ה "הסתלקות " ענין כי - עוז וביתר  שאת  ביתר  נוסף  הסתלקותו לאחרי ואדרבה ,
" עלמין"שכתוב  בכולהו ֿ הוא  ֿ בריך  דקודשא  רוממות "70יקרא  בבחינת  אור .. "גילוי שפירושו ,71

ההילולא ' 'המשך  בתחילת  (כמבואר  עלמין בכולהו ומתגלה  ).72שנמשך 

מתגלה  . . חייו ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו ש "כל  ההילולא , יום  במעלת  גם  וכמבואר 
הארץ " בקרב  ישועות  ופועל  . . ש "פועל 73ומאיר  באופן נוסף  בשנה , שנה  מדי בשבט  שבעשירי היינו, ,

אליו  שהתמסר  המיוחד  בענין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  רבים ), לשון ("ישועות " הענינים  בכל  גו'", ישועות 
חוצה . המעיינות  הפצת  - זה  בזמן ה "שטורעם " עיקר  להיות  צריך  שבו והדגיש  מציאותו, בכל 

האנשים  מישראל , ואחד  אחד  ולכל  ומקום , מקום  בכל  חוצה , המעיינות  בהפצת  עוסקים  זה  ובכח 
שנה  וחמש  ארבעים  במשך  "הקהל " בשנות  שפעלו כפי הקהל ', ב 'שנת  במיוחד  כמודגש  והטף , והנשים 

משמי  והולך  ומוסיף  לשנה .הנ"ל , משנה  להוספה  עד  לשמיטה , טה 

 דורנו נשיא  ֿ ידי על  חוצה  המעיינות  בהפצת  ה "שטורעם " לאחרי - אלה  בימינו אשר  מובן, ומזה 
אצל  קאי" אעיקריה  לאוירא , חוטרא  ד "זרוק  הענין כבר  נעשה  -   :

דורנו שנשיא  לדעת  צריך  מישראל  ואחד  אחד  כל     ," לאוירא חוטרא  "זרוק  -

אור ' ב 'תורה  המבואר  ֿ פי על  – יותר  הכתר ,74ובפרטיות  בחינת  על  דקאי יו"ד , אור  הוא  ש "אויר "
נמשכת  היהדות , נקודת  שבנפש , שהיו"ד  - האדם  בנפש  ודוגמתו האור , ומציאות  קיום  נמשך  שממנו

בגילוי  (אור ) .75ומאירה 

ה " אצלו שנתגלה  היינו, קאי", "אעיקריה  ש "אעיקריה ולכן, ובאופן ," עמידה היינו, ,"
"עיקריה ". על  בתוקף 

ש "לפעמים  הפתגם  כהמשך  שלו, קטנה " ב "אצבע  האדם , בפעולת  גם  צורך  יש  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  שאף  אלא 
– כו'" הכיסויים  את  להסיר  בחיים  החפץ  עבודת  היא  וזאת  לבושים , בכמה  ונעלם  מכוסה  ה "עיקריה "
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ֿ יא.65) ה"י  פ"ד  יסוה"ת הל ' רמב"ם רפ"ב. חגיגה
ב).66) (קמב, רסכ "ו אגה"ק
ואילך .67) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
(68.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
קמא.69) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה
ב.70) קכח , זח "ב ראה
ויקהל .71) ס"פ תו"א
היא 72) שההמשכה  הענין, ובהמשך  - ה'שי "ת. לגני  באתי 

ד "עצי העבודה שע"י  העולם, ל "שקר" עד  ביותר, מטה למטה
מזה  ועושים ל "קרש", ה"שקר" מהפכים דקדושה, שטות שטים",
שהעולם  עד  בתוכם", ושכנתי  מקדש לי  "ועשו למשכן", "קרשים

ית'. לו דירה נעשה כולו
וכ "ח .73) סז"ך  אגה"ק
ערך 74) חב"ד , הערכים ספר – בארוכה וראה ב. מג , מקץ

אויר.
תקכד .75) ס"ע ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה



לט        

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ דרך  הפסוק 76על  הוא 77על  מישראל  ואחד  אחד  שכל  חפץ ", ארץ  אתם  תהיו "כי
האוצרות . את  ולגלות  כו' הכיסוי להסיר  שצריך  אלא  כו', יקרים  אוצרות  בה  שיש  חפץ " "ארץ  כמו

תתגלה  שאז ממש , ומיד  תיכף  צדקנו משיח  פני לקבל  מוכנים  עומדים  אלה , שבימינו בזה , להוסיף  ויש 
היעוד  שיקויים  (כשם  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  ("עיקריה ") האמיתית  מוריך 78מעלתו עוד  יכנף  "ולא 

קדוש ". וגוי כהנים  ממלכת  לי תהיו ד "ואתם  וה "שטורעם " התוקף  כל  מוריך "), את  רואות  עיניך  והיו

***

,דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור  – זו שנה  בקביעות  ההגבלה  לימי במיוחד  השייך  נוסף  ענין
ֿ לשונו: וזה  זו, שנה  כקביעות  בשבת , שחל  שבועות  לערב  בקשר  סיון) (ב ' יום " ב "היום  ונדפס  שנתפרסם 

צדק ' ה 'צמח  אמר  שבת , של  נרות  הדלקת  קודם  בסיון. ה ' במדבר  פרשת  שבת  חל  תקפ "ט  "בשנת 
וביאור  ראש ". את  תשא  "כי מענין עזרא ' ה 'אבן כפירוש  "שאו" פירוש  אבותם ". גו' ראש  את  "שאו מאמר 
למעלה " שהיא  כמו הנשמה  ועצם  בראש  עליה  נעשה  שבגוף , הנשמה  הארת  עבודת  ֿ ידי שעל  הענין,
נדפסו  שכבר  השבועות , דחג  הימים  ובשני בצהרים , בשבת  - אז שנאמרו המאמרים  שאר  אודות  (וממשיך 

תורה '). ב 'לקוטי

ונעשים " נזכרים  האלה  סיון,9ו"הימים  בה ' חל  במדבר  פרשת  ששבת  באופן שקביעותה  שנה  בכל  -
הקהל ' 'שנת  זו, בשנה  ובפרט  השבועות , חג  "נזכרים 79ערב  להיות  צריך  שאז וּתׂשמח , ּתׂשמח  ושנת  ,ְְִַַַ

עוז. וביתר  שאת  ביתר  ונעשים "

אבותם ", גו' ראש  את  "שאו מהמאמר  החל  בזמניהם , אלו מאמרים  וללמוד  לחזור  ונכון כדאי ולכן,
ונעשים ". ד "נזכרים  הענין נעשה  זה  בזמן ובמילא , שבת ", של  נרות  הדלקת  "קודם  היה  אמירתו שזמן

 שבגוף הנשמה  הארת  עבודת  ֿ ידי  על  שנעשה  העילוי - המאמר  תוכן של  הקשר  ולבאר  להוסיף  ויש  .
בשבוע : הששי יום  אמירתו, לזמן -

הנשמות  כל  וכלולות  נמצאות  שבו הראשון, אדם  ברוא  יום  - הוא  בשבוע  הששי יום  של  המיוחד  ענינו
במדרש  כדאיתא  שעתיד 80שבעולם , וצדיק  צדיק  כל  הקב "ה  לו הראה  גולם , מוטל  הראשון שאדם  "עד 

לאיוב  הקב "ה  אמר  זה  ועל  וכו'", בשערו תלוי שהוא  ויש  אדם , של  בראשו תלוי שהוא  יש  ממנו, לעמוד 
ארץ " ביסדי היית  תלו 81"איפה  היתה  מקום  באיזה  שלך  "האיפה  אבר , באיזה  או במצחו או בראשו יה ,

שלו".

בראשית  ימי עניני פרטי כל  ונעשים  חוזרים  שבוע  שבכל  חוזר 82ומכיון בשבוע  הששי שביום  נמצא , -
למעלה , שהיא  כפי הנשמה  ועצם  מזל  על  אינה  ההדגשה  עיקר  אשר  האדם , בריאת  ענין כללות  ונעשה 

דוקא . שבגוף  הנשמה  הארת  על  כיֿאם 

ביותר , גדולה  ירידה  היותה  שעם  – בגוף  הנשמה  ירידת  ענין לביאור  המתאים  הזמן זה  הרי ולכן,
עמיקתא  לבירא  רמא  הקב "ה "83מאיגרא  של  כפיו "יציר  הראשון אדם  אצל  היא 84(אפילו זו ירידה  הרי ,(

למעלה ", שהיא  כמו הנשמה  ועצם  בראש  עליה  נעשה  בגוף , הנשמה  הארת  עבודת  ֿ ידי ש "על  - עליה  צורך 
אבותם " גו' ראש  את  "נשא  ענין .85שזהו
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וש"נ.76) סמ "ד . הוספות כש"ט  אייר. י "ז יום" "היום
יב.77) ג , מלאכי 
א).78) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
והנשים 79) האנשים העם, את ד "הקהל  שהתוכן להעיר,

גו"') ראש את ("שאו בנ"י  כל  מנין תוכן ודוגמת מעין הוא והטף"
ומעלה  חודש מבן נימנו לוי  ששבט  (ס''ט ) לעיל  המבואר ע"פ -
גם  כולל  כו'", ואיש איש כל  אלא בלבד  לוי  שבט  ו"לא (טף),

נשים.
ג .80) פ"מ , שמו"ר
ד .81) לח , איוב

אומרים 82) ויום יום שבכל  יום", של  ב"שירו גם כמודגש
ולהעיר  - א), לא, (ר"ה זה ביום הבריאה לפרטי  המתאים מזמור
(אף  זה יום של  בראשית מעשה פסוקי  יום בכל  לומר מהמנהג  גם
בדיבור, הפסוקים דאמירת המנהג  חב"ד  חסידי  אצל  ראינו שלא

כו'). במחשבה ֿ אם כי 
ב.83) ה, חגיגה - חו"ל  ל ' ע"פ
(ב).84) יא פ"ג , קה"ר ב. פכ "ד , ב"ר ראה
גם 85) הנ"ל  ברשימה מעתיק אדמו"ר מו"ח  שכ "ק להעיר,

הוספת  ע"י  שבינתיים הענינים כל  גם וכולל  "אבותם", תיבת
"גו'". תיבת



מ       

ענין  נתבאר  שאז - אבותם " גו' ראש  את  "שאו במדבר , בפרשת  הששי ביום  ביותר  מודגש  זה  וענין
המובן  באופן חב "ד , חסידות  בתורת  ֿ דעת  ֿ בינה  בחכמה  והשגה  הבנה  של  באופן התורה , בפנימיות  זה 

והטף  והנשים  האנשים  מישראל , ואחת  אחד  .86לכל 

"לבו אל  יתן ש "החי ֿ רצון הנ"ל 87ויהי 'דרושים ' ללימוד  בנוגע  ונעשים " ה "נזכרים  את  לקיים 
לידי  המביא  לימוד  ופשיטא , דנפשיה ", "אדעתא  יהיה  שהלימוד  והעיקר  בזמניהם , חלקם ) ֿ פנים  ֿ כל  (על 

.88מעשה 

השבועות : לחג  ובשייכות  בקשר  ביותר  מודגש  דנפשיה " "אדעתא  שהלימוד  ולהעיר ,

בגמרא  נמי89איתא  דבעינן בעצרת  מודים  במאכל "הכל  בו "שישמח  כפשוטו, "לכם " הן ,"
כי 90ומשתה " "מעיקרא  הסוגיא ) (בהמשך  הגמרא  כדברי – ברוחניות  "לכם " ֿ וכמה ) ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  והן ,

אדעתא  איניש  הוא עביד  שהלימוד  היינו, עביד ", קא  "91" ענין שזהו ,"92

(ברוחניות ).

בזה : ענין ועוד 

בשיטת  "המעיין איתא : - סיון) (ג ' יום " ב "היום  שנדפסו דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בפתגמי
והשי"ת  למעלה , רצון עת  זמן הוא  השבועות  שחג  יבין, א ) פט , (שבת  תורה  ֿ המתחיל  דיבור  תוספות 
דצום  הקדוש  ויום  ֿ השנה  בראש  התקיעות  בשעת  הטרדתו כדוגמת  ישראל , עם  על  המקטרג  את  מטריד 
המוכשר  זמן הוא  השבועות  "חג  סיון): (ד ' ֿ זה  שלאחרי בפתגם  - יותר  בפרטיות  - וממשיך  הכיפורים ".
באין  לתורה  בהנוגע  בתשובה  להתעסק  וכן שמים , ביראת  והעבודה  התורה  לימוד  לטובת  הכל  לעשות 

הכיפורים ". דצום  הקדוש  ויום  ֿ השנה  בראש  התקיעות  זמן כדוגמת  המקטרג , משטן מפריע 

ב  כבר  נעשה  זה  שדוגמת  מובן ֿ פי ומזה  על  שנקרא  ביום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  השבועות , לחג 
" הנ"ל תורה  ה 'דרושים ' לימוד  גם  כולל  השבועות , לחג  ההכנות  בכל  שההתעסקות  - השבועות " חג 

הגוף  מנוחת  ומתוך  המשחית ", משטן מפריע  "באין כו', היצר  בלבולי ללא  נעשית  דנפשיה , אליבא 
(כלשון  המים  ֿ פני על  כלל  רושם  נשאר  שלא  עד  בעבר , שהיו הבלבולים  גם  שבטלים  מכיון הנפש , ומנוחת 

).93המדרש 

ֿ הכי  שבלאו מכיון השבת , ביום  חל  השבועות  חג  שערב  - זו שנה  בקביעות  ביותר  מודגש  זה  וענין
העבודה  שלימות  נעשית  שבו השבת  יום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  השבת , ענין מצד  כו' הבלבולים  כל  בטלים 

לך " תספר  שבועות  תהיינה 7ד "שבעה  תמימות  שבתות  "שבע  לימי 94, ביחס  גם  "תמימות " גופא  ובזה  ,
"תמימות " של  השלימות  תכלית  .95השבוע ,

 תורה בו שמגדלין בבית  טובות  החלטות  וקבלת  הדיבור  ֿ ידי על  – הנ"ל  בכל  מיוחדת  כח  ונתינת 
תפילה  בו דורנו.96ומגדלין נשיא  של 

"אנא  (כמאמר  בתורתו עצמותו את  שהכניס  מכיון אשר  בתורתו, הוא  שהדיבור  עיקר , זה  וגם  ועוד 
יהבית " כתבית  לבוראם "97נפשי (ש )דומין ב "צדיקים  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  תורתו 98, שלומדים  מקום  בכל  הרי ,(

"בשמים " ואפילו לים ", "מעבר  שלא 99(אפילו בלבד  זו לא  אשר  דורנו, נשיא  של  נפשי" ה "אנא  בזה  יש  (
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ענין 86) גילוי  יותר נקל  קטנים) לקטני  (עד  טף שאצל  וי "ל 
זמן  מיעוט  (ועאכו"כ  גשמי  זמן מיעוט  רק יש שאצלם מכיון - זה

למטה. הנשמה וירידת הלידה זמן בין שמפסיק חומרי )
ב.87) ו, קהלת
וש"נ.88) ב. מ , קידושין ראה
ב.89) סח , פסחים
שם.90) פירש"י 
קראי .91) לך  ד "ה שם, פירש"י  ראה
לשם 92) - לשמה התורה דלימוד  לדרגה מתעלה אח "כ  ורק

מטות  לקו"ת (ראה ית' ומהותו עצמותו לשם מזה, ויתירה התורה,
ובכ "מ ). ב. פו,

ג .93) פכ "ד , ויק"ר
טו.94) כג , אמור
וש"נ.95) .145 ע' חכ "ב לקו"ש ג . פ"א, קה"ר ראה
רע"א.96) כז, מגילה
א.97) קה, שבת
ועוד .98) ג . פ"ד , רבה רות
ֿ יג .99) יב ל , נצבים - הכתוב ל '



מי        

מרעיתו  צאן לדל "68יעזוב  מלחמו נתן כי יבורך  הוא  עין ש "טוב  זאת , עוד  אלא  ֿ לן), קמשמע  ,100(ומאי
והרחבה . הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו ברכותיו שנותן

בשמו: המרומז ובאופן

"" אחר בן לי ה ' "יוסף  שם  על  – "אחר ",101" של  באופן פעם  היו שאולי הענינים  שכל  היינו, ,
"בן" ונעשים  רק 102נהפכים  לא  ("יוסף "), הוספה  של  באופן שהוא  "בן" אלא  סתם , "בן" רק  ולא  ,

כהלכתם ". "מוספים  גם  אלא  כסדרם " "תמידים 

" - שמחה  לידי מביא  זה  לי"וענין יצחק  השומע  "כל  שם  על  כך ,103", כדי עד  גלויה  שמחה  ,
ֿ אם  כי הראיה , לדרגת  עדיין שייכים  שאינם  אלו אפילו וטף , נשים  אנשים  סביבו, הנמצאים  כל  על  שפועל 
מצב  באיזה  השומע ", "כל  מהם , ואחד  אחד  כל  ואצל  אצלם , גם  ("השומע "), בלבד  השמיעה  לדרגת 

לי". "יצחק  השמחה , ענין נעשה  שהוא ,

"אז  - בשמחה  השלימות  לתכלית  רנה "104ועד  ולשוננו פינו של 105שחוק  לשונות  עשר  כל  ,
חתונה '106שמחה  ב 'דרושי הענינים  פרטי כמבואר  היעוד 107, קיום  עדי וקול 108, חתן קול  גו' ישמע  "עוד 

ֿ ישראל  וכנסת  הקב "ה  של  הנישואין שלימות  ֿ תורה 109כלה ", במתן שהתחלתם  ,110.

***

 בענין והטף , והנשים  האנשים  ואחת , אחד  לכל  מצוה ' 'שליחות  בנתינת  לסיים  - ֿ דא  בכגון כרגיל 
צדקה . של 

אודות  ג ) (סעיף  לעיל  כמוזכר  - השלישי" "בחודש  ֿ המתחיל  דיבור  אור ' ב 'תורה  המבואר  ֿ פי על  ובפרט 
כל  כללות  היא  ש "צדקה  (צדקה ), ֿ חסדים  וגמילות  עבודה  תורה  הקוין, שלושת  בענין - המאמר  לימוד 

צדקה " בשם  שנקראת  .111התורה 

השבועות  לחג  בנוגע  יתירה  ובהדגשה  הזקוקים , לכל  החג  צרכי נתינת  אודות  גם  להזכיר  המקום  וכאן
הנותן  מצד  וגם  טז), סעיף  (כנ"ל  ומשתה " במאכל  בו "שישמח  לכם ", נמי דבעינן בעצרת  מודים  "הכל  -

ז). סעיף  (כנ"ל  ידך " נדבת  "די ידך ", נדבת  "מסת  ליתן שצריך  -

ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  על  – התורה  בקבלת  גם  מוסיף  זה  לאוכלי 112וענין אלא  כו' התורה  ניתנה  "לא 
השמים " מן "לחם  שקיבלו מכיון כו', הפרנסה  דאגות  להם  היו שלא  הטעמים 113המן", כל  בו שטעמו ,

המלאה 114שבעולם  "מידו היא  שהנתינה  בגלוי ניכר  ֿ ודם , מבשר  שמקבל  שאף  ֿ דידן, בנידון ודוגמתו ,
השלימות . בתכלית  הגוף  ומנוחת  הנפש  מנוחת  אצלו נעשה  ולכן והרחבה ", הקדושה  הפתוחה 

"ממלכת  ֿ ישראל , מבני ואחד  אחד  (כל  "כהנים  זריזות , ומתוך  הצדקה , במצות  שההוספה  ֿ רצון ויהי
הם " זריזין "ואתם 33כהנים ") הקב "ה , של  צדקתו את  יותר  עוד  ותקרב  תמהר  אחד 115- לאחד  תלוקטו

ישראל  ז"ל 116בני רבותינו כמאמר  צדקה 117, "אלקיכם "גדולה  שהרי זריזות , ומתוך  הגאולה ", את 
הוא " .118כהן
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א.100) קל , זח "ג  וראה ט . כב, משלי 
כד .101) ל , ויצא
ועוד .102) עה"פ. אוה"ת ראה
ו,103) כא, וירא
ב.104) קכו, תהלים
עי "ז 105) הזה, בזמן גם לפעול  וביכלתו בכחו - זה ומעין

אדמו"ר  אג "ק (ראה ישראל " "ארץ - לארץ" מ "חוץ שעושה
"גאולה". - מ "גלות" תפה), ע' ח "א מהוריי "צ

ב.106) קסט , זח "ב ראה
ח "א).107) קונטרסים (בסה"מ  תרפ"ט  ברא אשר ד "ה
ֿ יא.108) יו"ד  לג , ירמי '

ספט "ו.109) שמו"ר ראה
ח .110) פיסקא סוף פי "ב, במדב"ר ראה
דר"ח 111) השלישי  בחודש ד "ה גם וראה ג . סז, יתרו תו"א

סיון.
ד .112) טז, שם בשלח . ר"פ מכילתא
ד .113) טז, בשלח 
ועוד .114) ג . פכ "ה, שמו"ר
יב.115) כז, ישעי '
ב).116) פז, (פסחים האומות" בין שפיזרן .. ה"צדקה תמורת
ב).117) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
סע"א.118) לט , סנהדרין



מב       

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל , בני שכל  - "קהל 119ובפשטות  ד "הקהל ", באופן ,
שמיא "120גדול " ענני עם  "ארו - ומיד  תיכף  באים  גדלות ), של  ואופן במצב  אחד , לארצנו 121(קהל  -

גבולך " את  אלקיך  ה ' ש "ירחיב  באופן אומות 122הקדושה , עשר  ארץ  ,123- עצמה  הקודש  ובארץ  ,
הסנהדרין  של  מקומם  הגזית , ללשכת  הבית , להר  הקודש , עיר  ֿ פה ..124לירושלים  שבעל  תורה  "עיקר  ,

ההוראה " כו').125עמודי החקיקה  (אותיות  הלוחות  עם  הארון נמצא  שבו - הקדשים  לקודש  ועד  ,

ש  ֿ ישראל  בני במנין כמודגש  ישראל , של  חיבתן לגילוי לפניו",וזוכים  חיבתן "מתוך  במדבר , בפרשת 
בכל  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  שנתגלה  ט ), סעיף  (כנ"ל  מלך " של  ד "לגיון המיוחדת  לחיבה  ועד 
ד 'תוהו' האורות  ריבוי הכלים , וריבוי האורות  ריבוי ריבוי, של  ובאופן בכלים , אורות  אבל  ה "שטורעם ",
הים  כחול  ישראל  בני מספר  "והיה  - במדבר  פרשת  בהפטרת  הכתוב  ובלשון ד 'תיקון', הכלים  בריבוי

יספר " ולא  ימד  לא  .126אשר 

עיכבן  "לא  - ומיד  תיכף  באים  ומזה  הגלות , ומקום  בזמן עוד  נעשה  זה  שכל  - העיקר  והוא  ועוד 
עין" צדקנו.127כהרף  משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  לגאולה  -
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ט .119) יו"ד , בא
ז.120) לא, ירמי '
א.121) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
ח .122) יט , שופטים
עה"פ.123) פירש"י 

פי ''ד 124) סנהדרין הל ' ה"ו. פ"ז ספ"ה. ביהב"ח  הל ' רמב"ם
הי "ד . פ"א ממרים הל ' הי ''ב.

ממרים.125) הל ' ריש
א.126) ב, הושע
מא.127) יב, בא ופירש''י  מכילתא
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המשך ריאוב למס' זרחים ליום חמישי עמ' ר

             

         
           

  
           

          
           

       

       
         


          
           

           
      





























המשך ריאוב למס' זרחים ליום באשון עמ' ר
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מוגה  בלתי

 לעיל דורנו 1דובר  נשיא  אדמר "ר  מו"ח  כ "ק  סיפור  פרשת 2אודות  בשבת  צדק ' ה 'צמח  הנהגת  אודות 
שבת , של  נרות  הדלקת  ש "קודם  - זו שנה  בקביעות  תקפ "ט ), (בשנת  השבועות  חג  ערב  סיון, בה ' במדבר 
"וארשתיך  הדרוש  את  רבינו אמר  בצהרים  בשבת  אבותם ", גו' ראש  את  "שאו מאמר  צדק ' ה 'צמח  אמר 

תורה '" ב 'ליקוטי שנדפסו וביאורו, לעולם " השבועות .3לי דחג  הימים  בשני מאמרים  שני ועוד  ,

הכל " הוא  "הנשיא  הדור , נשיא  של  והוראה  שסיפור  בני 4ומובן, לכל  כו' והארה  התעוררות  מהווה  ,
נזכרים  האלה  "הימים  - סיון בה ' חל  במדבר  פרשת  ששבת  כזו, קביעות  שבבוא  ֿ דידן, ובנידון הדור ,

אלו,5ונעשים " דרושים  וללמוד  לחזור  ונכון כדאי -

(פסוק  לעולם " לי "וארשתיך  הדרוש  על  לחזור  יש  בצהרים ", ב "שבת  שבעמדנו - המתחיל  ואני
זו  שבת  בהפטרת  לתוכן 6האחרון עד  אחדות , שורות  ֿ פנים  ֿ כל  על  – בתורה ) הקריאה  וחותם  סיום  שהיא  ,

הדרוש . כל  את  שכוללת  ונקודה 

.'וגו לעולם " לי "וארשתיך  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

"לבו אל  יתן "והחי - והוראה  לימוד  לבאר  גם  בקשר 7נהוג  זה , ליום  השייכים  התורה  משיעורי –
תורתנו". מתן "זמן השבועות , לחג  והכנה  ערב  דיומא , לענינא  ובשייכות 

לענינא  והשייכות  הקשר  את  לחפש  צורך  יש  שלפעמים  - ברמב "ם  היומי לשיעור  בקשר  - ובהקדמה 
בלשון  ֿ תורה  מתן לזמן והשייכות  הקשר  בולט  - תרומות  בהלכות  - ברמב "ם  היומי בשיעור  אבל  דיומא ,

כדלקמן. וברורה , צחה 

 היומי שלשה 8בשיעור  ויצאו שמשם  שיעריב  עד  בתרומה  אוכלין הטמאים  "אין הרמב "ם : כותב  -
שנאמר  החמה , שקיעת  אחר  הקדשים ".9כוכבים  מן יאכל  ואחר  האור , מן הרקיע  שיטהר  עד  וטהר , השמש  ובא 

לאכול  נכנסין שהכהנים  משעה  בערבית , שמע  את  קורין "מאימתי הש "ס , בתחילת  - הדברים  ומקור 
גברא " "טהר  אינו "טהר " הפירוש  כי מעכבא ", לא  דכפרה  ֿ לן "קמשמע  בגמרא  ומפרש  בתרומתן",

השמש " ביאת  גמר  שהוא  הכוכבים  צאת  "משעת  יומא ", "טהר  אלא  קרבנותיו), הבאת  ֿ ידי .10(על 
שבת  במסכת  כדאיתא  - יותר  כוכבים 11ובפרטיות  לא  לילה . שלשה  השמשות , בין שנים  יום , אחד  "כוכב 

בינונים ". אלא  בלילה , אלא  נראין שאין קטנים  כוכבים  ולא  ביום , הנראים  גדולים 

וברורה : צחה  בלשון - ֿ תורה  מתן לזמן והשייכות  והקשר 

בזוהר  כדאיתא  תורה , עם  קשורה  - שניתנה 12"תרומה " תורה  היינו, מ ', 'תורה  אותיות  ש "תרומה "
יום  .13לארבעים 

נעשית  ("תרומה ") שהתורה  - הוא  הכהנים  ֿ ידי על  התרומה  אכילת  ואחד וענין אחד  כל  של 
נאמר  עליהם  לי14מישראל , תהיו "ואתם   כמו הנפש .. ומזון "לחם  היא  שהתורה  היינו, ,"

כבשרו" ובשר  דם  להיות  הגוף .. את  זן הגשמי .15שהלחם 
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ס"ד .1) סיון ג ' שיחת
סיון.2) ב' יום" "היום
ואילך .3) ב ח , פרשתנו לקו"ת
כא.4) כא, חוקת פירש"י 
שובבי "ם.5) תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר - הכתוב ל '

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב כס' ונת' הובא
כא.6) ב, הושע
ב.7) ז, קהלת
ה"ב.8) פ"ז תרומות הל '

ז.9) כב, אמור
סע"א.10) ב, ברכות פירש"י 
ה"ד .11) פ"ה שבת הל ' רמב"ם ב. לה,
רע"ב).12) (לא, תי "ז תקו"ז א. קעט , ח "ג 
(13- ההתוועדות) (בתחילת לעיל  להנאמר הסיבה וזוהי 

פ' היא זו ששבת - הפה" ערב כ "פליטת היא זו שבת כי  .
מ '. תורה ל "תרומה", שייכת ותורה תורה, מתן

ו.14) יט , יתרו
סע"ב).15) (ט , פ"ה תניא



מד      

 ב "לתקן - כוכבים  שלושה  שיצאו לאחרי תרומה  אכילת  על  ההלכה  תוכן את  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על 
:16הדעות "

""בירושלמי כדאיתא  ֿ ישראל , בני על  קאי - שכתוב 17" כמו "כוכב ", בשם  נקרא  יהודי 18שכל 

הרמב "ם  ֿ דין מפסק  גם  ולהעיר  מיעקב ". כוכב  המשיח ,19"דרך  מלך  על  קאי מיעקב " כוכב  "דרך  שהפסוק 
בחינת 20וידוע  משיח , מנשמת  ניצוץ  יש  מישראל  ואחד  אחד  שבכל  – הפירושים  שני בין התיווך 

המשיח . מלך  כמו "כוכב ", בשם  הוא  גם  נקרא  שלכן ה 'יחידה ',

של ו" בחינותיהם  על  קאי - כוכבים " " המשולש ובדוגמת 21("החוט  ֿ דרך  על  ,
תליתאי" ואחד 22"אוריאן אחד  כל  של  "אבות " בשם  נקראים  שלכן מישראל , ואחד  אחד  בכל  שיש  (

לשלשה " אלא  אבות  קורין "אין אור '23מישראל , ב 'תורה  כמבואר  (דהאבות )24, זו בחינה  יש  ש "תמיד 
לב  ירושה  היא  האבות  בחינת  אדם .. בכל  זמן ומעלות בכל  בחינות  שאר  אבל  ודור .. דור  בכל  אחריהם  ניהם 

האבות  בחינת  ֿ כן ֿ שאין מה  אלו, ומדריגות  בחינות  כלל  בו שאין אדם  לך  יש  השבטים .. כגון הצדיקים 
ישראל ". נשמות  כל  ומקור  שורש  שהם  אדם  בכל  להיות  צריך 

כוכבים  בעבודת ו"שלשה  ה "בינוני" דרגת  מרומזת  שבזה  לומר , יש  – בגמרא ) (כדאיתא  "
ימשוך " אדם  כל  ואחריה  אדם , כל  מדת  היא  הבינוני "מדת  אשר  .25האדם ,

בתרומתם  לאכול  הכהנים  יכולים  (בינונים ) כוכבים  שלושה  ישנם  שכאשר  - זו מהלכה  ההוראה  ותוכן
ובשר  דם  שנעשית  באופן תורה  ללמוד  יהודי של  בכוחו ומצב , מעמד  שבכל  - גברא ") ש "טהר  לפני (עוד 
מיוחדת  לעבודה  להמתין צריך  אינו (בינונים ), כוכבים  שלושה  אצלו שיש  דמכיון תרומה ), (אכילת  כבשרו

כבשרו) ובשר  דם  תהיה  (שהתורה  תרומה  לאכול  יכול  אלא  וכו'), (טהרה  .

אינו  התורה  קבלת  שענין - תורתנו מתן זמן ערב  זו, לשבת  זו הלכה  שייכות  גם  מובנת  ֿ זה  ֿ פי ועל 
בבחינת  אלא   הרמב "ם ובלשון תורתנו", מתן ל "זמן מיד  נכנסים  זה , יום  של  שבסיומו היינו, ,

– הקדשים " מן יאכל  "ואחר  בלבד , זמן מחוסר  האור ", מן הרקיע  שיטהר  עד  וטהר , השמש  "ובא  -
כבשרו. ובשר  דם  שנעשית  באופן התורה  קבלת 

גם  אלא  בתרומה , רק  לא  לאכול  יכול  שאז - גברא ") ("טהר  הטהרה  לשלימות  גם  באים  ֿ כך  ואחר 
ולבעלים " ולכהנים  למזבח  שלום  בהם  ("שיש  משלמים  החל  ממש , עד 26בקדשים  קלים , קדשים  ,(

חטאת  מי של  והקדושה  הטהרה  שלימות  עם  גם  הקשור  כו', חטאת  ֿ קדשים , עליכם 27לקדשי "וזרקתי -
וטהרתם " טהורים  .28מים 

'גו לעולם  לי "וארשתיך  מפטירין שבו - השבועות  חג  ערב  ֿ קודש  השבת  ביום  שבעמדנו ֿ רצון ויהי
אכילת  אודות  הרמב "ם  שיעור  לומדים  ובו ֿ תורה , מתן על  דקאי (במאמר ) לעיל  כמבואר  ה '", את  וידעת 
התורה  לקבלת  ההכנה  תהיה  - כבשרו וכשר  דם  שנעשית  באופן התורה  לימוד  ענין שזהו לכהנים , תרומה 

השלימות . בתכלית  תורתנו" מתן ב "זמן

התורה , על  ֿ הבית ' 'בעל  שנעשה  עד  שלימות , של  באופן מחדש  התורה  לקבלת  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
שמו"29"תורתו" על  "נקראת  "הליכות 30, - כולו העולם  על  ֿ הבית ' 'בעל  שנעשה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,

לו" אבות ,31עולם  מסכת  של  ששי פרק  וחותם  בסיום  שכתוב  כמו העולם , עניני בכל  אלקות  לגלות  ,
עניני  בכל  שמגלים  היינו, לכבודו", אלא  בראו לא  בעולמו הקב "ה  שברא  מה  "כל  - זו בשבת  שלומדים 
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בסופן.16) תמורה הל ' רמב"ם ראה
ה"ו.17) פ"ד  שני  מעשר
יז.18) כד , בלק
ועוד .19) ה"ה פ"ד  תענית בירושלמי  וכ "ה רפי "א. מלכים הל '
בהערה.20) 692 ע' שם .599 ע' ח "כ  לקו"ש
יב.21) ד , קהלת
א.22) פח , שבת
ב.23) טז, ברכות

וארא.24) ר"פ
רפי "ד .25) תניא
א.26) ג , ויקרא פירש"י 
ב.27) יח , חגיגה ראה
כה.28) לו, יחזקאל 
ב.29) א, תהלים
ואילך .30) סע"א לב, קידושין וראה א. יט , ע"ז
וש"נ.31) סע"ב. כח , מגילה וראה ו. ג , חבקוק



מה       

" שנבראו לעולם העולם  ימלוך  "ה ' - הקב "ה  של  למלכותו בטלה  מציאותם  שכל  מזה , ויתירה  ,"
.32ועד "

ז"ל  רבותינו כמאמר  – ֿ תורה  למתן שייכת  בעולם  הפעולה  שגם  דכתיב 22ולהעיר , יראה 33"מאי ארץ 
ישראל  אם  להם : ואמר  בראשית  מעשה  עם  הקב "ה  שהתנה  . . שקטה  ולבסוף  יראה  בתחילה  ושקטה ..

הששי" "יום  בראשית  במעשה  נאמר  ולכן מתקיימים ", אתם  - התורה  בראשית 34מקבלים  מעשה  שקיום  ,
התורה . את  ישראל  קיבלו שבו בסיון, ששי - הידיעה  בה "א  הששי", ב "יום  תלוי

" - בסיון חמישי ביום  כבר  מתחיל  זה  מעשה ששי",וכל  עם  התנאי שהרי בסיון, ששי שלפני
בסיון, בחמישי הקבלה  כבר  היתה  ישראל  של  ומצדם  התורה ", מקבלים  ישראל  "אם  הוא  בראשית 

לנשמע  נעשה  שלהיותו35כשהקדימו אלא  עוד  ולא  ..בסיון ששי ענין מעין כבר  בו יש  בסיון, ששי
חל  ֿ תורה  מתן זמן שערב  ֿ זו שנה  בקביעות  ז"ל ובפרט  רבותינו כמאמר  בשבת 36– ֿ עלמא  "דכולי

לישראל ". תורה  ניתנה 

לעיל  (כמוזכר  הקרבנות  בענין גם  מודגשת  בסיון, לששי בסיון חמישי של  שהשייכות  להוסיף , ויש 
הספיקו  שלא  ופרדים  אברים  מקריבים  בסיון ששי בליל  שהרי - הקדשים ") מן יאכל  "ואחר  בענין

בסיון  בחמישי ֿ ידי 37להקריבם  על  – הזה  ֿ קודש  השבת  יום  של  'תמיד ' לקרבנות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,
כו'" שמם  שהוא  ֿ פי ֿ על  אף  ֿ המקדש  בבית  תמידין מקריב  שהוא  עליו ש "אמרו הנביא , .38אליהו

תצא " מאתי חדשה  "תורה  - התורה  קבלת  שלימות  לתכלית  שזוכים  - ה '"39והעיקר  את  "וידעת  ,
תורה  על  קאי "וארשתיך "), רק  (לא  הנישואין ענין גו'", ש "וידעת  (במאמר ) לעיל  [כמדובר 
השלישי  ֿ המקדש  בבית  קדשים  לאכילת  עד  תרומה , באכילת  השלימות  תכלית  גם  כולל  ֿ לבוא ], דלעתיד 

עין" כהרף  עיכבן ו"לא  ממש , בימינו במהרה  .40שיבנה 

***

:רש "י פירוש  עם  השבוע  פרשת  לתחילת  בקשר  לבו" אל  יתן "החי ענין לבאר  גם  נהוג 

"מתוך  ומפרש : לחודש ", באחד  סיני במדבר  "וידבר , התיבות  את  רש "י מעתיק  הפרשה , בתחילת 
הנותרים , מנין לידע  מנאן בעגל  וכשנפלו מנאן, ממצרים  כשיצאו שעה , כל  אותם  מונה  לפניו חיבתן

מנאם ". באייר  ובאחד  המשכן הוקם  בניסן באחד  מנאן, עליהן שכינתו להשרות  כשבא 

אחר  במקום  כבר  נתבאר  זה  רש "י הענינים 41פירוש  על  פעם  עוד  לחזור  צורך  ואין כו', ונתפרסם  ונדפס  ,
מופלאים " ב "ענינים  הענינים , בפנימיות  ביאור  להוסיף  ֿ אם  כי כבר , תורה "42שנתבארו של  43ו"יינה 

התורה . לקבלת  ההכנה  בעניני האדם  לעבודת  ובשייכות  בקשר  רש "י, שבפירוש 

ב 'שולחן  הזקן רבינו ֿ דין כפסק  – רש "י פירוש  עם  מקרא  שנים  השבוע , פרשת  שבלימוד  [ולהעיר ,
זה 44ערוך ' הרי רש "י.. פירוש  עם  הפרשה  כל  ולומד  חוזר  שלישית  ובפעם  מקרא  פעמים  שתי ש "הקורא 

"אוריאן ענין לכללות  הקשר  מודגש  - מהתרגום " יותר  שלוש "22מועיל  הפרשה  בלימוד  שדוגמתו ,
רש "י], פירוש  עם  השלישית  ופעם  מקרא  שנים  פעמים ,

ֿ עדן  נשמתו אדמו"ר  כ "ק  והוראת  פתגם  - כדי 45ובהקדים  התניא , בספר  פירושים  אמירת  אודות 
שבעבודה  ל "נשמה " עד  פנימית , עבודה  עניני בשאר  בזה  וכיוצא  שמים , ביראת  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל 
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יח .32) טו, בשלח 
ט .33) עו, תהלים
שם).34) (משבת ובפירש"י  לא א, בראשית
ד .35) כד , משפטים פירש"י 
ב.36) פו, שבת
רספ"ט .37) או"ח  אדה"ז שו"ע ב. כו, ברכות
סכ "ג .38) ח "ג  אכ "ח  מאמר עש"מ 
ג .39) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '

מא.40) יב, בא ופירש"י  מכילתא
(412163 ע' ח "ד  תשמ "ה התוועדויות בתחילתו. ח "ח  לקו"ש

ואילך . 421 ע' ח "ג  תשמ "ו ואילך .
א).42) (קפא, שלו שבועות במס' של "ה
שבט .43) כט  יום" "היום
ס"ב.44) סרפ"ה או"ח 
וש"נ.45) תשב. ע' ח "ב שלו אג "ק



מו      

בפועל  המעשה  (לא  בעיקר  נוגע  זה  שבענין דלבא ", "רעותא  - דוקא ,46הפנימית  הפנימית  הכוונה  אלא ) ,
יקריב  כי "אדם  פנימית , עבודה  - (שעיקרה  הקרבנות  בענין גם  שמצינו לה '"כפי שצריכה 47קרבן (

"לשם  - דוקא  כוונה  נזבח "48להיות  הזבח  דברים  לאמירת 49ששה  בנוגע  - ֿ דידן בנידון גם  מובן ומזה  .
פנימית  בעבודה  והוראה  ללימוד  בנוגע  - ובמיוחד  כולל  הענינים , פנימיות  ֿ פי על  רש "י בדברי פירושים 

כו'.

: זה רש "י בפירוש  ביאור  הדורשים  מהענינים 

מדובר  - ֿ ישראל  בני מנין אודות  ומדוע א ) גו'", ישראל  בני עדת  כל  ראש  את  "שאו השני, בפסוק  רק 
במדבר  גו' "וידבר  הראשון, הפסוק  על  כו'") אותם  מונה  לפניו חיבתן ("מתוך  פירושו את  רש "י מפרש 

ֿ ישראל ?! בני מנין אודות  הדיבור  תוכן שנזכר  לפני עוד  גו', סיני

בשעה  בה  - לחודש " באחד  סיני במדבר  "וידבר , - דוקא  אלו תיבות  מהפסוק  רש "י מעתיק  מדוע  ב )
שבפסוק ? התיבות  משאר  יותר  המנין לענין שייכות  להן שאין

לחודש  "באחד  להוסיף  צריך  היה  לחודש ", "באחד  התיבות  את  מעתיק  שרש "י מכיון ומה ג ) ,"
"באחד  בפירושו, זה  שמזכיר  "באחד גם  וכותב  "השני", תיבת  רש "י משמיט  ומדוע  מנאם ",

סתם ? לחודש "

האדם . בעבודת  - לבו" אל  יתן "והחי - וההוראה  הלימוד  מהו ד )

סיני  במדבר  פרשת  קורין ש "לעולם  במדבר , פרשת  לתחילת  שבפירושו - הביאור  נקודת  לומר  ויש 
עצרת " "מתוך 50קודם  למנין נוסף  ֿ תורה , למתן השייכים  הענינים  פרטי רש "י מדגיש  , שזהו לפניו",

תורה  במתן העמים " מכל  בחרתנו "אתה  השייכות 51ענין התיבות  את  מהפסוק  רש "י מעתיק  לכך  ובהתאם  ,
כדלקמן. לחודש ", באחד  סיני במדבר  "וידבר . ֿ תורה , מתן ענין לתוכן

: תורה ֿ מתן ענין תוכן בהקדים  ויובן

שמתגלה  היינו, העולם , במציאות  וחודרת  ומתגלה  נמשכת  שהתורה  הוא  ֿ תורה  במתן החידוש  עיקר 
רבותינו  במאמר  הפנימי התוכן שזהו תורה , היא  מציאותו כל  אלא  ֿ עצמו, בפני מציאות  שאינו בעולם 
אתם  התורה  את  מקבלים  ישראל  אם  להם : ואמר  בראשית  מעשה  עם  הקב "ה  התנה  שקטה .. גו' "ארץ  ז"ל 
מציאותו  שכל  בו ניכר  שיהיה  לאמיתתו העולם  קיום  נעשה  ֿ תורה  שבמתן ו), סעיף  (כנ"ל  מתקיימים "

התורה . היא 

"אם  התורה  קבלת  לאחר  ישראל  של  עבודתם  ֿ ידי על  נעשה  זה  וכל  ," התורה את 
במעשה  להקב "ה  "שותף  בבחינת  ישראל  נעשים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בעולם , אלקות  גילוי פועלים  ֿ ידה  שעל 

דוקא .52בראשית  ישראל  ֿ ידי על  נעשה  (תורה ), אלקות  העולם , של  האמיתית  מציאותו גילוי כי ,

רבותינו  כמאמר  – לישראל ") תורה  ניתנה  ש "בשבת  לעיל  (כמוזכר  השבת  ליום  מהשייכות  גם  ולהעיר 
שייך 52ז"ל  זה  שענין בראשית ", במעשה  להקב "ה  שותף  נעשה  ויכולו.. ואומר  שבת  בערב  המתפלל  "כל 

עשויה " מלאכתך  ש "כל  שאף  השבת , יום  לעבודת  "וקראת 53גם  התענוג , ובענין באופן העבודה  נעשית  ,
עונג " השבת "54לשבת  את  "המענג  – מזה  ויתירה  ,55.
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הוא 46) ש"המעשה הכלל  ישנו התומ "צ עניני  שבכל  אע"פ
מי "ז). פ"א (אבות העיקר"

ובכ "מ .47) ואילך  ב. ויקרא לקו"ת וראה ב. א, ויקרא
מעשה 48) הל ' רמב"ם וש"נ. במשנה. - ב מו, זבחים

ספ"ד . הקרבנות
השבועות 49) דחג  ב' יום שיחת גם ראה - הענין לשלימות
סכ "א.

ה"ב.50) פי "ב תפלה הל ' רמב"ם סע"ב. לא, מגילה תוספות

ס"ד . סתכ "ח  או"ח  טושו"ע
ס"ד .51) ס"ה או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
רסרס"ח .52) או"ח  אדה"ז שו"ע רע"ב. קיט , שבת
סש"ו 53) או"ח  אדה"ז שו"ע ט . כ , יתרו ופירש"י  מכילתא

כ "א.ס 
יג .54) נח , ישעי '
סע"א.55) קיח , שבת



מז       

:" לחודש באחד  סיני במדבר  "וידבר , - פרשתנו מתחילת  רש "י שמעתיק  בתיבות  מרומז זה  וענין

 עשרת על  מרמז - עשרה עם  הקשורות  , שכתוב כמו העולם , נברא  56שבהם 

ז"ל  חכמינו ודרשו הקודש ", בשקל  הכף  עשרה  כפי 57"עשרה  מאמרות  ועשרה  הדברות  עשרת  על  דקאי
הקודש " "שקל  - אחת  מציאות  ונעשים  במציאות 58שמתאחדים  חודרת  הדברות ) (עשרת  שהתורה  היינו, ,

התורה . ענין הוא  העולם  מציאות  שכל  אחת , מציאות  שנעשים  עד  מאמרות ), (עשרה  העולם 

"  למה" ֿ תורה  למתן בנוגע  ז"ל  רבותינו כמאמר  – ", העולם באי לכל  חינם  (סיני)..
הפקר ) (כמדבר  הם " חינם  תורה  דברי ו"59כך  ," לעכו"ם שנאה  "שירדה  - סיני"60" ש "מדבר  היינו, ,

("ירדה  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  לבטל  העולם  בגדרי התורה  פעולת  גם  כולל  ֿ תורה , מתן ענין עם  קשור 
(והסתר ) העלם  מלשון "עולם " של  כו'") תורה .61שנאה  - היא  האמיתית  שמציאותו שמגלים  ֿ זה  ֿ ידי על  ,

"," אחד "יום  הבריאה  בתחילת  שכתוב  מה  ֿ דרך  על  ראשון, ולא  דייקא , "אחד " - לחודש "
הקב "ה  של "62"שהיה  אחדותו בעולם  ונתחדש  נתגלה  ֿ ידו שעל  – ֿ תורה  במתן ודוגמתו ,

" בתיבות  כמרומז הקב "ה ,  הקב "ה של  אחדותו של  חידוש ) מלשון ("חודש " החידוש  ,"
בעולמו". "יחיד  בעולם ,

" תיבת  את  רש "י השמיט  מדוע  מובן ֿ זה  ֿ פי רק ועל  נוגע  ֿ תורה  מתן עניני על  שברמז מכיון - "
"החודש  זמן נוגע  ולא  האחדות , בענין החידוש  לחודש ", "באחד  ענין ענין היפך  הוא  (א ) כי  – "
השני". "בחודש  ולא  השלישי" "בחודש  היה  ֿ תורה  מתן (ב ) האחדות ,

 רש "י מוסיף  - לחודש " באחד  סיני במדבר  "וידבר  התיבות  את  מהפסוק  מעתיק  שרש "י ולאחרי
בגדרי העולם , במציאות  אלקות  גילוי נעשה  ֿ ידו שעל  ֿ תורה , מתן ענין וביאור  בפירוש  : ממש

עיקר  היתה  ֿ תורה  מתן בזמן הרי בעולם , לפעולה  בנוגע  הוא  ֿ תורה  מתן של  החידוש  שעיקר  ֿ פי ֿ על  אף 
אצל  "נעשה הפעולה  עצמם  על  ישראל  קיבלו שבו בסיון, חמישי ובדוגמת  ֿ דרך  (על  התורה  מקבלי ,

לפעול  עבודתם  עיקר  התחילה  ֿ כך  ואחר  ונשמע "),  ידו ֿ ועל  שבו - המשכן מהקמת  החל  ,
ֿ תורה  מתן ענין בתוכם "63נשלם  ושכנתי מקדש  לי "ועשו דוקא ,64- למטה  השכינה  והשראת  גילוי ,

עלמין" כל  תוך  ומתלבשת  ששוכנת  שם  "על  דייקא , .65"שכינה "

בניסן "באחד  מהפסוק ) התיבות  העתקת  (לאחרי בפירושו רש "י שכתב  מה  וזהו  כי - "
נדבת  רק  לא  היינו, דוקא . המשכן הקמת  ֿ ידי על  נעשית  בעולם  לפעולה  ביחס  ֿ תורה  מתן של  השלימות 

לב " נדיב  "כל  נעשה 66המשכן, ֿ זה  ֿ ידי שעל  ממש , בפועל  המשכן הקמת  אלא  ישראל ), של  לבם  (נדיבות 
העולם . במציאות  אלקות  וגילוי המשכה  בתוכם ", "ושכנתי ענין

היא  ֿ תורה ) מתן (שלימות  המשכן הקמת  שפעולת  לרמז - בעגל " "כשחטאו ֿ זה  לפני רש "י ומקדים 
בו  שיש  בעולם  רק  בולא  שהיה  בעולם  גם  אלא  ֿ רצוי, בלתי עד לענין ֿ רצוי, בלתי ענין

אלקות  גילוי - ֿ תורה  מתן ענין נשלם  ֿ ידו שעל  המשכן, הוקם  כזה  בעולם  - העגל  חטא  הירידה , לתכלית 
בעולם .

ענין  בביאור  רש "י מוסיף  בעגל ", "כשחטאו ֿ זה  ולפני המשכן", "הוקם  הפסוק  על  שבפירושו ונמצא ,
גדרי  - סיני" המשכן "במדבר  הקמת  ֿ ידי על  נעשה  סיני") ("במדבר  ֿ תורה  במתן הגילוי שעיקר  -

כנ"ל .לאחרי  העגל , חטא 
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סו.56) ז, נשא
ב.57) יא, זח "ג 
שהרי58) - השבת ליום הקודש" ד "שקל  מהשייכות גם להעיר

מלה  "קודש קודש"), "מקראי  רק (לא ד "קודש" הו"ע  שבת
ב). צד , (זח "ג  בגרמי '"

ז.59) פ"א, פרשתנו במדב"ר
סע"א.60) פט , שבת

ובכ ''מ .61) ג . ב, ואתחנן ד . לז, שלח  לקו"ת
ח ).62) פ"ג , (מב"ר ובפירש''י  ה א, בראשית
לקו"ש 63) השי "ת. לגני  באתי  רד "ה ב. פי "ג , במדב"ר ראה

ואילך . 150 ע' חכ "א
ח .64) כה, תרומה
ב).65) (נז, פמ "א תניא
כב.66) לה, ויקהל 



מח      

שמעתיק  (כפי לחודש " "באחד  רק  לא  - הזמן גדרי - לחודש " "באחד  ענין בביאור  מוסיף  ֿ כן וכמו
ההמשכה  מודגשת  שבזה  כו'", באייר  ובאחד  כו' בניסן "באחד  ומפרט  מוסיף  אלא  ֿ המתחיל ), בדיבור 

"באחד  רק  לא  - גופא  ובזה  הזמן, ל "בגדרי שרומז ," "67 באחד" גם  אלא  ,."

 ללימוד בנוגע  - לבו" אל  יתן "והחי - האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  לביאור  באים  ומכאן
התורה :

חסידות  בדרושי מאליו 68מבואר  הוא  שהדיבור  להורות  מ "ם , בתוספת  דיבור , מלשון ש "מדבר "
שכתוב  כמו רק  שלו, הוא  כאילו עצמו מפי יוצא  הדיבור .. "שאין היינו, "מדבר "). (כמו תען 69וממילא 

זה  וענין אומר ", שהוא  מה  האומר  אחר  כעונה  תען, שלשוני אלא  אמרתך , היא  שהתורה  אמרתך , לשוני
ממש  ה ' דבר  מפיהם  היוצאת  הלכה  "להיות  מישראל  ואחד  אחד  לכל  כח  שניתן – ֿ תורה  במתן נפעל 

כנגדו" ושונה  קורא  הקב "ה  ושונה , הקורא  ש "כל  כך , כדי ועד  מסיני", למשה  "תפול 70שנאמרה  שלכן ,
ז"ל  רבותינו כמאמר  סיני", מהר  היום  קיבלה  כאילו ויראה  אימה  וברתת 71עליו וביראה  באימה  להלן "מה 

כו'". באימה  כאן אף  ובזיע ,

צריך  בתורה  יהודי של  שדיבורו – רש "י שמעתיק  במדבר " "וידבר  בתיבות  הדבר  שמרומז לומר , ויש 
ממש . ה ' דבר  הקב "ה , של  דיבורו ֿ אם  כי שלו, דיבור  זה  שאין היינו, ד "מדבר ", באופן להיות 

יתירה  ובהדגשה  התורה , לקבלת  הראויה  ההכנה  היא  בתורה ) הלימוד  לאופן (בנוגע  זו והוראה 
נכנסים  במדבר , פרשת  משבת  אשר  זו, שנה  בקביעות   תיקון" מאמירת  החל  תורתנו", מתן ל "זמן

הקב "ה  הקורא , אחר  כעונה  הקב "ה , של  דיבורו ד "מדבר ", באופן תהיה  זו שאמירה  - שבועות " ליל 
כנגדו. וקורא  שיושב 

 שהקב "ה ֿ זה  ֿ ידי על  סיני, מהר  עתה  שמקבל  כמו התורה  לימוד  - זה  שענין ולהדגיש , להוסיף  ויש 
אצל  שייך  - כנגדו ושונה  קורא     ומצבו מעמדו על  הבט  מבלי קטן, ועד  למגדול  ,

קאמר . מאי ידע  שלא  ֿ הארץ  עם  אפילו התורה , והבנת  בידיעת 

כי: קאמר , מאי ידע  שלא  ֿ הארץ  עם  אצל  ויתרון מעלה  יש  מסויימת  מבחינה  - ואדרבה 

הרי  - יותר  נעלית  והשגה  להבנה  כששייך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  המלות , פירוש  את  שמבין יהודי
מאשר  יותר  גדולה  והתפעלות  התלהבות  מתוך  היא  שבועות ' ליל  ב 'תיקון הדברות " "עשרת  אמירתו

כו'. התורה  פסוקי שאר  לגבי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הדברות , עשרת  שלפני יתרו פרשת  פסוקי אמירת 

גדולה , והתפעלות  התלהבות  מתוך  כולו שבועות ' ליל  'תיקון אומר  - קאמר  מאי ידע  שלא  יהודי אבל 
לו כשאומרים  ובפרט   אזי אלו, פסוקים  שאומר     ובוודאי בוודאי הרי ,

ביותר ! התלהבותו תגדל 

(לא  ישנו קאמר , מאי ידע  שלא  ֿ הארץ  עם  אצל  - כנגדו ושונה  קורא  שהקב "ה  - זה  שעילוי ולהעיר ,
קאמר  מאי ידע  שלא  אף  התורה , לימוד  ֿ חובת  ידי יוצא  שבהם  שבכתב , תורה  פסוקי באמירת  אלא )72רק  ,

מאי  ידע  שלא  ֿ הארץ  עם  שגם  - ויום  יום  בכל  ודוגמתו וכו', ֿ פה  שבעל  בתורה  המשניות  באמירת  גם 
מתורה  משנה  גם  אלא ) שבכתב , מתורה  כהנים  ברכת  פסוקי רק  (לא  התורה  ברכת  לאחרי אומר  קאמר ,

השל "ה  בדברי - מצינו מזו וגדולה  ֿ פה , ותורה 73שבעל  שבכתב  תורה  של  "שמות  אמירת  עילוי אודות 
והאמוראים  התנאים  שמות  להזכרת  בנוגע  ֿ דרך ֿזה  (ועל  ֿ פה  להיות 74שבעל  תועיל  השמות  שקריאת  ..(

כולם ". ולמד  עיין כאילו נחשב 
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שם.67) מהרש"א וחדא"ג  ובפירש"י  רע"א. נז, ברכות ראה
ובכ "מ .68) ואילך . ב סז, יתרו תו"א ראה
קעב.69) קיט , תהלים
תתרלד .70) רמז איכה יל "ש רפי "ח . תדבא"ר ראה

וש"נ.71) א. כב, ברכות
וש"נ.72) ספ"ב, לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
בהגה"ה.73) ואילך  סע"א יג ,



מט       

: לפועל ובנוגע 

לכל  ֿ תורה , למתן ההכנה  אודות  פעם  עוד  לעורר  יש  תורתנו", מתן "זמן לפני ספורות  שעות  בעמדנו
החל  סיני, מהר  היום  קיבלה  כאילו כו'", כאן אף  כו' להלן "מה  כדבעי, התורה  לימוד  ֿ ידי על  – לראש 

האמור . באופן שבועות ' ליל  'תיקון מאמירת 

להשתדל  שצריכים  כשם  כלומר , הזולת , על  לפעולה  בנוגע  גם  אלא  לעצמו, בנוגע  רק  לא  - ובהדגשה 
נמי  דבעינן בעצרת  מודים  ש "הכל  ובפרט  הרחבה , של  באופן כו', ושתיה  אכילה  החג , צרכי כל  לו שיהיו

ומשתה "74לכם " במאכל  בו "שישמח  החג 75, צרכי לו שיהיו להשתדל  צריכים  ֿ כן כמו , ולכל ,
התורה . לקבלת  המתאימה  ההכנה  - לראש 

אחד  כל  על  ולפעול  לעורר  - שבועות ' ליל  'תיקון לאמירת  עד  שנותרו השעות  את  לנצל  יש  ולכן,
"מה  סיני, מהר  עתה  מקבלה  כאילו הראוי, באופן תהיה  ה 'תיקון' שאמירת  אליו) להגיע  (שיכולים  ואחד 
שהרי  - הדבר  טעם  לו) המובן (בסגנון לו שמסבירים  ֿ זה  ֿ ידי על  כו'", כאן אף  כו' וביראה  באימה  להלן
ֿ ידי  על  ֿ אם  כי כו', ואנה  אנה  עצמו את  לנענע  חיצוניות , תנועות  ֿ ידי על  נעשים  לא  כו'" ויראה  "אימה 

 - בשכל  מההבנה  כתוצאה  ,      !

פנאי  עדיין לו יש  לעצמו בנוגע  כי ביותר , להזדרז יש  הזולת , על  פעולה  אודות  מדובר  שכאשר  ומובן,
יזדרז  לא  אם  - להזולת  בנוגע  אבל  ה 'תיקון', לאמירת  עד  שעות  כמה  שנשארו מכיון זה , ענין לפעול 
לא  אולי - יפגשהו אם  ואפילו ה 'תיקון', אמירת  לפני פעם  עוד  יפגשהו אם  יודע  מי מיד , עליו לפעול 

דבריו. את  לשמוע  פנאי לו יהיה 

 לקבלת נזכה  התורה , לקבלת  ההכנה  אודות  וההתעוררות  שמהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
בתכלית  הוי'" את  "וידעת  ענין גם  כולל  תצא ", מאתי חדשה  "תורה  - השלימות  בתכלית  התורה 

השלימות .

תעבורנה  "עוד  - השלימות  בתכלית  אותם ") מונה  לפניו חיבתן ("מתוך  ֿ ישראל  בני מנין גם  יהיה  ואז
מונה " ֿ ידי על  הקב "ה 76הצאן ֿ ידי על  שיהיה  העשירי מנין צדקנו 77, משיח  ֿ ידי ועל  האמיתית 78, בגאולה  ,

ממש . בימינו במהרה  והשלימה 

***

 בפרשת הזוהר  על  ֿ דידן ובנידון השבוע , בפרשת  הזוהר  על  אאמו"ר  בהערות  ענין לבאר  גם  נהוג 
עתה  נתעכב  ולכן פעמים , כמה  זה  על  דובר  וכבר  קדושים , בפרשת  הזוהר  על  להערה  ציון רק  יש  במדבר ,

אחר  במקום  אאמו"ר  הערות  אל 79על  בגשתם  גו' להם  עשו "וזאת  - השבוע  פרשת  בסוף  פסוק  בביאור 
משאו" ואל  עבודתו על  איש  איש  הלוים ) (את  אותם  ושמו יבואו, ובניו אהרן הקדשים , .80קודש 

אחר  במקום  (וכמבואר  גבורות  בחינת  הם  "הלוים  אאמו"ר : שלוש 81ומבאר  הם  ומררי קהת  שגרשון
מה  הוא  אותם , שיתקנו אותם , ישימו - חסדים  בחינת  שהם  ובניו ואהרן הגבורות ).. בבחינת  דרגות 

דהלוים ". הגבורות  את  שימתקו

הכתוב  לתוכן ובשייכות  בקשר  - לקונו האדם  בעבודת  בחסדים , הגבורות  המתקת  ענין תוכן לבאר  ויש 
גו'". אותם  ושמו יבואו ובניו ש "אהרן לאחרי הקדשים , בקודש  הלוים  עבודת  אודות 

הגבורות  המתקת  ענין את  לומר  הכתוב  כוונת  אם  דלכאורה , - ֿ דא  בכגון כללית  שאלה  ובהקדים 
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הגנוז)74) אור מספר שני  (חלק ליהודה וזאת ספר ראה
רפכ "ב. מאניפאלי  הכהן למהרי "ל 

ב.75) סח , פסחים
שם.76) פירש"י 
יג .77) לג , ירמי '

תשא.78) ר"פ יל "ש
שם.79) ירמי ' עה"פ תיב"ע
שפט .80) ע' גם וראה שעב. ע' לזח "ג  לוי "ע לקוטי 
יט .81) ד ,



נ      

הדבר  נאמר  לא  מדוע  אלא בחסדים , , גו אותם  ושמו יבואו ובניו "אהרן אחר , שאז בענין ,"'
זקוקים  ? בחסדים הגבורות  המתקת  גם  מרומז זה  שבענין

ככל  והן כפשוטו הן זה , שבכתוב  הענין לתוכן בוודאי היא  הכתוב  שכוונת  - בפשטות  - בזה  והביאור 
שענין  ללמדנו, בחסדים , הגבורות  המתקת  ענין גם  בכתוב  מרומז לזה  שבהוספה  אלא  שבו, הפירושים 

זה . כתוב  לתוכן ביחס  גם  להיות  צריך  בחסדים  הגבורות  המתקת 

רבותינו  מאמר  ֿ דרך  על  – בחסדים  הגבורות  המתקת  לענין "אהני" זה  כתוב  תוכן קצת : אחר  בסגנון
הכתוב 82ז"ל  לתוכן בקשר  גם  לומר  שצריך  – (בתמיה ) אהנאי" לא  לתמידין אהנאי, למוספין "שבת 

גו'". אותם  ושמו יבואו ובניו אהרן הקדשים , קודש  אל  "בגשתם 

: חוצה המעיינות  הפצת  לעבודת  בנוגע  - לדוגמא  - לקונו האדם  בעבודת  זה  ענין לבאר  ויש 

מלך 83ידוע  לבן משל  ֿ פי על  – חוצה  המעיינות  הפצת  ענין לכללות  בנוגע  הזקן רבינו של  ביאורו
במים , ולשחקה  לטחנה  המלך , שבכתר  היקרה  האבן את  לקחת  ֿ אם  כי לחליו, תרופה  מצאו ולא  שחלה 
על  ולשפוך  כו', המלכות  שבכתר  היקרה  האבן את  לשחוק  מצוה  שהמלך  המלך , בן של  פיו לתוך  וליתן
אחת  טיפה  תיכנס  אולי ֿ ספיקא , וספק  הספק  על  קמוצות , ושפתיו שיניו כאשר  אפילו המלך , בן של  פיו

חייו. את  ותציל  המלך , בן של  פיו לתוך 

- חוצה  המעיינות  בהפצת  שההתעסקות  מובן, ומזה        -
אל  "בגשתם  בבחינת  היא  ."

באופן  הקדשים " קודש  אל  "בגשתם  עבודתם  תהיה  וכו', נשמתם  שורש  טבעם , שמצד  כאלו יש  והנה ,
לכבוד של  מתאימה  אינה  זו שהנהגה  שטוענים  אלו כלפי שלהם  ביחס  השאר ) (בין שיתבטא  דבר  -

המלכות :

את  שמפיצים  ֿ זה  ֿ ידי על  המלך  שבכתר  היקרה  האבן את  לבזבז יתכן כיצד  הטוענים : ישנם 
של  נעלים  הכי הענינים  את  ב "חוצה " להפיץ  ההכרח  מהו ב "חוצה "?! גם  עצמם  ה "מעיינות "

ה "מעיינות "?!

בזה  ולגלות  להכניס  ההכרח  מהו אבל  נעים , ומה  טוב  מה  - התניא  ספר  יהודים  עם  ללמוד  רצונך 
עמוקים ?! הכי ענינים 

בעולמו, הקב "ה  שברא  מה  ש "כל  הענין כשמזכירים  ולדוגמא , בזה . כיוצא  ענינים  בשאר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
חסידות  בדרושי המבואר  עם  זה  לקשר  ההכרח  מהו - לכבודו" אלא  בראו ובעצמו",84לא  "בכבודו בענין

הצמצום ?! לפני נעלות  הכי דרגות 

שאצלו  השומע , על  הדבר  שיעשה  ברושם  להתחשב  יש  הרי דבר , של  לאמיתתו והסבר  ביאור  שיש  ואף 
היא  שמציאותו לו כשאומרים  אלו, נעלים  בענינים  זלזול  של  כיחס  - הם  טוענים  - הדבר  יתפרש 

"לכבודו", !ומצבו מעמדו בידעו ,ָ

ביחס  גם  אלא  ב "חוצה ", שנמצא  המקבל  מצד  רק  לא  הוא  שבדבר  הזלזול  - הם  טוענים  - מזה  ויתירה 
בעצמו  ללחום  שצריך  בנפשיה  שידע  כפי השלימות , בתכלית  אינו הוא  שגם  המעיינות , את  שמפיץ  לזה 

זרות  מחשבות  לו נופלות  ֿ פנים  ֿ כל  שעל  הבינוני בדרגת  להיותו לו, שנופלת  זרה  מחשבה  ויתכן 85לגרש  ,
כו'. מזה  שלמטה  בדרגה  שנמצא  אפילו

אודות  שבקטנים  קטן עם  לדבר  - הם  טוענים  - היתכן אופן, ובכל   יועילו שלא  אף  - !?
הידוע  כמאמר  יתברך , ומהותו לעצמותו היא  שבקטנים  קטן של  שתפילתו היא  המציאות  כי 86טענותיהם ,

יתברך . ועצמותו מהותו אודות  אלא  כו', ספירות  עניני אודות  יודע  שאינו התינוק ", זה  לדעת  מתפלל  "אני
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קלט .82) ע' לוי "צ תורת תב. ע' שם לוי "צ לקוטי  ראה
רע"א.83) צא, זבחים
ע'84) ח "ג  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק מט . ע' ח "ב "התמים"

ועוד . ואילך . שכו
תתקכד .85) ע' ח "ב תער"ב המשך  עה. ע' אעת"ר סה"מ 
פי "ב.86) תניא ראה
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דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  והוראת  ציווי ֿ פי על  חוצה , המעיינות  בהפצת  שעוסק  יהודי ובכן,
הוא  הנ"ל : טענות  שטוענים  אלו כלפי הגבורות  בחינת  אצלו להתעורר  עלולה  - הנ"ל  טענות  ושומע 

אודות  דורנו, נשיא  והוראת  ציווי רבות  פעמים  שמע  המעיינות בעצמו בהפצת  כו' וההכרח  הצורך  גודל 
להיפך !... וטוען מישהו בא  וכאן חוצה ,

יבואו, ובניו אהרן הקדשים , קודש  אל  בגשתם  להם .. עשו "וזאת  - בפרשתנו ההוראה  באה  זה  ועל 
משאו": ואל  עבודתו על  איש  איש  אותם  ושמו

בנוגע  הוא  הגבורות  בענין שהצורך  אלא  עוד  ולא  גבורות , של  בענין תורה , ֿ פי על  צורך , יש  כאשר  גם 
" שהיא  לעבודה  ,היינו בחסדים . הגבורות  המתקת  להיות  צריכה  – חוצה  המעיינות  הפצת  ,"

שמצינו  כפי בחסדים , המתקתם  ֿ ידי על  ֿ אם  כי בלבד , גבורות  של  באופן יהיה  לא  כו' להמנגד  שהיחס 
ראש  נשיאת  ענין עיקר  היה  ואצלם  כו', הארון נושאי להיותם  מעלתם  גודל  שלמרות  קהת , בני אצל 

חסידות  בדרושי הכתוב 87(כמבואר  גרשון88בפירוש  בני ראש  את  "נשא   עשו "וזאת  תורה  אמרה  ,("
הקדשים , קודש  אל  בגשתם  . . להם     ,"'גו של בחסדים  הלויים  גבורות 

כהנים .

"קודש  למעיינות , שנוגע  בענין כשמדובר  הגבורות  (למתק ) להגביל  היתכן השואל , ישאל  ואם 
הקדשים "), קודש  אל  ("בגשתם  חוצה  המעיינות  הפצת  על  שציוה  מי בפשטות : לזה  המענה  - קדשים "?!

גו'")! אותם  ושמו יבואו ובניו ("אהרן בחסדים  הגבורות  מיתוק  על  גם  ציוה 

 ברוך המשנה , בלשון חכמים  "שנו שהתחלתו: ששי, פרק  זו בשבת  לומדים  - אבות  לפרקי בנוגע 
ובמשנתם ". בהם  שבחר 

בהם " שבחר  "ברוך  שכתוב  מה  לברכה "89והנה , צדיק  "זכר  ענין ֿ דרך  על  זה  והזכיר ֹו90הרי "הואיל  ,
בשבחו" ברכו"91סיפר  והזכיר ֹו "הואיל  אודות 92, שמזכיר  מכיון היינו, ובאברהם ), בנח  שמצינו (כפי

ההוספה  מהי - מובן אינו עדיין אבל  בהם "; שבחר  "ברוך  - בשבחם  מספר  המשנה , בלשון ששנו החכמים 
"?"בחר ..

בזה ; הביאור  לומר  ויש 

שנישנו"משנ  ברייתות , אלא  משניות , שאינם  הזה  בפרק  המאמרים  על  קאי  - " מדרשו לבית 
"מברא ") מחוץ  (תרגום  "חוץ " לשון "ברייתא ", בשם  נקראו שלכן הקדוש , רבינו .93של 

ב "משנ  שגם  - ובמשנתם " בהם  שבחר  "ברוך  החידוש  מעלת וזהו הקב "ה , בחר  החכמים  של  "
עצמם . בחכמים  שבחר  כשם  ודעת , מטעם  שלמעלה  הבחירה 

") בישראל  הבחירה  היתה  שאז - תורתנו" מתן ל "זמן והשייכות  הקשר  מובן ֿ זה  ֿ פי "אתה ועל  ,("
ב " הבחירה  וכן ח ), סעיף  (כנ"ל  העמים " מכל  לחדש ,בחרתנו עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  כל  שהרי ,"

מסיני  למשה  .94נאמר 

בתורה ; לחדש  וזוכה  תורה  שלומד  ליהודי להתייחס  צריכים  כיצד  למדים  ומכאן

אינו  אלא  שמו", מרבן "גדול  בבחינת  שאינו בלבד  זו לא  כלומר , "תלמיד ", בדרגת  אלא  שאינו מי גם 
"רב " או "רבי" בדרגת  "תלמיד 95אפילו להיותו ֿ מקום , מכל  בלבד , "תלמיד " ֿ אם  כי ,"96,היינו ,

מ  ובמשנתם ", בהם  שבחר  "ברוך  עליו נאמר  התורה , כללי ֿ פי על  בתורה שלומד  שלו החידוש  שגם  כיון
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מצות 87) שורש להצ"צ בסהמ "צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת
פ"ח . התפילה

ובכ "מ .88) נשא. ר"פ לקו"ת
כב.89) ד , נשא
ז.90) יו"ד , משלי 
נח .91) ר"פ פירש"י 
יח .92) יח , וירא פירש"י 

המשנה.93) על  שמואל  מדרש
הנסמן 94) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה

.252 ע' חי "ט  בלקו"ש
שם.95) ובמפרשים עדיות, סוף תוספתא ראה
ותיקון",96) "מנהג  (לא ותיקין" ד "מנהג  מהעילוי  גם להעיר

וכיו"ב. להקפות, בנוגע ותיקין") "מנהג  אלא



נב      

ישראל , בתפוצות  ומתפשט  מתקבל  זה  חידוש  שכאשר  אלא  עוד , ולא  מסיני. למשה  נאמר  ("משנתם ")
" של  התוקף  גם  בו "משנ יש  רק  (לא  "' תורה תלמוד  ב 'הלכות  הזקן רבינו ֿ דין פסק  ֿ דרך  על  ,("97

והגהותיו, ערוך ' וה 'שולחן ה 'טור ' כמו הפוסקים  הגאונים  פסקי של  פסוקות  הלכות  גם  הזה , ש "בזמן
יחשבו". משנה  בכלל 

בתורה  שמחדש  ותיק " ל "תלמיד  להתייחס  צריך  כו', כולה  התורה  כל  שלמד  יהודי גם  הרי שכן, ומכיון
בתורה  אחד  ענין רק  חידש  אם  אפילו - ובמשנתם " בהם  "שבחר  - הקב "ה  של  ליחס  המתאים  ,98באופן

ובמשנתו. בו בחר  שהקב "ה  מכיון

בזמן  ובמשנתו בו שבחר  רק  לא  היינו, כנגדו", ושונה  קורא  הקב "ה  ושונה , הקורא  "כל  – מזה  ויתירה 
בארוכה . כנ"ל  סיני, מהר  היום  קיבלה  כאילו כנגדו, ושונה  קורא  הקב "ה  ממש  זה  ברגע  אלא  ֿ תורה , מתן

 באופן התורה  לימוד  ֿ ידי על  התורה  לקבלת  ההכנה  אודות  פעם  עוד  להזכיר  יש  - לזה  ובהמשך 
שבועות '. ליל  'תיקון מאמירת  החל  המתאים ,

ב 'תיקון  שאומרים  יצירה ' 'ספר  בסיום  טעות ' ה 'תיקון והדפסת  פרסום  על  ֿ כח  יישר  לתת  המקום  וכאן
וכו'), ֿ הכנסת  לבית  הילדים  והבאת  החג , צרכי נתינת  אודות  ההוראות  פרסום  עם  (ביחד  שבועות ' ליל 
(ביחד  המודפס  שבועות ' ליל  'תיקון ולהביא  לטלטל  יוכלו השבת ) צאת  (לאחרי השבועות  חג  בליל  אשר 

לנפש . רוחני מאכל  נפש ", "אוכל  של  ענין שזהו ובפרט  ֿ הכנסת , לבית  הנ"ל ) טעות ' ה 'תיקון עם 

לנצל  יכולים  הרי ה 'תיקון', אמירת  בשביל  הזמן' 'לבזבז מה  לשם  הטוענים  אלו של  מדעתם  ולהוציא 
עד  תיקון', 'לומר  במקום  התורה , בפנימיות  בזה  כיוצא  ענין או ע "ב ... המשך  בעיון ללמוד  הזמן את 

המצוות . למנין

כשחושבי  הלילה , (בסוף  המצוות ' ל 'מנין כשמגיעים  כלל , בדרך  כי דייקא , "מנין" אודות – כבר  ם 
כבר  - הדברות ) עשרת  לשמיעת  עד  לתפילה , והכנה  למקוה , להתבונן הליכה  יכולים  לא  ולכן  ,

לעשות  צריך  יהודי שכל  - ורבו פרו מצות  כמו: הרוחני, תוכנן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  [ועל  המצוות  של  בתוכנם 
נוסף  ונקבה 99יהודי זכר  בבחינת 100, שהוא  יהודי ולעשות  "משפיע ", בבחינת  שהוא  יהודי לעשות  כלומר , ,

ֿ אם  כי –"מקבל "], בלבד 

בשמו  מודגשת  מעלתו אשר  שבועות ', ליל  'תיקון ֿ ידי על  – היא  התורה  לקבלת  האמיתית  ההכנה  כי
לו  יקראו היא 101אשר  (תורה  ישראל  מנהג  ֿ פי '102על  – (!' שבועות ליל 

 עם בקשר  ומסיבות  התוועדויות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלו אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
חוצה . המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה  הפצת  - ובמיוחד  כולל  ומצוותיה , תורה  יהדות , בעניני פעולות 

אלו. ומסיבות  בהתוועדויות  להשתתף  המסובים  כל  את  ויזמינו ויכריזו המשקה , לקבל  יעלו - וכרגיל 

רבה , בהצלחה  תהיינה  ומצוותיה , תורה  יהדות , בעניני הפעולות ) כל  (בתוככי אלו שפעולות  ֿ רצון ויהי
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ב.97) פרק ריש
רק 98) שאמרו כאלו שיש מצינו תנאים אצל  שאפילו ולהעיר

עבודת  פנימית, בעבודה בעיקר שעסקו מכיון מימרות, מעט 
א). לד , מקץ תו"א (ראה כו' התפילה

ואילך .99) 45 ס"ע תש"א סה"ש א. תשמו, ח "ד  לקו"ד  ראה
ה"ד .100) פט "ו אישות הל ' רמב"ם במשנה, - ב סא, יבמות

בתחילתו 101) והאמונה' היחוד  ב'שער מהמבואר ולהעיר
לחיות  כלי  הוא בלה"ק לו יקראו אשר "שמו השם, מעלת אודות
בחג שלו ֿ הילולא ההסתלקות שיום הבעש"ט , בתורת - כו'"

השבועות.
הנסמן 102) סט "ו. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

.2 הערה 56 ע' חכ "ב בלקו"ש

      

 ל "זמן המתאימה  הכנה  - גרמא  שהזמן העיקרי הענין אודות  פעם  עוד  להזכיר  יש  הסיום  קודם 
ֿ תורה . למתן ֿ מאות  ושלוש  אלפים  שלושת  שנת  זו, בשנה  ובפרט  תורתנו", מתן

ֿ הכ  בבית  נוכחים  יהיו קטנים , קטני אפילו ישראל , ילדי שכל  פעם  עוד  להזכיר  ֿ הפחות )וגם  (לכל  נסת 
הדברות . עשרת  קריאת  בשעת 

רעהו  את  איש  יברכו שיהודים  לעורר  גם  כולל  ובפנימיות , בשמחה  התורה  לקבלת  בברכה  ונסיים 
מברכיך " "ואברכה  הקב "ה  כהבטחת  אצלו, גם  נוסף  רעהו, את  מברך  שהוא  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  זו, .103בברכה 

בדיוק  לשונו דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הרב , בלשון ֿ ישראל  בני כל  את  לברך  - המתחיל  ואני
" - פחות ) לא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יותר , (לא    ."

רבה ]. בשמחה  מקומו על  ורקד  קומתו  מלוא  עמד  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

 מודגשת לנשים  בנוגע  ואדרבה , ֿ תורה , למתן בהכנות  הנשים  של  פעולתן אודות  גם  לעורר  יש 
שכתוב  כמו – ֿ תורה  למתן ההכנה  "ותגיד 104יותר  ֿ כך  ואחר  הנשים ", "אלו - יעקב " לבית  תאמר  "כה 

האנשים ". "אלו – ישראל " לבני

להתכונן  נשים ') ב 'עזרת  עתה  להתאספותן (נוסף  יחדיו יתאספו הנשים  שגם  ונכון כדאי ולכן,
תורתנו". מתן "זמן כניסת  לפני השבת , במשך  זאת  שיעשו - טוב  ומה  ֿ תורה , למתן

ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  על  – והטף  האנשים  אצל  גם  יתוסף  הנשים , של  ההכנה  פעולת  ֿ ידי 105ועל 

כו'". ונטרין כו' גברייהו ובאתנויי כו' בנייהו באקרויי זכיין, במאי "נשים 

בארצנו  תצא ", מאתי חדשה  ש "תורה  התורה  לקבלת  ממש  בקרוב  שנזכה  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ המקדש , ובבית  הקודש  בהר  הקודש , עיר  בירושלים  106הקדושה ,

הנה " ישובו גדול  ממש .107"קהל  ומיד  תיכף  עין", כהרף  עיכבן ו"לא 

אחרונה . ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  ואמר  השבת , במשך  הנשים  של  כינוס  אודות  הכריזו מנחה , תפילת  לאחרי
האנשים ]. על  גם  שיפעל  וכאמור , ומופלגה , רבה  בהצלחה  שיהיה  ֿ רצון יהי
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ג .103) יב, ֿ לך  לך 
עה"פ.104) ופירש"י  מכילתא וראה ג . יט , יתרו
א.105) יז, ברכות

ט .106) יו"ד , בא
ז.107) לא, ירמי '



נג       

 ל "זמן המתאימה  הכנה  - גרמא  שהזמן העיקרי הענין אודות  פעם  עוד  להזכיר  יש  הסיום  קודם 
ֿ תורה . למתן ֿ מאות  ושלוש  אלפים  שלושת  שנת  זו, בשנה  ובפרט  תורתנו", מתן

ֿ הכ  בבית  נוכחים  יהיו קטנים , קטני אפילו ישראל , ילדי שכל  פעם  עוד  להזכיר  ֿ הפחות )וגם  (לכל  נסת 
הדברות . עשרת  קריאת  בשעת 

רעהו  את  איש  יברכו שיהודים  לעורר  גם  כולל  ובפנימיות , בשמחה  התורה  לקבלת  בברכה  ונסיים 
מברכיך " "ואברכה  הקב "ה  כהבטחת  אצלו, גם  נוסף  רעהו, את  מברך  שהוא  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  זו, .103בברכה 

בדיוק  לשונו דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הרב , בלשון ֿ ישראל  בני כל  את  לברך  - המתחיל  ואני
" - פחות ) לא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יותר , (לא    ."

רבה ]. בשמחה  מקומו על  ורקד  קומתו  מלוא  עמד  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

 מודגשת לנשים  בנוגע  ואדרבה , ֿ תורה , למתן בהכנות  הנשים  של  פעולתן אודות  גם  לעורר  יש 
שכתוב  כמו – ֿ תורה  למתן ההכנה  "ותגיד 104יותר  ֿ כך  ואחר  הנשים ", "אלו - יעקב " לבית  תאמר  "כה 

האנשים ". "אלו – ישראל " לבני

להתכונן  נשים ') ב 'עזרת  עתה  להתאספותן (נוסף  יחדיו יתאספו הנשים  שגם  ונכון כדאי ולכן,
תורתנו". מתן "זמן כניסת  לפני השבת , במשך  זאת  שיעשו - טוב  ומה  ֿ תורה , למתן

ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  על  – והטף  האנשים  אצל  גם  יתוסף  הנשים , של  ההכנה  פעולת  ֿ ידי 105ועל 

כו'". ונטרין כו' גברייהו ובאתנויי כו' בנייהו באקרויי זכיין, במאי "נשים 

בארצנו  תצא ", מאתי חדשה  ש "תורה  התורה  לקבלת  ממש  בקרוב  שנזכה  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ המקדש , ובבית  הקודש  בהר  הקודש , עיר  בירושלים  106הקדושה ,

הנה " ישובו גדול  ממש .107"קהל  ומיד  תיכף  עין", כהרף  עיכבן ו"לא 

אחרונה . ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  ואמר  השבת , במשך  הנשים  של  כינוס  אודות  הכריזו מנחה , תפילת  לאחרי
האנשים ]. על  גם  שיפעל  וכאמור , ומופלגה , רבה  בהצלחה  שיהיה  ֿ רצון יהי
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המשך ריאוב למס' זרחים ליום שרת קודש עמ' א



נד

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

˙‡ ÂÓ˘Â" ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ ‡ÊÚŒÔ‡Â È"˘ È„
"Ì˙Â‰Î

את 1בפסוק  ושמרו  תפקוד  בניו  ואת אהרן  "ואת
רש"י  מסביר  יומת", הקרב והזר  כהונתם את 2משמרת

דמים  "קבלת ואומר : כהונתם" את "ושמרו  המילים
והקטרה  כלומר ,3וזריקה לכהנים". המסורות ועבודות

היא הכוונה שב"כהונתם" סובר  רש"י
כהונתם" את "ושמרו  המילים של  ופירושם הכהנים,
אלו  מעבודות אחת לבצע ל "זר " להתיר  שאין  4הוא,

יומת") הקרב ("והזר 

אבן ֿעזרא  מפרש זאת "ושמרו 5לעומת המילים את
פסלות". לידי יבואו  "שלא אחר : באופן  כהונתם" את

את לשמור  צריכים הכהנים כהונתם כלומר , (את
.(וכדומה טומאה (על ֿידי לכהונה ייפסלו  שלא ,(

המילה  את להסביר  שיש לרש"י מנין  להבין : יש
(הכהונה"כהונתם" של כפשוטה כפירושו  ,

" אלא לכהנים"אבן ֿעזרא), ?6המסורות

ההכרח  מפני כך  אומר  שרש"י לומר , יתכן  [לא
זר  אודות המדבר  יומת", הקרב "והזר  הפסוק שבסיום

אחת שגם המבצע לומר  הכרחי ולכן  הכהנים,
שאם  מפני  הכהנים. עבודת על  מדובר  הפסוק בתחילת
גם  המתחיל " ב"דיבור  מצטט  רש"י היה הדבר , הוא כך 
להן  רומז  לפחות או  הפסוק, סוף של  המילים את

"וגומר ". הביטוי באמצעות

שהרי  זה, הסבר  מחייב איננו  הפסוק סוף ואמנם,
של  לענין  המשך  איננו  יומת" הקרב ש"והזר  לומר , ניתן 

ענין  אלא כהונתם", את ]."ושמרו 

ב"דיבור  רש"י מצטט  מדוע להבין : יש כמו ֿכן 
מסתפק  ואיננו  את", "ושמרו  המילים את גם המתחיל "
מסביר ? הוא שאותה בלבד , "כהונתם" המילה בציטוט 

.

È"˘ ˘ÂÈÙ ÈÙÏ ÌÈÂÚ˙Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰

ש"קבלת  ראשון  במבט  נראה רש"י דברי לימוד  תוך 
ל "עבודות  דוגמאות הן  והקטרה" וזריקה הדמים
מובנים  אינם כך , נאמר  אם אך  לכהנים". המסורות

כדלהלן : דברים מספר 

רש"י א) מביא מה לשם (א) רש"י. בדברי
המסורות  "עבודות בקיצור  לומר  עליו  היה דוגמאות?
העבודות  את לשלול  כדי מפרט  הוא אם (ב) לכהנים".
יותר , מתאימה הדמים, קבלת לפני המתבצעות

ואילך  "מקבלה ההתבטאות עבודות 7לכאורה,
דוגמאות, לפרט  צריך  אמנם אם (ג) לכהנים". המסורות

דוקא אלו ?מדוע דוגמאות

את ב) מציין  הוא תחילה רש"י: בדברי
לכהנים", המסורות "ועבודות אחר ֿכך  ורק הדוגמאות,
"עבודות  הכלל  תחילה להיפך : להיות צריך  שהיה בעוד 

" הפרטים אחר ֿכך  ורק לכהנים", קבלת המסורות
דמים..."

כמוסבר  הן , והקטרה זריקה קבלה, אם ועיקר : ג)
להכתב  צריך  היה לכהנים", המסורות "עבודות לעיל ,

"?"לכהנים המסורות עבודות

לומר  מתכוון  שרש"י מובן , לעיל  האמור  מן 
סוגי  שני כולל  כהונתם" את (א)ש"ושמרו  שונים: ם
עבודות – והקטרה" וזריקה דמים "מסורות קבלת

סוג – לכהנים" המסורות "ועבודות (ב) .לכהנים".

תמוה: כך  ואם

ויקרא  פרשת בתחילת אמר  כבר  עצמו  רש"י 8א)

ואילך  "מקבלה  ניתן איפוא, וכיצד , ,"
והקטרה" וזריקה דמים ש"קבלת מן לומר 

לכהנים"? המסורות ה"עבודות
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י .1) ג , פרשתנו 
לד"ה 2) זה דפרש "י  השייכות ס"ג  בפנים לקמן  וראה השני . בד"ה

הראשון .
והקטר.3) דרש "י : כת"י ) בכמה (וכן  ראשון  בדפוס
כאן .4) וספורנו  אברבנאל גם ראה

"שתהי ' פירושו  ד"ושמרו " היא רש "י  שכוונת מפרש  לדוד במשכיל
אפילו  נרמז  לא זה פירוש  אבל (עיי "ש ). בטהרה"* דוקא (העבודות)

הקרב  ל"והזר הקדמה הוא כהונתם" את "ושמרו  אם [משא"כ ברש "י 
השמירה]. היא במה לפרש  רש "י  אי "צ שאז  – יומת"

כאן .5) בחזקוני  פי ' ועד"ז 
לכל 6) כהונתכם) את "(תשמרו  שמפורש  ז ) (יח, קרח בפ' משא"כ

וגו '". המזבח דבר
ה.7) א, ויקרא פרש "י 
שם.8)

        



נה   

אינן  וכו '" דמים ש"קבלת לכך  הסבר  יימצא אם ב)
מנין  מובן : אינו  הרי לכהנים", המסורות "עבודות

את שב"ושמרו  הוכחה גם לרש"י היא הכוונה
שהן  לכהנים"?לעבודות "מסורות

.‚

˙ÂÂÒÓ‰ ˙Â„ÂÚÏ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰˘ ÍÎÏ ÁÎ‰‰
ÌÈ‰ÎÏ

בזה: והביאור 

איננה  הכוונה כהונתם" את שב"ושמרו  לכך  ההכרח 
ל "עבודות  אלא האבן ֿעזרא) (כפי' הכהונה לעצם
על  ההוראה לאחר  מופיע זה פסוק לכהנים": המסורות

שרש"י  כפי ובניו , לאהרן  חדש ומינוי מסביר 9תפקיד 
את  "ושמרו  אם פקידות...". "לשון  – "תפקוד "
"שלא  להישמר  הכהנים שעל  לכך  מכוון  כהונתם"
הרי  אבן ֿעזרא), (כדברי בכהונתם פסול " לידי יבואו 

חדש  תפקיד  זה כך 10אין  על  הוזהרו  כבר  הם הן  –
אמור  כהונתו 11בפרשת על  הכהן  שמירת .12בפירוט 

הוא  כאן  החדש שהתפקיד  רש"י סובר  לפיכך 
ש  המסורות להיזהר  ה"עבודות את יבצע לא

יומת" הקרב והזר  "ושמרו ... המילים לכהנים".
תפקיד . אותו  אודות מדברות

גם  המתחיל " ב"דיבור  רש"י מצטט  מדוע יובן  בכך 
ציווי  של  לשון  שמבטאות את", "ושמרו  המילים את
שהפסוק  מכך  היא לפירושו  ההוכחה שהרי לתפקיד ,

ובניו . לאהרן  החדש התפקיד  את כאן  מפרט 

.„

˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˙ÂÚ˙Ó‰ ˙ÙÒÂ ‰Ï‡˘

בפסוק: שמתעורר  קושי עוד  מתרץ רש"י

הקודמים  הפסוקים הבאים 13גם הפסוקים 14וגם

וכיצד  ועוד ), מנינם (עבודתם, הלויים על  מדברים
– ובניו  לאהרן  הציווי לכאן  מתאים –איפוא

הוא, הפסוק של  מקומו  כהונתם"? את "ושמרו 
כן  לפני שמות 15לכאורה, "אלה אומרת התורה כאשר  ,

אהרן  או בני לכהן ", ידם מלא אשר  המשוחים
לזה. דומה במקום

היה  ניתן  הלויים עבודת על  הנלמד  שמן  מובן , מכך 

של "זר " במשכן להסיק מסויימות עבודות
התורה מציינת ולכן  ואת ובמקדש, אהרן  "ואת

יומת". הקרב והזר  תפקוד ... בניו 

.‰

˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙Â„ÂÚ˘ ˙ÂÚËÏ ÌÂ˜Ó Ô‡Î ˘È
ÌÈÈÂÏÏ ˙Â˙ÂÓ

בזה: והביאור 

קודםֿלכן  האמור  את 16על  לשמור  הלויים שעל  ,
"משמרת " רש"י: מסביר  ," זקוקין היו 

תחתיהם  באים שהלויים אלא המקדש לצרכי
."...

"לצרכי  ישראל  בני כל  שלוחי הם שהלווים וכיוון 
שהעבודות לומר  מקום היה מוצאים המקדש", אנו  בהן 

או  מותרות, (כדלקמן ), אותן  ביצעו  ישראלים שגם
הלווים  על ֿידי המשכן , הקמת אחרי להיעשות, צריכות

בשליחותם". "תחתיהם

כהונתם" את "ושמרו  שעל  בכך  רש"י כוונת וזוהי
אצל  כי והקטרה", וזריקה דמים "קבלת מפרט : הוא

ש עבודות לפני מוצאים, אותן  בצעו  ישראל  בני
לחשוב  היה ניתן  ולכן  ו ), בסעיף להלן  שיוסבר  (כפי כן 
בשליחותם", "תחתיהם הלויים אותן  מבצעים שעתה
והזר  כהונתם את "ושמרו  האזהרה מיד  כתובה ולפיכך 

יומת". הקרב

הסוג  את גם ומוסיף בכך , מסתפק רש"י אין  זאת בכל 
העבודות  הן  אלה – לכהנים" המסורות "ועבודות השני

אפשרות שנמסרו  שאין  למרות – לכהנים
ש  כיוון  לבצען : מותר  (ללוי) לזר  שגם מוכרח לסברא

ל "קבלת  בקשר  כהונתם" את "ושמרו  הציווי להאמר 
את  "ושמרו  שהאזהרה ברור  הרי והקטרה", וזריקה דמים

על  חלה שהיו כהונתם" אלה גם העבודות,
קל ֿוחומר . מתוך  לכהנים", "מסורות מלכתחילה

.Â

˙ÚÂ ,ÌÈÈÂÏÏ ˙Â˙ÂÓ ÂÏ‡ ˙Â„ÂÚ˘ ‡Ò‰
ÁÒÙ Ô˜ ÈÈ„Ó

העבודות  את עשו  ישראל  שבני מוצאים היכן 
קיימת  זאת שבגלל  כך  כדי עד  לעיל , המוזכרות
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הראשון .9) בד"ה כאן 
כו '".10) פקודה "לתת – "תפקדם" מפרש  כאן  ובראב "ע
ועוד.11) שם. וברש "י  ֿ יוד ט י , שמיני  גם ראה
גו '"12) ד"ושמרו  השייכות מובנת אינה הראב"ע לפירוש  וגם:

זו . פרשה לכללות

ואילך.13) ה ג ,
יא14) .שם,
ד').15) פסוק אחרי  (או  ג ' פסוק
ח'.16) פסוק



נו   

(בשליחות  ללויים שייכות הן  שעתה לסברא אפשרות
ישראל )? בני

מקרא  של  בפשוטו  מפורשים אלו  בפרשת 17דברים
:18בא 

מן  "ולקחו  הציווי נאמר  במצרים פסח  קרבן  בענין 
הבשר ... את ואכלו  המזוזות... שתי על  ונתנו  הדם

איפוא  רואים, קרבו ". ועל  כרעיו  על  אש... ,19צלי
"ו  (א) דברים: שלשה עשו  ישראל  מן שבני לקחו 

שמסביר  (כפי היא בכך  הכוונה ל "הדם", (
"ה עבודת במקום – "ונתנו ..." (ב) .""20.

ה" עבודת כעין  – אש" "צלי אש "21(ג) על 
המזבח .

דורות  פסח  אצל  שגם לחשוב היה ניתן  לפיכך 
הלכות נלמדות לכן  ואשר  מצרים, לפסח  (הדומה

רש"י  בפירוש כמובא מצרים, מפסח  דורות בפסח 
בא  ישראל 22לפרשת לבני אלו  עבודות שייכות (23,

למנוע  כדי בשליחותם", "תחתיהם זאת עושים והלויים
קבלת  כהונתם, את "ושמרו  האזהרה מיד  מופיעה זאת

לעיל  שהוסבר  כפי והקטרה...", וזריקה .24דמים

יכולות  אלו  שעבודות לחשוב ניתן  כיצד  והשאלה:
מסביר  שרש"י בעוד  לוויים, על ֿידי גם להתבצע
מצוות  ואילך  ש"מקבלה לפניֿכן  המופיע בפסוק
כלל , קשה איננה ב') בסעיף לעיל  שצויין  (כפי כהונה"

עולה  לגבי אמורים רש"י) (ופירוש זה פסוק שהרי
בתחילת  הכתובים הקרבנות בשאר  גם לכך  (ובדומה
של  העבודות שגם בפסוק מצויין  אין  אך  ויקרא), ספר 

מעשר  (ושל  דורות רק 25פסח  להיעשות חייבות (
כהנים  .26על ֿידי

.Ê

:'‰ ˙„ÂÚ ÍÎÓ ‰‡Â‰‰

בני  בתוך  השונים הסוגים בין  כזה הבדל  ישנו  אם
נאמר  (שעליהם עצמם כללי,27ישראל  ,באופן 

ממלכת לי תהיו  עבודות "ואתם שאפילו  ,("...
א  קשר  ישראל  לבני "צרכי שיש שהן  אלא ליהן ,

של המקדש" חמור  ציווי עליהם חל  זאת בכל  ,
לתוספת  גורם הדבר  שאין  רק לא – יומת" הקרב "והזר 
עצם  של  ההעדר  לענין  גורם הוא להיפך , אלא קדושה,

("יומת"), מציאותם

המחיצה  על  מדובר  כאשר  וכל ֿשכן  ובודאי בודאי
"לערב" רוצים שכאשר  לעמים, ישראל  שבין  וההפרדה
באמת, זר  אמיתי, "זר " כהלכה) גיור  באמצעות (שלא

ה"עמים" מן  חישוב 28אחד  תוך  ישראל , עם בתוך  ,
אך  ישראל , לעם גדולה סכנה כאן  יש שאמנם מוטעה,
להיפך : בדיוק היא האמת הרי – לגוי טובה כאן  נעשית
גדולה  לתקלה הופך  הוא כי עצום נזק זהו  בשבילו  גם

ממציאותו  להיפך  עד  .29לכולם,
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מפורש 17) סיפור שהוא מכיון  כי  לפרשו , רש "י  אי "צ שלכן 
אותו . זוכר למקרא חמש " ה"בן  אפילו  בודאי  בפשש "מ,

ֿ ט.18) ז  יב,
בא.19) פ' עה"ת צפע"נ  וראה הוא. כן  ההלכה ע"ד וראה וגם .

ואילך. 78 ע' חכ"ו  לקו "ש 
"לשלש 20) כב) (שם, רש "י  מלשון  ג "כ ".להעיר
(21" א: צו , פסחים היכאראה מצרים שויסקי פסח ..

ושרפום בשפוד "שצלאום שם: ובמאירי  עבוד".  בר"ח אבל ."
מאכל מיני  אותם צלו  "כלומר שוויסקי .שם: ע' בערוך [וכ"ה "

וצ"ל  שויסקל]. בר ד"ה א ע, קדושין  פרש "י  וראה שם. פסחים רי "ד פסקי 
קשה  אבל חלב. איסור על נצטוו  לא שעדיין  מפני  הוא לאכלם שההיתר
כל  קיימו  מבנ "י  כו "כ בודאי  שהרי  אכלום, בנ "י  שכל בפשש "מ לומר
פש "מ  ע"פ וגם – פעמים כמה כמדובר ניתנה, שלא עד כולה התורה

(לפרש "י ).
אכלום) שאח"כ את"ל (גם הציווי  ע"פ שצלאום מכיון  אופן , ובכל

הקטרה. דוגמת ה"ז 
וראה 22) מז *. שם, ישראל). עדת קהל (ד"ה ו  יב, לדוגמא: ראה

ג . ט, בהעלותך פרש "י  גם וראה ט. שם, רמב"ן  (ועוד). יד שם, פרש "י 
תטו )23) – ובהשלם תה. (סימן  היראים מדעת ההלכה ע"ד ולהעיר

את הקב"ה "צוה היא: פסח קרבן  ..דמצות הפסח את שיעשו 

ואע"פ  .. אימוריו  והקטר דמו  וזריקת שחיטתו  היינו  הפסח ועשיית
ולא עושין  כהנים כו ' דמו  ישראל שזריקת של שהקרבן  כיון  ישראל

כו '". עושין  ישראל ובמצוות
ניסן 24) בי "ד שהקריבו  מדבר בפסח העבודות עשו  מי  צ"ע ועפ"ז 

הציווי  שהרי  – ואילך) א ט, (בהעלותך ממצרים לצאתם השנית בשנה
הי ' לחדש דפרשתנו  פרשתנו )."באחד (ריש  גו '"

ראה עלינו אבל הדם יזרק ז : שם, טהורים.בהעלותך
רק25) נאמר בבכור ואת וגם גו ' תזרוק דמם "את יז ) יח, (קרח

ע"י  שאפ"ל לטעות מקום קרח דפ' הציווי  קודם וא"כ גו '". תקטיר חלבם
כלל  שייך ואינו  לכהן  ליתן  צריך בכור כי  – לחלק יש  [אבל הלוים

לישראל].
בבכור 26) ממש "נ  ומעשר דפסח וכו ' זריקה נלמד ההלכה וע"ד

וא"כ  – א לז , זבחים – גו '" תזרוק דמם "את הקודמת) בהערה (כנ "ל
"תקטיר"). ("תזרוק", כהן  ע"י  צ"ל

נאמר הכתוב (א) (ב)אבל: הקודמת). (כבהערה פרשתנו 
הובאה לא הנ "ל דרשה :.מקרא של פשוטו  ,

שרים].27) בפרש "י : [אבל גדולים. כהנים שם: ובבעה"ט ו . יט, יתרו 
סא,28) (ישעי ' זרים ועמדו  נאמר עליהם – שבהם הטובים שאפילו 

ב. יא, מערכין  ולהעיר ח).
מיתתן .29) היא זו  שלהן  אזהרה סע"ב: נח, סנהדרין  ראה

                          




נז   

העולם  בורא של  מעשיו  את משנים אין  כאשר  רק
" התורה, ניתן ונותן  לעמים", ישראל  בין 

האמיתי  לשלום באי 30להגיע לכל  בעולם, ולטוב
.31עולם 

   

1

2

3

4

(30– באו  שאו "ה סע"א) (קטז , זבחים והרגיעם ראה לבלעם –
התורה נותן  בשלום.שה' כו '

תשובה 31) הל' רמב"ם וראה מ"ב. פ"א ר"ה (משנה או "ה גם שכולל

ויובל. שמיטה הל' סוף שם העולם. מבאי  ואחד אחד כל ה"ג : פ"ג 

לעוה"ב. חלק להם יש  או "ה דחסידי  ספ"ח) מלכים (הל' ממש "כ ולהעיר
בהערות). 345 ֿ 6 ע' ח"ח לקו "ש  וראה

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

,`xnbd daiyn .jk xn`zCøôéîì àkéà ,àîéz éëåxnege lw lr §¦¥¨¦¨§¦§©
,dfäìâòl äîjka `id dxengy ,dcear da zlqet jklyïkL ©§¤§¨¤¥

da úBìñBt íéðLdzpy za `l` dlbr diexw dpi` ixdy,xn`z ¨¦§¨
da elqti `l jkl ,da zelqet mipyd oi`y jka `id dlwy dxta

.zecear x`yénð éàxnege lwd z` jextl ozip ceríéLã÷ , ¦©¦¨¨¦
,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ,ïäa ìñBt íenL ,eçéëBéleqt oi`y ixd ¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤

cenll yiy `ziixad dxn` jkl ,da elqti zeceary mxeb mend
,dey dxfbn z`fïläl äî ,'ìBò' ïläì øîàðå ,'ìBò' ïàk øîàð¤¡©¨§¤¡©§©¨©§©¨

dlbra,s`úBãBáò øàL,zelqetïàk óàdxta,s`øàL §¨£©¨§¨
úBãBáòdpnn dywn ,`ziixad dx`azpy xg` ,dzre .zelqet £

,ax ixac lr `xnbdäúàaL íB÷nîedxta elqtiy xewnd ixd - ¦¨¤¨¨
,jk m`e ,dlbrn `l` epi` ,ler caln zecear x`yïläì äî©§©¨

da zlqet `yn zcear oi` ,dlbraïàk óà ,CåLîzL ãò,dxta ©¤¦§Ÿ©¨
`yn zcear da leqtz `l,CåLîzL ãòoia jka ax wlig recne ©¤¦§Ÿ

.dlbrl dxt
,`xnbd zvxznàéä éàpzzecear x`yy xewnd edn ,df xac - ©¨¥¦

,mi`pz zwelgna iepy ,dxta zelqet ler calnàkéàc`pz §¦¨
dì éúééîcdey dxfbaäìâòî,dxen`d `ziixad `ideàkéàå §©§¦¨¥¤§¨§¦¨

`pzdì éúééîcdxta zelqet zecear x`yyäøôc äôebî- §©§¦¨¦¨§¨¨
,dnvr dnec` dxt zyxtn,àéðúcdlr `l xy`' dxta xn`p §©§¨

dilrél ïéà ,'ìBòda leqtiy,ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà ¥¦¤¨§¨£¦©¦
,'ìò äéìò äìò àì øLà' ,øîBì ãeîìzdlr `l xy`' xn`p `le ©§©£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ

r ler'dilr dlr `l xy`' miyxec okl ,'dilíB÷î ìkîm` mb ¦¨¨
,ler dpi`,ïk íà,da lqet ler `weec e`ly oeikøîBì ãeîìz äî ¦¥©©§©

,'ìBò',xnelìñBt ìBòda,äãBáò úòLa ïéalerd gipdy xnelk ¥¥¦§©£¨
jxevl,lerd z` `yiz dxtdyäãBáò úòLa àlL ïéaepi`y - ¥¤Ÿ¦§©£¨

ick dxtd lr lerd gipd `l` ,lerd z` eykr `yiz dxtdy jixv
eli`e ,ecin e`yn lwdlúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaàlà §¨£¥§¤¨

äãBáò úòLagipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - ¦§©£¨
dxt oia wligy ax ,dzrne .ecin e`yn lwdl i`xw`a dilr
,jeynzy cr dlbrae ,`ynd ziilr zryn zlqet dxty ,dlbrl
,ef `ziixak xaq `l` ,dlbrn dxta zecear x`y leqt cnl `l

.dnvr dnec` dxt zyxtn dxta zecear x`y dcnly
dtebn zeceard x`y z` dcnly `ziixad ixacl ,`xnbd dywn

,dxta zecear x`y daxn dz` recn ,dxt lyàì øLà' ,àîéàå§¥¨£¤Ÿ
'äéìò äìò`ed ixd ,dk`ln xac lk rnyny,ììkxn`py dne ¨¨¨¤¨§¨

eixg`,'ìBò'`ed ixd,èøt`edy `vnp,èøôe ììk,`id dcnde §¨§¨§¨
hxte llk yiyky,èøôaM äî àlà ììëa ïéàeyexit hxtdy ¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

`vnp ,llk lyïéà ìBò ,la` ,da leqti -àì àðéøçà éãéîleqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
' ,`xnbd zvxzn .da'øLào`k xn`py,àeä àéeaøz` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec oi` jkle ,zeceard x`y

,`xnbd zxne`àðååb éàä ék äìâò éab énð àéðúåmze`k - §©§¨©¦©¥¤§¨¦©©§¨
a dkyn `l xy`' dtexr dlbra xn`p ,dxta epipyy zeyxc,'ìBò

éì ïéàda lqetyïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,da zelqety ¥¦¤¨§¨£¦©¦
øîBì ãeîìz,weqta df iptl,'da ãaò àì øLà'dceary ixd ©§©£¤Ÿª©¨

íB÷î ìkî,da zlqetøîBì ãeîìz äî ,ïk íàweqtd jynda ¦¨¨¦¥©©§©
,'ìBò',xnelìñBt ìBòdaúòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©

äãBáòlwdl oebk ,dcear myl `ly dilr xac egipd m` elit` - £¨
eli`e ,ecin e`ynúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaúòLa àlà §¨£¥§¤¨¦§©

äãBáòdilr gipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - £¨
i`xw`a.

,dlbra zecear x`y miaxn recn ,`xnbd dywnàîéàådny §¥¨
weqtd zligza xn`py'da ãaò àì øLà',dcear lk rnyny £¤Ÿª©¨

`ed ixd,ììkjk xg` xn`py dne,'ìBò'`ed ixd,èøt`vnp §¨§¨
`edy,èøôe ììkixde,èøôaM äî àlà ììëa ïéà`vnpìBò §¨§¨¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

ïéàla` ,da leqti -àì àðéøçà éãéî,`xnbd zvxzn .da leqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
'øLà'o`k xn`pyàeä àéeaøoi` jkle ,zeceard x`y z` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec
ïðçBé éaøî dépéî éòa ,eäaà éaø øîà,opgei iax z` izl`y - ¨©©¦©¨¨¦¦¥¥©¦¨¨

ìBò úëéLî,dlbra zlqetyänëa.zlqet `idéì øîà §¦©§©¨¨©¦
jeynzynìBò àìîk.zlqtp `ideäì àéòaéàzia ipa ewtzqd - ¦§Ÿ¦©§¨§

m`d ,opgei iax xn`y 'ler `lnk' ,yxcndBkøàì,xn` ler ly §¨§
éãéãì ,déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeää eäì øîà .Baçøì Bà§¨§¨©§©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî,opgei iax yxit il -ìBò úëéLî ¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨§¦©
Baçøì`edy.çôè,`xnbd zl`eyàîéìåxeriyy jk m` §¨§¤©§¥¨

`ed dkiyndçôè,`xnbd daiyn .ler xkfed dn myleà÷ àä ¤©¨¨
ïì òîLî,jka opgei iaxìBòc àøeòéLeagxléàîì ,éåä çôè ©§©¨¦¨§¤©¨¥§©

dpéî à÷ôð,gth `ed ler xeriyy jkaøkîîe çwîìwqetdy - ©§¨¦¨§¦¨¦§¨
.gth agexa ler el zzl jixv ,mzq ler el xeknl exag mr

äìâò àéáä äøBz äøîà äî éðtî ,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¨
àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìçða`idy dlbräNò àlL øác §©©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨

oiicrúBøétdcli `le `id dzpy za ixdyóøòéå ,ozi` lgpa ¥§¥¨¥
`edyíB÷îadywBçépä àlL éî ìò øtëéå ,úBøét äNBò ïéàL ¦§¤¥¤¥¦©¥©¦¤Ÿ¦¦

df llgl.úBøét úBNòì,`xnbd zxxanéàîoa opgei iax zpeek ©£¥©
zeyrl el egipd `ly le`yàîéìéà ,úBøétzexitäiáøe äiøt ¥¦¥¨§¦¨§¦¨
,da weqrl bexdl egipd `lyñéøqàå ï÷fà äzòî àlàe`vnpy ¤¨¥©¨©¨¥§©¨¦

,millgïðéôøò àìc énð éëäoeikn ,dlbr mdilr mitxer oi` ike - ¨¦©¦§Ÿ¨§¦©
,zcll miie`x mpi`yàlàel egipd `ly dpeekd el` zexit ¤¨

cer zeyrl.úBöî¦§
,dpyna epipy.äL÷ BòîLîk ïúéà ,ïúéà ìçð ìà dúBà ïéãéøBîe¦¦¨¤©©¥¨¥¨§©§¨¨¤

øîàpL ,äL÷ àeäL ïúéàì ïépî ,ïðaø eðz,mrla zyxta ¨©¨¨¦©¦§¥¨¤¨¤¤¤¡©
,ipiwd z` d`xyk
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ילקוט לוי יצחק על התורהנח

ַדד  ן־ּבְ יו ֲהַדד ּבֶ ְחתָּ ְמלְֹך ּתַ ם ַוּיִ ָמת ֻחׁשָ בראשית לו, לה: ַוּיָ
ית: ם ִעירֹו ֲעִוֽ ֵדה מֹוָאב ְוׁשֵ ׂשְ ה ֶאת־ִמְדָין ּבִ ּכֶ ַהּמַ

קמ

ם אביו "בדד" — בחי'  טעם דהמלך "הדד", שמו דומה לׁשֵ
תפארת דתהו

מדת2  על  רומז  כי  מאד,  גדל1  מעלתו  השלישי 

התפארת, קו האמצעי3, שעולה עד פנימיות4 א"ס.

כי קו האמצעי הוא כולו טוב שאין ממנו יניקה כו', 

כיצחק שיצא  ולא  ישמעאל  5לא כאברהם שיצא ממנו 

ממנו עשו, ויעקב קו האמצעי מטתו שלימה.

אלא  בתיקון,  מיבעי  לא  כך,  הוא  העולמות  ובכל 

אפילו בתהו )שהי' שם שבירה( נשאר האור דתפארת 

דומה  וזה מה שבהמלך דתפארת הדד, שמו  במקומו. 

לשם אביו6 בדד. משא"כ שארי המלכים אין שמותיהם 

דומים כלל לשמות אביהם, והבן זה מאד.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רג

1( ראה ביאור בלקוטי לוי יצחק כאן מעלות יום השלישי שהוכפל בו 

כי טוב. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קלה.

2( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, א ואילך. תורה אור פרשת נח 

יא, א. לעיל סימן טז הערה 6.

3( ראה דרך מצותיך עמוד 386. אור התורה תהלים - יהל אור - עמוד 

תקנב־ג. ויקרא עמוד תקלג. תורת מנחם — תפארת לוי יצחק שמות 

סימן צא. לעיל סימן טז הערה 6. 

4( ראה ספר המאמרים תש"ט עמוד 115. תש"י עמוד 212. לקוטי 

שיחות חלק ב' עמוד 303 ואילך. ועוד.

5( ראה פסחים נו, א. ויקרא רבה פל"ו, ה. ספרי דברים ו, ד. האזינו 

לב, ט. ברכה לג, ב.

6( ראה גם תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד יא וז"ל: 

בן בדד, פירוש בן בדד הוא, שהוא לבדו נשאר במקומו, שבדבר זה 

הוא יחידי ובדד, שאין זה בשאר המלכים ע"ש.

הנה תפארת עולה עד הכתר, נחלת יעקב7 שהיא בלי 

מצרים. ולא רק בתיקון הוא כך, אלא אפילו בתהו ג"כ 

וכו'. ועיין בע"ח שער8 שבירת הכלים ובמשנת חסידים 

מס' מיתת המלכים ע"ש.

ותפארת דתהו הוא האור המיוחד שנשאר במקומו 

ולא פג טעמו וריחו.

מספר9  הוא  דתפארת  המלך  שהוא  הד"ד  וסימנך, 

אח"ד, ובתיבת אח"ד10 ברבוע נתוסף מספר בד"ד, הוא 

שם אביו בד"ד.

הוא,  הפשוט,  בהסר  באחוריים  נרמז  שבד"ד  ומה 

כי האב בדד שנזכר בו הוא רק בחי' האחוריים דהאב, 

כידוע11 שמה שנזכרו שמות האבות בהד' מלכים הוא 

לרמז על ביטול12 האחוריים דהאבות.
לקוטי לוי יצחק, שמות־דברים הערות לזהר עמוד שכג

7( שבת קיח, ב. "נחלה בלי מצרים . . נחלת יעקב אביך . . כיעקב 

שכתוב בו ופרצת וגו'".

8( שער ט.

"א",  יצחק, דאחד" מרמז על כתר אות  לוי  9( ראה בפנים בלקוטי 

דתפארת עולה עד הכתר כנ"ל.

)1( + אח  א  ו"אחד" ברבוע הוא:  בגי' הד"ד,  פירוש: "אחד"   )10

)9( + אחד )13( = 23, שהוא מספר הד"ד )13( + בדד )10( = 23.

הוא  בעצמו  ד"אחד"  הגימטריא  היינו   )13( בפשוט  ד"אחד"  נמצא 

היינו   — אחד  דאותיות  וה"אחוריים"  ן",  ה"ּבֵ המלך  שהוא  הד"ד 

בהסר ובלי הפשוט — הוא אותיות א, אח = 10 בגי' בד"ד — הַאב.

שמות  גם  נזכר  אדום  דמלכי  מלכים  בארבעה  דרק  פירוש:   )11

אבותיהם. והם: )פסוק לב( בלע בן בעור, )פסוק לג( יובב בן זרח. 

)לה( הדד בן בדד. )לח( בלע חנן בן עכבור.

12( ראה גם לעיל סימן ק. קטו. קכא. קכב. קכד. קכו. קלה.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

xyrna miaiigyàlàmqpikyäãNa,mqpikyk mlek e`x `ly ¤¨§¨¤
ìáàmqpik m`øéòaoeik ,mxyrl aiig epi`ydéì úéà àì÷ £¨¨¦¨¨¦¥

àúlîìhrn m`iady e`x eipiky lky ,d`te dgky hwl `edy §¦§¨
.hrn

,mnyn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîdrihpyçôhî äúeçtä äcìé ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©

,mirxfd oia drhpyúLc÷î dðéàxeq`líéòøfä úà,mi`lk oicn ¥¨§©¤¤¤©§¨¦

.drihp zi`xp dpi`y oeik,`xnbd dtiqeneéléî éðäådpi`y §¨¥¦¥
zxqe`aáðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézLexeriya mxka - §©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

,xzeia hrendíøk élek ìáàok ieyr mxkd lk m` -Léc÷î- £¨¥¤¤©§¦
.mirxfd xqe`

,mnyn epipy ztqep `xniníeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦
,á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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נט

א, מב – בני נפתלי תולדותם למשפחותם 
לבית אבותם במספר שמות מבן עשרים שנה 

ומעלה כל יוצא צבא

ביאור מהאריז"ל – בפשטות הכתובים – למה 
כתיב  בנפתלי  משא"כ  "לבני"  כתוב  השבטים  בכל 
ופנימיות  האריז"ל  תורת  הפצת  וע"י  "בני",  רק 

התורה יבוא משיח

גו'",  בנוגע למנין בני ישראל נאמר הלשון "לבני גד  א. 
"לבני שמעון גו'", ועל דרך זה בנוגע לשאר השבטים, מלבד 
בנוגע לשבט האחרון, שבו נאמר "בני נפתלי גו'" )ולא "לבני 

נפתלי,(. ולכאורה, הי' לו לרש"י לבאר טעם השינוי?
יש להתחיל לכל לראש עם הביאור בכתבי האריז"ל.

ובהקדמה, שהענין דלקמן נתבאר הן בלקוטי תורה והן 
הם  הרי  האריז"ל  כתבי  כל  מבין  אשר  הפסוקים,  בשער 
הזקן  רבינו  שמביא  תורה,  הלקוטי  הן  ביותר,  המדוייקים 
אחד  הפסוקים,  שער  והן  פעמים,  כמה  התניא  בספר 
)מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  כמו  השערים,  משמונה 
שערים'  דה'שמונה  ש"ידוע  הסידור1  על  בהגהותיו  נ"ע 

מוסמך יותר ועליו סומכין".
ובנוגע לעניננו, הרי, הביאור בכתבי האריז"ל הוא באופן 
המובן בפשטות, ולא עוד, אלא, שבאופן כזה נעשה מנין 

בני ישראל, כדלקמן.
נאמר  "למה בכל השבטים  – בביאור הקושיא  וז"ל2  ב. 

לבני, ובשבט נפתלי האחרון, אמר בני נפתלי, ולא לבני":
היו  ישראל,  את  למנות  כשרצו  דע  פשוט,  "והענין 
הולכים וסובבים את כל מחנה ישראל, ועומדין בכל פתח 
וכותבין אותו בפנקס סדר השמות, פלוני בן פלוני  ופתח, 
משבט פלוני ופלוני בן פלוני משבט פלוני, וכן כיוצא בזה, 

עד שגמרו למנות כל הבתים של ישראל.
רבוא  ששים  עם  מעורב  הזה,  פנקס  לקחו  כך  ואחר 
אנשים, וצריך לעשות חילוק אחר, להוציא מספר כל שבט 

ושבט בגליון לבד.
ואז היו מתחילין בפנקס הראשון ואמרו, פלוני בן פלוני 
תכתבו אותו לשבט פלוני, והיו כותבין אותו שם בפ"ע, עד 
שהיו משלימין כל האנשים של אותו השבט, שהם כתובים 

בפנקס הראשון.
ההוא,  בפנקס  הכתוב  כל  ומבקשים  חוזרין  כך  ואחר 
שהוא משבט השני, ואומרים זה לבני שמעון, וכן כל כיוצא 

בזה עד י"א שבטים.
שהוא  אחד,  שבט  רק  נשאר  ולא  הי"א,  כל  וכשנשלמו 
שבט נפתלי באחרונה, ולא היו צריכין לחזור ולהוציא בכתב 
אחר, כי כבר אין שם מעורב עמו עוד שבט אחר, רק הוא 
לבדו, ולכן היו מונין אותו במקומו, והיו אומרים בני נפתלי 

אלו שנשארו כך וכך מספרם.
אך האחרים שהיו צריכים להוציא חשבונם בכתב אחר, 
צריך לחבר  כאן  עוד האיש הכתוב  פירוש,  לבני,  בו  נאמר 

1( סידור )עם דא"ח( שיט, ג. סידור תורה אור )קה"ת תשמ"ז( רמג, ג.

2( בלקוטי תורה על הפסוק. וכן הוא בשער הפסוקים )בשינוי לשון קצת(.

לבני שמעון או לבני ראובן וכו'". עכ"ל.
ג. והנה, מכיון שביאור זה מובן בפשטות, ומה גם שעל 
כדאי   – ישראל  דבני  המנין  אופן  את  גם  יודעים  זה  פי 
גם  ובחדרים,  בישיבות  גם  ונכון לפרסם את תוכן הביאור 

לתינוקות של בית רבן.
ידי זה יתוסף גם בענין ד"יפוצו מעינותיך  ובפרט שעל 
כדבריו  צדקנו,  משיח  ביאת  תלוי  זה  בענין  אשר  חוצה", 
להבעש"ט, במענה לשאלתו "אימת אתי מר", "לכשיפוצו 
מעינותיך )דהבעש"ט( חוצה"3, והרי "מעינותיך" דהבעש"ט 
פירסום  ידי  על  ובמילא,  האריז"ל,  תורת  על  מיוסדים 
מעינותיך  ד"יפוצו  באופן  האריז"ל  של  תורתו  והפצת 
חוצה", ממהרים ומזרזים עוד יותר את ביאת משיח צדקנו.
בשם  זו  תורה  לפרסם  ונכון  שטוב  פשוט  וגם  מובן 
דשבת  בפרק  המשנה  וכדברי  האריז"ל,  תורת  אומרה, 

זה4: "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם".
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז ח"ג עמוד 568 )הנחה 

בלתי מוגה(

א, מו – ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף 
ושלושת אלפים וחמש מאות וחמשים

אלפים  ג'  אלף  מאות  "שש  בנ"י  מספר  טעם 
של  בשמו  המספר  דמרומז  וחמשים"  מאות  חמש 
יהי'  שהשם  לע"ל,  שיהי'  כמו  הוי'  ובשם  משה, 

נקרא כמו שהוא נכתב )פסחים נ.(

במנין הראשון היו שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש 
מאות וחמשים, ולנו5 בו גימטריא בדבר הלמד מעניינו שהן 
ודאי פרפראות לחכמה, כי אמנם מרגלא בפומייהו דרבנן 
יו"ד6  עם  שמו  באותיות  ויש  ישראל  כל  כנגד  משה  שקול 
דשכינתא שהיתה תמיד מאירה בו מספר ששים רבוא, הא 
כיצד מ' פעמים ש' הם י"ב אלף וכלם7 חמשה פעמים הם 

ששים אלף וכלן8 עשר פעמים הרי ששים רבוא.
עוד אותיות סינ"י כשנספרם על הדרך9 שזכרנו עולות 
לשלשים רבוא, ויש אמנם סיני של מעלה מכוון כנגד סיני 
של מטה ונרמז באותיות סיני שמלואן10 סיני שני הרי שש 

מאות אלף.
ויש11 באותיות השם הגדול כשנספרם12 גם כן על הדרך 

3( אגרת הבעש"ט, נדפסה בכתר שם טוב בתחלתו. ובכמה מקומות.

4( אבות פרק ו משנה ו.

5( ולנו במנין הזה טוב טעם בדרך גמטריאות פרפראות לחכמה.

6( יו"ד דשכינתא דלית שכינה נחתת פחות מי' כדאיתא בתקונים תכ"ו.

7( וכלם ה' פעמים המרומז בה"א של משה.

8( וכלם י' פעמים המרומז ביו"ד דשכינתא המאירה בו.

9( על הדרך שזכרנו והיינו ס' פעמים י' עולין ת"ר והם נ' פעמים הרי ל' אלפים וכולם 

י' פעמים עולין ל' רבוא.

10( שמלואן סיני שני, כי מלוי סמ"ך הוא מ' ך' עולים ס', מלוי יו"ד הוא ו' ד' עולין י', 

מלוי נ"ן הוא נ'. מלוי יו"ד י', הרי שני פעמים סיני עולין ת"ר אלף.

11( ויש וכו' כי המנין שש מאות אלף למספר בני ישראל הרמז להם בשם משה ובשם 

סיני, אמנם הפרט שלשת אלפים מרומזים בשם של הוי'.

12( כשנספרם גם כן על הדרך הזה והיינו י' פעמים י' עולה נ', ו' פעמים נ' עולה ש', 
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זה מנין אלף וחמש מאות בגימטריא מל"ך של"ם כמספר 
הגדול של מנצפ"ך. והאותיות13 כפולות במלואותן כנודע כי 
כפל הה"א14 בה"ה אחרת בפלס15 וראה ועשה שהנקודה16 
מוסב על נח נראה וכן17 כפל האותיות הרי שלשת אלפים 
שם  של  זה  למילוי  ומפורסמת  נודעה  היותר  וההוראה18 

ה' פעמים ש' הרי ט"ו מאות בגימטריא מלך שלם שהוא גם כן ט"ו מאות במספר 

מנצפ"ך שהכ"ף פשוטה מקומה אחר התי"ו ונחשבת לת"ק והמ"ם לת"ר.

13( והאותיות כפולות במלואותן כזה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.

14( כי כפל הה"א בה"א אחרת שהגם שיש בשם הגדול עוד מלויין אחרים והן מלוי 

אלפי"ן מלוי יו"דין מלוי הה"ין כנודע, מ"מ פשוטו של מלוי השם הגדול הוא כנזכר כי 

כן הה"א בצי"רי מושכ' ה"ה אחרת כמשפט כל צי"רי.

15( כפלס וכמשקל וראה ועשה שהצי"רי שתחת האל"ף ושי"ן גוררת ה"ה אחרי'.

16( שהנקודה צי"רי מוסב על נח נראה ר"ל על הה"א הנחה במבטא ונראה בכתב.

17( וכן כפל האותיות שכיון שכפל הה"א בה"א והכי נמי הוי"ו בוי"ו וכפל היו"ד הוא 

במלואו ו' ד' נמצא שמלוי השם עושה אות כפול והוא עוד ט"ו מאות על דרך שזכרנו 

ס"ה שלשת אלפים.

שהשם  מורה  להיות'  פשוט  היותר  הוא  זה  שמלוי  והראי'  ר"ל  וכו'  וההוראה   )18

העצם שהוא האותיות בעצמן היא על העתיד שיהי' השם 
נקרא כמו שהוא נכתב19.

והשואתן  העליונים  המאורות  ב'  יחוד  על  אמנם20 
אנחנו  הנה  שם  של  אחרונים  אותיות  בשתי  להם  שהרמז 
נ'  נ'  הם  ח'  פעמים  י'  באותיותיו  אחרת  גימטריא  נמנה 

פעמים ו"ה הרי חמש מאות וחמשים.
עשרה מאמרות – מאמר חקור דין ח"ב – פרק לא, עם 

פירוש יד יהודה

הקדוש יהא נקרא באותיותיו לעתיד כמו שהוא נכתב ולזה הוא כפול אחד מורה על 

הכתיבה ואחד מורה על הקריאה באותיותיו במהרה בימינו.

19( פסחים נ.

20( אמנם וכו' ר"ל והחמש מאות וחמשים היתירים במנין רמוזים גם כן בהשם על ידי 

גימטריא אחרת והיינו ע"פ שידענו שהיחוד ב' המאורות הגדולים כי ה' הוא האלקים 

נרמז בב' אותיות ו' ה' שבשם כי הוי"ו ת"ת רמז לשם של הוי' וה"א אחרונה מלכות 

רמז לשם אלקים וע"כ ראוי לחשבן לאות אחד ונאמר על שתי אותיות הראשונות י' 

פעמים ה' חמשים, נ' פעמים י"א כמנין ו"ה הרי תק"ן.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מל"ג בעומר, ונהניתי במאד לקרות בו ממ"ש שהוא וזוגתו שיחיו רואים 

השגחה פרטית בעיני בשר שלהם, וצריך הי' להסביר לזוגתו תחי' את הענין בביאור יותר, אשר כיון 

שראתה במוחש איך שהשייטל הביא לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים 

וכמרז"ל במדות נותני צדקה ולהשפיע גם על סביבתה בכיוון זה, אשר כששומעים דברים כאלה מאשה 

שנתחנכה באויר ארצוה"ב, הנה יש לזה השפעה גדולה ביותר עליהם.

מ"ש שקונה בית במקום שאין שם בית תפלה אורטו]דו[כסית, ובמילא יתפלל בביתו בשבת, 

הנה בכלל אין זה סדר, אף אם פעמים בחדש יסע למקום אחר ליום הש"ק, וצריך הי' לחפש דרכים 

ולעשות שם עכ"פ מנין אחד, ואז יש להתיר ג"כ לקחת ספר תורה מקום שם יהי' המנין וכו', מובן 

שהדבר צריך להעשות באופן שלא יעורר מחלוקת יתירה ומה טוב מבלי מחלוקת כלל.

עם  הלימוד  חידש  וכן מאשר  יום  בכל  לימוד חסידות  בהשיעור  לו שמחזיק  נהניתי מהפ"ש 

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוהרש"ל שי' גרינבערג, ומטובו לפרוש בשלומו הטוב משמי.

מוסג"פ מה שאמרתי להתלמידים שי' בל"ג בעומר העבר, ובטח ינצל את זה באופן המתאים 

גם בסביבתו, והשי"ת יצליחו ואת כל ב"ב שי' בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכה.
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מ ּמצרים  ּכׁשּיצא ּו ׁשעה : ּכל  א ֹותם  מ ֹונה  לפניו, ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָח ּבתן
ה ּנֹותרים , מנין לידע  מנאן - ּבעגל  ּוכ ׁשּנפל ּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמנאן,

ּבניסן  ּבאחד  מנאן. - עליהם  ׁשכינת ֹו לה ׁשר ֹות  ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּוכ ׁשּבא 
מנאן  - ּבא ּיר  ּובאחד  ה ּמׁשּכן .ה ּוקם  ְְְְִִֶַַָָָָָ

              

   

 לחד לחד לחד לחד אחד אחד אחד אחד  .... .... סיני סיני סיני סיני  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹמד מד מד מד רררר ֶֶֶֶֹֹ
עהעהעהעה ל ל ל ל   ת ת ת ת א א א א מ מ מ מ נהנהנהנה לפניו לפניו לפניו לפניו   ת ת ת ת ח ח ח ח  ובפרש"י)מ מ מ מ א. (א, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ברי  פרי ה בר  טע הרי  ה בר,  מ ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלכא רה 
מנינ לדעת  האד רצה   יקר ני  ה א   ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחביבי
י דע ו אי  עלמ ת" ל נגל "לפניו  ה "ה   א ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻה ד ק ,
מ נה  ה א  מ ע  וא "כ  י ראל, ני  ל ה ד ק   ר מס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאת

עה ? ל  ת ָָָָא
 ק ה לפני  י ראל ל  ת חביב ה ה  זה , לבאר  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוי
עב דת   עלת מ נבעת אינ , ת א מ נה   ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָני 
אחד ואי נת, מדרגת חינת   י הרי  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָהשי "ת,

.תדר לחבר ְְֲֵֶַַָמה 
 אי י ח ק  הי 'ה  לא  י ראל ני  מני עת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמ ה 

ה "ח ת  עד  " לי ד מה "ד ל    וכ , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻלרעה
 ק ה לפני   ת חביב נמצא  וה , נמנ  " תי חְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
זה  ואי י ראל, ל  וי  ה ק ה  היא  נמנ  מְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
לב איד ") ינטעלע  ("ער ה הד ת נק דת והיא  . קי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַח

וה . אחד  כל מצאת מ ראל, אחד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָל
מעל   וגב מאד , עד  נעלית תר ב , ז נק דה   ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹא
י , לידי  אה  י ראל ל ז " ת ח" אי ולכ היא ,  בְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

הרגיל). (ע "ד  נרת ְִִֵֶֶָָָואינ
"לה דיע ה א  זה  ני עה , ל ה "ה   ת א מ נה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולכ

"ת שמות)ח ר "פ נק דת (רש"י היא  י ראל, ל ז ת ח , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לל. ותדע  י , לידי  ב א  ְֲִִִֵַַַַָָֹה הד ת,

        

 מנא מנא מנא מנא א א א א רררר באחד באחד באחד באחד      הההה  ק ק ק קהההה  ניס ניס ניס ניס (רש"י אחד אחד אחד אחד  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א) א,

למר,  וי . ה הקמת   י  מנא לא  ל ה  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹוק ה ,
ק די פרת ה תב   י מד  ה להקמת נגע  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָה ה 

„ÈÈÒא  ‡a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
‡zLa ‡È˙ ‡ÁÈÏ „Áa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿«¿«¿»ƒ¿»»¿«»
:ÓÈÓÏ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»



  
      

    
    
      
      

     
      

      
    
    

  
    
     

      
    

     
     

   
      

    
      

     
    

    
      

     
  

      
     

      
     

     
     

      
     

       
      

     
    

      
      

     
       

    
     

   
   



סב              
ת א טל העטרת אחת וזהי  ," לחד "אחד  ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיתה 
, לחד אחד  יהיה  ל  ה ני ה   ה ', ורצה  .  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹי
 עני  היה  לא   ה הקמת   י יו מ זאי .   יְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

מה  א ר, אחד   מנא ,( ה ע י  דל (מ ד  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
. ה הקמת   לי ְְְֲִַַָָָקצת

    §À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
     §¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

Ì˙ÁtLÓÏ∑ וׁשבט ׁשבט  ּכל  מנין ÈÏ˙.ּדע  ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈
Ì˙‡∑, אחר מ ּׁשבט  וא ּמֹו אחד  מ ּׁשבט  ׁשאביו מי ¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אביו  ׁשבט  על  ׁשקלים ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.יק ּום  ֿ ידי על  ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְִֵַָ
ל ּגל ּגלת  .ּבקע  ְֶֶַַֹֻ

             

     

ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ י י י י ראלראלראלראל ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ עדתעדתעדתעדת  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ רא רא רא רא  א א א א( ב (א, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יד ע  מנינ אי   א י ראל ני  את למנת ר ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹי 

של"ה  תב  ,  ק ה לפני  ואיל )ה א  סע"א ידי(שמז, על ְְִֵֵֶַַַַָָ
לא  מני ו "בר ,"מני "בר י ראל  נע ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹה פירה 

ב )טל" ג , .(ביצה  ֵָ
ברי  נ י והרי  וקא , למני  הצרכ מ ע  ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻולכא רה 

חמת  ספיה 'נר' , טלי  אינ  ת יב ק,ח חולי) ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
'בע "ח 'א) א), עג , ד .(זבחי ְוע

ת יב ח הרי  , טלי  אינ  ברי אר זה : ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוה א ר

 עני משא "כ  . טלי  אינ  לכ גלי ,  עצמ  ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנרת
,ת יב ח  נרת אי  עצמ בר   ה א  'ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָה 'מני

טל. ואינ ח יב ת מק ל ,ת א  ני מ  לכי ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָהרי 
רא  מגה  ה "ה , ע "י   מנינ י ראל: בני  ה א  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָועד "ז
נראית  לא   תנחיצ   א ר י ראל,  ע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנעלית
אז    הרי  רח "ל,  ייל  ה  וי ולכא רה  גלי   ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָמעלת
נר  , ת א וספר מנה  ה "ה  יו .לית ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלא 

לפניו .  ה  חביביְֲִִֵֶָָ

      ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
    ¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ

‡ˆ ‡ˆÈŒÏk∑ ע ׂשרים מ ּבן ּפח ֹות  ּבּצבא  יֹוצא  ׁשאין  .מ ּגיד , »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

      §¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
 §¥«£Ÿ−̈«

eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ וׁשבט ׁשבט  ּכל  נׂשיא  ע ּמכם  יהיּו א ֹותם , .ּכׁשּתפקד ּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

     §¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
   ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

Ï‡NÈב  È„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡eÎc¿»¿À¿¿«¿

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô‰‡Â¿«¬…

bד  ‡ËLÏ ‡‚ ‡b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰‡ ˙ÈÏ LÈ≈¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡ib ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:e‡È„L a eˆÈÏ‡ Ôe‡Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈



    
     
    
     
    

       
    
   

    
   

      
     
    

       
     
    

    
    
    

     
    

     
     

     



סג               
              

    

ככככ א א א א  יעמד יעמד יעמד יעמד א א א א רררר  י י י י האנ האנ האנ האנ מ מ מ מ תתתת ה )וא וא וא וא הההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
א ר,  ד ח ראש  למ ה  נאמרה  י ראל ני  מני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹרת

ה נית" נה  ה ני   לחד א)"אחד  א,  תנ ר)   וא , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 הביא זה , שלפני  ניס  חד בר הרי  , לע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹי

למ ה   עי יד בר  הי  ה נדבת את  יאי ראה ה) ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
( ואיל א ז, מ ת נשא א ל נאמר צר לאיזה    וא ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶָֹ

? יאי ְִִַה
ה ס ק  על ה ה  זה , לבאר  ד )וי אי (א,  יהי  כ וא" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

כ ע  יהי  ת א  פקד" ר"י  יר למטה ",  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאי
צריכי  הי  יאי ה י "ב  ל ו בט", בט ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָניא 
. ה ה בט מני רק  ולא  י ראל, ל מני   ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלה
 נתמ י ראל ני  מני עת למר,  י זה  י  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָועל
אז  עד  זה . לפני   לה היה  א   חד מ י   יאי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹה

ני מני בעת , ה ה בט את רק   יאי ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהנהיג
י ראל. ל על  נתמ ְְְִִִֵֵַַָָָי ראל

העדה ", קראי  "א ה   יאי ה  נקרא אז מה   ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוזה
עדה " ח יב ת בר לכל  נקראי"  הי פר טז (א, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לא ובפירש"י) " נקראי" להי ת  יאי ה  נתמ אז ,והינ .ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
ח יב ת  בר לכל  י ־א , בטיהל  געי ה  ברי ל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָרק 

. ֵֶָָָֻ"עדה "
הרי , יאי ה מ ת א נאמר מה  ב י ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־י ־זה 

יי מצינ כמ ,  קריאה  על־ידי   אי ה "ה  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ואיל( תב  ב  לא, ג'(תשא צלאל   קראתי  "ראה  ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

ידי דעל ,דיד  נד כ  כמ ." אלקי רח  ת א ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָֹואמ א 
העדה ", "קראי  להי ת  נתמ  יאי ה מ ת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָה ריאה 

. עדה  ח יב ת בר ְְֲִֵֶַָָָָֻלכל

   §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

  ¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

  §¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

  ¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

     ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
 ©§¦¥−¤§¨«

  §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

  §¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

  §¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

  §¾̈¤§¨−̈¤§¥«

  §©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

      ¥¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
  ©§¥¬¦§¨¥−¥«

‰„Ú‰ È‡e˜ ‰l‡∑ ׁשּבעדה ח ׁשיב ּות  ּדבר  לכל  .ה ּנקראים  ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ˆÈcLÈe:ו a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

„ÈnÚ:ז a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe:ח  a Ï‡˙ Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  a ‡ÈÏ‡ ÔÏeÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈÙ‡Ï ÛÒBÈ ÈÏƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:eˆ‰„t a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  a Ô„È‡ ÔÓÈÏ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב  a ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

ÔÎÚ:יג  a Ï‡ÈÚ‚t L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו a ÚÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈËLטז È ‡zLÎ ÈÚÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ ÔB‰˙‰‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ



סד              

      ©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
 ¦§−§¥«

‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑ה ּלל ּו נׂשיאים  ע ׂשר  ׁשנים  ew.את  L‡∑ ּבׁשמ ֹות ּכאן .ל ֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

     §¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
     ©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

    ¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ ה ּׁשבט על  להתיחס  ואחד  אחד  ּכל  לדתם  חזקת  ועדי יח ּוסיהם  ספרי  .הביא ּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

     ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
 ¦¨«

     

    ©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
       ̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨§©§¨¦²¤−¤
  ©«£¥¬¥«

     ¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
      §ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

    ̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨©«£¦¦²¤−¤
   §¬¥«

Ècיז ÔÈl‡‰ ‡ib ˙È Ô‰‡Â ‰LÓ „e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eLt˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

ÁÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊ ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡NÈכ  ‡Îea Ôe‡ È BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
aÓ ‡eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא  ÔÈÚa‡ Ôe‡„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÏ˙כב  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL ÈÏƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ aÓ ‡eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»



   
      
    
    
    

      
     

    
 

    

    
      

     
       



סה               

     ¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

      §ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
  ¥−©«£¦¦«

     ¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

     §ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨§¦§¦²¤−¤
  §¥¬¥«

     ¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨©«£¦¦²¤−¤
  §©§©¬¥«

     ¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

     §ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨©«£¦¦²¤−¤
  §©§©¬¥«

     ¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
      §¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

   ̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
 ¥«

ÈÏ˙כד  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ ÈÏƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa‡ „‚„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÈÏ˙כו ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È ÈÏƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚLכז ‰„e‰È„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez Î˘OÈ ÈÏƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  Î˘OÈ„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÏ˙ל  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏeÊ ÈÏƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÚLeלא  ÔÈLÓÁ ÔÏeÊ„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈÙ‡ ÈÏ ÛÒBÈ ÈÏƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÚaלג  ÌÈÙ‡„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»



סו              

     ¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

      §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦§¦²¤−¤
 ¨¨«¦

     ¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

      §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨§¦²¤−¤
  §©§©¬¥«

     ¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
        §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

      §ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦§¦¦²¤−¤§©¬
 ¥«

     ¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

̈¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨§©§¨¦²¤−¤
  ©«£¥¬¥«

     §¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
       §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

 ¨¨«

       

נפנפנפנפלי לי לי לי  מב )ני ני ני ני  פנקס (א,  מר ני ה עת האריז"ל: תב  ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מ בט  פלני  לני , מ בט לני   מ ת רא   יְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶ

 ב רא בט ל ה מ ת ל  ציא ה  מ לאחר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָלני .
 י ה ה    ה את :ואמר , עצמ פני   גלי  ת א  ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכתב

ÈÏ˙לד  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ ÈÏƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

ÈÏ˙לו ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ ÈÏƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÏ˙לח  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ ÈÏƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ˙e ÔÈzL Ô„„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó ÚLe¿«¿»

ÈÏ˙מ  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez L‡ ÈÏƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÁÂ„מא ÔÈÚa‡ L‡„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÏ˙מב  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈNÚ aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»



סז               
ל לבני לבני לבני לבני לח ר  למ  א בט. כל  ע  וכ .ב רא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

את  לכ ב  צר היה  לא  נפלי , רק  נאר ולא   בטי ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹה
:אמר א א  נפרד ,  גלי ארני ני ני ני ה מ ת  א נפלי  ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

. ר מס  ְִָָָ

      §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨©«£¦¦²¤−¤
   §©§©¬¥«

      ¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
     ¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

 ¨«

     ©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
      ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

     ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
    £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

       §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
   ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב "ב  רבה, (במדבר «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…
ּדבר  לב ּדֹו. נמנה  להיֹות   מל ׁשל  לגיֹון ה ּוא  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָּכדאי
ּגזרה  לעמד  ׁשעתידה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש צפה  ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאחר :

ׁשּימ ּות ּו ומעלה  ׁשנה  ע ׂשרים  מ ּבן ה ּנמנין ּכל  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל 
ׁשּלי, ׁשהם  לפי ּבּכלל , א ּלּו יהיּו אל  אמר : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּמד ּבר ,

ּבעגל  טע ּו .ׁשּלא  ֵֶֶָָֹ

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡b ÔÈb NÚ ÔÈz Ï‡NÈ ÈÂ¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰‡ ˙ÈÏ¿≈¬»»ƒ¬

ÈÏ˙מה  Ï‡NÈ È ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ aÓ ÔB‰˙‰‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז ‡Ï ÔB‰˙‰‡„ ‡ËLÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡ËL ˙È Ìa¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈



    
       

    
      

     
     
     

   
     

    
    

     
      

      
      
     
     

   

      
     

     
     

     
    
     


     

      


    
      

    



סח              

     §©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
     ̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
     §¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמ ֹו עליו, ממ ּנה  ׁשה ּוא  ּדבר  על  ׂשררה  מ ּנּוי ל ׁשֹון "מ ּני", (אסתר ּכתר ּגּומ ֹו: ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים "ב )  ה ּמל "ויפקד  :. ְְְִִֵֶֶַַ

     ¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
      ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

B˙‡ e„ÈBÈ∑ ּכׁשּבאין "יפרק ּון". ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ…ְְְְְִֶַַָ
מהקמת ֹו א ֹות ֹו מפרקין היּו למ ּסע  מ ּמּסע  ּבּמד ּבר  ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָל ּסע 
ויחנּו הענן ׁשם  יׁשּכן א ׁשר  מק ֹום  עד  א ֹות ֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹונֹוׂשאין

א ֹות ֹו ּומקימין ‰w.ׁשם  f‰Â∑זֹו .לעב ֹודתם  ְִִָ¿«»«»≈ֲַָָ
˙ÓeÈ∑ ׁשמים .ּבידי »ִִֵַָ

      §¨−§¥´¦§¨¥®¦©©«£¥²§¦¬©¦§−
§¦§Ÿ¨«

BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל  ׁשבטים  ׁשל ׁשה  זה ; ּבספר  סד ּורים  ׁשה ּדגלים  .ּכמ ֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

     §©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
      ¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

  ¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«
Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה לא  ּכמצותי ּתע ׂשּו אם  ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְֲִִִִֶַָֹ

יהיה  - זֹו ּבעב ֹודתם  זרים  ׁשּיּכנס ּו - לאו ואם  ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָקצף ,
קרח  ּבמע ׂשה  ׁשּמצינּו ּכמ ֹו יז)קצף , יצא (במדבר "ּכי : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

וג ֹו'" .ה ּקצף  ְֶֶַ

         

קצקצקצקצ יהיהיהיהיהיהיהיה ,,,, ז ז ז ז  דת דת דת דת עב עב עב עב  זרי זרי זרי זרי  נס נס נס נס לאו לאו לאו לאו ,,,,  וא וא וא רש"י וא) ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נג ) א,

והרי ," קצ יהיה  . . לאו   וא"  סי מ מ ע  לאל,  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹי
 רמז רש "י  למר,  וי .ה מע  א ה  לאו  ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמ לל
מחנה  י ה ח ת על נמר לא   א א . . קצ  יל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹני 

ה  הכרח  אי אבל , קצ יהיה     לו למחנה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָי ראל
נע ה   א ב . .ענ , מ פעל ל מע מע מע מע ה ה ה ה יתא  ְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ

קצ יהיה   " דת עב  זרי  נס" ה ח ת, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָריצת
ְַֹפעל.

      ©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨§Ÿ̈²
  ¤¤−¥¬¨«

     

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

„e„‰Ò˙‡נ ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:ÔeLÈ ‡kLÓÏ BÁÒ BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓe¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ ÈLÓe¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

‚eנב  È‰BLÓ ÏÚ b Ï‡NÈ Èa ÔeLÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ‡נג  BÁÒ BÁÒ ÔeLÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙hÓ ˙È È‡ÂÏ ÔehÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡NÈ Èa e„ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ:א  Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»



    
     

     

    
    

    
     



סט               

      ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
    ¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

˙˙‡a∑ צב ּועה מ ּפה  א ֹות : ל ֹו יהיה  ּדגל  ּכל  ¿……ְְִֶֶֶַָָָ
ּכל  צבע  זה , ׁשל  ּכצבע ֹו לא  זה  ׁשל  צבע ֹו ּבֹו, ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹּתל ּויה 

ּכל אח  יּכיר  ּכ ּומ ּתֹו ּבח ׁשן, ה ּקב ּועה  אבנֹו ּכגון ד  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
אבתם ", לבית  "ּבאתת  אחר : ּדבר  ּדגל ֹו. את  ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד 
מ ּמצרים , ּכׁשּנׂשא ּוה ּו אביהם  יעקב  להם  ׁשּמסר  ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבא ֹות 

נ)ׁשּנאמר  צ ּום ":(בראשית ּכא ׁשר  ּכן ל ֹו בניו "וּיע ׂשּו : ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּורא ּובן  ה ּמזרח , מן יּׂשא ּוה ּו ּוזב ּולן ויּׂששכר  ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻיה ּודה 
ּב'תנח ּומא ' ּכדאיתא  וכ ּו', ה ּדר ֹום  מן וגד  ְְְְְְְִִִִַַָָָָוׁשמע ֹון

זֹו ּביה ֹוׁשע ∑pÓ‚„.ּבפר ׁשה  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו מיל , מרח ֹוק  ְָָָƒ∆∆ְֱִִֵֶֶַַָֻ
ג ) ּכאל ּפים (יהושע  ּוביניו ּביניכם  יהיה  רח ֹוק   א" :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּובניו, ואהרן מ ׁשה  ּבׁשּבת , לבא  ׁשּיּוכל ּו ְְְֲֶֶַַַָָָָָֹֹֹא ּמה ",
ל ֹו ּבסמ ּו ח ֹונים  .והלוּים  ְְְִִִַָ

     §©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
     §¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

‰Ó„˜∑" אח ֹור" קר ּוי וה ּמערב  מזרחית , ר ּוח  זֹו ואיזֹו? "קדם ". ה ּקר ּויה  .לפנים , ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

     §¨−§ª«¥¤®©§¨¨§¦§¦²¤−¤§¥¬
¥«

      §©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
 §©§¥−¤¨«

     §¨−§ª¨®©§¨¨©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
¥«

      ©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

     §¨−§ª¨®¦§¨©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
¥«

     ̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
   ¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

  ¦«Ÿ−̈¦¨«
eÚqÈ ‰L‡∑ ּתֹוקעין מס ּתּלק , הענן ּכׁשר ֹואין ƒ…»ƒ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּתח ּלה , יה ּודה  מחנה  ונֹוסע  ּבחצ ֹוצר ֹות  ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָֹה ּכהנים 
והעגל ֹות  הלוּים  חניתן:  ּכדר ה ֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָּוכ ׁשה ֹולכין

וׁשל  ּבּדר ֹום , רא ּובן וׁשל  ּבּמזרח , יה ּודה  ּדגל  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמצע ,
ּבצפ ֹון  ּדן וׁשל  ּבּמערב , .אפרים  ְְֲִֶֶַַַַָָָ

      ¤´¤©«£¥§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
  §¥½¡¦−¤§¥«

‡ÔB‰˙‰ב  ˙ÈÏ ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
BÁÒ BÁÒ Ï˜lÓ Ï‡NÈ Èa ÔeLÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:ÔeLÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

ÈLÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ ÔL È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È ÈÏ ‡aÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:„ÈnÚ a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa‡Â ÔÈÚL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈה  ‡ËL È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ ÔL È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:Úeˆ a Ï‡˙ Î˘OÈ ÈÏ ‡aÂ¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו ‡Úa‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa‡Â¿«¿«¿»

‡‡ÈÏז ÔÏeÊ ÈÏ ‡aÂ ÔÏeÊc ‡ËLƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡ÚLÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙ÈLÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓBc Ôe‡ ˙ÈLÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:e‡È„L a eˆÈÏ‡ Ôe‡ ÈÏ ‡aÂ¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈



ע              

     §¨−§ª¨®¦¨§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
¥«

      §©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
 §ª«¦¥−¤¦«©¨«

      §¨−§ª«¥¤®¦§¨©«£¦¦²¤−¤§¬
¥«

      ©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

     §¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
 ¥−©«£¦¦«

     ̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
    ©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

  §¦¦−¦¨«

     §¨©«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
       ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑ה ּלל ּו ּדגלים  ׁשני .לאחר  ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ
eÚqÈ Ôk eÁÈ L‡k∑ הליכתן ׁשּפר ׁשּתי, ּכמ ֹו «¬∆«¬≈ƒ»ְְֲִִֵֶַָָ

ל ֹו ה ּקב ּועה  לר ּוח  מה ּל דגל  ּכל  ∑B„ÈŒÏÚ.ּכחניתן, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ«»

ׁשל  ר ּוח  מ ּמׁשמע ֹו. זז 'יד ' ל ׁשֹון ואין מק ֹומ ֹו. ְְְְִֵֶַַַָָָעל 
יד ֹו. ה ֹוׁשטת  לכל  ל ֹו ה ּסמ ּוכה  יד ֹו", "על  קר ּוי ְְִַַַָָָָָָצ ּדֹו

ּבלעז  איש "א  .אינשו"ן ְַַ

      ¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®¨§¨¦Æ¦§¥´
  ¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

     §¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

      §¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
¤§¨«

ÂÈÏÚÂ∑"על ֹוהי "ודסמיכין .ּכתר ּגּומ ֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡ËL È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ ÔL È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈeˆ a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL ÈÏ ‡aÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

aיד  ÛÒÈÏ‡ „‚ ÈÏ ‡aÂ „‚c ‡ËLÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿≈

‡ÔÈÙÏטו ‡LÓÁÂ ÔÈÚa‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז ‰‡Ó Ôe‡ ˙ÈLÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז È‡ÂÏ ˙ÈLÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ b ÔÈÏË Ôk ÔL„ ‡Ók ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈÙ‡ ˙ÈLÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈÙ‡ ÈÏ ‡aÂ¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

aÂ‡כ  ‰MÓ„ ‡ËL È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:eˆ‰„t a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ ÈÏƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»



   
    

    
    

      
      

    
     

  
      

      



עי               

      §¨−§ª«¥¤®§©¦§¦²¤−¤¨¨«¦

      ©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

      §¨−§ª«¥¤®£¦¨§¦²¤−¤§©§©¬
¥«

     ̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
      £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

       ¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
 £¦¤−¤¤©¦«©¨«

     §¨−§ª«¥¤®§©¦§¦¦²¤−¤§©¬
¥«

      §©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
 ©§¦¥−¤¨§¨«

      §¨−§ª«¥¤®¤¨§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
¥«

     ©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
¤¥¨«

      §¨−§ª«¥¤®§¨©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
¥«

     ̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨
     ©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

 §¦§¥¤«

     ¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
      ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

  ©«£¥¬¥−©«£¦¦«

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡Ô„Èכב  ÔÓÈ ÈÏ ‡aÂ ÔÓÈc ‡ËLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈÙ‡ ˙ÈLÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

aÂ‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙ÈLÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ a ÊÚÈÁ‡ Ô„ ÈÏƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו ÔÈ˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó ÚLe¿«¿»

„‡Lכז ‡ËL È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ ÔL È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:ÔÎÚ a Ï‡ÈÚ‚t L‡ ÈÏ ‡aÂ¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  ÈÏ ‡aÂ ÈÏzÙc ‡ËLÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ a ÚÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙ÈLÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙˙a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÚLÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡ÔB‰˙‰לב  ˙ÈÏ Ï‡NÈ È ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈLÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ



עב              

      §©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
  ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

      ©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
      ¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

  ©¥¬£Ÿ¨«

     

      §¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤§Ÿ̈²
  ¤¤−§©¬¦¨«

‰LÓe Ô‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑א ּלא ואינֹו מזּכיר  ¿≈∆¿…«¬……∆ְְִֵֶַָ
ׁשּלּמדן  לפי מ ׁשה ", "ּתֹולד ֹות  ונקרא ּו אהרן. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹּבני
ּתֹורה , חבר ֹו ּבן את  המל ּמד  ׁשּכל  מל ּמד , ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה .

ילד ֹו ּכא ּלּו ה ּכת ּוב  עליו ‰'.מעלה  ac ÌBÈa ְְֲִֶַַָָָָ¿ƒ∆
‰LÓŒ˙‡∑ מה ׁשּלּמדן ׁשּלֹו, ה ּתֹולד ֹות  א ּלּו נע ׂשּו ∆…∆ְֲִֵֶֶַַַָָ

ה ּגב ּורה  מ ּפי .ּׁשּלמד  ְִִֶַַָָ

              

     

מ מ מ מ ה ה ה ה   אהר אהר אהר אהר לדתלדתלדתלדת ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽוא וא וא וא הההה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ההההתתתתבבבב עליו עליו עליו עליו  מעלהמעלהמעלהמעלה רהרהרהרה חברחברחברחבר      ההההל ל ל ל ד ד ד ד  ל ל ל ל  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמל מל מל מל ד ד ד ד 

 ילד ילד ילד ילד  א א א א(ובפרש"י א. (ג , ְְְְְְְְִִִִָָָָ
היא   א רק  מית לידה   מ הרי  , לתמ  י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלכא רה 
זה  רק  צ"ל היה  ה רה  לד  כ  מ ,ת א ְְִִֵֶֶַַַָָָָה לידה 
וא ," ילד  א" זה  ה א  הרא נה   ע רה   דְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ
הרא נה )  ע רק  (ולא  "חבר  ה לד  "ל מ ע  ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

?" ילד  א" ְְִָה "ז
רגע ל הבעש "ט ל ה ד עה  רת ע "פ זה , לבאר  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוי

 מחד  ת א ב רא  , ל הע את ה "ה  מח ה  זה ורגע  ע) ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

פ"א) והאמ נה  ה חד  ער  ה ניא ספר  ונמצא אר ה  ,על־י ־זה . ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

. מ ורגע  רגע  כל מתח ת  האד ח ת  ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
הק ', ה רה  לד   מדי וע  ייל י ראל ני  ח י  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָוה ה 

 מרי א  כמ(ערבית של ק"ש ואר)רכת ינ ח  ה "י  ְְְְִִֵֵֶֶַָֹ
רת ענ ה רה  מ ר וה ."א)ימינ צט, ה "ז (סנהדרי י  , ְְִִֵֵֵַַָָָָ

ר"ל.  י הח מ רפְִִֵַַ
ה "ז  רה " חבר  ה לד  "ל הא  יבאר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹועל־י ־זה 
לא  זה , רגע  רה   דמל היה  לא   א י  ," ילד  א"ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ
מה "ה  המח ת ת ח את מק ל "חבר " ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה 
את  ב רא  ה "ה    מק  ד יו מ ורק  רה , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה ליה 

 מ . מחד "חבר ". מ " ילד  א" שה "ז ב ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

         

 אהר אהר אהר אהר ני ני ני ני  א א א א א א א א  מז מז מז מז יריריריר  א)ואינ ואינ ואינ ואינ ג , (ר "י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ִַֹֹ

י ראל  ני  מני י ה רה  הפסיקה  מ ע  לאל,  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹי
 וי מ ה ". אהר "תלד ת  מנינ לוי  בט בי  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹודגליה
  לגי ה א  "דאי  לוי  בט לגי  תב  ר"י  ה ה  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלמר,

בניו , אהר  א אפא , ב מ ," לב נמנה  להי ת מל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹל
צריכי לוי ), מ בט למעלה   ה) " חי ה  הני ה"ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ה תב י  מ ה , ני  נמנ לא  ולכ .  לב  נמני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהי ת

.  הלו מ למעלה   ה , כהני רק  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹמד ר

Ók‡לג  Ï‡NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡NÈ Èa e„ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ ÔL Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»



    
  

      
     

   

   
     

     

     
      

  



עג               

     §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
 ¤§¨−̈§¦«¨¨«

     ¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®
  £¤¦¥¬¨−̈§©¥«

      ©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧
       ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
      ©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

Ô‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבח ּייו. «¿≈«¬…ְַָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
  ©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

B˙‡ e˙LÂ∑ֿ את וׁשמר ּו ה ּׁשר ּות ? ּומה ּו ¿≈¿…ְְֵֶַַָ
יקרב  ׁשּלא  עליו ה ּמק ּדׁש ׁשּׁשמירת  לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹמ ׁשמר ּתֹו.

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו יח)זר , ֿ אבי(במדבר ּובית  ּובני "א ּתה  : ְֱִֵֶֶֶַַָָָָ

א  ּתׂשא ּו מס ּיעין א ּת ה ּלל ּו והלוּים  ה ּמק ּדׁש", ֿ ע ֹון ת  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ
ה ּׁשר ּות  היא  זֹו .א ֹותם , ִֵַָ

   §¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
     ¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

BzÓLÓŒ˙‡ eÓLÂ∑ ממ ּנה ׁשהאדם  מ ּנּוי ּכל  ¿»¿∆ƒ¿«¿ְִֶֶָָָָֻ
ּבכל  "מ ׁשמרת " קר ּוי לע ׂשֹות ֹו, עליו ּומ ּטל  ְְֲִֶֶַָָָָָָָֻעליו
ותר ׁש ּבבגתן ׁשאמר ּו ּכמ ֹו מ ׁשנה , ּובל ׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָה ּמקרא 

ב ') י "ג  וכן (מגילה ׁשוה , ּומ ׁשמר ּת מ ׁשמר ּתי אין והלא  :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ
ּולוּיה  ּכה ּנה  .מ ׁשמר ֹות  ְְְְִִָָֻ

„ב  ‡Îea Ô‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:Ó˙È‡Â ÊÚÏ‡ ‡e‰È‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa˙‡cג  ‡i‰k Ô‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a˜ ˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰ÈB˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È‡Â „ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÈÎe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
Ó˙È‡Â ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈe¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e‡ Ô‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡ËL ˙È »̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז Ïk ˙hÓ ˙ÈÂ dzhÓ ˙È ÔehÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»



     
      

     
    

     
     

 
     

      
    
     

    
    

 

      
    

  
     

    
     

    
       
      
     
       

    
    

    

     
     

      
    

     
    
    

  
    

    
     
   

  



עד              

    §¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
    §¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

Ï‡NÈ Èa ˙ÓLÓŒ˙‡Â∑ זק ּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְִֶָָֻ
ּתח ּתיהם  ּבאים  ׁשהלוּים  א ּלא  ה ּמק ּדׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלצרכי

ּבׂשכרן, ה ּמע ׂשר ֹות  מהם  ל ֹוקחים   לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשליח ּותם ,
יח)ׁשּנאמר  עבדתכם "(שם חלף  לכם  ה ּוא  ֿ ׂשכר  ."ּכי ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

     §¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
    ¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡NÈ Èa ˙‡Ó∑ ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈
העדה  ּכל  מ ּׁשאר  ּכל ֹומר , יׂשראל ". ּבני מ ּתֹו" ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָּכמ ֹו

ׁשּנאמר  ל ֹו, נתנם  וה ּוא  ה ּמק ֹום  ּבגזרת   לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָנב ּדל ּו
ח) וג ֹו'"(שם נתנים  ֿ הלוּים  את  "וא ּתנה  :. ְְְְִִִֶֶַָָֻ

    §¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
   §©¨¬©¨¥−¨«

„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô‰‡Œ˙‡Â∑'מנין' ל ׁשֹון ואינֹו 'ּפקיד ּות ', Ì˙p‰k.ל ׁשֹון ˙‡ eÓLÂ∑ ּדמים ק ּבלת  ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
ל ּכהנים  ה ּמס ּור ֹות  ועב ֹוד ֹות  והקטרה , .ּוזריקה  ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

            

    

והוהוהוהר ר ר ר   ת ת ת תהההה אתאתאתאת־ ־ ־ ־ מרמרמרמר ו ו ו ו פקד פקד פקד פקד  ואתואתואתואת־ ־ ־ ־ ניו ניו ניו ניו   אהר אהר אהר ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֽֽֽֽואתואתואתואת־ ־ ־ ־ אהרֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
י י י י מתמתמתמת:::: ֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽההההרב רב רב רב 

והקטרה והקטרה והקטרה והקטרה  זריקהזריקהזריקהזריקה  י י י י ק ק ק ק לתלתלתלת   נת נת נת נתהההה אתאתאתאת מרמרמרמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָו ו ו ו
 הני הני הני הני ל ל ל ל המס המס המס המס ררררתתתת ובפרש"י)ועב ועב ועב ועב ד ד ד ד תתתת י. (ג , ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ

:להבי  ְְִִָָוצרי
את  למר  הני ה את ה זהיר זה  ס ק  נכ ב  מ ע  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹא )

. י ו ה עב דת  סקי הע  קי ס ה י , נת הְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ
עליה לעב ד ת דגמא  ר"י  חר מה   מ  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻב )
, י ק לת : א עב ד ת ג' וקא  למר,  הני ה  ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹצריכי

והקטרה . ְְְִַָָָזריקה 
מ ל  עב ד ת ל רק  נמצא , נת לכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוה א ר:
ני   א ע ראינ מצאנ , הניל המס רת ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהעב ד ת
ק לת  ר"י : כר העב ד ת ל  וה , עצמ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹי ראל

ה סח  קר הקרבת זמ וה א  והקטרה , זריקה   יְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
 מצרי(ז־ט יב , לד רת (בא   למר,   מק הי '  ועל . ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ל   ת ליח  י ו ה ע "י   א להע ת כל י  א ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָעב ד ת
ליח ת  תר היא  לוי  ני  עב דת ללת הרי  י ראל, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָני 

 דת עב קריה  כ י ראל, ני  ו )לל ג , (פרשתנו  ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָ
י ראל" ני  9)"מ מרת עמ ' חי"ג  לקו "ש .(ראה  ְְְִִֵֵֶֶָ

מיחדת  אזהרה  ה רה  תבה  ,ז סברא  ללל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻבכדי 
עב למר  הנית ל ד א  סק ע עת לזר, נל ולא   דת ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹֹֹ

היתה   מצרי פסח   א לה רת, .  ו ה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעב דת
הני ה עב דת  ה עת הרי  לי ראל, כת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהעב דה 
ג' וקא  ר"י   י הד ולכ י מת". ה רב  ו "ה ר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָלבד ,
 יהי  י ו ה  א לסברא    מק י תר  י  ה , א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעב ד ת

.דת עב  ריְֲִֵַָָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©«£¦º¦¥¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
       ©©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

©«§¦¦«

hÓ˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È ÔehÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

ÔÈÈÒÓט  È‰BÏÂ Ô‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈÈ‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  ÔehÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈



    
    

     
     

      
     

     
    

    


    
  



עה               
ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן .ואני «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָ

Ï‡NÈ Èa CBzÓ∑ א ֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל  ׁשּיהיּו ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֶָָ
ּולקח ּתים  ּבהם  זכיתי ה ּבכ ֹור ֹות  ֿ ידי על  ׁשּלי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָל ּׁשר ּות 

ּוכ ׁשחטא ּו ּבּבכ ֹור ֹות , העב ֹודה  ׁשהיתה  לפי ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָּתמ ּורתם .
אלילים  עב ֹודת  עבד ּו ׁשּלא  והלוּים  נפסל ּו, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָֹּבעגל 

ּתח ּתיהם  .נבחר ּו ְְֲִֵֶַ

      ¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
     ¦§©À¦¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

     ©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

     

     ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

     §ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
   ̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑ ה ּוא נפלים , מ ּכלל  מ ּׁשּיצא  ƒ∆…∆»«¿»ְְִִִֶַָָָ
ה ּקד ׁש מ ׁשמרת  ׁשֹומר  ליּקרא  יה ּודה נמנה  ר ּבי אמר  . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נמנה  להיֹות  ה ּׁשבט  א ֹות ֹו ה ּוא  למ ּוד  ׁשל ֹום : ְְְִִִֵֶֶַַָָּבר ּבי
ׁשּנאמר  ה ּבטן, כו)מן ללוי (שם את ּה ילדה  "א ׁשר  : ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

א ֹות ּה ילדה  מצרים  ּבפתח  ּכניסת ּה עם  ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבמצרים "
ח ׁשּבֹונם  מ ֹונה  ׁשּכׁשא ּתה  נפ ׁשֹות , ּבׁשבעים  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָונמנית 
ה ׁשלימה  והיא  אחת , חסר  ׁשבעים  א ּלא  ּתמצאם  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא 

ה ּמנין  .את  ְִֶַָ

               

   

:::: פקד פקד פקד פקד ומעלהומעלהומעלהומעלה  ־ ־ ־ ־ חד חד חד חד     מ מ מ מ .... .... לוי לוי לוי לוי  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ני ני ני ני  ְְְְֹֹקד קד קד קד  ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ה בט  ת א ה א  למ ד  ,' כ נמנה  ה א   נפלי מ לל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָמ צא 
ללוי ת א ילדה  א ר אמר ,ט ה מ נמנה  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלהי ת
ונמנית  ,ת א ילדה   למצרי ניסת  ע , מצריְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָ

נפת  בעי(ובפרש"י טו . (ג , ְְְִִָ
ע ד "ט ה מ" בר מנתה  י כבד  נא  מאי  , לע  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָי

ת היתה  חד "לפני   מ" רק  היה  לוי  ני  ני מ , חד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
?" נפלי מ לל "יצא  אז ְְְִִִֵֶָָָָָמ ני 

 יפר ב( ועוד לדוד , משכיל שפ"ח, א פי(גו "א, אר ְְְֲִִֵַַָ
. ניִ

ה ח ת: על־דר זה  למר  ְֵֶֶֶַַַַָוי
 מ" בר י כבד  נמנית ולכ רא ", תר אזלינ" לל דרְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
 ־אימה ־ , נפלי  ה למע ט  י ח אי ,"ט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָה
 אי" ה א  וה לל כ רת,  לפדי נגע  היה   י ו ה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמני

הרב " אחר  ממ לכי רע"ב )ה כז, קמא רק (בבא נמנ ולכ , ְְְְִִֵַַַָָָֹ
נפל.  מח ו א ת  צא ," חד  מ"ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡Îea Ïk ÈÏÈ„ È‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡NÈa ‡Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:ÓÈÓÏ¿≈»

‡ÔB‰˙‰טו ˙ÈÏ ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡ÁÈ aÓ ‡eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ



    
     

 
     
    
    
     
    

      
      

    
   
     
    
    
     

      
     
   
    

  
     

    
       

    
     
    
      
      

   



עו              
        

 ד ד ד דהההה מ מ מ מ מרתמרתמרתמרת מרמרמרמר לי לי לי לי רא רא רא רא  טו )נמנהנמנהנמנהנמנה ג , (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מ מרת  "מר , חד  ,קט לוי  נקרא  יצד  לאל,  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹי
סביב יחנ   והלו" תב  מה  על־י  לבאר  וי ." ד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה
  מ מ מרת את   ו ה מר ו זה ) ידי  (ועל . . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָל

מא פי אחד  ה א    הלו מחנה  הפסק  היינ ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהעד ת",
על־ידי   היא  ל סביב  החנה  והרי  . ה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָמירת
מה חנה  כ פת  צא , לי ד מה י תר וע ד  , יט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָה

וכ מה .   דת עב ְְֲֲִֶַַַָָָֹלעבד 

      ©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

'‰ ÈtŒÏÚ∑: ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש לפני מ ׁשה  אמר  «ƒְִֵֶַַָָָֹ
יֹונקיהן? מנין לדעת  אהליהם  לת ֹו נכנס  אני  ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהיא
ואני  ׁשּל א ּתה  ע ׂשה  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָאמר 

וה ּׁשכינה  האהל  ּפתח  על  ועמד  מ ׁשה   הל ׁשּלי, ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאע ׂשה 
ּכ וא ֹומרת : האהל  מן יֹוצאת  ֿ ק ֹול  ּובת  לפניו, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמק ּדמת 

ה '" ֿ ּפי "על  נאמר :  לכ זה , ּבאהל  יׁש ּתינֹוק ֹות   וכ. ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹ

     ©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

    §¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
§¦§¦«

     §¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
§ª¦¥«

      §¥§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
   ¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

     §¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
  ¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

Èl‰ ˙ÁtLÓ ÔBL‚Ï∑ ּפק ה ּׁשמעי. ּומ ׁשּפחת  ה ּלבני מ ׁשּפחת  ה ּפק ּודים  היּו לגר ׁשֹון ּודיהם ּכל ֹומר , ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
 וכ ּכ. ְָָ

    §ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
    §ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

     ¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥©¦§¨²©«£−¨«¨

    §¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

    ¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
     §¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

ÔkLn‰∑ ה ּתח ּתֹונֹות לגג∑Ï‰‡‰Â.יריע ֹות  הע ׂשּויֹות  ע ּזים  ּוּתח ׁשים ∑e‰ÒÎÓ.יריע ֹות  אילים  .ע ֹור ֹות  «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ ה ּויל ֹון .ה ּוא  »«∆«ִַ

Ók‡טז ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBLbיז ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:ÈÓe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

ÈÏיח  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔBL‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

‰ˆÈÂיט  ÌÓÚ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ˙‰˜ Èe¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔBÁ∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÈÓ Èe¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ È‡ÂÏ ˙ÈÚÊ Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚÊÂ ÈÏ ˙ÈÚÊ ÔBL‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBLb ˙ÈÚÊ Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

ÁÈ‡כב  aÓ ‡eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÚL ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

ÔeLÈכג  ‡kLÓ ÈBÁ‡ ÔBLb ˙ÈÚÊ«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡ÚÓ««¿»

aכד  ÛÒÈÏ‡ ÔBLb ˙ÈÏ ‡a‡ ˙Èa Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL‚ Èa ˙hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙c ‡ÒÙe d‡ÙBÁ ‡ÒÙe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»



עז               

     §©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤
     ©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ

£«Ÿ̈«
ÂÈ˙ÈÓ ˙‡Â∑ חצר ׁשל  ולא  והאהל , מ ׁשּכן .ׁשל  ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

    §¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
     ¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

 ¦§§¬Ÿ©§¨¦«

    §¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
     £¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

      ¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ּוסמ ּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְִ

וא ֹוי  לר ׁשע  "א ֹוי ּתימנה . הח ֹונים  רא ּובן ּדגל  ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם 
וחמ ּׁשים  ּומאתים  ואבירם  ּדתן מהם  לק ּו  לכ ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָל ׁשכנֹו",

ּבמחלק ּתם  ע ּמהם  ׁשּנמ ׁשכ ּו ועדת ֹו, קרח  עם  .איׁש ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻ

     §¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
ª¦¥«

    ¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
       §¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

CÒn‰Â∑ ה ּמס ּפרכת  קר ּויה  היא  ׁשאף  ה ּפרכת , .היא  ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

      §¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
  «Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑יד ֹו ֿ על  - ה ּקד ׁש מ ׁשמרת  ׁשמרי ּפק ּדת  נׂשיא ּות ֹו? היא  מה  ועל  ּכּלם ; על  ממ ּנה  ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפק ּדת  .היה  ְַָָָֻֻ

     ¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
  ¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

    §ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
  ¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

     §¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
     £¦¨®¦©´¤¤©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

Ècכו ‡zc Ú˙c ‡Òt ˙ÈÂ ‡z„„ È„Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

‰ˆÈכז ˙ÈÚÊÂ ÌÓÚ ˙ÈÚÊ ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚÊÂ ÔBÁ ˙ÈÚÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚÊ«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡ÁÈ aÓ ‡eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡zhÓ ÈË ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ ÔeLÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚÊ«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓBc»»

aל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚÊÏ ‡a‡ ˙Èa Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

zÓe‡לא  ‡B˙Ùe ‡B‡ ÔB‰zhÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡ÒÙe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב  È ÏÚ ‡pÓÓc ‡ÏkÓ‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô‰‡ a ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙hÓ ÈË ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚÊ ÈÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:ÈÓ ˙ÈÚÊ Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

ÁÈ‡לד  aÓ ‡eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

aלה  Ï‡Èeˆ ÈÓ ˙ÈÚÊÏ ‡a‡ ˙Èa Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ ÔeLÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»



עח              

      §ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
    §©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

    §©ª¥¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
¥«§¥¤«

      §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
     ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

      ©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
ÂÈe Ô‰‡Â ‰LÓ∑ לה מחנה ּוסמ ּוכין ּדגל  ם  …∆¿«¬…»»ְֲִֵֶֶֶַָ

ל ּצדיק  "ט ֹוב  ּוזב ּולן, יּׂששכר  עליו והח ֹונים  ְְְִִִַַַָָָָָֻיה ּודה 
ע ֹוסק  ׁשהיה  מ ׁשה  ׁשל  ׁשכניו ׁשהיּו לפי ל ׁשכנֹו". ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹט ֹוב 

ׁשּנאמר  ּבּתֹורה , ּגד ֹולים  נע ׂשּו ס )ּבּתֹורה , "יה ּודה (תהלים : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָ

יב )מחקקי" א וג ֹו'"(ד "ה בינה  יֹודעי יּׂששכר  "ּומ ּבני : ְְְְְִִִִֵֵָָָֹ
ּומזב ּולן סנהדרא ֹות , רא ׁשי ה)מאתים  "מ ׁשכים (שופטים : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

ס ֹופר " .ּבׁשבט  ְֵֵֶ

      ¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
     §Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

 §¤§¦−¨«¤
Ô‰‡Â ‰LÓ „˜t L‡∑,"ואהרן" על  נק ּוד  ¬∆»«…∆¿«¬…ְֲַַָֹ

הלוּים  ּבמנין היה  ׁשּלא  ד )ל ֹומר  ÌÈNÚÂ.(בכורות ÌÈL ְְְִִִֶַַַָָֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑ ּבני יתרים : מא ֹות  ׁשל ׁש מ ֹוצא  א ּתה  ּובפרטן »∆ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹ

- קהת  ּבני מא ֹות , וחמ ׁש אלפים  ׁשבעת  - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָּגר ׁשֹון
אלפים  ׁשׁשת  - מררי ּבני מא ֹות , וׁשׁש אלפים  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשמ ֹונת 

את  ויפד ּו ה ּׁשאר , עם  ּכללן לא  ול ּמה  ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּומאתים .
ּומאתים  וׁשבעים  ה ּׁשל ׁשה  זק ּוקים  יהיּו ולא  ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹה ּבכ ֹור ֹות 
ר ּבֹותינּו אמר ּו לפדיֹון? ה ּמנין, על  הע ֹודפים  ְְְְְְִִִֵַַַָָָּבכ ֹור ֹות 

ּבכ ֹור ֹות  ּבכ ֹורים (ה)ּבמ ּסכת  - לוּים  מא ֹות  ׁשל ׁש א ֹותן : ְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
ה ּפדיֹון  מן עצמם  ׁשּיפקיע ּו וד ּים  .היּו, ְְְְִִִֶַַַַָָָ

     

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
      ¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ÎÊ ÎaŒÏk „˜t∑ מ ּכלל .נפלים ספק מ ּׁשּיצא  ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

         

 נפלי נפלי נפלי נפלי ספק ספק ספק ספק  מ מ מ מ לל לל לל לל  מ )מ מ מ מ צא צא צא צא  ג , (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
טו )לעיל מ לל (פסוק "מ צא  נקט ,  ו ה מני אצל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

 מ ת־ק ל יצאה    ו ה מני ה ה  למר,  וי ." ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָנפלי
תב ולכ זה ", אהל  י ינק ת  וכ " וה דיעה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאהל

 נמנ א  (מה  ספק  אי מ א  לי  י  ," נפלי"  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
 מני  א לג'). 'לא    מ ה א    חד  מ  תי ח ְְְִִִִֶֶַַַֹֹה
ואצל מ ה , על־ידי  א א  ה '", י  "על היה  לא  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה כ רת

" זה  נפלי ".ספק ספק ספק ספק הרי  ְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

      §¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
      ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

  §¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

kLÓ‡לו Ètc ÈÓ Èa ˙hÓÏ ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰BÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז BÁÒ BÁÒ ‡z„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ ÔL È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰Be Ô‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡NÈ Èa ˙hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙hÓ ÔÈË»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÏÚלט  Ô‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
aÓ ‡eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙e ÔÈNÚ ‡lÚÏe ‡ÁÈ«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„iÎ‡מ  ‡iÎea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡ÁÈ aÓ Ï‡NÈ ÈÏƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡NÈ Èa ‡Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡NÈ Èc ‡ÈÚa ‡Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈



עט               

      ©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
  §−¦§¥¬¦§¨¥«

     ©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
      ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

  §¦§¦−¨¨«¦

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
     §¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

 £¦¬§Ÿ̈«
'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּבהמ ֹות ּפד ּו לא  ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ֲַָֹ

א ּלא  יׂשראל , ׁשל  טה ֹורה  ּבהמה  ּבכ ֹורי את  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהלוּים 
ּכּמה  ּפטר  לוי ּבן ׁשל  אחד  וׂשה  חמ ֹוריהם , ּפטרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאת 

הע ֹודפים  מנה  ׁשהרי ּתדע , יׂשראל . ׁשל  חמ ֹורים  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפטרי
ּבּבהמה  הע ֹודפים  מנה  ולא  .ּבאדם  ְְְִֵַָָָָָָָֹ

     §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
    ̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ ה ּבכ ֹור ֹות ואת  ¿≈¿≈«¿…»¿ְְֶַ
וׁשבעים  ה ּׁשל ׁשה  א ּלּו - ּבהם  לה ּפד ֹות  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹה ּצריכין
ּתּקח  מהם  ה ּלוּים , על  ויתרים  ּבהם  הע ֹודפים  ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומאתים 

יֹוסף , ׁשל  מכירת ֹו היתה  ּכ ל ּגל ּגלת . ׁשקלים  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻחמ ׁשת 
רחל  ׁשל  ּבכ ֹור  ׁשהיה  ּכסף , .ע ׂשרים  ְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

     §¨«©§À̈£¥¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
    ©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

     §¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
̈¤«

      ©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
  ©−§¥¬©«§¦¦«

ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבג ּופן הלוּים  ׁשּפד ּו א ֹותן .על  »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

      ¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
      §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ סכ ּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְָ
ּבכ ֹור ֹות  למאתים  ל ּגל ּגלת , ׁשקלים  חמ ׁשת  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהח ׁשּבֹון:

וחמ ּׁשים  מא ֹות  ׁשל ׁש - ּבכ ֹור ֹות  ל ׁשבעים  ׁשקל , אלף  -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹ
ׁשקל . ע ׂשר  חמ ּׁשה  - ּבכ ֹור ֹות  ל ׁשל ׁש רבה.ׁשקל , (במדבר ְְֲִֶֶֶֶָָָָֹ

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡NÈ Èa ‡Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡iÎ„ ‡iÎea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ˙e ÔÈNÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡ÁÈ aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚLÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaמה  ‡Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È »̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈÈzÈcמו ‡˙Ï˙e ÔÈÚLÂ Ô˙‡Ó Ô˜t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡NÈ Èc ‡iÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈNÚ qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜tמח  È‰BÏÂ Ô‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט  ÔB‰˜t ÛÒk ˙È ‰LÓ ÈÒe¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜Èt ÏÚ ÔÈÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ ˙È ÈÒ Ï‡NÈ Èc ‡iÎea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»



פ              
יז) "ּתן סנהדרין ל ֹו: ׁשאמר  ּבכ ֹור  אע ׂשה ? ּכיצד  ְֱֵֵֶֶֶַַַָֹאמר :

הלוּים !". מ ּפד ּויי "אני לי: יאמר  ׁשקלים !", ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָֹחמ ּׁשת 
וכתב  ּפתקין אלף  וע ׂשרים  ׁשנים  הביא  ע ׂשה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמה 

ּפתקין  ּוׁשל ׁשה  וׁשבעים  ּומאתים  לוי". "ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעליהן:
ּבקל ּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים ", "חמ ּׁשה  עליהם : ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכתב 

ה ּגֹורל  לפי ּפתקיכם  ּוטל ּו ּבֹוא ּו להן: .אמר  ְְְִִֵֶֶַַָָָ

     ©¦¥̧¤¹¤¤¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
      ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

     

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

      ̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
  §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

'B‚Â L‡Œ˙‡ ‡N∑ הרא ּויין את  מהם  מנה  »∆…¿ְְִֵֵֶֶָ
חמ ּׁשים  ּבן עד  ׁשל ׁשים  מ ּבן והם  מ ּׂשא , ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹלעב ֹודת 
מ ּכאן  ּכח ֹו. נתמ ּלא  לא  מ ּׁשל ׁשים  וה ּפח ֹות  ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹׁשנה ;

חמ ּׁשים , ּבן על  וה ּיֹותר  לכח ". ׁשל ׁשים  "ּבן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמר ּו:
מע ּתה  מכחיׁש .ּכח ֹו ְִֵַַָֹ

       ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
     ̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

     ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
©¢¨¦«

ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי וה ּפרכת  וה ּמזּבח ֹות  וה ּמנֹורה  וה ּׁשלחן האר ֹון ׁשּבכ ּלן: .המק ּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

      ¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
     ̈´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

'B‚Â ÂÈe Ô‰‡ ‡e∑ ּוכלי ּכלי ּכל  יכניס ּו »«¬…»»¿ְְְִִִַָ
הלוּים  יצטרכ ּו ולא  זֹו, ּבפר ׁשה  ל ֹו המפר ׁש ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹלנר ּתק ֹו

ל ׂשאת  א ּלא  קהת  ‰Án‰.ּבני ÚÒa∑ ּכׁשהענן ְְֵֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְֶֶָָ
ׁשּיסע ּו יֹודעים  הם  .מס ּתּלק , ְְְִִִֵֵֶַ

      §¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¤«¤§¦²
   §¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

       §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
    ¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

    ©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙Ú˜∑ ה ּמׁשּכן ּבמלאכת  ּפר ׁשּתי ּבהם ∑‰CÒp.ּכבר  יּס א ׁשר  , מס ל ׁשֹון .ה ּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶֶַַָָָֻ

Ô‰‡Ïנא  ‡i˜Èt ÛÒk ˙È ‰LÓ ‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ:א  Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג  a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

ÈLÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰Be Ô‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡ÒÙ„ ‡zÎt ˙È Ôe˜ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B‡¬»¿«¬»

cו ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ÈÓb LeÏ ÔeÒÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ‡¬ƒƒ

LeÏז ÔeÒÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈



            



פי               

      ¨«§´£¥¤À¤¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
    §¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

     §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
   §¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

    ̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
‰ÈÁ˜ÏÓ∑ ה ּפתילה את  ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת  ּכמין «¿»∆»ְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּיר  צד  וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה לכל  קט ּנה , ּכף  ּכמין ְְִֶֶַָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ
א ּלא  לפניה  מח ּצה  ל ּה ואין סגל ּגּלים  ולא  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפׁשּוטין

ּכׁשּמיטיבן  ה ּנר ֹות  ּדׁשן את  ּבּה וח ֹותה  .מ ּצּדיה , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
‰È˙∑ ה ּׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנים  ּבלעז, לוצי"ש  ≈…∆»ְְִֶֶֶֶַַַָ

.וה ּפתיל ֹות  ְְִַ

     §¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
 §¨«§−©©«

LÁz BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑( לב מרצ ּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

       §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
    §¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

    §¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤§¨«§¨´
      ©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

   ́¨®©§¨«§−©©«
L„wa ÌŒe˙LÈ L‡ ˙M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ ׁשּמׁשרתין ה ּקטרת  ּכלי והן  קד ׁש, ׁשה ּוא  ה ּמׁשּכן ּבת ֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ה ּפנימי  ּבּמזּבח  .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

     §¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ ה ּנח ׁשת ∑eM„Â.מזּבח  ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿
מעליו  ה ּדׁשן את  ‡ÔÓb.יּטל ּו „‚a ÂÈÏÚ eNÙe∑ ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»

כא) ה ּבגד (יומא ּתחת  רב ּוצה  ה ּׁשמים  מן ׁשּירדה  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוא ׁש

ואי  ה ּמּסע ֹות  ּבׁשעת  ּכֹופין ּכארי ׁשהיּו ׂשֹורפ ּתֹו, נּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
פסכ ּתר  קד )עליה  נח ׁשת (עירובין .ׁשל  ְְְֵֶֶֶַָָֹ

      §¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¨¨´¨¤À
   ¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
       ©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

  ©−©§¨¬©¨«

ÔeqÎÈÂח  ÈB‰Ê Úˆ LeÏ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ‡¬ƒƒ

zÓ‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz LeÏ ÔeqÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ ÈB‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  LeÏ ÔeÒÙÈ ‡‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ‡ ˙È»¬ƒƒ

ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È ÔeqÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz LeÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ‡¬ƒ»

ÔeÒÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb‡ LeÏ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙ÈBpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰ È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ



       



פב              
˙zÁÓ∑,ה ּדׁשן לתר ּומת  ּגחלים  ח ֹותים  ׁשּבהן «¿…ְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מח ּצֹות , ׁשל ׁש א ּלא  ל ּה ׁשאין מחבת  ּכמין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהע ׂשּויה 
ה ּגחלים  את  ׁשֹואבת  צ ּנֹור ּיֹות ∑ÏÊÓ‚˙.ּומ ּלפניה  ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ִִ

להפכן  ה ּמזּבח  ׁשעל  ּבאיברים  מ ּכין ׁשּבהן נח ׁשת , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל 

ּומהר  יפה  ׁשּיתע ּכל ּו ּובלעז ∑ÌÈÚÈ.ּכדי מגרפ ֹות , הם  ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְֵֵַַַ
מכ ּבדין  ּובהן נח ׁשת  ׁשל  והן שופעל , איינע  ְְְְִֵֶֶֶַָֹווידי"ל 

ה ּמזּבח  מעל  ה ּדׁשן .את  ְִֵֵֶֶֶַַַַ

    §¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨
      §¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ
     ̈¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬

  §¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«
L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ וה ּמזּבח ‰L„w.האר ֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגע ּו∑e˙ÓÂ.ה ּמנֹורה  ׁשאם  ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

ׁשמים  ּבידי מיתה  ח ּיבין -. ִִִִֵַַָָָ

     §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
     §´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
    §ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ ל ׂשאת עליהם  ממ ּנה  ׁשה ּוא  ¿À«∆¿»»ְֲֵֵֶֶֶָֻ
ה ּתמיד , ּומנחת  ה ּמׁשחה , וׁשמן ּוקטרת  ׁשמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹא ֹותם :

חניתן  ּבעת  ּולהקריב  ּולזרז לצ ּוֹות  מ ּטל  c˜t˙.עליו ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ¿À«
ÔkLn‰ŒÏk∑ קהת ּבני מ ּׂשא  על  ממ ּנה  היה  וע ֹוד  »«ƒ¿»ְְְְֵֶַַָָָָֻ

ה ּמׁשּכן  וה ּוא  מ ּׂשא ֹו ועל  עב ֹודת ֹו על  איׁש איׁש ְְְְֲִִִַַַַַָָָלצ ּוֹות 
אבל  זֹו. ּבפר ׁשה  למעלה  ה ּסד ּורים  ּכל  ֿ ּבֹו, ֿ א ׁשר  ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָוכל 
ה ּקד ׁשים , מ ּקד ׁש ׁשאינן ּומררי, ּגר ׁשֹון ּבני ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמ ּׂשא 

נׂשא  ּבפר ׁשת  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו היה , איתמר  ֿ ּפי .על  ְְִִֶַַָָָָָָָָ

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

    ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
©«§¦¦«

e˙ÈÎzŒÏ‡∑ׁשּימ ּות ּו להם  ּתגרמ ּו .אל  ««¿ƒְְִֶֶַָָ

      §´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
      ¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

   ¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

˜L„e‡טו ˙È ‰‡qÎÏ È‰Be Ô‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
˙e ‡˙ÈLÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

‰k‡טז Ô‰‡ a ÊÚÏ‡Ï ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙Ë˜e ‡˙e‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙ËÓ ‡˙e„ ‡ÁLÓe ‡È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓe ‡L„e˜a d Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ:יז Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚÊ ‡ËL ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„ÈÚ ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰Be Ô‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ b b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈



    
      

    
    

     

    
    
      
      
     

   
    

     
     

    



פג               

    §«Ÿ¨Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

L„w‰Œ˙‡ Úlk ˙B‡Ï e‡ÈŒ‡ÏÂ∑לת ֹו ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְ
למעלה  ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו ׁשּלֹו, ּופר ׂשּוּבפ נר ּתק  זֹו, ר ׁשה  ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּוב ּלּוע  ּפל ֹוני, ּבמכסה  א ֹות ֹו וכ ּסּו ּפל ֹוני ּבגד  ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָעליו
ּכּסּויֹו: ה ּוא  ִֶׁשּלֹו

         

 ז ז ז ז פרפרפרפרהההה למעלהלמעלהלמעלהלמעלה ררררי י י י   מ מ מ מ(כ ד , (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"פרה  מד ק  מפרז ז ז ז ר"י  א  פרת : ע  קונ ." ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ותלעת  מוהאר ה כלת "גדי  היינ ה רד , גדי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָר"י 
נקבי"  יי ע  הי מ ע ת", פרת  רי האמ ְְֲֲִִִִַַָָָָָָָני 

, גדי ה י  על־ידי  לכא רה , למר,  י לפי ־זה  ." ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנקבי
נרק ,  הי  ה לא לא לא לא את  מע)  ד ה 'נבלע ' ְְֵֶַַָֹֹ ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ה לע ). דבר צד , ְִַַַָָָָמ ל

.סימ חלקיה "ו  ,פסוקי במדבר קנ "ט פרשת חסלת

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

        



                   
    

אגרות קודש

 ב"ה,  ל"ו למטמונים, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נודעתי על ידי בנו האברך הנעלה איש חי רב פעלים וכו' מו"ה יוסף שי' על דבר הניתוח שצריך 

להיות לכ', והזכרתיו לרפואה שיעלה הניתוח יפה והשם יתברך ויתעלה ישלח דברו לרפואה קרובה 

ויוכל להוסיף אומץ בלימוד התורה וקיום המצוות ולהיות ממזכי הרבים אשר זכות הרבים תלוי בהם.

בודאי למותר להעירו אשר כשרואים נפלאות השם יתברך ויתעלה צריך להודות לשמו הגדול, 

והודאה זו הוא על ידי תוספת אומץ בתורה ומצוה, ובטח אשר גם כ' ינהג במנהג ישראל טוב זה, ויוסיף 

על שעוריו בלימוד התורה, וכן במעשה המצוות בכלל, ומצות הצדקה בפרט מתאים ליכלתו.

מהנכון שינצל ימי היותו במדריד לחזק רוח הבחורים הלומדים במכללה שיהי' חקוק בלבם 

ומוחם תמיד מקור מחצבתם דורות על דורות של בני ישראל חרדים ויראים לדבר ה' ולמצותו, ובהיות 

ידיעה זו ומחשבה זו תקועה בלבם ומוחם תמיד גם הם חזק יעמדו נגד כל הנסיונות העומדים בדרכם, 

אשר זה אך זה הוא הדרך להצלחה ואושר לכל אחד ואחת מישראל.

ואחתום השיחה מעין הפתיחה לשלום וברכה ולרפואה קרובה ממקור הטובה ולרוב נחת מבני 

ביתו שיחיו ומבנו הנעלה מר יוסף שי' בפרט.



פד

יום ראשון - כ"ח אייר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - ב' סיון
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום שני - כ"ט אייר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' סיון
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' סיון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' סיון
פרק כ, מפרק כג 
עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' סיון
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד

לשבוע פרשת במדבר תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



פה xii` g"k oey`x mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ח ראשון יום
פרק נב  ,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùäá äúãéøéáå,146 'nr cr.íéðå÷éúá ù"îë

ìzLäa dúãéøéáeäãøé äðéëMä íb ¯ íìBòì íìBòî úeìL ¦¦¨¨§¦§©§§¥¨§¨©©§¦¨¨§¨
,íìBòå íìBò ìëa da äLaìúðå,dlrnly dnkga - §¦§©§¨¨§¨¨§¨

,dpikyd xe` yaeln ,mler lkay dxeza z`vnpdìëéä eäæå§¤¥©
,íìBòå íìBò ìëaL íéLã÷-éLã÷`ed miycwÎiycw - ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§¨

z`xyd ly dnewn
mlere mler lka dpikyd
,dlrnly oigend ±
lkay dxeza miyaelnd
Îiycw lkid md ,mler
,mler eze`ay miycw
,dpikyd dxey mye
eze`a dlbzne zpkeyd

.mleráeúkL Bîëe§¤¨
,'íéiç õò'å 'øäf'a©Ÿ©§¥©¦

àéäL äðéëMäL± ¤©§¦¨¤¦
± zepeilrd zexitqa

zxitqe zpigaúeëìî©§
àéäL] úeìéöàc± ©£¦¤¦

,zeliv`c zeklnúðéça§¦©
-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨
øéànL úeiçå àeä§©¤¥¦

ïëìå ,úBîìBòìiptn ± ¨¨§¨¥
zpiga `idyielibxe`n

okl ,zeigdne seqÎoi`
"'ä øác" úàø÷ð àéä¦¦§¥§©

ìBëéák ,"åét çeø"å± §©¦¦§¨
oipr `ed "xeaic" ,oky

,daygna mlrp didy dn xeaica zelbl ± ielibd-Cøc-ìò©¤¤
äîeúqä BzáLçî älâî àeä øeacä íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨©¦§©¤©£©§©§¨

¯ [íéòîBMäì äîìòðåzekln zpigay ,dlrnl mb jk §¤§¨¨§©§¦
zeigd lye seqÎoi` xe` ly ielibd zpiga `idy ,"zeliv`"c
xeaicd lekiak edf ,"'d xac" z`xwp ± mlrda df iptl eidy
`idy ,ef "dpiky" ,okae .zenlera zewl` dlbnd dlrnly

- "zeliv`c zekln"íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî àéä¦¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦
ïúeLaìúäáe ,äàéøác úòc-äðéa-äîëç àéäL äàéøác± ¦§¦¨¤¦¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦§©§¨

zekln mr cgi"] "d`ixad mler" ly zrcÎdpiaÎdnkgyk
,l"pk) okezay zeliv`cdf xewnny'± ('ek 'e`xape ±zxrd

miyalzn [`"hily x"enc` w"keàøáð ¯ äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨¦§§
.äàéøaaL íéëàìnäå úBîLpäly mik`lnde zenypd ± ©§¨§©©§¨¦¤©§¦¨

zpigaa xak md ,mler eze`mi`xap`le ,mler eze` ly

ly "zekln"d zpigan mieedzn mde ,mler eze` ly zewl`
mler eze`6"d`ixad mler" ly mik`lnde zenypdy ,ixd ;

mler" ly "zekln" zpigan mieedzn"d`ixad;íMî íâå± §©¦¨
zpiga zyaeln day ,"d`ixad mler" ly zeklnd zxitqn
zekln ± dpikyd
dyalzdy ,"zeliv`"c
ÎdpiaÎdnkga dligza
,"d`ixad mler"ay zrc

zd okn xg`ledyal
mler"ay "zekln"a

,"d`ixadCLîð¦§©
eðéðôlL ãeîìzä7, ©©§¤§¨¥

ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥
íLa,'íéðewz'ä §¥©¦¦

äàéøaä íìBòaL¤§¨©§¦¨
íL úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦¨
Bzòãå Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨§©§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

,íeöò íeöîö úðéçáa- ¦§¦©¦§¨
ote`a mikynpe micxei md
,mevre wfg mevnv ly
úBîLpä eìëeiL éãëa¦§¥¤§©§¨
éìòa íäL íéëàìnäå§©©§¨¦¤¥©£¥
ìa÷ì úéìëúå ìeáb§§©§¦§©¥
-äîëç úðéçaî äòtLä©§¨¨¦§¦©¨§¨

,elà úòc-äðéa- ¦¨©©¥
ly zrcÎdpiaÎdnkgn
zenypd zlekia did `l ,mvra ody itk ,`edÎjexa seqÎoi`
zekynpe zecxei ody itk ,`wec ,`l` ;lawl mik`lnde
.lawl mileki md ± xzeia mvnevn ote`a "d`ixad mler"a

íMî CLîð ïëìå,"d`ixad mler"n ±,ãeîìzä`l - §¨¥¦§¨¦¨©©§
,`xnb ± "cenlz"d `l` ,"dpyn"dàeäL,"cenlz"d ±ïk íb ¤©¥

úBëìää éîòè àeä ãeîìzäL ,úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤©©§©£¥©£¨
íéîòhäå ,ïéøea ìò,lkye mrh ly oipr ±úðéça íä ©§¨§©§¨¦¥§¦©

,úòc-äðéa-äîëç;oigen -ïîöò úBëìääå,"dpyn"ay ±ïä ¨§¨¦¨©©§©£¨©§¨¥
:ïäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcnî,zepiga -ïéc ãñç ¦¦¨¤¥¨¤¥¤¤¦

íéîçø,zx`tz ±ïänL ,'eë,zecndn ±øzää CLîð ©£¦¤¥¤¦§¨©¤¥
,øeètäå áeiçäå ,ìeñtäå øLkäå ,øeqàäå± xyke xzid - §¨¦§©¨¥§©¨§©¦§©§

b ± leqte xeqi` ,cqg,dxea.íéðewza áeúkL Bîk± §¤¨©¦¦
.dlrnly zecndn od zeklddy
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íéøîà éèå÷éì
äúãéøéáå
äùáìúðå äãøé äðéëùä íâ íìåòì íìåòî 'åìùìúùäá
íìåò ìëáù ÷"÷ ìëéä åäæå íìåòå íìåò ìëá äá
úåëìî àéäù äðéëùäù ç"òå øäæá ù"îëå íìåòå
øéàîù úåéçå ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéäù] úåìéöàã
ìåëéáë åéô çåøå 'ä øáã úàø÷ð àéä ïëìå úåîìåòì
åúáùçî äìâî àåä øåáãä íãàáù åîë î"ãò
ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø

.'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå
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א.6. קלט, דף הקודש ˘ËÈÏ"‡7.באגרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡ הוא כי
כולא כו' כו'Á„היודע עיקר אך כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –

כו'". לבד והארתן



`xiiפו h"k ipy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ט שני יום
,146 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã 'ìî úåùáìúäáå,cr 'nr cr:äðéëù

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,`id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn xg`làeäL äøéöéc íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¦¦¨¤

.äøéöéc úòc-äðéa-äîëçdpikyd z`xyd dpyiy ,jk ± ¨§¨¦¨©©¦¦¨
,"dxivid mler"a "zeliv`"c zeklnnïúeLaìúäáexg`l ± §¦§©§¨

,oknY äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨
zeklny drya
`idy itk "zeliv`"c
zeklna zyaeln
ÎdpiaÎdnkgae "d`ixa"c
± "dxivi"c zrc
ly "zekln"a zyalzn

- "dxivid mler"eøöBð§
úBçeøäzepiga ± ¨

,"gex" ze`xwpd zenypd
zebixcn yly opyi oky
gex ,ytp ± zenypa
`id "ytp" ixde ,dnype
± "gex" ,"diyr"n
± "dnyp"e ,"dxivi"n
epcnlyk ."d`ixa"n
,"d`ixad mler" zece`
zeklnny xn`p

,dzre ."dnyp" ly dbixcnd ± "zenyp"d zexvep "d`ixa"c
,owfd epax xne` ± "dxivic zekln" zece` micnel ep`yk

,"gex" ly dbixcnd ± "zegex"d zexvep dpnnyíéëàìnäå§©©§¨¦
.äøéöéaLly mik`lnd mbe zenypay "gex"d zepiga mb ± ¤¦¦¨

;"dxivi"c zeklnn eedzp ± "dxivid mler"íMî íâå± §©¦¨
,"dxivi"c zeklnnúBëìä àéäL ,eðéðôlL äðLnä àéä¦©¦§¨¤§¨¥¤¦£¨

óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëçî ïk íb úBëLîpä ,úB÷eñt§©¦§¨©¥¥¨§¨¦¨©©¤¥
àeä-Ceøa9.Îdnkgn `a `edy cenlzl qgia epcnly myk ± ¨

akxen cenlz ,oky ,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpia
ldd ly lkyde minrhdnzexnly ,dpynl qgia mb jk ,zek

oeeikn ,z`f lka ,zecnd zpigan ze`a onvr zeklddyoday
zekynp ok mb od - ,mrhe lky ly oipr mdy ,minrhd minelb

,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgnúBðéçaL ÷ø©¤§¦
íéLaìî íä ,úBëìää éîòè íäL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥©£¥©£¨¥§ª¨¦

àìå ,úBëìää éôeâa íéæeðâe.éelb úðéçáa,`xnba ± §¦§¥©£¨§Ÿ¦§¦©¦

minrhddpyna ,eli`e .zelbzda ± zekldd lywqtdkldd
,mrhd `le ± zelbzda `ed calaïäL úBëìää éôeâå§¥©£¨¤¥

Y éelb úðéçáa,dpynaóBñ-ïéà ìL åéúBcî úøàä ïä ïä ¦§¦©¦¥¥¤¨©¦¨¤¥
,éelb úðéçáa àeä-Ceøaedf ± xzidl dkld wqty ,xen`k - ¨¦§¦©¦

± xeqi`l oicd wqte ,cqg
,dxeab edføàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

'íéðewz'ä íLa ìéòì§¥§¥©¦¦
ïéðp÷î ïøéôñ úéLc§¦§¦¨§©§¦

,äøéöéazexitq yy - ¦¦¨
ody ± seqÎoi` ly zecne
± "zeliv`d mler" zecn
mler"a zexi`ne ze`vnp

,"dxividììk Cøc ïäL¤¥¤¤§¨
,ïée÷ éðLzecnd yy - §¥©¦

mieew ipya zewlgp
:miillkïéîé`edy ± ¨¦
,"cqg"Y ìàîNe`edy §Ÿ

`rexc cqg" ik ,"dxeab"
dxeab ,`pini (rexf)
- "`l`ny (rexf) `rexc

,ãñçc àøèqî ì÷äì- §¨¥¦¦§¨§¤¤
`a ± cqgd zcne zpigan

,lwdl dkldd wqtìëeiL øézäì eðéäc,xzend xacd ± §©§§©¦¤©
,'ä ìà úBìòì.dyecwa xac eze`l dilr zeidl lkezy - ©£¤

devne dyecw ly oiprl ea ynzyn icediy xzend xac ,oky
,cqg ly oipr df ixde ,dyecwa eay zeigd dler ±øéîçäì Bà§©§¦

;'eëdilr el didzy xyt` i` `linae ,xzid epi` xacdy -
lkei `l xac eze`y ,"oic"e "dxeab" ly oipr df ixde ,dyecwl
,dlrnly zecnd ly miillkd mieewd ipy md dl` .zelrl

,dpynay zekldd ze`a odny,ìkäå,dpyn mb cenlz mb - §©Ÿ
äàlò äîëç ét-ìò,dpeilr dnkg ±úòãå äðéáe ,úeìéöàc ©¦¨§¨¦¨¨©£¦¦¨¨©©

,da úBìeìk,"dnkg"a -úBãçéîeoke ,cenlzde dpynd ± §¨§ª¨
dpynd mikynp dpnny zecne zrcÎdpiaÎdnkgny dx`dd

,cenlzdeúBLaìî ïlk CBúa ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨¦§ª¨§ª¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,úeìéöàc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©©£¦¤¥¨

.ãeçiä úéìëúa ïäa ãçéîzyalzn dpikydyk ,ixd ± §ª¨¨¤§©§¦©¦
zpigaa okn xg`le ,"dxivid mler" ly miycwÎiycw lkida
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íéøîà éèå÷éì
úåëìî úåùáìúäáå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã

úåëìîá ïúåùáìúäáå äøéöéã ã"áç àåäùäøéöéã
àéä íùî íâå äøéöéáù íéëàìîäå úåçåøä åøöåð
ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá
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.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :
(עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים הם עי"ז והנמשך

(2ÔÈ‡„ Ï"È– מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות – בזו
– הבריאה עולם לעניני בנוגע ÂÈÈÚמשא"כ ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) עולם·ÏÎדברי' לעניני בנוגע – וכמו Ê‰עולם (

– ÈÈÚבמשל ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –
חב"ד  פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי' קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה)
שיוכל  במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל מבריאה הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך  רחוק בענין ˘ËÈÏ"‡9.לפעול ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהרי" :ÏÎ אוא"ס של חכ' היא התורה
כמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן לפ"ז)".·Ó"Îב"ה בתניא



פז oeiq '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  א' שלישי יום
פרק נג  ,cr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäùë äðäå âð ÷øô,148 'nr cr.[ç"éì

ääâä
êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå)

:(íéîìåò ìë úåëìî

`edy ,dxezd on wlg jynp ± "dxivid mler" ly zekln
dlbzn `edy itk dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn"

."dxivid mler"aäæ Cøãa ïëådpikyd zyalzn dligzay ± §¥§¤¤¤
,"dxivid mler" ly zekln zpigaaäLaìúðå äðéëMä äãøé̈§¨©§¦¨§¦§©§¨

íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦
'âî íìBò ìëå .äiNòc©£¦¨§¨¨¦

elà úBîìBò,d`ixa ± ¨¥
,diyr ,dxivi÷lçúî¦§©¥

,úBâøãî úBááøì§¦§©§¥
ïk íb úBàø÷pä©¦§¨©¥
,íéèøt úBîìBò¨§¨¦

úeìéöàc úeëìîe± ©§©£¦
zpiga ,xen`k ,`idy

,"dpiky"dúLaìî§ª¤¤
äæáe)* ääâä úeëìna©©§¨¤

ì ïáeé:áeúkä ïBL ¨§©¨
ìk úeëìî Eúeëìî"©§§©§¨

"íéîìBò,weqtd oeyln ± ¨¦
,"jzekln" yiy ,rnyn

zeklndyjllk ly zeklnd ,"minler lk zekln" yie ,
zeklnd ,jzeklny ,mixne` jk lre ,zenlerdjly`id ,

lk ly "zekln" zpigaa ik ,zenlerd lk zekln ly zeiniptd
zyaeln ± zenlerdjzekln"zeliv`"c zekln ±ìk ìL :(¤¨

Y éèøt íìBòmler lkay zekln zpigaa zyalzn `id (` ¨§¨¦
;ihxtúãøBézeyalzdd iciÎlr) "zeliv`"c zekln (a ± ¤¤

,zcxei (dxen`dúLaìúîe,zyalzn "zeliv`"c zekln (b ¦§©¤¤
íìBòaL úòc-äðéa-äîëç àeäL ,íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤¨§¨¦¨©©¤¨¨

.äâøãîa epnî äèîlLmler" ly zekln zpiga ± ¤§©¨¦¤§©§¥¨

,xzei oeilr mler ly "zekln"a zyaeln `idy itk ,"zeliv`d
dbixcna dhnly mler ly ,zrcÎdpiaÎdnkga zyalzn10.

äðéëMäî ,äpäå,"zeliv`"c zekln ±ìëéäa úLaìîä §¦¥¥©§¦¨©§ª¤¤§¥©
CLîð ,éèøt Bà éììk ,íìBòå íìBò ìk ìL íéLã÷-éLã÷̈§¥¨¨¦¤¨¨§¨§¨¦§¨¦¦§¨
øBà äpnî èMtúîe¦§©¥¦¤¨
íìBòä ìëì úeiçå§©§¨¨¨
úBîLð ,BaL íéàeøaäå§©§¦¤§¨

,'eëå íéëàìîeoke - ©§¨¦§
eze`ay mi`xapd x`y
,'eke zelkidd enk ,mler
zeige xe` milawn mlek

zpigandpikyef
Îiycw lkida zyaelnd)
,(mler eze`ay miycw

,okyeàøáð ílk ék¦ª¨¦§§
úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨

úéLàøa äNòîaL11, ¤§©£¥§¥¦
íäL,zexn`nd zxyr ± ¤¥

íLa àø÷pä "'ä øác"§©©¦§¨§¥
"äðéëL"z` zelbl `ed "'d xac" ly epipry epcnly itk ± §¦¨

zelbzd ± dpikyd oipr ok mb edfy .mlrpe xzqen didy dn
zpigay ,ixd .mlerd jeza ,mlerdn dlrnly iwl`d xe`d
`ide ,"dpiky" mya z`xwpd) "zeliv`d mler" ly zekln
mikynp dpnny ef `id ,(zexn`nd zxyra dlbzpy "'d xac"
dkynd .mi`xapde zenlerd lka zeige xe` mihytzne
ea) miycwÎiycw lkid `idy ,dxez iciÎlr d`a ef zehytzde
zynynd `ide ,mler lka (dligza dpiky zyalzn

dpikyd xe`l "yeal"k:

.âð ÷øtxe` `edy ,dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
.mlera xi`dl lkeiy ick "yeal"l wewf ,llka mlerdn dlrnly

mdy ,dxezde oigend mieedn ,mler lkae ;"dxez" ± `ed ,df yeal

eze` ly "miycw iycw lkid" ± mler eze` ly zrce dpia ,dnkgd

;dpiky dxey eay ,mler

zrcÎdpiaÎdnkgy ixg`le

dxey oday) mler eze` ly

zpigaa zecxei (dpikyd

± mler eze` ly "zekln"

.mler eze` ly mipiprde mi`xapd mieedznzeyalzdd iciÎlr

xi`dl lkeiy ,dpikyd xe` mb cxeie jynp ,mler eze` ly "zekln"a

.dbixcna dhnl `edy ,mler eze` ly "miycw iycw lkid"ajk

wxta .ipgexd diyrd mlerl cr ,zenlerd lkl qgia mixacd mixaqen

xi`n dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,b"p

dpikyd xe` xi`d miiw did ycwnd ziay onfa .inybd dfd mlera mb

ycwnd zia oaxeg ixg`l ,eli`e .ycwnd ziaay "miycw iycw lkid"a

iycw lkid" md od ,miiwn icediy zeevnde cnel icediy dxezd ±

dpikyd dxey eay ,"miycw

xiaqi ,b"p wxt jynda .meik

oiay milcadd z` ,owfd epax

dpikyd xe` zbixcn

ycwnd ziaa dxi`dy

oiale ,ipyd ycwnd ziaa dxi`dy dpikyd xe` zbixcn oial ,oey`xd

.zeevne dxez iciÎlr meik dxi`nd dpikyd zbixcn

úBçeläå ïBøàä äéä BaL ,íi÷ ïBLàø úéa äéäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨©¦¦©¨¤¨¨¨¨§©
úeëìî àéäL ,äðéëMä äúéä ¯ íéLã÷-éLã÷ úéáa§¥¨§¥¨¨¦¨§¨©§¦¨¤¦©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìà úåîìåò 'âî íìåò ìëå äéùòã ÷"÷ ìëéäá
úåîìåò ïë íâ úåàø÷ðä úåâéøãî úåááøì ÷ìçúî

úåëìîá úùáåìî 'åìéöàã úåëìîå íéèøô
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá

äðäå âð ÷øôäéä åáù íéé÷ ïåùàø úéá äéäùë
äúéä ÷"÷ úéáá úåçåìäå ïåøàä
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הרבי 10. בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
בקדשיֿקדשים שההתלבשות למלכות˘·ÏÎשליט"א מתייחסת – שלמטה „‡ˆÂÏÈ˙עולם שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. מלכות מתלבשת בהן ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó‰מ"אצילות", בהיכל ‰Ú¯˙11.המלובשת
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשזהו – עולמות הי' לא לזה קודם "כי :˙È˘‡¯·של התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡



oeiqפח '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,úeìéöàc- ©£¦¤¦§¦©¦¥¨
dlbzn ± "mler"n dlrnle "seqÎoi`" mvra `edy xe`y

- dzid ef dpiky ixd ,mlera,íL äøBLmiycwÎiycwa - ¨¨
,ycwnd ziaay,úBøacä úøNòa úLaìîezegelay - §ª¤¤©£¤¤©¦§

migpen eidy ,zixad
,miycwÎiycway oex`a
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
øúBé íeöòå áø éelâa§¦©§¨¥

déelbî,dpikyd ly ± ¦¦¨
íéLã÷-éLã÷ úBìëéäa§¥§¨§¥¨¨¦
úBîìBòa äìòîlL¤§©§¨§¨

.íéðBéìòdpeekd ± ¤§¦
"diyr" zenlerl

"dxivi"e1mler"a mb ik ,
wx ixd dxi`n "dxivid
`idy itk dpiky zbixcn

ixg`ldzeyalzd
miycwÎiycw lkida
,"d`ixad mler"ay

,ef zeyalzdy) "d`ixa"ay "zekln"a dzeyalzd ixg`le
mler" ly miycw iycw lkida xi`dl lkezy zxyt`n
mbd ,oey`xd ycwnd ziaa dzxyy dpikyd ,eli`e .("dxivid
mler"ay "zekln"a dzeyalzd iciÎlr df did ,my s`y

zeyalzdn dxzqddy ote`a df did j` ,"d`ixadefdzid ,
dxzqd ixg` (ycwnd ziaa) xi`dy xe` eze`e ,xzei dhrn
± ."dxivid mler"l `le "d`ixad mler"l wx jiiy oiicr ,ef
,cvike ,inybd dfd mlera ixd `ed ycwnd ziay zexnle
xzei dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky zbixcn my dxi`d `eti`

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenlera xy`n ,ielib xziaeék¦
,dlk äøBzä úeììk ïä úBøacä úøNòz` zellek od - £¤¤©¦§¥§¨©¨ª¨

cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny itk ,dlek dxezd lk
xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lk ,zexacd zxyra zelelk

,('k wxt zlgzdn,äàlò äîëç Bbî à÷ôðc`idy - §¨§¨¦¨§¨¦¨¨
,("zeliv`d mler"ay dnkg) "d`lir dnkg"n d`a (dxezd)

,àéìbúàã àîìòî àìéòì àìéòìcdlrn dlrnly - ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
,"zeliv`d mler" ly "zekln" enk ,zelbzd ly mlerdn
idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd ,"dpiky"d zpiga

dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera seqÎoi` xe` ly zelbzdd
dxezd geka yi okle ;"dpiky"n dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n
eze`a yalznd dpikyd xe` ipta lhazi `ly "yeal" zeidl
oipra cxei `edyk `wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal
okly ,dpikyn dhnly

edxe` lr xizqn `
;lawzdl lkeiy dpikyd
d`ay itk ,dxezd ,mxa
zexacd zxyra
ote`a dppi` ,zegelay
mipiprd enk didzy
± `l` ,inybd mleray
`id ± oldl xaqeiy itk
dbixcn dze`a dx`yp
zenlerdn dlrnly

.mixen`d mipeilrdéãëe§¥
ï÷÷çìzxyr z` ± §¨§¨

,zexacdíéðáà úBçeìa§£¨¦
äãøé àì ¯ íéiîLb± ©§¦¦Ÿ¨§¨

,dxez `idy "d`lir dnkg"Cøãk ,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
ìzLäúBîìBòä úeìLxzei oeilr mlern milylzynd ± ¦§©§§¨¨

`idy cry ,xcqd ixd `ed jky ,xzei oezgz mlerlzcxei
ly zelylzydd xearl dkixv `id ,inybd dfd mlerl
dfd mlerdn dlrnly ,miipgexd diyre dxivi zenler

,inybd dfd mlerl `a df ,f` wxe ,inybdäfä íìBò ãò©¨©¤
òáhä úeLaìúäa âäðúî éîLbä äfä íìBò ék ,éîLbä©©§¦¦¨©¤©©§¦¦§©¥§¦§©§©¤©

,éîLbä,inybd dfd mlera zcxeid ziwl`d drtydd - ©©§¦
,jk did `l ,"zegel"a eli`e ,"rah" ly yeala zyalzn

,`l`,änä íéäìà äNòî úçläå"day ,ziwl` dxivi - §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨
,rah `le ,zewl` zi`xp"àeä íéäìà ázëî ázënäå2,- §©¦§¨¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl` azkíìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨
òtLpä ,éîLbä äfä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ± ©¤©©§¦©¦§¨

äpnnL ,äiNòc íéLã÷-éLã÷ ìëéäaL äðéëMä úøàäî¥¤¨©©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpiky zx`dn ±ef- ,,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨

,Bììëa äfä íìBò íbLd mlerd -`ed `edy ,inybd df ¤©¨©¤¦§¨
zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a lelk ,dfd mlerd
ixg`l) "diyrd mler" ly miycwÎiycw lkiday dpikyd
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íéøîà éèå÷éì
øåà éåìéâ 'éçá àéäù úåìéöàã úåëìî àéäù äðéëùä
øúéá úåøáãä úøùòá úùáåìîå íù äøåù ä"á ñ"à
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎ'דאצי כו' עשה"ד
האריכותÔ„·ÏוהןÔ„·Ïובריאה צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא עז ˘Ê"ÙÏכו'", ויתר שאת "ביתר

ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר זה איך ועצום" רב בגילוי
בפי' כמעט ·˙È‡משמע 'ÈÙ‰˘ וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי' –

בתניא דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש בביאור ·'שם ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות
– לחקקן") ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' [בסי'Ï‡הר"י כו' והמעלה ירדה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו הלוחות "מפני כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל ˘‰ÂÁÂÏ˙לגבי ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒ שעי"ז פעלו
כשמאיר ‚Ìניתוסף או מצ"ע  בריאה – בחילוק (עט"ז ) באוה"ת וכמוש"כ ובי', מיני' בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 באוה"ת Ï‡מאצי'), (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3 עט"ז), באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק
משניהם שלמע' הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ‰ערל"ג) זה)ÁÈ·Â„ארון עם

ÂÈ‡."[המדה טז.2.מן כה, שמות



פט oeiq 'a iriax mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ב' רביעי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"c "zekln"a dzeyalzd
äàlò äîëç úðéça àlà,dpeilr dnkg ±,úeìéöàc ¤¨§¦©¨§¨¦¨¨©£¦
L äøBzä úeììk àéäLúøNòaäLaìúð ,úBøacä ¤¦§¨©¨¤©£¤¤©¦§¦§©§¨

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîadzeyalzd icrla - §©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera

ïcáì ïäådnkg" ± §¥§©¨
`idy itk "zeliv`c
zeklna zyaeln
zeklnae zeliv`c
icrla ,d`ixac
,odixg`ly zeyalzdd
óBñ-ïéà øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥
úBàø÷pä ïä ¯ ïëBúaL¤§¨¥©¦§¨
äøBMä ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¨

dúeLaìúä éãé-ìò ,ïBLàø úéác íéLã÷-éLã÷aly ± §¨§¥¨¨¦§©¦¦©§¥¦§©§¨
,dpikydúøNòañða ïBøàaL úBçela úB÷e÷çä úBøacä ©£¤¤©¦§©£©¤¨¨§¥

,"qp" ly oipr meyn oda did ,zegela zewewgd zeize`d ±
l"f epinkg xn`nk3eid qpa" ± zegelay "q"e "n" zeize`dy ,

- cenrl elki `l ,xarl xarn zewewg ozeida ik ,"micner
zexacd zxyre ,qtzidl dna odl ozip `l ixdy ,qpa wx

eid ,zegelayíéiç íéäìà äNòîezxitqay myd `ed ± ©£¥¡Ÿ¦©¦
,"d`ixad mler"a xi`nd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"

:oldlckàeä]miwl`" ±
`ed ,zexitqa "miig
mler ly dpia zxitq
z`xwpd ,zeliv`d

,"àéñkúàc àîìò"- ¨§¨§¦§©§¨
,dqeknd mlerdïp÷îä©§©¥

,xi`ne ±íìBòa§¨
éòãBéì òãBpk ,äàéøaä©§¦¨©¨§§¥

ïç±gdnkp`id ,dxzq ¥
dlawd zxez[zxitqy

`edy ,"d`ixad mler"a dxi`n ,"zeliv`d mler" ly "dpia"
e dqekn mler) "`iqkz`c `nlr" ly oipr oiicr,(mlrp

ly ze`ivna `l oiicr la` ,"mler" `ed "d`ixa" :xnelk
.zelbzday xac ,"yi"

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááezyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,zegelde oex`d eid ,ipy ziaa exqgy mixacdeðéúBaø eøîà̈§©¥

äëøáì-íðBøëæ4Leøt ,Ba äøBL äðéëL äúéä àlL,`l ± ¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¨§¨§¦¨¨¥
`l` ,llk dpikyd z`xyd dzid `l ipyd ycwnd ziaay

:dpeekdäðéëL úâøãî©§¥©§¦¨
úéáa äøBL äúéäL¤¨§¨¨§©¦
Cøãk àlL ïBLàø¦¤Ÿ§¤¤

ìzLä,úBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
-dze`dpikyd zbixcn

ziaa dxey dzid `l ±
dphw dpiga `l` ,ipyd
dpi`y ,dpiky ly xzei
zbixcnl llk jxra
,oey`x ziaay dpikydäøBL äúéä éðL úéáa àlà± ¤¨§©¦¥¦¨§¨¨

,dpikydìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦
zyalzn `idy itk ±äàéøáãå ,äàéøác úeëìîazekln ± §©§¦§¦¨§¦§¦¨

,d`ixad mler lyäøéöéãå ,äøéöéc úeëìîaly zeklne ± §©§¦¦¨§¦¦¨
zyalzn `idy itk "dxivid mler"íéLã÷--éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦

,äiNòc,"miycwÎiycw lkid" ze`xwpd ,zrcÎdpiaÎdnkga - ©£¦¨
,diyrd mler lyäiNòc íéLã÷-éLã÷åzeyalzdd ila ± §¨§¥¨¨¦©£¦¨

lyzekln,"diyrd mler" lyíéLã÷ éLã÷a Laìúî äéä̈¨¦§©¥§¨§¥¨¨¦
Ba äúøLå ,ähîlL Lc÷nä úéáaL,ipyd ycwnd ziaa ± ¤§¥©¦§¨¤§©¨§¨§¨

Y äðéëMäly dpiky zbixcn dze`äøéöéc úeëìî ©§¦¨©§¦¦¨
éLã÷a úLaìîäïëìå .äiNòc íéLã÷Îiycway iptn ± ©§ª¤¤§¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¥

,dpikyd z`xyd dzid ,ycwnd ziaay miycwäéä àìŸ¨¨

,íL ñðkì íãà íeL éàMøoey`x ziaay miycwÎiycwa - ©©¨¨¦¨¥¨
,ipyeìBãb ïäk ãáì,my qpkidl el xzen did ±íBéa §©Ÿ¥¨§

Y Lc÷nä úéa áøçMî"e .íéøetkäiycw lkid" mb llek ©¦¦¦¤¨©¥©¦§¨
miycwÎiycw ly lkid dfi`a ixd ,ycwnd ziaay "miycw
,ixdy ?dpikyd zyalzn
zeyalzd ,xen`k
lkid"a wx `id dpikyd
`edy "miycw iycw
± dpikyd xe`l yeal
,oldl owfd epax xiaqi
md od dizeevne dxezy
"miycw iycw lkid"
,dpikyd xe`l "yeal"de
ìL úBnà 'ã àlà BîìBòa àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨§¨¤¨©¤

"ãáìa äëìä5,zcg`nd "miycw iycw lkid"d `id ,dxez - £¨¨¦§©
,lcaene yecw `edy xe` ,"yecwd"y ,mlerd mr d"awd z`
.mlera jynii ± (dkynd oeyln) "jexa" didi ,dpikyd xe`
,"Bnò äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôà"å©£¦¤¨¤¥§¥©¨§¦¨¦

àúéàãkaezky enk ±,àn÷ ÷øt úBëøáaoey`x wxta - ¦§¦¨¦§¨¤¤©¨
zekxa zkqn ly20-Y "Bnò äðéëL" Leøt`xap ezeiday ¥§¦¨¦

dbixcn efi`a - ,dpikyd xe` ea xi`n ,inybd dfd mler ly
- ?xaecn ,dpikyd zx`d lyìzLä CøãkúeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§

.äiNòå äøéöéå äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî`ly ± ©§©£¦§©§¦§¦¨¦¦¨©£¦¨
`ly ,ipy zia ly (elit`) miycwÎiycwa dpikyd z`xydk
oiay lcadd ."diyr"c zeklna zeyalzd iciÎlr dzid
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
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ב.3. ב, ב.4.מגילה ט, א.5.יומא ו, ברכות



oeiqצ 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ג' חמישי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

dpikyd zx`de zkynd oial dxezay dpikyd z`xyd
± zelylzyd xcq eze` jxc ok mb d`ay ,llka mlera
,"dbep ztilw" ly yeal iciÎlr `a df ,mleray jka `hazn
z`xyd recn ,xac ly enrh .zeevne dxeza okÎoi`yÎdn

pikyd,dxez iciÎlry d
jxc xearl ok mb dkixv
ly zeklna zeyalzdd
xaqei ± "diyrd mler"
iptn ,`edy ,oldl
od ,dxezde zeevndy
zeevn ,lecbd oaexa
yiy zeevn ± zeiyrn
ixd ± "dyrn"a ozeyrl
o`k `a dpikyd xe`y
"dyrn" ly oipra
jixv df okl ,"diyr"e
zeyalzd iciÎlr zeidl
mler"ay "zekln"a mb

"diyrd;â"éøz ék± ¦©§©
,613ïaø ,äøBzä úBöî¦§©¨ª¨

úBöî ïä ïlëk§ª¨¥¦§
íâå ,úBiNòî,zeevnd ± ©£¦§©

øeaãa úBéeìzä©§§¦
ãeîìz Bîk ,äáLçîe©£¨¨§©§
ïBænä úkøáe äøBz¨¦§©©¨
Y älôúe òîL-úàéø÷e§¦©§©§¦¨

dn oiadle aeygl ± daygna zexeyw el` zeevny mbdy
± dlitzaye rny z`ixway dpeeka yibxdle yegle micnely

,"diyr"l zekiiy dxe`kl od oi`y ixdïì àîé÷ àälaewn ± ¨©§¨¨
,epilr,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cenk dppi` daygn - §¦§¨§¦¨¥
,xeaicãáì äðeëå øeäøäa BúáBç éãé àöBé Bðéàå`l mb ± §¥¥§¥¨§¦§§©¨¨§©

`xwp dfy ,xacl cvik aeygl ,xeaicl aexwd xedxda
,"xedxd"ïì àîé÷å ,åéúôNa àéöBiL ãòepilr laewne ± ©¤¦¦§¨¨§©§¨¨

,xzeia xexad ote`aåéúôN úîé÷ò"c,xeaicd zrya ±éåä ©£¦©§¨¨¨¥
,`ed ±"äNòîzeevna mby ,jk ±el`dyrn ly oiprd epyi , ©£¤

.diyre`"hily x"enc` w"k zxrd`"cc weicd l"v oiicre" :
lydkldmewna `a `wecw"dws` mzq dxeza wqer `le ,

zlrn mb yi dfay x`ane ± enr dpikyd f` mbyoevxd- ,
."h"kq w"db`a dkex`aâ"éøúå,613 ±íò äøBzä úBöî §©§©¦§©¨¦

ïðaøc úBöî òáL¤©¦§§©¨¨
,"øúk" àiøèîéâa,620 §¦©§¦¨¤¤

ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§
àeä-Ceøa`xwp oevx ± ¨

ly oipr `ed oevx ik ,xzk
`edy xzkd enk ,siwn
± oigende y`xd lr siwn
onwl dkex`a d`x
oniq "ycewd zxb`"a

,h"kLaìîäoevxd ± ©§ª¨
,yaeln oeilrdBúîëça§¨§¨

,Cøaúédfl :xnelk - ¦§¨¥
eznkg `id dxezdy
dzcixiay ± jxazi
,zenlerd zelylzyda
iycw lkid" deedn `id
± dpikyl "miycw
ly oiprd mb o`k sqezin
`edy oeilrd oevx
edfe ,dnkgn dlrnl
"dkld xac"a cgeina
,d"awd oevx mdy zeevne

úBãçéîä,jxazi epevxe eznkg ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ©§ª¨§¥¨
.ãeçiä úéìëúad`a dxezy epcnly dnl xywda ± §©§¦©¦

Îlray dxez mby ,oldl owfd epax xiaqi ± "d`lir dnkg"n
:"`ipz"d oeylae ,"dnkg"n d`a dt"õøà ãñé äîëça 'ä"å6 §§¨§¨¨©¨¤

ät-ìòaL äøBz àéä ¯"cqi" ef "ux`"e ,"ux`" z`xwpy ± ¦¨¤§©¤
,"dnkg"a d"awdà÷ôðc,dtÎlray dxez `idy ,ef "ux`" ± §¨§¨

z`veiäàlò äîëçîdpeilrd dnkgn ±øäfa áeúkL Bîk , ¥¨§¨¦¨¨§¤¨©Ÿ©
àaà"c,dnkg ±"àzøa ãñéÎlray dxez `idy ;zekln ± §©¨¨©§©¨

"dl opixw dtÎlray dxez ,dt zekln" ,dt.

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl
xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia
oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x lr
lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah oicaer
,`eti` ,zekiiy efi` ± "dnkg"d oiprd z` "ony" oiivn mewn
± ?ony ± "`gyn" z`xwpd "dnkg"l ,zeevnd dyrnl yi

lry ,oldl xaqei,ony `idy ,dnkga yalzdl dpikyd xe`

`ide ,dpikyd xe`l yeale ilk `id ,oigen ,dnkgy iptn
dpikyd xe` z` jiyndl ick ,mxa ;dxeza zyaelnd dnkgd
onyl wx `l mikixv ± icedi ly ziwl`d eytpa xi`iy
iciÎlr) `idy "dlizt"l mb `l` ,xe`l elek jtdpd (dnkg)
dnvr wifgz (dlrnl jynidl drahy) y`dy zlret (onyd
z` dignd zipeigd ytpd `id ,mc`d ytpa "dlizt"d ± xpa
dxez iciÎlr ztxypd dliztd idef ,miinyb miiga ,sebd
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íéøîà éèå÷éì
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå
úåöî ïä ïìåëë ïáåø äøåúä úåöî â"éøú éë äéùòå
æ"îäáå ú"ú åîë äáùçîå øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä äìôúå ù"÷å
àéöåéù ãò ãáì äðååëå øåäøäá åúáåç éãé àöåé åðéàå
â"éøúå äùòî éåä åéúôù úîé÷òã ì"é÷å åéúôùá
ø"úë àéøèîéâá ïðáøã úåöî òáù íò äøåúä úåöî
êøáúé åúîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù
'äå ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à øåàá úåãçåéîä
à÷ôðã äô ìòáù äøåú àéä õøà ãñé äîëçá
.àúøá ãñé àáàã øäæá ù"îë äàìéò äîëçî
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יט.6. ג, משלי



צי oeiq 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

sxyp ± dly oeilrd wlgdy ,zinyb "dlizt"a enk :zeevne
mitxyp ,zeevne dxez iciÎlry ,mc`a mb jk ,y`dn
y`a ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald
dxez ly dyrne xeaic ,daygnd iciÎlr ,dpikyd xe` ly

"ony"d lr ,okle ;zeevne
,"oiah oicaer"a `hazdl
mi`ad ,zeevnd dyrn

eznkgnic `le ,jxazi
y) cala dxeza`idixd

,"ony"l ynyzy (dnkg
`wec zeevnd dyrn ik
xe`y jkl mi`ian
"dlizt"a jynii dpikyd
z`fe ,zipeigd ytpa ±
zipeigd ytpdy iciÎlr
dpikyd xe`a ztxyp
oeylae .ey`x lr xi`nd

:"`ipz"døîàL äæå§¤¤¨©
:à÷eðiä,"xdef"a - ©¨¨

:d"l wxta lirl `aen
÷éìãàc äàlò àøBäðc"¦§¨¦¨¨§©§¦
àéä ¯ "déLéø ìò©¥¥¦
éøèöà" ¯ àzðéëLC §¦§¨¦§¨¦

,"àçLîìxe`d - §¦§¨
ey`x lr xi`nd oeilrd
`edy ,(icedi ly)
,"ony"l jixv ± "dpiky"

,"Lã÷ úçLî ïîL" àø÷pä ,äîëça Laìúäì Leøt- ¥§¦§©¥§¨§¨©¦§¨¤¤¦§©Ÿ¤
,"dnkg" df "ycw"øäfa áeúkL Bîk"ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg" `ed
xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga yalzdl eilr :xnelk

:`wepid ixac z` ,my miiqn "xdef"de ± dpikydïeðéà"å§¦
Y "ïéáè ïéãáBòdyrn ,miaeh miyrn ,md (onyd) dl`e ¨¦¨¦

,zeevndâ"éøz ïä,613 ±úBöîefi` :oiadl jixv ,dxe`kl ± ¥©§©¦§
mdy iptn ,`l` ?dnkg ,"ony"l ± zeevnd dyrnl yi zekiiy

,zeevnd b"ixz,Cøaúé Búîëçî úBëLîpä`l recne - ©¦§¨¥¨§¨¦§¨¥
mb mikixve ,dnkg ,ony `idy ,cala dxez ,jkl dwitqn

zeevnd dyrnl ± "oiah oicaer"lmikynpdÎ ?dnkgnéãk§¥
,óebaL úéðeiçä Lôð àéä ,äìéúta äðéëMä øBà æçàì¤¡Ÿ©§¦¨©§¦¨¦¤¤©¦¦¤©
éîLbä øpaL Bîk ék .ìLî-Cøc-ìò äìéút úàø÷pä©¦§¥§¦¨©¤¤¨¨¦§¤©¥©©§¦
Làì úëtäpä äìéútä úôøNe ïBélk éãé-ìò øéàî øBàä̈¥¦©§¥¦¨§¥©©§¦¨©¤§¤¤§¥

úéäìàä Lôð ìò äøBL äðéëMä øBà Ck ¯"xp" `idy ± ¨©§¦¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'd xp" ±úéîäaä Lôð ïBélk éãé-ìò©§¥¦§¤¤©©£¦

àøBäðì àëBLçî dúeëtäúäåxe`l (dtilwd) jyegn ± §¦§©§¨¥£¨¦§¨
,(dyecwd)à÷úîì eøéønîezewiznl (dtilwd) zexixnn ± ¦§¦§¦§¨
(dyecwd),íé÷écöa,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd mday - §©¦¦

dizecn ,zindad ytp zenvre zedn z` miktdn mdy

,dyecwe aehl rxn ,dlkyeïBéìk éãé-ìò úBçôì Bà§¨©§¥¦§
äéLeáì,zindad ytpd ly ±,äNòîe øeac äáLçî ïäL §¤¨¤¥©£¨¨¦©£¤

ly ytp `idy ,zindad ytpd ly miyeal ok iptl eidy -
,dtilwóBñ-ïéà 'ä øBàì úBtìwä CLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤©§¦§¥

ùaìîä ¯ àeä-Ceøä©§ª¨
øeac äáLçîa ãçéîe§ª¨§©£¨¨¦
â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©

Bzä úBöîíéðBðéaa ,äø ¦§©¨©¥¦
,a"i wxta epcnly itk ±
zektdp `l "mipepia"ay
ytpd zenvre zedn
,dyecwle aehl zindad
,miwicva xacdy itk
,miyeald wx `l`
dyrne xeaic ,daygn
,zindad ytpd ly
iciÎlr aehl miktdp
dyrne xeaic ,daygn
zeevnde dxezd ly
"mipepia"l qgiae ± mdly
,"dlizt"d oeilk `xwp df
,mdly zipeigd ytpd ly
dyecwle xe`l zktdpd.
úeëtäúä éãé-ìò ék¦©§¥¦§©§
äàaä úéîäaä Lôð¤¤©©£¦©¨¨
àëBLçî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¥£¨

Y 'eëå àøBäðìzktdpd ¦§¨§
,dyecwd xe`l dtilwd jyegnïéî úàìòä" úðéça äNòð©£¤§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðdceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky itk - §¦
,dlrnl zxxern ,lawnd lyéLîäì,äðéëMä øBà C`l - §©§¦©§¦¨

"helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy ± dxez ± dnkgÎony wx
,dpikyd xe` z` dkiynn `id `l` ,xe`d z`úðéça àéä¦§¦©

ïéçnaL úéäìàä BLôð ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨©©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦
BLàøaL"diyix lrc `xedp `edd" "`wepi"d xne` okly ± ¤§Ÿ

jixhvi`" ± icedi ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ±
md dl`e ± "oiah oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl

miaeh miyrnáeúkM äî áèéä ïáeé äæáe .7éäìà 'ä ék" :E ¨¤¨¥¥©¤¨¦¡Ÿ¤
,"àeä äìëà Làfg`idl y`l xyt`Îi`y enk :xnelk - ¥Ÿ§¨

jk ± y`d iciÎlr dlkpe sxyp xac eze`y iciÎlr wx ,xaca
didi 'dy ,dpikyd xe` xi`njiwl`dwl` ±jlylr xi`iy ,

y` ,"dlke` y`" `edy iciÎlr `wec df ixd ± icedi ytp
ytpdy ,zipeigd ytpd ly dliztd z` dlkne ztxey

dpe ztxyp ± dtilwn d`a `idy zipeigdly y`l zkt
,dyecwøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe8ezelhazd `wecy - §¤¦§¨¥§¨©¥

± eze`ivnn lhazne ,d"awdl envr z` lhany ,icedi ly
jiynn `wec df xac ± eze`ivn z` ca`ne "sxyp"y xac enk

dpikyd xe` z` eilr:
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨
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כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :



oeiqצב 'c iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' שישי יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

ohw jepig
èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xryd±sca owfd epax

itke ± "mixteq itne
Îeznyp mcewd iaxdy
eizegiya `ian ocr
laewn ,zeyecwd
ixtql "mixtq"a dpeekdy
l"xdnde yecwd d"lyd
± "mixteq"ae ,b`xtn
axdle aehÎmyÎlral

,yhixfnn cibndéLBã÷§¥
,ïãò-íúîLð ïBéìò¤§¦§¨¨¥¤
äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨
úàéø÷ ìL äðBLàø¦¨¤§¦©

¯ *òîLepax ixac itl §©
milin ze`a ,oldl owfd
ipy xiaqdl ick el`
,'d zecg`a dpadd ipte`
rny"a mi`haznd

,xdfa xn`p mdilr ,"'ek ezekln ceak my jexa"ae "l`xyi
xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y
jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg` zpada
ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg` zpada xzei

."dpen`de cegid xry" `xwpd ,"mixn` ihewl"
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1. £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨
áéúëcî ,äpäxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :- ¦¥¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z` jpgl yiyely,dðéàL òîLîjxc ± ©§©¤¥¨
,ef,Bzîàì úîàä Cøcjxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef - ¤¤¨¡¤©£¦

,zizin`dàúeiìòî éàî ïk-íàå,cr jka dlrnd idn ± §¦¥©©£¦¨
?"äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb"L± xbaziyk ,daxc` ± ¤©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨

jxcl ribdl ick ,"xrp"d ly ekxcn xeql ,ok` ,eilr
?ef jxcn xeqi `ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`däpä ,Cà©¦¥

,úàæ úòãeî,`ed reci xac -'ä úãBáò éLøL ék ©©Ÿ¦¨§¥£©
äéúBãBñéå2,eîéçøe eìéçc ïäod 'd zad`e 'd z`xi - ¦¤¨¥§¦§¦

dxez meiwa z`haznd ,'d zcear ly zeceqide miyxyd
zeevn lkn xdfidl ± dyrne xeaic daygna zeevne

:dyrÎzeevn lk miiwle dyrzÎ`l'd z`xizlrete drityn

,dyrzÎ`l lkn xnyii icediy'd zad`ezlrete drityn
) ytpd ly inipt ybx jezn dyrÎzevn lk miiwiyw"k zxrd

`"hily x"enc`:oldl xaqend itk ,(c"tx lirlck :äàøiä©¦§¨
,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯xeq`y dn zeyrl `ly - Ÿ¤¦§¥¨

zeyrl3,Y äáäàäå§¨©£¨
,ceqie yxey `id
íei÷å ,"áBè äNòå"ì§©£¥§¦
äNò úBöî ìk̈¦§£¥

,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨
dxezd ony zeevn

,opaxcny zeevneBîk§
.ïîB÷îa øàaúiL± ¤¦§¨¥¦§¨

xtq ly oey`xd wlga
oia laewnd itk ."`ipz"d
`xaq dzid ,miciqg
df wlgy ,owfd epax lv`
("`ipz"d xtqn ipyd)
,oey`xd wlgd didi
miwxtd dylye miyinge
eidi ,oey`xd wlgd ly
`edyk ,okl .ipyd wlgd

lgl o`k qgiiznenk" oeyla ynzyn `ed ,oey`xd w
"x`aziy.oldlCepçä úåöîe),ohwd z` jpgl ±íb àéä ¦§©©¦¦©

:(âîù ïîéñ 'íéiç çøà'a áeúkL Bîk ,äNò-úåöîa ïk¥§¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦¦¨
`l` dyrzÎ`l zeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik -
lkl ceqide yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyr zeevna mb

) dyrÎzeevn`"hily x"enc` w"k zxrddad`y f"r sqep" :
zpiga zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr

Îzeevnl ceqie yxey zynynd dad`dcvn miniiwny dyr
dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig
mc`d iciÎlr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd
oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna
miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y
± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze`
xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l
xrpl jepg" xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`l jepigd ote`
xeqi `l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ,oky ,"ekxc it lr

.dpnnáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§

éøöåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
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éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ

ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
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ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: עי"ז ˘ËÈÏ"‡3.מתקיים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.באהבה כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא  "וצ"ע :

תיבה נשמטה ואולי בפ"ד. מ"ע‡Á˙וכדלעיל 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל
(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :

(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –



צג oeiq 'c iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ybx?álaL.dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥
`idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti` ,cvik
dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx
dad` mixxernd mipipra ezewnrzd iciÎlr ,zeppeazd iciÎlr

ynzydl mi`zn okl .ef
dad` iablefly oeyla

gztle xevil ± diyr
df xac .ef dad` ekeza
oeicd ixg` oldl xaqei
xzei dpeilrd dbixcna
`l diably ,dad` ly
oeyla ynzydl mi`zn
ef oi`y iptn ,diyr
zlrtpe zxvepd dad`
wx `ed :mc`d iciÎlr
ef dad`y dpkd dyer

.elv` zelbzdl lkezCà©
éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥

ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà éðéî¦¥©£©¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤
,dàøBa."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi ytpd raha - §¨

wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy
ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ± "seqÎoi`"d mvrn
ef dad`y oaen ixd .`edÎjexa "seqÎoi`"l ,dzenvrl oeilk
`idy oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev oi`
ytpd ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp
ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby ,ziwl`d

?dlbzn ok` `id cvik .el`úéìëOä Lôð øabúz øLàk©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦
øîçä ìò,sebd ly ±,äézçz eäòéðëúå eäìétLúåxac - ©©Ÿ¤§©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara `haznd
oian lkydy iciÎlr :zilkyd ytpd iciÎlr sebd z` jkfle
zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl` ipipr
eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna md
`ed xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd
,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian
."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

zadly `l` ,zeppeazd iciÎlr zxvepd dad` ly zadly
,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad` ly
dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay `l`

,dlbzn `id dzre ± zelbzdl,dNBò 'äa çîNúå ìâúå§¨¥§¦§©©¨
'ä ìò âpòúúå,d"awa ±.àìôð âeðòzxg` beqn dceara ± §¦§©¥©©£¦§¨

,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk beprzd ynyn
.zinvr dcearae dad`a `ed beprzdäáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨

,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaømiwicv ly dad`d ote` - ©¨¥©¦§¨¦©¦¦
,dgnye beprza `ed:áéúëãkaezky enk -4:eçîN" §¦§¦¦§

"'äa íé÷écödad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ± ©¦¦©

cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl .beprze dgnya
ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd
± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid
jk myl ik ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen
dax dcear zyxcp
ick ,c`n dlecb dceare
`ly xnegd z` jkfl
zhilw zlekil rixti

efk dad`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãàribdl - ¨¨¤¨¤

`ed f`y ,ef dad`l
,wicv zbixcnaäæì ék¦¨¤

éøöC,yxcp jk myl ± ¨¦
øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦©Ÿ¤

íâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðìdkef dfÎiciÎlry ± ¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©

,"ytp" :zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp" zbxcl mc`d
zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex"

,alay,Lôðåzlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler
lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky

.ekkfle eripkdl xnegdøòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàä± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr
;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti

z` jkfle xiykdl wx leki `edenvrytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz,úéðMäå§©¥¦

dad` ly dipyd dpigad -ìëeé íãà ìkL äáäà àéä¦©£¨¤¨¨¨©
,äéìà òébäì- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - §©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyíéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úàmixxernd mipipr mpyi ± ¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z`

- dl` mipipra,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb- ¥¤¤§¨
àeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrd: ¦©¥©¨

,"c"nt lirl x`eank"åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨
àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦

,Lnî åéiçå úézîàä BLôðytpd `ed d"awd ixdy - ©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awd `linne ,eytp ly zeigde
mc`d zad`k ,d"awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytplEúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦
."'Bâåiptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd "iytp"y ,yxtn xdfd ± §

ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y
jl de`zne jze`5.,èøt Cøc ïäåihxt ote`a opeaziyk mbe - §¥¤¤§¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú

çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
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יב.4. צז, ˘ËÈÏ"‡5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :
וכו'". ופרטים



oeiqצד 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ה' קודש שבת יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

± "e"nt lirl x`eank" ±`"hily x"enc` w"k zxrd,ïéáiLkL¤§¤¨¦
àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

úéèøt Cøc`ed d"awdy ,zewl`d zelcb ihxta ,oebk ± ¤¤§¨¦
± "iaiyg `lk dinw `leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn"

ihxta opeaziyk ixd
,zelcbdìëeé øLàk©£¤©

äîe BìëNa úàN§¥§¦§©
.BìëOî äìòîlM± ¤§©§¨¦¦§

elky gekay mipipr
zrici"a mze` oiai ,oiadl
mipipre ± "aeigd
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y

.miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk wx `l` ,envr
zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d ipipr ,xnelk
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen zewl` ji`

;zewl`a drici ly zniieqnCk-øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúéipa - ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyiãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

àðîçø "àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨©£¨¨

,ïìvì-mzeida olvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ¦§¨
,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvnaeð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥

,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLaenya miweac epzeid iciÎlre - ¦§©¨§§¤¨
.jxazi ea epwaczd,eðéäc:xnelk -úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦

äàîhäå úeìôMä©¦§§©ª§¨
,äMãwä úéìëúì§©§¦©§ª¨
dì ïéàL Cøaúé Búlãâe§ª¨¦§¨¥¤¥¨

úéìëúå õ÷6,ixg`e - ¥§©§¦
zelcb z` hxetna oiaiy
wnrziy ixg`le ,d"awd
dlecbd d"awd zad`a

- l`xyi ipalíénk" éæà£©©©¦
Y "íéðt ìà íéðtäixd ©¨¦¤¨¦

,ald ,"mc`l mc`d al"
;eil` zlefdn zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d

pipra mb jk,l`xyi ipal d"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityzìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî,ald wnera - ©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
Bîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨
òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥

äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤
,'Bâå íéîMämiweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§

mi`aen eixg` mi`ad
lr mi`xnd mipipr
ly dlecbd ezad`

:l`xyi ipal d"awd÷ø©
éúBáàa,'Bâå ÷Lç E ©£¤¨©§

íéòáLa ,'Bâå ízìîe©§¤§§¦§¦
,'Bâå Lôðjizea` ecxi - ¤¤§

'd jny dzre dnixvn
minyd iakekk jiwl`

:ly oiprd z` ,oldl xne` weqtdy itk ,yxecd xac ,aexl
"'Bâå záäàå8..'d zad`l ribdl ±åéøác íiñ ïëìådyxta ± §¨©§¨§§¨¥¦¥§¨¨

,ef"dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò9,- ©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨
ybx `idy ± dad` lr xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly
d`ad dad` lr xaecny iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay

`zn dilr ,zeppeazdn,meyn ,"dzeyrl" oeyld miàéäL¤¦
úòcäå äðéaä éãé-ìò ,ála äéeNò äáäàdpadd ± ©£¨£¨©¥©§¥©¦¨§©©©

,dwnrde.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãadxe`kl ,mxa ± ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
,zeppeazd iciÎlr ef dad` xxerl yiy oeeikn :le`yl xyt`
zexedl weqtd lr did
mikixvy dligza
owfd epax xirn ?opeazdl

:ok`y ,cinäeö äæ ìòå§©¤¦¨
älçz øákdyxta ± §¨§¦¨

z`ixw" ly dpey`x
"rnyíéøácä eéäå" :§¨©§¨¦

Eeöî éëðà øLà älàä̈¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
"Eááì ìò íBiä10éãk , ©©§¨¤§¥

àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ-éãé-ìòL`aeny itk ± ¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
äæ ÷eñt ìò éøôqa11úéðMä Bæ äáäà ìò ,äpäå .d`ad ± ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨©¥¦

,zeppeazdniLì C,éeeöå äåöî ïBLxy`" weqtd oeylk - ©¨§¦§¨§¦
`l ,dxe`kl ,ixdy ."dad`l dzeyrl mkz` devn ikp`
dad`y oeeik ,ieeiv ly oeyla ef dad` iabl ynzydl mi`zn
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
ìåãâáúéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åú

äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð

åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äáäà ïéðò äðäå
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
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צה oeiq 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixd xzein ,df ybx el yi m` :jytp dnne ,ald ybx ixd `id
iabl ,mxa ± ?ieeivd lirei dn ,df ybx el xqg m`e ;ieeivd

dad`efynzydl mi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn
.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiv oeylaeðéäc,xnelk ± §©§

:`id ieeivd zpeekíeNì̈
íéøáãa Bzòãå Baì¦§©§¦§¨¦
.äáäàä úà íéøøBònä©§§¦¤¨©£¨
,äðBLàø äáäàa ìáà£¨§©£¨¦¨
dad`d zbixcn iabl -
xaec dzece` dpey`xd

,lirlúáäìL àéäL¤¦©§¤¤
,äéìàî äìBòä,dze` mixveiy dad` `id oi`e -iL àìC ¨¨¥¥¤¨Ÿ©¨

ì,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBLzbixcny cala ef `l - §¦¦§¨§¨§Ÿ
iciÎlr xevil xyt` i` ef dpey`x dad``l okly ,zeppeazd

,ieeiv oeyl diabl mi`znàéäL àlà`id ef dad` ±ïzî ¤¨¤¦©©
,äfä íìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN- §¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨©¤

beprz ± "dpikyd eifn oipdp" ly oiprd ixd `ed `ad mlerd
,ef dad`a ,dfd mlera miwicv mipdp dfne ,zewl`näéìòL± ¤¨¤¨

,ef dad` zbixcn lrøîàð12úà ïzà äðzî úãBáò" : ¤¡©£©©¨¨¤¥¤
"íëúpäk13,,dlrnln dpznk `ay dcear ote` epyiy -Bîk §ª©§¤§

dîB÷îa øàaúiLdad` zbixcn zece` xaecny okid ± ¤¦§¨¥¦§¨
mibeprza.xiaqdl ligzd xy` z` owfd epax miiqn oldl

ik mb"y cr ,"ekxc it lr xrpl jepg" zlrn z`hazn dna

dbixcnl ribiyk ,"oiwfi"yk ,xnelk ,"dpnn xeqi `l oiwfi
jepg" ly oipr `idy dceard jxcn xeqi `l ,xzei dpeilr
dxvwa xe`iad ixd ,oiprd zpad lr lwdl ick .cala "xrpl
,zeppeazd iciÎlr d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl :`ed
"jepig" ly dpigaa `id
"xrp" ly dceard jxc)
ribdl leki cg` lky
d`eeyda (dil`
xzei dpeilrd dbixcnl
`idy ,dad` ly
zicinze zizenvr
("jepig" ly dad`a) da yi ixd ± (cala miwicvl zkiiyde)
dad`d zbixcn zllekd ,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn
"jepig" ly dad`dl f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd
,mrtÎi` zeidl leki wicva mb ,oky .zeppeazd iciÎlr d`ad
elv` didz `l mibeprza dad`a ely dpeilrd dbixcndy

,dbixcnl dbixcnn mileryky meyn cgeina ;ielibayxcp,
dbixcndn zbql ,xzei dpeilrd dbixcnl miribny iptl
dpeilrd dbixcnl ribdl rixtz `l `idy ick z`fe ,zncewd

dbixcnd el dxqgyk ,f`e ± xzeielyz` caer `ed ,dad`a
dad`d ,ely dpey`xd dad`d zbixcnn el x`ypy dna 'd
ribdy iptl "jpgzd" da ,zeppeazd iciÎlr d`ad "jepig" ly
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî
ìù ïøëù ïúî àéäù àìà ãåò àìå

æä"òá áä"åò ïéòî íåòèì íé÷éãö
úà ïúà äðúî úãåáò øîàð äéìòù
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oeiq 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixd xzein ,df ybx el yi m` :jytp dnne ,ald ybx ixd `id
iabl ,mxa ± ?ieeivd lirei dn ,df ybx el xqg m`e ;ieeivd

dad`efynzydl mi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn
.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiv oeylaeðéäc,xnelk ± §©§

:`id ieeivd zpeekíeNì̈
íéøáãa Bzòãå Baì¦§©§¦§¨¦
.äáäàä úà íéøøBònä©§§¦¤¨©£¨
,äðBLàø äáäàa ìáà£¨§©£¨¦¨
dad`d zbixcn iabl -
xaec dzece` dpey`xd

,lirlúáäìL àéäL¤¦©§¤¤
,äéìàî äìBòä,dze` mixveiy dad` `id oi`e -iL àìC ¨¨¥¥¤¨Ÿ©¨

ì,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBLzbixcny cala ef `l - §¦¦§¨§¨§Ÿ
iciÎlr xevil xyt` i` ef dpey`x dad``l okly ,zeppeazd

,ieeiv oeyl diabl mi`znàéäL àlà`id ef dad` ±ïzî ¤¨¤¦©©
,äfä íìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN- §¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨©¤

beprz ± "dpikyd eifn oipdp" ly oiprd ixd `ed `ad mlerd
,ef dad`a ,dfd mlera miwicv mipdp dfne ,zewl`näéìòL± ¤¨¤¨

,ef dad` zbixcn lrøîàð12úà ïzà äðzî úãBáò" : ¤¡©£©©¨¨¤¥¤
"íëúpäk13,,dlrnln dpznk `ay dcear ote` epyiy -Bîk §ª©§¤§

dîB÷îa øàaúiLdad` zbixcn zece` xaecny okid ± ¤¦§¨¥¦§¨
mibeprza.xiaqdl ligzd xy` z` owfd epax miiqn oldl

ik mb"y cr ,"ekxc it lr xrpl jepg" zlrn z`hazn dna

dbixcnl ribiyk ,"oiwfi"yk ,xnelk ,"dpnn xeqi `l oiwfi
jepg" ly oipr `idy dceard jxcn xeqi `l ,xzei dpeilr
dxvwa xe`iad ixd ,oiprd zpad lr lwdl ick .cala "xrpl
,zeppeazd iciÎlr d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl :`ed
"jepig" ly dpigaa `id
"xrp" ly dceard jxc)
ribdl leki cg` lky
d`eeyda (dil`
xzei dpeilrd dbixcnl
`idy ,dad` ly
zicinze zizenvr
("jepig" ly dad`a) da yi ixd ± (cala miwicvl zkiiyde)
dad`d zbixcn zllekd ,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn
"jepig" ly dad`dl f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd
,mrtÎi` zeidl leki wicva mb ,oky .zeppeazd iciÎlr d`ad
elv` didz `l mibeprza dad`a ely dpeilrd dbixcndy

,dbixcnl dbixcnn mileryky meyn cgeina ;ielibayxcp,
dbixcndn zbql ,xzei dpeilrd dbixcnl miribny iptl
dpeilrd dbixcnl ribdl rixtz `l `idy ick z`fe ,zncewd

dbixcnd el dxqgyk ,f`e ± xzeielyz` caer `ed ,dad`a
dad`d ,ely dpey`xd dad`d zbixcnn el x`ypy dna 'd
ribdy iptl "jpgzd" da ,zeppeazd iciÎlr d`ad "jepig" ly
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ז.12. יח, כתב13.קרח בתענוגים, אהבה מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î אם "צע"ג :
רסי"ח". אגה"ק ויל"ע – הוא כן

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל חוות דעתי בענין העתקה מצרפת. ושאלת חכם חצי תשובה, וכמו 

שמזכיר במכתבו, שידוע לו חוו"ד בענין העתקה. אלא שיש עוד להוסיף בזה, שחוו"ד זו שאין כדאי 

להעתיק )מלבד במקרים בודדים(, הנה לא רק בנוגע לאלו העוסקים בעבודת הקדש, אם בתו"ת או 

במקצוע אחר, אלא גם לסתם אנ"ש, ולא רק מפני הרוחניות, אלא גם מפני הגשמיות, וכאשר בטח 

ידוע להם מהקישויים וההרפתקאות שיש לאנ"ש שי' כאן ובקנדה, בעניני הסתדרות ומקור לפרנסה, 

אשר בטחוני שהם כותבים לכם המצב כמו שהוא, אף שעי"ז יתברר שספק אם טוב עשו בהעתקה 

לכאן וד"ל.

בבריאות  והצלחה  ברכה  תוספת  זה  ימשיך  במילא  ואשר  בקדש,  בעבודתו  להצלחה  בברכה 

זוגתו תחי' וכל ב"ב שיחיו ובכל עניניו הפרטים בכלל.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ.ב.: מוסג"פ הקונטרס לחג מ"ת הבע"ל אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים באופן המתאים.



היום יום . . . צו

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותֹו, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ לֹשִׁ תֹוְך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיֹונֹות ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ּתְ ַמְזִריַע  "ִאיׁש  לֹו:  ָאַמר  ֲאָמר,  ַהּמַ ַאֲחֵרי  עֹוֵמד".  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ "ַעל  ֲאָמר  ַהּמַ ְלָפָניו 

ה. ה יֹוֶלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ ָך. "ִאּשׁ יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו ֵמַחִיל  ּדְ יִקים  ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלֹות,  ּתְ ַהג'  ּבְ ָכל יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ָמה ִהיא ׁשָ ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ִרים  ָ ַעד ַהְמֻקּשׁ ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ָקדֹוׁש ֱהיֹוָתם, נֹוׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ע  ׁשַ ְלִהּוָ ְלִמיֵדיֶהם,  ּתַ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ַעד  ּבְ ּוִבְפָרט  יֶהם,  ֻקּדֵ ּפְ ְוׁשֹוְמִרים  ָתם  ֻקּדָ ּפְ ְוֶאל  ֲאֵליֶהם 

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ַיֲחֹזר[.  ִמיד  ּתָ הּוא  ִלְמקֹורֹו  רֹו'  'ִעּקָ ַעל   – ַלֲאִויר  ל  ַמּקֵ ]=ְזרֹק  ָקֵאי"  ֵריּה  ַאִעּקָ ַלֲאִויָרא,  חּוְטָרא  "ְזרֹוק 
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבֹוד ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ אֹותֹו  ֶאְצָלם  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדֹורֹוֵתיֶהם,  נֹוֵתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוֹזאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנְעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתֹו. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
ְוִלְנֹהג  ַהֲחִסידּות  תֹוַרת  ּבְ ִלּמּוד  י  ְזַמּנֵ לֹו  ְוִלְקּבַֹע  ּסּוִיים  ַהּכִ ֶאת  ְלָהִסיר  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶהָחֵפץ  ֲעבֹוַדת  ִהיא 

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ֹקֶדם  ִסיָון.  ּבְ ה'  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ָחל  ַנת תקפ"ט  ׁשְ ּבִ
א ֶאת  י ִתּשָׂ ן־ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת רֹאׁש ּגֹו' ֲאבֹוָתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶעֶצם  רֹאׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ֶהָאַרת  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  רֹאׁש". 
רּוׁש  נּו ַהּדְ ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ
נּו ֶאת  ַרּבֵ בּועֹות ָאַמר  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ּבְ ּתֹוָרה".  "ִלּקּוֵטי  ּבְ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ּוֵבאּורֹו  ִלי ְלעֹוָלם"  יְך  ּתִ "ְוֵאַרׂשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צז היום יום . . . 
ְסעּוַדת  בּועֹות ּבִ ָ ַחג ַהּשׁ ִני ּדְ ֵ ּיֹום ַהּשׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ ַהּדְ
ים  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ ֵ אּור ַהּשׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ יֹום־טֹוב ָאַמר ַרּבֵ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ס ּבְ ְדּפָ יֹום" ַהּנִ

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני־ָאִבי־מֹוִרי־ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ׁשֶ ָיִבין,  א(  פט.  ת  ּבָ )ׁשַ "ּתֹוָרה"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ 'ּתֹוָספֹות'  יַטת  ׁשִ ּבְ ן  ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ַוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת  ְזַמן 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְלטֹוַבת  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ר  ְכׁשָ ַהּמֻ ְזַמן  הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג 
רֹאׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם 
דָאס דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: 
וקדשתם איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס 
זיי קענען הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו 

שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן 'ּתֹוָרה': נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ

ְמלָֹתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ה,  ְלֹמשֶׁ ֶנֱאַמר  ם"  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ֵאר:  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַה'ּתֹוָרה'.  ל  ּכָ ָהְיָתה  זֹו  ְלַבד.  ]ַלֲעׂשֹות[  ָצִריְך  ֶזה 
ָחר'; ַאְך ָנחּוץ ְלָכְך  ׁש ֶאת 'ַהּיֹום' ְוֶאת ַה'ּמָ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּדֵ ָרא ְוָדָרא – ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמשֶׁ טּוָתא ּדְ ׁשְ ְוִאְתּפַ

ה ָצִריְך ]ַלֲעׂשֹות[ ְלַבד. ּזֶ ה, ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ י ַמֲחׁשָ ְמלָֹתם" – ְלבּוׁשֵ סּו ׂשִ "ְוִכּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



צח            

התשע"ח  אייר כ"ח ראשון יום      

       
         
          
         
         

   
הגמרא  ב)(שב למסקנת טז , חרס ת ככלי  הם זכוכית  כלי 

קיבול בית  להם  שאין כלים  פשוטי  א. ומהם : דינים . לכמה 

במקוה  טהרה להם  אין  ב . טומאה. מקבלים רק אינם (אלא

הכלי ,בשבירתם) מגב  טומאה מקבל אינו חרס  שכלי  אף  אך .

כי כברו", תוכו ונראה  "הואיל  מגבו נטמא  כן זכוכית כלי 

'תוך'. הוא  כאילו ה'בר' נראה ומבחוץ  שקופה  הזכוכית 

התוספות  אלא)ולדעת  ד "ה טומאה(שם מקבלים  זכוכית  כלי 

גם  זכוכית שכלי  כתב  הרמב "ם אך  חרס , ככלי  ,

שאמרו  נימוק  מאותו הכלי  מאויר טומאה מקבלים  אינם

נראה שתוכן "מפני  הכלי , מגב  טומאה קבלת לגבי בגמרא 

מאוירן ". שיטמאו עליהן גזרו לא כברן

לגבי בגמרא  נאמר לא  זה  נימוק  הרי  הראב "ד , והקשה 

אך הכלי ! מגב  טומאה  קבלת לענין אלא  הכלי  מאויר טומאה 

טומאה מקבל  אינו זכוכית  שכלי  הרמב "ם כדעת  דעתו להלכה 

מדרבנן  שטומאתו זכוכית  שכלי  יתכן לא  אחר : מטעם  מאוירו

כלים טומאת  ואילו מאוירו, וגם  ומגבו מתוכו נטמא

מגבו  נטמא אינו חרס  כלי  – יותר קלה  מדאורייתא שטומאתם

מאוירו. נטמא אינו מתכות  וכלי

אבל טומאה, לענין רק  במקוה  טהרה להן אין זכוכית וכלי 

כלים' 'טבילת  מהגוי )לענין שנלקחו  סעודה טבילה(כלי  חכמים תקנו

תקנה  להם יש  נשתברו  ואם  הואיל  כי  זכוכית , בכלי  (אפשרגם

מחדש ) אותם ולייצר  מתכתלהתיכם לכלי  דומים הם ב)הרי  עה, .(ע"ז 

ה 'מאירי ' שם)ומבאר היא ,(שבת כך  חכמים של "שמידתן  :

שלענין  אף  כלומר , לחומרא". הכא וזיל לחומרא הכא  זיל 

חכמים בהם  החמירו במקוה , טהרה  זכוכית  לכלי  אין טומאה 

כלים'. 'טבילת לענין

ה'תשע"ח  אייר כ"ט שני יום  ?'    '  

         
           
          
           

 
מהגמרא  הוא  זו הלכה ב)מקור כו , האומרת(חגיגה

'כלי כי  טומאה מקבל  היה לא המקדש  שבבית שהשולחן

טומאה . מקבל אינו  בקביעות) במקומו (עומד לנחת ' העשוי

הרגלים לעולי  להראות  (כדי אותו מגביהים  שהיו בגלל  ורק 

לנחת . העשוי  ככלי אינו הפנים), לחם  את

שבבית מהשולחן ראיה  להביא אין הראב "ד : ומשיג

היה שכן 'כליהמקדש , נחשב  ולכן ממקומו, לטלטלו

ארבעים מחזיק  שאינו (אף  טומאה מקבל ואינו לנחת ' העשוי 

מקבל לנחת  שעשוי אף  בטלטול, המותר עץ  כלי אבל סאה),

מחז  אינו (אם  סאה ).טומאה ארבעים  יק 

יש איסור מה יודע  "איני  משנה': ה 'כסף  עליו והקשה 

יהושע ' ה'פני  ומיישב  המקדש ]"? שולחן [של  (שבת בטלטולו

א) השולחן פד , על  אין כי  מוקצה, מדין הוא הטלטול  איסור  :

כלי . תורת 

נפתוח' ה'מי ל "ה)אך מפורשת(פרפר  משנה  א. עליו: מקשה

א)היא קמג, ופירש(שבת כולה ", [השולחן] הטבלא  את  מסלק 

אלא)רש "י  ד "ה א ב, אם(ביצה אף  ב . עליה ". כלי  תורת "שיש  :

העשוי עץ  כלי  ייחשב  כך משום האם  בשבת, לטלטלו אסור

וכיון  תשמישו, רוב  לפי  הולכים  הרי החול? בימות  גם  לנחת

ואף  לנחת  עשוי  להחשיבו אין בטלטול , מותר  החול שבימות 

טומאה ! יקבל בשבת

בגמרא כמובא הוא  הראב "ד לדעת הטלטול איסור  אלא

לחם(שם) השולחן על "ונתת נאמר המקדש  בשולחן אשר

לפני  עלפנים  מונח להיות  צריך  הפנים שלחם וכיון  ,"

ממקומו השולחן את  לטלטל אסור השבוע , כל (מי השולחן

שם) .נפתוח

האחרונים  שם)והביאו נפתוח מי  ב. כו , חגיגה אבן  ראיה(טורי 

בגמרא מהמסופר  הרמב "ם ב)לשיטת כו , כנסת(מגילה בית  על 

שחדרה מת טומאת  בגלל אליו להיכנס  יכלו לא  שהכהנים

הקודש ארון את להגביה  רבא  ואמר סמוך , מחדר לתוכו

כי הטומאה , בפני  שיחצוץ  כדי  החדר בפתח ולהניחו ממקומו

טומאה . מקבל שאינו לנחת  העשוי  עץ  כלי  הוא  הארון

שאין  כלי  שגם  הרי  בטלטול, מותר הקודש  שארון וכיון

רגילים שאין היינו לנחת , עשוי  הוא  אם  לטלטלו, איסור 

טומאה . מקבל אינו להזיזו,

התשע"ח  סיון א' שלישי יום     

         
          
        
        

         
       

יכול אומן שאינו ואדם  שהתפרק  כלי  הרמב "ם , לשיטת 

ומקבלים ככלי  נחשבים עדיין השברים מחדש , לחברו



צט             

התשע"ח  אייר כ"ח ראשון יום      

       
         
          
         
         

   
הגמרא  ב)(שב למסקנת טז , חרס ת ככלי  הם זכוכית  כלי 

קיבול בית  להם  שאין כלים  פשוטי  א. ומהם : דינים . לכמה 

במקוה  טהרה להם  אין  ב . טומאה. מקבלים רק אינם (אלא

הכלי ,בשבירתם) מגב  טומאה מקבל אינו חרס  שכלי  אף  אך .

כי כברו", תוכו ונראה  "הואיל  מגבו נטמא  כן זכוכית כלי 

'תוך'. הוא  כאילו ה'בר' נראה ומבחוץ  שקופה  הזכוכית 

התוספות  אלא)ולדעת  ד "ה טומאה(שם מקבלים  זכוכית  כלי 

גם  זכוכית שכלי  כתב  הרמב "ם אך  חרס , ככלי  ,

שאמרו  נימוק  מאותו הכלי  מאויר טומאה מקבלים  אינם

נראה שתוכן "מפני  הכלי , מגב  טומאה קבלת לגבי בגמרא 

מאוירן ". שיטמאו עליהן גזרו לא כברן

לגבי בגמרא  נאמר לא  זה  נימוק  הרי  הראב "ד , והקשה 

אך הכלי ! מגב  טומאה  קבלת לענין אלא  הכלי  מאויר טומאה 

טומאה מקבל  אינו זכוכית  שכלי  הרמב "ם כדעת  דעתו להלכה 

מדרבנן  שטומאתו זכוכית  שכלי  יתכן לא  אחר : מטעם  מאוירו

כלים טומאת  ואילו מאוירו, וגם  ומגבו מתוכו נטמא

מגבו  נטמא אינו חרס  כלי  – יותר קלה  מדאורייתא שטומאתם

מאוירו. נטמא אינו מתכות  וכלי

אבל טומאה, לענין רק  במקוה  טהרה להן אין זכוכית וכלי 

כלים' 'טבילת  מהגוי )לענין שנלקחו  סעודה טבילה(כלי  חכמים תקנו

תקנה  להם יש  נשתברו  ואם  הואיל  כי  זכוכית , בכלי  (אפשרגם

מחדש ) אותם ולייצר  מתכתלהתיכם לכלי  דומים הם ב)הרי  עה, .(ע"ז 

ה 'מאירי ' שם)ומבאר היא ,(שבת כך  חכמים של "שמידתן  :

שלענין  אף  כלומר , לחומרא". הכא וזיל לחומרא הכא  זיל 

חכמים בהם  החמירו במקוה , טהרה  זכוכית  לכלי  אין טומאה 

כלים'. 'טבילת לענין

ה'תשע"ח  אייר כ"ט שני יום  ?'    '  

         
           
          
           

 
מהגמרא  הוא  זו הלכה ב)מקור כו , האומרת(חגיגה

'כלי כי  טומאה מקבל  היה לא המקדש  שבבית שהשולחן

טומאה . מקבל אינו  בקביעות) במקומו (עומד לנחת ' העשוי

הרגלים לעולי  להראות  (כדי אותו מגביהים  שהיו בגלל  ורק 

לנחת . העשוי  ככלי אינו הפנים), לחם  את

שבבית מהשולחן ראיה  להביא אין הראב "ד : ומשיג

היה שכן 'כליהמקדש , נחשב  ולכן ממקומו, לטלטלו

ארבעים מחזיק  שאינו (אף  טומאה מקבל ואינו לנחת ' העשוי 

מקבל לנחת  שעשוי אף  בטלטול, המותר עץ  כלי אבל סאה),

מחז  אינו (אם  סאה ).טומאה ארבעים  יק 

יש איסור מה יודע  "איני  משנה': ה 'כסף  עליו והקשה 

יהושע ' ה'פני  ומיישב  המקדש ]"? שולחן [של  (שבת בטלטולו

א) השולחן פד , על  אין כי  מוקצה, מדין הוא הטלטול  איסור  :

כלי . תורת 

נפתוח' ה'מי ל "ה)אך מפורשת(פרפר  משנה  א. עליו: מקשה

א)היא קמג, ופירש(שבת כולה ", [השולחן] הטבלא  את  מסלק 

אלא)רש "י  ד "ה א ב, אם(ביצה אף  ב . עליה ". כלי  תורת "שיש  :

העשוי עץ  כלי  ייחשב  כך משום האם  בשבת, לטלטלו אסור

וכיון  תשמישו, רוב  לפי  הולכים  הרי החול? בימות  גם  לנחת

ואף  לנחת  עשוי  להחשיבו אין בטלטול , מותר  החול שבימות 

טומאה ! יקבל בשבת

בגמרא כמובא הוא  הראב "ד לדעת הטלטול איסור  אלא

לחם(שם) השולחן על "ונתת נאמר המקדש  בשולחן אשר

לפני  עלפנים  מונח להיות  צריך  הפנים שלחם וכיון  ,"

ממקומו השולחן את  לטלטל אסור השבוע , כל (מי השולחן

שם) .נפתוח

האחרונים  שם)והביאו נפתוח מי  ב. כו , חגיגה אבן  ראיה(טורי 

בגמרא מהמסופר  הרמב "ם ב)לשיטת כו , כנסת(מגילה בית  על 

שחדרה מת טומאת  בגלל אליו להיכנס  יכלו לא  שהכהנים

הקודש ארון את להגביה  רבא  ואמר סמוך , מחדר לתוכו

כי הטומאה , בפני  שיחצוץ  כדי  החדר בפתח ולהניחו ממקומו

טומאה . מקבל שאינו לנחת  העשוי  עץ  כלי  הוא  הארון

שאין  כלי  שגם  הרי  בטלטול, מותר הקודש  שארון וכיון

רגילים שאין היינו לנחת , עשוי  הוא  אם  לטלטלו, איסור 

טומאה . מקבל אינו להזיזו,

התשע"ח  סיון א' שלישי יום     

         
          
        
        

         
       

יכול אומן שאינו ואדם  שהתפרק  כלי  הרמב "ם , לשיטת 

ומקבלים ככלי  נחשבים עדיין השברים מחדש , לחברו

            

מלכתחילה הכלי על  שהיתה  הטומאה  מקום  ומכל  טומאה .

פוקעת .

רבא לדעת  אלא, ד "ה  ב  נח, (שבת  התוספות  לשיטת אך 

אינו  הראשון למצבו הכלי את  להחזיר  בקלות  אפשר  אם שם),

מקום ומכל נשארת , עליו שהיתה והטומאה כשבור נחשב 

ולהבא . מכאן טומאה מקבלים אינם שהם  כמות השברים

בעודו  טומאה קיבל  והכלי  מאחר הרמב "ם : דעת וביאור 

כאשר אך מצב , באותו הוא כאשר רק  נשארת  היא שלם,

היא הרי  הטומאה  קבלת בעת  שהיה כפי  ואיננו התפרק 

בקלות , מחדש  להרכבה  ניתנים  והחלקים מאחר אבל פוקעת,

טומאה לקבל ראויים  והם  מהם  אחד  כל על כלי  שם  יש 

חדשה .

עבודה בהלכות  הרמב "ם  מדברי  גם  מתבאר זה  עיקרון 

הי "א)זרה והתפרק (פ"ח, זרה לעבודה ששימש  חפץ  לגבי 

כל לבטל צריך מחדש , לחברם  יכול רגיל אדם שאם לחלקים 

ניתר מהם אחד ואין בשימוש  להתירם כדי עצמו בפני  חלק 

חברו. ביטול ידי  על

היא השבירה  עצם לגמרי  שנשבר בכלי  כי  הוא, והטעם 

אפשר כאשר אבל  נוספת, ביטול  בפעולת צורך ואין הביטול

מהם אחד כל  על כלי  שם יש  בקלות , החלקים את להחזיר

ומאידך , כביטול. נחשב  אינו  הפירוק  ולכן  נפרדים  בעודם גם

לבטל צריך ולכן אחד ככלי  נחשבים  אינם  נפרדים והם מאחר 

בנפרד . חלק  כל 

     

רביעי  ה'תשע"ח יום  סיון ב' ?           

        
          
       

  
האחרונים  מ"ב.הקשו פי "א כלים אחרונה משנה צז . סי ' מרדכי  (מאמר 

קע) סי ' יו "ד  צדק :צמח

מ"ב)שנינו פט"ו  מתכת(כלים של  נחתומין של דף  לשים : (עליו 

פיה"מ) הבצק מחובראת כי  מטהר , אליעזר  רבי  - בכותל  שקבעו

מטמאים , וחכמים טומאה  מקבל ואינו כקרקע  נחשב  לקרקע 

עצמו  בפני  כלי הוא  הרי  בכותל שקבעו  שינוי ואף  שיעשה (עד 

הכלי ) הרמב "םבגוף ופסק  טומאה. הכ "ד )ומקבל פי "א (להלן 

מקבלין  בכותל  או בקורה  שקבעם  מתכות כלי  "שכל כחכמים 

מתכות שכלי  כאן  לדבריו סתירה  זו הרי  ולכאורה, טומאה ".

טומאה מקבלים  אינם  לקרקע  במחובר הוא  בהם שהשימוש 

עצמם ? בפני  שם  להם  יש  אם אף 

אחרונה)וביארו משנה מרדכי . :(מאמר 

עשייתם שעיקר כלים הם כאן הנמנים המתכות  כלי 

בטלים הם ולכן לקרקע , מחוברים כשהם  בהם להשתמש 

כי שיקבעו" קודם "אפילו טומאה מקבלים ואינם לקרקע 

המתכות כלי  ואילו לקרקע , להתחבר  היא עשייתם תכלית

להשתמש מתחילה נעשו חכמים לדעת טומאה שמקבלים 

לקרקע  מחוברים  כשאינם אף  לבדם נחתומין בהם  של  (כדף

בכותל ) קבוע כשאינו  אף הנחתום את לקרקע שמשמש  בטלים  אינם  ולכן  ,

טומאה . ומקבלים 

צדק ' ה'צמח אדמו"ר זה  על  :(שם)והקשה

הגמרא  א)למסקנת סו , בתרא של(בבא דף  מטמאים חכמים 

את קבע  שקודם  היינו חקקו', ולבסוף  'קבעו אם  אף  נחתומין

תחילת הרי  וכאן כלי , ועשאו  הכינו כך ואחר בכותל  הדף 

נחשב  חכמים  לדעת  מדוע  כן ואם לקרקע  במחובר עשייתו

לקרקע ? בטל שאינו כלי 

ותירץ :

הציר כגון - לקרקע  המחובר את  המשמשים  כלים רק 

ואינם כקרקע  נחשבים - הדלת משימוש  חלק  שהם והמנעול

המחובר את  משמשים  שאינם כלים  אבל טומאה , מקבלים 

אלא הכותל את  משמש  שאינו נחתומין של דף  כגון  לקרקע ,

עצמם  בפני  כלים  הם  הרי  אפיה, לצרכי  מתחילתם נועד שכבר  (אף

לקרקע) במחובר  כקרקע .נקבעו  ואינם

ה'תשע"ח  סיון ג ' חמישי יום             

        
         
          
         

   
פרה אפר מי הזאת צריך ולטהרתו מת טומאת שנטמא  כלי 

כרבי הלכה - לטומאתו השביעי  וביום  השלישי  ביום  אדומה 

ז )יהושע  יד , הכלי(כלים נשבר  בשלישי  עליו שהזה לאחר  שאם 

ביום שנית עליו להזות  צריך – חדש  כלי  ועשהו והתיכו

אליעזר כרבי  ולא  הזאה(שם)השביעי , לאחר  הכלי  נשבר שאם 

השניה , להזאה  השביעי  היום  עד להמתין צריך  לא  בשלישי ,

אחר . כלי  ועשייתו התכתו  לאחר מיד  עליו מזה  אלא

התך שקודם  הזאה "אין מזו : יתירה  מלמדנו והרמב "ם

עליו  שיזה  עד טהרה  לו  ואין התך , שאחר  להזאה  מצטרפת 

שלישי עליו יזה  או שבירה  קודם  כלי  כשהוא  ושביעי  שלישי

שיתיכנו ". אחר  ויטביל ושביעי 

לאחר גם  יהושע  רבי  לדעת  אמנם  כך: על משיג והראב "ד

ולהזות השביעי  היום  עד להמתין צריך  והתכתו הכלי שבירת 

ההיתוך קודם השלישי ביום  הראשונה ההזאה אבל שנית ,

מצטרפות , ההיתוך לאחר השביעי  ביום  השניה וההזאה 

משלישי פחות  הזיה  אין אומר , יהושע  "רבי  המשנה ומלשון

ומנין  השביעי, יום עד  להמתין  שצריך רק  משמע  ושביעי "

שלאחר וההזאה  ההיתוך  קודם שההזאה  הרמב "ם  למד

מצטרפות ? אינן  ההיתוך 



ק            

המשנה ': ה 'מרכבת  ומבאר

רבא דברי  את הרמב "ם  הביא הקודמת  ב)בהלכה טז , ,(שבת

יטמא "שמא לטומאתם חזרו והותכו שנשברו מתכות  שכלי 

נאמר ואם  ביום", בו אחר  כלי  ממנו ויעשה ויתיכנו  כלי  לו

גם מיד, נטהר הכלי  שבשבירה כשם  כי  יאמרו  טהור שהוא 

שמש . הערב  צריך ואין מיד נטהר בטבילה

עליו  שהזו כלי  אם  ההזאות: לענין גם  קיים  דומה  וחשש 

ההתכה ), (לאחר  מחדש  נטהר יהיה והותך ונשבר בשלישי 

טהרה לו אין  ולכן אחת  בהזאה ודי כעת  נטמא שהכלי  יאמרו

ויטביל . ושביעי  שלישי  עליו שיזה עד 

ה'תשע"ח  סיון ד' שישי יום     

       
        
         
         

        
חכמים  מ"א)במשנה לדעת פ"ה –(כלים שנשבר גדול תנור ,

אם וכן טומאה. מקבל טפחים, ארבעה בגבהו נשאר אם 

טפחים , ארבעה  שגובהו שבר  בו ונשאר  ונשבר התנור  נטמא

נטהר . אינו

הגמרא  א)ולמסקנת  קכד , שגובהו (חולין  תנור בין הבדל יש 

 שגובהו לתנור  ומעלה, . ומטה

שיטות שתי  נאמרו הדבר אחרונה ובביאור ומשנה שלמה (מלאכת

שם) :כלים

רש "י בתנורא)לשיטת  ד "ה שם טפחים(חולין  תשעה בן תנור –

אם מטומאתו) נטהר  נטמא  (ואם  טומאה מקבל אינו שנשבר

ולשיטה התנור . רוב  בו שיש  אפילו טפחים ארבעה בשבר אין

אין  א . התנאים: משני  באחד  התנור את  ומטהרים  מקילים  זו 

טפחים . ארבעה בו אין אם ב . התנור. רוב  בו

התוספות  התחלתו )לשיטת  ד "ה ב כו , שם)והר "ש (נדה –(כלים

אין  אם  רק  טומאה מקבל  אינו שנשבר טפחים תשעה בן תנור

מקבל טפחים ארבעה בו יש  אם אבל  טפחים , ארבעה בשבר

טפחים שבעה בן ותנור  התנור. רוב  נשאר שלא  אף  טומאה 

התנור של רובו בשבר אין אם  רק  טומאה מקבל אינו שנשבר

ארבעה בו שאין אף  טמא  הוא הרי נשאר, התנור  רוב  אם  אבל

נתקיימו  כן אם  רק  טהור והשבר מחמירים, כלומר , טפחים .

התנור . רוב  בו אין ב . טפחים . ארבעה בו אין  א . התנאים : שני 

טפחים תשעה  בן תנור  בין  חילק  ולא  הרמב "ם סתם  ומדוע 

טפחים ? שבעה בן לתנור

ישראל' ה 'תפארת  ב)מפרש  אות בועז  שם, ששיטת(כלים

והר"ש : התוספות  כשיטת  היא  הרמב "ם

שהוא תנור היינו, טפחים " ארבעה  שיריו גדול "תנור 

נשבר אם אמה , מאה בו יש  ואפילו  ומעלה, טפחים  מתשעה 

בשבר שיש  זמן כל – ביותר קטן שבר רק  ממנו ונשאר

ניט  ואם טומאה, מקבל טפחים  שבירתו ארבעה  לפני מא 

בטומאתו. נשאר 

ואפילו  טפחים מתשעה  קטן תנור – רובו" שיריו "והקטן

טפחים , מארבעה פחות  השבר  אם  גם שנשבר, ביותר קטן

כל – נטהר  אינו השבירה  קודם נטמא  ואם  טומאה , מקבל 

קיים . שרובו  זמן

ה'תשע"ח  סיון ה' קודש  שבת   

       
           
        

    
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 ,

משאר שהאוכל ואף  נבילה. אכילת משום  וגם  גיד אכילת

בגיד לאכילה , ראויים שאינם  משום פטור נבילה של  הגידים 

מתוך טעם , בו  שאין  אע "פ  אכילתו את אסרה שהתורה  הנשה 

שאר לגבי  גם חשובה  היא גיד, איסור לגבי  חשובה שאכילתו

האיסורים .

'רשות נחשב  שלימות מחיצות שלוש  המוקף  מקום וכן

דפנות בשתי  די  סוכה  דיני  לגבי  אך שבת, לענין היחיד '

כשרה . כסוכה  שתחשב  כדי  טפח בגודל ואחת שלימות 

לגבי נפרדת  כרשות  נחשב  והמקום  מאחר  סוכות , של ובשבת 

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  אך
 . מצווה שאינו מי  לגבי  אף  הדבר, את  מחשיב 

יכול הוא נחשבת , בקטנותו אפילו הימים  שספירת  וכיון

בברכה . ולספור להמשיך
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ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר
נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין  טומאה.
שנתערבו  פירות מי  הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ  עם
מקום, בכל הפירות הארץ . מעם ציר והלוקח  משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ  ˙Bc‚‡‰ .ÔÈLÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

ÔkcL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ 7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁa9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈLÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»
ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

.Ô˙tÏ˜ ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב .2) משנה ו פרק  יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק  ירקות.5)שהוצאו מוכרי  כדי6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי7)שלא במים רוחצים
מבהיק . לבן קמח  ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני  נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב  המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח  לצורכי  עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני  מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח  לבנונית על כך כל
מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב  [במשנתנו

הבאה). הלכה (ראה

.˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ÔÈLÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈLÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .eLÎ‰ ‡Ï ÓBÏ ı‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‡L ÓBÏ CÈˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.eLÎ‰ ‡Ï ÓBÏ ÔÓ‡ ı‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈLÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
eLÎ‰ ‡Ï ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa ÌÁa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
eLÎ‰ ‡Ï  Ô‰ÈÏÚ17eLÎ‰  Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

ÈzÚ ‡Ï :ÓBÏ ÔÓ‡ ı‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי  בעל שהרי  מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני  והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ  הן טהורין לומר נאמן הארץ  עם כולן ועל טומאה,
המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע  היה
כל  שעל כתב  כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ  עם נאמן
כשם  "דגה" המונח  את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח ): ז, (שמות הכתוב  כלשון דגים, מיני  לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ  עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני  נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ ", עם אצל
עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי 
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ 

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף  חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני 

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני 
ממקומם.18) המים את  שעקר שדרך 19)מכיוון מפני 

לנער. דגים בטהרה,20)שולי  חולין לאוכלי  למוכרם כדי 
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21Èv‰22LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL B‰Ë ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È‰  Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27ÏÁÂ Lc ÔÈÈ28‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ 29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ‡La eÚ˙pL ˙Bt ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰  ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È‰  Ô‰L Ïk ÌÈÓa eÚ˙ .‰ Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ‚Á ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï‡ ,ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ

ח .21) ו, פרק  שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע  אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי  שציר פי  על ואף  שהוכשרו,
בו  שנתערב  וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב ,
שאינו  הארץ , עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי25)כשיגע 
שמעט  משמע  כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב  בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב "ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב  ב ). כג,
מתפרשים  יעקב  בן אליעזר רבי  ודברי  משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ  שעמי  הארץ , עמי  של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף  וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
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נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי 
המים  בטלו ציר רוב  היה שאם ה בהלכה כותב  רבינו שהרי 
נכון  ויישוב  אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק  אם יימצא רבינו לדברי 
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי  על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ 
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח  עליהם
יהיה  "אמנם וכותב : רבינו מוסיף  מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח  ידי  על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי שנעשה בציר יעקב  בן אליעזר רבי  שאמר טהור" "ציר
מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
כאן. רבינו דברי  גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי  עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב , (שם נשיאה יהודה רבי  בשם  לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ  עם נתן
נחמן, רב  לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש  רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ  עם שאין
כאן  שהראב "ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי  רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ .26)שאפשר עם בו נגע  שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב  אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי  בנתערבו ה הלכה א פרק  מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ  המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק  טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı‡‰ ÌÚÓ Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ 33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È‰  ÌÈÓ Èv‰  ‰È‰ Ì‡L .B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ

ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ‰hÓ34 ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ
ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»

‰„˜Ï Ï‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»
BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ 36BÚÂ37ÌÈn‰  e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ

‰Â˜na ‰Ë ‡Ï Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי  את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב  פרק  של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף  ומלח . ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק , - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק ]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם

ההשקה  אחר הוסיף  אפילו הציר על מרובים טמאים  מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙Bt‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ eLÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈÎBk „BÚ ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈLÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈLÎÓ ˙˜ÊÁa 43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב : ה משנה א פרק  פאה למסכת בפירושו רבינו
הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח 

במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני 
דלעת. חנויותיהם 42)מיני  פתחי  על תולים החנוונים

למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי43)דוגמאות
רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני 

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È„e ‰Bza e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡  ˙B‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
È‰Ê‰ È‰L ,„Ïa ÈL OÚÓe ˙BÓe˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï‡ ;‰‡ÓËa OÚÓe ‰Óez44Ô‰a ÔÈ‡  ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

L‡ Oa‰Â :‰Bza Ó‡ È‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈzÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ Oa ‡l‡ a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt  ÈM‰Â ,‡ÓË  ÔÈlÁaL ÔBL‡‰ :Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe˙Ï‰Óe˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt 46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË  L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
 ‰Óe˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י "א פרק  הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י ), הלכה ח  פרק  (שם נתבאר
חולין. של שני  האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡OÈ ı‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì‚Ï zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ÈÊp‰ ˙‡Â Ô‰‡ Èa ˙‡ e˙k‰ È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈzÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
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‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈzÓ ÌÈÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈
.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב  אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚ ÏÎa ÌÈB‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ‰ÊÓ Ï‡OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„Ïa Ï‚a  eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ïe :‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡  ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ‡La Ï‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.‰ÊÓ BÈ‡ ≈À¿»

  

נכוני  שה מפני  ברגל  טהורי להיות מוזהרי ישראל "כל
האחרוני ודייקו  וכו '".  קדשי ולאכול במקדש  להכנס 
כי וכד '  חייבי  שה ולא  " נכוני  שה" שכתב  בלשונו 
הבאת  לצור להיכנס   שחייבי  משו אינו  החיוב  לשיטתו 

בנוגע  מילתא  גילוי  שהוא  אלא  קרבנות  מכיו
 צרי שאז הרי  למקדש , להכנס  בו   שחייבי זמ שזהו 

טהור. להיות
כתב : קדש , מקרא  דיבור־המתחיל בא  בפרשת רש "י  אבל
והנפק "מ  וכסות". ושתי ' לאכילה  קודש  אותו  "...קרא 
הרגל, בכל ולא  במועד  רק  הוא  החיוב  א : שלרש "י  , ביניה
ג לרש "י  ב : המועד . בחול  ג הוא   " להרמב כ שאי מה 
חיוב יש   בה  וג  רגלי נקראו   הכיפורי  ויו השנה  ראש 
יו ־טוב קדושת  מעצ הוא  החיוב  לרש "י  ג: עצמו . לטהר

ושותה . אוכל כשאינו   ג הרגל זמ כל להיות וצרי
     

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י : הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע  אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï‡ .˙Á‡ ‰Ú˜a ÔÈÏÎB‡ B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»
dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿

Ïb‰ ÈtÓ ,‰f‰ ÌÚ f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈
‰Ú57.ÏÚÈ ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי  תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב  אחת.56)לדרוש מכוס 

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי  יבוא שלא

.È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ‰ÊÂ ‰‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰˙È ‰M„˜ ‰Ê „Â .ÌÈLet ÌÈ‡˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ

‡MÓ LBÙe Ì„‡ Ïc ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙‰Ë È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ˙eLÈt‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡ÈÓ Ûeb‰ ˙‰ËÂ ,ÌÈÚ‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙ÓBb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆

  

הטומאות  מהלכות בתורה  הכתוב  ש "כל כתב  ח ' בהל'
 החולי אבל וקדשיו ... המקדש  לעניי אלא  אינו  והטהרות
ובהלכה  כו '". טמאי חולי לאכול ומותר איסור  בה אי
אוכלי היו   הראשוני  חסידי כו ' שמותר "אע "פ כתב  י "ב 
הגו וטהרת היא ... יתרה  קדושה  זה  ודבר בטהרה ... חולי
וגורמת  הרעות הדעות מ הנפש  קדושת לידי  מביא 
אכילת   א הלא  קשה  ולכאורה  וכו '" לשכינה  להדמות
הרעות  הדעות מ הנפש  קדושת לידי  מביאה  בטהרה  חולי
.חולי ולטמא  בטומאה  חולי לאכול לכתחילה  מותר מדוע 
מחיל  "ילכו  של באופ הוא  יהודי  של עבודתו  שסדר אלא 
שאסרה  מה  ש "דיי באופ היא  העבודה  תחילת חיל". אל
לעבודת  להגיע  אלא  בזה  להסתפק  לו  אי אבל התורה ", ל
למעשי האפשרות בכלל נשללת שאז ופרישות הבדלה 
" ברמב ההלכות סדר  ג וזהו  הרעות, ודעות  הרעי
, טמאי חולי לאכול שמותר ההלכה   לומדי שתחילה 
הולכי ואח "כ  חיל כבר זה  הרי  בתורה  הלכה  שזוהי  ומכיוו
מעלת  את המבארת להלכה   ומגיעי חיל אל מחיל

הפרישות.
שמותר  שמה   העול שדעת  חסידי אצל הידוע   וכפתג
אבל  היתר. למצוא   לפעמי אפשר שאסור ומה  מותר,
ומה  אסור בוודאי  שאסור שמה  היא  החסידות שיטת
זה  שעניי בלעדיו  להסתדר אפשר  א לחשוב  צרי שמותר
שאע "פ   " ברמב מפורשת הלכה   כי ־א מצווה  הידור אינו 

בפרישות. להתנהג יש  זאת בכל  המותרי  ענייני שיש 
       

בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿«


 

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa ‰Ê ÔÈÚ e‡e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

 1 
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני  ששה יבאר
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זכוכית  כלי  שבים. מחיות או העוף  מעצמות העשויים כלים
כלי פשוטי  ואדמה. אבנים גללים כלי  ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ  כלי  פשוטי  ומקבליהם. מתכות כלי  ופשוטי  חרס 

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰Bz‰2,BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È‰ .OÁ ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ BÚ B‡ „‚ B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ‰f‰ ˙‡ C‡ :Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎe4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆

Ó‡ OÁ ÈÏÎeÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ L‡ OÁ ÈÏÎe : ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.eaL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק  שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני  בפרטי  הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב : מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב 

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק  לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני  כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי  "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰Bza Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈw‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙BaÏ  ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈe „Ïa11‰tˆÓ‰12 ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa B˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי  ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי  חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי  רבינו עלֿידי  מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי  שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני 
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק  "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב  היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב  שם מי "ד. פי "ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף  לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי  (רב  נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק  בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי , את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף  העשויים שכלים סובר
ציפוי . בלי  כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי . בלי 
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב ' יום וב 'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני  טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי 

.‚ÌÈÏk14 dBÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,B‰Ë  ÌiaL Ïk .ÌÈB‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15ÓvÓ „‚a ‚B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚ B‡ :Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ  „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
aÁ .ı‡a Ï„b‰ ÔÓ  BÚ Û‡ ,ı‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú eaÁ BaÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»

‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ 22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

מי "ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע  יולדת נדה, וזבה, זב 
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס " משכב זו מטמאי  לכות
שישנם  מפני  מדרס , טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב ).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי  עור כלי  עץ , כלי  פשוטי  כגון בלבד,

ד.16)ה"י ). אות ה"ב  פרשת 17)ראה כהנים' ב 'תורת
ה"י . ו, פרשתא שם.18)שמיני  כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב , פ "ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ  הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי  כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי  אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי  שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק  עילה להם לכשתימצא הכתוב ), (מגזירת
מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואף ֿעלֿפי  טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט  כאן רבינו כתב  מאיר,
ומשמע  הקבוע , השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי 
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני  וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע  כאילו השני 

השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ  הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È‰Â :Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ zÎÏ Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב .23) למעלה רבינו 24)ראה פסק  וכן א קח , שבת
ה"י . תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ "א ע "י  עוברת אינה
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אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף  ועור

.‰ÈcÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ eÊb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙ia ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È‰  ÒÁ ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
ÒÁ ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ôk ‰‡ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

ÔÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ eÊ‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË eÊ‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óez Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBO38Ô‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי  בין בתורה נמנו לא
בן 30) ויסי  צרידה איש יועזר בן יוסי  אמרו: ב  יד, בשבת

גזרו  ביתֿהדין) ואב  הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן
זכוכית. כלי  ועל העמים ארץ  על החומר 31)טומאה

זכוכית. עושים שממנו אֿב .32)הגלמי  שם, יוחנן ר'
זו 33) בסברא נימקו ב  טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב "ד

לא  למה תשאל "ואם מוסיף : והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב , חרס ?" ככלי  מאווירו יטמא
בלי מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי  שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט  שהוכרחו ומפני  נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח , ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב ).37)קיבול. טו, (שם חרס  כלי  תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים
אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי  נגיעה ע "י  נטמאו

א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים
כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים

הארץ . ובין השמים בין באויר התלוי  דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ  ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈB‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים
מפרש  א נח , בשבת רש"י  א). פ "י , כלים למשנה בפירושו

כרבינו. פירש ב  טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"
חרס . כלי  הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת

ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ‰ Cc47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È‰  ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È‰  ÈÚ‰ ˙Èa Cc d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏe¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט .44) סט , במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי  שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי  עלֿידי  אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט  דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע  לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒÁ ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÒÁ∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈
;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ L‡ :Ó‡pL .ÌÈÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»

CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó  ÒÁ ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈
.B‰Ë  CBz BÏ»

מ "ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני  פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙BBi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈtÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰  ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡ ‡È L‡ c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa  »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡ ‡È L‡ c Ïk :Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ "א.55) פי "א, קנח .56)כלים פיסקא מטות 'ספרי '
יבשים 57) דברים מקבל כלי  כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני  מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף  וריקן, מלא מיטלטל שק  "מה דרשו:
כשהם  אותם לטלטל שאי ֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק . דומים שאינם מפני  טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי  נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï‡ ;‰Bz ÈcÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ
ıÚ64˙Èa BÏ LiL  ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈

Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL  ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆
c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«

?ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿
ÂÈÁÂ f‰ Ò„Óa Ï‡ ,Ò„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ

‰Bz‰ ÔÓ71Ïk  kLÈ L‡ kLn‰ Ïk :Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»
e‡aL BÓk ,kÓÏ B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ô‰ÈcÓ Ò„Óa ‡nË˙Ó  kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ "א.60) פ "ב , עץ .61)כלים מעור 62)של עשוי  נוד
עץ 63)בהמה. כלי  סוגי  רבינו מונה ה"א בפ "ד לקמן

סופרים. מדברי  אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
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קו               
         

הערב ". עד וטמא . . . שק  או עור או בגד "או מסיים:
ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל

קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק  האמורים
ב ). פו, "וכל 67)(שבת  מהכתוב  למדנו שטומאתם מפני 

"וכל  ממשיך: והכתוב  ה"ב ), למעלה (ראה עזים" מעשה
עץ . לכלי  (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ ", בבא 68)כלי 

א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח , בכורות
ה"א.71) פ "ז ומושב  משכב  מטמאי  גזרו 72)בהלכות

מתכת. כלי  שיטמאו עליהם

.‡È‚e‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈc ‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»

ÌÈ„l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡˜p‰ ‡e‰ 74ÌÈ„‚k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב 'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח , ו פרשתא שמיני  פרשת

לריבוי . נדרשת "או" המלה הלבדין.

.ÈÔÈÏ„b‰ ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚k ÔÈ‚e‡‰78ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰t‰Â Òeq‰ fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆn‰ BÓk Ô‰Ó ‚È‡‰79˜Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏÁ‰ Ï‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡  ÌÈzLÙe ÓvÓ ÔÈa ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈeÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב )76) כב , (דברים הכתוב  מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב , וחוטי  שתי 
בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי  שקים 79)תנא

להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים
בטן 80)בספינות. סביב  ומהודק  הכרוך רחב  איזור

ה"א). פ "ח  שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל
(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚ÈO‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈÓz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Òh‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰  ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

ÒÁ ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
˙ ÈÏk „Á‡Â90c ÏÎÏ91ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»

˙BÙÚ‰ ÔÓ92È‰  ÔLka Ô˙B‡ ÔÈÙBO Ck Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈
epz‰Â .ÒÁ ÈÏk ‰Ê93ÌÈÈk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏMÓ B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ 97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL ÒÁ ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב .82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ  בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב . קרקע .86)מין מגידולי  קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים

מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב  לג, זרה עבודה במסכת
מאוד  רכה אבן מ "א) פ "ב  (בכלים רבינו ופירש צריף . של

במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל
קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט  בין שהוא,

מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב  שדפנותיו 94)הוא תנור
קדירות. שתי  להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,

פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,
מחרס . עשויים ושלשתם וב ). מ "א, תנורים 96)ג מיני 

אותם  שמחברים מפני  בנינות להם קורא רבינו גדולים.
לאדמה. מחו 97)בטיט  שהם וכל אף ֿעלֿפי  לקרקע , ברים

שהתורה  מפני  והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע  מחובר
יותץ . וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

   1 
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי  העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי  קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי  דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È‰  »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL „ ‰OÚiL ‡e‰Â .eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«

B‡ ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È‰  ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

LÁ ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈLÈ‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט "ו.2) פי "ז ומשחקי3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב '. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי  תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי "א, ו פרשתא שמיני , פרשת כהנים' ב 'תורת
 ֿ תלמוד מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף 
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב ): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט  זו
נגמרה  - כיס  או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי  פשוטי  ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ  פרי 
-6)קשים. השומע  אילם אבל מדבר, ואינו שומע  אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ "ז

.ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
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קז                
         

ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆
ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈

‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏbÓ ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆
ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈

‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk  ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««
Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ

‰Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL BcÏ Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈
CÈˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ

BÏ21 ËeLt‰ ÈÏk‰ ‡MÓ Cv‰ ÏÚ ˙i‰ Ï‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»
e‡aL BÓk ,Ô‰ÈcÓ ‡ÓËÂ ‰Bz‰ ÔÓ B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי  החלק 
מ "ט ). את 11)פי "ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ  חתיכת

המידה  שפת כל על המחק  את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק  הוא כבד, המחק  ואם הגודש, על ונופל
מעץ , הם והמחק  מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי 
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,
דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק , גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט 
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי  וחנווני  הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף 

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי  עני 
מבלי הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי  בתענית יושב 

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי 
השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע "פ  הבית

מסיימת:15) (המשנה המכס  ולהבריח  שם להסתירה כדי 
אוי אומר, אם לי  אוי  זכאי : בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי 
יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב  סט , בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי  בן יוחנן שרבן
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי  ישרים כי  ו): יד, (הושע  הכתוב 

בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב  במשנה מי "ז. שם
מתכת  של היא שאם עץ ", "של הוסיף  ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אף ֿעלֿפי  מיטמאה היא הרי 
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ "א שנתבאר כדי17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק 
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ  לוח 
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ  של או מתכת של בחרט 
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני  בנייר או בקלף  השתמשו
כדי השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ "ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי  הכלי  יהיה לא זה חלק  שבלי 

הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ "א 22)התוספתא:
חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ  כלי  שפשוטי  ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡  B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊa ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈
ÔÈÙBˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È‰  »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆

˙Ú ÏÎa ÏÊa‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈
˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆiL28ÛÒk‰Â ‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆

Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ  ועליו 25)חתיכת
אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו

העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני  שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני  טומאה מקבל

קבוע . מילוי  זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי 
כשמחליקים 28)וכסף . המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ "ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
בשופין"). "שפן כל 29)מ "א: לה אין הברזל נסורת אבל

שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,B‰Ë  Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙ÙBÙL .„Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó  ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡  ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
‡È‰ È‰  ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ôl‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙ÙBÙL Ï‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«

.ÔÈeLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ "ח  שם רגלי31)תוספתא, עמידת לכוון כדי 
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,

לרגלים. מתאימים קיבול בתי  בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי "ז. חלולה.33)פי "ז והיא  תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף  קנה
"בכיי ". במשנה ונקרא לבן, ספוגי  ֿ 36)חומר צמח  מין

הוא  רב  זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט : ד, (במלכיםֿב , אדם למאכל ראוי  ונעשה מתמתק 
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט 

.‰˙ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó 41Ï˙ka dÚ˜ .42C„k dÚ˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È‰  d˙Ïa˜43C„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆

‰B‰Ë  d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È‰  d˙Ïa˜ C„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
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‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C„k ‡lL ;48‰B‰Ë 49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»
‰B‰Ë  d˙Ïa˜ C„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי , חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח , למזוזת הפתוח  צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני  מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי  נקרא אינו עראי  וחיבור מעשה, שינוי  עלֿידי 

במסמרים.42) קבע  של ראויה 43)חיבור שעודה לפי 
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי  לפי 

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי  קביעתה הרי 
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע ,
לתוכה  להכניס  הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי .45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני  אבל מתכוון, הוא

כלי ,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני  המזוזה בה והכניס 

בכוח . לחיצה לא 49)ידי  לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח  לא שהרי  כלי , היתה
שבאה  והכוונה מהודק , בלתי  בחיבור אפילו הכותל לגבי 

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע  של בחיבור
סדרי בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈÒp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡L ˙eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55 ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È‰  »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ "י .51) פכ"ב  מאוד.52)כלים דקים עץ  שבבי  פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ  "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי  מין

לגמי ). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי 
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי ועל הקרקע  על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË  ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,B‰Ë  ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי  על להנעיל היו רגילים מ "ה. פי "ד שם
הקוצים. מפני  הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי 

עצמה) הבהמה לצרכי  העשויים (הכלים בהמה משמשי 
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני  רב , מנמק  - א נט , שבת במס ' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי  להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה אי ֿאפשר 59)כמשמשי  גמי  של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק  משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.ÁBv‰60dÓB˜Ó ‡LÂ d‡ÈˆB‰Â BÚa ˙ÈÏbÓ «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»

˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰ 62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»
ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ Bˆ Ï‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ "ב .60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני 
חשוב  כך ומפני  הכיס , תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח  רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט  הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב 'הגהות שנפשט  לפני  אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש

ה'תשע"ח  אייר כ"ט  שני יום 

   1 
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי  עץ  כלי  יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי עמו. נמדד ומה סאה מ  מחזיק  אם לידע  הכלי  מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק  שאינו עץ 

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ „3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ 4‡ÏÂ ‰Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜ÈÂ¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È‰  ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ‡Lk ‰Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈

 LÈa ÌÈBk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈÙBÒ7el‡ ÌÈ„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ Èc8 ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜ÈÂ ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜ÈÂ ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח  להיות עשוי 
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי  אמרו ב 
מפני טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי  להראותו אותו
עץ  כלי  דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי  שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק  נכתבו ששניהם לשק , (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק  דומה כשהוא רק  מטמא עץ  כלי  ודרשו: לב ) יא,
זו). הלכה בסוף  (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע  או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני  פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני  אף  במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק 

במילואם. מיטלטלים
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.‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰z10Lw‰ ˙eÎÂ11ÌÈw‰ ˙eÎÂ12Be ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ‰‡Ò ÌÈÚa‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
ecc17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ Be , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È‰  ‰‡Ò ÌÈÚa‡Ó ˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ
ıÚ ÈÏk Ïk ‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ  ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆

ÔÈ‡  ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ÔÈÏa˜Ó‰ BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי  נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי  גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף .12)כוורת מקני  עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי  מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ 
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי  שעומדים אלכסנדריא תגרי  של
החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט  רחוקות,
הים. חוף  שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני הספינות, מן להורידן מבלי  לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב , לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי  מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע 
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ  חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי  נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה
והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח  תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי  אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק  באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע  השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני  לטלטלם וקשה
מפני מלאים, מיטלטלים כבלתי  להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי  על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני  כמה ידי  על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני  דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים

כמותו. פסק  שרבינו במשנתינו יהודה רבי  דברי  סיום הוא
רבינו 23) של שיטתו עיקרי  סיכום דבר. לכל עץ  ככלי  ֵדינו

א. האלו: ההלכות שתי  את היטב  יסבירו עץ  כלי  בדיני 

טילטולם. מידת הוא עץ  כלי  בטומאת הקובע  הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
העשוי עץ  ככלי  מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב . מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק  מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי 
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני  אף  במילואו, מיטלטל
מהכשירו  גורע  אינו ריק  כשהכלי  הטלטול ג. במילואם].
שכלי כאן, בהשגותיו הראב "ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
אדם  בני  של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי  לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע  זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט  מסתעפים אלה עיקרים
כלי .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק  אפילו לנחת" "העשוי  עץ 
ומשקל  לשק , דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני  טומאה,
להתטלטל  העשוי  כלי  .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי 
שהרי סאה, מאה מחזיק  אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי  הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ  כלי  .3 המכריע .
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי  לטלטל אדם בני  של דרכם אין שהרי  עשוי ,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ ). רומא (דפוס  כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‡Le ;ÔÈB‰Ë ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È‰  ‰‡Ò ÌÈÚa‡26ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח ,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני26)שהם זה, דין מנמק  הראב "ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם

כך.

.„BeaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìea »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È‰  »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ  ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìea ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30ÈÚ ÔÈ‡L ,B‰Ë ‡e‰ È‰  ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚‰ ÈÚ Ï‡ .32f‰ ÈÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡  Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב . מחזיק 29)ואמה שכזה כלי  אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק  רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי  לומר תטעה שלא "בשיבורו",
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היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני  הממד של

צרעת). הכלי .30)בטומאת דפנות עובי  מקום
והרי31) הכובד, שקובע  מפני  ממעט , אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי  בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק 

מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק  מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע  הזר 33)מחוץ 
מבחוץ . ומחובר הכלי  משפת למעלה במשנה 34)נמצא

נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡  «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ  ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני  כתוב  במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני  כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי  נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב , מד, שבת כרש"י  מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני  חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י "ג פרק 
עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני  כלי  שהיא מפני 

שפת 40)שבתוכה. על העודף  התיבה של החלק  מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל 

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42eÓ˜ Èeqk43 Úe˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡  Úe˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»

˙Be‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ  ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«
BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ 47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק  מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט  החיצון ודופנן מבחוץ  נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ ,47)כרגיל הכלי  את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף  אין

.ÊBk„k ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,Á‡ „a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.B‰Ë  ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
ew ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È‰ ‡l‡50el‡ È‰  ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈB‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני  פירוש,

   1 
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי  כלי  יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
כלי והעושה הכלים, חיפויי  ודין מלאכה. בשעת ושלא

ממתכת. ומקצתו העץ  מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,B‰Ë »¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ïh‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙BÚw‰ ÁÈpÓ È‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ïh‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È‰L ,„Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
B‰Ë ‰Ê È‰  „Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

 ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈

ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13Úz‰Â ÌÈtÒn‰Â ÁÓ‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««
ÏBÁÎn‰Â14zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙Èe ,16‡ÏË ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈËe˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙Èe ,18˙BÊB‚t‰ ˙Èe19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ

ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»
ÈÏk‰ È‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‡ËÓ˜ Èeqk Ï‡22‰z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ

LÁ ÏL LaÎn‰Â25‰z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»
ÔÈzÓw‰Â26Ïw‰Â ,dlL27,Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆

‚p‰ ˙Èe28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL Ïw‰Â ,˙BBpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆

nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ
˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈe32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»

‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»
ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk »≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈

„Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק  מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי שפשוטי  אמרנו, ה"ג בפ "א למעלה קיבול, בית להם

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
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טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ 
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי 

שווים. דיניהם ואין עץ , כלי  פשוטי  כהנים'4)של ב 'תורת
שהוא  מיוחד שק  "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני  פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי  ואת האדם את משמש
משמשים  שהם . . . השולחן מרבה אני  אף  בהם), משתמש
ואינו  . . . הסולם את ומוציא האדם, משמשי  ואת האדם את
הדינים  לכל יסוד משמשת זו דרשה האדם". משמשי  משמש
יבואר  ופירושה זה, בפרק  הראשונות ההלכות שבשלוש
ריבוהו  "ולא רבינו של [מלשונו הבאות. הערותינו מתוך
עץ  כלי  בפשוטי  שנלמדו הטומאות שכל משמע  חכמים"
"אסמכתא". היא והדרשה דרבנן, טומאות הן זו, מדרשה
בבבא  ה'תוספות' דעת וכן ספר, בקרית המבי "ט  פירש וכן

שאני ]. ד"ה א סו, לצורך 5)בתרא בין בו שמשתמשים
עצמו. האדם לצורך ובין כלים,6)כלים עליו מעמידים

עליו  לאכול הכלים באמצעות שלא גם בו משתמש והאדם
גופו. קטן.7)ולהשעין משמשי8)שולחן הם כלים

של  משמשיו משמשי  נקראים כלים משמשי  ולפיכך אדם,
באמצעות 9)האדם. שלא עצמו האדם את לא אבל בלבד,
הנר 10)הכלים. אין - שכבה אחר אבל דולק , כשהוא

לה. בתים 11)צריך עושי  בו שמשתמשים דפוס  כגון
המותחים  מצנפות לשוזרי  מידה המשמש דפוס  וכן לתפילין,
כל  ז. פט "ז, כלים (משנה שזירה בשעת המצנפת את עליו
עלֿפי מבוארים שלפנינו, בפרק  המפורטים הכלים שמות

כלים). למסכת שלו המשניות בפירוש של 12)רבינו כיסוי 
הדברים 13)קופסה. לכל נמשכת "תיק " התיבה

הכוחל". "ובית בכלל) (ועד עד לקמן, כף 14)המפורטים
העין. לתוך הכוחל את מכניסים שבה של 15)קטנה, חרט 

בפירושו  (רבינו שעוה של לוחות על בו שחורטים מתכת
ב ). משנה יג פרק  הכוחל.16)לכלים מונח  שבו הכלי 

מ "ד).17) פט "ז שם (רבינו עליו" שאוכלין מעור, "כלי 
התרמיל 18) את כורכים ויש חצים, בו להשים מיוחד תרמיל

בית  לו יש עצמו [התרמיל החצים. בית נקרא זה ועור בעור,
מפרשים, ויש כאן. הנידונים כלים לסוג שייך ואינו קיבול,

עצמם]. החיצים את בו שכורכים רחבים.19)עור חיצים
כמו  שם מפרש ורבינו "הפגושות". הגירסא: במשנתנו
קבלו", "ומחי  ט ) כו, (יחזקאל הכתוב  על ומסתמך שכתבנו,

פגשוהי ". "ומחת הכלים 20)ותרגומו: כל ידוע . זמר כלי 
בית  להם כשיש אבל קיבול, בית להם אין למעלה המנויים
בלבד, אדם לתשמיש עשויים אפילו טומאה, מקבלים קיבול

בלבד. מלאכה בשעת המשמשים יודע 21)וכן אינני 
בשעת  משמשים וכדומה וסייף  סכין של תיק  כיצד לפרש

הדעת. על מתקבל ביאור מצאתי  ולא תיבה 22)מלאכה.
בגדים. בה שמצניעים מקמטרא.23)גדולה קטנה תיבה

"טנא".24) מלשון כתוב 26)נגר.25)סל, במשנתנו
שגבה  כיפה כעין העשוי  כיסוי  רבינו ופירש "והקמרין",

עליו 27)קמור. שמותחים דפוס  הוא שקולב  מפרש, רבינו
תורה. לספר תיק  לעשות גדול 28)עור עץ  של יתד

הנגר. של תיק  פירושו הנגר" ו"בית הדלת, את בו שסוגרים
המנעול.29) זה 30)תיק  [אין המזוזה. את בו לכרוך תיק 

מפני ה, הלכה ב  שבפרק  למזוזה שחתכה לשפופרת דומה
שם]. כסף ֿמשנה ראה קיבול. בית לה יש ששפופרת

המסתכלים.31) את לבדח  כדי  בו משחקים הזמרים
"שני32) רבינו: ומפרש סוליית", של "ורביעית במשנה:

ביד  העצים שני  יהיו מאמה, יותר אחד כל אורך עצים
קצב  (לפי  הניגון לפי  באחד מהם אחד ומכה המצחק ,
למקוננת  אותו וייחס  "וברביעין", ובנענעים ותרגום הניגון).
שיקוננו  לפי  ו) משנה טו פרק  כלים ראה מקוננת, = (אילת

אצלם". המתים מל 33)בו העושה עני  מלאכה אכתו בעל
ונקרא  השמש, בפני  עצמו על להגן סוכך לו ועושה בחוץ ,

להגנה. שנועד מפני  שסומכים 34)"גנונת" קטנות קורות
המיטה. את המיטה,35)בהן יד על ניצבים מוטות שני 

מקל  משעינים ועליהם למרגלותיה, והשני  למראשותיה אחד
מפני במיטה השוכב  על להגן וילון עליו ותולים ארוך

עליו.36)הזבובים. נשענת והיא המיטה, תחת המונח  עץ 
ולא 37) למעלה שנימנו הדברים לרוב  מתאים זה נימוק 

שכל  משמע , הכסף ֿמשנה של [מלשונו ראב "ד. ראה לכולם.
בלבד]. מלאכה בשעת כלים משמשי  הם כאן הנמנים

.ÔaÏÓ38‰hn‰39˙BwÙa LaÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,40LÈÂ «¿≈«ƒ»ƒ»»¿À»¿ƒ¿≈
BÏ41‰hn‰ ÌÚ ÔaÁnL ÌÈÏ‚42‡nË˙Ó ‰Ê È‰  «¿«ƒ∆¿«¿»ƒ«ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

‰hn‰ ÌÚ43‰hn‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ˙B È‰L ,44È‰Â ƒ«ƒ»∆¬≈¿ƒƒ¿≈«ƒ»«¬≈
B˙ .‰È‡Ó „Á‡k ‡e‰45˙BBLÏ ÈzL ÏÚ46È‰Â ¿∆»≈≈»∆»¿»«¿≈¿«¬≈

‰hn‰ ÏÚ dB‚ ‡e‰47,ÌÈÏÁa ‚ÒnL Èt ÏÚ Û‡ , »«««ƒ»««ƒ∆¿…»«¬»ƒ
ÌÈÏ‚ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰48B‰Ë 49‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿≈«¿«ƒ»ƒ¿≈∆

„Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ÈLnLnÓ50ÈaÏÓk . ƒ¿«¿≈«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿≈
ÈÂÏ Èa51Ô‰L ,ÈM‰ ÈÏÎe Ô‰È˙BBpk Ì‰a ÔÈÏBzL , ¿≈≈ƒ∆ƒ»∆ƒ≈∆¿≈«ƒ∆≈

.ÔÈB‰Ë¿ƒ

ה"ב .38) פ "ח  מציעא בבא כלים, שלד 39)תוספתא
המיטה), (ארוכות ארוכים קרשים משני  מורכב  המיטה
בפנים  זוויותיה בארבע  המיטה). (קצרות קצרים ומשנים
על  עולה שגובהם מרובעים, עץ  של מוטות ארבעה עומדים

המי דפנות לשון גובה בכל המיטה. של הלשונות והן טה,
קצרה  וראש ארוכה ראש מכניסים שבהם חריצים שני  ישנם
והקצרות  הארוכות מתחברות כך ומתוך לזו, זו הסמוכות
קרש  עוד מוספים המיטה. שלד שהיא מרובעת, למסגרת
הלשונות. שתי  בין אחת ארוכה על מורכב  (=מלבן) אחד
המיטה", "פני  נקרא גביו שעל המלבן עם זה ארוך דופן
(כרעים) רגלים למיטה ועושים המיטה. חזית פירוש,
הרגלים  את לחבר היו ורגילים הקרקע . מעל להרימה
לשונות  שתי  גבי  על המלבן את מניחים ויש ללשונות.
לבין  בינו רווח  ונשאר למיטה, בחבלים אותו וקושרים
מן  למעלה הנמצא הלשונות לחלק  בהתאם הארוכה

המלבן 40)הארוכה. את לחזק  שתפקידן , טבעות כעין
שם). לתוספתא ביכורים למלבן.41)(מנחת

במיטה 42) מחובר המלבן ונמצא במיטה, מורכבות הרגלים
של 43)(כסף ֿמשנה). שהוא חלק  באיזה טומאה נגעה אם

המלבן. גם נטמא המיטה.44)המיטה, בחזית
שמעון.45) ור' יוסי  כר' ד. פי "ח , כלים ראה 46)משנה

המיטה. חלקי  תיאור לח . הערה למעלה 47)למעלה
שם. ראה המיטה. במיטה.48)מדפנות מורכבות

בו 49) טומאה נגעה אם אפילו כלל, טומאה מקבל אינו
מ 50)בעצמו. זה הבגדים מלבן את עליו לתלות שמש

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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בהלכה  למעלה יותר. לו צריך אינו מלובש וכשהאדם בלבד,
מלאכה  בשעת כלים משמשי  עץ  כלי  שפשוטי  נתבאר, א

טומאה. מקבלים אינם - בבית 51)בלבד המנגנים הלויים
על  מונח  מוט  על שלהם השיר כלי  את תולים היו המקדש,
על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני 

וד']. מ "ג פי "ח  לכלים בפירושו רבינו דברי 

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,B‰Ë  BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב .52) פ "א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח  הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי  רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי  קיבול שבית ג) הלכה ב  (בפרק 
שיש  עץ  שכלי  ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי  קיבול. כבית
בשעת  רק  משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו

מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈB‰Ë 58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ët  Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ L‡ :Ó‡pL ;ÔÈB‰Ë ¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈB‰Ë  ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL Á‡Ó ;‰‡ÓË61B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ  חלקי  את ציפה אם
ז.58)אחר. פט "ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ "ח  שמיני  פרשת כהנים' ב 'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ  בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי  - כלים חיפויי 
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי , ודיני 

לכלי60)לשק ]. טהרה גורם הוא שהציפוי  רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי  וגם ציפוי , בלי  טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי  מפני  העץ , כלי  את ביטל
מהעץ . זה 62)חשוב  ונימוק  מהכתוב . זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי  ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב 
אין  שאמרו כחכמים ב  כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב "ד  מצופים. שהם מפני  טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי  מוכח  א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י  פירוש לפי  אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני  התירוץ  קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני  באמרם שהחכמים
שהוא  מפני  המזבח  טהרת לנמק  צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי  אדמה, מזבח  לו קראה והתורה כקרקע 
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני  טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה

גורם  שציפוי  המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ 
ה"ב ]. פ "א למעלה ראה הכסף ֿמשנה). (עלֿפי  טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó  ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈

‰‡ÓË64 ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈
B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆

‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰  ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ
.B‰Ë Ïk‰  ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ  ו: משנה יג פרק  כלים
[המדובר, טהורה". - העץ  את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני  כלי  אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי  מסייע  אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני  כלי  כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי  עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע "פ  קובע  החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ , טומאה נגעה אם אפילו
העיקרי65)המפתח . החלק  במתכת. טומאה נגעה אפילו

השני וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח  של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק  משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח , היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי  מפתח , אינה שפותחת משמע 
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח ".
אינה  שהשן כתבו, שהרי  "ושבמפתח ", גורסים אינם טוב '
והרי המפתח ), בעץ  נתונה (כשאינה עצמה בפני  מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק  וכן עצמה, בפני  שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי  בדלת קבועה שפותחת משמע  א פא, ובשבת

וצע "ג]. רש"י )

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67 «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
‰‡ÓË68È‰  ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע "ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב "ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ  היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני  לנמק  [ואין עץ . כלי  כפשוטי  שהוא
שהרי טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ "א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ  הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק  טהרות ובסדרי  טומאה". מקבל
"עצי יא): י , (מלכיםֿא, שנאמר עץ , קראו שהכתוב  מפני 
הוא  הים בקרקע  אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני  כלי  היא שהטבעת מפני 
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואף ֿעלֿפי 

שעתיד  מפני  והטעם, המתכת. את לשבץ  קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב  נב , שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי קיבול שבית ב  יב , סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי  שבין הסתירה בישוב  ה"ג, פ "ב  למעלה

רע "א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,
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.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

Bbn‰Â ‰Ên‰Â75L‡ ÏL ˜Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««
ÔÈÏa˜Ó el‡ È‰  ˙ÎzÓ ÏL d‡OÚÂ Ô‰ÈpMÓƒƒ≈∆«¬»»∆«∆∆¬≈≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË77. À¿»

שם.70) בעץ .71)משנה קבועה שאינה מפתח  של שן
מתכת.72) "המעבר".74)שם.73)של במשנה:
התבואה 75) גרגירי  לניקוי  משמשים אלה כלים שלושת

והוא  שיניים, שלש לו שיש במעבר מנקים בתחילה שבגורן.
הפסולת  ואת החיטים את ומוציא הגס  התבן את מעכב 
ששיניו  במזרה מנקים זה בירור אחר כלֿכך, גסה שאינה
ולבסוף  בינוני , בגודל פסולת מעכבות והן וצפופות, מרובות

שיניים בעל במגוב  קטן,מנקים שביניהם והרווח  רבות
הדקה  מן דקה פסולת וקצת הגרעינים רק  נופלים כך ומתוך

למשנה). בפירושו הללו 76)(רבינו הכלים ארבעת
מעץ . המשנה 77)עשויים טומאה. מקבל הכלי  כל

חידשו  חידוש דבר יהושע  ר' אומר כולן "ועל מסיימת:
תמוה  לי  נראה זה דין פירוש, להשיב ". מה לי  ואין סופרים,
(רבינו  לדחותו יכול ואינני  אמרו הסופרים אבל מאד,
לכל  טומאה אחת שן תגרום כיצד היא: התמיהה בפירושו).

מרובות. ששיניו הכלי 

.ÁÏwÓ78ÓÒÓ BL‡a ‰OÚL79ÔBn ÔÈÓk80È„k «≈∆»»¿…«¿≈¿ƒƒ¿≈
Ba ÊÁB‡ ‰È‰iL81‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ 82e‰‡OÚ . ∆ƒ¿∆≈≈¿«≈À¿»¬»»

˙ÏÎB‡ ı‡‰ ‰È‰z ‡lL83Ïa˜Ó  ıÚ‰ ˙‡ ∆…ƒ¿∆»»∆∆∆∆»≈¿«≈
‰‡ÓË84. À¿»

ה"ב .78) פ "ד מציעא בבא מתכת.79)תוספתא של
רימון.80) כתבנית מעוגל שראשו מתכת של מסמר
קשה.81) קרקע  על הולך כשהוא עליו ויישען בידו,
פעולת 82) את לחזק  הכלי , לצורך היא שהמתכת מכיוון

ה). הלכה (ראה העץ  את משמשת היא הרי  המקל,
התמידי .83) הלחץ  ידי  על העץ  את מפצלת או מרקיבה

המקל. של התחתון בראשו הקבוע  במסמר המדובר זו בבבא
דבר 84) של וטעמו העץ . על לשמור שתפקידו אף ֿעלֿפי 

המסמר  שבלי  כאן), בכסף ֿמשנה (מובא קורקוס  הר"י  מבאר
המקיים  כדבר היא הרי  - כולו להתקלקל המקל של סופו

הכלי . כעיקר שנידון ומעמיד,

.ËÏwÓ ÔÎÂ85 Ba ˙Bk‰Ï È„k ÌÈÓÒÓ Ba ÚwL ¿≈«≈∆»««¿¿ƒ¿≈¿«
˙Îzn‰ ˙‡ LnLÓ ıÚ‰ ‡ˆÓpL ,‰‡ÓË Ïa˜Ó86. ¿«≈À¿»∆ƒ¿»»≈¿«≈∆««∆∆

ÈBÏ Ô‡OÚ87˙Îzn‰ È‰L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  ¬»»¿≈¿«≈À¿»∆¬≈««∆∆
.ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ¿«∆∆∆»≈

ב .85) פי "ד, שם כוח 86)משנה את לחזק  משמש המקל
המקל. את כלל משמשים אינם והם המסמרים, הכאת

(רבינו 87) לייפותו כדי  מצויירים, דקים מסמרים במקל קבע 
במשנה).

.È˙BiwÓ ÔÎÂ88ÏwÓa ÔÚwL ˙ÎzÓ ÏL89˙Ï„a B‡ ¿≈¿«ƒ∆«∆∆∆¿»»¿«≈¿∆∆
˙BB‰Ë  ÈBÏ90.ÌÈÏk‰ ‡MÓ ‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿≈…«≈»∆ƒ¿»«≈ƒ

כה,88) (שמות המקרא מלשון לארכה, חתוכה שפופרת

"ומנקיותיו". לקשט 89)כט ): היו נוהגים אמידים אנשים
וזהב . כסף  של בשפופרות מקלותיהם שהן 90)את מפני 

העץ . את משמשות

   1 
שתיגמר 1) עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר

לקבלה  העשוי  טומאה. מקבלים עץ  כלי  מאימתי  מלאכתם.
או  המשוררים נבלי  מלאכה. בשעת לסייע  או בה ליכנס  או
עמו  ניטלות ורגליו שניטל כלי  במקדש. המזמרים לוי  בני 

בהיפך. או

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »«≈ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
‰hn‰ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ıÚ ÈÏÎe .ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿≈≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«ƒ»

‚c‰ BÚa ÌÙeLiMÓ  ‰ÒÈÚ‰Â3Ób .4ÛeLÏ ‡lL ¿»¬ƒ»ƒ∆¿≈¿«»»«∆…»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó 5ıÚ ÏL ÌÈlq‰ .6ÌÒÁiMÓ  ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ∆«¿…

Ô‰È˙B˙ÙO7ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ‚ÈO‰ Èˆ˜Ú ˙ÎÈÂ ƒ¿≈∆¿ƒ¿…»¿≈«»ƒƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ
Û‡ ,‰Óz ÏL ÌÈlq‰ eÈ‰ .Ïq‰ Èab ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ««≈««»««ƒ∆¿»»«

ÔÈˆe‰‰ ˙k ‡lL Èt ÏÚ8,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ÌÈÙaÓ «ƒ∆…»««ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL9‰ÏkÏk‰ .10‰Èt ÌÒÁiMÓ  ∆»¿«¿ƒ»««¿»»ƒ∆«¿…ƒ»

˙BÈeÏz‰ ˙‡ Ó‚ÈÂ ÌÈˆe‰‰ ˙ÎÈÂ11˙BÒBk‰ ˙Èa .12 ¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿…∆«¿≈«
ÔÈÈ‚l‰Â13ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó  ÌÈÙaÓ ˙k ‡lL Èt ¿«¿ƒƒ««ƒ∆…»«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL ,‰‡ÓË14ÌÈBw‰ .15ÌÈpËw‰ À¿»∆»¿«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ
˙B˙Ïw‰Â16ÔÈˆe‰‰ ˙ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ  ¿«¿»ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ÌÈBw‰ .ÌÈ‡ˆBi‰17ÌÈ‚eÈq‰Â18 ÌÈÏB„b‰ «¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
ÌÈe„ ÈL ‰OÚiMÓ19Ô‰lL ÁÏ20‰Ùp‰ .21 ƒ∆«¬∆¿≈ƒ»…«∆»∆«»»

ÁÏ „Á‡ e„ ‰OÚiMÓ  ÌÈÊ‡Ó ÛÎÂ ‰k‰Â¿«¿»»¿«…¿«ƒƒ∆«¬∆∆»»…«
Ô‰lL22‰tw‰ .23˙BÈÙˆ ÈzL ‰OÚiMÓ 24ÁÏ ∆»∆«À»ƒ∆«¬∆¿≈¿ƒ»…«

˜Ú‰Â ;dlL25ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÈÙˆ Ba ‰OÚiMÓ  ∆»¿»¬»ƒ∆«¬∆¿ƒ»««««
Ô‰Èab Ó‚ ‡lL Èt26e‡ È‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó 27 ƒ∆…»««≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈ƒ¿

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙eˆÂ eOÚpM ‰ÓÏ¿«∆«¬¿««¿ƒ¬≈∆»¿»∆∆
B˙ˆ˜Ó ‚‡pL „‚Ï28,ÔÈˆe‰‰ ˙ÎiMÓ  ˙ÏˆÁn‰ . ¿∆∆∆∆¡«ƒ¿»««¿∆∆ƒ∆ƒ¿…«ƒ

ÌÈÒp‰ ÈÏk ÏÎÂ .dzÎ‡ÏÓ Ó‚ e‰ÊÂ29ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿«¿»¿»¿≈«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÈÓÏb .Ô‰È˙B˙ÙO eÓqÁ˙iL „Ú ‰‡ÓË30 À¿»«∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»¿≈¿≈≈

ÚpMÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜ÓÈt ÏÚ Û‡ .B˙eˆa ÈÏk‰ ‰O ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ¿»««ƒ
„Oa B‡˙Ï „È˙ÚL31B‡ ‰‚eÁÓa B˙BÂL‰Ï B‡ ∆»ƒ¿»¬¿∆∆¿«¿ƒ¿»

‡e‰ ÔÈ„ÚÂ el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBiÎÂ „ˆÚÓa B˙BtÈÏ¿«¿«¬»¿«≈¿«¬ƒ≈«¬«ƒ
ÌÈÏL‰ È‰Â ‰˜È˜Á qÁÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏ‚…∆ƒ¿≈¿À»¬ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰  B˙ÈÙÁ32ıÚ ÈÏk ÈÓÏb ÏÎÂ . ¬ƒ»¬≈∆¿«≈À¿»¿»»¿≈¿≈≈
ÚBkL‡ ÏMÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó33ÈÏk‰ ÔÈ‡L , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆∆¿¿«∆≈«¿ƒ

ÈÏkL ,ÈÈÚa B˜Â .‰tÈ˙iL „Ú ÈÏk eLÁ epnÓƒ∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆¿»¿≈«∆¿≈
ÚBkL‡ ÈÏÎk ÌˆÚ34.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÓÏb ÔÈ‡Â , ∆∆ƒ¿≈∆¿¿«¿≈»¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»

ÈÏk ˙eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏk35Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ≈∆≈»»«¿ƒ««ƒ
˙Be‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  Ba ÔÈLnzLnL36ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈À¿»¬∆

ÔÈÓBzÁ37 ˜ˆa Ô‰Lk ˙BlÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ„BqL «¿ƒ∆¿ƒ¬≈∆««¿∆≈»≈
Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙eˆ È‰L ,˙B‡nË˙Ó38ÈÏÚa ÏLÂ ; ƒ¿«¿∆¬≈««¿ƒ¬≈∆¿∆«¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÌÈza39B‡ ‡˜Òa ÔÚˆ Ì‡Â . »ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
Ô‰Ï ˙ÈOÚ È‰L ,˙B‡nË˙Ó  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBkÎa¿«¿¿«≈»∆ƒ¿«¿∆¬≈«¬≈»∆

„BÒ .ÈÏk ˙eˆ40ÌÈn‰ Ba ÔÈ˙BpL ÔÈÓBzÁ ÏL «¿ƒ¿∆«¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
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Ba ÔÈÙh˜nL41B‰Ë  ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡ÓË 42. ∆¿«¿ƒ»≈¿∆«¬≈»ƒ»
BÙtb Ì‡Â43‡nË˙Ó  ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó44ıÙ ; ¿ƒƒ¿≈«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«

B‰Ë  ˙Á‡ ÁeÓ45ÂÈÏÚ ÔÈÎBÚL Áel‰Â .46 ≈«««»¿««∆¿ƒ»»
ÌÈ˙lq‰L ıÚ ÈÏk .‡nË˙Ó47ÔÈ„wÓ48˙‡ ÂÈÏÚ ƒ¿«≈¿ƒ≈∆««»ƒ¿«¿ƒ»»∆

ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó  ˙Ïq‰49B‰Ë 50˙Á .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««
˙BÒBb‰52˙BˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó 53ÏL ;‰B‰Ë  «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆

Bzb54‰‡nË˙Ó 55˙Bb ÏLÂ ,56‰Ê .‰B‰Ë  ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆
ÒpÎÏ ÈeOÚ‰Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó  ‰Ïa˜Ï ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰«¿»∆»¿«»»¿«≈À¿»¿∆»¿«≈

.B‰Ë  Ba»

מ "א.2) פט "ו המיטות 3)כלים את לשפשף  היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי  דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי  סלים
וכדומה  דקלים מעלי  או מיובשים מעשבים דקים, מענפים

עץ . כלי  נקראים תתפרק 7)– שלא כדי  השפה, את יקשור
שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,

העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי  כמו אותם משאירים
נקרא 10) היד ובית גמי , של יד בית לו שמחובר סל

הסל. את בו שתולים מפני  שלא 11)"תלויה", זמן כל
הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר

כוסות.12) בו להניח  מיועד גדול בית 13)סל פירוש,
מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי  עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח  לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי  את תחילה יקחו הגדולים,
ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק '
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט  או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף  עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב  וכשהגיע 

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני19)לרוחב 
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני 

ברש"י מובא גאון, האי  רב  ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני  קמח , בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ 
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי  סתם "נפה" כתב  ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק  נמוך הם 23)זר וערק  קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני 

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני 
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי  נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי  על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ "כ 29)בפכ"ב  שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב  שם במשנה מ "ב .

כך. לגרוס  יש כאן כבר 30)שגם שנחקק  כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית

(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע  להחליקם אותם, לשוף 
מתכת). כלי  דין פ "ח  (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון

כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,
בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני 

מפני יוחנן רבי  מנמק  - ב  כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני אומר נחמן ורב  כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע  מ "ח . פי "ב  כלים
כתוב : ה"ו פ "ב  בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני  פירשע , משל בחולין 34)חוץ 
עצם  כלי  יוחנן רבי  של נימוקו שלפי  אמרו, - ב  כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי  נידונים נחמן ולרב  עץ , ככלי  דינם
(ראה  נחמן רב  של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו

קיבול.35)השלמות). בית לו מ "ב .36)שאין פט "ו שם
בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של

שאין 38)מיוחדת. אף ֿעלֿפי  טומאה חכמים עליהן וגזרו
אדם  משמשי  שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם

פשוט ,39)וכלים. דף  על חלותיהם עורכים בתים בעלי 
כלי . צורת לו לתת טרחו פני41)שם.40)שלא טחים

מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה
ובעלי קיבול, בית לו שיש בכלי  השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק  בדף  השתמשו בתים
כסף ֿמשנה). (ראה החלות פני  את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף  קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי 
בשיפוע .45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אף ֿעלֿפי 
עליו 46) שעורכים דף  שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי והוא שורות), (שתי  מערכות בשתי  האפוי  הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי  ורב  מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ  כלי  שפשוטי  ואף ֿעלֿפי 
לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי  שצורת מפני  מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי48)עושי  מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי  סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח  לניפוי  בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב  עץ  ללוח 
יותר  שגרגיריה מפני  נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק 
מיוחדת  בתבנית עשוי  שהוא מפני  טומאה ומקבל עבים,
פ "ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני  טמא? סלתין של מה "מפני  אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי ". שיחזירו עד טהור בתים בעלי  ושל לכלי ,
ללוח  כשיש שמדובר ב ) קמה, דף  (כלים טהרות' ב 'סדרי 
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי  מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני  המסגרת, לתוך הלוח 
עתיד  שהרי  כשהוציאו, אפילו כלי  מתורת הלוח  בטל
בעלי של בכלי  מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי 
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ .50) כלי  רחבה 51)כפשוטי  עץ  של כף  כעין מ "ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני  את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים
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קטו                
         

לגת. מחוץ  את 55)להשליכה בה לקבץ  שתשמישה מפני 
התבן 56)הפסולת. את או התבואה את לקבץ  שתשמישה

והמוץ .

.Ïk57ÔÈÈBÏz‰58ÔÈB‰Ë59ÏL ‰Ù ÈÈBÏzÓ ıeÁ , »«¿ƒ¿ƒƒ¿≈»»∆
˙Bb ÏL ‰k ÈBÏ˙e ,ÔÈ˙lÒ60,„È ÏbÓ ÈBÏ˙e , «»ƒ¿¿»»∆¿»¿««»

ÔÈLla‰ ÏwÓ ÈBÏ˙e61˙ÚLa ÔÈÚiÒÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿««««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒƒ¿«
‰Î‡ÏÓ62‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa BÚiÒÏ ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿»»∆«¿»∆»¿«¿ƒ¿«¿»»

‡nË˙Ó 63.B‰Ë  „Ïa ÈÏk‰ Ba ˙BÏ˙Ï ; ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«»

מ "ד.57) או 58)שם תלויים נקראים הכלים של יד בתי 
הכלים. את בהם שתולים מפני  מפני59)תלויות,

ואפילו  בלבד. הכלים את לתלות כדי  רק  בהם שמשתמשים
שאינם  יד בבתי  ומדובר היד. בית נטמא לא הכלי  נטמא אם
של  חיבור המחוברים אבל לכלי , קבע  של חיבור מחוברים

הכלי . מן כחלק  דינם - גדולה,60)קבע  כברה
מהתבן  התבואה את לנקות כדי  בגרנות, בה שמשתמשים

בו. בראשו 61)המעורב  מחודד מקל תוחבים המכס  בלשי 
סוגי או חפצים שם נטמנו לא אם לבדוק  כדי  הכרי , לתוך

המכס . להבריח  כדי  יקרים מכניסים 62)פירות האנשים
את  עליהם להקל כדי  הבילוש, או הניפוי  בשעת לתלויה יד

כלֿכך. קלה שאינה משמש 63)העבודה הוא שהרי 
הכלי ). את בו (לתלות מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת
מקבלים  כאלה עץ  כלי  שפשוטי  ה"א) (פ "ד למעלה ולמדנו
קטן  קיבול בית לו יש בלשים של שמקל [נראה, טומאה.
הערימה  בעומק  הנמצאים דברים הבלש מוציא ובו למטה,

הנבדקת].

.‚ÌÈBLÓ‰ ÈÏ64ÔÈ‡nË˙Ó 65ÈÂÏ Èa ÈÏ ; ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÔÈB‰Ë  Lc˜na Ô‰a ÔÈnÊnL66ÔBËa‰ .67 ∆¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

ÔBÓË˜p‰Â68ÒBÈ‡‰Â69.ÔÈ‡nË˙Ó  ¿«ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ

מ "ו).64) (שם לכינור דומה שיר חשיבותם 65)כלי  מפני 
בית  להם שאין אף ֿעלֿפי  טומאה שיקבלו עליהם גזרו

לקבלה. עשוי  טומאה 66)קיבול גזרו לא בביתֿהמקדש
במשנתינו). ורא"ש שהמנגן 67)(ר"ש גדול, ניגון כלי 

בטנו. על אדם 68)משעינו של קב  בתבנית עשוי  ניגון כלי 
רגל. בידה,69)קטוע  עליו מכה שהמקוננת קטן תוף  כעין

בפירושו). (רבינו קינה דברי  השמעת אגב 

.„˙„BˆÓ70‰cÏÁ‰71nË˙Ó ÌÈaÎÚ ÏLÂ ;‰‡72 ¿««À¿»ƒ¿«¿»¿∆«¿»ƒ
˙eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Ïea˜ ˙Èa dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰B‰Ë ¿»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈»∆»«

.ÈÏk¿ƒ

עשויות 71)שם.70) חולדות לצידת המיועדות המצודות
ולפיכך  כלי , צורת עליהן שמטביעה מיוחדת, בתבנית

טומאה. אחרת.72)מקבלות בתבנית העשויה

.‰ÔÈˆB˜73‰ÙÈÙk BÓk Ô‰a ÔÈ‚B‡L74da ÔÈÁÈpnL ƒ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ»∆«ƒƒ»
Ô‰a ÔÈ‚B‡LÂ ;ÔÈ‡nË˙Ó  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»∆

‰ÏB„‚ ‰e‚Ó ˙È˙k75 ÔÈhÁ‰ Ô‰a ÔÈˆB‡L ¿«¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆«ƒƒ
‰ÈÏÚ ÈÏk ˙Bz ÔÈ‡L ,‰B‰Ë76. ¿»∆≈«¿ƒ»∆»

מ "ה.73) פט "ז מערבה 74)שם קלועה גדולה  קופה
ומפרש  "פטיליא", כתוב  במשנה דקים). ענפים – (קוצים

תאנים  בה ונותנים צר, ופיה מערבה קלועה קופה – רבינו
רב . זמן שם להחזיקן עלֿמנת במשנה:75)מיובשות

חטים. בה לאחסן משמשת והיא שהיא 76)"חסינה",
כשהיא  למקום ממקום להיטלטל עשויה ואינה לבית, דומה

מליאה.

.ÂÔÈÏÚ77ÔÈ‚ÒnL78 ˙BtÏ ÈÒ ‚ÈÒ ÔÈÓk Ô˙B‡ »ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ«≈
B‰Ë79ÔÈÒ ÏL ‚ÈÒ eOÚ Ì‡Â .80.ÔÈ‡nË˙Ó  »¿ƒ»¿»∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ

סריגה.78)שם.77) מעשה אותם מפני79)שקולעים
קצר. זמן במשך ותתפרק  קיימא, בת אינה זו שסריגה

דקים.80) הוצים או שבטים פירוש, "נצרים", במשנה:

.ÊÏ˙BÁ81ÔÈˆe‰ ÏL82Ë‰ Ba ÔÈÁÈpnL83‡ˆBiÎÂ »∆ƒ∆«ƒƒ»…∆¿«≈
BÎBzÓ ÏËBÂ BÎB˙Ï Ô˙B ‡e‰ Ì‡ :Ba84;‡nË˙Ó  ƒ≈¿¿≈ƒƒ¿«≈

B‡ epÚ˜iL „Ú BÎB˙aM ‰Ó ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ…«∆¿«∆ƒ¿»∆
LÁL B‡ ,epÈzÈ85 B˜ÊÏe BÎB˙aM ‰Ó ÏÎ‡Ï «ƒ∆∆»«∆¡…«∆¿¿»¿

B‰Ë86Ôw‰ ÔÎÂ .87da LnzLÓ ‡e‰L88dÎÈÏLÓe89 »¿≈«∆∆∆ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ 90‰ÈÏÚ LÁ Ì‡Â ;91˙Ïa˜Ó  ≈»¿«∆∆À¿»¿ƒ»«»∆»¿«∆∆

.‰‡ÓËÀ¿»

דקלים.82)שם.81) מסיבי  קלוע  קטן פירות 83)כלי 
הכלי84)רטובים. לתוך לתת ואפשר חזקה הקליעה אם

הקליעה. להתיר או לקרעו מבלי  ולהוציאם פירות
ה"א.85) פ "ו בבאֿמציעא כלים אינו 86)תוספתא, שהרי 

קבע . זכרותה.88)שם.87)כלי  שהוצא כגון
אחת.89) פעם  באקראי  בה של 90)משתמש דרכם  אין

מאיסותה. מפני  בקרן להשתמש אדם להשתמש 91)בני 
בקביעות. בה

.ÁÔ˜ ˙BÈ‰Ï BÎ˙Á .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  ÙBM‰«»≈¿«≈À¿»¬»ƒ¿∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó  LÈÓLz«¿ƒ¿«≈À¿»

.Ë‰Ú˜9293Ïc‚Óe ‰z ‰cLa dÚwL94‡È‰ Ì‡ : ¿»»∆¿»»¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒƒ
d˙Ïa˜ C„k95,ÔÙca dÚ˜ Ì‡Â ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó  ¿∆∆«»»»¿«∆∆À¿»¿ƒ¿»»«…∆

È‰  dcˆ ÏÚ ‰cL ÌÈhnL „Ú ˙Ïa˜Ó dÈ‡ È‰L∆¬≈≈»¿«∆∆«∆«ƒƒ»«ƒ»¬≈
‰cM‰ ÏÏkÓ BÊ96‰B‰Ëe97. ƒ¿««ƒ»¿»

ה.93)שם.92) פ "כ, שם פ "ג 94)משנה, למעלה ראה
לתת 95)ה"ב . ואפשר השידה, בקרקעות שקבעה כגון

אוכלין. בפני96)לתוכה כלי  ואינה השידה, מן חלק 
ארבעים 97)עצמו. המחזיקים ומגדל תיבה בשידה מדובר

הקערה  קבע  שאם [נראה טומאה. מקבלים ואינם בלח  סאה
אפשר  שהרי  טומאה, מקבלת – למעלה ופיה בדופן,

צידה]. על השידה את להטות מבלי  בה להשתמש

.ÈÔe˜‡‰98BË‰Â99.ÔÈB‰Ë  ıÚ ÏL eÏk‰Â »¬¿»¿¿«¿∆≈¿ƒ

מ "ה).98) פכ"ג (שם דגים בו שצדים מלכודת 99)סל
מעץ . עשויה לעופות

.‡ÈÛcn‰100eˆÏt‰Â101ÌÈkÒ ˙„BˆÓe102 ««»¿««¿¿«¿»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÈÏk ˙eˆ È‰L ,ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¬≈∆

בידי100) אחוז וחוט  עליו, מונח  כבד ודבר עץ  של דף 
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משמיט  הצייד הדף , על עוף  וכשיושב  אליו, מחובר  הצייד
העוף . על נופלת והאבן החוט  את רשת 101)מידו מין

עופות. את 102)לצוד המפסיק  בנהר, או בים סכר כעין
שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח  המים זרימת

מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח 

.ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈe˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈB‰Ë  ÌÈÏ‚‰105 ÓÒÓa ÌÈÏ‚ Ô‰a eÚ˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈
ÂÈÏ‚ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»
BnÚ ˙BÏh ÂÈÏ‚Â ÏhpL ÏÎÂ ;B‰Ë  BnÚ ˙BÏhƒ»ƒ»¿…∆ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ

Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË 106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó  »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡  Ô‡ ÏL ÂÈÏ‚Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈

‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ "א בבאֿבתרא שם בעלי104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב  חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע ,105)שטח  של חיבור זה שאין
כלי . אינם עצמן בפני  הרגליים וכן עצמו בפני  והדף 

הספסל.106) רגלי  אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ  של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ . ספסלים בדין מ "י  פכ"ב  כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי  פעמים,
ראה  אבן. ככלי  דינו – אבן של הרגל בלי  לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן

ה'תשע"ח  סיון  א' שלישי יום 

   1 
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˙ÈLa B‰Ë  »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰ÈL  ÔÈB‰Ë Ô‰Lk eaLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

א.2) משנה ב  פרק  שלפני3)כלים לשימושו ראוי  אינו
אחר. לתשמיש ראוי  שעודנו פי  על ואף  שבירתו,

.ÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa MiL M‰ eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBna ÔeÚL  ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ˜piMÓ ?„ˆÈk5B‰Ë 6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa  eÓ‡L ÔBn‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn ‰LÏL ÈÏk eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆

‰Êa8ÈÏk‰ w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10wÂ 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‡ ,ÔBn13eOÚ 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 מפני14)ואפילו נפסד הראשון הכלי 

לפנינו  יש סתום, שהנקב  ועכשיו, ונטהר, - הגדול כליהנקב 
נטמא. שלא חדש

.‚ÔB‚k ,ÔBn ‡ÈˆBÓa ÔÈe˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙BÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó  ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa ÚwiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי  על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.„˙BÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
˙BB‰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 ÈˆÁÂ23ÔeÚL  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 ˙BkÎk ÔeÚL  ˙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
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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‰Ë29Ôz ‡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˙BÚ˜ ˙Èa32˙BÚ˜ 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∆

˙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 ˙BÚ˜ ˙BÚ˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙BÚ˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙Èe41ÏL «≈»≈¿≈≈¿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 .ÔÈB‰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. כלי40)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‰‰Bb 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 .BÁÓ ˜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  ‡Ïha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ
.ÔÈB‰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
לשניוה  ומחלקה הקופה רוחב  כל תופס  זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן

ודולפקי50)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 

.‡ÈÌÈÒ ÈÏk54ÔÈB‰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, מפני55)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 ‡ÏË57dÚ˜˙e58‰B‰Ë 59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈÒa 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 ÏÒÙÒ62BÏbÒ .B‰Ë 63B‡ ˙BÁÈLÓ «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó  ÌÈÏÁ«¬»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‰64ÊÁ ,ÔÈB‰Ë  ÔÈz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ÔL˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt OÚ elÙ‡ ÔÈ‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«
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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∆≈
ÂÈÊaÊÏ ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈

,B ‡ˆBiÎÂ ÚBkL‡ ÔB‚k ,ÌÈeLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈
 Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»

.e‡aL BÓk ,ÔÈB‰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)

   1 
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

.‡BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓez‰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»
‰iËe˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ 8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏeË˜9BÚ 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‰ÒÈÚ‰ 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
ÌkÎÏ16ËËOÏe17ËËOÈÂ ÌkÎiL „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) עלֿידי17)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 ÔÈLBwL ¿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
ÔÈÈLBnL BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈBc‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»

ÈtÓ Áe‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL BÚÂ ,Lc‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈB‰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 ;˙BB‰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‰ ÔÈÙBzL ˙BBÚÂ ˙BBÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ‡ ÏÚ28 Ú˜w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«

˙BBÚ‰ 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˙BÚBÊƒ¿≈∆¿≈¿«¿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 מדברי31)- 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 :ÚBfÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚBÊ33ÔzLt 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 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
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„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

.ÊÏÈÓez‰44ÔÈ„Ú  BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓez‰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»
˙BB‰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 אף ֿעלֿפי51)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].

.ËBÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈzÓ 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‰ ,ÔÈzÓ 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¿¿»»»
ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰ 58ÔÈÊÁ‰Ï LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»

.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ "א.52) פכ"ו הכלי53)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 CkL BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó 60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
B‰Ë  BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó  Ba CÎÂ 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 ‡72Èz‰ 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 ˙BBÁ‡ 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
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˙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 ֿ 67)בית אף 

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, מפני73)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

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 ואף ֿעלֿפי  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.dzÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈe 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

.ÂËeck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
 ÔÎB˙aL ‰ne ,‡ÓË  Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

B‰Ë93Ûek‡‰ .94 BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
BaÁÓ 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

   1 
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 Ïk2ÓbzL „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‡6kÎÏ B‡7LÈw‰Ï B‡ ¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ

Òe˜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»∆∆∆
ÏÊa13‰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‰20ÌÈB‰Ë el‡ È‰ 21el‡ ÏkL ÈtÓ , «¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»≈

Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL22ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï‡ . ∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ
e ˙BÎzÓ ÈÏk ÈMÓÌÈÏk‰ ÔÓ23ÔÓf‰ Ó e˜ÁLpL ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«

el‡ È‰  ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚpL Úe„iL ˙BÓÒn‰ ÔÓeƒ««¿¿∆»«∆«¬ƒ«≈ƒ¬≈≈
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ÌÈÓÏb ÌÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó24˙BÓÒÓ 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‡ .ÔÈB‰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 כדי7)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
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 כדי21)פירוש,
מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסף ֿמשנה) 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  משבריהגיונית]. 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
אף ֿעלֿפי 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 כסף ֿמשנה, [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‰  dwÏ „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
בלי28)החליקה.27)הי "ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב  אינה שהרי 

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈB‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e‡aL Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â31˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe , ¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»

ÌÈ‡ÓË32ÌÈB‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe33,‰Bz ÔÈc ¿≈ƒ¿≈¿≈≈¿ƒƒ»
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‡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 Ïk36ÚBk‰Â ÁÓ‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,37 »¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈM‰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 ונזמי39)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).

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 'ספרי46)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¿««»
ÔÈB‰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‰ÒÈÚÏÂ55˙BÁtËÓÏ , »∆ƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿
ÌÈÙÒ56˙B˜BÈ˙Â57ÌÈB‰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¿»∆¬≈»
ÒÁ‰ 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. ראוי61)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˙BÙeˆt‰66˙BÏa˜Ó67ÏÎÂ ,‰‡ÓË »««¿¿«¿À¿»¿»
BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈB‰Ë ˙BÓ˙BÁ‰«»¿ƒ≈»∆«∆∆∆

„Ïa ÔÈÓ˙BÁ68˙ÚahÓ ıeÁ ,˙BB‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿«¿»««»¿ƒ«««
dLBwL ,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 ÏhÓ76‰LÁn‰ „iÓe77‰LÁn‰Â , ¿«≈ƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»

.‰LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙ÏhÓ dÈ‡≈»¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»
‰ÈÏÚ LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË ?„ˆÈk≈««««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È‰  Ì„‡ ˙ÚaË dÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»«««»»¬≈¿«∆∆À¿»
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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 ˙ÏhÓ ‰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 ÏhÓ ‰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 
 ֿ אף ֿעלֿפי  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
עצמו. האדם לצרכי  מעולם בה שצ "ל 80)השתמשו נראה

יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ  ÔË˜Â ‰ËBL LÁ81Ô‰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¿≈»¿«≈
‰‡ÓË85BaÁ 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 LÈÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L „Ï ÈeOÚ‰  Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈÙiL „Ú ,B‰Ë Ïk‰ È‰  ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ „Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ "א בבאֿמציעא כלים מלאי88)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 ÔaL ÈtÓ ,ÌÈkka 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
˙BeˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL  ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :Ó‡ÈÂ LÙiL „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,
ראוי100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי  ואז

יקבל. לא –

ה'תשע"ח  סיון  ב' רביעי יום 

   1 
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‰Â4Bpv‰Â ‰Bw‰Â Èv‰Â Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚwiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡  ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓt 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 ,ÔÈB‰Ë  Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

BeaÁ ˙ÚLe .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 ÏÊa 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
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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 Èbb ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈

ËÈLÎ˙Ï Èe‡24.˜ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי  העליון החלק  חלקים, משני  מורכב 
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 ,˙ÈÈa ˙‡˜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≈
.ÌÈÏk 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¿≈«¿»»
˙BBË ÌÈ‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ eaLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏbÓ ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È‰  Ìi˜ ËeÁ‰Â28ÈÈL . ¿««»¬≈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 ÔÈB‰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 ÏÊa ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»
Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈc ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ

ÈÎBÓe ÔzLt ÈÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈeÓ‡¬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˜LÓ42ÔÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,eazLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆

È‰  ÔÈËÈÏ ÈÚÈ ,ÔÈËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈËÈÏ 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 
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קכה                
         

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 
ידי48) 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
‰‡nË˙Ó 52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53 ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰B‰Ë54Lbc ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó 56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙ek57‰B‰Ë 58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙BBÓ 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 

והאונקלי50) 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∆»
Cˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
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.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B‰Ë ‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿
ÌÈÁÙË ‰OÚ  ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני78) טומאה, מקבלים לדלי  הסמוכים טפחים ארבעה
כי למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי , ד

הכלי . לצורך אינה טפחים דלי79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי  קרוב  במקום אוחזים גדול

הדלי . מן

.ÊËËw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
˜c‰Â ,È‡pa81LÁ ÏL82Át ÏL BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»

˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈÈk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ
ÒkÙ‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈËBÁL ÏÊa ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆

L‡ ÌÈÙBq‰ Ba ÔÈ˙BkL ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««

el‡ Ïk  ÌÈÙBq‰ Ba ÔÈËËOnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
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

   1 
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

.‡˙BÓÒÓ2ÔÈÈeOÚ‰ ,‰˜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 ˙BÓÒn‰««¿¿∆¿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 ÌÈÁa B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰  BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙˆiL „Ú ,B‰Ë  ˙ÈÁ‰ ˙‡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»¿≈¿≈««¿≈
˙BB‰Ë10Ô˙eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙BÓÒÓ ‡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  מפני8)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

תלויי ֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני  במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואף ֿעלֿפי  לקרקע . מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.‚ÓÒÓ11Úb‰12Ïa˜Ó  ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô‡ ÏL ÓÒÓe .‰‡ÓË13B‰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 ).

.„ÓÒÓ15Ècb‰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

(סדרי19)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 ÏÊe ,˙BÚeˆ‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈
bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»

Ìlk ˙‡ aÁÓ‰ ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈB‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿

ÓLn‰ ˙BÙBÙM‰Â‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«
‰Ó‰a È‡eˆ34ÏbÏb ÏL Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ

ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈB‰Ë  daL ˙BÓÒn‰ 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 
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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

שראוי28)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

כדי29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי 
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי  כל שם 31)את
שמיני32)מ "ה. פרשת כהנים' ב 'תורת במתכת. המחופה

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¿»»∆
˙BÒBb41B‰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

.ÊÌÈÁÈ44ÔÈÏtÏt 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 ואף ֿעלֿפי  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¿∆

ÌÈtÒn‰ ˙‡ 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]. בפני54)תחבושת.53)לגבי  כלי  היא ולפיכך
ה"ו). פ "ט  למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó 58‰Èka ÔÈÚew‰Â ,59ÔÈB‰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 
בלתי59) במהירות ישרף  שלא לשמור בהם משתמשים

כסף ֿמשנה). 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
˙BBpv‰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
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.‚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

ÔÈB‰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
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‡ dÈÊÁ‰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‡  dÈÊÁ‰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
 ֿ וכסף  ראב "ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,

משנה).

.ÊË‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85 «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86Á‰ Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ 88 eaÁ ˙ÚLe ; ≈¿«≈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 Át‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó  ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»
.‡ÓË Ïk‰  eaÁ ˙ÚLeƒ¿«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 ואף ֿעלֿפי  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

ÌÈeÒ‡‰ ÈÏ‚a d˙B‡97‰B‰Ë 98ÏBw‰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 מפני98)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, ֿ ב ואל
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
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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  אי ֿאפשר כך ומתוך לחוץ , בולטות ואינן שבמשקוף 
הגירסא  כך. לגרוס  יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק  מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני107)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

   1 
יקבל 1) ולא מתכת כלי  שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי  ודין טומאה.

.‡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¿≈¿«≈
˙BËet12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k 14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
ÏcÁ16‰hÓlÓ ÌÈ˜ ‰LÏL da eˆÙpL17‰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  Òe˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Òew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òe˜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 כלי10)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 

ראוי21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי  כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אף ֿעלֿפי  טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜ÒÓ22Óˆ 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 ÌewÏ 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 מפני32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב  שעווה. של לוח  על בה לכתוב  ראויה שהיא

כסף ֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË  ÌÈzL35B‰Ë  ˙Á‡ Ba izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»

המסרק 34)שם.33) ושיני  עבים, יותר הם הפשתן חוטי 
צמר. של מבמסרק  יותר מזו זו ומרוחקות ראוי35)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'
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.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â eaLpL38 ˙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  אף ֿעלֿפי  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¿»

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 אי ֿאפשר 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»
ÔÈB‰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 
ראוי56)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‰Â61Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈtÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ

ÌÈtÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈtÒÓ ‚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

.ËÌÈtÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰B‰Ë  ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
ÚO‰ ˙‡ ˙ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני66) 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

.ÈÔBÈL69B‰Ë  Bk‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁÏ ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË  ‰BL‡ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰ÏiMÓ ?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‡ :daÁÏ ;‰B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  ‰BL‡ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן  מפוח 
הזהב . את להתך כדי  זגגין.78)הגחלים כתוב : בתוספתא
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ברזל.79) לליבון "עושי80)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‡iÏk81ÌÈtÒ 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,

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;ÔÈB‰Ë  ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ eÊÁ 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‰ eˆÙpL 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 אף ֿעלֿפי 

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 ‡ÓË122ÔÈÙBbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123Îf‰ 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

כלי121) 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
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קלב               
         

שבו 124)הצבע .123)ישר. המכחול, של הישר הקצה
העין. לתוך הצבע  את מכניסים

.ÎÈÏk125‰ÎÒk Ûk „Á‡ BL‡aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰„w‰ ÔÓ Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆwe«»∆«≈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‡ ÈL˜Ï ÚÈbiL È„k130È‰L ,‡ÓË  ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
‡LÂ ˙Bk‰ Ïh .Ba zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«

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 כדי131)למקום

בו. ולמחוק  היד בכף  המכתב  את לאחוז שיוכל

.‡ÎÌc˜132BtLÚ ÏhpL133LÁ‰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 134B‰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 

.ÎBÁÁ136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú  «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba138BÙBwÓ 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

.‚ÎÚcn‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.Ú C‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊa‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ BÓk ÏÊa ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆwe .Ô„ ‡˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.BÁÁ ‡˜ ÏÊa‰ ‰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¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰paÁÈÂ147‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È‰  ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

dÓB˜Óa151B‡ ‰Bwa ÌÚwL ˙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 BÚwL154‡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 מפני148)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

ה'תשע"ח  סיון  ג' חמישי יום 

   1 
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  eaLpL ÌˆÚ ÈÏÎe BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰ÈMÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰ÈL‡Lk el‡ È‰  ÌÈÁ‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈB‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5Á‡ eaLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e‰Ë  e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈÁ‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ eÊÁ  ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰eÓ‚ ‰‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈeL e‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ
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קלג                
         

  

         
     

ואחד אחד  כל על  רומזי  עצ וכלי  עור כלי  , ע כלי 
מציאות  שאינו  ועור השדה ",  ע  האד "כי    ע מישראל,
ש "אני יהודי  על מרמז עליו , ומג לבשר טפל אלא  לעצמו 
של  עצמיותו  על מרמז  ועצ קוני ", את לשמש  נבראתי 

נחלתו ". חבל יעקב  עמו  ה ' "חלק   יהודי 
שירד אלא  לאלוקות, כלי  שהוא  כיהודי   כלי  ה  וכול
אצלו  להיות יכול זה  ובגלל וכו ' הרע  יצר לו  ויש  לעוה "ז
"לב עני שהוא  הכלי  שבירת לזה  והעצה  הטהרה . היפ
 אי  אמנ ."מטומאת "טהרו  ואז התשובה  עבודת  נשבר"
צריכי הקדושה  ענייני  וכל שבור, להשאר צרי הכלי 
להיות  צרי  האד  ג וכ  ומלאי  שלמי  בכלי להיות
רויחא . ומזונא  חיי  בני    הגשמיי בענייניו   ג  של כלי 
חוזר  " משבריה כלי  ועשה  "חזר השבירה : אחרי  ולכ
שהיה  ממה  יותר נעלה  ובאופ  של כלי  להיות והופ
. מקוד נטמאו  שלא   הטהורי  כלי כשאר השבירה   קוד
       

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

.ÈcÓ  ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ9eÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ eÊ‚ ‰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…«
‰ÈM‰ :ÓBÏ ‡BÈ ,‰Bz ÔÈ„k B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
aL Ì‡L ÌLk ;˙‰ËÓ ‰ÏÈh‰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‡BÈÂ ,ÌBia Ba B‰Ë ‡e‰ È‰  ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL Ú‰ ÔÈÎÈˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË eÊb11. »¿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 ÈÚÈMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙ÙËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰ÈL Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈLe ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»

epÎÈziL Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈLe 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. מי14)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 ÏÊa ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊa16ÔÓ  Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;B‰Ë  B‰h‰ ÔÓ  Ì‡Â ;‡ÓË  ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË  ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19ÛOÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È‰  ËÈh‰ ÔÓ  Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔLÎa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ  Ì‡Â ;ÒÁ 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 ÔÈB‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21 ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È‰  ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈB‰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
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עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות
כלי . ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ B‰h‰ ÏÊa‰ ÔÓ e‰‡OÚL ÌcÀ̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È‰  ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .B‰Ë ‰Ê È‰  ‡Óh‰ ÔÓ Ìcw‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL B‰Ë Ìc˜23B‰Ë  ‡ÓË ÏÊa24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי 
הכלי . לגבי  בטל זה

.ÁÔB˙È˜25B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
 ‡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

.ËÈcÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ‰„BÚa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈÙBÒ¿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  eaLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
 ÌÈÁ‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ28Ô‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï ,e‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆
ÏÚ Û‡ ,eaLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰ÈML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÌÈÏk ÈL Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

ÒÁ 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 ˙ÏBÁ ‡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 ˙ÏBÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆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
ÌÈLÎÏ ‡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‰42ıÚa ÔÈa ,BÓ˙Òe w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,ewpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .B‰Ë  ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈB‰Ë  ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף  אדם 42)רוב  אין
שכזה. פגום בכלי  משתמש

.„ÈÈeÁÓz‰43 ‰ÏÚÓÏÓ :ewpL ‰Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈB‰Ë  ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45 Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË  ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈB‰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¿≈∆
ÔÈÎBÒ47‰‡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

.ÊËÒkÙ‡‰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 „Âz‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰ ¬≈∆¿«≈À¿»
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כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי51)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¿

ÂÈBÁ‡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
שינוי54)כבמראה. עשה לא שהרי  כלי , מתורת יצא לא

קבלת  מידי  יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש  בגופו
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

    1 
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

.‡ÒÁ ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e‡a k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
BÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË  ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈB‰Ë Ì‰ È‰  Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka B‰Ë  ÒÁ ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .ÒÁ ÈÏÎa B‰Ë  ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
OÁ ÈÏÎe :Ó‡pL ?BÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó ÒÁ∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ  ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈBÁ‡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 ,BÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL ÒÁ ÈÏk ?„ˆÈk .BÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
 Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÈÂ‡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 

.‚ÒÁ ÈÏk ÔÈ‡8BÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b ÒÁ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ‡L ÔÈa ÒÁ∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰  BÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈB‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈÊBÁÂ ,BÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10ÓB‡ ‰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 

.„ÒÁ ÈÏk13„Ïa ÂÈBÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
ÌÈÏk‰ Ïk ‡Lk ,ÂÈBÁ‡ e‡ÓË 14ÌÈc ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ

CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈
B‰Ë ‰Ê È‰  ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…

ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈBÁ‡ ÔÈ‡  ÒÁ ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ
‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒÁ ÈÏk ÈBÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆

ÔÈ‡ÓË el‡ È‰  ‡Óh‰16„Á‡Â ÒÁ 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‰ÈBÁ‡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‡ BÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL ÒÁ 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‰‡‰ ˙‡ ˙BaÏ  ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ
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ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי  איש
חרס ".19)רבינו. כלי  "וכל מן למדו שם כהנים' ב 'תורת

.Â‡nb20ÒÁ ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ıM‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú  BÎBz Ï‡ :Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï  ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ıM‰ ,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 25B‰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¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï‡ ÔÈ‡ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :BÈÂ‡Ï31 «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

 Â‡Ï Ì‡Â ;BÈÂ‡ 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‰ ˜ˆa ?eÓ‡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 .

.ÊıM‰33epz 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„ ÈÚ ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈB‰Ë  ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ ÈÚa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ 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

וכסף ֿמשנה). 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 ıM‰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

.Ëepz‰ 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.

.ÈÒÁ ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe ÒÁ ÏL ˙L BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜ÒÓ BÓk ˙L‰51‰ÒÎ Ì‡ ,eˆˆ ‡˜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

.‡ÈÒÁ ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk  «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈB‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈe ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

dÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ  »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰  dÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
B‰Ë ‡M‰Â ,‰‡ÓË dÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk  ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»
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קלז                
         

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 מפני63)מפני 

את  מטמא והשרץ  לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר
כולו.

.ÈÌÈÒtÏ‡64ıM‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ıM‰ da LiL BÊ  »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈB‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ıM‰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 ıM‰ ‰È‰71;˙BB‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰  »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ÈÂ‡Ï ıL 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 ıM‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ıM‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰  ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ‡Le ;dÈÂ‡a ıM‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈB‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ ÒÁ 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 אילמלי74)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 ואף ֿעלֿפי  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‡ÏË80Á ÏLda ˙B˜ec ˙BÚ˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË ‡Ï  Ô‰Ó82ÔÙc ‡ÏhÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆
Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙BÚw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË  Ô‰Ó84ÔÈÏz‰ ˙Èa ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆
.B ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈÈÓÏ˜Â ,ÒÁ∆∆¿«¿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 כלי84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי  עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏz‰ ˙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‰ .91eaÁ 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
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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.

     1 
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
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
ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

eÓÁ‰6ÒÁ ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
ÈÏk ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡  ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ

.ÒÁ∆∆

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 כלי7)שמטמא של תוכו בטומאת
שכלי8)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 .ÒÁ∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈

ÔÈB‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰„w‰ È‰ 12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»
„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ıM‰«∆∆«¿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 ˙ÚÏnL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏnL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË 15‰Ê ıÚa ‰Óez kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
B‰Ë  BÊ ‰Ïa B‡16ÒÁ ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

BÈÂ‡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‚z18ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó Oa B‡ ıL ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
epz‰19B‰Ë ‰Ê È‰ 20 ÏB‚z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿

epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
ÒÁ22˙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

.‰ÌÈc24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡  ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏkƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË  ÒÁ 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 ıM‰ 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  ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32ebÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒÁ . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï  ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË  ˜q‰Â35ÌÈc ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈeÓÁa 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 ‡ˆBiL44Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk epz‰ ‡ÓË  »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ "ד.29) פ "ט  ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
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[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

שעושי32)הליחה. מפני  תנאֿקמא, מנמק  שם בתוספתא
את  לבדוק  כדי  בו, הנבלע  את וסוחטים ביין גמי  נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב  טומאה רבינו, שלדעת אף ֿעלֿפי 
בלועים  אמרו שלא מפני  דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי 
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם
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 
אף ֿעלֿפי 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, דברי ֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)
טמא, – הקפיד שלא אף ֿעלֿפי  לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אף ֿעלֿגב  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

.ÊÒÁ 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 Cc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

ÒÁ ÈÏk47ÁL C„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ıM‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈÈa B‡ ÌÈÒa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰  „Á‡∆»«…»≈

מ "א.46) פ "ח  במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אף ֿעלֿפי  כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני  של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.ÁÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
ÒÁ ÈÏk49Û‡ ,ÒÁ ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

ÒÁ 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 BÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË ÒÁ 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‡ ,ÒÁ ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ

‡Óh‰ ÒÁ ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈB‰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 ıM‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ıM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epz‰ ÈÂ‡Ï B‡ ˙ÈÁ‰ ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆
B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÁ‰ ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
 epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙ÈÁ‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈB‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿
ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»

ÔÈ‡Óh‰ ˙ÈÁ‰ ÈÂ‡Ï B‡ epz‰ ÈÂ‡Ï59Ô‰ È‰  «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈB‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡  ÔÈe˜ Ô‰a60ıM‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆
,‡ÓË  B‰h‰ ÒÁ 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‰ ÒÁ 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‰ :ÒÁ63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa BeÚL  ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa BeÚL  ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
ÒBÎa ‰Ê ÒÁ ÈÏk ˜piLÎe ,BÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ «ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈

ÒÁ 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 ıM‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa ÒÁ 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 ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ‡Óh‰ epz‰ ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ 70ÒÁ 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
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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∆»««¿»¿«
ÒÁ ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ 74.ÈÏk dÈ‡ È‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה
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«

ÒÁ ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ ÒÁ79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

ÒÁ 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 

הכלי80) בתוך נמצא הקיבול שבית אף ֿעלֿפי  כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה הטמא.

ה"ט ). למעלה (ראה

.‚ÈBÚ81ËeLt82ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
BÚ‰ CB˙a ıM‰Â epz‰ ÈÂ‡Ï B‡ ÒÁ ÈÏk83 ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡  epza ıM‰ ‰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‡ ÒÁ84‰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

.„ÈÒÁ ÈÏk85ÒÁ 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‰ ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙ÈÁ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈB‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,epz˙ÈÁ‰ È‰  epz‰ CB˙Ï ı «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈB‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90ÚÓ epz‰ ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙ÈÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÁ‰ ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
epz‰ ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡  ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙ÈÁ‰ 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

ה'תשע"ח  סיון  ד' שישי יום 

     1 
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

.‡ÒÁ ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙviMÓ ?BzÎ‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔLka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»

ep˜ÈqiMÓ  epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏMÏ È„k ‰p˜ÈqiMÓ 8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰ÙeË9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
BeÚL  ÏeMÏ e‰‡OÚ ;ep˙k BeÚL  ‰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˙BÏ 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‰  ÏMÏ 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
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קמי                
         

א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע 
פי13) 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).

"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע  = טפח 
שכן  טפח , - ינאי  רבי  דבי  "אמרו שם: ובחולין שהוא"

טפח ". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈBÁ‡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‰19ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:eÓ‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡e ,ÌÈÙk‰ 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 ‡ÓËÂ24B‰Ë BÁÂ ‡ÓË ‡e‰ 25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰  ‰Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ıLa26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL ÈÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈÚ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ  ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË 29B‰Ë  B‰hÏ ,30ÌÈc ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï‡ ;B˜Èq‰ Ck Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡¬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,
כלי31) 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 ÔÈB‰Ë  Ô‡ ÏL ‰Èk B‡ epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈÈÎÂ epz ÌeMÓ ÔÈB‰Ë  ˙ÎzÓ34ızÈ :Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ ≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
ÁÓa ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜wÏ a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«

elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈÈÎÂ ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó  Ô‰ÈBÁ‡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¿∆
˜pa41e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó  ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁÓ .‰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
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קמב               
         

אינו  והמירוח  לבישול מספיק  חומה שהיא, כמות מתכת
מתכת. ככלי  דינה ולפיכך תועלת מוסיף 

.Áepz46‡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 
טומאה  מקבל הוא - הקרקע  על עומד כשהוא מעולם  הוסק 
הכתוב . גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק  אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙBˆ 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 ÔLk51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈˆBÈ ÏLÂ53 ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈB‰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 ÔaÁL ÌÈ‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ep˙k ‰Ê È‰  ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»

BÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe c59 „Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60ÈÂ‡a ‡ÏÂ61ep˙Ï ÌÈ‡ aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«

epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó  BÊÏ BÊ ÔaÁ ‡ÏÂ62BÊ ÔaÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı‡a ÙÁ .‰ÈËk Ô‰ È‰  epzÏ ÔaÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

B‰Ë  ‰ÈË ‰OÚÂ63‰Èk‰ ˙ÈËÂ .64B‰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 ˙BiÁ ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰Èk Ô‡OÚL68 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓe70˙BiÁ ÏL ÔÎB˙Â .71 ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

B‰Ë72˙BiÁ‰ ÈÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.B‰Ë  ˙ÈÁ‰ 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 
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קמג                
         

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 ÔaÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È‰  ‰„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»

ÔÈÓÒÓ ‰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∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰ÈÎk78ËÈËa ÌÁÓ ‡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

.„ÈÔaÁÂ ‰Èk ÌÈ‡ ÈzL ‰OBÚ‰79 ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
daÁ ‡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‡‰80epz‰ 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 שתי82)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 ˙BaÁÓ 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˙BÈk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa ÔaÁL ÌÈ‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
ÔaÁL ÔÈa Ú˜wÏ ÔaÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ ÔaÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ ÔaÁ ‡ÏÂ Ú˜wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙BÈk‰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˜ÁÓ eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97ÈÊÁ‰ .‰B‰Ë  ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ

˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk B‰Ë Ïk‰ È‰ 99dÁÓ . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó  ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿

˙‡ ‰ÈÏÚ ÏMÏ 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  חצי90)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˙BB‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰Èk ÏL ÌÈzL‰ eÊÁ  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

.ËÈÒÁ ÏL ÔÎec107˙B„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
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קמד               
         

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 ÔÈLBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»

dab ÏÚ ‰Èk118BÊ È‰ 119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ
ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

.‰ÈÎk dÈÂ‡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 ככלי117)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 

    1 
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‡ ÂÈÈL  ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba ÂÈÈL3‰Úa‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËwe5‰‡ÓË Ïa˜Ó  Ba6BÈ‡  Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

‡Ó ˙BÁtB‰Ë  ÔËwa Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú  ÔËwa  B‡ ‰Úa‡ Ba ‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰ÈÈL 9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰ÈÎk BeÚL  ÏeMÏ ;ep˙k BeÚL  ‰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 שראוי6)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‡13B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó ÒÁ Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒÁ‰ 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 ÒÁ ÏL ‡ÏË 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.
 ֿ שאי  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 .ÔÈB‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁÏ25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
B‰Ë  ÌÈÁÙË ‰Úa‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ cÒÂ ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

epz BÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈÓ‰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∆
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קמה                
         

BÁnL Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆
‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈe ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙BBˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈

‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ 32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆
.B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰B‰h‰Â ‰cp‰ :eÓ‡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¿»

.˙BB‰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

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
‰ËÈ40B‰Ë ‡e‰ È‰  ÔÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁÓ . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó  ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈˆ 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 

אף ֿעלֿפי 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

.ÂÌÈiÚ‰ ˙BÈ45ÁËÂ ı‡a ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
ËÈËa46Ïa˜Ó  BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈

‰‡ÓË47B‰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‡Èn‰49,epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â ÒÁ ÈL «≈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

.ÁÒht51BÏÊwL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53 ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

‰hL ÒÁ 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 וכלי56)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 אי ֿאפשר 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].

.Ëepz57ÔÈ˜„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˙ÈÒÁ Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
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קמו               
         

‰Ê .B‰Ë  ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈÓLe ‰ÂÚL ,˙ÈÙ‚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)אף ֿעלֿפי  חרס 

אולם  מ "ב , פ "י  לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט  כתב : מ "ד פ "ח  לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL epz66ÔÓ ËÈËa ÁÓe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67B‰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 אף ֿעלֿפי 

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 

.Èepz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„Ïa BÈÂ74ÙÚÓ ‡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‡Ï80daÁÏ ;‰B‰Ë 81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú  ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
B‰Ë  BaÁÏ 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 Bˆ B‡ Ô‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú 86 ËÈËa BÁÓ . «¿»¬«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

    1 
בעלי1) 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 CÈv‰ B„È ‰‡ÓË  ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

‡a˙iL BÓk ,B‰Ë  dÏ CÈˆ5Ô‡‰ ,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»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈB‰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 
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קמז                
         

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‰9BeÚL  ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰ÈÎk BeÚL  ÏeMÏ e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי "ג.9) פט "ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚epz‰ ÛÒeÓ11B‰Ë  ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË  ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË 14B‰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

עלֿידי ֿזה. 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 daÁ 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‰24ÔÈÏz‰ ˙Èe25p‰ ˙Èe26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË  ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï  ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óez ÔÚbÓ ÏÚ eÙOÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰ÈcÓ ‡l‡ eaÁ BÈ‡  ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙOÈ ‡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

.ÂˆÁ30‰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 ,dˆÁ33. ¬≈»≈»¬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 dzÁ ÔÈ‡  „Ïa dÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈcÓ ‡l‡ dÏ eaÁ dÈ‡L34ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙LÙÓ ‰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 dÈÂ‡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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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‰Bb 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 dÈÂ‡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»¿≈
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קמח               
         

ÔÈ˜c˜„Ó51ÈcÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ¿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
(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

ה'תשע"ח  סיון  ה' ש "ק יום 

     1 
ועשוי1) 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.

.‡ÒÁ 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 .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,ÒÁ 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 ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙ÈÁ ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙ÈÁÂ ∆≈¿≈∆««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¿»

  

ועשוי מקבל שיהי ' עד  טומאה  מקבל אינו  חרס  "כלי 

והמנורה  והספסל והמיטה  "הכסא  הביא  ולדוגמא  לקבלה ".
 שה שאע "פ  מי של סילונות וכ חרס " של והשולח
שלא  "מפני   טהורי ה הרי  מקבלי שה ואע "פ כפופי

." המי מה שיצאו  כדי  אלא  לקבלה  נעשו 
על  מרמז העפר מ העשוי  חרס  כלי  , הענייני בפנימיות
כו '" האדמה  מ עפר  האד את  אלוקי ה ' "וייצר  האד
טהרתו  זו  ששבירתו  הנשבר, כחרס  ומשול מעפר שיסודו 
 צרי שיהודי  רוח " ושפל דכא  ואת ..." ונדכא " נשבר "לב  
עפר  חרס  כלי  זאת  ע וביחד   של כלי  אחד  מצד  להיות
לו  באה  יהודי  של טהרתו  כי  הביטול תכלית  האדמה  מ
אלא  אינה  מציאותו  שכל ומהידיעה  הביטול מהרגשת
מקבלי  אינ  ע כלי  פשוטי  ולכ שלמעלה , המציאות

טומאה .
מי של כסילונות מרגיש  אבל קיבול בית לו  יש   א  וג
בעצמו  ויודע   למקו  ממקו  המי להעביר  עניינ שכל
למלאות  כדי  רק   ה  הגדולי ופעולותיו  מעשיו  שכל
שע הרי  " המי מה שיצאו  "כדי  הקב "ה  של שליחותו 
 ולכ לקבלה " נעשה  ש "לא  בעצמו  מרגיש   של כלי  היותו 

טומאה . מקבל אינו 
שש  מלכי בספר  הפסוקי את מזכיר בהלכה  הלימוד 
ספסל, הוזכר לא  אבל ומנורה  וכסא  ושולח מיטה  נאמר
הוסי מדוע  הנ"ל הדוגמאות  " הרמב לקח   מש  וא

ספסל.  ג המשנה ) (והוסיפה 
אותו  ששורפי" זה  הוא  חרס  שכלי  שכתב  מה  ידוע  הנה 
באש  אותו  ששורפי ביטול, עניינו   האד ובעבודת "בכבש
עבודת  שהו "ע  י ה " שלהבת אש  רשפי  "רשפי ' שלמעלה 

מרומזי בתפילה   הענייני ופרטי  הנ"ל התפילה .  בכלי  
תפילת  ומנורה  כסא  ושולח ערבית, תפילת זה  שמיטה 
 כסא  ק "ש , וברכות דזמרה  פסוקי  הוא  שולח שחרית,
קונטרסי  המאמרי (ספר שמו "ע  תפלת ומנורה  ק "ש ,

.(ואיל ב . קסד , ח "א 
אלא  לישיבה ,  עשויי  ששניה שווה ,  תוכנ וספסל כסא 
" וברמב מאחד . ליותר והספסל ליחיד  הוא  שכסא 
שנעשה  בכסא  פרט שהוא  ספסל  הוסי (ובמשנה )
לפרט   שעינינ תושבע "פ  ה  " והרמב המשנה  כי  לישיבה 
בנביא  אבל חרס . כלי  אלא  נאמר לא  ובתורה  תושב "כ , את
ארבעה  נפרטו  לתושבע "פ תושב "כ  בי "ממוצע " שהוא 
ספסל  כאמור כי  יותר עוד  נפרטו   " וברמב ובמשנה  , כלי
ספסל  שאי ולהעיר בכסא . פרט הוא  לישיבה  המיועד 
על  מדובר  ש כי  , מלכי בספר הסיפור לתוכ  מתאי

אלישע .  אחד  איש  עבור  שנבנתה  קטנה " גג "עליית
       

ג.2) משנה ב  פרק  אינו 3)כלים הכלי  של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס  טומאת אפילו

ח ֿט ). הלכה א פרק  בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
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קמט                
         

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‡LÂ9ÌÈˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË  CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע  השמן קיבול שבית פנסים יש
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 ÁÈÓe 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

.„˙BiÁ‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙BB‰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‡‰ Èeqk17e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19B‰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 ÒÁ 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  העיקרי22)הירק  הכלי  על

עצמו. בפני  משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי  ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒBËÈË24‡ÈˆBÓe e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËet25ÔÈÒpk˙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 ÒÁ ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ
‡nË˙Ó  ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ

˙Bp‰ ˙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‡ ,ÒÁ ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰Bza ÔÈeÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa ÒÁ 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‰ÈL ÔÈ‡  Ô˙eˆ ‰„ÒÙÂ eaLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡ ÌÈM‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,ÒÁ ÈÏk ÈMÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È‰  Ïa˜Ï Èe‡‰ ÒÁ∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

ÒÁ ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÒÁ ÈÏk ÈL ‡l‡ ˙BaÏ¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê ÒÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,LBÈ ÒÁ‰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
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.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÒÁ‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈÎÓ „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 ÒÁ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי  הכלי35)אוזן את להושיב  ואפשר
שיקבל. באופן

.ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML ÒÁ ÈÏk36eaLpL ˙B˜ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙw‰ 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 ÒÁ‰ 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 ˙BiÁ41B˜ B‡42,eaLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
ÒÁ ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜wÓ ÔÈa ,ÌÈÒÁa ‡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˙ÈÁ „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙ÈÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
ÒÁa ‰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¿»
ÌÈˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙ÈÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ ÒÁ Ô‰Ó ‡L Ì‡ ,eaLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒÁ‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰ ¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  el‡ ÔÈeÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ ÒÁ ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜wÓ ‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ ÒÁ ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

LBÈ44˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È‰  ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
ÒÁ 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»
.ÒÁ 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‰ ÌÈÒÁ ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈB‰Ë49ÔaL ÈtÓ ;ˆBi‰ ˙Èa ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»

Ô‰ ˙BiËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk ÈMÓ ‡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

    1 
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 ÒÁ 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‰ ;˜pa5BÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ 6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa eÓ‡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 :ÒÁ ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ B‰Ë11eLÁ ‡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»

ÌÈÚf‰ ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
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e‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡  ÔË˜ LLk w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿
,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È‰Â ÌÈÚf‰ ˙‡ ÔÈÈLÎÓ«¿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»≈
Ba17.(OÚ ÌÈL ˜Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

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 ).

.‚˙ÈÁ‰18ÌÈÊB‚‡k deÚL 19‰„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk ÔeÚL 21‰Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,ÒÁ 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 "אף ֿעלֿפי  הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח ) סאה ארבעים
אף ֿעלֿפי 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 ÔeÚL 28eˆv‰Â .29 ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa BeÚL30. 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 ÏhpL32B‰Ë 33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.ÒÁ ÈÏÎk ÔLka Blk ˜qiL „Ú ÒÁ∆∆«∆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˙ÈÁ36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú  ˙BÚ ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B‚Bb ˜ 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˙ÈÁ43‡ 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¬»»
˙ÈÁk ˙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˙ÈÁ47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔLka ‰˜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¿¿»…∆
 ÔLka ‰ÙO Ck Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰ÈL 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 ‰ÈL ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰aL dzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡‰ ÒÁ ÈÏk ÈL ‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ
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קנב               
         

מ "ו.47) פ "ב  המקבל 48)כלים מכלי  חלק  היא שהרי 
כלי49)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¿∆≈«¿
˙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¿»
eÓ‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈÈL ÏL ÌÈÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»

ÒÁ ÈÏk ÈÈL59.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". שמיני58)(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 Cc ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈÈÎÂ ep˙e ÒÁ ÈÏÎa Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈÈÎÂ epz B‡ ÒÁ ÈÏk ÔÈÚa ‰eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰ ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70ÈÂ‡ ˙‡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˙ÈÁ72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È‰  ÌÈÏÙB ÌÈÒÁ‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eLtL Á‡ ‰ÈÒÁ ˜a„Â ‰aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒÁ ‡È‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È‰  ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ ˜ÈÊÁÓ ÒÁ77„Ïa ÒÁ‰ 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‡ ˙ÈÁ‰∆»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  ואף ֿעלֿפי  אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי76)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˙ÈÁ80‰wpL81˙ÙÊa ˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ ÒÁa LÈ Ì‡ ,‰aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È‰  ˙ÈÚÈ83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË ‡ÏÂ ,˙ÈÁ‰ ÈMÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ LtL Á‡ wpL ÒÁ∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
ÒÁ‰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 ÒÁ 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.

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



קנג                
         

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
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 ,ÔÈB‰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 ÒÁ 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.

   1 
כל 1) הכלי . ונטמא הרעוע  או הבריא חרס  כלי  הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי  שחשובים הכלים חיבורי 

.‡e‡a k2dÏ CÈˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰eLÁ ‡È‰ È‰  BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡Èa‰ ÒÁ ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È‰  ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈB‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ‰ ÒÁ ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰eLÁ ‰ÏÙh‰ È‰  «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èew‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5ÒÁ 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 ÏMÓ ˙BÈ‰Ï ÒÁ ÈÏk7BÈ‡  «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9eaÁ 10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ "ג בבאֿקמא כלים ואף ֿעלֿפי7)תוספתא,
ייבקע . שלא הכלי  על לשמור מתכוון בלי8)שהוא גם

ייבקע . לא הנוסף  על 9)הטיפול חרס  בכלי  זפת מחמם
רבים. כלים לזפת וכלי10)מנת חום, הרבה קולט  הזפת

מחומו. להיפקע  עלול תלוש

.‚˙ÈÁ11,˙ÈÙ‚Â ıÚa ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
eaÁ ÔÈ‡  ÒÈÒÙ‚e „ÈÒa12 ÌÈc‰ Ïk ‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈc13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È‰  ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

BÈÂ‡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‰ ÒÁk ‡e‰ È‰  ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ ÈÚa19;epz ÏL Bkˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,epz‰ CvÓ BÈ‡  ÁÙË ÏÚ ˙È Ï‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈB‰Ë  BÈÚÓ ÁÙË ÏÚ ˙Èa20 ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈÚ»¿»∆¿»

מ "ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס  במגע  נטמא אם וכלֿשכן

כלי17) 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)

.‰˙ÈÁ21 dkvÓ ˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dkˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .B‰Ë dkvÓ ˙Èe ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙ÈÁ ÏÚ ‰ÙËpL25B‰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 .

.ÂÌÁÓ27ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒÁe29 ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
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ÔÈ‡L ;B‰Ë ˙ÈÒÁa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈
ÈÏkÏ aÁ˙Ó ˙ÈÒÁ‰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˙ÈÁ‰ ˙Ùe‚Ó31˙ÈÁ‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
dÏ eaÁ dÈ‡ 32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ

˙ÈÁa33‰Ùe‚n eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï  ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»
˙ÈÁ‰ ÈBÁ‡ e‡ÓË ‡Ï 34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ "ו.31) ֿ 32)שם וכל 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˙ÙfL36eaÁ ˙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‡ :ıL Ba Ú‚pL ‰Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙaeLÁ Beq‡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‰47ÌÈÙq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙BeL˜e ,eaÁ  ˙BeÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

eaÁ ÔÈ‡ 48˜OaLÂ cÚÓaL ˙BÚeˆ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙BeÙz elÙ‡ ,ÒÁ ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.ÒÁ ÈÏÎÏ ÔÈeaÁ 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„È51ÂÈÁ‡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  ÏÊaÏ 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

.ÈÈÈL57Ïbt‰58ÁÙË 59˙wÓ „ÈÂ ;60ÏL ¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆
ÌÈ‡ ÈÁzÙÓ61ÌÈ‰Ê ÏL Ò˜ „È .ÁÙË 62 ¿«¿≈¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒ

ÌÈLÁ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË63‰LÏL 64„ÓÏÓ ÈÈL . ƒ¿«ƒ¿∆»»ƒ¿»¿»≈«¿«
˜a‰65ÔcÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ 66Ìc˜ „È . «»»«¿»»¿»ƒ»«»¿»«À¿…

ÌÈÓ ÏL ÔÈÈÈa Ba ÔÈÙBÁL67;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¿…∆
Úewa70È„Ú ÏLÂ71ÔÈ˙zÒ ÏL ˙wÓ „È .‰ML 72 ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆∆«»ƒ

˙ÎzÓ ÏL eÁÁÏ CeÓq‰ Úcn‰ ÈÈL .‰ML ƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úcn‰ L‡aL73‰Ù‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰ÚL 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 וצורפי62)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 

כדי67)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
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לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר
התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין

באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי77)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‰‡OÚL81eaÁ ‡e‰ È‰  Ìc˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìcw‰ ‡ÓË  Ba ÚwÓ B‡ LBÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ

Ïwn‰ ‡ÓË  Ìcwa ‰Ú‚82ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï ÔaÁÓ 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˜89CˆÏ ‰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 אף ֿעלֿפי  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‰ :˙‡ÓËpL92ıÚe Ëwe93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙BÚe94‰B‰Ë  ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
Áa96Cae97Ïeˆie98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚe99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁle100ÔÈ‡ÈÚe101ÔÎÂ .‡ÓË 102‰‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË 105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLne ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡e107ÔÈÙÈqe108 ¿«≈«««¿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

והשני94) 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 בשתי107)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

.ÂËLaÎÓ111LÁ 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  ˙Lwe ˙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‰ „ka120ÌÈÈe ,121ÒBÈwe122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb‡ Èab ÏÚ BÈÚ‰L ËeÁe123‰ÈÚe ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

dÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,B‰Ë  »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï‡ ;„‚aÏ126È˙Me , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙke ,128,ÔÓb‡ Èab ÏÚ BÈÚ‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚedÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰129el‡ ÏkL ,‡ÓË  »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈeaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי  חלקי113)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 
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לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי120)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
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‰Ë133dÚt ‡lL „Ú :134‡ÓË 135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚtMÓ136B‰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„„ˆ140eaÁ BÈ‡ 141ËeÁ‰  „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
 ‰ÈÙz‰ CˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

eaÁ143ËeÁ‰ .eaÁ BÈ‡  ‰ÈÙz‰ CˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ LtL144eaÁ Blk  ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

ÒÁa eLwL ÏÁ146Blk  ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
eaÁ147Ba L˜ .148ÌÈÙÏÂ Lw‰ ÔÓ  „Á‡ ÏÁ149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ Lw‰ ÔÓ ,eaÁ150‡e‰L ÏÁ‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
eaÁ BÈ‡  ‰t˜a eL˜151Ùz 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



       

ה'תשע"ח  אייר כ"ח ראשון  יום 


 
     1 

באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי  דיני  בו נתבאר
פיסוק  הנדונייא, מנהגי  שלה, מלוג בנכסי  הבעל זכויות

אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.‡ÌÈcÓ ˙eÎÊ ÏhÏ dÏÚa ÏÚ ˙È˙‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿≈««¿»¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÏÚa‰ Ô‰a ‰ÎBfL2dÏ ˙k Ì‡ :3‡ d„BÚÂ‰Òe ∆∆»∆«««ƒ»«»¿»¬»

B„iÓ ˙B˜Ï CÈˆ BÈ‡  ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜4Ïk ‡l‡ , …∆«ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ»∆»»
Ìi˜ dÏ ˙kM ‰Ó5 ÔÈ‡eOp‰ Á‡ dÏ ˙k Ì‡Â ; «∆»«»«»¿ƒ»«»«««ƒƒ

B„iÓ ˙B˜Ï CÈˆ6. »ƒƒ¿ƒ»

בהן.2) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת כגון

זכויותיו.3) על ויתור קבלת 4)כתב  ועם סודר, לו להקנות
זכותו, את לאשתו מקנה הוא עדיין 5)הסודר ואז הואיל

בהם  יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא
כשותף 6)לכשישאנה. הוא והרי  בנכסים זכה כבר אז כי 

שותף  כל כדין קניין, בלי  מהם להסתלק  יכול ואינו עמה,
יקנו  כאשר אלא מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק 

מידו.

.dnÚ ‰˙‰7‰ÈÒÎa ÌÈ„e ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL8, ƒ¿»ƒ»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÏÎB‡ Ï‡ ,Ìi˜ d˙zÓe dÎÓ  ‰˙Â ‰ÎÓ Ì‡ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿»«¿»»«»¬»≈

d˙eLa Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰È˙Bt9B„iÓ e˜ Ì‡Â . ≈≈∆»¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
È‰  ‰ÈÒÎa ÌÈ„e ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ‰Òe‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»¬≈
˙Bt ‰ÈÒÎa BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜w‰ ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒƒ≈«¿ƒ««¿«¿≈ƒ¿»∆»≈
‰ÏÚ ‡Ï :Ó‡Â BÈ˜ ÏÚ ÚÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»«…»»
Ì‡L ‡l‡ ,‰Ê ÔÈ˜ ÈtÓ ˙Bt ÈÏ ÔÈ‡L ÈzÚ„a¿«¿ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»∆∆»∆ƒ
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‡Ïa ‰M‡ ‡OB Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜ dÎÓ  ‰ÎÓ»¿»ƒ¿»«»∆≈»»≈ƒ»¿…
ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒ k ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÌÈÒÎ¿»ƒ≈¿ƒ∆»¿»ƒ≈«¿ƒ

.Ú˜w‰««¿«

מידו.7) וקנו הנישואין אחרי  או קניין, בלא הארוסה עם
זוכה 8) דברים בשלושה שהרי  הסתלק , ממה פירש ולא

מכרה  תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי  הבעל
יירשנה. תמות ואם הפחות 9)בטל, על אלא ויתר שלא

תמכור  לא שמא חשב  כי  מכירתה, תוקף  והיא: שבזכיותיו,
בעל  "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי  זה אין כי  כלל
בדבר  המוחזק  על שטר המוציא כל - התחתונה" על השטר
השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם

יורשה. - מתה אם וכן

.‚dnÚ ‰˙‰10‰Ê È‰  ‰ÈÒÎ ˙Bt ÏÎ‡È ‡lL ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¬≈∆
˙Bt‰ ˙‡ ÔÈÎBÓ Ï‡ ,Ô‰È˙Bt ÏÎB‡ BÈ‡11, ≈≈≈≈∆¬»¿ƒ∆«≈

ÔÈÁ˜BÏÂ12‡lL ;‰È˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a ¿¿ƒ»∆«¿«¿≈≈∆»∆…
„Ïa el‡ ÌÈÒÎ ˙BtÓ ‡l‡ BÓˆÚ ˜lÒ13. ƒ≈«¿∆»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿«

קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם  בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי  ולא

.„Èt ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ ˙Bt ÏÎ‡È ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¿…≈≈
,Ú˜˜ Ì‰a ÔÈB˜Â ˙Bt‰ ÔÈÁ˜BÏ  Ô‰È˙Bt≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ»∆«¿«
,‰iL Ú˜˜ Ì‰a ÔÈB˜Â BÊ Ú˜˜ ˙Bt ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ≈«¿«¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»

˙Bt Èt Èt Ô‰L el‡ ˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â14ÔÎÂ . ¿≈≈≈∆≈≈≈≈≈≈¿≈
˙Bt ‡Ï BÏ eÈ‰È ‡lL dnÚ ‰˙iL „Ú ,„ÈÓz c‰«»»»ƒ«∆«¿∆ƒ»∆…ƒ¿…≈
BÏ eÈ‰È ‡Ï Ck Á‡Â .ÌÏBÚÏ „Ú Ô‰È˙BÙ Èt ‡ÏÂ¿…≈≈≈≈∆«¿»¿««»…ƒ¿

.Ïk‰ LÈÈ  ‰˙Ó Ì‡ Ï‡ ,‰ÈiÁa ˙Bt≈¿«∆»¬»ƒ≈»ƒ««…

בלבד,14) פירות מפירי  סילוקו אלא בויתורו הזכיר לא כי 
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל

.‰,‰pLÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰pLÈÈ ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»∆»¬≈∆…ƒ»∆»
LÈiL dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡ Ï‡¬»≈≈¿«∆»¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ«
‡Ïa ‰˙Ó Ì‡L dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ≈»¿…

.Ìi˜ Ïk‰  ‰È‡ ˙ÈÏ ÔÈÒÎ eÊÁÈ ÌÈa»ƒ«¿¿¿»ƒ¿≈»ƒ»«…«»

.ÂÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na15Ì„˜ dnÚ ‰˙‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»…∆
‡lL Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰ÏÁp‰L ,‡OpzL∆ƒ»≈∆««¬»«»»¿»»∆…

BzÁtLnÓ16‡‰zL Ì„˜ ‰pLÈÈ ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙Ó ƒƒ¿«¿«¿∆»∆»∆…ƒ»∆»…∆∆¿≈
BÏ ‰Èe‡17 ˙‡OpL Á‡ dnÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿»¬»ƒƒ¿»ƒ»««∆ƒ»

ÏËa B‡z18e‡aL BÓk ,‰pLÈÈÂ19. ¿»»≈¿ƒ»∆»¿∆≈«¿

יורשה.15) ידי16)שאינו על אלא אבותיו, מירושת
נישואיו. ידי  על לו הבאה אשתו נחלת כגון מעשיו,

אינו 17) מתה אם אפילו הנישואין עד כי  הנישואין, לפני 
חלק  לי  יהיה לא לה: לומר הוא יכול ולפיכך ליורשה. ראוי 
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו

יכול 18) אינו עכשיו, מתה אילו לו ראוייה שהירושה כיוון
עליה. שהוא 19)לוותר פי  על אף  בטל שבירושה תנאי  "כל

משפט ". "לחוקת בה: שנאמר ממון,

.ÊÔÈ‡eO Á‡ dnÚ ‰˙‰20ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL ƒ¿»ƒ»««ƒƒ∆…ƒ¿ƒ

‰ÈiÁa ,ÌÏBÚ „Ú ‰È˙Bt ÈÙa ‡ÏÂ ,‰ÈÒÎa ÌÈ„e¿»ƒƒ¿»∆»¿…¿≈≈≈∆»«»¿«∆»
Ì‡ Ï‡ ;ÏÏk ˙Bt ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  d˙BÓe¿»¬≈∆≈≈≈¿»¬»ƒ

‰pLÈÈ  ‰˙Ó21.e‡aL BÓk , ≈»ƒ»∆»¿∆≈«¿

מידו.20) קנו מכרה 21)וגם נתנה, או מכרה אם וכן
קיימים. ומתנתה

.ÁÔÈa  ‚BÏÓ ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰L ÏÚa‰«««∆ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ˆB‰L‰a‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‰a‰ ˙Bt ÏÎ‡Â ËÚÓ ‡È ∆ƒ¿«¿»«≈«¿≈≈∆ƒ«¿≈

˙‚Bb ÏÎ‡ elÙ‡Â ,ËÚÓ ˙Bt ÏÎ‡Â22Cc ˙Á‡ ¿»«≈¿««¬ƒ»«¿∆∆««∆∆
„Bk23„Á‡ Èc ÏÎ‡L B‡ ,24C„ ‡lL elÙ‡ »∆»«ƒ»∆»¬ƒ∆…∆∆

‡l‡ ‡ÈˆB‰M ‰nÓ ˙Bta Á˜Ï ‡Ï elÙ‡Â ,„Bk»«¬ƒ…»««≈ƒ«∆ƒ∆»
˙BBÓÊ ÏL ˙Á‡ ‰ÏÈÁ25,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó  ¬ƒ»««∆¿«∆ƒƒ

ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe26. «∆»«»«

יבשה.22) או 23)תאנה בשוק  ולא שולחנו, על בביתו
עראי . דרך דינר.24)בשדה שהם 25)שווה הגפן, ענפי 

צריך  מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל
אכילת  אינה בהמה אכילת כי  דינר, שווה החבילה שתהא

הוצאותיו.26)כבוד. את לתבוע  יכול אינו מגרשה וכשהוא

.Ë‡ÈˆB‰Â ,˜BÁ ÌB˜Óa ÌÈÙÒk dÏ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ
ÈÓ „iÓ Ô‡ÈˆB‰L „Ú B‡ Ô‡È‰L „Ú ˙B‡ˆB‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«∆¡ƒ»«∆ƒ»ƒ«ƒ
eÚMk ‰È˙Bt ÏÎ‡Â Ú˜˜ Ô‰a Á˜ÏÂ ,BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿¿»«»∆«¿«¿»«≈∆»«ƒ
‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ .ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe ,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó «∆ƒƒ«∆»«»«ƒ¿…
‰nk ÔÈÓL  eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡»«∆»«»ƒ«ƒ»ƒ«»
ÁM‰ Ì‡ .‡ÈˆB‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,eÁÈaL‰L∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ«»ƒƒ«∆«

ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚMÈ  ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ˙È27‰nk »≈««»»ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»
ÏÚ ‰˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ;‰‡ˆB‰‰ ÏËBÂ ,‡ÈˆB‰ƒ¿≈«»»¿ƒ«»»¿≈»«
,ÁM‰ eÚLk ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡  ÁM‰«∆«≈ƒ«»»∆»¿ƒ«∆«

.‰ÚeLeƒ¿»

ונשבע ".27) ועומד בזרועו תורה ספר אוחז "הנשבע 

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na28‰M‡‰ Ï‡ ;L‚Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»≈¬»»ƒ»
dÏÚa ÏÚ ‰„nL29BÏ ÔÈÓL ,‰a‰ ÏÎ‡ elÙ‡  ∆»¿»««¿»¬ƒ»««¿≈»ƒ

ÔÓ BÏ ÔzÏ Èe‡M ‰nÓ B˙B‡ ˙ÁBÙe ,ÏÎ‡ ‰nk«»»«≈ƒ«∆»ƒ≈ƒ
È„k dÏ ‰˜‰ ‡lL ;BÏËBÂ ÚMiL Á‡ ‰‡ˆB‰‰«»»««∆ƒ»«¿¿∆…ƒ¿»»¿≈
ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .dÓˆÚÓ ‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈≈«¿»¿≈«ƒ»«ƒ¿≈
‰nÎÂ ÏÎ‡ ‰nk ÔÈ‡B  Ba ‰‡Óe ,‰pË˜ BzL‡ƒ¿¿«»≈¬»ƒ«»»«¿«»

aL‰ ‰nÎÂ ‡ÈˆB‰È‰L ;ÒÈ‡k BÏ ÔÈÓLÂ ,ÁÈ ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈
.„È ˙eLaƒ¿»«

אכל.28) שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: שאנו
גט .29) דורשת והיא

.‡È,e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ .‡Èe„a LÈ ˙Ba ˙B‚‰Óƒ¿»«≈ƒ¿¿»≈¿∆»¬
B‡ LÈÏLa ‰ÈÓc ÏÚ ˙È ‡Èe„p‰ ˙Ba˙ka ezÎiL∆ƒ¿¿«¿À«¿¿»»≈«»∆»ƒ¿ƒ
‰‡Ó ‡Èe„p‰ ‰È‰zL ÔB‚k ,‰ˆÁÓa B‡ LÓÁa¿…∆¿∆¡»¿∆ƒ¿∆«¿¿»≈»
˙Ba‰Ï È„k ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ˙BÎÂ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»«¬ƒƒ¿≈¿«¿
‡l‡ ‰a‚z ‡Ï  ˙Ba‚Ï ‡BzLÎe .ÌÚ‰ ÈÙaƒ¿≈»»¿∆»ƒ¿…ƒ¿∆∆»
‰˜Òt Ì‡Â ,˙BÁt zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰‡n‰«≈»¿≈¿∆»¬ƒ¿…»¿ƒ»¿»
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קנח               
         

ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‰ÂL ˙˙B  ÌÈÏk ‰‡Óa BÏ ‡È‰Ï¿»ƒ¿≈»≈ƒ∆∆»∆≈»¿∆¿ƒ
LÈÂ .‰‡Ó BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈ˙BÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó B‡≈»«¬ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»¿≈
˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰Óa ‰Ó ‰ÂL zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬ƒ¿…»∆»∆¿»∆¿≈¿
,eˆ˜ c ‡Èe„p‰ ÈÙÏ ˙BÚÓ LÈ‡‰ ÔziL ,e‚‰pL∆»¬∆ƒ≈»ƒ»¿ƒ«¿¿»»»»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓOa Ba ‰˜˙Â ‰lk‰ Ba ËM˜˙zL∆ƒ¿«≈««»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿«≈»∆
‰M‡Ï BlMÓ ÌeL LÈ‡‰ ÒÈÎiL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆«¿ƒ»ƒƒ∆»ƒ»

.Ba ˙B‡˙‰Ï d˙Èe„Ï ÛËˆÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

.ÈÔÎÂ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ô˙BÂ ˙Bk  Ì˙Ò ‡OBp‰«≈¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈
.‰È„n‰ ‚‰Ók ˙˙B  ÒÈÎ‰Ï ‰˜ÒtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
d˙a˙ÎaM ‰Ó dÏ ÔÈa‚Ó  d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLÎe¿∆»ƒ¿¿À»»«¿ƒ»«∆ƒ¿À»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎe .‰È„n‰ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆
,‡e‰Â .ÔÈc ÂÈt ÏÚÂ ‡e‰ ÏB„b wÚ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»ƒ»»¿«ƒ»ƒ»

.‰È„n‰ ÏÎa ËeLt ‚‰Ó B˙B‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿»«¿ƒ»

.‚È:dÏ Ó‡Â ,ÔÈÎecL Ì‰ÈÈa eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»≈≈∆ƒƒ¿»«»
‰nÎÂ :BÏ ‰Ó‡Â !CÎÂ Ck ?ÈÏ ˙ÒÎÓ z‡ ‰nk«»«¿«¿∆∆ƒ»»»¿»¿»¿«»
˜ÒtL ‡‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck ?ÈÏ ˙Bk B‡ ÈÏ Ô˙B ‰z‡«»≈ƒ≈ƒ»»»¿≈»»∆»«
!CÎÂ Ck ?EÏ Ô˙B ‰z‡ ‰nk :Bze Ba È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»«»≈¿ƒ¿»»»
 eLc˜Â e„ÓÚ !CÎÂ Ck ?EzÏ Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ¿«»«»≈¿ƒ¿»»»»¿¿ƒ¿
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈc‰ Ô˙B‡ e»̃»«¿»ƒ¿««ƒ∆…»»≈≈∆

.‰ÈÓ‡a ÌÈ˜p‰ ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â .ÔÈƒ̃¿»¿≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

.„ÈÔÈa ,BzÏ ‡‰ ˜ÒtLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»»¿ƒ≈
ÔÈ‡eOe ,BÏ ‡‰ ˜ÒÙe ,‰ÏB„b ÔÈe ‰pË¿̃«»≈¿»»«»»ƒ¿¿ƒƒ
Óe ,Ba Ïˆ‡ ‰B˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ;ÌÈBL‡ƒƒ∆«¿∆»»¿»≈∆¿≈…
BÏ ‰˜Óe Ób ÌÈBL‡‰ ÔÈ‡eOpa B˙ÁÓOƒ¿»«ƒƒ»ƒƒ»««¿∆
‰˜ÒtL ‰M‡ B‡ B˙BÁ‡Ï ˜ÒtL Á‡ Ï‡ .‰ÈÓ‡a«¬ƒ»¬»»∆»««¬ƒ»∆»¿»
B‡ BÏ ˜ÒtL ‡‰ ÔÎÂ ,ÌÈB˜ ‡L ÔÎÂ dzÏ¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿≈»»∆»«ƒ¿
„Ú ÌÈc‰ Ô˙B‡ e˜ ‡Ï  ÌÈiL ÔÈ‡eOa BzÏ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ…»»«¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ÔziL ˜ÒBt‰ È„ÈÓ e˜iL∆ƒ¿ƒ≈«≈∆ƒ≈»»»

.ÂËd˙B‡ ˙a‰ ‰˙˜ ‡Ï  Bza „È ÏÚ ˜ÒtL ‡‰»»∆»«««ƒ…»¿»««»
‰˜ ‡Ï Ôa‰ ÔÎÂ .dÏÚa d˙B‡ ÒÎiL „Ú ‰zn‰««»»«∆ƒ¿…»«¿»¿≈«≈…»»
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ˜ÒBt BÈ‡ ˜ÒBt‰ ÏkL .ÒÎiL „Ú«∆ƒ¿…∆»«≈≈≈∆»«¿»
Ì„˜ ˙Óe ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÒÎÏƒ¿…¿ƒ»«≈»«¬»≈…∆
ÓBÏ ‡‰ ÏBÎÈ  ÌeaÈÏ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»»«
.ÔzÏ ‰ˆB ÈÈ‡ EÏe ,ÔzÏ ‰ˆB È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :ÌiÏ«»»¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ≈
ŒÛ‡Â ,ÌÎÁ ÈM‰Â ı‡‰ ÌÚ ÔBL‡‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ«»»∆¿«≈ƒ»»¿«

.Ba ‰ˆB ˙a‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆««»

.ÊË‰È„ÓÏ ‡‰ CÏ‰Â ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰«≈»«¬»¿»«»»ƒ¿ƒ»
˙Á‡30Èz˜Òt ‡Ï È‡ :ÏÚaÏ ÓBÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ  «∆∆¿»ƒ««««¬ƒ…»«¿ƒ

‡Ïa Òk B‡ ?˙BOÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó ,ÈÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ»¬ƒ¿»«¬¿…¿…
ÏÚ ‡È‰ ‰˜Òt Ì‡ Ï‡ .Ë‚a ÈËt B‡ ‡Èe„¿¿»»¿≈ƒ¿≈¬»ƒ»¿»ƒ«
‡ˆÓzL „Ú ˙LBÈ BÊ È‰  d„È ‰ÚÈb‰ ‡ÏÂ dÓˆÚ«¿»¿…ƒƒ»»»¬≈∆∆«∆ƒ¿»

˙eÓzL „Ú B‡ ‰˜ÒtM ‰Ó31ËÙz ‡Ï ‰nÏÂ . «∆»¿»«∆»¿»»…ƒ¿…

˙ecÓa dÓˆÚ32ÏÚa‰  ‰Òe‡ ‡È‰Â ˙„Bn‰L ? «¿»¿«¿∆«∆∆¿ƒ¬»«««
È‡ ‡È‰Â dÒÎÏ ‰ˆBÏÚa‰ ÔÈ‡  BÊ Ï‡ ;‰ˆB d ∆¿»¿»¿ƒ≈»»¬»≈«««

‰ˆB ‡È‰Â ,‰˜ÒtL ‡Èe„p‰ ÔzzL „Ú da ‰ˆB∆»«∆ƒ≈«¿¿»∆»¿»¿ƒ»
Ët B‡ Òk B‡ :BÏ ˙ÓB‡ È‰L ,Ba33ÌÈc ‰na . ∆¬≈∆∆¿…¿…«∆¿»ƒ

dÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÒtL ‰pË˜a Ï‡ ;‰ÏB„‚a ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿«»∆»¿»««¿»
‡Èe„ ‡Ïa ÒÎÈ B‡ ,Ëb ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk 34. ƒƒ≈≈ƒ¿…¿…¿¿»

בית 30) נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח  ולא
לו. ונותן לנכסיו יורד ראשה".31)דין שילבין עד "תשב 

(32. . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת אשה שכל
מייד. לגרשה אותו שדינה 33)כופים שם הרי "ף  ודעת

כלום.34)כמורדת. תנאה שאין

.ÊÈdza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL BnÚ ‰˜ÒÙe ‰M‡ ‡OBp‰35 «≈ƒ»»¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ»
ÏÚ ÏawL ÌÈL Ì˙B‡ ÔeÊÏ iÁ  ÌÈL CÎÂ Ck»¿»»ƒ«»»»»ƒ∆ƒ≈«

ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‰Ê c ÏÚ e˙iL ,‡e‰Â .BÓˆÚ36; «¿¿∆«¿«»»∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‡lL Ï‡37B‡ B„iÓ e˜iL „Ú  ¬»∆…ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿ƒ»

˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ËLa zÎiL „Ú«∆ƒ¿…ƒ¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
BÓˆÚ ÏÚ ÏawL ÌÈM‰ CB˙a ‰Lb˙ .kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«»ƒ∆ƒ≈««¿
‰È‰iL BnÚ Ì‚ ‰˜ÒÙe Á‡Ï ˙‡OÂ ,dza ˙‡ ÔeÊÏ»∆ƒ»¿ƒ»¿«≈»¿»«ƒ∆ƒ¿∆
Ì‡ :ÔBL‡ Ó‡È ‡Ï  ÌÈL CÎÂ Ck ˙a‰ d˙B‡ ÔÊ»»««»¿»»ƒ……«ƒƒ

deÊ‡ È˙ÈÏ ‡Bz38ÌB˜nÏ ‰È˙BBÊÓ CÈÏBÓ ‡l‡ , »¿≈ƒ¬»∆»ƒ¿∆»«»
dn‡ ÌL ‡È‰L39e‡ È‰ :Ì‰ÈL eÓ‡È ‡Ï ÔÎÂ . ∆ƒ»ƒ»¿≈……¿¿≈∆¬≈»

ÈÓc dÏ Ô˙B „Á‡Â dÊ „Á‡ ‡l‡ ,˙Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»¿««∆»∆»»»¿∆»≈»¿≈
.˙BBÊÓ¿

אחר.35) ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת שמתוך
הקניין.37) מועיל ואז הנישואין אם 38)ולפני  כלומר,

אותה. זן הייתי  אמה את מקיים במקום 39)הייתי  כלומר,
שלה. האמא ששם

.ÁÈiÁ ÏÚa‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««¿¿«∆««««»
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‰ÈL dn‡ ÈÏÚe ,‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»«¬≈ƒ»¿≈∆»∆»¿∆»≈
Ì‡ :d˙B‡ ÔeÊÏ e˜ÒtL el‡ e˙Ó .˙BBÊÓ ÈÓc dÏ»¿≈¿≈≈∆»¿»»ƒ
BÁ ÏÚk BÊ È‰  ËLa BÓˆÚ iÁL B‡ Ô„iÓ e»̃ƒ»»∆ƒ≈«¿ƒ¿»¬≈¿««

ÌÈ„aÚLÓ‰ Ô‰ÈÒÎpÓ ‰È˙BBÊÓ ˙ÙBËÂ ,ËLa40„Ú ƒ¿»¿∆∆¿∆»ƒƒ¿≈∆«¿À¿»ƒ«
‡ÏÂ ÔÈLecw‰ ˙ÚLa e˜Òt Ì‡Â ;e˜ÒtL ÔÓf‰ ÛBÒ«¿«∆»¿¿ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿…
,˙kÏ ez ‡lL ÌÈc Ì‰ È‰  ÔÈ˜ ÌL ‰È‰»»»ƒ¿»¬≈≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈

‰È˙BBÊÓa ˙ÙBË dÈ‡Â41. ¿≈»∆∆ƒ¿∆»

אמה.40) בעלי  ידי  על ללקוחות מנכסים 41)שנמכרו
בעל  מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

פה.

ה'תשע"ח  אייר כ"ט  שני יום 

      1 
(1- עליו האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל

אם  דת על העוברת רע , שם משום היוצאת כתובה. לענין
שזנתה  לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין
או  בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת ברצון, תחתיו
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קנט                
         

כהן  ואשת באונס , או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס ,
נאנסתי . לבעלה שאמרה

.‡˙ÈBÏÈ‡‰ ˙‡ ‡OBp‰2‡ÏÂ ÌÈa BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ , «≈∆»«¿ƒ¿…»»ƒ¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰pnÓ ˙BaÏÂ ˙BÙÏ ˙Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ

‡ÈˆBÓe B˙B‡ ÔÈÙBkL3LÈÂ ,ÌÈLp‰ ÏÎk ‡È‰ È‰ , ∆ƒƒ¬≈ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰a˙k dÏ4‰a˙k È‡z ‡Le5‰Óa ÏÚa‰ ‰ÎBÊ ÔÎÂ . »¿À»¿»¿»≈¿À»¿≈∆«««¿«

ÌÈLp‰ ‡La ‰ÎfM6. ∆»»ƒ¿»«»ƒ

מפורשים 2) וסימניה ללדת, מסוגלת שאינה עקרה אשה
ה"ו. פ "ב , לילד,3)לעיל הראויה אשה שישא כדי 

ה"ז. פט "ו לעיל מתחילה,4)כמבואר בה והכיר הואיל
במשנה). ק : (כתובות טעות מקח  כאן כגון 5)ואין

ה"ב . פי "ב  לעיל המנויים ופדיונה, רפואתה מזונותיה,
ה"ג.6) פי "ב  לעיל וכו' וירושתה ידיה מעשה

.˙‡ˆÓÂ ,da Èk‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡OBp‰ Ï‡¬»«≈ƒ»¿…ƒƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡7‰iL ‡OBp‰ ÔÎÂ ,8ÔÈa , «¿ƒ≈«»≈»ƒ¿≈«≈¿ƒ»≈

‰a˙k wÚ dÏ ÔÈ‡  da Èk‰ ‡Ï ÔÈa da Èk‰9 ƒƒ»≈…ƒƒ»≈»ƒ«¿À»
dÏ LÈ ˙ÙÒBz Ï‡ ,‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ10ÔÈ‡Â . ¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¬»∆∆≈»¿≈

B˙BÓ Á‡Ï elÙ‡Â ,˙BBÊÓ dÏ11B˙B‡ ÔÈÙBkLÎe . »¿«¬ƒ¿««¿∆ƒ
˙Bt ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ì‰ÈÈa ÔÈLÈÙÓe«¿ƒƒ≈≈∆≈ƒƒƒ«««≈

ÏÎ‡L12. ∆»«

כשנשאה.7) בה הכיר ולא לכהן, גרושה שניה 8)כגון
כמבואר  הן, נשים ועשרים סופרים. מדברי  האסורה לעריות,

ה"ו. פ "א מפני9)לעיל חכמים, אותה קנסו ב . ק , כתובות
מפסדת  שאינה לישאנה, האיש את ומשדלת מרגילה שהיא
כשר, ממנו ולדה וגם נפסלת שאינה בנישואיה, כלום
וחייבי אלמנה אבל הכל, הפסידה בה הכיר אפילו ולפיכך
אלא  אותו, מרגילות ואינן פסול וולדן נפסלות, שהן לאוין
הכיר  כשלא אלא כתובתן הפסידו לא - אותה מרגיל הוא

טעות. מקח  משום מתחילה, שמתנה 10)בהן א. קא, שם
שם). (רש"י  ביאה בחיבת לה שנתן צורך 11)היא ואין

בעבירה  יושבות שהרי  מזונות, להן אין בעליהן בחיי  לומר
בעליהן  בבית יתעכבו מזונות יקבלו ואם לצאת, וחייבות

פה.). תקנו 12)(יבמות ולא - לפדותה חייב  שאינו ואע "פ 
משלם  אינו זאת בכל - פדיונה משום אלא לבעל פירות

קנס . משום - שאכל פירות

.‚wÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰nÏÂ13,wÚ‰ ?˙ÙÒBz Ô‰Ï LÈÂ ¿»»≈»∆ƒ»¿≈»∆∆∆»ƒ»
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ÌÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰L∆ƒ«»«¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»

d‡ÈˆB‰Ï14wÚ dÏ ÔÈ‡ ,da Èk‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ 15; ¿ƒ»ƒ¿…ƒƒ»≈»ƒ»
‰ˆzL ÔÓÊ Ïk da BÓˆÚ iÁ ‡e‰L ,˙ÙÒBz Ï‡¬»∆∆∆ƒ≈«¿»»¿«∆ƒ¿∆

ÂÈÙÏ „ÓÚ˙Â16È‰Â ,dlL È‡˙ ‰„ÓÚ È‰  ¿«¬…¿»»¬≈»¿»ƒ¿«∆»«¬≈
Ï‡ ,[ÂÈÙÏ] ˙„ÓBÚ ‡È‰ È‰Â ,d˙‡‰ BÏ ˙È˜‰ƒ¿≈¬»»»«¬≈ƒ∆∆¿»»¬»

d˙B‡ ‰Ò‡ ‰Bz‰17‰ÏBÎÈ ‡È‰ ‰Óe ,ÂÈÏÚ «»»¿»»»»«ƒ¿»
˙ÙÒBz dÏ LÈ CÎÈÙÏ ?˙BOÚÏ18Ô‰ ‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L , «¬¿ƒ»≈»∆∆∆≈«¬∆»≈

dÏ ÔÈÓBb‰19‰eÒ‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ Á‡ Ò‡‰Ï «¿ƒ»¿≈»≈«««ƒƒ∆»¬»
.Ì„wÓ ‰˙È‰»¿»ƒ…∆

לבתולה.13) ומאתיים לאלמנה, לעיל 14)מנה כמבואר
ה"ו. רוצים 15)פ "י  הם שגם חכמים, תקנת כאן ואין

מהר. לה 16)שתצא שאין ודאי  לצאת, רוצה היא אילו כי 
את  ותיטול לרצונה שתצא דעת על לה הקנה לא כי  תוספת,

עליו.17)שלו. אסרוה החכמים ואפילו 18)ובשניה,
לה  שהוסיף  כיון תוספת, לה יש בה הכיר שלא איילונית
בנכסיו  ליזוק  רצה איילונית תמצא שמא חשש ולא מדעתו

יא). פרק  כתובות, לידי19)(ר"ן הביאוה מעשיה שלא =
כך.

.„‰L ÔÈa ‰iL e˜ÏÁ ‡Ï ‰nÏÂ‡lL ÔÈa da Èk ¿»»…»¿«¿ƒ»≈∆ƒƒ»≈∆…
ÏÎa ‰a˙k wÚ dÏ ÔÈ‡ :eÓ‡ ‡l‡ ,da Èk‰ƒƒ»∆»»¿≈»ƒ«¿À»¿»

?ÌB˜Ó20da eOÚ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡È‰L ÈtÓ »ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ»»
˜efÁ21,da Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ ‡O Ì‡ Ï‡ . ƒ¬»ƒ»»««≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»

Èk‰ ‡lL ÔÈa da Èk‰ ÔÈa ,‰OÚ ÈiÁÓ ˙Á‡ B‡««≈«»≈¬≈≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ
‰ˆ  da Èk‰L ÔÈÂ‡Ï ÈiÁL ;‰a˙k dÏ LÈ  da»≈»¿À»∆«»≈»ƒ∆ƒƒ»»»

ÔeÊÏ22‰OÚ ÈiÁÂ ,ÂÈÒÎa23LÈÂ .Ï˜ Ôeq‡  »ƒ¿»»¿«»≈¬≈ƒ»«¿≈
B˙BÓ Á‡Ï ˙BBÊÓ Ô‰ÈzLÏ24‰˙ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆¿¿««¿≈ƒ»¿»

‰ÏÎ‡Â25 ‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkLÎe .ÌlLÏ iÁ  ¿»¿»«»¿«≈¿∆ƒ»¿ƒ
‰ÈÒÎ ÏkÓ ÏÎ‡L ˙Bt Ïk ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ«««»≈∆»«ƒ»¿»∆»

בה.20) הכיר תורה 21)ואפילו דברי  אבל ב . פה, יבמות
חיזוק . צריכים ובכת"י22)אינם מנכסיו, אותה לזון

שונצינו. בדפוס  וכן ליזוק . בעולה 23)התימנים: כגון
כתובה  להן יש לפיכך ה"ח ), פ "א לעיל (ראה גדול לכהן
התורה  מן שהרי  חיזוק  צריכות ואינן בהן, הכיר לא אפילו
שהרי כתובה, לה אין הדיוט  לכהן חלוצה זה, ולפי  הן.
ועשו  ה"ז) פי "ז, ביאה איסורי  (הל' סופרים מדברי  איסורה

(כסף ֿמשנה). חיזוק  אין 24)בה בחייו אבל א. פה, יבמות
עבירה. משום מבעליהן, לצאת עליהן כי  מזונות להן

מזונות.25) לה הניח  ולא הים למדינת בעלה שהלך
בהן 26) לו שאין אכלם, כדין לא שהרי  א. פה, יבמות

ל  ראוי  וכן הרגילו נישואין, שהם - בהן כשהכירו - קנסם
עבירה. לנישואי  הנשים את ושידלו

.‰˙‡ÓÓ‰27‰a˙k dÏ ÔÈ‡ 28LÈ ˙ÙÒBz Ï‡ , «¿»∆∆≈»¿À»¬»∆∆≈
dÏ29Ì‡Â .ÏÎ‡L ˙Bt ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »¿≈ƒƒƒ«««≈∆»«¿ƒ

ÔÈ‡  ‰‡Ó Ck Á‡Â ,‰ÏÎ‡Â ÂÈzÁz ‰˙È‰Lk ‰˙ÂÏ»¿»¿∆»¿»«¿»¿»¿»¿««»≈¬»≈
ÏÚa‰ ÔÓ ˙BBÊÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ30. ƒƒ»¿ƒ«««

למאן 27) ויכולה אחיה, או אמה שהשיאוה יתומה קטנה
ה"ח . פ "ד לעיל כמבואר גט , בלא שמעצמה 28)ולצאת

רצונו. נגד לה 29)יוצאת שנתן הוא מתנה א. קא, כתובות
קטנה  שהיא מראש ידע  והרי  שם) (רש"י  ביאה בחיבת

למאן. כך 30)ויכולה כתובה, לה שאין כשם ב . קז, שם
כתובה. תנאי  שהם מזונות לה אין

.Â‰a˙k dÏ ÔÈ‡  dÏÚa ˙Áz ‰˙fL ÈÓ31wÚ ‡Ï , ƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ32‰ÈOÚÓ È‰L ;‰a˙k È‡zÓ „Á‡ ‡ÏÂ ¿…∆∆¿…∆»ƒ¿»≈¿À»∆¬≈«¬∆»

.dÏÚa ÏÚ Ò‡‰Ï dÏ eÓ‚»¿»¿≈»≈««¿»

ב .31) פז, ויבמות א. קא, עמדה 32)כתובות לא שהרי 
ה"ג. לעיל כמבואר לו, נאמנת שתהיה שלה בתנאי 

.Êel‡ ÌÈL ÔÈc C‡È‰Â33?Ì‰lL ‡Èe„pa34Ïk ¿≈«ƒ»ƒ≈«¿¿»∆»∆»
dlL ˙ÏËB ,‰˙pÊ elÙ‡  ˙Ói˜ d˙Èe„pL ‰M‡ƒ»∆¿¿»»«∆∆¬ƒƒ¿»∆∆∆»
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˙ÎÏB‰Â35,‰OÚ ÈiÁÓ „Á‡ B‡ ‰iL ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»≈«»≈¬≈
˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰L B‡ ,da Èk‰ ‡lL ÔÈa da Èk‰ ÔÈa≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ»∆»¿»«¿ƒ
ÏÎk d˙Èe„a ‡È‰ È‰  da Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»¬≈ƒƒ¿¿»»¿»

.ÌÈLp‰«»ƒ

לעצמה.33) אחת כל זה בפרק  שהכניסו 34)הנידונות
א.35)לבעליהן. קא, כתובות

.ÁÔ˙eÈÁ‡a iÁ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ36,‚BÏÓ ÈÒÎÂ ; ƒ¿≈…«¿∆«»¿«¬»»¿ƒ¿≈¿
ÌlLÏ iÁ BÈ‡Â ,dÏ „‡  „‡L B‡ ‚pM ‰Ó37. «∆ƒ¿«∆»«»«»¿≈«»¿«≈

Ïk :da Èk‰ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿…ƒƒ»»
Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ˜ÁLpL B‡ ‰Ïa B‡ ‚ B‡ „‡M ‰Ó«∆»«ƒ¿«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿≈…
BÏ ‰˙ ‡È‰ È‰L ,ÌlLÏ iÁ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ÏÊa«¿∆≈««««»¿«≈∆¬≈ƒ»¿»

BÏˆ‡ Ô˙BÈ‰Ï ˙eL38‚ B‡ „‡M ‰Ó ÏÎÂ ; ¿ƒ¿»∆¿¿»«∆»«ƒ¿«
iÁ  ‚BÏÓ ÈÒÎpÓÈtÓ .ÌÈLp‰ ÏkÓ CÙ‰ .ÌlLÏ  ƒƒ¿≈¿«»¿«≈≈∆ƒ»«»ƒƒ¿≈

‚BÏÓ ÈÒÎa ‰ÎÊ ‡Ï ,‰eÓb ˙eLÈ‡ ÌL ÔÈ‡L39. ∆≈»ƒ¿»…»»¿ƒ¿≈¿

לשלם.36) חייב  אבדו, או נגנבו סוף 37)שאם הוא כאן
ובדפוסים  קדומים. ודפוסים התימנים כת"י  לפי  ההלכה,
ברזל  צאן "נכסי  במילים: ח ' הלכה מתחלת המאוחרים,
אלה, בכל והטעם משובש. סדר וזהו באחריותם", חייב 
ה"ד, לעיל כמבואר הנשים, כשאר כתובה להן ויש הואיל
אע "פ  – והשניה הנשים. כשאר נדונייתן דין גם ממילא
לשלם  חכמים קנסוהו - ה"ב ) לעיל (ראה כתובה לה שאין
תורת  מהם לעקור כדי  ברזל, צאן מנכסי  שנגנב  מה לה
ומותר  עומדים, הם ברשותו הדין שמצד אף ֿעלֿפי  נישואין,
אם  אלא יפרע  שלא קבלם, כן מנת ועל להוציאם, לו
הדין  שמצד מלוג ונכסי  שם). כתובות, (ר"ן מדעתו יגרשנה
בהם  תטול שלא חכמים קנסוה הם, וברשותה שלה הם
אבדו  - אבדו שאם נשים, כשאר ועשאוה נאבדו, אם כלום
קא. (כתובות בשלה ואותה בשלו, אותו קנסו נמצא לה.
מ "ג). פ "ט  יבמות לרבינו, המשנה פירוש והשווה

ואע "פ 38) מתחילה. לו מחלתם כן אם לו, שאסורה וידעה
שה  הקידושין ביטול עם אחריותם, בטלה שקיבל - בטעות יו

אחריותו. להנאתו 39)ממילא אחר קיבלם כאילו זה והרי 
לכהן  אלמנה דין והשוו קא.). (כתובות באחריותם שחייב 
בה  הכיר שלא איילונית לדין - לאוין מחייבי  שהיא - גדול
סי ' לאהע "ז ט "ז וראה שם, ברי "ף  מבואר וכן קא:), (שם

ס "ה. קטז

.Ë˙BÈÏa dÏ ÔÈ‡  ˙‡ÓÓ‰Â40ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .ÏÏk ¿«¿»∆∆≈»¿»¿»∆≈ƒƒ
ÔÈa ,‰ÈÒÎpÓ ‚ B‡ „‡M ‰nÓ c ÏÚa‰ ÔÓƒ«««»»ƒ«∆»«ƒ¿«ƒ¿»∆»≈

ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ÔÈa ‚BÏÓ ÈÒÎpÓ41˙ÏËB ‡l‡ , ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈…«¿∆∆»∆∆
.‰‡ˆBÈÂ dÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»¿¿»

לגמרי .40) ואפסו שבלו שהרי41)נכסיה שם. כתובות,
הוא  יכול נכסיה את וכשהוציא נשאה, ביתֿדין ברשות
עלי שקיבלתי  מה לה אחזיר מדעתי  כשאגרשנה לומר:
הוא  יכול הוציאם, ברשות שלא אע "פ  מלוג ונכסי  באחריות.
בחיי תמות שמא שאגרשנה, עד להחזירם עלי  אין לומר:

שם). (רש"י  ואירשנה

.ÈwÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡  dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ÈÓƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»

˙ÙÒBz ‡ÏÂ42‰nÓ c ÏÚa‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿≈ƒƒ≈«««»»ƒ«
CÈˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ‚ B‡ „‡M∆»«ƒ¿«ƒƒ¿≈…«¿∆∆»¿≈»ƒ

‚BÏÓ ÈÒÎ ÓBÏ43Û‡ ‡l‡ ,„Ïa ‰pÊÓ‰ ‡ÏÂ . «ƒ¿≈¿¿…«¿«»ƒ¿«∆»«
‰LÓ ˙c ÏÚ ˙BÚ‰44˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡45B‡ , »∆∆««∆««¿ƒ
Ú ÌL ÌeMÓ ˙‡ˆBi‰46wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡  «≈ƒ≈»≈»¿À»…ƒ»

‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡ÏÂ47Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ¿…∆∆¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¿»««≈∆
ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ˆBÈÂ d˙Èe„pÓ dÏ ‡ˆÓp‰ ˙ÏËB∆∆«ƒ¿»»ƒ¿¿»»¿¿»¿≈«««
.„‡M ‰Ó ‡ÏÂ ˙ÁtM ‰Ó ‡Ï ,ÌeÏk ÌlLÏ iÁ«»¿«≈¿…«∆ƒ≈¿…«∆»«

כאן 42) כתבו ולא בה"ו, למעלה זה כל רבינו ביאר כבר
וחברותיה. דת על עוברת ענין אליו לסמוך אלא

א.43) קא, [וראה 44)כתובות משה בתורת הכתובה
סד]. בהערה להלן בנות 45)מש"כ שנהגו הצניעות מנהג

הי "ב . להלן ראה מכוערים 46)ישראל, דברים שעשתה
בסמוך  כמבואר בזנות. ברורה עדות שאין אלא ביותר,

ה"ו.47)הט "ו. פ "ז כתובות וב 'ירושלמי ' שם, כתובות

.‡È‰Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙OÚ Ì‡L ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»««≈∆»¿»
ÈeÏb dL‡ ÚOe ˜eMa ‰‡ˆBÈ :‰LÓ ˙c ÏÚ48B‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙Ói˜Ó dÈ‡Â ˙ÚaLpL B‡ ˙„BpL49‰LnML B‡ . ∆∆∆∆ƒ¿««¿≈»¿«∆∆∆ƒ¿»
‰c ‡È‰Â d˙hÓ50‰ˆB˜ dÈ‡L B‡ .51‰lÁ dÏ52. ƒ»»¿ƒƒ»∆≈»»»«»

CÈˆ ÔÈ‡ .ÌÈeÒ‡ ÌÈc dÏÚa ˙‡ ‰ÏÈÎ‡‰L B‡∆∆¡ƒ»∆«¿»¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ
˙BÏe ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ÓBÏ53ÔÈ‡L ÌÈ„ ‡l‡ , «¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ∆≈»

ÔÈOÚÓ54:BÏ ‰Ó‡L ÔB‚k ?‰Ê c Ú„eÈ C‡È‰Â . ¿À»ƒ¿≈«ƒ»«»»∆¿∆»¿»
Ô‰k ÈBÏt el‡ ˙Bt55˙ÈBÏt BÊ ‰qÚÂ ,ÈÏ Ìwz ≈≈¿ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ

˙‡ ÈÏ ‰Ë ÌÎÁ‰ ÈBÏÙe ,d˙ÏÁ ÈÏ ‰LÈÙ‰ƒ¿ƒ»ƒ¬»»¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ∆
Ì˙k‰56B˙B‡ Ï‡L ‰ÈÏÚ ‡a B‡ ÏÎ‡L Á‡Â ; «∆∆¿««∆»«»»∆»»«

Ó‡Â ,ÈBÏtÌ‡ ÔÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï : ¿ƒ¿»«…»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
‰È˙BÎLa ‰c ‰˜ÊÁ‰57‰B‰Ë :dÏÚÏ ‰Ó‡Â À¿¿»ƒ»ƒ¿≈∆»¿»¿»¿«¿»¿»

.‰ÈÏÚ ‡e ,È‡¬ƒ»»∆»

האשה",48) ראש את "ופרע  יח ): ה, (במדבר אומר והכתוב 
למד  אתה מכאן - פרועה עמדה לא שעה שבאותה מכלל
עב . (כתובות ראש פרועות לצאת ישראל לבנות שאסור

יחל 49)וברש"י ). "לא ג): ל, (במדבר אמרה והתורה
(כתובות, מתים בנים - נדרים שבעוון אלא עוד ולא דברו".

אני .50)שם). טהורה לבעלה: חותכת 51)ואמרה
ג). ב , (חלה המשנה מלשון מעיסתה.52)ומפרשת,

התורה.53) מן אלא 54)שאיסורם הזה בזמן איסורו שאין
משנה'. 'מגיד – הכ"ו) תרומות מהל' (פ "א מדרבנן

הפירות 55) את לתקן הכהן שדרך אלא דוקא, לאו כהן
הוצ ' קמא במהדורה ורש"י  ('מאירי ' לו הראוי  את וליטול

.(45 עמ ' אפשטיין, על 56)רי "נ או בשרה על שנמצא
שנתגעלה  מכה מדם שזה שקבע  אחרי  החכם וטיהרו בגדה,
פ "ט  ביאה איסורי  בהל' כמבואר בזה, וכיוצא דם והוציאה
הדם". את לי  "טיהר הנוסחא: לפנינו ובגמרא הכ"ב .
איסורי מהל' בפ "ט  וראה ברי "ף . גם כ"ה רבינו, וכנוסחת
ועי ' הרגשה, בלי  שהם כיון מדרבנן שכתמים ה"ב , ביאה

סד. הערה ולבעלה 57)להלן נידות, בגדי  לובשת שראוה
וברש"י ). שם, (כתובות אני  טהורה אמרה

.È˙eÚÈv‰ ‚‰Ó ‡e‰ ?˙È„e‰È ˙c ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒ
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‰˙OÚ Ì‡L ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â .Ï‡OÈ ˙Ba e‚‰pL∆»¬¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»
B‡ ˜eMÏ ‰‡ˆBÈ :˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰Ú Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆»¿»««¿ƒ¿»«

ÈBÓÏ58LlÙÓ59„È„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Úet dL‡Â60 ¿»¿À»¿…»»«¿≈»∆»¿ƒ
.˙ÁtËÓa ‰qÎÓ dÚOL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈLp‰ ÏÎk¿»«»ƒ««ƒ∆¿»»¿À∆¿ƒ¿««
,‰Èt „‚k Ba ‡ˆBiÎÂ „Âe ˜eMa ‰ÂBË ‰˙È‰L B‡∆»¿»»«∆∆¿«≈¿∆∆»∆»

dzÁct ÏÚ61Ì"ekÚ‰ ˙BOBÚL C„k ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ B‡ «««¿»«∆»∆»¿∆∆∆»«
˙Bˆet‰62ÈÏ ‰È˙BÚBÊ ˙‡Óe ˜eMa ‰ÂBhL B‡ . «¿∆»««¿»¿∆»ƒ¿≈

‰˙È‰L B‡ .ÌÈeÁa‰ ÌÚ ˙˜ÁOÓ ‰˙È‰L B‡ .Ì„‡»»∆»¿»¿«∆∆ƒ««ƒ∆»¿»
‰È˙BÎML „Ú ,dÏÚaÓ Ì ÏB˜a LÈÓLz‰ ˙ÚBz««««¿ƒ¿»ƒ«¿»«∆¿≈∆»
B‡ .LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ ˙a„Ó d˙B‡ ˙BÚÓBL¿»¿«∆∆«ƒ¿≈«¿ƒ

.dÏÚa ÈÙa dÏÚa È‡ ˙Ïl˜Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿«∆∆¬ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»

צר.58) הרבים.59)רחוב  לרשות צעיף ,60)פתוח 
והרדידים". "והצניפות כג): ג, (ישעיה הכתוב  מלשון

הביאו 62)מצחה.61) שם וב 'תוספות ' ב . עב , כתובות
שיפול  טווה היא אדום צמר ורד, "טווה חננאל: רבינו בשם

ופריצות". מצח  עזות וזוהי  מזהרוריתו, פניה על

.‚ÈÁ ‰M‡ ‰È‰zL Ôwz ‡ÊÚpÈqa ˙‚B63„ÈÓz ∆¿»ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»∆∆¿ƒ»»ƒ
˙eÚÈˆ ÌeMÓ ,d˙Èa CB˙a64dÈ‡  ‰‚Á ‡Ï Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ…»¿»≈»

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙BÚ65Ì‡ ÔÎÂ .d˙a˙k ‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ , ∆∆««∆¿…ƒ¿ƒ»¿À»»¿≈ƒ
 ÈBn‰ CB˙a ˆÁÏ ˆÁÓ Úet dL‡a ‰˙ˆÈ»¿»¿…»»«≈»≈¿»≈¿«»
ÏÚ ˙BÚ dÈ‡ ,˙ÁtËÓa ‰qÎÓ dÚOe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿À∆¿ƒ¿««≈»∆∆«

˙c66. »

שבת 63) לרבינו, המשנה (פירוש חגורה או (רש"י ). מכנסים
מ "ד). פ "ד 64)פ "י  וב 'ירושלמי ' א. פב , בבאֿקמא

מכדרכה  קוף  שבעלה שאירע  מעשה "מפני  ה"א: דמגילה
בביתה  אפילו סינר לחגור צריכה זה ומטעם כדרכה". ושלא

שם). בב "ק  חיות הגרצ "ה התימנים,65)(הגהות בכת"י 
משנה' וב 'מגיד משנה'. ב 'כסף  הוא וכן אינה. זו תיבה
[ולפי רוקח ' ב 'מעשה הגיה וכן יהודית", "דת הביא:
נצטוינו  שהרי  משה" "דת הן חכמים שתקנות נראה נוסחתנו
שורש  המצוות (ספר תקנותיהם ככל ולעשות לשמור בתורה
בזמן  שהם ומעשרות חלה נכללו ושלפיכך קעד) ומ "ע  א',
- מדרבנן הוא שאף  וכתם במגידֿמשנה) (ראה מדרבנן הזה
מנהג  היא יהודית ודת הי "א). (למעלה משה דת בכלל

תק  ולא ישראל בנות חכמים].שנהגו עב ,66)נוהו כתובות
ב .

.„È‰‡˙‰ ‰ÎÈˆ  ˙c ÏÚ ˙BÚ‰67ÌÈ„ÚÂ68, »∆∆«»¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ
d˙a˙k „ÈÒÙz Ck Á‡Â69dÈÏ BÈa ‰Ú .70Ú„ÈÂ , ¿««»«¿ƒ¿À»»»¿»≈¿≈»¿»«

‰ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ‡Ïa da ‰˙‰Â ,˙c ÏÚ ˙BÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆«»¿ƒ¿»»¿…≈ƒ¿»¿»
‡È‰Â ,‰Ú ‰‡˙‰ Á‡ :ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰ ,‰ÚÂ¿»¿»≈¿≈«««¿»»»¿»¿ƒ

Ì‡ ,Èa ‰˙‰ ‡Ï :B‡ ,ÏÏk ÈzÚ ‡Ï :˙ÓB‡‰ˆ ∆∆…»«¿ƒ¿»…ƒ¿»ƒƒ»»
‡lL ÚMzL Á‡ ‰a˙k Ô˙B ‰Ê È‰  ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¬≈∆≈¿À»««∆ƒ»«∆…

‰Ú71ÔÈ‡  BÊ ‰‡˙‰ Á‡ ‰ÚL ‰„Bz Ì‡L ; »¿»∆ƒ∆∆»¿»«««¿»»≈
.ÌeÏk dÏ»¿

כתובתה.67) תפסיד לא תחזור ואם בה. תחזור שמא
העבירה.68) ועל ההתראה ותוספתא 69)על א. כה, סוטה

.(269 ,12 עמ ' צוקמ . הוצאת פ "ז. היו 70)כתובות שלא

בדבר. זה 71)עדים והרי  (מגידֿמשנה). ההתראה אחר
הוא, פרוע  טוען והלה חבירו, על חוב  שטר למוציא דומה
קטו). סי ' אהע "ז יוסף ' ('בית שבועה צריך השטר שבעל
שתשבע " אחר כתובה "נותן רבינו שכתב  שמה לומר, [רוצה
מהל' בפי "ד כמפורש שתשבע  ממנה תובע  שהבעל היינו
הערה  להלן וראה להשבע , צריכה שאז ה"ב , ולוה מלוה

פא].

.ÂËeÈ‰L ÔB‚k ?Ú ÌL ÌeMÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ≈«¿∆»
ÌÈc‰L ,˙BÈa ÚÎÓ „ ‰˙OÚL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆»¿»»»¿…»¿≈∆«¿»ƒ
ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈ‡Ó«¿ƒ∆»¿»»¬≈»««ƒ∆≈»
ˆÁa ‰˙È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙eÊa ‰ea ˙e„Ú≈¿»ƒ¿≈«¿∆»¿»¿»≈

‡ˆBÈ ÏÎB e‡Â ,dcÏ72˙ÚLa „iÓ eÒÎÂ , ¿«»¿»≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
‡È‰Â ‰hn‰ ÏÚÓ ˙„ÓBÚ d˙B‡ e‡ˆÓe ,B˙‡ÈˆÈ¿ƒ»»¿»∆∆≈««ƒ»¿ƒ
˜ e‡ˆnL B‡ ,dBÊ‡ ˙‚BÁ B‡ ÌÈÒÎn‰ ˙LBÏ∆∆«ƒ¿»«ƒ∆∆¬»∆»¿…

‰ÏÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÁÏ73ÌB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰L B‡ . «¿«¿»ƒ«ƒ»∆»¿ƒƒ»
B‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÚÓ B‡ ,ÏÙ‡»≈«¬ƒ∆∆∆ƒ«¿«≈
Ô˙B‡ e‡L B‡ ,d˜eÏÁ Èt ÏÚ ˜MÓ e‰e‡L∆»¿«≈«ƒ¬»∆»»

ÔÈÙt‚Ó B‡ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ˜MÓ74B‡ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆
eÙÈ‚‰Â ‰Ê Á‡ ‰Ê eÒÎpL75‡ˆBiÎÂ .˙B˙Ï„ ∆ƒ¿¿∆««∆¿≈ƒ¿»¿«≈

‡Ïa ‡ˆz  d‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ‰ˆ Ì‡ .el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈ƒ»»«««¿ƒ»≈≈¿…
‰‡˙‰ ‰ÎÈˆ BÊ ÔÈ‡Â .‰a˙k76. ¿À»¿≈¿ƒ»«¿»»

מתוך 72) יוצא רוכל הגירסא: ה"ו, פ "ז כתובות ב 'ירושלמי '
בהם. להתקשט  לנשים בשמים מוכר - רוכל ביתה.

מיתושים 73) בה הישן על להגן המיטה על שפורשים רשת,
למעלה, ופניו השוכב  אם כי  למעלה? הרוק  זרק  מי  וזבובים.
וברש"י ). כד: (יבמות תשמיש בשעת ורקקה זו זינתה הלכך

ב .75)מחבקים.74) כד, ביבמות מוזכר זה וכל סגרו.
ה"ו. פ "ז כתובות כבר 76)וב 'ירושלמי ' שעברה, כיון

(כסף ֿמשנה). בהתראה צורך עוד ואין בעלה, על נאסרה

.ÊË˙‡Ê ÔÎÂ ,˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡ ‰LÓ ˙c ÏÚ ˙BÚ∆∆««∆««¿ƒ¿≈…
,‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ÚÎÓ c ‰˙OÚL∆»¿»»»¿…»≈ƒ∆«««¿ƒ

‡ÈˆBÈ ‡Ï  ‰ˆ Ì‡ ‡l‡77‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ∆»ƒ»»…ƒ¿««ƒ∆…ƒ
‰a˙k Ô‰Ï ÔÈ‡ 78È„k ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰a˙k‰L . ≈»∆¿À»∆«¿À»«»«¬»ƒƒ¿≈

‡l‡ e„Èt˜‰ ‡ÏÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ˙Bˆet‰ el‡ Ï‡ ;˙BÚev‰ Ï‡OÈ ˙Ba ÏÚ«¿ƒ¿»≈«¿¬»≈«¿≈

d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡l‡ ,[BÊ] ‰wz Ô‰Ï79. »∆«»»∆»¿≈«»¿≈»¿ƒ»

ויוצאה 77) א. כה, בסוטה מבואר דינה - דת על עוברת
ומכוער  הואיל כד:) (יבמות רבי  שאמר אע "פ  רע , שם משום
אבל  הנטען, הבועל מן אלא הכוונה אין - תצא הדבר,
וכמו  ממש, טומאה בעדי  אלא אותה מוציאים אין מבעלה
(רי "ף  כמנאפים" משיראו - "במנאפים ז.): (מכות שאמרו

דיבמות). אחרֿכך.78)פ "ב  חזרה 79)לכשיוציאון ואם
צניעות, בדרכי  ואילך מכאן ומתנהגת הראשונים ממעשיה
בטלה, הראשונה שהכתובה אחרת, כתובה לה לכתוב  צריך
קטו, סי ' אהע "ז מחוקק ' ('חלקת התראתו על כשעברה

סי "ח ).

.ÊÈ˙Á‡ BÏ ‰Ó‡L B‡ ,‰˙pfL BzL‡ ‰‡L ÈÓƒ∆»»ƒ¿∆ƒ¿»∆»¿»««
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קסב               
         

˙ÎÓBÒÂ ÌÈÓ‡Ó ‡e‰L ,‰È˙BBwÓ B‡ ÂÈ˙BBwÓƒ¿»ƒ¿∆»∆«¬ƒ»¿∆∆
LÈ‡ ÓB‡‰ ‰È‰L ÔÈa ,BzL‡ ‰˙pfL ,Ì‰ÈÏÚ BzÚc«¿¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ
‰Ê „Ï BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰  ‰M‡ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»»∆
‡BÏ BÏ eÒ‡Â ,‡ÈˆB‰Ï iÁ ‰Ê È‰ ,˙Ó‡ ‡e‰L∆¡∆¬≈∆«»¿ƒ¿»»

‰ÈÏÚ80‰a˙k ÔzÈÂ ,81‡ˆz  ‰˙pfL BÏ ˙„B‰ Ì‡Â . »∆»¿ƒ≈¿À»¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏ .‰a˙k ‡Ïa82ıÙÁ ˙ËÈ˜a83‡lL ¿…¿À»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆∆…

k Á‡Â ,BÓˆÚa d˙B‡ ‰‡ Ì‡ ,ÂÈzÁz ‰˙pf‰a‚z C ƒ¿»«¿»ƒ»»»¿«¿¿««»ƒ¿∆
„a Ï‡ .d˙a˙k84dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  Á‡85 ¿À»»¬»¿»»«≈≈»¿«¿ƒ»

ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡86. ∆»«¿≈ƒ¿

א.80) סו, העד,81)קידושין לדברי  מאמין שהוא אע "פ 
עדים. משני  בפחות ממון להפסידה יכול הוא אין

כמפורש 82) להשבע , חייבת שאז שתשבע  ממנה תובע 
הערה  לעיל ועי ' (כסף ֿמשנה, ה"ב  ולוה מלוה מהל' בפי "ד

ה"ט .83)ע ). פכ"ג למעלה בכת"י84)מפורש
ראה, לא בעצמו הוא אם והכוונה אחר", "בדברי  התימנים:

אחר. עד דברי  על סומך הוא טוען 85)אלא אינו שהרי 
ספק . טענת על נשבעים ואין ודאי , נתחייבה 86)טענת אם

גם  עליה ומוסיף  מגלגל הוא אחר, ממקום שבועה לו
תחתיו. זנתה שלא זו שבועה

.ÁÈÔÈ‡  dBˆa ÂÈzÁz ‰˙pfL BzL‡ BÏ ‰Ó‡»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»≈
Á‡a ‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È„Ï ÔÈÁÈbLÓ87Ï‡ . «¿ƒƒƒ¿»∆»∆»≈∆»»¿»¿«≈¬»

˙B‡Ïa‰ ‰„a‡Â ,˙ÙÒB˙Â wÚ ,d˙a˙k ‰„a‡88; ƒ¿»¿À»»ƒ»¿∆∆¿ƒ¿»«¿»
˙efa ˙„B‰ È‰L89BzÚc CÓBÒÂ dÈÓ‡Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆¬≈»«¿¿ƒ»»«¬ƒ»¿≈«¿

ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .d‡ÈˆB‰Ï iÁ ‰Ê È‰  ‰Èc ÏÚ«¿»∆»¬≈∆«»¿ƒ»¿≈≈ƒ
ÌÈcÓ „a BzL‡ ˙‡ L‚Ï LÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ú ÈL e‡BiL „Ú ,el‡90BzL‡ ‰˙pfL e„ÈÚÈÂ ≈«∆»¿≈≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
B‡ ÔÈÙBk Ck Á‡Â ,dBˆa Ì‰ÈÙa ˙‡Ê.‡ÈˆB‰Ï B˙ …ƒ¿≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ

יכול 87) שאינו גרשום, רבינו תקנת ואחרי  ב . צ , נדרים
שאשתו  לומר נאמן אינו הבעל גם כרחה, בעל אשתו לגרש
מיימוניות'). ('הגהות באחרת נתן עיניו שמא - זנתה

הלכה 88) לעיל כמבואר נדונייתה, מנכסי  נגנב  או שאבד מה
צא.).89)י . (נדרים עדים כמאה דומה והודאתה

מוציא".90) הוא בעדים - דין "בית ב : כד, ביבמות

.ËÈ‰‚‚La dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡‰91 Ò‡a B‡ »ƒ»∆ƒ¿»«««¿»ƒ¿»»¿…∆
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :Ó‡pL .dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰¬≈À∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

Ì"ekÚ dÒ‡L ÔÈa .˙zÓ  ‰Ot˙ ‡‰92ÔÈa »ƒ¿¿»À∆∆≈∆¬»»«≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ÏÎÂ .Ï‡OÈ dÒ‡L∆¬»»ƒ¿»≈¿…∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆««
,BÏ eÁÈp‰ :‰Ó‡ elÙ‡Â ,ÔBˆa dÙBqL Ètƒ∆»¿»«¬ƒ»¿»«ƒ
BÊ È‰  BzÎBO È˙ÈÈ‰ È˙B‡ Ò‡ ‡Ï ÈÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈…»«ƒ»ƒƒ«¿¬≈

Ò‡a [‰˙È‰] ‰lÁzÓe ,dLÏ ˆi‰L ;˙zÓ93. À∆∆∆«≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»¿…∆

לאשתו 91) ונתכוון בבית, עמו איש ואשת אשתו כגון
(סוטה  בעלה שהוא כסבורה שגגה היא ואף  זו, לו ונזדמנה
ובשעת  נשים, שתי  שקידשו "שנים מצינו: וכן וברש"י ). כח ,
של  ואת לזה, זה של את (הוחלפו) החליפו לחופה כניסתם
שסברתי מפני  זניתי  האומרת אבל לג:), (יבמות לזה" זה
(שו"ע  ישראל לבעלה ואסורה כמזידה זו הרי  לזנות, מותר

ס "ג). קעח , סי ' ב .92)אהע "ז ג, כתובות 93)כתובות
ב . נא,

.ÎÌÈËÒÏ Ô˙B‡ ebL ÌÈL94˙BÈeLk Ô‰ È‰ 95, »ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌeÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÏ ˙BzÓe ,˙BÒe‡ Ô‰L96, ∆≈¬À»¿«¬≈∆¿ƒƒƒ

˙BeÒ‡Â ,ÔBˆa el‡ È‰  ÔÓˆÚÓ ÌÈËÒlÏ eÎÏ‰Â¿»¿«ƒ¿ƒ≈«¿»¬≈≈¿»«¬
Ô‰ÈÏÚÏ97,‡e‰ „Á‡ ˙Ò‡p‰ ÔÈ„Â ˙‚‚BM‰ ÔÈ„Â . ¿«¿≈∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«∆¡∆∆∆»

.da LÈ Ò‡ „ˆ ‰‚‚M‰L∆«¿»»«…∆≈»

בעליהן.94) מתחת ע "י95)שודדים, במלחמה שנשבו
האויב . לבעליהן.96)חיל שם.97)ללכת כתובות,

.‡Î;Ï‡OÈ dÏÚa ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿»ƒ¿»≈
‰eÒ‡  ‰Ò‡pL B‡ ‰‚‚ML Ô‰k ˙L‡ Ï‡¬»≈∆…≈∆»¿»∆∆∆¿»¬»

‰BÊ ˙OÚ È‰L ,dÏÚÏ98eÒ‡ ‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»∆¬≈«¬»»ƒ»»¿»
‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,‰BÊa99. ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ב .98) נו, בה"ז 99)יבמות ושם ה"א. ופי "ח  ה"א, פי "ז
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן אשת רבינו: כותב 
הראשון. בעלה יוכל "לא ד): כד, (דברים שנאמר טומאה,
בכלל, הכל הוטמאה", אשר אחרי  . . . לקחתה. לשוב  . . .
באשת  הכתוב  לך פירט  בעליהן, על אסורות נבעלו שאם
לא  "והיא שנאמר: לבעלה, מותרת שהיא שנאנסה ישראל
זונה". היא שהרי  עומדת, באיסורה כהן אשת אבל נתפשה",

.Î ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡ B‡ Ï‡OÈ ˙L‡ „Á‡∆»≈∆ƒ¿»≈≈∆…≈∆∆∆¿»
‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,˙ÙÒBz‰Â wÚ‰ ,˙Ói˜ d˙a˙k¿À»»«∆∆»ƒ»¿«∆∆¿…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk d˙a˙kÓ100Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ .101dÏ ÔzÏ ƒ¿À»»¿¿ƒ∆«…≈ƒ≈»
.dL‚Ïe d˙a˙k¿À»»¿»¿»

א.100) צא, והתורה 101)נדרים בזונה, אסור שהרי 
לך", יהיה קדוש . . . "וקדשתו ח ): כא, (ויקרא אמרה
יבמות  - (הכהו) דפנו רצה לא שאם כרחו, בעל - וקדשתו

ב . פה,

.‚ÎÈz‚‚L B‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚÏ ‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ
‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È„Ï LLBÁ BÈ‡  Á‡Ï ÈzÏÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈≈ƒ¿»∆»∆»≈∆»

Á‡a ‰˙102BÏ Ó‡L B‡ ,BÏ ˙Ó‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈¿ƒ»¿»∆¡∆∆∆»«
‡ÈˆBÈ  ÂÈc ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L Ì„‡103.‰a˙k ÔzÈÂ »»∆≈«¿»»ƒ¿ƒ≈¿À»

א.102) צא, ב . צ , כרצון 103)נדרים לכהן, ביחס  אונס 
לעיל  כמבואר יוציא, - ישראל ובאשת ישראל, לאשת ביחס 

הי "זֿיח .

.„ÎLÈ‡ ÌÚ È˙qz Ï‡ :ÌÈL ÈÙa BzL‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ
‰˙‰LÂ ,ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙ÒÏ BnÚ ‰ÒÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈≈∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»¬»

‰‡ÓË È„k104„Ú dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ¿≈À¿»¬≈¬»««¿»«
‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,ÌÈn‰ ÈÓ ‰p˜LiL105. ∆«¿∆»≈«»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰a˙k dÏ ÔÈ‡  ‰p˜LiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â106ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ≈…∆∆«¿∆»≈»¿À»¿««
ÚÎÓ ˙BÈ „ EÏ ÔÈ‡L ,ÚÎÓ „ e‡ˆÓ ‡lL Ètƒ∆…»¿»»¿…»∆≈¿»»≈¿…»

‰fÓ107ÌL ÔÈ‡L ÌBi‰Â .108‰ËBÒ ÈÓ109‰Ò‡  ƒ∆¿«∆≈»≈»∆∆¿»
ÌÏBÚ eq‡ ÂÈÏÚ110‡ÏÂ wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . »»ƒ»¿≈≈¿…¿À»…ƒ»¿…

ÒBz.Ò‡‰Ï dÏ eÓb ÌÈÚ‰ ‰ÈOÚÓ È‰L ,˙Ù∆∆∆¬≈«¬∆»»»ƒ»¿»¿≈»≈
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ה"ב ).104) פ "א סוטה (הל' וגמיעתה ביצה צליית כדי 
ולהשקותה 106)שם.105) עליו, ונאסרה נטמאה שמא

האיש  "והביא טו): ה, (במדבר אומר שהכתוב  אי ֿאפשר,
בפ "ב  רבינו פסק  וכן כה. (סוטה מת הוא והרי  אשתו". את

ה"ז). סוטה אחרי107)מהל' החשוד עם שנסתתרה
בה. התרה בפ "א 108)שבעלה זו מילה בביאור ראה

ה"ז, אישות מהל' בפ "ד עוד ועי ' ה"א, התורה יסודי  מהל'
מג. היא.109)הערה טהורה אם ב ,110)לבדקה סוטה

ב .

.‰ÎLÈ‡ ÌÚ È˙qz Ï‡ :dÈÏ BÈa dÏ Ó‡»«»≈¿≈»«ƒ»¿ƒƒƒ
‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰zÒpL d˙B‡ ‰‡Â ,ÈBÏt¿ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈À¿»

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰ 111ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓfa ¬≈¬»»»«¿««∆∆≈»≈
‰a˙k ÔzÈÂ ,‡ÈˆB‰Ï iÁÂ .‰ËBÒ112˙È„B‰ Ì‡Â . »¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ≈

‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  da ‰˙‰L Á‡ ‰zÒpL113. ∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿»»≈≈¿…¿À»
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏe114.‰a˙k ÔzÈ Ck Á‡Â ,‰Ê ÏÚ ¿ƒ»«¿ƒ»«∆¿««»ƒ≈¿À»

הסובר 111) יהודה ברבי  יוסי  רבי  לדעת לחוש יש כי 
והתראה  קינוי  זה הרי  לבינה, בינו בעלה לה קנא שאפילו

ב :). פי112)(סוטה על כתובתה להפסידה נאמן אינו כי 
עדים.113)עצמו. כמאה דין בעל ראה 114)הודאת

פא. והערה יז, הלכה למעלה

ה'תשע"ח  סיון  א' שלישי יום 

      1 
נדרים,1) עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר

מומים  בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או
היבם  הנישואין, אחרי  מומין בו שנולדו האיש אחרים,

לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא

.‡‡ˆz  ÌÈ„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿»¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ≈≈
‰a˙k ‡Ïa2˙ÙÒBz ‡ÏÂ wÚ ‡Ï ,3ÌÈ„ el‡a . ¿…¿À»…ƒ»¿…∆∆¿≈¿»ƒ

B‡ ,ÔÈÈ ‰zL˙ ‡lL B‡ ,Oa ÏÎ‡z ‡lL ?eÓ‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
ÔÈBÚˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL4‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â , ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk CcL ÌÈÈn‰5Ï‡ ; «ƒƒ∆∆∆»¿≈«»¿ƒ¿«≈»∆¬»
‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï  el‡Ó ıeÁ Á‡ „ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆«≈≈≈…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk6. ¿

עג,2) בגמרא שם שמואל וכפירוש במשנה, ב  עב , כתובות
שאין  עלֿמנת עמה התנה (שלא סתם בקידשה שאפילו ב 
הואיל  צריכה, גט  אבל כתובה, בלא תצא נדרים) עליך

סתם. חכמים 3)וקידשה שאמרו "נשים א: קא, שם
וכלֿשכן  תוספות, להן אין . . בכתובה. שלא יוצאות

נדריה. על לבעלה לגלות לה היה כי  שם 4)מנהֿמאתים",
(רש"י ). עליו ומתגנה נפש עינוי  בהן שיש ב . וכמו 5)עב ,

דקים  פשתן "כלי  ה"ז: פ "ז, כתובות ב 'ירושלמי ' שאמרו
הם". צבעונים ככלי  שאן, מבית בו 6)הבאים שאין כל

ה"ו. פ "ז לעיל והשווה מקפיד, אינו נפש עינוי 

.ÈÓenÓ ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ÒBk‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ≈
Ìe‡a kL ÌÈLp‰7‰Ê ÌeÓa ÏÚa‰ Ú„È ‡ÏÂ , «»ƒ∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆

‰ˆÂ Ba ÚÓL ‡ÏÂ8‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È‰  ¿…»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…

˙ÙÒBz ‡ÏÂ wÚ9BÏ eÈ‰Â ÈÚa ıÁÓ ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ»¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»
,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÌÈB¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈

‰ˆÂ ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙BB˜a10ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË  ÌÈB˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁÓ∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ

‰tÎÂ .˙qaL11ÌÈÚe„È ÌÈzÚa12‡e‰ È‰  ∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈
ÈÓenÓ13ÏBÎÈ BÈ‡  ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï‡ .˙Ò ƒ≈≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»

B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈ‡B Ïk‰ È‰L ;ÔBÚËÏƒ¿∆¬≈«…ƒ»¿¿ƒ¿∆¿»
Òit˙Â ÚÓML14‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ Úe„È c . ∆»«¿ƒ¿«≈»»»«∆≈ƒ∆∆»

Cl‰Ï ÌL ÌÈLp‰ ‚‰Ó ‰È‰L ˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a¿»«¿∆»»ƒ¿««»ƒ»¿«≈
:ÔÈÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,˙BÈeÏb Ô‰ÈÙe ˜eMa«¿≈∆¿¿«…¿ƒ»¿¿ƒ
,ÈBÏt ÏL B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊÂ ,ÈBÏt ÏL Bza ‡È‰ BÊƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¬∆¿ƒ
Cc ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡ ÈÚ BÓk¿»≈¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆
ıÁnÏ ˙a‰ ‡ˆz Ì‡Â ,ÏÏk ˜eMÏ ˙‡ˆÏ ÌL ˙Ba‰«»»»≈«¿»¿ƒ≈≈«««∆¿»

‰k˙Ó ,‡ˆz ÛLpa 15ıeÁ Ì„‡ d˙B‡ ‰‡È ‡ÏÂ , «∆∆≈≈ƒ¿«≈»¿…ƒ¿∆»»»
.ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡ ÔÚBË ‰Ê È‰  ‰È˙BBwÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰B˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁÓ ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
Cc ÔÈ‡L BÊ ÈÚa ıÁÓ ÌL ‰È‰ Ï‡ ;da ˜cÏƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆
‰B˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡B Ïk‰ È‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁna Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe k˙‰Ï Ôkc Ì‡Â .ıÁna«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

‰ÏÈla ˙ˆÁB ˙a‰ ‰È‰zLÂ16Ë˜ ˙Èa B‡ıÁna Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È‰  Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡z ‡lL „Ú ,dcÏ¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈc el‡ ÌÈc‰Â .ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡«¿ƒ∆«»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ∆««

e˙k‰ ˙Êb ÌÈ‡Â ,Ì‰17. ≈¿≈»¿≈««»

ה"ז.7) פ "ז עליו,8)למעלה שמע  שלא (כלומר, והסכים
הסכים). א'.9)ולא הערה וכנ"ל ב . עב , כתובות

ב .10) עה, לארץ 11)שם נופלת שממנו חולי 
קבועים,12)(אפילפסיה). בזמנים תוקפתה שהמחלה

עז.). כתובות (רש"י  הבריות בין מלצאת אז ונזהרת
"כמומי ".13) כת"י : ב .14)ובנוסח  עה, כתובות
ה):15) יד, (מלכיםֿא הכתוב  מלשון זהותה, את מעלימה

מתנכרה". אלו 16)"והיא דברים ומקור אור. שם ואין
טו. סי ' פ "ז כתובות ברא"ש שהובאו הגאונים בדברי 

מקום 17) בין מחלקים היינו לא הכתוב , גזירת היו אילו
(כסף ֿמשנה). תורה גזרה שכך כיון למקום,

.‚ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰18ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰fL , ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ
BÈ‡ ,'ÂÈ˙BB˜a ˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ'19ÂÈ˙BB˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»≈¿»

ÈÚa ‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡ ‡l‡ ,„Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡  ıÁÓ ÌL LÈ Ì‡ ,ÏÏk B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»ƒ≈»∆¿»≈»
ÓB‡Â ,ÌÈÚ BÏ eÈ‰È ‡lL LÙ‡ È‡L ;ÔÚËÏƒ¿…∆ƒ∆¿»∆…ƒ¿≈ƒ¿≈
ÏÚ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ BÏ ˜czL ÂÈÚÓ „Á‡Ï¿∆»≈≈»∆ƒ¿…ƒ¿¬«
‰‡È ‡ÏÂ .Òit˙Â ÚÓML B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏe ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ»∆¿»∆»«¿ƒ¿«≈¿…≈»∆
BaÏa LiM ‰Ó Ïk ‡ÈˆBÓ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L .‰Ê ÔÈc ÈÏƒƒ∆∆≈»»»ƒ»«∆≈¿ƒ
BzÚc ÔÈ‡L ,„BÚÂ .ÂÈB˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ el‡ ÌÈcÓƒ¿»ƒ≈«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿

.˙BÈa ÂÈB˜ È„Ï ‡l‡ ˙ÎÓBÒ∆∆∆»¿ƒ¿≈¿»¿≈
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שם.18) כתובות ברא"ש, דבריהם ובכת"י19)הובאו
אינן. התימנים:

.„ÔÈÓen‰ eÈ‰ Ì‡ ?ÔÈÓen‰ ˙ÚË ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ
,Ò‡˙zL Ì„˜ da eÈ‰ È‡ceL ÔÈÓeÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»ƒ∆««»»…∆∆ƒ¿»≈

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰˙È Úaˆ‡ ÔB‚k20‡È‰Ï ‡‰ ÏÚ  ¿∆¿«¿≈»¿«≈«»»¿»ƒ
Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,‰ˆÂ ÏÚa‰ Ô‰a Ú„iL ‰È‡21; ¿»»∆»«»∆«««¿»»∆∆¿»∆»«

eÈ‰ .ÏÏk ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»≈≈¿…¿À»¿»»
Ì‡ :ÔÈÒe‡‰ Á‡ da e„ÏBpL LÙ‡L ÌÈÓeÓƒ∆∆¿»∆¿»««»≈ƒƒ
ÏÚa‰ ÏÚ  ÏÚa‰ ˙ÈÏ ‰ÒÎpL Á‡ da e‡ˆÓƒ¿¿»««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««
‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò‡˙ ‡lL „ÚL ‰È‡ ‡È‰Ï¿»ƒ¿»»∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»
‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â da e‡ˆÓ Ì‡Â ;˙eÚË ÁwÓ BÁwÓƒ»ƒ«»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒ»

e„ÏB ÔÈÒe‡‰ Á‡L ‰È‡ ‡È‰Ï ‡‰ ÏÚ 22, «»»¿»ƒ¿»»∆««»≈ƒ¿
e‰„O ‰ÙÁzÒÂ23. ¿ƒ¿«¬»»≈

בה.20) וכיוצא התימנים: ובכת"י  עמה. כגון 21)שנולדו
ונתרצה, הבעל בו שידע  היא חזקה בפניה, המום שהיה
באותו  הכיר ולא השפילן או עיניו שעצם לומר נאמן ואינו

לט ). סי ' לאהע "ז יוסף ' ('בית עתה עד עלינו 22)מום כי 
האירוסין, קודם היו כאן - היו" וכאן נמצאנו "כאן לומר:

עה:). (כתובות ראיה להביא עליו של 23)ולפיכך מזלו
כח , (משלי  סוחף  מטר לשון - נסתחפה שתומם. גרם בעל

ב .). לכתובות (רש"י  שדהו נשטפה ג),

.‰,da eÈ‰ Ò‡˙z ‡lL „ÚL ‰È‡ ÏÚa‰ ‡È‰≈ƒ«««¿»»∆«∆…ƒ¿»≈»»
CÎa BÏ ‰„B‰L B‡˜˙LÂ ‰‡L ‰È‡ ‡‰ ‡È‰Â , ∆»¿»¿≈ƒ»»¿»»∆»»¿»«

Òit˙Â24Òit˙Â Ô‰a Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,25‰Ê È‰  ¿ƒ¿«≈∆∆¿»∆»«»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆
‰a˙ka iÁ26. «»«¿À»

בו,25)ונתרצה.24) שידע  חזקה בפניה, המום שהיה כגון
ה"ב . לעיל וכמבואר מרחץ , שם שיש עו,26)או כתובות

א.

.Â‰‰LÂ ,BzL‡ ÏÚ ‡a27ÌenL ÔÚËÂ ,ÌÈÓÈ ‰nk »«ƒ¿¿»»«»»ƒ¿»«∆
ÌÈËÓw‰ CB˙a ‰È‰ elÙ‡  ‰zÚ „Ú ÈÏ ‰‡ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿»ƒ««»¬ƒ»»¿«¿»ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Ï‚‰ ÛÎa B‡¿«»∆∆≈¿ƒ¬»»∆≈»»
Ú„iL B˙˜ÊÁÂ ,‰ÙÈ B˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ ÒBÎ ‰˙BL∆«∆»ƒ≈¿»∆¿∆¿»∆»«

‰ˆÂ28. ¿»»

אז 27) ורק  שהה, וגם שבעל הכוונה משנה' ה'מגיד לדעת
לט  סי ' אהע "ז בשו"ע  ה'פרישה' ולדעת לו, שומעים  אין
לא  אם אפילו שהה אם כי  מספיק , משניהם באחד סכ"ח ,

לו. שומעים אין - שבעל רבינו 28)יודעים למד זה דבר
כמבואר  זמן, לאחר לטעון יכול שאינו בתולים, טענת מדין
כל  כאן אף  ב . קיא, יבמות מהש"ס  והוא הט "ו. פי "א, לעיל
עליה  כועס  ועכשיו ונתרצה, ידע  חזקה טען, ולא ששהה
שם). יבמות רש"י  (ראה תואנה לו ומבקש אחר דבר בגלל

.ÊÚe˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰29 «≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«
‰c Ìc „zL „Ú dÓˆÚa LÈbz ‡Ï ‡l‡ ,d˙cÏ¿ƒ»»∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ È‰ 30˙˜„BaL , ¬≈…¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ Ô‰a31Á‡Ï „Á‡Â , »∆«¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz32Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»≈∆ƒ∆¿«≈«
BÓˆÚ33‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,34. «¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ובדפוסים 29) נדה, דם של עונתית הפרשה נשים, אורח 
קבועה". "וסת מקנחת 30)קדומים: שהאשה מטליות

מלשון  הי "ד, פ "ד ביאה איסורי  בהל' כמבואר בהן, עצמה
ומפרש  צדקותינו", כל עדים "וכבגד ה) סד, (ישעיה הכתוב 

מאוס ". "כבגד שם: דם 31)רש"י  ראתה אם בו לבדוק 
מבעלה. ותפרוש תשמיש 32)נדה בשעת דם ראתה שמא

יב :). תשמיש.33)(נדה "אבל 34)אחר הט "ז: פ "ד
לה". ואחד לו אחד עדים, שני  צריכים הכל תשמיש, אחר

.Á‰Ê ‡e‰ ÏB„b ÌenL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â35‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï  ¿««ƒ∆»∆…ƒ¿ƒ»
ÌeÏk36È‰ .˙LnLÓe ‰lÁz dÓˆÚ ˙˜„Ba È‰L , ¿∆¬≈∆∆«¿»¿ƒ»¿«∆∆¬≈

‡È‰ dÓˆÚ ‰ÁpwL ˙Úe ,‰ÏÚÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿ƒ¿¬»¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
Ú‡ Ì‡ ,BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ ‡e‰Â»ƒ¿»»«≈∆»«≈∆ƒ≈«
È‰  BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ ÌÈÓÚt LÏL ÌÚt Á‡ ÌÚt ‰Ê∆««««««»¿»ƒ¿»¬≈

dÏÚa ÌÚ LÈÏ ‰eÒ‡ BÊ37‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . ¬»≈≈ƒ«¿»¿≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ wÚ38;‰a˙k È‡zÓ È‡z dÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿…∆∆¿≈»¿«ƒ¿»≈¿À»

ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ‡ÈˆBÈÂ .LÈÓL˙Ï ‰Èe‡ dÈ‡ È‰L∆¬≈≈»¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¬ƒ
ÌÏBÚÏ39dL‚Ï Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ ,‡t˙z ‡nL ;40 ¿»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«¿»¿»

Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙zÓe .ÔÈLeb ˙ÚLa41BÓk , ƒ¿«≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿
‰cp‰ ÔÈÚa ‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

בעד.35) שתבדוק  עד לשמש מכתובתה 36)שאסורה
זכויותיה. בשעת 37)ומשאר דם לראות הוחזקה שהרי 

נדה. ומשמשתו מזה.38)תשמיש, גדול מום לך שאין
ב .39) יב , לערער 40)נדה ויבוא לאחר, תנשא ובינתיים

מגרשה, הייתי  לא . . . היה שכך יודע  הייתי  "אילו ולומר:
לפיכך  ממזרים", השני ) (מבעלה ובניה בטל גט  ונמצא

חוזרת  זו שאין לגרשה בלבך גמור לו: לעולם אומרים לך
הי "ב ֿיג). פ "י , גירושין הל' והשווה שם, שאין 41)(נדה

השני בעלה אצל תראה לא ושמא שוות, ה'אצבעות' כל
פו.). הכ"א.42)(נדה פ "ד, ביאה איסורי  הל'

.Ë˙lÁzÓ Ck ‰˙È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ«
Ì‡ Ï‡ ;Ì„ ‰˙‡ ‰BL‡ ‰ÏÈÚaÓe ,‰È‡eOƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»¬»»¬»ƒ

e‰„O ‰ÙÁzÒ  ˙‡OpL Á‡ ‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú‡43. ≈«»…ƒ∆««∆ƒ»ƒ¿«¬»»≈
Ck Á‡Â ,Ì„ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««««¿…ƒ¿»»¿««»

ÈˆBÈ  LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B ˙BÈ‰Ï ‰ÊÁ‡44 »¿»ƒ¿»»¿»≈«¿ƒƒ
dlk ‰a˙k ÔzÈÂ45BÓk ,˙ÈÓÏBÚ ÈÊÁÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈¿À»À»¿…«¬ƒ»ƒ¿

e‡aL46. ∆≈«¿

כב .43) הערה למעלה וראה לו, גרם הרע  שהרי44)מזלו
נדה. איסור מחמת תחתיו לעמוד ראויה כמבואר 45)אינה

י . הלכה הקודמת.46)בסמוך בהלכה

.ÈelÙ‡ ,˙‡OpL Á‡ ÔÈÓeÓ da e„ÏBpL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆¿»ƒ««∆ƒ»¬ƒ
ÔÈÁL ˙kÓ ˙ÈOÚ47Ì‡Â ,Ìi˜È  Ìi˜Ï ‰ˆ Ì‡ : «¬≈À«¿ƒƒ»»¿«≈¿«≈¿ƒ

‰a˙k ÔzÈ  ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ48. »»¿ƒƒ≈¿À»

וכן 48)מצורעת.47) עה.). (כתובות שדהו שנסתחפה
גיטה  הרי  אמר לרפאותה. חייב  "לקתה נא.): (שם שנינו
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קסה                
         

פי "ד  לעיל והשווה רשאי ", - עצמה את תרפא וכתובתה,
הי "ז.

.‡ÈelÙ‡ ,‡OpL Á‡ ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰»ƒ∆¿ƒ««∆»»¬ƒ
˙ÈÓÒ B‡ BÏ‚ B‡ B„È ‰ÚË˜49‰˙ˆ ‡ÏÂ ,BÈÚ ƒ¿¿»»«¿ƒ¿≈≈¿…»¿»

ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  BnÚ LÈÏ BzL‡ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈
‡ˆz  ‰˙ˆ ‡Ï Ì‡Â ,Lz  ‰˙ˆ Ì‡ :‡l‡ .‰a˙k¿À»∆»ƒ»¿»≈≈¿ƒ…»¿»≈≈

˙„BÓ Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k ‡Ïa50ÁÈ BÏ „ÏB Ì‡ Ï‡ . ¿…¿À»¿ƒ»∆∆¬»ƒ«≈«
ÊÁL B‡ ,ÌËÁ‰ ÁÈ B‡ ‰t‰51ÌÈÏk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ52 «∆≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ

BwÚÓ ˙LÁ ˆÁÏ B‡53ÔÈÙBk  ˙BBÚ „aÚÏ B‡ «¿…¿∆≈ƒ»¿«≈ƒ
‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡54ÌÚ Lz  ‰˙ˆ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»≈≈ƒ

.dÏÚa«¿»

מתרגם 49) יח ) כא, (ויקרא עור" "איש נתעוורה.
סמי . גבר ה"ח 50)ה'ירושלמי ': פי "ד לעיל המבואר

עז.). לפני52)הפך.51)(כתובות הבגדים בה ששורים
- א כה, ובברכות שם). (רש"י  יומיים או יום כיבוסם

ל  "שדרכן עורות".פירש"י : בעיבוד ממקום 53)תתן
ומסריחות,54)מוצאו. מאוסות מלאכות - אלה כל

מדברי ומשמע  (שם). רע  ריח  לקבל יכולה איני  לומר ויכולה
- לו ונישאה הנישואין לפני  אלה בכל ידעה שאם רבינו,
אמרה: ואפילו וקיבלה. סברה שהרי  לטעון, יכולה אינה
לקבל  יכולה איני  ועכשיו לקבל, יכולה שאני  הייתי  כסבורה

(מגידֿמשנה). לה שומעים אין -

.È‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk  ÔÈÁL ‰kÓ LÈ‡‰ ‰OÚ«¬»»ƒÀ≈¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡  LÈÏ ‰ˆB ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿««ƒ∆ƒ»≈≈≈
ÈtÓ ,ÔÁk ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈

B˙wÓÓ ‡È‰L55È„k ÌÈ„Úa BnÚ L‡ :‰Ó‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡lL56.dÏ ÔÈÚÓBL  ∆…»»∆»¿ƒ»

עמו.55) תשמש אם חתיכות חתיכות נופל בשרו ממסמסתו,
בשרו" "המק  יב ): יד, (זכריה הכתוב  מלשון - "ממיקתו"

במשנה). עז. (כתובות 56)(כתובות חכמים שאמרו כמו
אמרו  - וכולם הם, שחין מוכי  וארבעה "עשרים עז:):

להם". קשה תשמיש - חכמים

.‚ÈÌËÁ‰ ÁÈ B‡ ‰t‰ ÁÈ ÏÚa dÏÚa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»««≈««∆≈««…∆
‰ÏÙÂ ,˙ÓÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ  dÏÚa ‰È‰L ÌeÓ B˙B‡ Ba LÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆»»¿«¿»¿»
ÈÈ‡ EÏe ,Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :ÓBÏ ‡È‰ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿«≈¿≈ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ıÏÁÈÂ .Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ57‰‡e .58ÌÈ ¿»¿«≈¿«¬…¿ƒ≈¿À»¿≈»ƒ
.Ï‡OÈ ÏÚ ÌBÏL ,EÈÏ¿»∆»«ƒ¿»≈

  

          
         

        
        

   

אבל  טוב , בדבר  לסיי כדי  כתב   הסיו שאת  מפרשי יש 
 לעניי בהמש להיות צרי  סיו שהרי  קשה  לכאורה 
בני "וראה  כי  לו  גמורה  בסתירה  הוא  כא אבל , הקוד

על  הרי  מזו , ויתירה  . יבו על־ידי  רק  להיות יכול כו '"
שבני כיו" הגמרא  אומרת ,לבני  בני וראה  הפסוק 
." ויבו חליצה  לידי  אתי  דלא  ישראל, על  שלו  לבני
 כהמש זה  פסוק  מביא  ואי , יבו של עניי אפילו  ששולל
מרמז  זה  שבפסוק  הוא  והביאור כתובה ". וית  יחלו" לדי

בהלכה . די חידוש   " הרמב
לבית־  שבאה  "האשה  כתב : הט"ו ) (פט"ו  שלפנ"ז  בפרקי
יעשו  כו '  האר כל כדר לשמש  יכול אינו  בעלי  ואמרה  די
, שני עשר עוד  עמו  שתשאר לה   ואומרי פשרה ", הדייני
שיעשו  עד  זה ... עמה  ומגלגלי" שנית. תתבע  תלד  לא   וא

פשרה ".
שאינה  שטוענת שלנו  בדי מדוע  השאלה , נשאלת ועפ"ז
עושי ולא  כתובה " וית  יחלו"  אומרי לקבל, יכולה 
יגלגלו  שלא  ולמה  לקבל, יכלה  שמאחיו  ובפרט פשרה ,

. בינתיי מאחיו   ג לקבל תוכל ואולי  עמה 
"וראה  שהביא  בפסוק   " הרמב כוונת שזוהי  לומר, ויש 
יש  כא  שג לחדש  ישראל" על  שלו לבני  בני
לה   שמסבירי על־ידי  ממנו  לקבל לשכנעה  להשתדל
על   שלו"  ובמילא  ,"לבני  בני "וראה  יהיה  שעל־ידי ־זה 

ישראל".
      

(שם).57) כתובתה להפסיד או להתייבם לכופה יכול ואינו
הזו 58) הפיסקה כל קדומים, ובדפוסים התימנים, בכת"י 

ההלכה  לסיים בכדי  מאוחרת תוספת שזוהי  וכנראה אינה.
שבנים  "כיון נ.): (כתובות שאמרו למה לרמז טוב , בדבר
ויבום". חליצה לידי  יבואו שלא ישראל, על שלום - לבניך
וחליצה, ליבום זקוקה האלמנה אין בן, בנך הניח  אם כי 

ישראל. על ושלום

איׁשּות.סלקּו הלכ ֹות ְְִִִ

ה'תשע"ח  סיון  ב' רביעי יום 

 
הלכותגירושין


:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ  ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ  ˙Á‡Â .ÙÒa L‚Ó‰ L‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Leb ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL e‡e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
ושמדברי1) התורה שמן הגירושין עיקרי  בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט , של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט . זמן הגט , קריאת עדים,

.‡˙k ‡l‡ ˙Lb˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»
Ë‚ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ˙Îe3wÚ Ô‰ ÌÈ„ ‰OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«

LÈ‡‰ L‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈLeb‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ
BBˆa ‡l‡4Á‡ „a ‡ÏÂ ˙Îa L‚iLÂ ( .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קסו               
         

BÈwÓ dÈÒ‰Â dLbL ˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»
dÈÏ BÈa ˙Bk‰ c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆

dÓLÏ zÎ8Á‡ ‰OÚÓ qÁÓ ‰È‰È ‡lLÂ (Â . ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««
B˙È˙k9dÏ e‰ziLÂ (Ê .[„Ïa] dÏ B˙È˙ ‡l‡10. ¿ƒ»∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»

˙B˙a dÏ e‰ziLÂ (Ë .ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ e‰ziL (Á∆ƒ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈»¿«
ÔÈLeb11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿

dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈc‰ ‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«
ÌÈ„Ú‰14ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ïk‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15. »≈ƒ¿«≈»∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ

האשה 2) הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו
ועל  מקודם, גרושה הייתה כי  - איש עמה כשיזנה אומרת
כמו  לה מעיד בכתב  אלא גירושין ישלמו שלא נצטווינו כן

כריתות". ספר לה וכתב  כל 3)שנאמר על נופל גט  שם
"ספר  ותרגום גט ), ערך בערוך כתב  (וכן שהיא ותעודה שטר
סתם. "גט " אשה לגט  לקרוא ורגילים פטורין" "גט  כריתות"

לגרשה.4) בעלה את לכוף  יכולה האשה כגון 5)שאין
בכסף  מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף 

ממנה.6)ובשטר. עצמו את ישלח  תהא 7)ולא שלא 
הגירושין. לאחר בו ותלוייה זו 8)קשורה אשה לשם

הכתיבה.9)המתגרשת. אחר קציצה שמחוסר לדבר פרט 
רשותה.10) לתוך או שלוחה ליד שטר 11)או בתורת ולא

מזוזה. או מעצמה.12)חוב  היא שתיקח  ולא
הגט .13) כתיבת הגט .14)תאריך חכמים.15)על תקנת

.:Ó‡pL ?‰Bz‰ ÔÓ el‡ ÌÈ„ ‰OÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»»¿»ƒ≈ƒ«»∆∆¡«
˙˙Èk ÙÒ dÏ ˙ÎÂ ,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ…ƒ¿»≈¿≈»¿»«»≈∆¿ƒÀ
ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡' .B˙ÈaÓ dÁlLÂ d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ…ƒ¿»≈

BBˆa ‡l‡ L‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ  'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆa ‡lL ‰Lb˙17˙L‚Ó dÈ‡ 18Ï‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆa ‡lLÂ dBˆa ˙Lb˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע ".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי18)על
לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן שהדין
והטעם  כשר, והגט  אני  רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית
האמיתי . רצונו זהו כי  - "מרצונו" נקראת זו שכפייה

החרים 19) הגולה מאור גרשום "רבינו אולם כורחה. על
דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא

.‚˙Îa ‡l‡ ˙Lb˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ  '˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ  'dÏ'21BÈa ˙Bk‰ c  '˙e˙Èk ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL ‰ÈÏÚ BÏ ‡MÈ ‡lL ,dÈÏ¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈÏ BÈa ˙Î22.‡a˙iL BÓk ,˙L‚Ó dÈ‡  ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙Lb˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ  'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈
,dˆÁÏ B‡ ,d„Èk ‡e‰L ,dÁeÏL „Èa B‡ d„Èa Ëb‰«≈¿»»¿«¿»∆¿»»«¬≈»
ÔÈÚ ‰È‰iL  'dÁlLÂ' .‡a˙iL BÓk d„Èk Ïk‰L∆«…¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ÁlLiL ‡Ï ,d˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡e‰L Ëb‰«≈∆«¿«≈«»…∆¿«««¿

.‰pnÓƒ∆»

בכסף .20) המתגרשת.21)ולא האשה כגון 22)לשם
- לעולם יין תשתי  שלא מנת על גיטך זה "הרי  לה: שאמר
תנאי לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין

מחמתו. זה

.„z‡ È‰ ,˙ÁlLÓ z‡ È‰ :dÏ ˙k ?„ˆÈk≈«»«»¬≈«¿¿À««¬≈«¿
,Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ ,CÓˆÚÏ z‡ È‰ ,˙L‚Ó¿…∆∆¬≈«¿¿«¿≈¬≈«¿À∆∆¿»»»

BÙe‚Â .˙L‚Ó BÊ È‰  ÔÈÚ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ23:Ëb ÏL ¿«≈¿∆»ƒ¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈
ÈÈ‡ :dÏ ˙k Ì‡ Ï‡ .Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰¬≈«¿À∆∆¿»»»¬»ƒ»«»≈ƒ

CLÈ‡ ÈÈ‡ ,CÒe‡ ÈÈ‡ ,CÏÚa.Ëb ‰Ê ÔÈ‡  «¿≈≈ƒ¬≈≈ƒƒ≈≈∆≈
BÓˆÚ ˙‡ ÁlLiL ‡ÏÂ  dÁlLÂ :Ó‡pL24ÔÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ¿»¿…∆¿««∆«¿¿≈

Ë‚ BÈ‡  ÔÈBÁ ˙a z‡ È‰ :BzL‡Ï ˙Bk‰25. «≈¿ƒ¿¬≈«¿«ƒ≈≈

בו.23) יכתבו כך הגט  כתב  שאין 25)ממנה.24)עיקר
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו

.‰BÈÚ ÔÈ‡  'B˙ÈaÓ dÁlLÂ' ‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»
‡l‡ ;B˙ÈaÓ ‡ˆzL „Ú ‰ÈLe‚ eÓ‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe‚ eÓb d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' Ó‡ ‡lL .‡a˙iL BÓk ,B˙Èa ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Lb Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È‰  ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ
B˙Leb ÈÊÁ‰Â LbL28Ëb epnÓ ‰ÎÈˆ CÎÈÙÏ ;29, ∆≈≈¿∆¡ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆≈

‡a˙iL BÓk30. ¿∆ƒ¿»≈

אחר.26) אדם קידושי  בה וחלים פנוייה היא והרי 
עמה.27) שלא 28)ונתייחד פי  על ואף  ביאה, בקידושי 

ביאה. עדי  הםֿהם היחוד עדי  שנבעלה, ֿ 29)ראוה ובכתב 
שני . גט  התימנים: הם:30)יד כך רבינו דברי  ושיעור

שהתה  אם אלא לידה, הגט  הגעת עם נגמרו הגירושין עצם
ועדי בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי  בביתו
לקידושיה  שני  גט  צריכה וממילא קידושיה, עדי  הם היחוד

השניים.

.Â?B˙È˙k Á‡ ‰OÚÓ qÁÓ ‰È‰È ‡lL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««¿ƒ»
‰È˙k ‡l‡ qÁÓ BÈ‡L ÈÓ  Ô˙Â ˙ÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«ƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»
‰ˆÈˆ˜ qÁnL „ ‡ˆÈ .Lk‰ Ëb‰ ‡e‰ ‰È˙e¿ƒ»«≈«»≈»»»»∆¿À»¿ƒ»
 ‰t‰ Ô˜ ÏÚ Ëb ˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰È˙k‰ Á‡«««¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«≈«∆∆«»»

‰t‰ dÏ Ô˙B31,B˙kL Á‡ Ôw‰ C˙Á Ì‡Â . ≈»«»»¿ƒ»««∆∆««∆¿»
aÁÓa ˙k Ì‡ ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡  dÏ B˙e32ÏÚ Û‡ , ¿»»≈≈¿≈ƒ»«ƒ¿À»««

BÈ‡  dÏ B˙e ,BLÏzL Á‡ ÌÈ„Ú‰ Ba eÓ˙ÁL Ètƒ∆»¿»≈ƒ««∆¿»¿»»≈
Ë‚33. ≈

מחוברת.31) כשהיא קרנה עם על 32)יחד כגון לקרקע ,
לעץ . מחובר הוא כאשר נכתב 33)עלה הגט  ותורף  הואיל

צריך  הגאונים, בשם מיימוניות" ב "הגהות וכתוב  במחובר.
יכתוב  כן ואחרי  היריעה מן הגט  כשיעור הקלף  שיחתוך
כן  ואחרי  היריעה על תחילה כתבו שאם הגט , נוסח  עליו
וכן  קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט  כשיעור ממנה חתך
ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב  לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף  באותו אחר גט  ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.ÊaÁÓa ÔÈ˙Bk ÔÈ‡34Ëb‰ ÒÙË elÙ‡35˙k . ≈¿ƒƒ¿À»¬ƒ…∆«≈»«
LÈ‡‰ ÌL ˙k Ck Á‡Â ,BLÏ˙e ,aÁÓa ÒÙh‰«…∆«¿À»¿»¿««»»«≈»ƒ

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰'Â ÔÓf‰Â ‰M‡‰ ÌLÂ36, ¿≈»ƒ»¿«¿««¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lk  dÏ B˙e ,BÓ˙ÁÂ37. «¬»¿»»»≈

לה 34) לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע ,
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דבר  בידה" "ונתן שנאמר משום גט , אינו המחובר אותו
ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הגט 35)הניתן טופס 

פנויים  מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי  הנוסח  הוא
זמן  והאשה, האיש שם כגון הגט , עיקר שהם פרטים למילוי 

וכו'. ונקראים 36)הכתיבה הגט  עיקר הם אלה שכל
הגט ". במחובר 37)"תורף  לכתוב  אסור לכתחילה כלומר,

התורף  את יכתוב  שמא גזירה הגט , טופס  את אפילו
הטופס  כתב  כבר אם אבל לגמרי , בטל הוא  ואז במחובר
גט  זה הרי  התורף  עליו כתב  כן ואחרי  ותלשו, במחובר

כשר.

.Áe˜ ıÈˆÚa Úef‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰Êb ,ÏeÒt Ëb‰  Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»

ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒÁ ÏÚ ‡e‰ ˙Bk Ï‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע  מן יונק  והריהו בתחתיתו,
קציצה 39) זו והרי  לה ויתן מהעציץ  העלה יתלוש

שמא 40)מהמחובר. לחוש ואין שהוא, כמו העציץ  את
את  יפסיד לא שבוודאי  חרס , חתיכת לה וייתן העציץ  ישבור

העציץ .

.Ë?ÔÈLeb ˙B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙B˙a B˙B‡ ÔziL  d„Èa Ô˙Â ˙˙Èk ÙÒ :Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
ËL ‡e‰L ˙B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï‡ .˙e˙Èk ÙÒ≈∆¿ƒ¬»ƒ¿»»¿«∆¿«

BÁ41‰LÈ ‡È‰Â d„Èa B˙pL B‡ ;‰ÊeÊÓ B‡42, ¿»∆¿»¿»»¿ƒ¿≈»
dÏ Ó‡ Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡  d„Èa ‡e‰ È‰Â ‰BÚÂ¿≈»«¬≈¿»»≈≈¿ƒ»«»

Ëb ‰Ê È‰  Chb ‡e‰ È‰ :Ck Á‡43. ««»¬≈ƒ≈¬≈∆≈

זה.41) חוב  שטר כנסי  לה: משתמר 42)שאמר הגט  ואין
בשעת 43)בידה. בידה והגט  הואיל חדשה כנתינה זו הרי 

אמירתו.

.ÈÓ‡Â ÊÁÂ ,dÏ Ô˙B È‡L Ë‚ e‡ :ÌÈ„ÚÏ Ó‡»«¿≈ƒ¿≈∆¬ƒ≈»¿»«¿»«
ÚÈ„B‰ È‰L ;Lk ‰Ê È‰  ‰Ê BÁ ËL ÈÒk :dÏ»ƒ¿ƒ¿«∆¬≈∆»≈∆¬≈ƒ«

ÔÈLeb ˙B˙a B˙pL ÌÈ„Ú‰ ˙‡44dÏ Ó‡L ‰ÊÂ . ∆»≈ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿∆∆»«»
‰pnÓ ÌÏÎpL ÈtÓ ,'BÁ ËL'45. ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

אביה,44) שהשיאה חרשת גם שהרי  צורך, אין ובידיעתה
בה  שאין פי  על אף  מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה

הגט .45)דעת. את לבטל התכוון לא אבל

.‡ÈËb‰ dÏ ÔziLk dÏ Ó‡iL CÈˆ L‚Ó‰46: «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈
Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  ÌeÏk Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa47‰na . ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»«∆
È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈
Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;dh‚ƒ»¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈

Lk Ëb ‰Ê È‰  ÌeÏk Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa Ô˙Â48. ¿»«¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

אלא 46) גט  זה הרי  - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב  ולעיל 47)שלכתחילה

בתורת  לה נתנו שם כי  גט " "אינו רבינו: כתב  ט ' בהלכה
הריהו  ולפיכך ושתק , בסתם הגט  נתן כאן אבל חוב , שטר
"אינו  או בטל גט  לבין פסול, גט  בין יש והבדל פסול". "גט 

תינשא  ולא חכמים, מדברי  פסול אלא אינו שבראשון גט ",
ב "גט  ואילו השני , מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו
היא  ועדיין התורה, מן בטל גט  זה הרי  גט " "אינו או בטל"
על  עמה דיבר לא אם שבקידושין פי  על ואף  איש אשת
מקודשת  את "הרי  לה אמר ולא כסף  לה ונתן קידושין עסקי 
ענייני שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי "
פסול. גט  אלא זה אין בבעל תלוי  והכול בגט  הגירושין

כן.48) לעשות יכול לכתחילה וגם

.ÈCh‚ ÈÏË :dÏ Ó‡Â ,ı‡‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L Ëb≈∆»»À»«»»∆¿»«»¿ƒƒ≈
B„È ÏÚ eL˜ ‰È‰L B‡ ;ezÏËe ,Ú˜˜ Èab ÏÚÓ≈««≈«¿«¿»«∆»»»«»
dÏ Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ;epnÓ ezÙÏLe ,BÎÈ ÏÚ B‡«¿≈¿»«ƒ∆««ƒ∆»«»
:Ó‡pL ;Ë‚ BÈ‡  Chb ‰Ê È‰ :d„ÈÏ ‡aL Á‡««∆»¿»»¬≈∆ƒ≈≈≈∆∆¡«
Ô˙ ‡Ï È‰Â ,dÓˆÚÓ ‡È‰ ÁwzL ‡Ï  d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»…∆ƒ«ƒ≈«¿»«¬≈…»«

ÔÈk‰ Ì‡ Ï‡ .BÁeÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï dÏ49BÙe‚a dÏ »…¿…¿¬»ƒƒ¿ƒ»¿
:dÏ Ó‡Â ,ÂÈÏÚÓ Ëb‰ ‰ÙÏML „Ú B„È ‰h‰ B‡ƒ»»«∆»¿»«≈≈»»¿»«»

.Ë‚ ‰Ê È‰  Chb ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈¬≈∆≈

היטה.49)

.‚È:ÓB‡ ‡e‰ È‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
È‡Â ,c Ìe˜È ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»»»¿ƒ
˙˙ÈÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ‰ÂÚ ÌBi‰ BÊ ‰È‰zL LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«∆¿»¿«»»∆»¿ƒ«

ÁÓÏe ÔÈc ˙Èa50ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙zÓ ‰È‰z51,CÎÈÙÏ . ≈ƒ¿»»ƒ¿∆À∆∆¿…≈ƒ¿ƒ»
BÈ‡  „Á‡ „Úa elÙ‡Â ,dÈÏ BÈa Ëb dÏ Ô˙ Ì‡ƒ»«»≈≈¿≈»«¬ƒ¿≈∆»≈

.ÏÏk Ë‚≈¿»

הגט .50) מסירת בגט )51)אחרי  (=כאן, "הכא אמרו: וכן
דבר  ואין שבערוה דבר הוי  איש דאשת איסורא דאיתחזק 

משניים". פחות שבערוה

.„È„È ˙Îa Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»«
ÙBÒ52B„È ˙Îa Ëb‰ ÏÚa‰ ˙k Ì‡ Ï‡ ;53Ì˙ÁÂ , ≈¬»ƒ»«««««≈ƒ¿»»¿»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  dÏ B˙e ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ54 »»≈∆»¿»»¬≈∆≈»
‰p‰ÎÏ ÏÒBÙe]55.[ ≈ƒ¿À»

עליו.52) הסופר חתם כמאה 53)ולא דומה ידו וכתב 
מהבעל 54)עדים. והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,

אינו  כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני 
שאפילו  חידוש, משמיע  שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום

כתיבת 55) בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב 
אתה  אם שהרי  נכון, וכן הכסף ֿמשנה. בעל בידי  שהיה יד
שהוא  וודאי  תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר
לכהונה. פוסל הגט  ריח  שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט 

.ÂËÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz«»«¬»ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Ëb‰56e˙eÓÈÂ ÌÈL ÈÙa Ëb dÏ ÔzÈ ‡nL .57‡ˆÓÂ , «≈∆»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿»

Ba ÔÈ‡ È‰L ,‰Ó„‡ ÈÒÁÓ ÒÁk d„ÈaL Ëb‰«≈∆¿»»¿∆∆≈«¿≈¬»»∆¬≈≈
BÎBzÓ e„ÈÚiL ewz CÎÈÙÏ ,ÌÈ„Ú58Èt ÏÚ Û‡Â . ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

ÈÙa ÔÈa ,ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B ,BÎB˙a ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ¿≈
,ÌÈÁ‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰ÈÒÓ È„Úa ÔÈLeb‰ wÚL59. ∆ƒ««≈ƒ¿≈≈¿ƒ»
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הבעל 56) מידי  הגט  מסירת עדי  תורה שמדין פי  על אף 
בחתימות  כלל צורך ואין הגירושין עדי  עיקר הם לאשה

והבעל 57)העדים. [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר עדי58)יערער ימותו ואפילו

ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה
האשה. לידי  הבעל מידי  ונתינתו הגט  מסירת את

.ÊËdÈÏ BÈa dÏ B˙e ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60, »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL B‡61;Lk ‰Ê È‰  ∆ƒ¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¬≈∆»≈

BaL ÌÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰62˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È‰Â ,ÔÈLk ƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ«¬≈«≈≈ƒ««
‰È„È63ÏeÒt ‡e‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ ‰B‰L LÈÂ .64. »∆»¿≈∆»ƒ«¿ƒ∆»

מסירה.60) עדי  כל זה 61)ללא משפחה קרבת קרובים
תורה. מדברי  עבירה שעברו או בתוכו.62)לזה החתומים

לערער 63) יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר
העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר

מדבריהם.64)

.ÊÈBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È‰  ÔÈLk ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dÏ B˙e ,Lk „Á‡Â¿∆»»≈¿»»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈

ÛiÊÓk ‡ˆÓpL ,ÏeÒt ‰Ê66.BÎBzÓ ∆»∆ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

בו.65) והואיל 66)החתומים וודאי , מזוייף  לא "כמזוייף ,
מדבריהם". פסול זה הרי  כשרים מסירה בעדי  ונמסר

.ÁÈ˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ‰67ÔÈËÈL ÈL ‡ÏÓ68 ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»¿…¿≈ƒƒ
˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁÈ ‰nÎÂ .ÏeÒt 69˙BÁt ? »¿«»«¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»»

BnÚ ÔÈ‡˜ eÈ‰iL È„k ,ÔÈËÈL ÈL È„kÓ70‰na . ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«∆
‡ÏÂ ‰È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ BÒÓ Ì‡ Ï‡ ;‰ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡˜ ÔÈ‡Â ‰a‰ ÔÈ˜ÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿À»ƒ«¿≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿««
wÚL ,Lk ‰Ê È‰  ÏÏk „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«

.‰ÈÒÓ È„Úa ÔÈLeb‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק 
שורות.68)הגט . שתי  כשר 69)מלוא הגט  ויהא

כדי70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק  יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.ËÈÔÈÎÈˆ ,Ì‰ÈÙa Ëb‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈∆«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
B˙B˜Ï71Ì‰ÈÙa dÏ B˙ Ì‡Â .dÏ epzÈ Ck Á‡Â ƒ¿¿««»ƒ¿∆»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆

.dÏ B˙pL Á‡ B˙B‡ ÔÈ‡B˜Â ÔÈÊBÁ  ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰eÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ
ÔÈÊBÁ  dÏ B˙e ,B„È CB˙Ï BÒÈÎ‰Â ‡e‰ ÊÁÂ ,BÏ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‡B˜Â72. ¿¿ƒ

הוא,71) אחר שטר או הוא כשר גט  אם בו כתוב  מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי  הגירושין "שעיקר שכיוון

אחר.72) בשטר החליפו שמא

.Î L‡Ï B‡ ÌiÏ ez˜Êe ezÏË ‡l‡ ,e‰e‡˜ ‡Ï…¿»∆»¿»«¿»««»»≈
ÔÈ‡ ,‰lÁz e‰e‡˜e ÏÈ‡B‰ .˙L‚Ó BÊ È‰¬≈¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ»≈
Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .BÙÈÏÁ‰L BÏ ÌÈLLBÁ¿ƒ∆∆¡ƒ¿…∆»¬ƒ»«

 Ì˙‡wL Ëb‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰È‰ Á‡ ËL :ÏÚa‰«««¿»«≈»»¿…»»«≈∆¿»∆
.˙L‚Ó ‡È‰ È‰Â ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«¬≈ƒ¿…∆∆

.‡ÎËb‰ dÏ Ô˙Â ,‰lÁza Ëb‰ e‡˜ ‡lL È‰¬≈∆…»¿«≈«¿ƒ»¿»«»«≈
ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡  ÌiÏ B‡ e‡Ï ez˜Ê ,Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«»«»««ƒ∆«««

˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰ ,‰È‰ Lk Ëb :ÓB‡73. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק  כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.ÎÈÙa ˙BiÁ‰ ÔÈÏ dˆÁÏ Ëb‰ dÏ ˜Ê»«»«≈«¬≈»¿≈∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ„Ú74ÔÈ‡  Á‡ ËL B‡ ‰ÊeÊÓ e‡ˆÓe eL˜e , ≈ƒƒ¿»¿¿»¿»«≈≈

dÏ ÔÈLLBÁ75˜fL ‡e‰ ‡ˆÓpL ‰fL ;76e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿
˙BËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ  »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ

˜ÙÒ BÊ È‰Â ÌÈaÎÚ e‰eb ˜fL Ë‚ ‡nL∆»≈∆»«¿»«¿»ƒ«¬≈»≈
.˙L‚Ó¿…∆∆

תחילה.74) קראוהו מגורשת.75)ולא ספק  שתהיה
אחרים 76) שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין מזוזה

כעת. זרקה הוא ובוודאי  שם מצויים הוא 77)אינם והרי 
ושטרות  מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק  לא

מקודם.

.‚ÎÌ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆¿ƒ««≈¿ƒƒƒ¿»
˙B˜Ï ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â .ÌzÁÏÂ ˙B˜Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿¿«¿…¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
ÔBLÏ eÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB  ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM ÔÈ‡L cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙BËL ‡La Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌL‰ ÏÚ ÔÈ˙Bk¿ƒ«»∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿»
˙Ba eÈ‰È ‡lL È„k ,ÌÈL Èh‚a el˜‰L ‡e‰ Ï…̃∆≈≈¿ƒ≈»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿

˙Be‚Ú Ï‡OÈ80Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÏÈ‡B‰ ; ƒ¿»≈¬ƒ«¬ƒ«»≈ƒ«≈
.e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שיתרגמו 78) מועיל אינו הגט  לשון מכירים אינם אם אבל
עד. מפי  כעד זה שהרי  ללשונם, רישומו 79)אותו אם כי 

כתב . גבי  על כתב  שאין לחתום, להם אסור מתקיים
לחתום,80) הבקיאים עדים אחרי  לחזר יצטרכו שלא הקלו

ליבם. ותיזקק  ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך ְָָשמא

.„ÎÌ‰ÈcÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈLÙÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL eÈ˜˙‰82ÔÎÂ . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«≈¿≈
ÈÙa ‰Ê ‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L Ëb‰ È„Úa eÈ˜˙‰‰Ê83. ƒ¿ƒ¿≈≈«≈∆≈¿ƒ∆»∆ƒ¿≈∆

.ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê eÓ˙Á Ì‡Â¿ƒ»¿∆∆…ƒ¿≈∆¬≈∆≈»
,B˙È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙B˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙BËM‰ ‡Lkƒ¿»«¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

ÂÈzÁz ‡È‰Lk84ÔzÈÂ ˙ef‰ Á‡ Ëb dÏ zÎÈÂ , ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿…»≈«««¿¿ƒ≈
dÏ85Ì„˜ :ÓBÏ ‰ÏBÎÈ ,ÔÓÊ Ba ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…ƒ¿∆¿«¿»«…∆

ÈzLb˙ ˙ef‰86.ÔÈh‚a ÔÓÊ ewz CÎÈÙÏe , «¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿««ƒƒ

חיזקו 81) זאת בכל - לגזירה גזירה גוזרין אין היא [והלכה
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה או 82)כאן ראובן

ולא  עד, חתמתי  פלוני  אני  כותב : היה שמתחילה שמעון,

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



קסט                
         

אותו  המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב  היה
אחרים  שטרות אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד
והתקינו  עמדו חתימתם, לקיים בכדי  לזו דומה שחתימתם
אחרי לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו

ידם. כתב  על שיעידו "כולכם",83)מכיריהם משום גזירה
שאחד  ודינו לאשתי , גט  כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא
פסול, זה הרי  יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב 
שניים  רק  יחתמו שמא זה בפני  שלא זה יחתמוהו ואם
נתקיים  לא ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב  הגט  ותיטול
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו,

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות

הייתי .86) ופנוייה

.‰Î‰È‰L B‡ ,ÔÓÊ Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL Ëb≈∆≈»»≈ƒ¿≈¿«∆»»
Ìc˜Ó87Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈÁ‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
‰ÚËÂ ÌÈÏLeÈa Ëb‰ ˙‡ ˙k91Ïk  '„BÏa' ˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»

ÔÈÏeÒt el‡92B˙È˙k ÔÓÊa B eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
B˙È˙k ÌB˜Óe94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי87) של זמן בו וכתבו במרחשון ונחתם שנכתב 
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי  שלפניו,

מרחשון 88) של זמן בו וכתבו בתשרי  ונחתם שנכתב 
יבואו  מאוחר שטר נתיר אם כי  פסול, זה וגם שלאחריו,
את  להפסיד כדי  שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר
עד  הגט  נתינת משעת הבעל שמכרם נכסיה פירות האשה
של  הם הגט  זמן ולפי  שלה הם שלמעשה בו, הכתוב  הזמן

היום 89)הבעל. זמן בו שכתוב  מוקדם, גט  זה הרי 
שטרי90)שלפניו. שבשאר החתימה, שעת ועד מהכתיבה

כשר. זה הרי  ולא 92)הסופר.91)חוב  מדבריהם,
"בטל". אינו אבל לכתחילה, בו לכתבו 93)תינשא דקדק 

"ביום  - ולא בגט , הכתוב  בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן
כתבוהו  אם זה ולפי  הגט , שנכתב  ביום כלומר כתיבתו",
העדים  חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי 
חתמו  שהרי  כשר הריהו - בגט  הכתוב  כזמן למרחשון עד
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי  על אף  בו, הכתוב  בזמן

במקום 94) שתהיה העדים חתימת על הוא ההקפדה עיקר
בו  וכתב  בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט , המסומן
זה  הרי  העדים עליו חתמו ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב 

בגט . המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר,

.ÂÎÔÓf‰ epnÓ C˙Á95ÌL ˙k ‡lL B‡ ;dÏ B˙e »«ƒ∆«¿«¿»»∆…»«≈
˙aLa :‡l‡ ,ÌBi‰96L„ÁÓ ‰iL B‡ ‰BL‡ «∆»¿«»ƒ»¿ƒ»≈…∆

‡ÏÂ ,˙ÈBÏt ‰La :B‡ ,ÈBÏt L„Áa :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿»»¿ƒ¿…
ÚeLa :˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ÈkÊ‰97Lk  ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;Lk  ‰ÈzLb ÌBi‰ :Ba ˙k Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««≈«¿ƒ»»≈∆«¿»
.Ëb‰ Ba ‡ˆiL ‰f‰ ÌBi‰««∆∆»»«≈

עדים.95) בו וחתמו בגט  הזמן שכתב  שבוע .96)לאחר
יובל.97) של פלונית לכתחילה.98)שמיטה בו להינשא

ידעו  וכולם רמאות, מעשה היא מהגט  זמן חתיכת כי 

אשתו  פירות למכור כדי  או קרובתו על לחפות כדי  שחתכו
ברורות. בראיות אחריו לבדוק  ויבואו להפסידה הגט  אחרי 

.ÊÎB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
ÔÓf‰99˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,100˙eÎÏÓ ÌLÏ ˙k . «¿«ƒ¿«¿»«¿≈«¿

˙Èa‰ ÔÈÏ B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ
Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ Cc Ì‡ :˙Èa‰ ÔaÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿

Lk ‰Ê È‰ 102È‰  Ba ˙BÓÏ Ôkc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈
ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡OÈ Ïk e‚‰ Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒBcÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ˙k Ì‡Â .˙BËL ÔÈÓƒ¿«¿»¿ƒ»«¿≈«¿¿«
‰Ê È‰  ˙eÎÏÓ d˙B‡ ˙eL da LiL ‰È„Óa«¿ƒ»∆≈»¿»«¿¬≈∆

Lk105. »≈

הגט .99) סידור בזמן השולט  [=המלך] המלכות
אנו 100) חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא

בשמנו". שטרותיהם שכותבים וכך 101)בעיניהם כך
המקדש. בית על 102)לבניין מקפידה המלכות אין שהרי 

בה 103)כך. שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי 
ממנה. יותר אחרת מלכות לבריאת 104)ומחשיבים

אם 105)העולם. ליצירה, לכתוב  שנהגו אחרי  כלומר,
כשר. זה הרי  מדינה אותה מלכות לשם היום כתב 

.ÁÎ,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e˙k :ÌÈLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL B‡ ;ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ c‰ Á‡˙Â¿ƒ¿«≈«»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»«≈»≈
,ÌÈL ‰nk Á‡ Lk Á‡ Ëb dÏ zÎÏ eÎˆ‰Â¿À¿¿ƒ¿…»≈«≈»≈«««»»ƒ
ÌB˜Óe ‰È˙k‰ ÔÓÊ ÔÈ˙Bk el‡ È‰  ‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
‡ÏÂ 'e˙k' Ba ÏÚa‰ Ô‰Ï Ó‡L ÔÓf‰ ‡Ï ,‰È˙k‰«¿ƒ»…«¿«∆»«»∆«««ƒ¿¿…
Ô‰Ï Ó‡Lk ÌÈÏLeÈa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È‰Â ÔÒÈ „Ú eÁ‡˙Â ,ÈL˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
zÎ ÌML „BÏe ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ˙Bk  „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙BËL ‡Lk ,Ëb‰106. «≈ƒ¿»¿»

יש 106) - העדים שכן "כל מיימוניות": ב "הגהות וכתוב 
אף  וחתימתו הגט  כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב 
יבואו  עדים, שם יהיו לא אם כי  דירתם, עיקר שאינו פי  על

שם". היו לא שהרי  ומזוייף , כשמם חתמו אחרים לומר:

ה'תשע"ח  סיון  ג' חמישי יום 

   1 
פסול 1) גט  בין מה הסופר, שכר בגט , שליחות דין בו ביאר

שבעתתו  מי  או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט 
ונתחרש  שנשא פקח  הגט , כתיבת לענין נשתתק  או רעה רוח 

בגט . כפיה דיני  חרש, כשהיה שנשא או

.‡Ô˙Â ˙˙Èk ÙÒ dÏ ˙ÎÂ :‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
,BÏ zÎÏ Á‡Ï Ó‡L B‡ B„Èa ˙Bk‰ „Á‡  d„Èa¿»»∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ¿…

dÏ ÔzÏ Á‡Ï Ó‡L B‡ B„Èa Ô˙Bp‰ „Á‡Â2‡Ï . ¿∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ≈»…
‡l‡ ˙Lb˙Ó ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ '˙ÎÂ' Ó‡∆¡«¿»«∆»¿ƒ«∆≈ƒ¿»∆∆∆»

˙Îa3dÓˆÚÓ Áwz ‡lL  'Ô˙Â' ,4. ƒ¿»¿»«∆…ƒ«≈«¿»

פ "ה 2) (ברכות כמותו" אדם של "שלוחו היא: הלכה כי 
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קע               
         

ב ). מא, וקידושין בקידושין,3)מ "ה, כמו בכסף  ולא
ה"ג. פ "א, לעיל הי "ב .4)וכמבואר פ "א, לעיל כמבואר

.È‰  ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e˙k :ÌÈLÏ Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¬≈
ÔÈ˙Bk el‡5ÔÈÓ˙BÁÂ6ÂÈÁeÏL Ô‰ Ô‰Â ,dÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿≈≈¿»

ÂÈ„Ú Ô‰ Ô‰Â7Ë‚ ÈÏ ˙k :ÙBÒÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈≈≈»¿≈ƒ»««≈¿…ƒ≈
ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏ Ó‡Â ,ÈzL‡Ï8ÌÈÓ˙BÁÂ ÌÈ˙Bk  ¿ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ«¿…¿ƒ¿¿ƒ

‰ˆiL ˙Ú ÏÎa Ba L‚Ó ‡e‰Â ,BÏ ÌÈ˙BÂ9. ¿¿ƒ¿¿»≈¿»≈∆ƒ¿∆

כותבו.5) מהם אחד ואע "פ 6)כלומר, א. סה, גיטין
לקמן  כמבואר הגט , על לחתום לסופר אסור שלכתחילה
לסופר  רבינו כאן התיר זאת בכל שם, ובביאורנו הכ"ז, פ "ט 
את  נותנים השני  והעד שהוא מפני  לכתחילה, בו לחתום
עדי שישנם וכל מסירה, עדי  כאן יש הרי  לאשה, הגט 
חתמו  הסופר אם אפילו לכתחילה הגט  כשר מסירה,
נתכוין  לא כאן גם רוקח ' ה'מעשה ולדעת (לחםֿמשנה).
שהלך  כגון הדחק , בשעת אלא לכתחילה זה להכשיר רבינו
שלא  ובכדי  אחר, עיכוב  איזה אירע  או הים למדינת הבעל
וכן  ולחתמו, לכתבו העדים יכולים עגונה האשה תשאר
מתניתין  בדיבורֿהמתחיל ב  סו, בגיטין ה'תוספות' כתבו
סי ' לאהע "ז יוסף ' 'בית דברי  והשווה הרביעי . בתירוצם מני ,
אלא  הכשיר שלא כאן רבינו דברי  מפרש הוא שגם קל,

בקידושין 7)בדיעבד. כמבואר עד, להיות כשר שליח  כי 
הט "ז. פ "ג, אישות הל' לעיל והשווה א. אמר 8)מג, ולא

לה. ליתנו כתיבת 9)להם אחרי  עמה יתייחד שלא והוא
יאמרו  "שלא פסול, גט  זה הרי  - עמה נתייחד שאם הגט ,
להקשות, ואין ה"ה. פ "ג לקמן כמבואר לבנה", קודם גיטה
פ "א  לעיל ומבואר 'מוקדם', הוא והרי  כזה, גט  כשר איך
באותו  ונחתם שנכתב  כל כי  - פסול, מוקדם שגט  הכ"ה,
רבינו  הקפיד ולא נתינתו, שאיחרו אע "פ  מוקדם זה אין היום
לעיל  כמבואר חתימתו, לפני  כתיבתו הקדים שלא אלא
מתכוין  והוא זינתה כבר שמא לחוש יש כי שם, בביאורנו
לפני כתיבתו תאריך מקדים הוא ולפיכך עליה, לחפות
שלפיכך  לומר אין בזמנו, וחתמו כשכתבו כאן אבל זנותה,
ידע  מנין כי  עליה, ויחפה תזנה שמא לנתינה, הקדימו

רוקח '). ('מעשה בעתיד שתזנה

.‚BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ëb ÔÈ˙BÎÂ10. ¿¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ
Ba eÓ˙ÁÂ e˙kL ÙBq‰Â ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆»¿¿»¿
‡È‰ BzL‡Â ÈBÏt ‡e‰ ‰fL ÌÈÚ„BÈÂ ÔÈÈkÓ«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙ÈBÏt11Ì‰È˙BÓML ÌÈL ÌB˜Ó B˙B‡a eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ∆¿≈∆
Ì‰Ó „Á‡ L‚Ó ÔÈ‡  ÌÈÂL Ì‰È˙BL ˙BÓLe ÌÈÂL»ƒ¿¿≈∆»ƒ≈¿»≈∆»≈∆
˙L‡Ï BÎÈÏBÈÂ Ëb zÎÈ ‡nL ;BÁ „ÓÚÓa ‡l‡∆»¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ‰pÒ‡ÈÂ BÁ12. ¬≈¿««¿∆»»»

קסז.10) (בבאֿבתרא והסכמתה לדעתה צריכים אנו שאין
שם). האיש 11)וברשב "ם ימציא שמא לחוש יש כי  שם.

ה'כסף  ולדעת כדין. שלא בו ותינשא אחר, לאשת זה גט 
אלא  והאשה, האיש את הסופר שיכיר צורך אין משנה'
חותם, כשאינו אבל הגט , על החתומים העדים אחד כשהוא
הל' רבינו מדברי  נראה וכן אותם. להכיר חייב  הסופר אין
בלבד. העדים אלא שם הזכיר שלא ה"ג, פכ"ד ולוה מלוה

בעלה 12) על תיאסר וממילא כדין, שלא לאחר בו שתינשא

בעיר  שמו שהוחזק  "וכל ב '). עמוד שם (ב "ב  הראשון
והוא  אחר, שם לו יש שמא לו חוששים אין יום, שלשים
סוף " לדבר אין כן שאם קנוניא, ולעשות לרמות כדי  שינהו

ה"ד). פכ"ד, ולוה מלוה הל' רבינו (מלשון

.„‰kq‰ ˙ÚLe13ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ˙Bk ƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
ÌÈÈkÓ14ÙBq‰ ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .15.ÌB˜Ó ÏÎa «ƒƒ¿»ƒ»∆∆¿««≈¿»»

עכשיו,13) יכתבוהו לא ואם למות, מסוכן שהבעל כגון
א.14)אימתי ? סו, על 15)גיטין תורה, שמדין אע "פ 

ונתן  . . . "וכתב  כתוב : שהרי  הסופר, שכר לתת הבעל
חכמים  תקנו - הכתיבה שכר לתת שעליו נמצא בידה",
השכר  בגלל גיטה את להשהות שלא כדי  השכר תתן שהיא
שם). וברשב "ם קסח . (בבאֿבתרא ותתעגן לתת, ירצה שלא
נתן  הוא כאילו משלמת, שהאשה הזוז את חכמים לו והקנו
כ. (גיטין הפקר ביתֿדין הפקר הכלל: ע "פ  משלו, לסופר

שם). וברש"י 

.‰,˙k :ÙBqÏ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ó‡iL CÈˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…
eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ16ÔÈc ˙Èa BÏ eÓ‡L È‰ .17B‡ ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ

Le˙k :Ì‰Ï Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb zÎ :ÌÈ18, ¿«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿
ÔÓˆÚ Ô‰ e˙ÎÂ19Lk ‰Ê È‰  Ba eÓ˙ÁÂ20Ï‡ . ¿»¿≈«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»

ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ˙ÎÂ ÙBqÏ Ì‰ eÓ‡ Ì‡ƒ»¿≈¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««
BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e eÊÁL Ètƒ∆»¿¿»«««¿»«¿»«≈∆¿ƒ¿
‡lL ÈÓ B˙k È‰L ;ÏËa Ëb ‰Ê È‰  ÌÈ„Ú ÈÙaƒ¿≈≈ƒ¬≈∆≈»≈∆¬≈¿»ƒ∆…

B˙ÎÏ ÏÚa‰ BÏ Ó‡21. »««««¿»¿

בסמוך.16) יתבאר והטעם א. עב , שלשה 17)גיטין של
שיחתמו.18)חכמים. להם אמר מהם.19)וגם אחד

ב .20) סו, לעשות 21)גיטין יכולים הם שאין ב . עא, שם
אלא  להם מסר לא כי  במקומם, שלוחים והעדים הסופר את
כוח  בדברים אין כי  לשליח " נמסרים אינם ו"דברים דברים,
ע "י שנשלח  לגט  (בניגוד לאחר ונמסרים חוזרים להיות
שהדגיש  וזהו שני ), שליח  לידי  למסרו השליח  שיכול שליח ,
לא  הם, שביתֿדין אע "פ  ביתֿדין", לו שאמרו "הרי  רבינו:
הם  אלא במקומם שלוחים שימנו כוחם ליפות התכוין
ולא  "כתבו", להם: אמר בפירוש שהרי  יכתבוהו. בעצמם
בפירוש  ואם סו:). (גיטין בטל הגט  ולפיכך תנו. להם: אמר
לכתוב  לאחרים לומר במקומו שלוחים שיהיו להם יאמר

הבאה. בהלכה בסמוך יתבאר ולחתום,

.ÂËb zÎÈÂ ÙBÒÏ eÓ‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
˙ÎÂ ÙBÒÏ eÓ‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ eÓ‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
ÙBÒÏ eÓ‡ :ÌÈLÏ Ó‡L B‡ ;eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏe»≈ƒ¿»¿∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  eÓ˙Á Ìz‡Â ÈzL‡Ï Ëb zÎÈÂ22. ¿ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿«∆¬…¬≈∆≈»
ÔÈMÈ˙Óe23B˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a‰ ‰Ê „a ƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»

ÏËa Ëb ˙BÈ‰Ï24. ƒ¿≈»≈

שלוחים 22) עשאם בפירוש שהרי  הוא, כשר גט  התורה מן
תשכור  שמא חשש משום פסלוהו, שהחכמים אלא לכך,
לחתום, ולעדים לכתוב  לסופר בעלה בשם שיאמרו עדים
בעצמם  שהם השני , בדין ואפילו ציוה. שהבעל יסברו והם
בגלל  לפסלו חכמים גזרו הבעל, מפי  שמעו והם החותמים,
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סז.). (שם הראשון שתתיישב 23)הדין עד בדבר מעיינים
ברש"י ). סג: (שם בסוגיא 24)הדעת שהרי  התורה, מן

קולו  שישמעו עד בטל הגט  "הרי  אמרו: עב .) (שם אחרת
אם  רבינו ומסופק  חתומו", ולעדים כתוב  לסופר שיאמר
כיון  מדבריהם' 'פסול אלא אינו אולי  או התורה, מן בטל
שלוחים  לעשות יבואו שמא 'גזירה' משום אלא פסולו שאין
אין  זה, בגט  נשאת אם ולפיכך לכך. נתמנו שלא במקום
אלא  כרחו, בעל השני  מבעלה להוציאה יכול ביתֿדין
מעצמו. יגרש והוא בטל, להיות קרוב  שהגט  לבעל מודיעים
אין  וגם לגמרי , כשרים אינם כה, עד להם שנולדו והבנים
למעלה  וראה (כסף ֿמשנה). ממזר ספק  של דין להם

ה. להלכה בביאורנו

.ÊeaÁa Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏËÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
‰Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê25ÏÎe ; ∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÏeÒt ‡e‰ ,ÏeÒt Ó‡pL ÌB˜Ó26. »∆∆¡«»»ƒƒ¿≈¿ƒ

ממזר"25) והולד תצא נשאת ואם איש, אשת היא "ועדיין
עיי "ש). ה"א, פ "י  ואם 26)(לקמן לכתחילה, תנשא "ולא

כשר  אחר גט  לה וכותבים כשר, והולד תצא  לא נשאת
עיי "ש). ה"ב , (שם בעלה" תחת והיא לה ונותנים

.Á‰Ê Ë‚ ez :Ó‡Â ,Ìe˙Á B„Èa Ë‚ ‡È‰L ÏÚa‰«««∆≈ƒ≈¿»»¿»«¿≈∆
dÏ ezÈ el‡ È‰  ÈzL‡Ï27zÎÏ ÌÈÁ‡Ï Ó‡ . ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿»»««¬≈ƒƒ¿…

e˙Â eÓ˙ÁÂ e˙ÎÂ ,BzL‡Ï BzÏÂ Ba ÌzÁÏÂ Ëb≈¿«¿…¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿»¿¿»¿
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dÏ28ÔÈ˙Bk el‡ È‰  ÏeÒt B‡ »¿ƒ¿»«≈»≈»¬≈≈¿ƒ
‰‡Ó elÙ‡ ,Á‡ Ëb29Lk Ëb d„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,30. ≈«≈¬ƒ≈»«∆«ƒ«¿»»≈»≈

שתינשא 27) לקלקלה, כדי  בפסול כתבו שמא חוששים ואין
אינו  כי  פסולו, שיודע  אחרי  ממנו, לצאת ותצטרך לאחר
הביא  עצמו הבעל שאם א ה, בגיטין [וראה כך על חשוד
פ "ז  להלן (עי ' נחתם ובפני  נכתב  בפני  לומר צריך אינו גיטו,
שכיון  ה"ח ) (עיי "ש ויערער יבוא שמא חשש ואין ה"ה.

עליו]. יערער לא בוודאי  הביאו, עצמו שנכתב 28)שהוא
וכדומה. והאשה האיש בשמות שטעו כגון בטעות,

מורשים 29) ואינם שליחותם עדים עשו כבר אומרים ואין
חרס  לה וליתן לכתוב  זה נתכוין לא כי  שני , גט  לכתוב  עוד

כשר. גט  אלא נאבד 30)סתם אם וכלֿשכן ב . סג, גיטין
שהרי אחר, גט  לכתוב  שיכולים לה, שנתנוהו קודם הגט 
שליחותם  עשו לא כן ואם לאשתו, לתת להם אמר

(כסף ֿמשנה).

.ËÁÈÏLÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e˙k :ÏÚa‰ Ì‰Ï Ó‡»«»∆«««ƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ«
‡ˆÓÂ ,ÁÈÏLÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e˙ÎÂ ,dÏ CÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»¿¿»¿¿»¿«»ƒ«¿ƒ¿»
eÎÏniL „Ú Á‡ ÌÈ˙Bk ÔÈ‡  ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰«≈»≈»≈¿ƒ«≈«∆ƒ»¿

ÔÈLe‚Ï ÌÈÁeÏL Ô˙B‡ ‰OÚ ‡Ï È‰L ;ÏÚaa31, «««∆¬≈…»»»¿ƒ¿≈ƒ
,„Ïa ÁÈÏMÏ ezÈÂ ezÎiL ‡l‡ ‰ˆ ‡Ï ‡nLÂ¿∆»…»»∆»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«

e˙Â e˙Î È‰Â ,Á‡ ‰OÚÓ Ba Ì‰Ï ‡MÈ ‡ÏÂ32, ¿…ƒ»≈»∆«¬∆«≈«¬≈»¿¿»¿
,Lk Á‡ Ë‚ e˙k Ì‡Â .Á‡ ezÎÈ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿≈«≈»≈

˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  (dÏ B˙e) ÁÈÏLÏ e‰e˙e33. ¿»«»ƒ«¿»»¬≈»≈¿…∆∆

יגרשנה.31) והוא לשליח  למסרו כל 32)אלא עשו וכבר
גט 33)שליחותם. שיגיע  עד שלוחים עשאם שמא כי  שם.

היא  ובעיא הרבה. להטריחם רצה שלא אלא ותתגרש, לידה
ספק  היא ולפיכך ב "תיקו". ונשארה שם, גיטין בגמרא
ממזר  ספק  והולד תצא נשאת ואם תנשא, ו"לא מגורשת,
ויש  ה"ג. פ "י  לקמן רבינו כלשון ערוה", ספק  שהיא מפני 
מיד  הגט  אבד אם אלא בגמרא הסתפקו שלא אומרים
גט  וכותבים חוזרים פסול, או בטל נמצא אם אבל השליח ,

('מאירי '). שליחותם קיימו לא שוודאי  אחר

.Èe˙e Ë‚ e˙k :ÌÈMÓ ˙ÈÏ B‡ ÌÈLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿≈¿
‰eÁlL ,‰eLb ,ÈzL‡Ï34de˜L ,35deÎz ,36, ¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«

˙b‡ e˙k37Lk Ë‚ ezÎÈ el‡ È‰  dÏ e˙e ƒ¿ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈
dÏ ezÈÂ38dÏ eOÚ ,‰eÒt ,‰eht :Ì‰Ï Ó‡ . ¿ƒ¿»»«»∆«¿»«¿¿»¬»

Ó‡ ‡Ï  Èe‡k dÏ eOÚ ,ÒeÓÈpk dÏ eOÚ ,˙ck«»¬»«ƒ¬»»»…»«
ÌeÏk39.ÏËa Ëb ‰Ê È‰  dÏ e˙Â Ë‚ e˙k Ì‡Â . ¿¿ƒ»¿≈¿»¿»¬≈∆≈»≈

מביתו".34) "ושלחה א): כד, (דברים הכתוב  כלשון
פ "ד 35) לקמן הגט  בנוסח  הכתוב  שבוקין", "אגרת לשון

(בראשית 36)הי "ב . האדם" את "ויגרש גרשוה, כלומר:
אדם. ית ותרך אונקלוס : מתרגם כד) "אגרת 37)ג, לשון
הגט . בנוסח  לקמן המוזכרת ב .38)שבוקין" סה, גיטין

"פטרוה"39) גירושין. לשון במשמען אין אלה, שכל שם.
פטור לשון שחייבת.- חובות מעליה להקל וחובה,

גט , צרכי  אם ידוע  ואין צרכיה, עשיית לשון - "פרנסוה"
כחוק . - "כנימוס " מלבוש. צרכי  או ליבם זקוקה תהא שלא
"כראוי " וכן וכסות, מזון חוק  או חוק ֿגט  אם ידוע  ואין

"כדת". וכן שם) (רש"י 

.‡È,‰eÁÈp‰ ,‰eÈz‰ ,‰eÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈

Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLeb40Ì‡Â .dÏ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒƒ¿»«≈¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ
˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  dÏ e˙Â Ë‚ e˙k41. »¿≈¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

הכתוב 40) כלשון "גרשוה", לפרש אפשר "הוציאה" כי 
לשון  זה אין אולי  או מביתו", "ויצאה ב ): כד, (דברים
היא  - "ויצאה" אלא "והוציאה" בו כתוב  שלא הכתוב 
אין  שמא או שבוקין", "אגרת לשון "עזבוה" וכן מעצמה.
וכן  הגט . בנוסח  נזכרת אינה שהרי  גירושין, לשון זו
לשון  אולי  או היא, אדם" לכל "מותרת לשון: "התירוה",
וכן  וברש"י ). סה: (גיטין חגורה התרת או נדרים, התרת
מגורשת  שתהיה לנפשה, לה הניחו לפרש: אפשר - הניחוה
- "הועילוה" וכן עליה. תכבידו ואל לה הניחו או ממני ,
תועלת  או גירושין תועלת אם ידוע  ואין תועלת, לה עשו

בספק .41)אחרת. ונשארה נפשטה, שלא בעיא שם, גיטין

.ÈÔÈ˙Bk el‡ È‰  ÈzL‡Ï Ë‚ e˙k :ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ
„Ú BzL‡Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,B„Èa ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«««¿»¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡  dÏ e˙ Ì‡Â .dÏ ÔzÏ Ì‰Ï Ó‡iL42. ∆…«»∆ƒ≈»¿ƒ»¿»≈≈
‡e‰Â ,ÔkÒÓa Ï‡ ;‡Èa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿
BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL Ì„‡»»∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿

„iÓ43ÏB˜ ‡ˆBi‰Â ,44ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡45, ƒ»¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»
Ìia LÙÓ‰Â46‡iLa ‡ˆBi‰Â ,47Ë‚ e˙k :Ó‡Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈

c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ ezÎÈ el‡ È‰  ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»∆«»»
dÏ ÔzÏÂ zÎÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL Úe„È48. »«∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…¿ƒ≈»
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"רצה 42) - לה" "תנו אמר: שלא שכיון במשנה. א סו, שם
בה". ה"ה,43)לשחק  פ "ו גיטין וב 'ירושלמי ' ב . סה, שם

כל  כדרך - חולה חולה? בין מה מסוכן בין "מה אמרו:
קרובים  - הארץ  דרך החולי , עליו שקפץ  כל - ומסוכן הארץ ,
(שלא  ימים שלושה לאחר והרחוקים מיד, אצלו נכנסים
ואלו  אלו - החולי  עליו קפץ  ואם חולה). שם עליו להטיל
אמורים  דברים "במה שכתב  מה ולפי "ז מיד". אצלו נכנסים
מסוכן  שאינו חולה והואֿהדין דוקא, לאו בריא - בבריא"

לחםֿמשנה). מאת 44)(עי ' לידון הסוהר מבית "שיוצא
קולר  מ "ה). פ "ו, גיטין למשנה בפירושו רבינו (לשון המלך"

אסיר. בצואר ברזל שלשלת בה 45)- שאין עבירה על
סכנה" בחזקת קולר "שכל ממון, עונש אלא מות עונש

שם). לים.46)('ירושלמי ' היבשה מן יוצא 47)מפליג
חבורה. עם לא 48)למדבריות ובהלתו, טרדתו ומתוך

זכיה  בהל' וראה שם). (גיטין, לה" "תנו לומר: הספיק 
הכ"ד. פ "ח  ומתנה

.‚ÈeÓ˙ÁÂ e˙ÎÂ ,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙k :Ó‡L ‡Èa»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
„iÓ BÓˆÚ ‚‰Â ,dÏ e˙Â49BÓˆÚ CÈÏL‰L ÔB‚k , ¿»¿»¿»««¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿

Lk Ëb ‰Ê È‰  ÌiÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ B‡ ‚b‰ ÔÓ50. ƒ«»ƒƒ«¿«»¬≈∆≈»≈
Ë‚ BÈ‡  ˙ÓÂ ÏÙÂ Áe‰ ezÙÁ„e ‚bÏ ‰ÏÚ51˜ÙÒ . »»««¿»«»«¿»«»≈≈≈»≈

t‰Ëb ‰Ê È‰  Áe‰ ezÙÁc ˜ÙÒ BÓˆÚ ÏÈ52„Ú , ƒƒ«¿»≈¿»«»«¬≈∆≈«
‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ .ezÙÁc Áe‰L È‡cÂa EÏ Ú„eiL∆ƒ»«¿¿««∆»«¿»«¿≈ƒ∆»»
Ëb zÎÈ ÈÏB˜ ÚÓBM‰ Ïk :Ó‡Â ,Baa CÏLÓÀ¿»«¿»«»«≈«ƒƒ¿…≈

ÈzL‡Ï53eÚ„iL ,‡e‰Â .dÏ ezÈÂ ezÎÈ el‡ È‰  ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿
B˙B‡54È‰  e‰eÈk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈

ÔÈ˙BÂ ÌÈ˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLk ‰fL ;Lk ‰Ê∆»≈∆∆ƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡55˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«

˙BÚ56Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL LÙ‡ È‡L »∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬
ÔÈÓÈÒ 57È‰  ÈzL‡Ï Ë‚ e˙k :Ó‡Â ÊÓÂ , …ƒ»ƒ¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È‰L ;ezÈÂ ezÎÈ el‡≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆¬≈«»«««ƒ
˙eÓÏ BÙBqL58. ∆»

סה:)49) שם הרשב "א נוסחת (לפי  פ "ד גיטין [בתוספתא
ספק  נפל, מעצמו ב "ספק  זהו "מיד", שצריך שמה נראה,
משמע  ה"ו פ "ו גיטין ב 'ירושלמי ' אבל דחפתו", הרוח 
בן  שמעון "רבן שם: אמרו שכן "מיד", צריכים שלעולם
שטעם  ונראה גט ". זה הרי  נפל, אתר על אם אומר, גמליאל
שעכשיו  שכשם תחילתו, על סופו הוכיח  לומר שאין הדבר:
זמן]. לאחר ולא מיד אלא בתחילה, גם היה כן מבוהל, הוא

סופו 50) שהוכיח  מפני  "תנו". להם אמר שלא אף ֿעלֿפי 
החלטתו  מחמת בהול והיה לה, ליתנו שנתכוין תחילתו על
סו. (גיטין "ותנו" המילה ממנו נשמטה ולכן להתאבד,

והריהו 51)במשנה). להתאבד, שרצה הוכחה כאן שאין
(שם). בריא שציוה 52)כשאר אחרי  מיד שנפל כגון

סברא  יש כלומר לכאן, ופנים לכאן פנים ויש הגט , לכתוב 
גיטין  ('ירושלמי ' הרוח  שדחפתו סברא ויש עצמו, שהפיל
ויש  לחםֿמשנה). ועי ' הכסף ֿמשנה. וכפירוש ה"ו, פ "ו
בשם  (כסף ֿמשנה גט " ספק  זה "הרי  רבינו בדברי  מביאים
(ועי ' זמן לאחר כשנפל מדובר זה, ולפי  וה'טור'). הרא"ש

אשתו.53)לחםֿמשנה). ושם שמו שפלוני54)ופירש

פלונית. לאשתו בעל הוא ה"ד 55)זה לעיל כמבואר פניו,
לקמן  והשווה סו.). הכ"ג.(גיטין מחותך 56)פי "ג, שהיה

וכדומה. חרב  ע "י  בגופו הרבה והוושט 57)חתכים הקנה
אלא  דוקא, לאו הוא "רוב " רבינו שכתב  ומה שבצואר.

(לחםֿמשנה). גמירא עד לנשחטו זה 58)הואֿהדין אין
שדעתו  גוסס , וכלֿשכן ע :). (גיטין מיתה לאחר כגט 
סימנים  רוב  בו מנשחטו ועדיף  לגרש, שיכול עליו מיושבת
לחיים  ומיעוטם למיתה רובם גוססים ואילו למות, שמוכרח 

ס "ז). קכא, סי ' אהע "ז שו"ע  וראה מיימוניות', ('הגהות

.„ÈÓ‡Â ,B˙B‡ ˙˙ÚÓ ‰Ú Áe ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»»¿«∆∆¿»«
Ó‡ ‡Ï  ÈzL‡Ï Ë‚ e˙k :ÈÏÁ‰ Ba ÏÈÁ˙‰Lk¿∆ƒ¿ƒ∆√ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…»«

˙MÈÓe ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌeÏk59BkL ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ ÚÈb‰L60È‰  ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒƒ«¬≈

˜ÙÒ ‰Ê61. ∆»≈

סז:).59) (גיטין כשוטה שעה באותה שאינו 60)והריהו
"ולא  לג): יט , (בראשית בו שנאמר כלוט  עושה, מה יודע 
פכ"ט  מכירה בהל' רבינו וכלשון ובקומה", בשכבה ידע 
ומקור  עושה". מה יודע  ואינו שעושה השיכור "והוא הי "ח :
א. סה, בעירובין כלום, שיכור מעשה שאין רבינו דברי 

של 61) לשכרותו הגיע  לא שעדיין לנו ברור אפילו משמע 
שם  בעירובין אמרו שהלא תמוה, וזה ספק . זה הרי  לוט ,
בשם  מביא קכא, בסי ' ה'טור' אולם דבר. לכל כפיקח  שהוא
הרי - לוט  של לשכרותו הגיע  אם ספק  הדבר "היה רבינו:
בו  מסופקים ואנו הרבה כשנשתכר דוקא משמע  ספק ". זה
דברי והשווה ספק . זה הרי  לוט , של לשכרותו הגיע  אם
זה". בדבר "ומתיישבים הי "ח : פ "ד, אישות הל' לעיל רבינו

.ÂË,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e˙k :‡Èa ‡e‰Lk Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˙BÎÂ ‡ÈiL „Ú ÔÈÈzÓÓ  ˙Ú Ck Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ

dÏ ÔÈ˙BÂ62Á‡ Ba CÏn‰Ïe ÊÁÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
‰Ê È‰  ‡ÈiL Ì„˜ e˙Â e˙k Ì‡Â .‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆

ÏeÒt63. »

הרי62) שאז לכתבו אפשר אי  שיבריא ולפני  ב . ע , גיטין
ללמוד, יש ומכאן מיושבת. דעתו ואין הואיל כשוטה, הוא
שפוי שיהא בו לדקדק  צריך מרע ' 'שכיב  של גט  שהכותב 
הריהו  - דעתו תטרף  שאם ונתינתו, כתיבתו בשעת בדעתו

קכא,כשו  סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן מיימוניות', ('הגהות טה
הואיל 63)ס "ד). הוא, כשר התורה מן אבל מדבריהם,

לאהע "ז  (הגר"א בדעתו ושפוי  בריא היה אמירתו ובשעת
רוקח '). ב 'מעשה וכן ד, ס "ק  קכא, סי '

.ÊË˜zzLpL ÈÓ64‰BÎ BzÚ„ È‰Â65:BÏ eÓ‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿
ÔÈk‰Â ,EzL‡Ï Ëb zÎ66B˙B‡ ÔÈ˜„Ba  BL‡a ƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ

ÔÈ‚eÒa ÌÈÓÚt LÏL67Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ ; »¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««
Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ68B˜„Ï ÔÈÎÈˆe .ezÈÂ ezÎÈ el‡ È‰  ¿«≈≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿
‰ÙÈ ‰ÙÈ69:B„Èa ˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰ÙË ‡nL , »∆»∆∆»ƒ¿¿»«¿¿≈ƒ»«¿»

ÔÈ˙BÂ ÔÈ˙Bk el‡ È‰  ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e˙kƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ
dÏ70ÂÈÏÚ ˙MÈÓ BzÚ„ ‰˙È‰ Ì‡ ,71ÈÓ ÔÈc ÔÈ‡L ; »ƒ»¿»«¿¿À∆∆»»∆≈ƒƒ
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קעג                
         

(משנה 64) הדיבור כח  ממנו ניטל מחלה, מאיזו כתוצאה
סז:). שהוא 65)בגיטין אלם, אלא שאינו כיון [כלומר,

בניגוד  נכונה, דעתו שתהא אפשר מדבר, ואינו השומע  חרש
דעתו  ואין כשוטה שהוא מדבר, ואינו שומע  שאינו לחרש
הי "א]. עדות מהל' בפ "ט  רבינו שכתב  כמו נכונה,

ו.66) הערה פ "א למעלה וראה בהפסקות.67)הטה.
וחוזרים  מסויימת, שעה לשאילה הרכנה בין ממתינים
הי "ב . שמע  קריאת מהל' בפ "ב  וראה אותו. ושואלים

שראוי68) דבר ועל לאו, - לאו עליו לענות שראוי  דבר על
אלא  לענות צריך שאין רבינו מדברי  ונראה הן. - הן לענות
ושתי אחד לאו או לאוין, ושני  אחד הן בלבד: שאלות שלש
בלשון  הבאה בהערה וראה (כסף ֿמשנה). הן פעמים

פירות 69)ה'ירושלמי '. על החמה בימות אותו שואלים
הגשמים  בימות אותו שואלים וכן הגשמים, בימות המצויים
ה"א, פ "ז גיטין וב 'ירושלמי ' (שם). החמה ימות פירות על
אומר  והוא לאמך הן, אומר והוא לאשתך גט  נכתוב  אמרו:
- לבתך הן, - לאשתך לאו, - לאחותך הן, - לאשתך לאו,
"ויפליג  : אומר שם) (גיטין, למשנה בפירושו ורבינו לאו.
למעלה  (וראה שאפשר" מה בכל הנסיון צדדי  בכל  בה

סו). א.70)הערה עא, דעתו 71)גיטין שאין כלומר,
כמו  פעמים שלש בדיקה צריך אינו אבל עליו. מטורפת
"מי ה"ג: מכירה מהל' בפכ"ט  רבינו כתב  וכן ראש. בהרכנת
שבודקים  כדרך שיבדק  והוא וכו' מקח  מקחו שנשתתק 
מהל' בפ "ד אבל (כסף ֿמשנה), ידו" בכתב  יכתוב  או לגיטין,
ידו  בכתב  וכתב  נשתתק  "אפילו רבינו: כתב  ה "א, נחלות
הרי לגיטין", שבודקים כדרך אותו בודקים יורשו, שזה
וצ "ע . אותו, בודקים - ידו בכתב  כתב  אם שאפילו

רמיזותיו 72) על סומכים שאין מדבר, ואינו שומע  שאינו
הבאה. בהלכה כמבואר שם), (גיטין כתבו על ולא

.ÊÈLÁ˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓ73‡Â ,CÈˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
‡ÈiL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ‰hzL ÓBÏ74. «ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ

Û‡ ,B˙k ÏÚ ‡ÏÂ LÁ‰ ˙ÊÈÓ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
ÂÈÏÚ ˙MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ75‡O Ì‡ Ï‡ . «ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»

ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓa L‚Ó  LÁ ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
e‡aL BÓk ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈLec˜76ÒBkL ÌLÎe , ƒƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

‰ÊÈÓa ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓa77. ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

הקודמת.73) בהערה כנ"ל גמורה, גיטין,74)חרשות
חכמה" קידושי  להפקיע  חרשות בגירושי  כח  "שאין שם:

שם). רש"י  מפני75)(לשון לגרש יכול אינו ושוטה שם.
אינו  "נשתטה קיב :) (יבמות שנינו וכן דעת, בן שאינו
"ולא  רבינו: אומר ה"ט , פ "ט  עדות ובהל' עולמית". מוציאה
בלבד, אבנים וזורק  כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי  כל אלא
וכן  . . . יחשב  שוטים ובכלל . . . הדברים מן בדבר
הם  הרי  ביותר והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים

השוטים". ה"ט .76)בכלל פ "ד, אישות הל' לעיל
שם.77) יבמות,

.ÁÈ‰pË˜ Lc˜Ó‰78‰È‡ È„È ÏÚ79‡È‰Lk dL‚Â , «¿«≈¿«»«¿≈»ƒ»¿≈¿»¿∆ƒ
dhb Ïa˜Ó ‰È‡  ‰pË˜80‡‰ „ÈÏ Ëb ÚÈbiMÓe , ¿«»»ƒ»¿«≈ƒ»ƒ∆«ƒ«≈¿«»»

‰Lb˙81‰Ú ‡È‰Lk dLb .82Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ , ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈

‰Lb˙  ‰È‡ „ÈÏ B‡ d„ÈÏ83‰Ú ‰OBÚ ÔÈ‡Â . ¿»»¿«»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»«¬»
‰È‡ ÈiÁa dÏÚa „iÓ dhb Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ò‡Ó‰84; «¿…»»»ƒ«¿«≈ƒ»ƒ««¿»¿«≈»ƒ»

‰Ò‡Ó‰ BzÏ Ëb‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‡‰ Ï‡¬»»»∆»ƒ«¿«≈«≈¿ƒ«¿…»»
‰Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa85. ≈¿«»≈«¬»

אחד.78) ויום שנה י "ב  מבת אביה 79)פחותה שקיבל
שנאמר 80)קידושיה. קידושיה, לקבל זכאי  שהוא כשם

מקבל  הוא כך הזה", לאיש נתתי  בתי  "את טז): כב , (דברים
השוה  והיתה", . . . "ויצאה ב ): כד, (שם שנאמר גיטה, את
א. מז, בכתובות כמבואר (קידושין), להויה (גירושין) יציאה

גיטה"81) את מקבלין ואביה היא המאורסה "נערה שדוקא
האי רב  דעת וכן שם, (רש"י  קטנה ולא במשנה) סד: (גיטין
ד"ה  ב 'תוספות' (ועיי "ש שם והרי "ף  שם), (ב 'מלחמות' גאון

שערות,82)נערה). שתי  והביאה שנה לי "ב  כשהגיעה
ה"ב . פ "ב , אישות הל' לעיל שם,83)כמבואר גיטין

תנאֿקמא. כדעת לא 84)במשנה, כי  ב  מד, קידושין
וכשמת  אביה, במקום שליח  לעשות ידה את התורה חיזקה
כאחת  שליח  לעשות ויכולה עצמאית, היא הרי  אביה
ה"א. פ "ו, לקמן מבואר קבלה שליח  ודין הגדולות.

היא 85) הרי  גיטה את השליח  ומשקיבל א. סה, גיטין
יכול  הבעל ואין האב , ליד הגט  הגיע  שלא אע "פ  מגורשת
לאביה  אין משנשאת אבל המאורסה, בתו ודוקא בו. לחזור
הל' לעיל כמבואר קטנה, עדיין כשהיא ואפילו בה רשות

הי "ב . פ "ג, אישות

.ËÈ‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È‡ dLc˜86˙ÁÓ Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
Á‡ „Ï dhb ÔÈa87Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙Lb˙Ó BÊ È‰  ≈ƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈

dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏÌ‡Â .ÔÈÁzL „Ú ˙Lb˙Ó ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ
˙L‚Ó dÈ‡  dLb88. ≈¿»≈»¿…∆∆

תורה.86) קידושי  מקודשת היא לה 87)והרי  שנותנים
את  לשמור גם יודעת וממילא ונוטלתו, אגוז וזורקתו, צרור
יוסף ' 'בית וראה שם, הרי "ף  וכגירסת סה. (גיטין גיטה

קמא). סי ' גיטה 88)לאהע "ז את מקבל חי , כשאביה אבל
במקומה  גיטה את שומר הוא שהרי  מבחנת, כשאינה אפילו
אהע "ז  בשו"ע  וכן ה'ירושלמי ', ע "פ  סד: גיטין ('תוספות'

ס "ו). קמא, סי '

.ÎBzL‡ ˙‡ L‚Ï B˙B‡ ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰L ÈÓ89 ƒ∆«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa  L‚Ï ‰ˆ ‡ÏÂ90 ¿…»»¿»≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»»

ÔÓÊ ÏÎe91zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB :Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰92eÓ‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ . «≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿

B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈÓB‡ Ï‡OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ï‡OÈ93.Lk ‰Ê È‰  L‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa ƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈

ÔÓˆÚÓ Ì"ekÚ‰ Ì‡Â94ÏÈ‡B‰  ˙kL „Ú e‰eÒ‡ ¿ƒ»«≈«¿»¬»«∆»«ƒ
ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰ ,zÎiL Ô˙B ÔÈc‰Â95‡Ï ‰nÏÂ . ¿«ƒ≈∆ƒ¿…¬≈∆≈»¿»»…

‰Ê Ëb ÏË96ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È‰L , »≈≈∆∆¬≈»≈¿««≈
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡L ?Ï‡OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔB‚k ,‰Bz‰ ÔÓ Ba iÁÓ BÈ‡L c ˙BOÚÏ ˜Á„Â¿ƒ¿»«¬»»∆≈¿À»ƒ«»¿

ÎnL „Ú ‰k‰L ÈÓ97Ï‡ ;Ô˙pL „Ú B‡BÙ˜zL ÈÓ ƒ∆À»«∆»««∆»«¬»ƒ∆¿»
„Ú ‰k‰Â ,‰Ú ˙BOÚÏ B‡ ‰ÂˆÓ ÏhÏ Ú‰ BˆÈƒ¿»«¿«≈ƒ¿»«¬¬≈»¿À»«
cÓ ˜Á˙pL „Ú B‡ B˙BOÚÏ iÁL c ‰OÚL∆»»»»∆«»«¬«∆ƒ¿«≈ƒ»»
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Ò‡ ‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ Òe‡ ‰Ê ÔÈ‡  B˙BOÚÏ eÒ‡‰»»«¬≈∆»ƒ∆∆»»«
,L‚Ï ‰ˆB BÈ‡L ‰Ê CÎÈÙÏ .‰Ú‰ BzÚ„a BÓˆÚ«¿¿«¿»»»¿ƒ»∆∆≈∆¿»≈
‡e‰ ‰ˆBÂ Ï‡OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB ‡e‰L Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
‡e‰ BˆÈÂ ,˙BÚ‰ ÔÓ ˜Á˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB :Ó‡Â ,BˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆

BBˆÏ Lb k  È‡98ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ ‡Ï . ¬ƒ¿»≈≈ƒ¿…»»«ƒ≈∆ƒ
eÈ‰L B‡ Ï‡OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa eÚËÂ ,L‚Ï B˙B‡¿»≈¿»≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  LbL „Ú e‰eÒ‡Â ˙BËBÈ„‰99. ∆¿«¬»«∆≈≈¬≈∆≈»
L‚ÈÂ Ó‚È ,e‰eÒ‡ Ï‡OÈÂ ÏÈ‡B‰100Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ

ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡  ÔÈck ‡lL L‚Ï e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰»«¬»¿»≈∆…«ƒ≈≈««
e˙k :Ï‡OÈÏ Ó‡Â ,È‡ ‰ˆB :Ì"ekÚa Ó‡L Ètƒ∆»«¿«∆¬ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿
Ì"ekÚ‰Â ‡ÈˆB‰Ï BiÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰  eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡101. ¬»≈≈

  

        
        

   

" הרמב של דיוקו  גודל מגיע  היכ עד   רואי זו  בהלכה 
אילו  כי  ש "שאנסו ", ולא  שתקפו " הוא  "יצרו  שכתב  בלשונו 
לעבור  הסיבה  כל הרי  השאלה  מתעוררת היתה  כ כתב 
עונש  בכלל יתכ לא  וא "כ  אנסו ", ש "יצרו  מפני  היא  עבירה 
לזה  במענה  התורה . ממצוות אחת  א על שעבר מי  על

תשובה  בהלכות  " הרמב ד )מבהיר  ה "א יד(פ"ה  יעה בעני
עצמו  להטות רצה   א נתונה   אד לכל "רשות ובחירה 
מי אי רעה , לדר עצמו  להטות רצה   וא טובה ... לדר
מקו אי כלומר ומדעתו ". מעצמו  הוא  בידו ...אלא  שיעכב 
יצרו  מצד  הוא  אנוס  שהרי  לענשו  אי שלכאורה  להקשות
שמשכהו  מי  ולא  עליו  גוזר ולא  שיכפהו  מי  לו  אי" כי  הרע ,
וממילא  ומדעתו , מעצמו  הוא  אלא   הדרכי משני  לאחד 
" הרמב כא מדגיש  ולכ וכו '. אונס  של עניי כא אי
"הוא  אלא  אונס  של עניי כל כא ואי שתקפו " הוא  "יצרו 
הרשע . מ להיפרע  אפשר ולכ הרעה ", בדעתו  עצמו  אנס 
, " הרמב של בלשונו  לדייק  יש  כמה  עד  למדנו  מכא
להיות  יכול אנסו ) או  (תקפו  בלבד  אחת מילה  של ששינוי 

בתורה . יסודי  הכי  בעניי נוגע 
      

  

  

הוא  ורוצה  מישראל להיות רוצה  "שהוא   יודעי שאנו  זה 
מספיק , אינו  העבירות" מ ולהתרחק  המצוות כל לעשות
את  מגלה  בכ דווקא  כי  אני ", "רוצה  בפיו  שיאמר וצרי
 בעני תורה ' ב 'לקוטי  שמצינו  על־דר והוא  הפנימי , רצונו 
 כל־כ נעלה  המילה  על־ידי  הנמש שהאור שמכיו המילה ,
להמשיכו  יכול ואינו  הנברא  עבודת  ע קשר לו  שאי

הסרת  של הפעולה  הוא  לעשות שיכול כל בעבודתו ,
ההסרה  פעולת אבל האור, התגלות המונעת שהיא  הערלה 
"רוצה  בפיו  לומר  אד חייב  בעניינינו  כ להיות, חייבת

האמיתי . רצונו  מתגלה  לא  זו  אמירה  ללא  כי  אני "
       

ילדה,89) ולא שנים עשר עמו ושהתה אשה נשא כגון
שנמנו  אלה כל וכן ה"ז, פט "ו אישות הל ' לעיל כמבואר
איסורי בהל' כמבואר לכהן, גרושה או הי "א, פכ"ה שם

ה"ז. פי "ז לארץ .90)ביאה בחוץ  בין בארץ  בין
וסמוכים.91) מומחים דיינים לנו שאין הזה, בזמן אפילו
רבותינו 92) בשליחות זה עושים אנחנו כי  ב . פח , גיטין

שם. ה'תוספות' וכביאור שלפנינו, בדורות המומחים
של 93) כמקל אלא אינם והגוים ישראל. של ביתֿדין

שם). (ר"ן שלהם  וכרצועה הוראת 94)ביתֿדין ע "פ  שלא
ישראל. של נשאת 95)ביתֿדין ואם בו, תנשא לא שם.

הוא, כשר גויים ע "י  כדין כפוי  גט  התורה, מן כי  תצא. לא
ותולה  הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא חכמים גזרו אלא
ובאה  לגרשה בעלה את לכוף  אנס  גוי  (שוכרת בנכרי  עצמה
(בבאֿבתרא  בעלה" מידי  עצמה ומפקעת בעקיפין) עליו
זביניה  וזבין דתליוהו הונא כרב  דסבר משרשיא, כרב  מח .

כוותיה). והלכתא כפיה.96)זבינא, עלֿידי  שניתן
ישראל  ביד למעלה: שכתב  האופנים שלשת לכל והכוונה
כשר. הוא שאף  ישראל ב "ד ע "י  גוים ביד כשר. גט  שהוא

הוא זה ועל פסול. שהגט  גוים הגט ביד אין למה שואל,
ממה  נראה וכן בטל?! - הנ"ל) האופנים שלשת (בכל הזה
ישראל". ביד בין גוים ביד בין אנוס , הוא "שהרי  שכתב 

גמר 97) שאעפי "כ אלא אנוס , הוא המכירה עצם שעל
ה"א). מכירה מהל' (פ "י  הכסף  שרוצה ֿ 98)ומקנה, בבא

וחכמים  הואיל חכמים", דברי  לשמוע  "מצוה א: מח , בתרא
ואינו  קרבן להביא בנודר שם אמרו וכן להוציא. חייבוהו
יכול  אותו, שכופים מלמד - אותו "יקריב  נדרו: לקיים רוצה
אותו  כופים כיצד? הא לרצונו, לומר: תלמוד כרחו? בעל
שתהיה  לו שנוח  שם, הגמרא וכהסבר אני " רוצה שיאמר עד
רב  על שחולק  למי  כן אמרו ששם [ואף ֿעלֿפי  כפרה לו
למכור  (הכריחוהו זבינא" זביניה וזבין "תליוהו שאמר הונא
צריך  אין כמותו שהלכה הונא לרב  אבל מכירה), מכירתו -
שמה  המקשן, של דעתו על שעלה מה לפי  רק  זהו לזה,
אלא  "זבין" דוקא לאו וזבין" "תליוהו הונא רב  שאמר
גמר  אונסו אגב  אמרו כן גם מתנה), (=נתן "יהיב " אפילו
במכירה, רק  שהמדובר שם הגמרא למסקנת אבל ומקנה,
עבור  כספים מקבל שאינו כיון ומקנה, גמר לא במתנה אבל
רשב "ם  (ועי ' כספים מקבל הבעל אין שבגט  כיון זה,
לשמוע  ש"מצוה זו לסברא אנו צריכים - שם) ו'תוספות'

הונא]. רב  לדעת גם חכמים" ומן 99)דברי  מדרבנן.
לשמוע  מצוה עליו, מצוה וביתֿדין הואיל הוא, כשר התורה
אם  אבל להם, ביתֿדין דין הדיוטות שלשה ואפילו דבריו,
מצוה  שום כאן ואין ביתֿדין, זה אין מישראל אחד יאנסו

(לחםֿמשנה). בטל שנכפוהו 100)והגט  "לא
וכיום  ('מאירי '). בכך" עצה שיתנו אלא בכך, (=שנכריחהו)
ליתן  אותו כופים כדין, לגרש הבעל את להכריח  צורך כשיש
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לקיים  אלא גט  על כפיה זו ואין ברירה), (דרך גט  או מזונות
ס "ח ) קנד, סי ' אהע "ז תשובה' ('פתחי  ועונתה שארה מצות:
מעשה  עושים שאין "כל ס "ז: שם, הגר"א הגדרת וכפי 
ה'בית  כתב  מזו וגדולה (כפוי ), מעושה" גט  נקרא לא בגופו,
אונסו  שהוא שאע "פ  הרשב "ץ , בשם קלד) סי ' (אהע "ז יוסף '
(כגון  אחר דבר לעשות שלא לגרש אונסו אינו אם בגופו,
מעצמו  מגרש הוא אונס  מאותו להנצל וכדי  כתובתה) לפרוע 

כדין. שיכפוהו ובלבד כפוי , גט  זה אין כאן 101)- שאין
דברי לשמוע  "מצוה מחמת ולא הדין, עצם מצד לא מצוה
מן  אפילו בטל הגט  ולפיכך הם, גויים שהרי  חכמים",
הגט , ריח  אפילו כאן שאין לכהונה פוסלה ואינו התורה,
משנה' ה'לחם וכהסבר פח : (גיטין ה"א פ "י  לקמן וכמבואר

רוקח '). ו'מעשה

ה'תשע"ח  סיון  ד' שישי יום 

   1 
כתיבת 1) ישן, גט  לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל

גט  הגט , לכתוב  הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי 
ויו"ט . בשבת שנכתב 

.‡ÌLÏe L‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ zÎ ‡lL Ëb Ïk»≈∆…ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»≈¿≈
˙kL ÙBÒ ?„ˆÈk .Ë‚ BÈ‡  ˙Lb˙n‰ ‰M‡‰»ƒ»«ƒ¿»∆∆≈≈≈«≈∆»«

„nÏÏ Ëb2ÌL ‡ˆÓe ÏÚa‰ ‡e ,„nÏ˙‰Ï B‡ ≈¿«≈¿ƒ¿«≈»«««»»≈
,BzL‡ ÌLk ‰M‡‰ ÌLÂ ,BÓLk ‰Ê Ë‚a zÎpL∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿≈»ƒ»¿≈ƒ¿
Ë‚ BÈ‡  Ba L‚Â BÏËe ,BÈÚ ÌLk ÈÚ‰ ÌLÂ3. ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈≈≈≈

הגט .2) כתיבת נוסח  לשם 3)לתלמידיו, נכתב  שלא כיון
כד:). (גיטין גירושין

.CÏÓÂ BzL‡ ˙‡ L‚Ï ˙k :‰Ê ÏÚ ˙È4‡ˆÓe ,5 »≈«∆»«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»»
ÌLk ÈzL‡ ÌLÂ EÓLk ÈÓL :BÏ Ó‡Â BÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
zÎpL Èt ÏÚ Û‡  Ba L‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLeb ÌLÏ6. ¿≈≈ƒ≈≈

מלגרש.4) בו ודפוס 5)חזר רומי  ובדפוס  התימנים בכת"י 
"ומצאו". זוג 6)שונצינו: גירושי  לשם נכתב  ולא הואיל

(שם). זה

.‚Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓ :‰Ê ÏÚ ˙È»≈«∆ƒ∆≈¿≈»ƒ∆¿≈∆
,˙BÂL˙‡ Ba L‚Â CÏÓÂ ,‰ÏB„b‰ ˙‡ L‚Ï ˙ÎÂ »¿»«¿»≈∆«¿»¿ƒ¿«¿≈≈∆

Ë‚ BÈ‡  ‰pËw‰7LÈ‡‰ ÌLÏ zÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «¿«»≈≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈»ƒ
.Ba ‰Lb˙pL BÊ ÌLÏ zÎ ‡Ï ,L‚Ó‰«¿»≈…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿»

(7- גט " ש"אינו רבנו שכתב  אלו הלכות שלש ובכל שם,
עליו  נאסרה לא - כהן בעלה היה ואם לכהונה, פוסלה אינו

ה"א. פ "י  לקמן וכמבואר גרושה, משום

.„‰ˆ‡L BÊ È‡Â ˙k :ÙBÒÏ Ó‡ :Ôk ÏÚ ˙È8 »≈«≈»«¿≈¿…¿≈∆∆¿∆
˙Á‡ Ba L‚Â ,BÊ ˙Úc ÏÚ ÙBq‰ ˙ÎÂ ,Ba L‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««

ÔÈLeb ˜ÙÒ BÊ È‰  Ô‰Ó9‡lL B˙kL Ëb ÏÎÂ . ≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÓLÏ10dÓLÏ ƒ¿»««ƒ∆∆¡ƒ»»¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ 11. ≈≈

שוים.8) ששמותיהן ברירה 9)מאלה אין אם הוא, ספק 

היתה  כתיבה שבשעת למפרע ) הדבר הוברר אומרים (=אין
(=הוברר  ברירה שיש או, כה.) (שם לשמה ונכתב  לזו דעתו
בא  ואם גירושין, ספק  זה הרי  ולפיכך נכתב ), שלזו למפרע 
ועלינו  ברירה, יש שמא לקידושיו, חוששים וקידשה אחר
גירושין" ספק  זו "הרי  רבינו: שכתב  וזהו מספק , להחמיר

גירושין. ספק  בדין ה"ג פ "י  לקמן וראה שם) =10)(ר"ן,
ואות. אות כל וכתב  שחזר כתיבה. א.11)קנה כ, גיטין

(יט .) שם אמרו וכן כתב . אינו - כתב  גבי  על שכתב 
כותב ) (משום פטור" - בשבת דיו גבי  על דיו "המעביר

הט "ז. פי "א, שבת הל' והשווה כתב , עליון כתב  שאין

.‰‡ÏÂ CÏÓÂ ,BzL‡ ˙‡ L‚Ï [Ëb] ˙kL ÈÓƒ∆»«≈¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿…
‰pL‚È ‡Ï  B˙kL Á‡ dnÚ „ÁÈ˙Â ,dL‚≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ»««∆¿»…¿»¿∆»
dLb Ì‡Â .dL‚Ï ‰ˆiLk ˙Á‡ ÌÚt Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«««∆∆¿∆ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ≈¿»
Ba ‡Op˙Â ,˙L‚Ó BÊ È‰  ÔLi‰ Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«»»¬≈¿…∆∆¿ƒ»≈
‰zÚ dÏ Ô˙ È‰Â ,dÓLÏ zÎ È‰L ;‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿»«¬≈»«»«»
?‰lÁzÎÏ Ba ‰pL‚È ‡Ï ‰nÏÂ .B˙ÎÏ‰k ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»»…¿»¿∆»¿«¿ƒ»

dÏ Ì„B˜ dhb :eÓ‡È ‡nL ‰Êb12. ¿≈»∆»…¿ƒ»≈ƒ¿»

"שמא 12) והטעם: הלל. בית וכדעת ב  עט , גיטין משנה,
לה  ויהיו לנתינה, כתיבה בין ושלש שנתיים הגט  את ישהה
ולימים  בו, יגרשנה ואחרֿכך הזמן בתוך ממנו בנים

יראו הדבר ויהיו כשישתכח  הבן ללידת קודם הגט  זמן
נולד  הפנויה מן ויאמרו כתיבה, משעת לה שניתן סבורים
לקמן  רבינו דברי  (וראה שם רש"י  - פגם" והוי  משגרשה
דומה  זה שאין ה"ב , פ "ב  לעיל ביארנו וכבר הכ"ה). פ "ט 

פסול. שהוא מוקדם' ל'גט 

.Â,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ˙k :ÙBÒÏ Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ
Ba dL‚Â d‡Oe zÎÂ ,Ba ‰pL‚‡ ‰p‡O‡LÎÏƒ¿∆∆»∆»¬»¿∆»¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»
epnÓ ÔÈLeb ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ ≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆

ÔÈLeb ÌLÏ ‡lL zÎpL ‡ˆÓÂ ,‰Ê Ëb zÎpLk13. ¿∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ
‰p‡O‡LÎÏ ,È˙Òe‡Ï B˙B‡ ˙k :BÏ Ó‡ Ï‡¬»»«¿…«¬»ƒƒ¿∆∆»∆»

Lk  Ba dL‚Â dÒÎe ,‰pL‚‡14B˙k . ¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»
BzÓÈÏ15˜ÙÒ BÊ È‰  Ba dLb dÓaiL Á‡Â , ƒƒ¿¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈

B˙kLk ‰eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLeb16. ≈ƒƒ¿≈»ƒ¿¿»¿∆¿»

ב .13) נב , ובידו 14)יבמות הואיל לכתחילה, בו להנשא
גירושין  לשם נכתב  זה שגט  נמצא ארוסה, כשהיא לגרשה
בהלכה  כמבואר בו, יגרשנה לא ודאי  לכתחילה אבל (שם),
ו'תוספות' ראב "ד ועי ' נב .). (שם רש"י  פירש וכן הקודמת.

לכשאכנסנה. ד"ה לפניו 15)שם שנפלה אחיו אשת

כנסה. לא ועדיין הזקוקה 16)ליבום, יבמתו אם הוא ספק 
במאמר  קידשה לא עוד כל שמא או ארוסה, דין לה יש לו
שיקדש  עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים ("מדברי 
הל' מאמר". הנקרא וזהו בפרוטה, עדים שני  בפני  אותה

שם). (יבמות, כארוסתו אינה ה"א) פ "ב , יבום

.ÊÙBÒ ˙wz ÈtÓ17zÎiL ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ eÈz‰ ƒ¿≈«»«≈ƒƒ¬»ƒ«≈∆ƒ¿…
ÈÒÙË18ÁÈpÈÂ ,ÔÈh‚19LÈ‡‰ ÌB˜Ó20‰M‡‰ ÌB˜Óe »¿≈ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰ ÌB˜Óe21È„k ¿«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿≈
L‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ÌzÎiL22‰M‡‰ ÌLÏe ∆ƒ¿¿≈¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck Á‡Â ,˙Lb˙n‰23. «ƒ¿»∆∆¿««»«¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ¿»
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קעו               
         

אדם 17) אליו כשיבוא גיטין שטרי  אצלו מזומנים שיהיו
וברש"י ). כו. (גיטין ובו 18)לשכרו כללי , אחיד נוסח 

לכתוב  היה הדין ומן ידועים. פרטים למילוי  פנויים מקומות
=) התורף  את גם יכתוב  שמא גזירה לשמה, הטופס  את גם
זה  שאין ולפי  לשמה, שלא וכו') האשה ושם האיש שם
וכת"ק  שם, (גיטין הסופר תקנת משום הקילו מדרבנן, אלא
ספרי ובקצת תורף ). אטו טופס  הגוזר אליעזר, כרבי  ולא
האיש  מקום והניח  גיטין, טופסי  שכתב  "סופר כתוב : רבינו
לפני שהיה נראה וכן ('מאירי '. פסול" זה הרי  וכו' והאשה
ההלכה  פסק  ולפי "ז משנה') 'כסף  ועי ' משנה', ה'מגיד בעל
בפירוש  כתב  (וכן תורף  אטו טופס  שגזר אליעזר כרבי 
 ֿ (כסף  כנוסחתנו נראה הי "ח  להלן אבל שם). המשנה

חלק .19)משנה). האיש.20)וישאיר כל 21)שם כי 
הגט  - לשמם נכתבו לא ואם ותרפו, הגט  עיקר הם אלה

אליו.22)בטל. הלכות 23)כשיצטרך לקמן וראה
יזֿיח .

.ÁeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ˙kL ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
È‰ ,ÌÈ„Úa dÏ BÒÓe ÏÈ‡B‰  dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈

ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê24(?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .25ÈÙÏ ∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ
Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ

ÌÏBÚ‰26ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .27‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L , »»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…
.ÏËa Ëb ‰Ê È‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰  dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈

ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ28„Ú Ba ‰È‰L B‡ , ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈
‰Ê È‰  ÌÈ„Úa ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Lk „Ïa „Á‡∆»ƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆

ÏËa Ëb29‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê c ÈÏ ‰‡È ‡ÏÂ . ≈»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…
È‰ ,ÔÈLk ‰ÈÒÓ È„Úa ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈

Ì‰ÈcÓ ÏeÒt ‰Ê30. ∆»ƒƒ¿≈∆

זה 24) "הרי  הנוסח : התימנים, ובכת"י  סופרים. מדברי 
וכו'. חותמים" העדים שאין ראה 25)פסול, התורה, מן

ה"ז. פ "ב , שני26)לעיל בפני  לה יתן שמא האשה, תקנת
עדים  בו אין שהרי  כחרס , שבידה הגט  ונמצא וימותו, עדים
אינה  בגט  העדים חתימת וכל והואיל הט "ו), פ "א, (לעיל
בטל. אינה לשמה שלא בו כשחתמו אפילו מדבריהם, אלא

פ "ט .27) גיטין ברי "ף  הובאת גאון, לעדות,28)דעת
לאשה. או לבעל קרוב  שהיה או עבירה ואם 29)משום

ממזר. והולד תצא עדי30)נשאת, על לסמוך יבוא שמא
אבל  הגט . בתוך פסולם ניכר לא שהרי  בלבד, חתימה
הכתב  מן העדים חתימת כשהרחיק  כגון ניכר, כשפסולם
כשר  זה הרי  עדים, בפני  מסרו אם הי "ח ) פ "א, (לעיל
עדי על לסמוך יבואו ולא מסירה", בעדי  הגירושין "שעיקר
והשווה  (כסף ֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי  החתימה,

הי "ז). פ "א, לעיל

.Ë‡Èn‰31B‡ˆÓe epnÓ „‡Â Ë‚32epnÓ „‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙BiM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ‰aÓ ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba Lb˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙BiM‰L ÌB˜Óa „‡ ; «≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»

˙BÈeˆÓ35Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,36ÌL ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈBÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈË37Cek ‰È‰L Ëb ÏL BaÁÂ Bk‡a38 ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰39.Ba Lb˙˙Â ¬≈¿∆¿»¿ƒ¿»≈

הבעל.31) השליח .32)שליח  אנשים 33)אותו חבורת
(בראשית  ישמעאלים" אורחת "והנה ברכב , או רגל הולכי 

ערבאי . שיירת והא אונקלוס : מתרגם כה) גיטין 34)לז,
א. נפל,35)כז, אחרים ושבים מעוברים שמא לחוש ויש

אלה. כשם ששמם אחרים ואשה לאיש אע "פ 36)ונכתב 
כז:). (שם שם עוברים אנשים הדבר 37)שראינו הכרת

סימנים. נתינת ללא בלבד העין הסתכלות קשור,38)ע "י 
בכלי . מקופל ממנו.39)או שאבד הגט  שזהו

.ÈÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰40„Á‡ LÈ‡41BÓLk BÓML À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿
ËbaL42B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ  ∆«≈¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆

Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ Á‡‰ LÈ‡‰»ƒ»«≈ƒ¿»«»»»¿««ƒ
‰‰L ‡lL43.˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  Ba ‰Lb˙ Ì‡Â . ∆…»»¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ÌL Ì„‡ Ú ‡Ï Ì‡ Ï‡¬»ƒ…»«»»»¬≈∆¿∆¿»««
ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰L Èt44. ƒ∆À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

פלוני .40) שממקום פלוני  בן פלוני  בגט , הכתוב 
אחר.41) איש ווניציאה: שונצינו שיירות 42)ובדפוס  וגם

שאבד. במקום שני43)מצויות ולפנינו הואיל כאן
שבגט , כשם אחר שם והוחזק  מצויות, שיירות ליקויים,
בלבד, עבר רק  אלא אדם שהה לא שאפילו רבינו החמיר
נראה, רבינו ומדברי  אחר. מאיש הגט  נפל שמא לחוש יש
הוחזק  אפילו מצויות, שיירות שאין במקום אבד שאם
זמן  לאחר מצאו אפילו כשמו, ששמו איש מקום באותו
אנשי של מעבר שם שאין כל כי  בחזקתו, זו הרי  מרובה
דעת  היא וכן שני , מאדם הגט  לנפילת לחוש אין שיירות,
(מגידֿמשנה). פ "א ובבבאֿמציעא פ "ג, בגיטין הרי "ף 

שם.44) ברי "ף  וכן ב . כז, גיטין

.‡È˜‰Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰45:eÓ‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :eÓ‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ˜∆∆≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈

el‡46˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba Lb˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙BiM‰L ÌB˜Óe ‰aÓ ÔÓÊ Á‡ B‡ˆnL∆¿»««¿«¿À∆¿»∆««»¿

ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰Â47. ¿À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

רגיל.45) לסימן בניגוד  ביותר, ומצוין ולא 46)טוב 
שהם  או כשמם. ששמם אחרים עדים מקום באותו  הוחזקו
ס "ד). קלב  סי ' אהע "ז (שו"ע  חתימותיהם מכירים

מובהק 47) סימן לו יש עצמו השליח  אם והואֿהדין שם.
דברי והשווה ראב "ד). ועי ' (מגידֿמשנה, נאמן שהוא בגט ,
המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי "ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו

תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.ÈÌÈL48ÔÈ˙B  eÚ˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ
‰ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ Ô‰ÈL49Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ

ÏËa ÈM‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡ „‡50. »«∆»≈∆¬≈«≈ƒ»≈

בשמותיהם.48) שוים שני49)שהם נותנים השליחים
שנכתב  גיטה את קיבלה אחת כל וממילא ולזו, זו הגיטין
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(גיטין  לשמה מבוררת מסירה שתהיה צורך ואין לשמה,
שאם 50)פו:). מאליו, ומובן הוא. מי  של ידוע  שאינו

מגורשת. ספק  שהיא ודאי  מהן, לאחת ונתנו השליח  עבר
מגורשות  ספק  שתיהן הרי  לשתיהן, השליח  נתנו ואם
בטל  אינו בטל", "השני  רבינו: שכתב  ואע "פ  (מגידֿמשנה).
הואיל  ממש, בו שאין כוונתו, אלא התורה, מן ממש
לשון  אחר בזה נמשך ורבינו כלל. בו לגרש אין ולכתחילה

בטל". השני  "הרי  האומרת: (שם) המשנה

.‚ÈÈL dÏ LiL ‰M‡ ÔÎÂ ,˙BÓL ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»¿≈
Ba ÔÈÏÈ‚ Ô‰L dÓLe BÓL ˙Bk L‚nLk  ˙BÓL≈¿∆¿»≈≈¿¿»∆≈¿ƒƒ

ÔÈÚ„BÈÂ51ÓB‡Â ,˙BÈa Ba52ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ : ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ Lb BÏ LiL53Ì‡Â . ∆≈≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ˙k54Lk 55. »«¬ƒ»«¬ƒ»»»≈

וידועים.51) התימנים: בכת"י  וכן ויניציאה, בדפוס 
בנוסח 52) הי "ב , פ "ד לקמן כמפורש וכותב . לומר: רצונו

לרבינו. מוציא 53)הגט  אתה כן, לא שאם ב . לד, גיטין
זה  שאין בעלה. גירשה לו שיאמרו השני , מן בניה על לעז
הי "ב . פ "ד, לקמן בביאורנו וראה שם). (רש"י  שמו

"כגון 54) פז:). גיטין (רש"י  כולה משפחה של לווי  שם
הזכיר  ולא ווייל. ממשפחת והיא ברג רוטן ממשפחת שהוא
רוטן  מגזע  שכתב : ממשפחה משפחתו ראש שם רק  בגט 
פ "ט  נתנאל' ('קרבן ווייל" ממשפחת אשתו מגרש ברג
לא  שאם מסירה, בעדי  הגט  וכשנתן ז). אות ט  סי ' דגיטין
נתנאל' ('קרבן מגרש המשפחה מן איזה יודעים אנו מה כן
או  עצמו, האיש של לווי  שם - חניכה מפרשים ויש שם).
פח .). שם ב 'תוספות' ורבינוֿתם חננאל (רבינו האשה של
אהע "ז  יוסף ' ('בית הפירושים לשני  מקום יש רבינו ובדברי 
ראב "ד). (עי ' מפורסמת כשהחניכה כאן והמדובר קכט ). סי '
שאם  בסמוך להלן שכתב  כמו פסול, הגט  - כן לא שאם
הרי - לו שיש שם כל וכתב  ביותר, ידוע  שאינו שם כתב 
שאינה  חניכה כתב  שאם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה, פסול. זה
קכט  סי ' אהע "ז (ט "ז פסול הגט  שוודאי  ביותר, ידועה

ז). ס "ק  שם הגר"א בביאורי  וראה אף ֿעלֿפי55)סק "ב ,
שהוא  שם כתב  שאם וכלֿשכן שיש", שם "וכל כתב : שלא
כשר  שוודאי  שיש" שם "וכל כתב  ולא בו, וידוע  רגיל
פז:): (גיטין במשנה הוא זה דין מקור והנה (מגידֿמשנה).
בדיעבד  שדווקא ומשמע  כשר", - וחניכתה חניכתו "כתב 
גורסים  והם לכתחילה, אפילו שכשר אומרים יש אבל כשר.
עושין" שבירושלים הדעת נקיי  היו "וכך אחרֿכך במשנה

ועוד). וכך, ד"ה פח . גיטין ('תוספות'

.„ÈÏk :˙ÎÂ ,˙BÈa Ba ÌÈÚe„È ÌÈ‡L ÌM‰ ˙k»««≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»«»
BÏ LiL ÌL56ÏeÒt ‰Ê È‰ 57dÓL B‡ BÓL ‰pL . ≈∆≈¬≈∆»ƒ»¿¿»

ÌL Ïk :˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,dÈÚ ÌL B‡ BÈÚ ÌLÂ¿≈ƒ≈ƒ»««ƒ∆»«»≈
Ë‚ BÈ‡  dÏ LiL ÌL ÏÎÂ BÏ LiL58. ∆≈¿»≈∆≈»≈≈

אבל 56) פירשו. ולא ּכלל העיקר השם ואת הטפל. ַָשהזכיר
כשר  - לעיקר הטפל שהקדים אלא בפירוש הזכירו אם

לד:). גיטין ע "פ  מג, סי ' ובכת"י57)(ריב "ש שם. גיטין,
גירושין. ספק  זה הרי  הנוסח : א 58)התימנים, פ , שם

עיר  שם להזכיר צריך אם יבואר הי "ב  פ "ד ולקמן במשנה.
וחתימתו. הגט  כתיבת מקום של עיר או הבעל, מגורי 

.ÂËÏk‰:‰MÓÁÓ ıeÁ ,Ëb‰ ˙‡ zÎÏ ÔÈLk «…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ LÁÂ „ÚÂ Ì"ekÚ«¿∆∆¿≈≈¿∆¿»»¬ƒƒ»«¿»

dhb ˙‡ ˙˙Bk59Ì"ekÚÏ ÈÓ‰L Ï‡OÈ .60B‡ ∆∆∆ƒ»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿«
˙B˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L61Ì"ekÚk ‡e‰ È‰  ‡ÈÒ‰Ùa ∆¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«

ÂÈc ÏÎÏ62. ¿»¿»»

כב :59) (גיטין לגירושין לה ומוסרו וחוזר לבעל, ומקנתו
התימנים:60)וברש"י ). בכת"י  וכן קדומים, בדפוסים

שונה  שלנו, ובדפוסים לעבודהֿזרה". שנשתמד "ישראל
הצנזורה. [ראה 61)ע "פ  שבת. מחלל התימנים: בכת"י 

בחילול  שאפילו משם שנראה יד. לחולין המשניות בפירוש
השוחט ]. ד"ה ב 'תוספות' ועיי "ש מומר, הוא אחד

והמחלל 62) בהקב "ה, כופר ע "ז "שהעובד א: ה, חולין
במעשה  הקב "ה שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת
שבת  הל' רבינו דברי  והשווה שם). רש"י  (לשון בראשית"
שקולות  משתיהן אחת כל ועבודהֿזרה, "השבת הט "ו: פ "ל,
שבת  המחלל אבל . . . התורה מצוות כל שאר כנגן
פרשת  ו'ספרי ' א. ח , הוריות וראה כגוי ", הוא הרי  בפרהסיא
בעבודהֿזרה  המודה שכל הכתוב , "מגיד קיא: אות שלח 
שנצטוו  ובמה משה שנצטווה ובמה הדברות, בעשרת כופר
שנשתמד, טרם אפילו אשה קידש אם זאת ובכל האבות".
תופסים, מומר שקידושי  כשם שהמיר, לאחר הוא מגרש
גמור  גט  גיטו אף  הט "ו) פ "ד, אישות (הל' לעיל כמבואר

(מגידֿמשנה).

.ÊËCÈvL ÈtÓ ?‰MÓÁ‰ el‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
‰M‡‰ ÌLÏe L‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ zÎÏ ˙Bk‰«≈ƒ¿…¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

˙Úc ÏÚ Ì"ekÚ‰Â ,˙Lb˙n‰˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ63, «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL LÁÂ64BÈ‡ „Ú‰Â , ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈

ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙B˙a65Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ , ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡  el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ˙k Ì‡Â .ÂÈc ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ÒÓÂ ÌÈLk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈLÎaƒ¿≈ƒ

עובד 63) ד"ה כג. גיטין ('תוספות' לשמה כותב  ואינו
לכתוב  ומצווהו גביו, על עומד ישראל ואפילו כוכבים),
דעת  על אלא הישראל דעת על כותב  אינו הזוג, גירושי  לשם
וראה  הי "א. פ "א, תפלין הל' והשווה שם) (גיטין עצמו

סג. הערה לשמה.64)להלן לכתוב  ידעו ולא שם.
פ "ד 65) אישות הל' לעיל כמבואר תופסים, קידושיו שאין

בנתינה  שישנו מי  ונתן" - "וכתב  אמרה: והתורה הט "ו,
מאיר, דרבי  אליבא י : גיטין רש"י  (לשון בכתיבה ישנו
לדידן  והואֿהדין העדים, חתימת היינו ד"וכתב " דאמר
ובגוי הגט ). כתיבת היינו ד"וכתב " אלעזר, כרבי  דפסקינן
מפני וקידושין" גיטין בתורת "שאינו רבינו הטעים לא
בתורת  שהוא הט "ו), (כנ"ל שהמיר ישראל גם כולל ש"גוי "
סק "ה). קכג סי ' שמואל' ('בית ס  הערה כנ"ל וקידושין גיטין

.ÊÈÒÙË el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ ˙k66ÌB˜Ó ÁÈp‰Â Ëb‰ »«∆»≈¬ƒ»≈…∆«≈¿ƒƒ«¿
Ûz‰67ÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe LÈ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰L , «…∆∆¿»ƒ¿»ƒ»¿
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Ô˙Îe ,'Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿»»
Lk Ëb ‰Ê È‰  BÓLÏ ÈÏ‡Oi‰ ÏB„b‰ Áwt‰68. «ƒ≈««»«ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈∆≈»≈

ה"ז.66) לעיל ותמציתו.67)מבואר השטח  עיקר
תורה:68) הקפידה שעליו הגט , ועיקר הואיל א. כג, גיטין

לשמה  שיהא לה", בכשרות."וכתב  נכתב  -

.ÁÈËb‰ ÒÙË zÎÏ ÔË˜Â ‰ËBL LÁ ÁÈp‰Ï zÓÀ»¿«ƒ«≈≈∆¿»»ƒ¿……∆«≈
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Áwt‰ ÏB„‚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .‰lÁzÎÏ69. ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»«ƒ≈«≈««»

‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ „Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡OÈ elÙ‡Â70zÎÏ eÈz‰ ‡lL ; «¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…

˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
ÙBÒ71e‡aL BÓk ,72. ≈¿∆≈«¿

וברש"י ).69) כג. (גיטין ופלונית פלוני  לשם כתוב  לו ואומר
טופס  לכתוב  להניחם אין גבם, על עומד גדול כשאין אבל
שאז  התורף , גם לכתוב  יבוא שלא 'תורף ' משום גזירה הגט ,

התורה. מן בטל גט  עצמם,70)הוא דעת על עושים שהם
ושוטה, כחרש הם והרי  לשמה, שלא נכתב  שהטופס  נמצא
לכתחילה. הטופס  כותבים שאין גבם, על עומד גדול שאין

לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.ËÈ˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈetk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb74 «≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
dÏ B˙e75˙L‚Ó BÊ È‰ 76B˙k .77Ba eÓ˙ÁÂ ¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿

ÌBia78dÏ B˙e ÔB„Êa79È‰L ,˙L‚Ó dÈ‡  «¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈
‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰80B˙k .81BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈLk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ÒÓÂ83BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰ 85. ¬≈∆≈»

העדים,73) חתימת גם זה ובכלל הגט , כתיבת גמר [היינו
עט ]. הערה להלן יום 74)וראה או היום ששבת ששכחו

אלו. בימים אסורה שכתיבה ידעו שלא או היום, כיפור
חתמו 75) שאם הט "ז בפ "א למעלה וראה עדים. בפני  [שלא

כשר  הגט  - מסירה עדי  בפני  שלא לה ונתנו ועבר עדים בו
רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב  גם ושגגו [הואיל

בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ "א  (למעלה מסירה עדי  בפני  לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי  בפני  ואפילו הט "ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב  כמו טוב , ויום בשבת
אהע "ז  בט "ז וראה דיו"ט . בפ "ד התוספתא בשם הי "ד שבת

סק "ז]. קכג כתב 77)סי ' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי  כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט  - בזדון
להלן  וראה הט "ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי78)בנוסחת הביא קכג) (סי ' [ה'טור'
תימן  בכת"י  וכ"ה ביו"ט ". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:
הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי  פב ). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואף ֿעלֿפי ֿכן בזדון, היתה

כגוי ]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב  ואם עדים. בפני  [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני  לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט  זה הרי  - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב  שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ "י  זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני  שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי  מגורשת,

איזה 84) כי  [ויתכן "ביו"ט ". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט " לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף  מגיה
המעתיק ]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי  מתוכו כמזויף  שהוא מדרבנן.
פ "א  למעלה רבינו שכתב  וכמו עח ), הערה (ראה פסולים
מפני בטל, הגט  הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי "ז.
יום  [ולחלל הט "ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי  כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ "ח  רבינו שכתב  כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב  המחלל אבל ה"י ].
מסירה  עדי  בפני  לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם ולפיכך
קכג  סי ' שמואל' ו'בית מחוקק ' ('חלקת כשר גט  זה הרי  -

ס "ה).

ה'תשע"ח  סיון  ה' ש "ק יום 

   1 
ודיני1) הגט , נוסח  מה, ועל הגט  כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.‡„ÓBÚ BÓeML „a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈
Ï‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»

„a B˙k Ì‡˙Bt ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L  ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈
BÁLa ‡a B˙k .Ë‚ BÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿

‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ˙Bk ÔÈ‡Â ,Lk  BÁÈLe3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

דיו 3)מתקיים.2) כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא

.BÚ‰Â Èp‰ b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡  ˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ Èeq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL c ÏÚ ÔÈ˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב .4) כמראה הקלף  עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט " את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי  לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב  ואפשר כשר
שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי 

הנאה. איסורי  על גט  לכתוב  לכתחילה

.‚˜eÁn‰ Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡zÙc‰7„Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ ÒÁ‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰t‰Â „Ú‰ dÏ ÒBÓe ,‰t ÏL Ô˜ ÏÚÂ8Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ
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ונמחק .6) כתב  איזה עליו מעובד 7)שנכתב  שאינו עור
ניכר. שלו המחק  ואין עפוץ , ואינו וקמוח  מלוח  צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי9)ואינו הם אלה
מסירה".

.„Ú˜Ú˜ ˙˙Îa „Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L‚Ó BÊ È‰  B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ È‰L ,‰ÈÒÓ12ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰ elÙ‡ . ¿ƒ»∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒ»À¿»ƒ

‡ˆBÈ ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˜e˜Á Ë‚Â ,BlL ‡e‰L „Úa»∆∆∆∆¿≈»«»¿≈
ÈÏ ÒÓ ÌÈ„Úa :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ13È‰  ƒ««»»¿ƒ∆∆¿≈ƒƒ¿«ƒ¬≈

˙B„Bb‰L ,dÏ ÒÎ BÓˆÚÓ ‡nL ,˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆∆»≈«¿ƒ¿«»∆«¿
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡14. ≈»∆¬»»

נמחק .10) שאינו בצבע  בעור שהביאתו 11)חרותה
בו. גרשני  בעלי  ואומרת אינה 12)לפנינו קעקע  כתובת כי 

לפנינו.13)נמחקת. חי14)ואינם בעל וכל בהמות
ואדם  למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים
לו  אין (אם לי  מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן

אליו. באו שמעצמן לומר יש כי  מכירה), שטר

.‰‡Ïh‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰Â16ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ

‰M‡‰L ,˙L‚Ó BÊ È‰  dlL ‡e‰L ‡Ïha««¿»∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»
dhb ˙‡ ˙˙Bk dÓˆÚ17‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ; «¿»∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»

ÂÈÓ˙BÁa18‰ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,19. ¿¿»ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח .15) גרשני  בעלי  מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי  משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי  להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי  בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני  הקלף  את עדי19)לו לפנינו היו אילו כי 

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי  מסירה,

.ÂÏL ÒË ÏÚ B‡ Ô‡‰ ÏÚ B‡ Áel‰ ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎÈ ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20˙k ‰fL ,Lk  ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,ÓBÏk .ÏÊa ËÚa ‰e˙k :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
BÙÁ ‡e‰L21Òh‰ ÈBÁ‡Ó ˙BÎÈ‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ÙÁ Ì‡ Ï‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰Bb ˙BÎÈ‰ e‡iL „Ú24˙Îk , «∆≈»«¿≈¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ËÏBa ˙k‰L ‰Ê Èc25‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡  ƒ«»»∆«¿»≈≈≈∆≈∆
˙k26. ¿»

כתיבה.21)גופי .20) שמה שוקעת שכתיבה הרי 
נעשית 22) הטס ) (מאחורי  האותיות שחקיקת פי  על אף 

הטס . בפני  כסדרן נראות הרי  - הפוך החלק 23)באופן
שלו. החלל האות, של האותיות 24)הפנימי  מצידי  שגם

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק , ידי25)שמבחוץ  על
הדינר. על בקורנס  המטבע  חותם עשה 26)הכאת לא כי 

האות. בגוף  מעשה

.Ê˙k ˙Èz BÚ‰ ÏÚ Ú˜Ó‰27BÚ‰ ÏÚ ÌLL B‡ , «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
˙k ˙Èz28Lk ‰Ê È‰ 29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ˙Îa zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎe ˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .Lk  Á‡ ˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰È˙k‰Â ˙k‰ ÔBLÏ ÔÈÈkÓ30. «ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

סריטתו 27) אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט  שחורץ 
כתיבתו. אינו 28)זוהי  עור על שרישום פי  על אף 

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי  הואיל 29)מתקיים,
מתקיים  אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום
גמור. כתב  זה הרי  עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד

יודעים 30) אינם "ואם רבינו: כתב  שלעיל פי  על ואף 
הגט ", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות
הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי 
ההקראה  אין אחר בכתב  חתמו והעדים הואיל כאן, אך -

הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת,

.Á„Ú‰Â (,˙Á‡ ÔBLÏ) ˙Îa Ì˙Á ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»≈ƒ»«ƒ¿»»««¿»≈
‰È‰ Ì‡ Ï‡ .Lk  ˙Á‡ ÔBLÏ ˙Îa ÈM‰«≈ƒƒ¿»»«∆∆»≈¬»ƒ»»
˙Á‡ ÔBLÏa B˙ˆ˜Óe ˙Á‡ ÔBLÏa e˙k Ëb‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«≈»¿»««ƒ¿»¿»«∆∆

ÏeÒt 31. »

עדים 31) חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט 
בלשון  חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש
הוא  והגט  הואיל פסול, אחת בלשון נכתב  שלא כל אחת,
לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין
חתום  כל כי  לשונות בשתי  להיות יכולה העדים חתימת אבל
ומקצתו  הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני  עניין הוא
ולכן  הן, אחת וכלשון בסיני  ניתנו שתיהן כי  כשר, ארמית
ורובו  הקודש בלשון מקצתו גט  לכתוב  עכשיו נוהגים

ארמית.

.ËÙBq‰ ‰fiL CÈˆ ,Ëb‰ da ˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈ‡L Ôek˙ CÎÏe CÎÏ ‡nL :ÓB‡ ‡Bw‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«≈≈∆»¿»¿»ƒ¿«≈∆≈
Ôek˙ ‰Ê ÔÈÚÏ ‡nL B‡ ,ÔÈLeb ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈc‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLeb ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ LbL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.ÈB˙B‡a ËÈ‰ ‡Ó ˙k‰ B˙B‡ ‰È‰iL CÈˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba zÎiL ˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB ‡Ï ÔÈ‡L ˙k B˙B‡ ÌÈÈknL∆«ƒƒ¿»∆≈»…¿ƒ¿…¿»ƒ
ÌwÚÓ ˙k ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈBÈa ‡l‡ (ÌÈpË˜a ‡ÏÂ)¿…ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿À»
ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ˙B‡Ï ˙B‡ ‰Ó„z ‡nL ,ÏaÏÓe¿À¿»∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿»

.‰pzLÓƒ¿«∆

.‡ÈB˙Îa ‰È‰L B‡ ,ÌÈÈÚ ÈL ˙eÚÓLÓ Ba ‰È‰»»«¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿»
Á‡ ÔÈÚ epnÓ ‡wiL LÙ‡L „Ú ÏeaÏa B‡ ÌewÚƒƒ¿«∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»«≈
ÚÓLÓ Ba LÈÂ ÔÈLeb‰ ÔÈÚÏ ‡˜Â ÏÈ‡B‰ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È‰ ,ÔÈLeb32Ï‡OÈ ÌÚ Ïk e‚‰ k . ≈ƒ¬≈∆»¿»»¬»«ƒ¿»≈
Èn‡ ÔBLÏ Ëb‰ zÎÏ33Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÁÒÎe ƒ¿…«≈»¬«ƒ¿…«∆««ƒ

.‰lÁzÎÏ ÔBLÏ ÏÎa B˙ÎÏ znL∆À»¿»¿¿»»¿«¿ƒ»
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התורה.32) מן בטל ואינו מדבריהם. במשנה 33)רק  וגם
בארמית. מנוסח  הוא

.È:Ëb‰ ÁÒ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««≈

CÎÂ Ck ˙La ,ÈBÏt ÁÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚c ‡ÈÈÓÏ ,˙BËMÏ B‡ ‰ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt  ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ
ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ ÔÁ‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚa È˙Èˆ ,È˙‰‡c ÔB‰È˙‡Ïe È˙‡Ïe È˙‰‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB˙Â ˙È˜LÂ ˙ÈËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ ÔÁ‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰‡c ÔB‰È˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB˙Â ˙È˜LÂ ˙ÈËt ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc b ÏÎÏ ‡Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜eL ˙b‡Â ÔÈeht Ë‚Â ÔÈÎBz»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡OÈÂ¿ƒ¿»≈

Ô ÈBÏt :e‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆
.„Ú ÈBÏt Ô ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.‚Èe ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ zÎiLkzÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡Bw‰ ‡˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙‚È‡Â' zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈe ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,ÓBÏk .'zb È‡Â' ‡Bw‰ ‡˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡Bw‰ ‡˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚ ˜ÈÁÈ ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡Bw‰ ‡˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ a„Ó ‡e‰L ,ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ‡È ÔÎÂ .˙BÁ‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ‡È ÔÎÂ .C˙B‡ BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ÓB‡ ‡e‰L ,ÓBÏk .'ÔÈ˜ÈL'e 'ÔÈÎÈz' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈˆ ‰Ê Cc ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L‚Â ‰˜L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B ‰È‰È ‡lL ,zÎiL ˙k ÏÎe ÔBLÏ ÏÎa ‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.„ÈB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ˙kL È‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ˙kL B‡ ,˙B˙È‰ Ô"È„ei‰ ˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  e˙kÈ ‡lL eÓ‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt  ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון

לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב "ד 35)זה וכתב 
ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב  או הגט  כתב  בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי  כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי 
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי  ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט  לכתוב  לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט  - מערער הבעל ואין הדקדוקים,
ערעורו  אין סופר טעות שזוהי  מעידים עדים אבל מערער

כשר. והגט  ערעור,

.ÂË‰z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,Lk ‰Ê È‰  Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Ûz‰39Ë‚ BÈ‡ 40Ëb‰ ÛBÒa LÙe ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ ÛzÓ elÙ‡  ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈
È˙L Úe˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙BËL ‡Lk ,Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ

ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È‰  ÔÈc ˙Èa ÏL Ú˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈
˙Èa ÏL Ú˜ BÈ‡Â Ú˜ Ì‡ Ï‡ .˙BËM‰ ‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈

.Lk  ÔÈcƒ»≈

מחק .36) על שכתב  או חלק , מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי38)בין אחיד נוסח  שהם מהמלים

הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט  המיוחדים מהמלים
"הרי והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש

אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק  במקום שמא
מחקו. והוא העדים.41)תנאי  חתימת  לאורכו 42)לפני 

ולרחבו.

.ÊË.Lk  ‰Îk ‰OÚpL B‡ È˜‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡eae LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,Lk  ˙B˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.ÊÈ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï‡ ;‰ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Ûz ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Lk ‰Ê È‰ ¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
ÚÂ È˙L Úe˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי 
מסירה. בעידי  לה כשנתנו כשר מחוק  נייר על

.ÁÈÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e˙k45Lb ˙aLa CÎa :e˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,Lk Ëb ‰Ê È‰  ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
‰ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk  ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt Lb ˙aMa CÎa :˙k Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt Lb ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈe :˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
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Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL‚Ó Ôlk È‰  ‰ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡˜ ÌÈ„Ú‰L ‰BÁ‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L‚Ó BÊ È‰ ¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ˙BBL‡‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆

לכולן.45) אחיד ובנוסח  כוללת לחוש 46)בצורה שיש
האחרון. הגט  על אלא אינה העדים שחתימת

.ËÈ˙ÈBÏt eÈ˙BL eLb ÈBÏÙe ÈBÏt e‡ :˙k»«»¿ƒ¿ƒ≈«¿¿≈¿ƒ
ÏÎÏ ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡  Ëb‰ ÌÈÏL‰Â ,˙ÈBÏÙe¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««ƒ∆ƒ¿«¿»
ÌÈL ÈzL ÔÈ‡L .Ë‚ BÈ‡ ,‰ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»≈≈∆≈¿≈»ƒ
dÏ ‡ÏÂ  dÏ ˙ÎÂ :Ó‡pL ,„Á‡ Ë‚a ˙BLb˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L‚ ÈBÏt :˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔËÙe ÊÁ .dzÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È‰  ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈLk48. ¿≈ƒ

לכולן.47) האחיד הזמן מודגש 48)באותו שהזוג כל
אחד. בגט  מתגרשות נשים שתי  של דין לו אין בנפרד

.ÎÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ˙k49„ˆa ‰Ê ˙Á‡ ‰l‚Óa »«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»««∆¿«
ÈLe ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ‡˜ ÌÈ„Ú ÈL ÌL LÈ Ì‡ :‰Ê∆ƒ≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
‰l‚Ó ‡ˆzL ÏÎÂ ,Lk ‰Ê È‰  ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆¬≈∆»≈¿…∆≈≈¿ƒ»

˙L‚Ó  d„È ˙ÁzÓ BÊ50. ƒ««»»¿…∆∆

עדי50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.‡Î‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L‚Ó BÊ È‰  ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡  BnÚ ÌÈ‡˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

השני :51) הגט  ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. (כי52)יעקב  בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

אבל  הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב 
יעקב  בן השני : ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו
הראשון  נפרדים, עדים שני  הם אלו כי  כשרים, שניהם עד,

עד. יעקב  בן עצמו: חותם והשני  ראובן חותם:

.Î,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ˙k»«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ∆
ÔBL‡‰ ÛBÒa e‡ˆÓpL ,ÔÈhb‰ ÈL ÔÈa ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ≈¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«≈ƒƒ»»≈ƒ«««
BÊÂ ,˙L‚Ó BÊ È‰  dhb ÛBÒa ÔÈ‡˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¬≈¿…∆∆¿

dÈ‡ ‰ÏÚÓÏÓ dhb L‡a ÔÈ‡˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»≈»
˙L‚Ó53B‡ Ëb ÏL Ûc‰ L‡a eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ . ¿…∆∆»≈ƒ∆»¿¿…««∆≈

ÂÈÁ‡Ó B‡ BcvÓ54ÌÈ„Úa dÏ ÒÓ Ì‡Â ;Ë‚ BÈ‡  ƒƒ≈«¬»≈≈¿ƒƒ¿«»¿≈ƒ
Lk 55. »≈

כדרך 53) הכתב  רגלי  כלפי  מכוון החתימה גג שיהיה שצריך
לדף .54)החותמים. שלא 55)מעבר מגט  גרוע  זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו

.‚ÎÛÈw‰56ÌÈ„Ú‰Â ‰Ê Ûc L‡Ï ‰Ê Ûc‰ L‡ ƒƒ…««∆¿…«∆¿»≈ƒ
ÚˆÓ‡a57 ÔÈhb‰ ÈL L‡a ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓpL , »∆¿«∆ƒ¿¿»≈ƒ¿…¿≈«ƒƒ

ÔÈÏËa Ì‰ÈL58Ì‰ÈL  ÌÈ„Úa Ô‰Ï eÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈLk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף  מאמצע  גט  לכתוב  שהתחיל
השני . סופו ועד הקלף  מאמצע  אחר גט  וכתב  וחזר סופו,

זה.58) עם ולא זה עם לא נקראת החתימה שאין

.„ÎÌÈ„Ú‰Â ,ÈM‰ Ûca B˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó iLƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ¿»≈ƒ
k ‰È‰iL ,‡e‰Â .Lk  ÈM‰ Ûc‰ ÛBÒa ‰hÓlÓƒ¿«»¿«««≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆ƒ»

CzÁ ‡lL ‰l‚na59ÌÈÏLiL ÙBq‰ Ôek˙ CÎlLÂ «¿ƒ»∆…∆¿«¿∆¿»ƒ¿«≈«≈∆«¿ƒ
ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,k BÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÈM‰ Ûca«««≈ƒ¬»ƒ≈ƒ»««ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰ ÔÈh‚ ÈL ‡nL ,˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈ„Úa¿≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆∆»¿≈ƒƒ»

Ûc‰ ÛBqÓ ‰Ê ˙ˆ˜Ó CzÁÂ60L‡Ó ÈM‰ ˙ˆ˜Óe ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ««ƒ¿»«≈ƒ≈…
Ûc‰61. ««

מלמטה.59) ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי  מפני 
חתמו 61) לא העדים וגם שלו, שאינו בגט  מגרשה ונמצא

וגם  אחר אדם של גט  שהוא השני  על אם כי  שלו גט  על
לגמרי נכתב  לא השני  הגט  שהרי  כאן, יועילו לא מסירה עדי 

מתחילתו. היה אחד שגט  שיעידו, לא אם זה, בשביל

.‰ÎeÏ‡L :˙k ÓbL Á‡Â ,Ëb‰ ˙kL È‰¬≈∆»««≈¿««∆»«»««¬
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ ÈBÏt EÈÏÚ ÌBÏL :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLaƒ¿¿ƒ»»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈
‡ˆBÈ ‰Ê Ë‚ È‰Â ,‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ ,‰Êa»∆¿»¿»≈ƒƒ¿«»«¬≈≈∆≈
eÓ˙Á ‡Ï ‡nL ,˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  d„È ˙ÁzÓƒ««»»¬≈»≈¿…∆∆∆»…»¿
:˙k Ì‡ Ï‡ .ÌBÏL ˙ÏÈ‡L ÏÚ ‡l‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿ƒ«»¬»ƒ»«
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ EÈÏÚ ÌBÏLÂ :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLa eÏ‡LÂ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

Ëb‰ Èc ÏÚ el‡ ÌÈ„ ‰eÏ È‰L ,‰Ê62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ÒÓ Ì‡Â .˙L‚Ó BÊ È‰  eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

Lk Ëb ‰Ê È‰ Ck ÔÈe Ck ÔÈa  ÌÈ„Úa63. ¿≈ƒ≈»≈»¬≈∆≈»≈

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור לא 63)וא"ו שאפילו
לפנינו  יש הרי  בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו

העיקר. והם מסירה עדי 
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ה'תשע"ח  אייר כ"ח ראשון  יום 

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ח  אייר כ"ט  שני יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  סיון  א' שלישי יום 

קח. עשה מצות
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו  ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

          
    ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁ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
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
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
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
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

ה'תשע"ח  סיון  ב' רביעי יום 

קא. עשה מצות
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

  ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הסּגר צרי ּמּמּנה מה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

הּנתק     וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ח  סיון  ג' חמישי יום 

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

 ֿ וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

ה'תשע"ח  סיון  ד' שישי יום 

ק. עשה מצות
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ח  סיון  ה' ש "ק יום 

קו. עשה מצות
יום ראשון ֿ ש "ק כ "ח אייר ֿ ה 'סיון 

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

dnw zgky zeaxl ecnl 'dcya' dlnd xwirnäãeäé éaøå .`ly §©¦§¨
etv hrnl weqtd xwir z` el jxvp meyn ,dnw zgky o`kn cnl
,s"kd ly xezid on z`f cenll dvx `l ,exag dcy jezl mixner

ikdéì òîLî àì 'EãNa' 'äãOa'mby ,eyxecl ozipy xezi edfy ©¨¤§¨§Ÿ©§©¥
jixv `ed 'dcya'n ok m` ,s"k mr 'jcya' aezkl ozip dyxc `ll

.oenh hrnl dyxc el oi`e ,dnw zgky cenll
,exag dcy jezl oixner etv ,dgky oipra xkfedy df oicl xywda

.dinxi iax ly ewtq z` `xnbd d`ianeôö ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨
eäãN CBúì ïéøîBòedcy lr `le ,edcy xie`a mixnerd eid - ¨¦§¨¥

,mgkye ,mixg` mixner lr e` ,cenr e` oa` iab lr oebk ,ynn
,eäîm`d ,`ed wtqde ,`l e` dgky oic mdilr lg m`døéåà ©£¦

.éîc äãNk åàì Bà éîc äãNk äãN̈¤§¨¤¨¥¨§¨¤¨¥
,ãéáæ áøì àðäk áø ,dì éøîàå ,étt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦§¨§¦¨©©£¨§©§¦

déì èBLôz,dinxi iax ly ewtq z`éaø øîà eäaà éaøcî ¦§¥¦§©¦©¨¨©©¦
ì èøt ,øîàc ,øæòìàBøéáç äãN CBúì ïéøîBò eôvL`l f`y ¤§¨¨§¨©§¨§¤¨¨¦§§¥£¥

mixnerdy eyexit 'etv'y ,`pdk ax oiade ,dgky oic mdilr lg
,ynn edcy lr mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a micner
,ynn dcyd iab lr mpi`e mitv mixnerd m` mby ,jka x`eane

ïéà Bøéáçcla` ,dgky oicn dxez ezhrin f` -úì,eäãN CBmb ©£¥¥§¨¥
ynn dcyd lr mpi` m`àì.dgky oic mdilr lge ,dxez dhrin Ÿ

,`pdk axl xn`e ,di`xd z` ciaf ax e` itt ax dgcéîòèéìåC §¦©§¥
dcy xie`a ecnry eyexit ,xfrl` iax xikfdy 'etv'y zpady

mby ,rnyn jk m` ,exagïéà eôö ,Bøéáç äãN CBúìezhrin f` - §§¥£¥¨¥
md m` la` ,dgky oicn dxezïéçpeîynn exag dcyaàìdhrin ¨¦Ÿ

,jk xnel xyt` cvike ,dgky oic mdilr lge ,dxezàäå,seq seq §¨
ixdïðéòagkyi xnerdy'EãNa'ixdy ,dgky oic eilr legiy ick §¦¨§¨§

,xfrl` iax ly ecenil edfàkéìå,ux`d lr mixnrdyk mbe - §¥¨
.df i`pz miiwzn epi` oiicràlà,i`ceBøéáç äãN CBúìxn`y ¤¨§§¥£¥

ezpeek ,dgky mda bdep oi`y xfrl` iaxeléôàåmdïéçpeîlr ©£¦¨¦
,ynn exag dcyøîà÷c éàäåxfrl` iaxeôömdy eyexit oi` §©§¨¨©¨

eyexit `l` ,migpen mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a mitv
meyn jk hwpe ,ynn exag dcy jezl eltpe gexa ennexzdyàìc§Ÿ

dì úçkLî,exag dcya ely mixner egkyiyeôöa àlàgexa ©§©©¨¤¨§¨
,exag dcy jezl eltp jke ,edcy xie`axie`a migpenyk la`

.dgky oic mdilr lg `l edcya s`y okzii
mixner etva ,dinxi iax ly ewtq z` heytl di`x d`ian `xnbd

.edcy jezaòîL àz,`ziixan di`xBa ÷éæçäL øîBòeilra ¨§©¤¤¤¡¦
BëéìBäìdcyd onéab ìò Bçépäå ,øéòìxner,BçëLe ,Bøéáç §¦¨¦§¦¦©©¥£¥§¨

xnerdïBzçzä`ed ixdïBòîL éaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå ,äçëL ©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦¦§
,äçëL ïðéà íäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïaxnerd ¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

ïBzçzädgky epi`ïeîè àeäL éðtî,oeilrd xnerd zgz ©©§¦§¥¤¨
ïBéìòäådgky epi`óö àeäL éðtîedcy lr epi`e ,edcy xie`a §¨¤§¦§¥¤¨

,o`kn `xnbd zwcwcne .ynnéâéìt àì ïàk ãò`ziixaa mi`pzd ©¨Ÿ§¦¥
ïBzçúa àlà,`l e` dgky `ed m`àì ìkä éøác ïBéìòa ìáà ¤¨§©§£¨¨¤§¦§¥©ŸŸ
,äçëL éàåäedcya `le edcy xie`a xnerdy lky yxetn ixd £©¦§¨

xnera mb dgky oic bdep mlerl ,`xnbd dgec .dgky epi` ,ynn
,dgky epi` o`k oeilrd xnerdy dne ,edcy xie`a cnerdéðàL©¦

déa ÷éæçàc ïåék íúä,xg` xner lr egipdy iptl ziad lra ¨¨¥¨§©§¦¥
,`ziixad zwqer jka ixdydéa äëæoicn xwtd aey dyrp epi`e ¨¨¥

.dgky
,`xnbd dywnéëä éàmeyn `ed oeilrd xnera xehtd mrhy ¦¨¦

,ea dkfyàéøéà éàîegipdy `ziixad dhwpy,Bøéáç éab ìò ©¦§¨©©¥£¥
eléôàepgipi m`énð äãNa`ziixad dhwp recne ,df mrhn xeht £¦§¨¤©¦

,`xnbd zvxzn .df ote`a `weec xehtd z`énð éëä ïéàok` - ¥¨¦©¦
xehty ,rwxw iab lr egipdyk mb exeht z` hewpl `ziixal did

,ea dkf xaky meynéðz÷c éàäåegipdy `ziixaa,Bøéáç éab ìò §©§¨¨¥©©¥£¥
íeMîxner ly epic z` mb yxtl dzvxyïBzçz`pz ea ewlgpy ¦©§

ly xehtd mrhy xn`z cvik ,`xnbd dywn .dcedi iaxe `nw
,ea dkfy meyn `ed oeilrd xnerdøîà÷ 'óö àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨¨¨©

zvxzn .xie`a svy meyn `ed mrhdy yxetn ixd ,`ziixaa
,`xnbdàîéà,`ziixaa xen` -'óök' àeäL éðtîs"k ztqeza ¥¨¦§¥¤§¨

eli`k `ed ixd ,ecin egipdy s` ,ea dkfy oeiky ,eyexite ,oeincd
.dgky oic eilr lg `le ,ecia gpene dcyd on oiicr sv `ed

.dtexr dlbr oiprl zxfeg `xnbdéðéøä ,éiaà øîào`k ¨©©©¥£¥¦
zetixgae wnera l`ey lkl aiydl oken `zicanetaéàfò ïák§¤©©

yxece ayei dide sixg didy.àéøáè é÷eLa,jky oeikdéì øîà §¥§¤§¨¨©¥
íéììç éðL ,éiaàì ïðaøcî àeäämilhen mibexd ipy -éab ìò äæ ©¦§©¨¨§©©¥§¥£¨¦¤©©¥

äæexagn hrn jeyn cg`e,xir mdn cg` lkl yi jk jezne ¤
,zxg` daexwããBî àeä ïëéäî.dtexr dlbr d`iand xird z` ¥¥¨¥

,'oenh' iexw oezgzd bexddy okzi ixdy ,miccv dnk ef dl`ya yie
bexddy okzie .dtexr dlbr eilr mi`ian oi`e ,exizqn oeilrdy
eilr mi`ian oi` ixde ,ux`a rbep epi`y xg`n 'sv' iexw oeilrd
dtexr dlbr oi`ian oi`y dpyna epcnly itk ,dtexr dlbr
`id ddabdd e` dpnhddy oeiky okzi jci`ne .sv llg `vnpa
'oenh' df oi`e ,wqtd aygp epi` ,ezenk mc` `edy ,epina oin jxc
`xwi `ly iabl wx dpekp 'epina oin' zxaqy mb okzie .'sv' e`
iabl `le 'sv' iabl wx ,jtidd e` .'sv' `xwi `ly iabl `le 'oenh'
`id dpnhddyk mby xn`p m`d ,wtqd z` l`eyd x`iae .'oenh'

jxcBðéîa ïéîdf oebka mb ,ezenk mc` `ed ixdyéåäoezgzd ¦§¦¨¥
,ïeîèla` ,'oenh' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨

,`id dpekp epina oin zxaq 'sv' `xwi `ly oiprlBðéîa ïéîe- ¦§¦
epina oin jxc `id ddabddykeéåä àìjkaããBî ïBéìòîe ,óö- Ÿ¨¥¨¥¤§¥

.oezgzl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oeilrl daexwd xirde
,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä ,Bðéîa ïéîoeilrd bexdd ¦§¨¦§¦¨¥

,óöoiprl la` ,'sv' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨
,`id dpekp epina oin zxaq 'oenh' `xwi `lyBðéîa ïéîe- ¦§¦

epina oin jxc `id dpnhddykeéåä àìjkaããBî ïBzçzîe ,ïeîè Ÿ¨¥¨¦©§¥
.oeilrl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oezgzl daexwd xirde -

,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä Bðéîa ïéîjkaïéîe ,ïeîè ¦§¨¦§¦¨¥¨¦
éåä Bðéîaok enkóö`ly oiprl `l dpekp epina oin zxaq oi`y §¦¨¥¨

,sv `xwi `ly oiprl `le oenh `xwiàìå ããBî ïBzçzî àìå§Ÿ¦©§¥§Ÿ
ããBî ïBéìòî,oezgzl daexwd od ,oeilrl daexwd xird ode - ¥¤§¥

.dtexr dlbr ze`ian opi` odizy
déì øîà,iia` ¨©¥
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המשך ריאוב למסכת סוטה ליום אברעים וחמישה לעומב עמוד א



יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(קפד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dheq(oey`x meil)

ïBøàa ïéçpeî.dnglnl mdnir `vei didyøîBà àeä ïëå ¨¦¨¨§¥¥
oicn znglnaäLî íúBà çìLéå",àáöì äèîì óìàúàå íúBà ©¦§©¨Ÿ¤¤¤©©¤©¨¨¨§¤

ñçðétdrexzd zexvevge ycewd ilke `avl odkd xfrl` oa ¦§¨
,weqtd z` `xnbd zx`ane ,"ecia'íúBà'elàdïéøãäðñe`viy ¨¥©§¤§¦

.mdnir dnglnl md mbñçðét''xfrl` oaäæiptnodk didy ¦§¨¤
äîçìî çeLî.äæ 'LãB÷ä éìëe'dïBøàBaL úBçeìå.úBøöBöçå' §©¦§¨¨§¥©¤¤¨§¤©£§

'äòeøzäúBøôBMä elà.dnglnd zra mirwez eid mday ©§¨¥©¨
,dngln geyn didy oeik ef dnglnl `vi qgpty ,lirl xkfed

.jkl xg` mrh `xnbd d`ianCìä ípçì àì ,àðz`weecñçðét ¨¨Ÿ§¦¨¨©¦§¨
xfrl` jld `leäîçìnì.oicnaàlàliayaòøtéìz` oicnnïéc ©¦§¨¨¤¨¦¨©¦
eyry leerd -lBnà éáàenke ,mixvnl carl edexkny ,sqei £¦¦

íéðãîäå' øîàpLmipicnd -''Bâå íéøöî ìà BúBà eøëîjkitle ¤¤¡©§©§¨¦¨§¤¦§¨¦§
.en` ia` sqei znwp z` mewpl ick ,qgpt `weec `vi

,`xnbd zl`eyéúà óñBiî ñçðéôc àøîéîìhayn dzid en`y , §¥§¨§¦§¨¦¥¨¥
.sqeiáéúk àäåBì ç÷ì ïøäà ïa øæòìàå"Bì ìàéèet úBðaî §¨§¦§¤§¨¨¤©£Ÿ¨©¦§¦¥

äLàì,"qgpit z` el clzeåàì éàîmeyn 'l`ihet' dpekyéúàc §¦¨©¨§¨¥
Bøúiîmy lr 'l`ihet' dpeky ,exzi za dzid en`y -íhétL ¦¦§¤¦¥
íéìâòmaixwdl ickíéáëBk úãBáòìdcearl xnek didy iptn £¨¦©£©¨¦

dxf.,`xnbd zvxzn .sqein `le exzin did qgpity ixdàì, Ÿ
n did e`venóñBidpek `ed mbymy lr 'l`ihet' myaètèétL ¥¤¦§¥

Bøöéaozip jkitle .xtihet zy` dyrna exvi z` yake lflf - §¦§
.sqei hayn dzid ,qgpt ly en` m`y xnel

,`xnbd dywníéèáL àìäåBúBà ïéfáîqgpt z` -,mxn`a ©£Ÿ§¨¦§©¦
íúéàøäæ éèet ïa`edy ,l`ihetn e`ven xy` -ïa,dfap mc`l §¦¤¤¦¤¥

epivn ixdyBnà éáà íhétLexziíéáëBk úãBáòì íéìâòcvike , ¤¦¥£¦¦£¨¦©£©¨¦
df mewieâBøäédidy ,ixnf z`ìàøNiî àéNðoi`e mebt eqegi ixd , ©£¨¦¦¦§¨¥

.exzin did e`veny mi`ex ok m` ,jkl ie`x `edàlàzvxzn ¤¨
,cvike .cgi exzie sqein did e`ven ok`y ,`xnbdäeáà éà¦£¨

dénéàce`ven,óñBiîy gxkdadénéàc dénéàd`venBøúiî, §¦¥¦¥¦¥§¦¥¦¦§
dénéàc dénéà éàåd`ven,óñBiîgxkdaydénéàc äeáàdid §¦¦¥§¦¥¦¥£¨§¦¥

e`venBøúiî,`xnbd dtiqen .énð à÷écexzie sqein e`ven didy ¦¦§©§¨©¦
,cgiáéúëc,òîLî éøz 'ìàéèet úBðaî'`le l`ihet xn`p ixdy ¦§¦¦§¦¥§¥©§©

,l`het.dpéî òîL§©¦¨
.äðùîdnglnl mz`ivi mcewíéøèBLä eøaãå"odkd ixac z` §¦§©§¦

Lãç úéá äða øLà Léàä éî ,øîàì íòä ìàBëðç àìåoiicre - ¤¨¨¥Ÿ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨§Ÿ£¨
llk ea xb `lBúéáì áBLéå Cìé ,ezia z` jepgl."'Bâåzx`an ¥¥§¨§¥§

zia dpeaa dxfgd ipic z` dpyndïázä úéa äðBaä ãçà ,- ¤¨©¤¥©¤¤
e` ,oaz zxinyl creindø÷aä úéae` ,,íéöòä úéae`úéa ¥©¨¨¥¨¥¦¥

úBøöBàämdilr xfegy ,ziak mpic el` lk .d`eaze ony zxinyl ¨¨
,ok enk .mkpg `l m`äðBaä ãçàycg ziaç÷Blä ãçàå ,,xg`n ¤¨©¤§¤¨©¥©

äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå.xfeg el` lk lr , §¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨
ixheyd mitiqen,xacl mBììç àìå íøk òèð øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¨©¤¤§Ÿ¦§

'Bâåezrihpl ziriaxd dpya zern lr zexitd z` dct `ly - '. §
.mxk rhepa xfegd oic z` dpynd zx`anòèBpä ãçàdyng ¤¨©¥©

a zepli`éðìéà äMîç òèBpä ãçàå ,íøkipin x`ynìëàî, ¤¤§¤¨©¥©£¦¨¦¨¥©£¨
eléôàåmivr dying eidïéðénä úLîçî,mipey mipin dyingn - ©£¦¥£¥¤©¦¦

,ok enk .oitxhvn el` ixdòèBpä ãçà,ynnéøánä ãçàåC- ¤¨©¥©§¤¨©©§¦
,ycg oli`k gnev `ede dnc`l zgzn oli`dn spr stekndãçàå§¤¨

áékønä.oli`a oli`ç÷Blä ãçàåmxkïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå , ©©§¦§¤¨©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©
äðzî Bì.xfeg ,el` lka , ©¨¨

,xacl mixheyd mitiqen''Bâå äLà Nøà øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¥©¦¨§
dpynd zx`aneyúà ñøànä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä ãçà¤¨©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤

íáé úøîBL eléôà ,äðîìàä`l oiicre mipa `la eig` zny - ¨©§¨¨£¦¤¤¨¨
el` lka ,ezy` z` maiiefn dxizie ,dnglndn xfegòîL eléôàå©£¦¨©

äîçìna åéçà únLezy` z` maiil eilr zrkeøæBç ,dnglndn ¤¥¨¦©¦§¨¨¥
Bì àáe.dnaiil ¨

elà ìkelàålirl exkfedyeidïéòîBLz`éëøòî ïäk éøác ¨¥§¥§¦¦§¥Ÿ¥©©§¥
äîçìîodkd xn`y dnglnd ikxrn ixac z` -ïéøæBçå , ¦§¨¨§§¦

mglidlníéëøcä úà ïéðwúîe ïBæîe íéî ïé÷tñîe ,.mgeld ligl ©§¦¦©¦¨§©§¦¤©§¨¦
ïéøæBç ïðéàL elàå.erhpe e`ype epay it lr s`øòL úéa äðBaä §¥¤¥¨§¦©¤¥©©

,ziad iptly xcg -äøãñëàzevign ila bb -úñtøîe ,mpi`y , ©§©§¨¦§¤¤
ok enk .dxicl miie`xìëàî éðìéà òaøà òèBpäe` ,äMîçå ©¥©©§©¦¨¥©£¨©£¦¨

÷øñ éðìéà.mxk miaeyg mpi`yokeBúLeøb úà øéæçnädpi`y ¦¨¥§¨©©£¦¤§¨
oebk ,el dxeq`d dy` ycwn e` .exear dycg dy`ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥

úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb̈§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©
éúðìe øæîîì ìàøNé,ïel` lkaøæBç äéä àì. ¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ¨¨¥

øîBà äãeäé éaø,lirl exkfedy el` lk calny ,úéa äðBaä óà ©¦§¨¥©©¤©¦
ycgBðBëî ìòzncewd ezpekzna zipya e`pae ezia z` qxdy - ©§

,øæBç äéä àìzrk eziipaa xac ycig `le li`edøæòéìà éaø . Ÿ¨¨¥©¦¡¦¤¤
ïBøMa íéðéáì úéa äðBaä óà ,øîBàjixvy oeik `niiw xa epi`y ¥©©¤¥§¥¦©¨

onf icin eycgløæBç äéä àìmikledd oic edf .dfk zia lr Ÿ¨¨¥
.odkd ixac it lr miaye dnglnl

eïîB÷nî ïéææ ïéàL elàcr `l s`e ,llk mdiza z` mi`vei mpi`e ¥¤¥¨¦¦§¨
in mde .xtqdyBëðçå úéa äðam` oke ,dpy ea xc `l oiicreòèð ©¨¨©¦©£¨¨©
Bìlçå íøkoke .ziriaxd dpyd dnz `l oiicreúà àNBpä ¤¤§¦§©¥¤

Búñeøàe`Bzîáé úà ñðBkä.dpy dxar `l cereøîàpL`yepa £¨©¥¤§¦§¤¤¡©
dycg dy`'úçà äðL Búéáì äéäé é÷ð'miyxeceBúéa äæ 'Búéáì' ¨¦¦§¤§¥¨¨¤¨§¥¤¥

zaizne .`vei epi`e eziaa dpy oiznny cnll -Bîøk äæ 'äéäé'- ¦§¤¤©§
xn`py dne .mxk rhep iabl ok micnl ep`Bæ 'BzLà úà çnNå'§¦©¤¦§

BzLàe ,dpy oiznn dy` `yepdy -úà àéáäì 'ç÷ì øLà' ¦§£¤¨©§¨¦¤
Bzîáéel` lke .eznai qpek z` df oicl daxn -ïé÷étñî ïéà §¦§¥©§¦¦

íéëøcä úà ïéðwúî ïéàå ïBæîe íéî (íäì)llk miaiiegn mpi`y , ¨¤©¦¨§¥§©§¦¤©§¨¦
.dnglnd ikxva
ïðaø eðz .àøîâweqta xn`píéøèBLä eøaãå'in xn`l mrd l` ¨©¨¨§¦§©§¦

,''ebe zia dpa xy` yi`d,`ziixad zxxanìBëémixacny ¨
mixheydïîöò ìL íéøác,ok xnel xyt` i` ,odk it lr `ly §¨¦¤©§¨

ixdyøîBà àeäLkokn xg`loeyld z`íéøèBLä eôñéå'exace §¤¥§¨§©§¦
,''ebe aald jxe `xid yi`d in mrd l`éøäwxy rnyn jkníéøác £¥§¨¦

n el`øeîà ïîöò ìL.odk it lr `lyeøaãå' íéi÷î éðà äî àä ¤©§¨¨¨¨£¦§©¥§¦§
'íéøèBLägxkda ,okl mcew xn`pyyäîçìî çeLî éøáãa ©§¦§¦§¥§©¦§¨¨

øaãî áeúkä,mixheyd ixac `leøaãî ïäk ,ãöék àädligz ©¨§©¥¨¥©Ÿ¥§©¥
òéîLî øèBLå.mrl eixac z` §¥©§¦©

,dfa zeziixa dnk `xnbd d`ianøèBLå øaãî ïäk ,àãç éðz̈¥£¨Ÿ¥§©¥§¥
,Cãéà àéðúå .òéîLî ïäëå øaãî ïäk ,Cãéà àéðúå .òéîLî©§¦©§©§¨¦¨Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©§©§¨¦¨

.òéîLî øèBLå øaãî øèBL.dxe`kl mixzeq zeziixad ixace ¥§©¥§¥©§¦©
,`xnbd zx`anéiaà øîà,ãöék àä,mixheyde odkd ixac jldn ¨©©©¥¨¥©

'Lâðå'î'ybipe' oeyld xn`py okidn -ãòåzaiz'eøaãå'mixac , ¦§¦©§©§¦§
did el`dòéîLî ïäëå øaãî ïäkmrl mixacd z`'eøaãå'î .ãò Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©¦§¦§©

zaiz'eôñéå'diddòéîLî øèBLå øaãî ïäk.eixac z`e'eôñéå'î §¨§Ÿ¥§©¥§¥©§¦©¦§¨§
Cìéàådid ,ef dyxt seq crd.òéîLî øèBLå øaãî øèBL §¥¨¥§©¥§¥©§¦©

dpyna epipy'eë Lãç úéa äða øLà Léàä éîzia dpead cg` ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨
'eke gweld cg`e dpead cg`e ,'eke oazd.xewn z` `xnbd zx`an

.mixacdïðaø eðzyi`d in' ,odkd ixaca xn`päða øLà'zia, ¨©¨¨£¤¨¨
`ziixad dpcéì ïéàdf weqtn zeaxl'äða øLà' àlàynnç÷ì , ¥¦¤¨£¤¨¨¨©

ïépî äðzîa Bì ïzéðå Løéå,xfeg `ed s`yéî' øîBì ãeîìz §¨©§¦©§©¨¨¦©¦©§©¦
,'äða øLà Léàä,'dpa xy` in' aezkl lkiy ,zxzein 'yi`' zaiz ¨¦£¤¨¨

.yxeie dpew zeaxl `a `l`
dxeza xn`py dn lr ,`ziixad dpc ceréì ïéà ,'úéa'cenll ©¦¥¦

df weqtnúéa àlà,ea mixcyúéáe ïázä úéa úBaøì ïépî ¤¨©¦¦©¦§©¥©¤¤¥
úBøöBàä úéáe íéöòä úéáe ø÷aäxfeg mdilr mbyãeîìz , ©¨¨¥¨¥¦¥¨¨©§

äða øLà' øîBìzia''dpa' yexcl ,'dpa zia xy`' aezk `le ©£¤¨¨
íB÷î ìkî,ok m` .'eke xwad ziae oazd zia zeaxl ,éðàL ìBëé ¦¨¨¨¤£¦
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המשך רעמוד קפק

oifge` mipy` cenr bn sc oey`x wxtdheq
.ètètL:FaWg `le FzF` Wake lflf.BúBà íéfáî íéèáL àìäåod EN`A opixn`cM ¤¦§¥¦§¥§¨©§Ÿ£¨©£Ÿ§¨¦§©¦¦§¨§¦©§¥¥

oitxUPd(.at sC oixcdpq):odMd oxd` oA xfrl` oA qgpiR ,mW Fqgil Kxvd Kkitléøz ©¦§¨¦©§¤§¦©§¦¨ª§©§©£¨¦§¨¤¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥§¥
.éèet:l`hER aizM `lCn.úBøöBàä úéa .'éðúî:d`EazE onW oii xvF`l.ç÷Blä ãçàå ¦¦§Ÿ§¦§¥©§¦¥¨¨§©©¦¤¤§¨§¤¨©¥©

:`xTn Dil opiAxn `xnBaE ,Wcg `Ed Flv` ixdW ,iEpA ziA.ìëàî éðìéà äMîçikdaC ©¦¨¤£¥¤§¨¨©§¨¨§©¦©¥¦§¨£¦¨¦¨¥©£¨¦§¨¦

:apf d`vFi zg`e miYW cbpM miYW ,mxM ied̈¥¤¤§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

dfM̈¤

**

**

*

.ïéðéî 'äî elôàå:oitxhvn.BìlçzpWA ©£¦¥¦¦¦§¨§¦¦§¦§©

zFrnA zFxRd z` lNgW ,Fzrihpl ziriaxd̈§¦¦¦§¦¨¤¦¥¤©¥§¨

milWExil zFrOd z` dlrnE ipW xUrn KxcM§¤¤©£¥¥¦©£¤¤©¨¦¨©¦

aizkcM olkF`e(hi `xwIe)xnbe ,milENd Wcw §§¨§¦§¦©¦§¨Ÿ¤¦¦§¨©

:xUrOn Wcw Wcwéøác ïéòîBL elà ìk â"ä Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥¨¥§¦¦§¥
.ïéøæBçå äîçìî éëøòî ïäkixaC oirnFW FnM Ÿ¥©©§¥¦§¨¨§§¦§§¦¦§¥

xnF` odMdW xnFlM ,odM lW dngln ikxrn©©§¥¦§¨¨¤Ÿ¥§©¤©Ÿ¥¥

:odl.÷øñ:ixR ur opi`W minwWe mifx` oFbM ¨¤§¨§£¨¦§¦§¦¤¥¨¥§¦

.BúLeøb øéæçnäåDpi`W xfFg Fpi` Dqx`e §©©£¦§¨§¥§¨¥¥¤¥¨

iM aizkcM ciRw dWcg dX`` `xwE ,Fl dWcg£¨¨§¨©¦¨£¨¨©¦§¦§¦¦

dWcg dX` Wi` gTi(ck mixaC):äðîìàDqx`e . ¦©¦¦¨£¨¨§¨¦©§¨¨§¥§¨

`len hErOi`C ,DliaWA xfFg Fpi` lFcB odMŸ¥¨¥¥¦§¦¨§¦©¦§Ÿ

:gwl `le aizM `lCn Dgwl.BðBëî ìòFxzq §¨¨¦§Ÿ§¦§Ÿ¨©©§§¨

`Ed Wcg e`lC ,xfFg Fpi` dpFW`x dCnA F`paE§¨§¦¨¦¨¥¥§¨¨¨

Fpi` Flv` ENt`e ,eilr siqFdl WCg `le li`Fd¦§Ÿ¦¥§¦¨¨©£¦¤§¥

:WxFIde gwFNdn rxbe Wcgúéa äðBaä óà ¨¨§¨©¥©¥©§©¥©©¤¥
.ïBøMa íéðáìoi`e ,oFxW FnXW `Ed mFwn §¥¦©¨¨¤§¨§¥

:mipW raWA DWCgl Kixv minrRW ,`nIw xaC ied `le ,mipall dti rwxTdïéàL elàå ©©§©¨¨¦§¥¦§Ÿ¨¥§©©¨¨¤§¨¦¨¦§©§¨§¤©¨¦§¥¤¥
.ïîB÷nî ïéææe odM ixaC oirnFW mWe xtQl cr oiklFd lirlC KpdCdkxrOd on oixfFg ¨¦¦§¨§¨¨¦§¥§¦©©§¨§¨§¦¦§¥Ÿ¥§§¦¦©©£¨¨

EN`e ,dngln iklFdl oFfnE min wERqA oiwqFr `N` mdiYal oixfFg mpi`e ,l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥§¥¨§¦§¨¥¤¤¨§¦§¦©¦¨§§¥¦§¨¨§¥

:odM t"r aEWle xtQd cr zkll ENt` onFwOn oiff oi`.Bëðçå úéa äðBaäoicr FA xC `le ¥¨¦¦§¨£¦¨¤¤©©§¨§¨Ÿ¥©¤©¦©£¨§Ÿ¨£©¦

:dpW.Bìlçå íøk òèBpä ïëådxar `l oicre ¨¨§¥©¥©¤¤§¦§©£©¦Ÿ¨§¨

:dnlW eilr ziriax zpW.Búéáì äéäé é÷ð §©§¦¦¨¨§¥¨¨¦¦§¤§¥
:FziA liaWA.äéäédied Ll siqFd ,`Ed `iEAx ¦§¦¥¦§¤¦¨¦§£¨¨

:FfM zFidl zxg`.'îâ.ïîöò ìL íéøác ìBëé ©¤¤¦§¨¨§¨¦¤©§¨
Wi`d in mixnF` mdW ElNd mixaCdW lFkï¤©§¨¦©¨¤¥§¦¦¨¦
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(

הקדוש־ברוך־הוא בעצמו אומר למלאכי השרת "אני ואתם נלך אצל בית־דין של מטה".
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז



קפו

oifge` mipya cenr bn sc oey`x wxtdheq
.BãéaL úBøáòî:aaNd Kxe `xId mEXn xCdinl Dil zi` i`de.òèð øLà øîBì ãeîìz ¥£¥¤§¨§©¦¥§¦§©¦©¨¥§©©¥¨©§©£¤¨©

`l ixdW ,mxM Fpi` 'it`e mFwn lMn rhp iOp DiA WFxC rhp mxM xW` aizM `lCn¦§Ÿ§¦£¤¤¤¨©§¥©¦¨©¦¨¨©£¦¥¤¤¤£¥Ÿ

:oicr mxM xiMfd.íøk øîBì ãeîìz:md miptB dXng minxMAW zEgtE mxkl incC ¦§¦¤¤£©¦©§©¤¤§¨¥§¤¤¨¤©§¨¦£¦¨§¨¦¥

.BòîLîk íøk:zFpli` x`W `le.Bìlç:xg`l `le dfl ,`hErn rnWnúákøäa ïàk ¤¤§©§¨§Ÿ§¨¦¨¦§©§©¦¨¨¤§Ÿ§©¥¨§©§¨©
.øeqà,Fpin Fpi`WA oin xEQ` zaMxdA `ziixA ¦¨©§¨§©§¨©¦¦§¤¥¦

hxR ziA iAB Fkpg `le hirncM `xw DihrnE©£¥§¨¦§¨¦§Ÿ£¨©¥©¦§¨

:olfbléøáî.C:ux`A [xEgId F` dxFnGd] stFMW §©§¨©§¦¤¥©§¨©¦¨¨¤

.áékøîitprAW Kxd on lhFpe oli`d awFPW ©§¦¤¥¨¦¨§¥¦¨©¤§©§¥

awPd KFzA spr dUFre FkFzl agFze oli`d̈¦¨§¥§§¤¨¨§©¤¤

l`xUie ,EPOn lhFPW oli` FzF` oiOn `UFpe§¥¦¦¦¨¤¥¦¤§¦§¨¥

oiQB eizFxR dGW zFpli` ipXn aiMxdl xYnª¨§©§¦¦§¥¦¨¤¤¥¨©¦

:dfA df cg` oiOn EedC ,oiTC eizFxR dfeéàä §¤¥¨©¦©£¦¦¤¨¤¨¤©
.øzä úákøäinC ikid DA 'ipzn znwF`C ©§¨©¤¥§§©©§¦¨¥¦¨¥

dd lENg ipRn xfFgC:daMxäcìé àîéð éà §¥¦§¥¦©©§¨¨¦¥¨©§¨
.äcìéaDA sprd z` aiMxdW rwxTAW Ff s`W §©§¨¤©¤©©§©¤¦§¦¤¤¨¨¨

ziriax dpWl driBd `l oicre `id drihp§¦¨¦©£©¦Ÿ¦¦¨§¨¨§¦¦

e`laC ,xcd daMxd mEXn e`l `d ,DlNgl§©§¨¨¨¦©§¨¨¨©¦§¨

mEXn dnglOd on xCdinl irA iOp daMxd©§¨¨©¦¨¦§¦§©¦©¦§¨¨¦

:dpFW`x dCli.äð÷æa:dlNgzp xaMW.äëaqL ©§¨¦¨¦§¥¨¤§¨¦§©§¨¤¦§¨
KaQA fg`p oFWl(ak ziW`xA)spr D`UrW , §¤¡©©§¨§¥¦¤£¨¨¨¨

:dpwfA.äð÷æ éaâì äìèadlxrA zaIg Dpi`e ¦§¥¨§¥¨§©¥§¥¨§¥¨©¤¤§¨§¨

dlxr zkQnA opY ike ,irax oiC DA oi`e§¥¨¦§¨¦§¦§©§©¤¤¨§¨

s`W ,opY dCliA [dpwf] dlxrA aIg aiMxnC§©§¦©¨§¨§¨§¥¨§©§¨§©¤©

dpwGn FvvTW b"r`e dlxrA aIg spr FzF`¨¨©¨§¨§¨¤§¨¦§¥¨

:Fzrihp `id FGW dCli eiWkr dUrpíìBòì ©£¤©§¨©§¨¤¦§¦¨§¨
.äcìéa äcìéirA iOp daMxd `lA Kl `iWwcE ©§¨§©§¨§©§¨¨§Ÿ©§¨¨©¦¨¦

:`ziiOT` dnglOd ikxrOn xCdinlïBâk §¦§©¦©©§¥©¦§¨¨©©©§¨§
.âééñì àúéén÷ì dòèðcdvxR dzidW oFbM ¦§¨¨§©©§¨¦§¨§¤¨§¨¦§¨

dbEq oFWl ,mFYql dvxRA DrhpE EdcU xcbA§¤¤¨¥§¨¨©¦§¨¦§§¨

miPWFXA(f mixiXd xiW):miPWFXA dxEcB.úBøB÷ìe ©©¦¦©¦¦§¨©©¦§
:lCbYWkl zFxFw dPOn uFwläcìé àðL éàîe ¨¦¤¨¦§¤¦§©©§¨©§¨

.äcìéaoiprl `id dpwfkC `ziiOw dCli Kd iM §©§¨¦¨©§¨©©§¨§¦§¥¨¦§¦§©

dlxr(`lC)on xhRdl DA daMxd dlhA ¨§¨§Ÿ¨§¨©§¨¨¨§¦¨¥¦

:DzFnM dlxrd.íúäzA e`l dpwf iAB ¨¨§¨§¨¨¨©¥§¥¨¨©

mEW lr dCli zFidle xFfgl `id ikFlOi ¦̀§¥¦©£§¦§©§¨©

gnKFzA Dlr Kilnn i` biql rhp la` ,daW ©£¨¨£¨¨©¦§¨¦©§¦£¨§

KMld ,dlxrA zaIg zFxtl DnIwl dlxr ipW§¥¨§¨§©§¨§¥©¤¤§¨§¨¦§¨

,dlxrA zaIg dlik`l DEbA aiMxn `wC dCli©§¨§¨©§¦§©¨©£¦¨©¤¤§¨§¨

`din `d `ziiOT` KilOi` `lC b"r`e§Ÿ¦§¦©©©§¨¨¦¨

iOp DciC xTrC ,daWgn `iPdnE `Ed dlik`l©£¦¨§©§¨©£¨¨§¦¨¦¨©¦

b"r`e daWgn iPdn ded Dlr aiWg ded i ¦̀£¨¨¦£¨£¨§©¥©£¨¨

:Drhp ikdl e`l drihp zrWaCäåäc éãéî §¦§©§¦¨¨§¨¦§¨¨¦¦©£¨
.ïäéìàî eìòà:dpEM `Mil drihp zrWaC ©¨¥£¥¤§¦§©§¦¨¥¨©¨¨

.ïéôzL éðL ìL íøëa dî÷Bìåil dOl §§¨§¤¤¤§¥ª¨¦¨¨¦

,zFxFwlE biql rhFpA `wigC `iEPX` ixECd`l§©§¥©¦¨§¦¨§¥©¦§¨§

il wERiY Kl `iWwcE ,dlik`l rhFpA DnwFl§¨§¥©©£¦¨§©§¨¨¦¦

aiMxde oFrnW `aE oaE`x lW drihPdW oFbM ipXil ,dpFW`x mEXn xCdnl iraC mEXn¦§¨¥§¦§©¦¦¨¦¨¥§¤©§¦¨¤§¥¨¦§§¦§¦

:FNW daMxd zFxR zFidl DA.ïéçà äMîçî àðL éàîeoiwxtA oOwl `id `ziixAsC) ¨¦§¥©§¨¨¤©§¨¥£¦¨©¦¨©§¨¦§©¨§¦§¦©

(.cn:.ïéøæBç ïlk:mNkl mai zxnFW `idW ipRn.BzLà déa àðéø÷:mAizY dfl `OW ª¨§¦¦§¥¤¦¤¤¨¨§ª¨¨¦¨¥¦§¤¨¨¤¦§©¥

.Bîøk déa àðéø÷ àì ãçå ãç ìk:DA wlg mipWl oi`W otB DA Ll oi`W ,Fl cgind ¨©§©Ÿ¨¦¨¥©§©§ª¨¤¥§¨¤¤¤¥¦§©¦¥¤¨

.øîà ïîçð áø,xfFg aiMxn 'ipzn ipYwC `d ©©§¨¨©¨§¨¨¥©§¦©§¦¥

mEXn xCdinl irA `lC wxiA oli` aiMxnA§©§¦¦¨§¤¤§Ÿ¨¦§¦§©¦

`Ed Fpin Fpi`WA oin xn`Y m`e .`Ow©¨§¦Ÿ©¦§¤¥¦

hxR FlNg `lEn xEQ` zaMxd Dl `hirOi`e§¦©¦¨¨©§¨©¦¦§Ÿ¦§§¨

:xYn xn`C `Ed `PY i`d ,aiMxnE Kixanl§©§¦©§¦©©¨§¨©ª¨

.Bkò øôk:DnW oM.épî àäKixanl hxR ipYwC §¨©¥§¨¨©¦§¨¨¥§¨§©§¦

`zNnC `tiq `N` `id `nzq e`l ,aiMxnE©§¦¨§¨¨¦¤¨¥¨§¦§¨

xYd zaMxd 'it`e `id awri oA xfril` iAxC§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦©£¦©§¨©¤¥

l:Dlr xcd `.çôhî äúeçtdnFw ltW `idW Ÿ¨©£¨§¨¦¤©¤¦§©¨

:gth cr mlFrl DAbY `le.äéúBðL ìkopAxCn §Ÿ¦§©§¨©¤©¨§¤¨¦§©¨¨

zaM `ifgznC DA zbdFp dlxr minId lM̈©¨¦¨§¨¤¤¨§¦§©§¨§©

zFxRW xnF` dizFxR oilkF`W d`Fxde `YW©¨§¨¤¤§¦¥¤¨¥¤¥

:oixYn dlxr.déì úéà àl÷mxM mixnF` lMd ¨§¨ª¨¦¨¨¦¥©Ÿ§¦¤¤

`idW oircFie minxMd lMn dPWn ipFltl Wi¥¦§¦§ª¤¦¨©§¨¦§§¦¤¦

o`nM Dl xaqC ,'Ek miYW hwp ikdl ,dpwf§¥¨§¨¦¨©§©¦§¨©¨§©

zFkxA zkQnA xn`C(.dl sC),opY irax mxM §¨©§©¤¤§¨©¤¤§¨¦§©

mxkA `N` zg` drihpA zbdFp dlxr oi`W¤¥¨§¨¤¤¦§¦¨©©¤¨§¤¤

:mlW.òîL úàéø÷ìrAx`A zFxwl xEq`W ¨¥¦§¦©§©¤¨¦§§©§©

Fpi` dfe `xFw dGW ,Wxl brFl mEXn eizFO ©̀¨¦¥¨¨¤¤¥§¤¥

:zFxwl lFki.àúâøBç:FYW` zAïéa äìãbL ¨¦§§§¨©¦§¤¨§¨¥
.ïéçàä:zxg` dX`n lrAd ipAék àéæçúîc ¨©¦§¥©©©¥¦¨©¤¤§¦§©§¨¦

.eäééúçàDzF` d`Fxe DA xiMn Fpi`W in £¨©§¦¤¥©¦¨§¤¨

xnF`e FzFg` `idW xEaQM Flv` dlcBW¤§¥¨¤§©¨¤¦£§¥

:FzFg` `UFPW.ïàNòL äàôe äçëL è÷ìiprd ¤¥£¤¤¦§¨¥¨¤£¨¨¤¨¦

:ixM odn dUre cg`M dAxd qPMW ,oxBeòa÷ä Ÿ¤¤¦¥©§¥§¤¨§¨¨¥¤§¦ª§§
.øNòîìlcBW xEaq ifgC o`nC ,opAxCn §©£¥¦§©¨¨§©§¨¥¨¤¨©

:EdcUA.äãOa î"äåFqPMW lMd Erci `NW §¨¥©¨¤¤Ÿ¥§©Ÿ¤¦§

lM xirA la` ,mW lcBW oixEaqE hrn hrn§©§©§¦¤¨©¨£¨¨¦¨

lW odW oircFie ci lr ci lr qPMW E`x eipkW§¥¨¨¤¦¥©¨©¨§§¦¤¥¤

`ipzcM ,xUrOd on xEhtE d`tE dgkW hwl¤¤¦§¨¥¨¨¦©©£¥¦§©§¨

,KOr dlgpe wlg Fl oi` iM ieNd `aE ixtqA§¦§¦¨©¥¦¦¥¥¤§©£¨¦¨

`A `Ed KOr dlgpe wlg FA Fl oi`W xacA§¨¨¤¥¥¤§©£¨¦¨¨

dgkW hwl `vi ,FNW oFW`x xUrn lhFpe§¥©£¥¦¤¨¨¤¤¦§¨

miIprl s`W ,KOr dlgpe wlg Fl WIW d`tE¥¨¤¥¥¤§©£¨¦¨¤©©£¦¦

:l`xUi iIpr x`WM mixwtn md mIeldðéà §¦¦¥ª§¨¦¦§¨£¦¥¦§¨¥¥¨
.íéòøfä úà úLc÷îaizkC mxMd i`lM mEXn §©¤¤¤©§¨¦¦¦§¥©¤¤¦§¦

xaqwC il d`xpe .rxGd d`lnd WCwY EdA§¦§©©§¥¨©¤©§¦§¤¦§¨¨©

zFgpnA opixn`cM(:eh sC)dxq` sEle qFApw ¦§¨§¦©¦§¨©¨©§¨§¨

mxM i`d ikaE ,Edpip opAxCn mirxf x`W ,dxFY¨§¨§¨¦¦§©¨¨¦§§¦©¤¤

:mirxf x`X` opAx xEfB `l.íøk délk ìáà Ÿ¨©¨¨©§¨§¨¦£¨ª¥¤¤
daiWge li`Fd dnFw zltW `idW lFcB [mxM]¤¤¨¤¦¦§©¨¦©£¦¨

:dilr xEfB̈¨¤¨
úî

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

ïBâk ,éìéìbä éñBé 'ø àîéz eléôà ?BãéaL úBøéáòî¥£¥¤§¨£¦¥¨¥©§¦¦§
ãáòc,ç÷Bì déì äåä éëä éà .éîc áäéå äáeLz ©£©§¨¦©§¥¦¨¦£¨¥¥©

,déãéì àúà äìéæb úøBúa àøwéòîc ïåék ?øãäéìå§¦£©¥¨§¥¦¨¨§©§¥¨£¨§¨¥
øLà" :ïðaø eðz :'eë "íøk òèð øLà Léàä éîe" :àìŸ¦¨¦£¤¨©¤¤¨©¨¨£¤
,äðzîa Bì ïzéð ,Løé ,ç÷ì .òèð àlà éì ïéà "òèð̈©¥¦¤¨¨©¨©¨©¦©§©¨¨
ïéà "íøk òèð øLà Léàä éîe" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©¦¨¦£¤¨©¤¤¥
eléôàå ìëàî éðìéà äMîç úBaøì ïépî ,íøk àlà éì¦¤¨¤¤¦©¦§©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦
éðàL ìBëé ."òèð øLà" øîBì ãeîìz ?ïéðéî øàMî¦§¨¦¦©§©£¤¨©¨¤£¦
éðìéà äMîçå ,ìëàî éðìéà äòaøà òèBpä äaøî§©¤©¥©©§¨¨¦¨¥©£¨©£¦¨¦¨¥
:øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø ."íøk" :øîBì ãeîìz ÷øñ§¨©§©¤¤¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
éøáîì èøt ,"Bìlç àìå" "ìléç àì" ,BòîLîk íøkC ¤¤§©§¨Ÿ¦¥§Ÿ¦§§¨§©§¦
éøánä ãçàå òèBpä ãçà :ïðz ïðà àäå .áékøîìeC §©§¦§¨£©§©¤¨©¥©§¤¨©©§¦

àì :àcñç áø øîà àøéæ 'ø øîà ?áékønä ãçàå§¤¨©©§¦¨©¥¨¨©©¦§¨¨
.øzéä úákøäa ïàk ,øeqéà úákøäa ïàk .àéL÷©§¨¨§©§¨©¦¨§©§¨©¤¥
,äcìéa äcìé àîéìéà ?éîc éëéä ,øzéä úákøä éàä©©§¨©¤¥¥¦¨¥¦¥¨©§¨§©§¨
àlà ?äðBLàø äcìé íeMî øãäéî éòác ,déì ÷Btéz¥¥§¨¥¤£©¦©§¨¦¨¤¨
,äðé÷æa dëaéqL äcìé :eäaà 'ø øîàäå ,äðé÷æa äcìé©§¨¦§¥¨§¨¨©©¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨
'ø øîà ?äìøò ïéc da ïéàå äðé÷æa äcìé äìèä§¨©§¨¦§¥¨§¥¨¦¨§¨¨©
àúéén÷ Cäì òèðã ïBâke ,äcìéa äcìé íìBòì :äéîøé¦§§¨§¨©§¨§©§¨§§¨©§©©¨§¨
ïî øeèt ,úBøB÷ìå âééñì òèBpä :ïðúc ,úBøB÷ìe âééñì¦§¨§¦§©©¥©¦§¨§¨¦
àðL éàîe äìèaã äðé÷æa äcìé àðL éàîe .äìøòä̈¨§¨©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨©§¨

éìîéî éà ,íúä ?äìèa àìã äcìéa äcìéåàì dìò C ©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¨¨¦¦§¦£¨¨
éìîéî éà ,àëä ,àéä øãäéî úaøãäéî úa dìò C ©¦£©¦¨¨¦¦§¦£¨©¦£©

eìòà äåäc éãéî ,[àîéé÷ éøéôì àø÷éòî àäã] ,àéä¦§¨¥¦¨¨§¥¥©§¨¦¥©£¨©¨
dî÷Bìå .äìøòa ïéáéiç ,ïäéìéàî eìò :ïðúc ,ïäéìéàî¥¥¥¤¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨§§¨
øãä éàäå déãécà øãä éàäc ,ïéôzeL éðL ìL íøëa§¤¤¤§¥¨¦§©¨©©¦¥§©¨©
éðL ìL íøk ,úøîBà úàæ :àtt áø øîà ?déãécà©¦¥¨©©©¨Ÿ¤¤¤¤¤§¥
àðL éàîe .äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç ïéà ïéôzeL¨¦¥§¦¨¨©©§¥©¦§¨¨©§¨
?ïéøæBç ïlekã ,äîçìna ïäî ãçà úîe ïéçà äMîçî¥£¦¨©¦¥¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦
ãç ìk ,àëä ."BzLà" déa àðéø÷ ãçå ãç ìk ,íúä̈¨¨©§©¨¥¨¥¦§¨¨¨©

a ïîçð áø ."Bîøk" déa àðéø÷ àì ãçå,øîà ÷çöé ø §©¨¨¥¨¥©§©©§¨©¦§¨¨©
éøáîaéøánä àéðúc ,àeä àpz éàäå ,÷øéa ïìéà CC §©§¦¦¨§¨¨§©©¨§©§¨©©§¦

'ø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,÷øéa ïìéà¦¨§¨¨©¨¦§¤©§¦¥©¦¦
ék .ïéøñBà íéîëçå ,Bkò øôk Léà àcîb ïa äãeäé§¨¤©§¨¦§©©©£¨¦§¦¦

àëä ?BòîLîk "íøk" íúä á÷òé ïa øæòéìà 'ø øîà àì .àéä á÷òé ïa øæòéìà 'ø ,épî àä :ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦¨©¨¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦Ÿ¨©¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤§©§¨¨¨
éøáî ïéà òèBð ,BòîLîk "òèð" éîðäúeçt äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà ék .àì áékøîe C ©¦¨©§©§¨¥©¦©§¦©§¦Ÿ¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨§¨

,íøk délek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå ,íézL ãâðk íézL ,éléî éðäå ,àzL úák àéfçúîc ,äéúBðL ìk äìøòa úáéiç ,çôhî¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨§¦§©§¨§©©¨§¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤
:áéúëc ,òîL úàéø÷ì úBnà òaøà ñôBz úî :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ,éîéc áø àúà ék .déì úéà àì÷̈¨¦¥¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥©§©©¦§¦©§©¦§¦
àNpéì äøeñà ,ïéçàä ïéa äìéãbä àzâøBç :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîà ."eäNò óøç Løì âòì"Ÿ¥¨¨¥¥¥¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¥¨¥¨©¦£¨¦¨¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå .àúléîì déì úéà àì÷ ,àéä àìå .eäéézçà ék àéfçúîc ,ïéçàì̈©¦§¦§©§¨¦©§©§§¨¦¨¨¦¥§¦§¨§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
.àúlîì déì úéà àì÷ øéòa ìáà ,äãOa àlà ïøîà àì :àleò øîà .øNòîì eòa÷eä ,ïøBâa ïàNòL äàôe äçëL è÷ì¤¤¦§¨¥¨¤£¨¨§¤§§§©£¥¨©¨Ÿ£¨©¤¨©¨¤£¨¨¦¨¨¦¥§¦§¨
,éléî éðäå .íéòøfä úà úLc÷î dðéà ,çôhî äúeçtä äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©¥¨§©¤¤¤©§¨¦§¨¥¦¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .Léc÷î íøk élek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézL§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤¦§¦§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

BãéaL úBøéáòîzvxzn .df mrhn olfbd hrnzd ,ok m`e ,xfege ¥£¥¤§¨
,`xnbdìéìbä éñBé éaø àîéz eléôàédxwna sqep herin jixv , £¦¥¨©¦¦©§¦¦

äáeLz ãáòc ïBâkezlifb lréîc áäéå,dlifbd inc z` mliye - §§¨©§¨§¨£¨¥
,`xnbd zl`ey .ef dxiar iptn xfeg epi` df ote`aeéëä éàmliyy ¦¨¦

,ezlifb lrç÷Bì déì äåäjk ici lrøcäéìåoick ezial xefgie - £¨¥¥©§¤§©
,`xnbd dper .zia gwelàøwéòîc ïåékmliyy mcewúøBúa ¥¨§¥¦¨¨§©

äéãéì àúà äìéæbdlifba ecil ribd ziad -àìdfe ,exear xefgi §¥¨¨¨§¨¥Ÿ
.olfb ly herind

dpyna epipy'íøk òèð øLà Léàä éîe' ,,'eke mxk rhepd cg` ¦¨¦£¤¨©¤¤
gweld cg`e 'eke jixand cg`e rhepd cg`'eëz` `xnbd zx`an ,

jkl xewndïðaø eðz ,yi`d ine' dyxta xn`p ,òèð øLà,'mxk ¨©¨¨£¤¨©
éì ïéàdf weqtn zeaxlàlàm` `weecòèð,ynnLøéå ç÷ì ¥¦¤¨¨©¨©§¨©

ïépî äðzîa Bì ïzéðå.xfeg `ed s`yLéàä éîe' øîBì ãeîìz §¦©§©¨¨¦©¦©§©¦¨¦
,'òèð øLà`l` ,'rhp xy` in' aezkl lkiy ,zxzein 'yi`' zaiz £¤¨©

.yxeie dpew zeaxl `aéì ïéà 'íøk'zeaxlíøk àlà`weecïépî , ¤¤¥¦¤¨¤¤¦©¦
ïéðéî øàMî eléôàå ìëàî éðìéà äMîç úBaøì,xfeg mdilr mby §©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦¦§¨¦¦

.dpyna x`eankòèð øLà' øîBì ãeîìzxy`' aezk `le ,'mxk ©§©£¤¨©
ok m` .llka zerihp lky ,mewn lkn 'rhp' yexcl 'rhp mxkìBëé̈

äaøî éðàLs` df weqtn,ìëàî éðìéà äòaøà òèBpäe`äMîçå ¤£¦§©¤©¥©©§¨¨¦¨¥©£¨©£¦¨
÷øñ éðìéà.øîBì ãeîìz'íøk'.mxkl dnciy jixvy drnyny ¦¨¥§¨©§©¤¤

á÷òé ïa øæòéìà éaøwlege,øîBày'íøk'`ed o`k xn`pd ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤¤
,BòîLîk,zepli` x`y lr `le ,xfeg mxk lr `weecy §©§¨

aezkl leki didy ,yexcl `ziixad dkiynn'ìléç àì'aezke Ÿ¦¥
'Bìléç àìå',xg`l `le dfl 'ellig' ,hrnl `ay rnyn ,èøt §Ÿ¦§§¨

éøáîìáékøîìe C,xg`a eaikxnd e` ,dnc`a oli` jixandy - §©§¦§©§¦
`xnbd dywn .xfeg epi`ïðz ïðà àäåepizpynaòèBpä ãçà §¨£¨§©¤¨©¥©

éøánä ãçàåáékønä ãçàå C,`xnbd zvxzn .xfeg el` lkay §¤¨©©§¦§¤¨©©§¦
ïàk ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàzxne`y `ziixaa ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

zxacn ,xfeg epi`yøeqéà úákøäaxg` oina oin aikxdy -ïàk §©§¨©¦¨
xaecn epizpynaøzéä úákøäa.dlibx drihp oick xfeg jkitle §©§¨©¤¥
,`xnbd zxxanøzéä úákøä éàädpynd dxaic dilryéëéä ©©§¨©¤¥¥¦

éîc.dilr xefgiyàîéìéàaikxdyäcìédribd `ly drihp - ¨¦¦¥¨©§¨
ziriaxd dzpyläcìéajixv recn ,ok m` ,denk drihpa - §©§¨
,dxfgl dzeaxleøcäéî éòác déì ÷etézdakxdd `lel s` ¥¥§¨¥¤§©

äðBLàø äcìé íeMî.dllig `l oiicryàlàxaecn gxkda ¦©§¨¦¨¤¨
aikxdaäðé÷æa äcìéjixve ,mipy rax` dilr exary drihp - ©§¨¦§¥¨

,`xnbd dywn df lr mb .aikxdy dclid meyn xefgléaø øîàäå§¨¨©©¦
eäaàdrihpydëaéqL äcìédaikxd -äìèa ,äðé÷æadrihpd ©¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨§¥¨

däìøò ïéc da ïéàå äðé÷æa äcìérhp lelig oic da oi` jkitle ©§¨¦§¥¨§¥¨¦¨§¨
,`xnbd zvxzn .xfeg recne iraxíìBòì ,äéîøé éaø øîàxaecn ¨©©¦¦§§¨§¨

aikxdy,äcìéa äcìémeyn xefgl jixv ixd `xnbd dzywy dne ©§¨§©§¨
o`k xaecn ,dpey`xd dclid drihpdïBâëeCäì òèðcdrihp §§¨©§©

àúéén÷âééñìxcbl didzy -úBøB÷ìedpey`xd z` rhpy e` - ©©§¨¦§¨§
dzngn xfeg epi` jkitle .dizexew z` uevwlòèBpä ,ïðúc ,¦§©©¥©

úBøB÷ìe âééñìeizexit zlik`l `leäìøòä ïî øeèt,ok enke , ¦§¨§¨¦¨¨§¨
.aikxdy drihpd lr wx xfeg jkle ,irax lelig oic da oi`

,`xnbd dywnàðL éàîeaikxdäìèác äðé÷æa äcìéjkitle ©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨
dlxra zaiig dpi`àðL éàîe ,äcìéaikxdyäcìéabiiql drhpy ©§¨©§¨§©§¨

zexeweäìèa àìcixd ,dlxra zaiige ,dzxiaga dycgd drihpd §Ÿ¨§¨
biiql drhpy drihpdzexewe,`xnbd zvxzn .dpiwfk `idíúä̈¨

,dpiwf drihpaéìnéî éàdìò C,leki epi` ,dclik da bedpl dvexe ¦¦§¦£¨
ixdyàéä øcäéî úa åàìezaygn oi`e dpiwf `id ze`ivnay oeik ¨©¤§©¦

eli`e .dlirenàëä,zexewl drhipy dcli drihpaéìnéî éàC ¨¨¦¦§¦
dìòdlik`l dcriilàéä øcäéî úadlibx drihpk aygize £¨©¤§©¦

dlxra zaiigd[àîéé÷ éøéôì àøwéòî àäc] ,zepyl leki jkitle §¨¥¦¨¨§¥¥©§¨
.dceri z`ïäéìéàî eìòà äåäc éãéîzepli`a epivny enke - ¦¦©£¨©¨¥¥¥¤

odil`n elryäìøòa ïéáéiç ïäéìéàî eìò ,ïðúc ,lekiy ixd ¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨
.dligzn jkl zecrein eid `ly s` ,dlik`l mcriil

,wegc ote`a dpynd z` dinxi iax cinrd recn ,`xnbd zl`ey
dî÷Bìåoli` aikxna,ïéôzeL éðL ìL íøëaaikxdy epiidc §§¨§¤¤¤§¥¨¦

,exiag ura cg`ddéãécà øãä éàäå déãécà øãä éàäcjkitle - §©¨©©¦¥§©¨©©¦¥
,`xnbd dper .ef dakxd ici lr mdipy mixfegúàæ ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ

úøîBàgken ok dvxiz `ly jkn ,yïéà ïéôzeL éðL ìL íøk ¤¤¤¤¤§¥¨¦¥
äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç.jk cinrdl oi` jkitle §¦¨¨¥Ÿ§¥©¦§¨¨

,`xnbd dywnàðL éàîeoitzey ly mxkúîe ïéçà äMîçî ©§¨¥£¦¨©¦¥
äîçìna ïäî ãçà,ezy` z` maiil mikixveïéøæBç ïleëciptn ¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦

,`xnbd zvxzn .da mitzeyk md ixde ,mlekl mai zxney `idy
íúäoig` dyingaBzLà déa àðéø÷ ãçå ãç ìkokziy oeik ¨¨¨©§©¨¦¨¥¦§

,el maiizzyàëäoitzey ly mxkadéa àðéø÷ àì ãçå ãç ìk ¨¨¨©§©Ÿ¨¦¨¥
Bîøk.ure ur lka mitzey mdipy ixdy ©§

zxne`d dpyndn `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
,xfeg epi`y zxne`d `ziixad lr ,xfeg jixande aikxndyáø©

,øîà ÷çöé øa ïîçð,aikxne jixana xfegy dhwpy epizpyny ©§¨©¦§¨¨©
zxacnéøáîaC,aikxn -ïìéàeilr xefgl epicy÷øéa ,oi`y §©§¦¦¨§¨¨

dywz m`e .iraxe dlxr ipic ea oi` ixdy ,envr cvn eilr mixfeg
xeqi` zakxd `id ef dakxd ixd,mixfeg oi`y `ziixaa epcnle

uexizd .dilréøánä ,àéðúc ,àeä àpz éàäåïaø ÷øéa ïìéà C §©©¨§©§¨©©§¦¦¨§¨¨©¨
øôk Léà àcîb ïa äãeäé éaø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¦¦©¦§¨¤©§¨¦§©

,Bkò.ezenk dxaq epizpyneïéøñBà íéîëçådakxd ,mdixacle , ©©£¨¦§¦
.xeqi` zakxd `id ef

,`ziixad lr dpyndn `iyewd lr sqep uexizéîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦
épî àä ,ïðçBé éaø øîà,dakxd lr xfeg epi`y dhwpy `ziixad - ¨©©¦¨¨¨©¦

àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø,'ernynk mxk' `ziixaa ok iptl xn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
m`d ixdyíúä á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà àìlirlyíøk Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤

BòîLîk,otb dpi`y drihp lk hrnlénð àëäyxecxfril` iax §©§¨¨¨©¦
zaiz z` awri oaòèðjkitle ,ernynk `edyéøáî ïéà òèBðC ¨©¥©¥©§¦

àì áékøîe`nw `pz la` ,xzid zakxd lr elit` lr xfeg epi`e , ©§¦Ÿ
.epizpyn zxaeq mdixacke ,dakxd lr mixfegy xaeq `ziixad ly

,opgei iax xn` ici` ax mya sqep oic `xnbd d`ianáø àúà ék¦¨¨©
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîécdrihpäcìé ¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨

`idyäúeçtddaebaäéúBðL ìk äìøòa úáéiç çôhî,opaxcn §¨¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨
meyn,àzL úák àéæçúîcdtiqene .dlxr zexit lke`k d`xpe §¦§©§¨§©©¨

`xnbdéléî éðäåa ,dlxra zaiigyúçàå íézL ãâðk íézL §¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©
áðæ äàöBé-mxk ly ohwd xeriy o`k yiyíøk délek ìáà- §¨¨¨£¨¥¤¤

,el`k zerihpn `ed mxkd lk m`déì úéà àì÷`ed reci - ¨¨¦¥
.dlxrl cyg oi`e ,dpeynk

el` ly mnyn dxn`py `xnin cer `xnbd d`ianáø àúà ék ,¦¨¨©
ñôBz úî ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîéc¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥

òîL úàéø÷ì úBnà òaøà.eizen` rax`a dzexwl xeq`e , ©§©©¦§¦©§©
meyn ,mrhde'eäNBò óøç Løì âòBì' áéúëcdeevn miiwnyke ¦§¦¥¨¨¥¥¥

.eilr brelk `ed ,ezaxwa
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zxacnéøáîaC,aikxn -ïìéàeilr xefgl epicy÷øéa ,oi`y §©§¦¦¨§¨¨

dywz m`e .iraxe dlxr ipic ea oi` ixdy ,envr cvn eilr mixfeg
xeqi` zakxd `id ef dakxd ixd,mixfeg oi`y `ziixaa epcnle

uexizd .dilréøánä ,àéðúc ,àeä àpz éàäåïaø ÷øéa ïìéà C §©©¨§©§¨©©§¦¦¨§¨¨©¨
øôk Léà àcîb ïa äãeäé éaø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¦¦©¦§¨¤©§¨¦§©

,Bkò.ezenk dxaq epizpyneïéøñBà íéîëçådakxd ,mdixacle , ©©£¨¦§¦
.xeqi` zakxd `id ef

,`ziixad lr dpyndn `iyewd lr sqep uexizéîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦
épî àä ,ïðçBé éaø øîà,dakxd lr xfeg epi`y dhwpy `ziixad - ¨©©¦¨¨¨©¦

àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø,'ernynk mxk' `ziixaa ok iptl xn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
m`d ixdyíúä á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà àìlirlyíøk Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤

BòîLîk,otb dpi`y drihp lk hrnlénð àëäyxecxfril` iax §©§¨¨¨©¦
zaiz z` awri oaòèðjkitle ,ernynk `edyéøáî ïéà òèBðC ¨©¥©¥©§¦

àì áékøîe`nw `pz la` ,xzid zakxd lr elit` lr xfeg epi`e , ©§¦Ÿ
.epizpyn zxaeq mdixacke ,dakxd lr mixfegy xaeq `ziixad ly

,opgei iax xn` ici` ax mya sqep oic `xnbd d`ianáø àúà ék¦¨¨©
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîécdrihpäcìé ¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨

`idyäúeçtddaebaäéúBðL ìk äìøòa úáéiç çôhî,opaxcn §¨¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨
meyn,àzL úák àéæçúîcdtiqene .dlxr zexit lke`k d`xpe §¦§©§¨§©©¨

`xnbdéléî éðäåa ,dlxra zaiigyúçàå íézL ãâðk íézL §¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©
áðæ äàöBé-mxk ly ohwd xeriy o`k yiyíøk délek ìáà- §¨¨¨£¨¥¤¤
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`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änaibq lld zia zrcly ©¤§¨¦£¦

,migth drax`akäçútL`ed xawd xvg lyäìòîlîmicxeie ¤¦§¨¦§©§¨
,dvitwa dlìáàm`äçút`ed xawd xvg lyãvä ïîmicxeie £¨¦§¨¦©¨

,zebxcna dlìkä éøác`ed dxeriyy ,micen lld zia s` - ¦§¥©Ÿ
úBnà òaøà.z`nhn jkn zegte ©§©©

okez z` dligz zx`an `xnbd ,dpyndn di`xd x`eazy mcew
,`xnbd dywn .`ziixad ixacàéiì étìkixac ,dxe`kl - §©¥©¨
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íáé úøîBL ãçàå ,äðîìàä úà ñøànä ãçàå,äMîç eléôàå §¤¨©§¨¥¤¨©§¨¨§¤¨¤¤¨¨©£¦£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dheq(ipy meil)
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד א 
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,`xnbd zvxzn .zexiarn `id d`xid mdipy ixacl ixdàkéà¦¨

eäééðéalr xar m`ïðaøc äøéáòiaxle ,xfeg ililbd iqei iaxl , ¥©§£¥¨§©¨¨
`ypy lecb odk enk ,`ziixe`c dxiar lr `l` xfeg epi` iqei

.dpnl`
`xnbd dtiqenàéðúc àä àìæà ïàîk ,ikxer zxfg oipra §©©§¨¨§©§¨
m`y ,dnglndçNxtiq -äléôz ïéaci ly oilitz zgpd - ¨¥§¦¨

äléôúìy`x ly oilitz zgpdl -Bãéa àéä äøéáòjxia `l m` ¦§¦¨£¥¨¦§¨
y`x ly lr aeyäîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,`xnbd zxne` . §¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨

ïàîk`id ef `ziixay gxkdaéìéìbä éñBé éaøklr s` xfegy §©§©¦¦©§¦¦
.zekxa oebk ,opaxc zexiar

`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàî ,ikxern dxfga ©¨¨§¨§¨©¨¨
dnglndm`yúBðø÷ ìB÷ òîLdnglnd zraòézøäåcgtpe ¨©§¨§¦§¦©

rny m` oke ,c`n,òézøäå ïéñéøz úôâärny e`úBáøç çeöçö £¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe,ez`xi zngnøæBç.dnglnd ikxern ©¦§¦©¦§¨¥

`xnbd zxxaneïàîk,ef `ziixa zxaeqàéä àáé÷ò éaø àîéì §©¥¨©¦£¦¨¦
d`xi zngn mixfeg eixaclyéìéìbä éñBé éaø àìå ,eixacly §Ÿ©¦¦©§¦¦

dgec .dnglnd mvrn `le ,zexiar cgt iptn wx xefgl mileki
,`xnbdàäadfk lecb cgta -äãBî éìéìbä éñBé éaø eléôà §¨£¦©¦¦©§¦¦¤

df meyn mb xfegyåéçà ááì úà ñné àìå' áéúëc íeMî ,¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨
'Bááìk.xkip ecgte li`ed mixg`d z` mb rizxn ,jk cgtnyke ¦§¨

dpyna epipy'eë 'íéøèBLä úBlëk äéäå'.dlitp dqip zligzy §¨¨§©©§¦
,dpynd oeyl lr `xnbd zl`eyäìéôð äñéð úléçzL éðtî éàä©¦§¥¤§¦©¦¨§¦¨

ixd ,ef oeyl dpynd dhwp recne ,dlitpd `id dqipl mxebd ike -
déì éòaî äñéð dìéôð úléçzL éðtîmxebd ixdy ,aezkl `pzl ¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥
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äîçìî çåùî êìò ïøãä
éòéùú ÷øô äôåøò äìâò

`p ef dyxt .dtexr dlbr zyxta wqer df wxt`vniyky ,dxn
myl ekliy dxezd dzeev ,ebxd in rcep `le ,l`xyi ux`a llg
daexw xir efi` eizeaiaq lkl epnn eccnie ,lecbd oic zian mipwf
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קצי יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

iptn dfeäìéôð äñéð úlçzLzqip ici lr znxbp dlitpdy - ¤§¦©¦¨§¦¨
mingeldøîàpL ,l`xyie mizyilt znglna xyand ixacañð" ¤¤¡©¨

ìô éðôì ìàøNé"íòá äúéä äìBãâ äôâî íâå íézLixd , ¦§¨¥¦§¥§¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨
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de ,ef dnglnl mi`vei mlekdpéî à÷ôðe` zeyx z`xwp `id m` ©§¨¦¨
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ef dnglny dcedi iax ixacly ,devnd on xeht devna wqerdy
`nw `pzle ,zxg` devnn xeht da wqerd 'devn' z`xwp

.zxg` devna aiig da wqerd 'zeyx' z`xwp ef dnglny
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myl ekliy dxezd dzeev ,ebxd in rcep `le ,l`xyi ux`a llg
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mewna mdici z` mivgex `idd xird ipwf lke ,my dze` mitxere
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ïéc úéa ïéàåextqny,ìe÷Ljklãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBîixde §¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨

.dyng o`k
àöîðbexddìâa ïeîè,mipa`éðt ìò óö Bà ,ïìéàa éeìz Bà ¦§¨¨§©¨§¦¨¨©§¥

ïéôøBò eéä àì ,íénäeilr dlbr' øîàpL ,llg `vni ik'äîãàa ©©¦Ÿ¨§¦¤¤¡©¨£¨¨
éðt ìò óö àìå 'äãNa' ,ïìéàa éeìz àìå 'ìôBð' ,ìâa ïeîè àìå§Ÿ¨§©¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©§¥

.íénä©©¦
àöîðbexddøôqì Ceîñ,mixkpl jenq l`xyi leaba `idy xir - ¦§¨¨©§©

àì ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà§¦¤¨§¥¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ
ïéôøBò eéäoiccen][.ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà . ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦

.àøîâ,dpynd ly oey`xd wlgd lr `xnbd zl`eyøîà÷ éàî©¨¨©
dlbry 'dnc`a llg `vni ik' xn`py dnn `pzd cnl cvik -

.ycewd oeyla zxn`p dtexr,eäaà éaø øîàcnl df `xwnn `l ¨©©¦©¨
ly df wlga exn`p mixac ipye ,xg` mewnn `l` ,`pzd z`f

`pzde ,dpyndøîà÷ éëä,ycewd oeylay oipn ,xn` dligz , ¨¦¨¨©
øîàpLdtexr dlbra o`kïläìe ,'eøîàå eðòå'zekxa zyxta ¤¤¡©§¨§¨§§©¨
zellwe,''Bâå eøîàå íéåìä eðòå' øîBà àeä,dey dxfb cenll yie ¥§¨©§¦§¨§§

ïläì äøeîàä äééðò äî`weec `id zellwe zekxaaìaïBL ¨£¨¨¨£¨§©¨¦§
óà ,LãBwädxen`d diiprdïàk`weec `idìa.LãBwä ïBLxg`e ©¤©¨¦§©¤

,xg` oic xn` jkãöék äôeøò äìâò øãñåziyrp,xn`pék' §¥¤¤§¨£¨¥©¦
éð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöîééèôBLå EìL ,'EäLmipiicúéaî ¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤§Ÿ¨¦¥

ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc.cecnl ¦©¨¤¦¨©¦¨§¦
,lecbd oic zian dyly ,dpyna epipyäMîç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨

.'eëå,dpyna zwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeðz §¨
,ïðaø' xn`péð÷æ eàöéåéèôBLå Eéð÷æ' ,'E'Emd ixd,íéðL ©¨¨§¨§§¥¤§§¤§¥¤§©¦

éèôBLå''Ecer md ixd,íéðL,drax` o`k ixdïéc úéa ïéàå §§¤§©¦§¥¥¦
éaø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L̈¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥©¦

éð÷æ' øîBà ïBòîL éaø .äãeäé'Emd ixdïéc úéa ïéàå ,íéðL §¨©¦¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦
ìL ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L.äL ¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨§Ÿ¨

,`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøådcedi iaxk yxec epi` recnàä §©¦¦§©¦¨
áéúk' mbéèôBLå,'E,`xnbd daiynàeääazkp `l 'jihteye' §¦§§¤©

`l` ,mipiicd oipn jxevldéì éòaéîepnn cenllïéãçeéîì ¦¨¥¥¦§¨¦
éèôBLaLElecbd oic zian eidi mixen`d mipwf mze`y - ¤§§¤

zifbd zkylay.
,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåipy cer jixvdl 'jihteye'n yxecy §©¦§¨
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המשך רעמוד בעק



יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבמלכות(קצב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

déì òîLî àì å"éådyxc dpnn yexclàðîçø øîà÷ éàî)dna ¨Ÿ©§©¥©¨¨©©£¨¨
,'jihteye' dtiqedyéèôBLaL ïéãçeénäEmipiicd oipnl `le.( ©§¨¦¤§§¤

,`xnbd dywnäzòî àlàsqep oipnl dxizi dln lk miyxecy ¤¨¥©¨
' yexcp ok enk ,mipiic ly'eàöéårnyny'eããîe' ,íéðLrnyny §¨§§©¦¨§

,íéðL,jk m`e ,mitqep drax` ixdäãeäé éaøìjipwf'n yxcy §©¦§©¦§¨
,drax` mdilr siqepyk ,mipiic dyng 'jihteye,äòLz ïàk éøä£¥¨¦§¨

ïBòîL éaøìdrax` mdilr siqepyk ,dyly myn yxcyïàk éøä §©¦¦§£¥¨
.äòáLmixzein mpi` 'eccne' 'e`vie' el` miln ,`xnbd zvxzn ¦§¨

`l` ,oipnlúãëì déì éòaéî àeää,'eàöéå' ,àéðcnlnwxyïä- ©¦¨¥¥§¦§©§¨§¨§¥
dcicna ewqri mipiicd'eããîe' ,ïäéçeìL àìåcnlneléôàL §Ÿ§¥¤¨§¤£¦

àöîð`edy mewnaøéòì ìéìòa,ef xirl jenqy heyte ielb -eéä ¦§¨©£¦¨¦¨
mipwfd.äãéãîa ÷Bñòì äåönL ,ïéããBî§¦¤¦§¨©£¦§¦¨

,`xnbd zxne`ïéúéðúî,miccen oixcdpqd on mipiicy dxn`y ©§¦¦
,eccni lecbd odkde jlnd s`y dkixvd `leøæòéìà éaøk àìc§Ÿ§©¦¡¦¤¤

éð÷æ' ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúc ,á÷òé ïa,ïéøãäðñ Bæ 'E ¤©£Ÿ§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¤©§¤§¦
éèôBL',ìBãb ïäëå Cìî äæ 'E,'jihtey'a mifenx md cvike,Cìî §¤¤¤¤§Ÿ¥¨¤¤

ìà úàáe" áéúëc ,ìBãb ïäk ,"õøà ãéîòé ètLîa Cìî" áéúëc¦§¦¤¤§¦§¨©£¦¨¤Ÿ¥¨¦§¦¨¨¤
,"'Bâå äéäé øLà èôBLä ìàå íéåìä íéðäkähteyd ernyny ©Ÿ£¦©§¦¦§¤©¥£¤¦§¤§

lecb odk `edy mipdkd lr dpennd.
,`xnbd zwtzqná÷òé ïa øæòéìà éaø ,eäì àéòaéàlr wlegy ¦©§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

m`d ,epizpynìBãb ïäëå Cìîacalaâéìôc àeäjixvy xaeqe §¤¤§Ÿ¥¨§¨¦
odke jlnéøãäðña ìáà ,,mipiicd oipna dpynd lr welg epi` £¨§©§¤§¥

`l`äãeäé éaøk éà,dyng xn`yïBòîL éaøk éàdyly xn`y ¦§©¦§¨¦§©¦¦§
âéìt énð éøãäðña ,àîìc Bà ,déì àøéáñ,dpynay zehiyd lr §¦¨¥¦§¨§©§¤§¥©¦¨¦

epiid 'oixcdpq el` jipwf' xn`y dneéøãäðñ dlek àkéàc ãò©§¦¨¨©§¤§¥
.dcicna dlecb

òîL àz ,óñBé áø øîàowf oipra dxn`py `ziixan heytl ¨©©¥¨§©
,`xnnàøîî ï÷æ ïàöîoixcdpqd inkglébt éaàjeza mewn - §¨¨¨¥©§¥©¥©¦

milyexi znegïäéìò äøîäåjlde ,ezl`y z` my mdn l`yy - §¦§¨£¥¤
,el eaiydy dnn zxg` dxede enewnlBúàøîä àäz ìBëé̈§¥©§¨¨

äàøîä,dzin dilr aiigzdløîBì ãeîìzdyxt dze`azî÷å" , ©§¨¨©§©§©§¨
"íB÷îä ìà úéìòådxfrl dkenqd zifbd zkyl `edyãnìî , §¨¦¨¤©¨§©¥

íøBb íB÷näL,sqei ax wcwcne .`xnn owf aeiglänk ÷eôðc- ¤©¨¥§¨©¨
,mnewnn e`vi oixcdpqd on mipiic dnkïúö÷î ÷eôðc àîéìéà¦¥¨§¨¦§¨¨

,d`xnd jka yi recn ,mnewna ex`yp oiicr ozvwneðä àîìcC ¦§¨¨¨
eäì àøéáñ déúååk éàeb àkéàcmipta exzepy mze` `ny - §¦¨©©§¨¥§¦¨§

,ezenk mixaeqàèéLt àlàno`k xaeceälek ÷eôðce`viy - ¤¨§¦¨§¨§
mnewnn oixcdpqd lkéàîìe ,,e`vi jxev dfi`l -éàe`viøáãì §©¦¦§©

é÷ôð eöî éî ,úeLøämlek z`vl mdl xzen ike -áéúëäå ¨§¦¨¨§¥§¨§¦
"âæîä øñçé ìà øäñä ïâà CøøL"oiprl df weqt yxcpe ¨§¥©©©©©©¤§©©¨¤

yily ipye oii yily `idy dbifn jxck dpnn xqgi `ly ,oixcdpqd
epcnl o`kne ,minúàöì íäî ãçà Cøöð íàLzifbd zkyln, ¤¦¦§¨¤¨¥¤¨¥

,wecaiìLe íéøNò íL Lé íàäLmipiicäpè÷ éøãäðñ ãâðk ¦¥¨¤§¦§Ÿ¨§¤¤©§¤§¥§©¨
,dlecb oixcdpqn yily mdy,àöBé Bðéà ,åàì íàå ,àöBéixd ¥§¦¨¥¥

,zeyxd xacl mlek e`viy okzi `lyàèéLt àlàmlek e`viy ¤¨§¦¨
éàîì ,äåöî øáãìlk `vzy jxev yi devn efi` jxevl - ¦§©¦§¨§©

,oixcdpqdäìâò úãéãîì åàìxird zcicn jxevl `l m`d - ¨¦§¦©¤§¨
,dtexr dlbr z`adl daexwdàéä á÷òé ïa øæòéìà éaøåxn`y §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

lr wlege ,oixcdpqd lkl ezpeeky o`kn heytpe ,oixcdpq ef 'jipwf'
.dyng e` dyly exn`y ,dpynay mi`pzd

éiaà déì øîà,sqei axl,àì,jkl di`x o`kn oi`àîìce`vi `l ¨©¥©©¥Ÿ¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicn jxevl oixcdpqdéñBäìøéòä ìò ó §¦©¨¦

milyexiúBøæòä ìòåici lr wx dyrp df xacy ,ycwnay §©¨£¨
,dlek oixcdpqdïðúãk,oixcdpqa dpynaïéôéñBî ïéàghyìò §¦§©¥¦¦©

øéòä,milyexi zyecwa ycwzdlúBøæòä ìòåzyecwa ycwzdl ¨¦§©¨£¨
dxfr.ãçàå íéòáL ìL ïéc úéáa àlà¤¨§¥¦¤¦§¦§¤¨

àéðz`ziixaa yxetnóñBé áøc déúååkz` sqei ax yxity itk - ©§¨§¨¥§©¥
lr wleg awri oa xfril` iaxy myn gikede ,lirlc `ziixad

,epizpynïàöîoixcdpql `xnn owfïBâk ,ïäéìò äøîäå ébt úéaà §¨¨©¥©¦§¦§¨£¥¤§
éñBäì Bà äìâò úãéãîì eàöiLìBëé ,úBøæòä ìòå øéòä ìò ó ¤¨§¦§¦©¤§¨§¦©¨¦§©¨£¨¨

úéìòå zî÷å' øîBì ãeîìz ,äàøîä Búàøîä àäzmewnd l`,' §¥©§¨¨©§¨¨©§©§©§¨§¨¦¨
,íøBb íB÷näL ãnìîlk z` jixvy xaeq df `pzy epivn ixd §©¥¤©¨¥

awri oa xfril` iax epiide ,dcicnl oixcdpqd.
,dpyna epipyïìéàa éeìz Bà ìâa ïeîè àöîðoitxer eid `l. ¦§¨¨§©¨§¦¨

,`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìoenh zhrnny'dnc`a'n ¥¨©§¦¦
,dilrn dnc`d ipt lr ernynyïðaø àìå àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§Ÿ©¨¨

oenh xnerd didyk ,dgky oipra df oirk ewlgpyàéðúc ,xn`p , §©§¨
weqta,'äãOa øîBò zçëLå'rnyn 'dcya',dcyd ipt lrèøt §¨©§¨¤©¨¤§¨
ïeîèìdgky oic eilr lg `ly dkezaíéîëçå .äãeäé éaø éøác , §¨¦§¥©¦§¨©£¨¦

'äãOa' ,íéøîBà,dcy ly dteb jeza s` ernynúBaøìs`úà §¦©¨¤§©¤
xnerdïeîhäda.ly dteba rnyn 'dcya'y myk ,opaxly ixd ©¨

epl did ,`axc`e ,dnc` ly dteba rnyn 'dnc`a' jk ,dcy
.oenhd z` zeaxl

àîéz eléôà ,áø øîàzhiyk `id oenh zhrnny dpyndy,ïðaø ¨©©£¦¥¨©¨¨
itl zipzyn 'dnc`a' e` 'dcya' ly zernynd ik ,iyew jka oi`

,weqtd oipràëädtexr dlbraàø÷c déðééðòîoipr jezn - ¨¨¥¦§¨¥¦§¨
eli`e ,oenh hrnl `ay cenll yi miweqtdíúädgkyadéðééðòî ¨¨¥¦§¨¥

àø÷cmipian cvik ax x`ane .oenhd z` zeaxl `ay cenll yi ¦§¨
,dtexr dlbra o`k .miweqtd jezn z`f'ììç àöîé ék' áéúëc¦§¦¦¦¨¥¨¨

ernynyçkzLîc àëéä,lba oenhd s`e ,`vniy mewn lka - ¥¨§¦§©©
dazkyk ,jk m`e ,oenhd z` zeaxl sqep weqtl jxev oi` ixd

jk xg` dxez,'äîãàa'dnc`d ipt lr dpeekd i`ce.ïeîèì èøt ¨£¨¨§¨§¨
íúäåz`f micnl dgkyaáéúëc ,àø÷c déðééðòîeaøBö÷ú ék" §¨¨¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¦¦§

øîBò zçëLå EãNá Eøéö÷dcya,"'zgkye' ly zekinqd jezne §¦§§¨¤§¨©§¨¤
oipry ,rnyn 'jxivw'läçëL`edøéöw äî ,øéö÷c àéîecepi` ¦§¨§¨§¨¦©¨¦

`l`éeìâa,dcyd ipt lräçëL óà`l` zbdep dpi`,éeìâaixde §¨©¦§¨§¨
jk xg`yke ,oenhd z` hrnl sqep weqta jxev oi`àðîçø áúk̈©©£¨¨

,'äãOa'dpeekd i`ceïeîhä úà úBaøì.dcy ly dteba ©¨¤§©¤©¨
,`xnbd zl`eyénð äãeäé éaøì,dgky oicn oenh xner xhety §©¦§¨©¦

,'dcya'n ehrnl jxved recndéì ÷etézax ixack'äçëM'î ¥¥¦¦§¨
'øéö÷'c àéîec,`xnbd daiyn .weqtd zligza xen`déëä ïéà §¨§¨¦¥¨¦

énð,`xnbd zl`ey .df ywidn z`f cnl dcedi iax ok` -àlàå ©¦§¤¨
jk m`'äãOa'z` daxn epi`y dcedi iax ixacl ,dxez dazky ©¨¤
,oenhd.él änì,`xnbd daiynúBaøì déì éòaéîepnnúçëL ¨¨¦¦¨¥¥§©¦§©

äî÷dpit gkyy ,zxaegn d`eaza dgkyd dzid m` s`y - ¨¨
jky ,'ezgwl aeyz `l' ly xeqi`d eilr lg ,dxvwln gipde dcya

.dnw zgky zeaxl 'dcya zgkye' e` 'xner zgkye' ,rnyn
,`xnbd zl`eyïðaøå,'dcya'n oenhd xnerd z` miaxndúçëL §©¨¨¦§©
eäì àðî äî÷,`xnbd daiyn ,aiigløBö÷ú éë'î eäì à÷ôð ¨¨§¨§©§¨§¦¦¦§

EãNá Eøéö÷zgkye'gkyy rnyn ,'zgkye'l 'jcy' zekinqne §¦§§¨¤
,`xnbd zl`ey .dnw zgky zeaxl ,edcyn zvwnäãeäé éaøå§©¦§¨

.'zgkye jcya'n cnli dn ,'dcya'n dnw zgky zeaxl cnly
,`xnbd daiynøîàc ,øæòìà éaø øîà eäaà éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨©

,øæòìà éaø øîà eäaà éaøhrnl yi 'zgkye jcya'nyèøt ©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨
ìïéøîBò eôvLeltpe gexd ici lr xie`aBøéáç äãN CBúìjezne §¤¨¨¦§§¥£¥

oeik ,dgky oic mda bdep oi`y ,mgky exag ly mdy xeaq didy
.jcya mpi`y

,`xnbd zl`eyïðaøåoipn ,dnw zgky zeaxl 'jcya'n ecnly §©¨¨
daiyn .dgky mpi`y exiag dcyl oixner etv hrnl ecnli

,df oic micnl minkg ,`xnbd'EãNa' 'äãOa'îdzidy dnn - ¦©¨¤§¨§
s"kn ,'jcya' dazke ,'dcya' jxivw xevwz ik aezkl dxez dleki
la` ,dgky dpi` ,jcya `ly dgkyd dzid m`y opax micnl ef
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המשך רעמוד קפק

oifge` mipy` cenr dn sc oey`x wxtdheq
:mipW cFr `iadl `pipnl dcEdi 'x WixC LihtFWeC e"ie.øéòì ìéìòahEWtE .dNbnA ¦§§¤¨¥§¨§¦§¨¨§¨¦§©¦©£¦§¦¦§ª¤¨

:FfM daFxw xir oi`W.'éðúî`lC:awri oA xfril` 'xM `lC lFcB odke Kln ipYwéaøk éà ¤¥¦§¨¨©§¦§Ÿ¨¨¥¤¤§Ÿ¥¨§Ÿ§©¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©¦
.äãeäé:oixcdpq DNM irA `le ,dWlW oFrnW iAxM i` ,dXng.àøîî ï÷æ ïàöîc"al §¨£¦¨¦§©¦¦§§Ÿ¨§Ÿ¨¥ª¨©§¤§¦§¨¨¨¥©§¥

:oixcdpqC `Ow wxtA silicM cg`e miraW lW c"aa `N` `xnn dUrp Fpi`W .lFcBd©¨¤¥©£¨©§¥¤¨¤¦§¦§¤¨¦§¨¥§¤¤©¨§©§¤§¦

.éâàt éaàlW oFvigd sTd KFzA `EdW lM ©¥©¦¨¤§¤¥©¦¤

oFWl `EdW d`xp ile .ib`R iA iExw milWExi§¨©¦¨¥©¦§¦¦§¤¤§

xFng FnM ,xir lW `"lbiv oixFTW FnM dWiag£¦¨§¤¦¤¦§£

ib`R ziaE(.h sC n"a)lW W`x ziA `"xecichya ¥©¦©¥Ÿ¤

:oM oixFw xqt`.ïäéìò äøîäådn lr xnFlM ©§¨¦¥§¦§¨£¥¤§©©©

Fxirl Kld dkldd Fl Exn`e mW mdn l`XW¤¨©¥¤¨§¨§©£¨¨¨©§¦

dedC ,dNgzA dxFn didW KxcM zFUrl dxFde§¨©£§¤¤¤¨¨¤¦§¦¨©£¨

:mdiR lr `xnn Dil.íB÷nä,hRWOl cgind ¥©§¥©¦¤©¨©§ª¨©¦§¨

:zifBd zMWl `Ede.änk eäéépî ÷éôðcial §¦§©©¨¦§¨¦¦©§©¨§¥

mEXn xEhtC opirEnW`l Kixhvi`C ,ib`R©¦§¦§§¦§©§¦¨§¨¦

:c"al uEgC `nrhðä àîìcéàeb àkéàc C ©£¨§¦§¨¨¨§¦¨©¨¥
.eäì àøéáñ déúåk`aEIg ol iziY `kidnE §¨¥§¦¨§¥¥¨¥¥¨¦¨

:Dixhtinl `xw Kixhvi`C.CøøLoixcdpq df §¦§§¦¨¨§¦§§¥¨§¥¤©§¤§¦

:i"` lW DxEAhA zaWFIW.øäqä ïbàoiiEUrW ¤¤¤§¦¨¤©©©©©¤£¦

oNM EdIW icM ozaiWi zxEWA dNbr dpal ivgM©£¦§¨¨£ª¨§©§¦¨¨§¥¤§ª¨

:df z` df oi`Fx.âænämiwlg ipW ,bfn xEriWM ¦¤¤¤©¨¤§¦¤¤§¥£¨¦

:WilW xIYWIW Kixv o`M s`e ,oii cg`e minòì ©¦§¤¨©¦§©¨¨¦¤¦§©¥§¦©
.øéò:milWExi lr.óñBé áøk àéðziAx xn`C ¦©§¨©¦©§¨§©¥§¨©©¦

:irA ixcdpq EdNM awri oA xfril`.'éðúîsiliC ¡¦¤¤¤©£Ÿª§©§¤§¦¨¦©§¦§¨¥

:`id dcEdi iAx oEnhl hxR.äãOaxnr YgkWe §¨§¨©¦§¨¦©¨¤§¨©§¨Ÿ¤

ipR lr dcVA rnWn dcEdi iAxl ,dcVA©¨¤§©¦§¨©§©©¨¤©§¥

:dcVd KFzA rnWn opAxlE ,dcVdíúä ©¨¤§©¨¨©§©§©¨¤¨¨
.àø÷c déðéðòî`kde ,DiWxcinl oikixv ¥¦§¨¥¦§¨§¦¦§¦§§¥§¨¨

iM aizM llg iAB .Dil WFxcY `xwC Dipiprn¥¦§¨¥¦§¨¦§¥©¥¨¨§¦¦

,oEnh 'it`e gMYWnC `kid lM ,llg `vOi¦¨¥¨¨¨¥¨§¦§©©©£¦¨

oEnh ihErnl dnc`A `z` iM LgxM lr KMld¦§¨©¨§£¦¨¨¨£¨¨§¦¥¨

iiEaxl i`C ,dnc`d ipR lr DiA WFxczC `Ä§¦§¥©§¥¨£¨¨§¦¦§¥
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àì øáñ øîe ïeîè éåä Bðéîa ïéî øáñ øîc ?éâìtéî¦©§¦§¨¨©¦§¦¨¥¨¨¨©¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dheq(iyily meil)

äeúéðzlirl dxkfedy `ziixad on df wtqn wlg heytl yi - §¦¨
,da epipyy ,`ibeqaìò Bçépäå øéòì BëéìBäì Ba ÷éæçäL øîBò¤¤¤¡¦§¦¨¦§¦¦©

éabxneréaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå äçëL ïBzçzä ,BçëLe Bøéáç ©¥£¥§¨©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦
,äçëL ïðéà ïäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

.óö àeäL éðtî ïBéìòäå ,ïeîè àeäL éðtî ïBzçzäzx`ane ©©§¦§¥¤¨§¨¤§¦§¥¤¨
,`ziixad on di`xd z` `xnbdäeøáñ,yxcnd zia ipa exaq - ©§¨

éàpz éðäcin s`e ,oezgzd xnerd oica ewlgpy `ziixaay §¨¥©¨¥
dgkya ea aiignyèøt 'äãOa' ,øîàc ,eäì àøéáñ äãeäé éaøk§©¦§¨§¦¨§§¨©©¨¤§¨

ïeîèìdgky oic ea bdep oi`y,z` `nw `pz aiign jk zexnle §¨
.dgky oica oezgzd xnerdéâìôéî à÷ àäa åàì éàî`nw `pz ©¨§¨¨¦§§¥

,dcedi oa oerny iaxeøîcxhety dcedi oa oerny iax -,øáñ §©¨©
ly ote`a `id dpnhddyk mbyBðéîa ïéîxnerdy eppiipra enk ¦§¦

epin `edy oeilrd xnerd zgz onhp oezgzdéåä ,jkaïeîèepi`e ¨¥¨
.dgky oic ea bdepøîeaiigny `nw `pz -,øáñdpnhddyky ©¨©

jkle ,wqtdk aeyg oeilrd oi` ,epina oin ly ote`a `idéåä àìŸ¨¥
ïeîè,iia` z` el`yy dl`ydy ,jk m` `vnp .dgky oic ea bdepe ¨

,`l e` oenh `xwi `ly oiprl `id dpekp epina oin zxaq m`d
.dcedi oa oerny iaxe `nw `pz jka ewlgp

,`xnbd dgec,àì`nw `pz ewlgp jka `le ,ef `ziixan heytl oi` Ÿ
`l` ,oerny iaxeäãeäé éaøk éàdideäì àøéáñxnera xhety ¦§©¦§¨§¦¨§

,oenhàîìò éleëcly ote`a `id dpnhddyk mby mixne` eidïéî §¥¨§¨¦
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.oenhd xnerd z` miaiignyäãeäé ïa ïBòîL éaøåoi`y xn`y §©¦¦§¤§¨
xaq dgky oic oezgzläãeäé éaøk.oenhd xnerd z` xhety §©¦§¨

,`xnbd dywnéëä éàlka dgky oica miaiign `ziixaay opaxy ¦¨¦
,oenh xneràéøéà éàîote`a zwelgnd z` `ziixad dhwpy ©¦§¨

xnerd z` gipdyéab ìòxnerBøéáçoi`y xnel mewn yi jkay ©©¥£¥
jixacl ixd ,epina `id dpnhddy meyn oenh oic oezgzleléôà£¦

ynn epnh m`énð øBøöáe øôòa,`xnbd zvxzn .opax miaiign §¨¨¦§©¦
énð éëä ïéàxtra epnhyk mb zwelgnd z` hewpl `ziixad dlki ¥¨¦©¦
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.exag xner zgz
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àìå`vnpyk.÷eðçok enke'ììç'bexd xaky ernynàìå §Ÿ¨¨¨§Ÿ
`vnpyk.øtøôîxn`pàìå 'äîãàa'`vnpyk.ìâa ïeîèxn`p §©§¥¨£¨¨§Ÿ¨§©
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ïleëa ,øîBà øæòìà éaø .íénä éðt ìòoia ,`vnpy avn lka - ©§¥©©¦©¦¤§¨¨¥§¨

,sv e` ielz e` oenh e` xtxtn `ed m`ììç äéä íàzkna bexd - ¦¨¨¨¨
axg.ïéôøBò§¦

Bì eøîà ,äãeäé øa éñBé éaø øîà ,àéðzminkg,øæòìà éaøì ©§¨¨©©¦¦©§¨¨§§©¦¤§¨¨
ïéôøBò ïéàL ,ätLàa ìheîe ÷eðç äéä íàL äãBî äzà éà¦©¨¤¤¦¨¨¨¨§©§¨¤¥§¦

,llg iexw df oi` ,axg zkna dked `ly oeiky ,eilràîìàmb ©§¨
miyxec jixaclénð àëä ,÷eðç àìå 'ììç'yexczàìå 'äîãàa' ¨¨§Ÿ¨¨¨©¦¨£¨¨§Ÿ
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קצה יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dheq(iyily meil)
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,÷çöé éaø øîàmiwqer mpi` ,dpynay `aiwr iaxe xfril` iax ¨©©¦¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicnaBîB÷î äð÷ äåöî úîazny df oica - §¥¦§¨¨¨§

my exaewl enewn z` dpwy dcya `vnpy devnéëäå ,éâìôéî÷̈¦§§¥§¨¦
øîà÷oiprl ,`vnpy df bexd ,dpynd ly `pzdäð÷ ,BøáB÷ì ¨¨©§§¨¨
BîB÷î,my eze` mixaewe ea `vnpyíB÷îa BLàø àöîðc àëéäå §§¥¨§¦§¨Ÿ¦§

óebä ìöà Làøä ïéëéìBî ,øçà íB÷îa Bôeâå ãçàeze` mixaewe ¤¨§§¨©¥¦¦¨Ÿ¥¤©
,sebd `vnpy mewna,øîBà àáé÷ò éaø ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥

oikilenLàøä ìöà óebä.y`xd `vnpy mewna eze` mixaewe ©¥¤¨Ÿ
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יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(קצו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dheq(iriax meil)

ïzz ìàå ['ä] úéãt øLà ìàøNé Eîòì øtk" ,íéøîBà íéðäkäå§©Ÿ£¦§¦©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨§©¦¥
,"ìàøNé Eîò áø÷a é÷ð íã,'mcd mdl xtkpe' miiqn weqtdy s`e ¨¨¦§¤¤©§¦§¨¥

,"íãä íäì øtkðå" øîBì ïéëéøö eéä àì,dxin`d llka df oi`y Ÿ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨
ïzøOáî LãBwä çeø àlà,dxeza zxne`eäëk eNòzL éúîéà ¤¨©©¤§©©§¨¥¨©¤©£¨¨

.íäì øtkúî ícä©¨¦§©¥¨¤
.àøîâ,`xnbd dywn .dlbra lqet mend oi`y dpyna epipyàäéå¦¥

äøt äîe ,øîBçå ìwî äìâòa ìñBt íeîdnec`íéðMä ïéàL ¥§¤§¨¦©¨¤©¨¨¤¥©¨¦
da úBìñBt,dizepyl xeriy oi` ixdyda ìñBt íeîxn`p ixdy §¨¥¨

,'men da oi` xy`' dada úBìñBt íéðML äìâòdiexw oi` ixdy ¤§¨¤¨¦§¨
,dpy za cr `l` dlbr.da ìñBt íeî àäiL ïéc Bðéàzvxzn ¥¦¤§¥¥¨

,`xnbdíúä éðàL,dxtn dlbr ea dwelgy men oiprlàø÷ øîàc ©¦¨¨§¨©§¨
dxta,'íeî da ïéà øLà' ,`weec ,hrnl d`a 'da' zlneíeî da £¤¥¨¨

äìâòa ìñBt íeî ïéàå ,ìñBt.xnege lwd zxaqn `iven herinde ¥§¥¥§¤§¨
,`xnbd dywnäzòî àlà,herin rnyn 'da'yøàL eäé àì ¤¨¥©¨Ÿ§§¨

úBãBáòler dilr dlr calnda úBìñBt,dxta -øîà äîlà £§¨©¨¨¨©
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé éaødnec` dxt lr -äãeòdceb` - ©¦§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨

äìeñt ïéwN ìLdk`ln meyn,oiprly ,dlbrl dxt oia yi welige ¤©¦§¨
`l xy`' da aezk oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt

,'dilr dlräìâòáe`yn zk`lna zlqtp dpi`ãòCBLîzLz` §¤§¨©¤¦§
dey df oiprly ixd ,'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd
`l` da xn`p `ly s` ,da zlqet `yn zk`lny ,dlbrl dxt
onwlck dlbrn xnege lwa dxt micnly meyn `l` ,ler
xnege lwn `iven dxtay 'da'y zxn`y jixacle ,`ziixaa
,'da caer `l xy`' da xn`py dlbray 'da'y mb xn`p ,dlbrl
x`y dlbra 'da' `weecy xn`pe ,dxtl xnege lwd on `ivei
dpleqtz `l ,ler `l` da xn`p `ly dxta la` ,zelqet zecear

.zecear x`y da
,`xnbd zvxznäøt éðàLepi` ,da zelqet zecear x`yy dny ©¦¨¨

meyn `l` ,xnege lwn micnly meynïðéôìécdey dxfba'ìBò' §¨§¦©
'ìBò'dxt,äìâòîjk ,da zelqet zecear x`y dlbry myky ¥¤§¨

,dey dxfbl zipten ef dlny oeike ,da zelqet zecear x`y dxt
ly herinde ,da zelqet zecear x`yy da yxetn eli`k `ed ixd
,jk m` ,`xnbd dywn .xg` xacl epyxcp gxkda ,dlbray 'da'

énð äìâò,da lqet mend oi` recnéúézdey dxfba `id mb'ìBò' ¤§¨©¦¥¥
,äøtî 'ìBò'myky xn`pe.dlbra leqti jk ,dxta lqet mendy ¦¨¨

ik ,men oiprl ef dey dxfbn cenll xyt` i` ,`xnbd zvxznàä̈
àðîçø èòéîdxta'da',`le da `l` lqet mend oi`y xnel ¦¥©£¨¨¨

y oiprl recn ,jk m` ,`xnbd dywn .dlbra,dxta zecear x`
ixd ,zecear x`y leqtl dey dxfbn micnly zxn`énð äìâòa§¤§¨©¦

'da' áéúkoeik ,zecear x`y oiprl dey dxfb cenll oi`y xn`pe , §¦¨
`le zelqet zecear x`y da wxy xnel dlbra dxez dhriny

.dxta
,`xnbd zvxznàeäädlbra `weecy hrnny 'da' herind - ©

`l` ,mze` hrnn dxtn `l xg` xaca `le zecear x`y zelqet
,äãBáò eäa äìñt àìc íéLã÷ éèeòîì déì éòaéî`lely ¦¨¥¥§©¥¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨

,df herinéúéì àðéîà Czòc à÷ìñmiycwäìâòî øîBçå ì÷a ¨§¨©§¨£¦¨¥¥§©¨¤¥¤§¨
,dcear mda leqtzyäìâò äîe`id dlwy,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨

íéLã÷ ,da úìñBt äãBáòmd mixengyBðéà ,ïäa úìñBt íenL £¨¤¤¨¨¨¦¤¤¤¨¤¥
,ïäa úìñBt äãBáòL ïéc,'da' dlbra xnel aezkd jxved jkle ¦¤£¨¤¤¨¤

`l dxt la` ,miycwa `le dcear zlqet dlbra wxy xnel
zecear x`y s`y dlbrn dey dxfbn dcnle ,o`kn dhrnzp

.da zelqet
oi`y hrnl jxved dlbray 'da'y zxn` cvik ,`xnbd dywn
,dlbrn xnege lwa mze` cnlp `ly ick ,miycwa zlqet dcear

ixdCøôéîì àkéà,xnege lwd lräìâòl äîda zlqet jkly ¦¨§¦§©©§¤§¨
jka `id dxengy ,dcear,da úBìñBt íéðL ïkLdpi` ixdy ¤¥¨¦§¨

oi`y jka md milwy miycw la` ,dzpy za `l` dlbr diexw

lw o`k oi`y oeike ,mda leqtz `l dcear s` ,mda zelqet mipyd
x`yn dxt hrnl `a gxkdae ,'da'n mze` hrnl jxev oi` ,xnege

zecear x`y s`y ax xn` recne ,ler mpi`y zecearlqetze
,`xnbd zvxzn .dxtaíéðL eäa éìñôc àkéì éî íéLã÷ eèà̈¨¨¦¦¥¨§¨§¥¨¨¦

miycw yiy oeike ,mipy mda milqety miycw ep`vn `l ike -
,'ezpy oa' mda xn`py z`hge gqt oebk ,mipy mda milqetyék¦

éøèöéààø÷ C,'da' dlbra xn`pyðäìeäa äìñôc íéLã÷ C ¦§§¦§¨§¨¨¨¨¦§¨§¨§
íéðL,dcear mda leqtzy dlbrn xnege lwa cenll ozip mday ¨¦

'da'y xnel ozip jkle ,mipy leqt ly ef `kxit mda oi`e li`ed
.dxt `le miycw wx hrnn df

,`xnbd dywn,íéLã÷ådn,äãBáò eäa äìñt àìcikeàëäî §¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¥¨¨
à÷ôðixd ,'da' herindn,à÷ôð íúäîxn`py dnnzyxta ©§¨¥¨¨©§¨
,oinenàì úôìé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò"©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ

,"'äì älà eáéø÷úwxy ,wiiecn 'dl`' dlndneälàoinen mdy ©§¦¥¤©¥¤
,äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦¤¤¤§¨¨¤£¨
'da'n yexcp gxkday ,dywi aeye ,'da'n z`f cenll jixv oi`e

.ax ixac lr dywe ,dxta zelqet zecear x`y oi`yzvxzn
oiicr ,'dl` eaixwz `l' xn`p xaky s` ,`xnbdéøèöéàChrnl ¦§§¦

y ,'da'n z`f,'dl` eaixwz `l' wx xn`p eli`Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨
,àðéîà,miycwa zlqet dcear oi`y dnyãáòc àëéä éléî éðä £¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©

ìáà ,øzéä úãBáò ïäamda carøeqéà úãBáòmda cary oebk ¨¤£©¤¥£¨£©¦
xenge xey ly mi`lka yxgy e` ,zayaeøñzéì àîéà ,,daxwdl ¥¨¦©§

jklàëéøö.'da'n mb z`f hrnl §¦¨
,`xnbd dywnénð àäåixd ,xeqi` zcear mda carykàëäî §¨©¦¥¨¨

,à÷ôð,sqep weqt oinen zyxta xn`pyeáéø÷ú àì øëð ïa ãéîe" ©§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦
,"älà ìkî íëéäìà íçì úàwxy ,'dl`' dlndn wiiecn o`k mbe ¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤

älàoinen mdyíéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà ¥¤¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦
,äãBáò ïäa äãáòpLyexcl yi i`ce ,miweqt ipy exn`py oeike ¤¤¤§¨¨¤£¨

'da'n z`f cenll jxev oi` aeye ,xeqi` zcearl ipyd z`
,dxta zelqet zecear x`y oi`y 'da'n yexcp gxkdae ,dlbray
miweqt ipy exn`py s` ,`xnbd zvxzn .ax ixac lr dywi aeye

oiicr ,oinen zyxtaéøèöéàCexn`p `l eli`y ,'da'n z`f hrnl ¦§§¦
,el` miweqt `l`,àðéîà Czòc à÷ìñzlqet dcear oi`y dny ¨§¨©§¨£¦¨

,xeqi` zcear oiae xzid zcear oia ,miycwaãáòc àëéä ,éléî éðä̈¥¦¥¥¨§¨©
ìáà ,ïéleç ïäLk ïäam`eøñzéì àîéà ,íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ¨¤§¤¥¦£¨¨©¨¤§¤¥¨¨¦¥¨¦©§

jkl ,daxwdn jkaàëéøödf oiprle ,dlbray 'da'n mb z`f hrnl §¦¨
mb leqtl dlbrn micnly ax ixacke ,dxt hrnl `le ,'da' yxcp

.dxta zecear x`y
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé áø øîà ,àôebdnec` dxt lr - ¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨

äãeòdceb` -äìeñt ,ïéwN ìLdk`ln meyn,dxt oia yi welige ¨¤©¦§¨
oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt oiprly ,dlbrl

'dilr dlr `l xy`' da aezkäìâòáe ,`yn zk`lna zlqtp dpi` §¤§¨
CåLîzL ãò'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd z`. ©¤¦§Ÿ

,dlbrl dxt oia wligy ax ixac lr ,`ziixan `xnbd dywn
,éáéúéîdilr dlr `l xy`' dxta xn`péì ïéà ,'ìBòda lqety ¥¦¥¥¦

ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,dxta zelqetyøîBçå ì÷ ,zøîà ¤¨§¨£¦©¦¨§©§©¨¤
,`edäìâò äîejka `id dlwyøàL ,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨§¨

da úBìñBt úBãBáò,'da caer `l xy`' da aezk okyäøt £§¨¨¨
jka `id dxengyda ìñBt íenLda oi` xy`' da aezk oky ¤¥¨

,'menBðéàøîBì CLôð íàå .da ïéìñBt úBãBáò øàML ïécoi`y ¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¨©
,dey dxfbn z`f cenll yi ,xnege lw dfïàk øîàðxy`' dxta ¤¡©¨

dilr dlr `lïläì øîàðå ,'ìBòa dkyn `l xy`' dlbra'ìBò §¤¡©§©¨
ïläl äîdlbraïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàLdxtaøàL ©§©¨§¨£§¨©¨§¨

úBìñBt úBãBáò.da £§
dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad ixac z` dligz `xnbd zx`ane

,`xnbd zl`ey .`iyewd z`'øîBì CLôð íà' éàîdxn`y ©¦©§¨©
recn ,xnege lwn z`f cenll oi`y xn`z m`y eyexity ,`ziixad
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קצז

oifge` mipy` cenr en sc oey`x wxtdheq
.íéøîBà íéðäkäå:miWBp md dn lr WxR `le iel ipA mipdMd EWBpe lirl aizkcMàìå §©Ÿ£¦§¦§¦§¦¨¥§¦§©Ÿ£¦§¥¥¦§Ÿ¥¥©©¥¦¨¦§Ÿ

.ícä íäì øtkðå øîBì íéëéøö eéäi`w Exn`e EprE` e`l `xwA aizkC xRMpe xnFlM ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨§©§¦©¥¦§¦¦§¨¨©§¨§¨§¨¥

z` xVA WcTd gExW ,`id DWtp iRp`A `zNn `N` ,dxin` llkA df s` `dIW¤§¥©¤¦§©£¦¨¤¨¦§¨§©§¥©§¨¦¤©©Ÿ¤¦¥¤

.mCd mdl xRMpe oM EUrIWkl EpiAx dWn i"r l`xUi'îâ.äìâòm`e `id DzpW zA ¦§¨¥Ÿ¤©¥¦§¤©£¥§¦©¥¨¤©¨¤§¨©§¨¨¦§¦

dxFYA xn`PW mFwn lkC ,dlEqR DzpW dxar̈§¨§¨¨§¨§¨¨¤¤¡©©¨

ipA Uake lbrEn siliC ,`Ed dpW oA mzq lbr¥¤§¨¤¨¨§¨¥¦§¥¤¨¤¤§¥

:dpW.änãà äøt:dizFpWl xErW oi`íeî ¨¨¨¨£ª¨¥¦¦§¤¨

.da ìñBtmEn DA oi` dOc` dxtA aizkC ¥¨¦§¦§¨¨£ª¨¥¨

(hi xAcnA):.da:hErnàlà.äzòî`kid lkC §¦§¨¨¦¤¨¥©¨§¨¥¨

lwA DiPn opixnB `le `Ed `hErn DA azkC§¨©¨¦¨§Ÿ¨§¦©¦¥§©

:xnge.úBìñBt úBãBáò øàL eäé àì,dxtA ¨Ÿ¤Ÿ§§¨£§§¨¨

e"wa Dl xnbC `N` DA aizM calA lr `dC§¨Ÿ¦§©§¦¨¤¨§¨©¨

aizkC dlbrn(`k mixaC)lM DA cAr `l xW` ¥¤§¨¦§¦§¨¦£¤Ÿª©¨¨

:DiPn xnbp `l `hErn DA i`e ,rnWnA zFcFar£§©§©§¦¨¦¨Ÿ¦§©¦¥

.çépä äãeäé áø øîà äîlàlW dcFr dxR lr ©¨¨¨©©§¨¦¦©©¨¨¨¤

lr e`lC b"r`e dlEqR oiTU lW dCb` oiTU©¦£ª¨¤©¦§¨§¨Ÿ

dxtA aizkcM `lqRin DicEgl dIlraE `Ed©£¦¨§¥¦©§¨§¦§¦§¨¨

,dlr `l xW` DA dxEn`d lr zk`lnA¦§¤¤Ÿ¨£¨¨£¤Ÿ¨¨

:dkWn `NW ENt`e DcEgl dIlrAãò äìâòáe ©£¦¨§©©£¦¤Ÿ¨§¨§¤§¨©
.CLîzLaizM dlbraC ,hrn `VOd lhlhYW ¤¦§Ÿ¤§©§¥©©¨§©¦§¤§¨§¦

x`WC oeiM KixR oOwlE ,dkWn `l xW £̀¤Ÿ¨§¨§©¨¨¦¥¨¦§¨

i`O` opitli dlbrnE iaizM `l dxtA zFcFar£§¨¨Ÿ§¦¥¥¤§¨©§¦¨©©

lr Fpi`W iF`Vn x`WC DcEgl dIlrA lqtin¦§¨©£¦¨§©¦§¨©¤¥Ÿ

e"wa dlbrn dxR xnbC DPn rnW n"n ,WOn©¨§©¦©§¨©¨¨¥¤§¨

:`hErn DA aizkC b"r`e zFcFar x`WAéðàL ¦§¨£¦§¦¨¦¨©¦
.ìò ìò ïðéôìéc äøtdptn deW dxfbC oeike ¨¨§¨§¦©ŸŸ§¥¨¦§¥¨¨¨ª§¤

DaC `hErnE ,DtEbA aizkC o`nM Dil ded `id¦£¨¥§©¦§¦§¨¦¨§¨

:oOwlcM `pixg` `Wxcl Dil WxCénð äìâò ¨¥¥¦§¨¨©£¦¨§¦§©¨¤§¨©¦
.äøtî ìò ìò éúéz:mEnlàìc íéLã÷ éèeòîì ¥¥ŸŸ¦¨¨§§¦¥¨¨¦§Ÿ
.äãBáò eäa äìñt`l dxR la` ,daxwdn ¨§¨§£¨¥©§¨¨£¨¨¨Ÿ

:y"bn `iz`C `hrnn.íéðL eäa éìñôc àkéì éîipA EdA aizkC z`Hge gqR ixde §©£¨§©§¨¦¥¨§¨§¥§¨¦©£¥¤©§©¨¦§¦§§¥

Eed Edpihrn `l i`C ,Kixhvi` ikdl dcFar lEqRn Edpihrnl DA Kixhvi` ike ozpW§¨¨§¦¦§§¦¨§©£¦§¦§£¨§¨¦¦§§¦§¦Ÿ©£¦§£

:dlbrn xnge lwA ixnB.äãBáò ïäa äãáòpL:'iqxB.øeqà úãBáòmi`lM F` zAWA oFbM ¨§¥§©¨Ÿ¤¥¤§¨¤¤¤§¨¨¤£¨¨§¦£©¦§§©¨¦§©¦

:xFnge xFWA.à÷ôð àø÷ éàäî énð øeqà úãBáòKigxM lr ,iaizM i`xw ixzC oeikC §©££©¦©¦¥©§¨¨§¨§¥¨¦§¥§¨¥§¦¥©¨§¨

:xEQ` zcFarl EdiPn cg.ìò:`ipY dxR iAB ©¦©§©£©¦Ÿ©¥¨¨©§¨

.da úBìñBt úBãBáò øàLcAr `l xW` aizkC §¨£§¨¦§¦£¤Ÿª©

:DA.øîBì CLôð íàålr aiWdl Ll Wi m`e ¨§¦©§¨©§¦¥§§¨¦©

:'Ek lr o`M xn`p ,y"ba cnlE `v ,df e"wéàî ¤¥§©¤¡©¨Ÿ©
.øîBì CLôð íàDwaWC Kxtinl Ll ded i`n ¦©§¨©©£¨§§¦§©§¨§¨

:deW dxfbA silie digxF`l `PY.'eë ïàk øîàð ©¨§§¥§¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨
zFcFar x`W llkA `dC ,`Ed `xzi lr i`de§©Ÿ§¥¨§¨¦§©§¨£
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dheq(iriax meil)

EáLBî ïúéà"meyn ,dyw jayen mewn -ð÷ òìqa íéNå,"Eixd ¥¨¨¤§¦©¤©¦¤
,rlq `ed ozi`yíéðúàäå 'ä áéø úà íéøä eòîL" ,øîBàå§¥¦§¨¦¤¦§¨¥¨¦

"õøà éãñBîmipa` ly `ed xde ,mipzi` miiexw mixddy ixd. §¥¨¤
àeäL ïúéàì ïépî ,íéøîBà íéøçàmewnïLémewny epiidc - £¥¦§¦¦©¦§¥¨¤¨¨

xg` mewnn rwxw e`iad `ly mewn zeidl jixv dlbrd ztixr
o`kløîàpL ,,laa lr edinxi z`eapaíìBòî éBâ àeä ïúéà éBâ" ¤¤¡©¥¨¥¨

,"àeäoyi eyexit 'ozi`'y ixd.
,dpyna epipy.äéøBçàî õéôB÷a dúBà ïéôøBòå,`xnbd zxne` §§¦¨§¦¥£¤¨

àîòè éàîy meyn ,df mewna dze` mitxerøîbdey dxfba ©©£¨¨©
óBòä úàhçî 'äôéøò' 'äôéøò'da xn`py,eyexity ,'etxr lenn' £¦¨£¦¨¥©©¨

miptd ixeg`y sxerd zgzy mewnd.
,dpyna epipy,ïðaø eðz .ãáòélîe òBøælî øeñà dîB÷îexn`p §¨¨¦¦§©¦¥¨¥¨©¨¨

lgp `edy ,dtixrd mewn lr,"òøæé àìå Ba ãáòé àì øLà"oeyl £¤Ÿ¥¨¥§Ÿ¦¨¥©
rnyn dfìøáòLrxfp m`y xnel ,ea rxfp `le carp `l xaray - §¤¨©

,ea sexrln lqtp xara ea carp e`ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
,øîBàrnyn df oeylàaäìmewna rexfle cearl xeq`y - ¥§©¨

.`adle o`kn dtixrd
,mzwelgn z` `ax x`anàaäì ,øîà àáøcearl xeq`y - ¨¨¨©§©¨

`adle o`kn dtixrd mewna rexfleàîìò éleëc ,diy`i iax od §¥¨§¨
ozpei iax ode'òøæé àìå' áéúëc ,éâéìt àì,`adl ezernynyék Ÿ§¦¥¦§¦§Ÿ¦¨¥©¦

éâéìtmb zernyn weqta yi m`d ,ewlgp dna -ì,øáòLjkae §¦¥§¤¨©
,ewlgp,øáñ äiLàé éaøcarp `l xaray i`pz mb weqta llkpy ©¦Ÿ¦¨¨©

e ,'ea cari `l xy`' ,weqt eze`a aezk ixdy ,ea rxfp `leéî¦
'ãaeòé àìå' áéúkcizrl d`eev oeyl ernyny ,cala,xy`' ixd §¦§Ÿ§©

ztqepyke ,xn`p 'cari `l`l` ,d`eev oeyl df oi` ,'xy`' dlnd
.did jky dcaerïúðBé éaøå,xaryl i`pz jka llkp oi`y xaq §©¦¨¨

ik'ãáòð àì øLà' áéúk éî'cari `l xy`' ,xar oeyl `edy ¦§¦£¤Ÿ¤¡©
.cizr oeyl `ed 'cari'e ,xn`päiLàé éaøåmpn`y ,jk lr aiyn §©¦Ÿ¦¨

lr sqepyk mle` ,cizr oeyl `ed 'cari `l' ,'xy`' dlnd `ll
jk,'øLà'df oeylìïúðBé éaøå .òîLî øáòLztqezdy xaq £¤§¤¨©©§©§©¦¨¨
ly'øLà'`l` ,xn`p xar oeyl meyn `làeä àéeaøzeaxl £¤¦¨

oldlcke ,xeqi`l zeceard lk z`.
,dpyna epipyeðz .íéðáà íL øwðìe ïzLt íL ÷Bøñì øzeîe¨¦§¨¦§¨§©¥¨£¨¦¨

,'òøæé àìå Ba ãáòé àì øLà' ,ïðaø,'rxfi `le' xn`py oeikïéà ©¨¨£¤Ÿ¥¨¥§Ÿ¦¨¥©¥
éìea xeq`lïépî úBãBáò øàL ,äòéøæ àlà,zexeq`yãeîìz ¦¤¨§¦¨§¨£¦©¦©§

,'Ba ãáòé àì øLà' øîBìzeceard lk rnynyíà ,íB÷î ìkî ©£¤Ÿ¥¨¥¦¨¨¦
ïkzeceard lk exq`py oeikøîBì ,'òøæé àìå' øîBì ãeîìz äî , ¥©©§©§Ÿ¦¨¥©©

,Cì,drixfl zenecd zeceard `l` exq`p `lyäòéøf äî ¨©§¦¨
úãçeéîjkaìk óà ,ò÷ø÷ ìL äôeâa àéäLdcearàeäL §¤¤¤¦§¨¤©§©©¨¤

ò÷ø÷ ìL äôeâa,dxeq`ïðéàL íéðáà øewéðå ïzLt ú÷éøñ àöé §¨¤©§©¨¨§¦©¦§¨§¦£¨¦¤¥¨
ò÷ø÷ ìL äôeâazeceard lk recn ,`xnbd dywn .zexzeny §¨¤©§©

,zexeq`'Ba ãáòé àì øLà' àîéàå`ed ixd'òøæé àìå' ,ììkixd §¥¨£¤Ÿ¥¨¥§¨§Ÿ¦¨¥©
`ed,èøtyiy mewnay `id dcndeàlà ììëa ïéà ,èøôe ììk §¨§¨§¨¥¦§¨¤¨

,èøôaM äîjk m`eïéà äòéøæ,dxeq` didz -àì àðéøçà éãéî ©¤¦§¨§¦¨¥¦¦©£¦¨Ÿ
xeq` didi.,`xnbd zvxzn'øLà'xn`pyo`kàeä àéeaøzeaxl £¤¦¨

zeceard lk.
,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë ïäéãé ïéöçBø øéòä éð÷æ,weqta xn`p ¦§¥¨¦£¦§¥¤¨©¨¨

ìò íäéãé úà eöçøé ììçä ìà íéáBø÷ä àéää øéòä éð÷æ ìëå"§Ÿ¦§¥¨¦©¦©§¦¤¤¨¨¦§£¤§¥¤©
øîBì ãeîìz ïéàL ,"ìçðá äôeøòä äìâòäjixv did `ly - ¨¤§¨¨£¨©¨©¤¥©§©

xnel,'äôeøòä' øîBì ãeîìz äîe ,'äôeøòä'uegxl mikixvy ¨£¨©©§©¨£¨
mdici z`.äìâò ìL dúôéøò íB÷î ìòx`al dkiynn `ziixad ©§£¦¨¨¤¤§¨

,weqtd jynd z`eøîàå"eðéðéòå äfä ícä úà eëôL àì eðéãé §¨§¨¥Ÿ¨§¤©¨©¤§¥¥
àlà ,íéîc ïéëôBL ïéc úéaL äúìò eðaì ìò éëå ,"eàø àìjk Ÿ¨§¦©¦¥¨§¨¤¥¦§¦¨¦¤¨

,eyexitàa àìdf bexdeäeðøèôe eðéãéìekxcl,úBðBæî àìa Ÿ¨§¨¥§©§§Ÿ§
on lefbl jxved jk ici lry yegl yi ,oefn `ll eze` epgly m`y

,'ekty `l epici' edfe ,bxdp jk jezne zeixadeäeðéàø àìå§Ÿ§¦

eäeðçpäåicigi ekxcl zklläéåì àìa.'e`x `l epipire' edfe §¦©§§Ÿ§¨¨
,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzoic ziaäéåìì ïéôBkepi`y in z` - ©§¨¨¨©¦¥¦¥¦¦§¨¨

itl ,gxe`d zeell dvexøîàpL ,øeòéL dì ïéà äéåìä øëOL¤§©©§¨¨¥¨¦¤¤¡©
,sqei ipa ici lr fel xird yeaik oipraàöBé Léà íéøîBLä eàøéå"©¦§©§¦¦¥

"ãñç Eîò eðéNòå øéòä àBáî úà àð eðàøä Bì eøîàéå øéòä ïî¦¨¦©Ÿ§©§¥¨¤§¨¦§¨¦¦§¨¤
,Bnò eNò ãñç äîe ,"øéòä àBáî úà íàøiå" ,áéúëexn`py dn §¦©©§¥¤§¨¦©¨¤¨¦

myBzçtLîe Léàä BúBàå ,áøç éôì eâøä øéòä dúBà ìkL¤¨¨¨¦¨§§¦¤¤§¨¦¦§©§
.eçlL¦¥

,my xn`p ceræeì dîL àø÷éå øéò ïáéå íézçä õøà Léàä Cìéå"©¥¤¨¦¤¤©¦¦©¦¤¦©¦§¨§¨
,àéðz ,"äæä íBéä ãò dîL àéä,yi` eze` dpay fel xir dze` ¦§¨©©©¤©§¨

àéäxird,úìëz da ïéòáBvL æeìcr dny `id' xn`py dnne ¦¤§¦¨§¥¤
,epcnl 'dfd meid,äìaìa àìå áéøçðñ àaL æeì àéälalay s` ¦¤¨©§¥¦§Ÿ¦§§¨

`a ,zene`d lk z`øvðãëeáðl`xyi ux` z` aixgdyàìå §©§¤©§Ÿ
íéð÷æ àlà ,da øBáòì úeLø Bì ïéà úånä Càìî óàå ,äáéøçä¤¡¦¨§©©§©©¨¤¥§©£¨¤¨§¥¦
.íéúî ïäå äîBçì õeç ïéàöBé ,ïäéìò äö÷ ïzòcL ïîæa ,daL¤¨¦§©¤©§¨¨¨£¥¤§¦©¨§¥¥¦

,dzrneäæ éðòðk äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäåz` mdl d`xdy ©£Ÿ§¨¦©¨¤©§©£¦¤
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קצט יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dheq(iriax meil)
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íãà äéìò øæb àlL õøà ,äáMéúð ,áeMéì ïBLàøä íãà äéìò̈¤¨¨¨¨¦§¦¦§©§¨¤¤¤Ÿ¨©¨¤¨¨¨

ïBLàøäaeyiläáMéúð àìxfb `ly ,eyexit ,'mc` ayi `l'e ¨¦Ÿ¦§©§¨
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יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(ר

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iying meil)

ìàeîLe áø,dyrp cvik df dyrna ewlgp,øîà ãçea dyrpy ©§¥©¨©
wxñð,cg`øîà ãçåea dyrpy.ñð CBúa ñð,`xnbd zx`ane ¥§©¨©¥§¥

ñð øîàc ïàî,xaq cg`äåä øòé,xakn myeåä àì íéaec,ea ©§¨©¥©©£¨¦Ÿ£
.miaec e`ae qp dyrpeøîàc ïàîdyrpyñð CBúa ñð,xaqàì ©§¨©¥§¥Ÿ

äåä øòémy,eåä íéaec àìå,qp cere ,xri my didpe qp dyrpe ©©£¨§Ÿ¦£
.miaec ea eidydid dn myl ,xri my did `l m` ,`xnbd zl`ey

,df qpl jixvéåäéìåwx.øòé éåäéì àìå íéaec,`xnbd daiyn §¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©
meynéúéòácxri mdl oi`yk miwifn mpi`e miaecd mi`xi - ¦§¦¥

.miqp ipy ekxved jkle ,ea xzzqdl
÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

áàBî Cìî,mllwl ecia dzlr `le ,l`xyi z` llwl mrla `ayk ¤¤¨
jk ici lre ,ryil` zllw mdilr legzy z`f ecia dlreò÷áeä§§

íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî.eizepaxw xtqnk,`xnbd dywn ¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦
éðéà,exky did df ike -÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©§¨¨©©§¨©£

ì àlL ét ìò óàå úBöîáe äøBza íãààlL CBznL ,dîL ¨¨©¨§¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìì àa dîLáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ,dîL ¦§¨¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

áàBî Cìî ÷ìalawl `l` ,devnl ezpeek dzid `ly zexnl ¨¨¤¤¨
,l`xyi z` llwl zeyxúeø epnî äúöéå äëædia`endàöiL , ¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨

éaø øîàå ,"äîìL äìòé úBìBò óìà" déa áeúkL ,äîìL dpnî¦¤¨§ŸŸ¤¨¥¤¤©£¤§ŸŸ§¨©©¦
,éðBç ïa éñBéik ,`ed jk ok`y÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø ¦¤¦¦¤¤§§¤¨¨

,äúéä,`xnbd zvxzn .eizepaxw lr el did xg` xkyy ixd ¨§¨
ixdy ,exkyl ribd `l jka ,zex dpnn d`viy did exkyy zexnl

àäéî Búåàzel` zepaxw ici lréåä äìì÷ìz` llwl lkeiy - ©£¨¦¨¦§¨¨£¥
.el` zewepiza ecia z`f dzlre ,l`xyi

.day mind z` `txl ick egixil `ay ,ryil` oiprl zxfeg `xnbd
,my xn`pøéòä áLBî àð äðä òLéìà ìà øéòä éLðà eøîàéå"©Ÿ§©§¥¨¦¤¡¦¨¦¥¨©¨¦

äàBø éðãà øLàk áBèzlkyn ux`de mirx minde,'Bâå "ddnze ©£¤£Ÿ¦¤§
,`xnbd.dúáBh äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîc øçàî éëå§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©¨¨

,ïéðç éaø øîàik ,`ed aeh mewnd iayei ipira ,rx mewn elit`ïç ¨©©¦¨¦¥
.åéáLBé ìò íB÷î̈©§¨

ìL ,ïðçBé éaø øîàäLipinïä úBpéçd`xp rexb xac mb mday ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¦¥
aeh elìò çwî ïç ,dìòa ìò äMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,¥¨©§¨¥¦¨©©§¨¥¦¨©
Bçwî[egwel]. ¦¨

ìL ,ïðaø eðzãçà ,òLéìà äìç ïéàìç äLoeeraíéaec äøébL ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦
ãçàå ,úB÷Bðéúaxearaéæçâì BôçcLepnn eyxbe,íéãé ézLa §¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨©¦

,jynda x`aziy itkúà äìç òLéìàå" ,øîàpL ,Ba únL ãçàå§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤
,"Ba úeîé øLà Béìç,'eilg z`' ,'dlg' ,mixen` mi`lg dyly ixd ¨§£¤¨

.'ea zeni xy`'e
ìàîN àäz íìBòì ,ïðaø eðzmc` lyäçBc`hegd z`ïéîéå ¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦

úáø÷î,eze`àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk àì §¨¤¤Ÿ¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ
.åéãé ézLa åéãéîìzî ãçàì BôçcL äéçøt ïa òLBäék¦ª©¤§©§¨¤§¨§¤¨¦©§¦¨¦§¥¨¨

,`xnbd zx`anàéä éàî òLéìà,áéúëcryil` `tixy drya ¡¦¨©¦¦§¦
jld ,ozn lk epnn lawl axiqe ,ezrxvn mx` `av xy onrp z`

,zetilg izye sqk xkk epnn ywae ezxyn ifgb eixg`øîàéå"©Ÿ¤
"íéøkk ç÷ ìàBä ïîòðzetilg izye ,sqk zexkk izy ifgbl ozpe ©£¨¥©¦¨¨¦

,micbaáéúëeryil` egiked ,ryil` l` ayykàì åéìà øîàiå" §¦©Ÿ¤¥¨Ÿ
úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤¨¥¨©©
íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦

"úBçôLe,`xnbd ddnze ,o`k exkfed mixac dpeny ixdìé÷L éîe §¨¦¨¦
éàä élek`ld ,gwl `ed jk lk ike -íéãâáe óñkcalaàeä ¥©¤¤§¨¦

ìé÷Lc.my aezkkäòL dúBàa ,÷çöé éaø øîàiptl onrp `ay §¨¦¨©©¦¦§¨§¨¨¨
ryil`÷ñBò òLéìà äéäifgb mre eicinlz mríéöøL äðîLa ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦

zepwl ick mda yiy ,micbae sqk ifgb gwlyke ,d`nehd a` mdy
,elld mixac lkBì øîà,ryil`øëN ìBhéì úò òébä ,òLø ¨©¨¨¦¦©¥¦§©

ziibeqa zwqry jzxezíéöøL äðîLxeriyk zlaw df cbpke §Ÿ¨§¨¦
,jk lr sqepe ,`ad mlerl dgcize ,dfd mlera mixac dpeny

."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå",mikln xtqa xn`p §¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
íéLðà äòaøàå""íéòøBöî eéäoexney xry gzta eayieøîà , §©§¨¨£¨¦¨§¨¦¨©

,ïðçBé éaøel` mirxevn drax`ìLe éæçâ äæåéða úLyprpy ©¦¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨
.erxfe `ed zrxva
`xnbd d`ian cerifgb dyrn xg` cin xn`py dnòLéìà Cìiå'©¥¤¡¦¨

,'÷Nnc,`xnbd zl`eyCìä änìwyncl ryil`éaø øîà . ©¤¤¨¨¨©¨©©¦
Bì øîà ,øæç àìå ,äáeLúa éæçâì Bøéæçäì CìäL ,ïðçBéryil` ¨¨¤¨©§©£¦§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©

ifgblBì øîà ,Ca øBæç,ifgbàèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck £¨¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨
.äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçäåzx`ane §¤¡¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨

,`xnbdãáò éàî,miaxd z` `ihgdl ifgbïáà ,éøîàc àkéà ©¨©¦¨§¨§¦¤¤
úáàBLux`d on zkznd z` zdabny -íòáøé úàhçì Bì äìz ¤¤¨¨§©©¨¨§¨

,mraxi cinrdy adfd ilbrl -,õøàì íéîL ïéa Bãéîòäådrhde §¤¡¦¥¨©¦¨¨¤
micner mdil`ny exaqy miaxd z` jkaíL ,éøîàc àkéàå .§¦¨§¨§¦¥

dnetà dì ÷÷ç,mraxi z`hg ly dit lr -éëðà úøîBà äúéäå ¨©¨©¨§¨§¨¤¤¨Ÿ¦
,Eì äéäé àìå.zxacn dil`ny exaqy miaxd z` jka drhde §Ÿ¦§¤§

ù éøîàc àkéàålv` did cer lky ,miaxd z` ifgb `ihgd jka §¦¨§¨§¦
ryil`déîwî äçc ïðaø`ealn micinlzd z` dgec did - ©¨¨¨¨¦©¥

,ryil` iptl cenlláéúëcifgb yxeby xg` cinéðá eøîàéå" ¦§¦©Ÿ§§¥
íL íéáLBé eðçðà øLà íB÷îä àð äðä òLéìà ìà íéàéáðä©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨

éðôì÷éçc äåä àì àðãéàä ãòc ììkî ,"epîî øö Ernyn - §¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦§¨Ÿ£¨§¦
,ifgb jldyk dzry meyn ,wegc mewnd did `l dzr cry ,jkn

.micinlzd etqep
,`xnbd zxne`äéçøt ïa òLBäécg` z` dgcy lirl epxn`y §ª©¤§©§¨

mici izya eicinlznàkìî éàpé ìéè÷ à÷ äåäãk ,àéä éàî©¦§©£¨¨¨¦©©©§¨
ïðaøì,l`xyi inkg z` jlnd i`pi bxdyk -çèL ïa ïBòîL §©¨¨¦§¤¨©

déúçà eäðéîèàly ezy` dzidy ,ghy oa oerny ly ezeg` - ©§¦¥£¨¥
,lvip jke eze` d`iagd jlnd i`piäéçøt ïa òLBäé éaømb lvip ©¦§ª©¤§©§¨

dry dze`ay ,`ed÷øò ìæàgxa -ék ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì ¨©¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦
àîìL äåä,minkgd mr jlnd i`pi milydyk -ïBòîL déì çìL £¨§¨¨¨©¥¦§

çèL ïa,el azk jke ,eax digxt oa ryedi iaxl zxb`épîipnn - ¤¨©¦¦
,LãBwä øéò íéìLeøézxb` dgelyíéøöî ìL àiøcðñkìà Cì §¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦

éìòa ,éúBçàl`xyi `iyp `edy digxt oa ryedi iax -éeøL £¦©£¦¨
êëBúaøîà ,äîîBL úáLBé éðàå ,laiwyk digxt oa ryedi iax §¥§©£¦¤¤¥¨¨©

,zxb`ddpéî òîL,el` mixacnàîìL déì äåämely yi xak - §©¦¨£¨¥§¨¨
.aeyl ilre ,minkglàúà ék,l`xyi ux`làeääì òìwà ¦¨¨¦§©§©

àæétLeà,zg` `ipqk`l oncfp -øétL àø÷éa eäéén÷ í÷mw - §¦¨¨©©§¦¨¨©¦
,ie`x ceaka eicinlze digxt oa ryedi iax iptl `ipqk` lraéãáò̈§¥

àáeè àø÷é déì,daxd ceak el eyre -áéúédigxt oa ryedi iax ¥§¨¨¨¨¦
çazLî à÷å,ef `ipqk`aBæ àéðñëà äàð änkz` zcakny §¨¦§©¥©©¨¨¨©§©§¨

,minkgddéðéò ,éaø ,åéãéîìzî ãçà déì øîàzlra ly ¨©¥¤¨¦©§¦¨©¦¥¥
`ipqk`dúBèeøè,ze`p opi`e zelebr -Bì øîàoa ryedi iax §¨©

,digxtdézîLå éøetL äàî òaøà ÷étà ,÷ñBò äzà Cëa ,òLø̈¨§¨©¨¥©¥©§©¥¨¦¥§©§¥
,edcipe zextey ze`n rax` `ived -dén÷ì àúà àîBé ìkeze` ¨¨¨¨§©¥

,eiecip el xizdl cinlzdéìa÷ àìåryedi iaxäåä ãç àîBé ,iax §Ÿ©§¥¨©£¨
ryedi,òîL úéø÷ éø÷jk jezaedén÷ì àúà,cinlz eze` ¨¥¦§©§©¨¨§©¥

mei eze`aedézòãa äåädigxt oa ryedi iax ly,déìea÷ìoeike £¨§©§¥§©¥
wiqtdl leki did `lydéãéa déì éåçàecia oniq el d`xd - ©§¥¥¦¥

cinlzd j` ,oizniyøáñryedi iax df oniqaydéì éçc àçãî ¨©¦§¨¨¥¥
,ixnblàçìt àúðéáì ó÷æ ìæàdxf dcearl dpal swfe jld - ¨©¨©§¥§¨©§¨
,dcaredéì øîà,digxt oa ryedi iaxCk ,déì øîà ,Ca øBæç ¨©¥£¨¨©¥¨

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî épìae÷î§§©¦¦§¨©¥©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
,äáeLz úBNòì,miaxd z` `ihgd cvike,øî øîàccinlz eze` ©£§¨§¨©©

.ìàøNé úà àéèçäå çéãäå úéñäå óMék¦¥§¥¦§¥¦©§¤¡¦¤¦§¨¥
øöé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz,yinyz ly,÷Bðéz ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦

,äMàå`l` ,mici izya mze` mc` dgci `läçBc ìàîN àäz §¦¨§¥§Ÿ¨
.úáø÷î ïéîéå§¨¦§¨¤¤
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המשך רעמוד ביק

oifge` mipy` cenr fn sc oey`x wxtdheq
.øòé eåäéì àìå íéac eåäéì:qp Dil zixwC xri Dil car i`n.éúéòáczFxBzdl miACd ¤¡ª¦§Ÿ¤¡©©©¨©¥©©§¨¦¥¥¦§¦¥©ª¦§¦§¨

:dghadA oi`vFi xrIl miaFxw odWkE ,zF`AgzdlE qEpl mdl aFxw mFwn oi`WM mdÄ¤§¤¥¨¨¨¤¨§¦§©§§¤¥§¦©©©§¦§©§¨¨

.úeø epnî äúöéå äëædid df `nl` ,zFpAxw aixwdl EAxdW dnlWE ceC dPOn E`vIW ¨¨§¨§¨¦¤¤¨§¦¤¨¨¦§ŸŸ¤¦§§©§¦¨§¨©§¨¤¨¨

:FxkU.äåä äìì÷ì:dnIwzp o`M dpEM DzF`e ,l`xUi z` hrnl.déúeáéè éàî àlàå §¨¦§¨¨£¨§©¥¤¦§¨¥§¨©¨¨¨¦§©§¨§¤¨©¦¥
:zlMWn ux`de mirx miOde li`Fd mFwnCïç §¨¦§©©¦¨¦§¨¤¤§©¤¤¥

.åéáLBé ìò íB÷î:aFh mdl d`xp rx `Ed ENt`e ¨©§¨©£¦©¦§¤¨¤

.äMàä ïçzxrkn `id 'it`e ,DlrA lr cinY ¥¨¦¨¨¦©©§¨©£¦¦§Ÿ¤¤

:eipirA og z`UFp.íéac äøbL ãçàdxBW oFrA ¥¥§¥¨¤¨¤¥¨ª¦¤¨¤¥¨

:zFwFpiYA miAC.äìçcge ,ixY Filg z` ,cg ª¦©¦¨¨©¤¨§§¥§©

:FA zEni xW`.éàä élk ìé÷L éî`xw i`dA £¤¨¦¨¦ª¥©§©§¨

xwaE o`ve micbaE sqM ,mixaC dpFnW aizM§¦§¨§¨¦¤¤§¨¦§Ÿ¨¨

:minxkE mizife zFgtWE micareíéãâáe óñk ©£¨¦§¨§¥¦§¨¦¤¤§¨¦
.ì÷Lc àeäipWA sqM mixMM xvIe aizkC §¨©¦§¦©¨©¦§©¦¤¤¦§¥

:micbA zFtilg iYWE mihixg.íéöøL äðBîLa £¦¦§¥£¦§¨¦¦§¨§¨¦
mivxW dpFnW wxtA(.fw zAW):ìBhì úò òébä §¤¤§¨§¨¦©¨¦¦©¥¦

.øëN:dGd mlFrA LzxFY.úáàBL ïáà ¨¨¨§¨¨©¤¤¤¤¤
FzcinrnE ux`d on zkYOd z` zdAbOW¤©§©©¤©©¤¤¦¨¨¤©£¦¨

lW milbrd cinrd oa` FzF` i"re] xie`Ä£¦¤¤¤¡¦¨£¨¦¤

:[xie`A mraxi.äçc ïðaøz` did dgFC ¨¨§¨¨£¦©¨¨¨¨¤¨¨¤

,eiptl WOWn didWM rWil` ipRn micinlYd©©§¦¦¦§¥¡¦¨§¤¨¨§©¥§¨¨

Epgp` xW` mFwOd EPOn WxRW xg`l aizkC¦§¦§©©¤¥¥¦¤©¨£¤£©§

EtqFYPW ,EPOn xv opAx lW WxcOd ziA oiaWFi§¦¥©¦§¨¤©¨¨¨¦¤¤¦§

:dgFC ifgB didW micinlYddéìè÷ àkìî éàpé ©©§¦¦¤¨¨¥£¦¤©©©§¨©§¥
.ïðaøìFgElWl xnF`dA oiWECwA opixn`cMsC) §©¨¨¦§©§¦¨§¦¦§¨¥¦§©

(.eq:.CëBúa éeøL éìòaopixn`cM did `iUp ©£¦¨§¥¨¦¨¨¦§©§¦¨

dbibgA(:fh sC):.øétL eäén÷ í÷:FYcAM ©£¦¨©¨©©§©¦¦©§

.äôé Bæ àéðñëà:diUrnA.úBèeøè:zFNbr.÷ñBò äzà Cëa:Wi` zW`A lMYqnéåçà ©§©§¨¨¨§©£¤¨§£ª§¨©¨¥¦§©¥§¥¤¦©§¥
.déãéa déì:EPlAwIW.øöéwFpiY oke ,dIaxe dIxtA uEwi `NW oiniA EPaxwY WinWY lW ¥¦¥¤§©§¤¥¤¤©§¦§¨§¤§¨¦¤Ÿ¨¦§¦¨§¦§¨§¥¦

.drx zEAxzl `vY dEtCxi m`e dNw DYrC `id s` dX`e ,Fnvr z` cA`ie gxai oR¤¦§©¦©¥¤©§§¦¨©¦©§¨©¨§¦¦§§¨¥¥§©§¨¨

.øãòa äòøúå àöz .'éðúîizkEC dOkA opixn`C `d Dil zil `PY i`de ,oiNg x`WM ©§¦¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¨ª¦§©©¨¥¥¨§©§¦¨§©¨§¥

lgpl Dzcixie miIgn dxq`p dtExr dlbr¤§¨£¨¤¤§¨¥©¦¦¦¨¨§©©

Dl opinwFn zFzixM zkQnaE ,DYxqF` ozi ¥̀¨©§¨§©¤¤§¦§¦©¨

`xzA wxtA i`PzC `YbEltA `zNnl(.dk sC): §¦§¨¦§§¨§©¨¥§¤¤©§¨©

.d÷ôñ äøtk`e ,DNW z` dzUr `id`l m ¦§¨§¥¨¦¨§¨¤¤¨§¦Ÿ

dUrp `vnPWkle wtQd xRMzp bxFdd `vnp¦§¨©¥¦§©¥©¨¥§¦§¤¦§¨©£¨

DciC d`pd xEQ`A `id EdinE ,bxdie i`Ce©©¦¨¥¦¦§¦£¨¨¦¨

:miWcwM DA aizM dxRkC `niwíéøîBà íéðL ¨§¨§©¨¨§¦¨§¨¨¦§©¦§¦
.ïéôøBò eéä àì eðéàøt"r`e EdMd in rcFp `dC ¨¦Ÿ¨§¦§¨©¦¦¨

:FpEcl EpiptA eiWkr Fpi`W.äôeøò äìâò äìèa ¤¥©§¨§¨¥§¨§¨¤§¨£¨
oixiMn ixdW(od):bFxdl odA libxd in odAàì ¤£¥©¦¦¥¨¤¦¨¨¦¨¤©£Ÿ

.ãB÷ôàlr dn ipRnE ,owcal mkizFWp sE`ip lr ¤§©¦§¥¤§¨§¨¦§¥¨©

zFpFGd mr md iM cFre ,dpipfY iM mkizFpA§¥¤¦¦§¤¨§¦¥¦©

:ElNd micxtM oit`Fp onvr md ,EcxRi¦¨¥¥©§¨£¦¦§¨¦©¨

.úBìBkLàäodini cr ,odA lMdW `xnbA Wxtn ¨©§§¨¥¦§¨¨¤©Ÿ¨¤©§¥¤

Eid oNM ,l`xUi inkgA zwlgn did `lŸ¨¨©£Ÿ¤§©§¥¦§¨¥ª¨¨

ode ,ipiQn dWnl ozpizpM mixaC mixnF`§¦§¨¦¦§¦¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥

aFh mFiA zFpAxw zkinqA EwlgPW mipFW`xd̈¦¦¤¤§§¦§¦©¨§¨§

dbibgA opixn`cM(.fh sC)zwFlgn did `Ede , ¦§©§¦¨©£¦¨©§¨¨©£¤

:dxFY ixacA l`xUiA didW oFW`xøéáòä ¦¤¨¨§¦§¨¥§¦§¥¨¤¡¦
.øNònä úéãBäWcTd iYxrA oiCezn Eidi `NW ¨©©©£¥¤Ÿ¦§¦§©¦¦©§¦©Ÿ¤

:`nrh Wxtn `xnBaE ,'Ek.ïéô÷Bðå ïéøøBò ©§¨¨§¨¥©£¨§¦§§¦
:`nrh Wxtn `xnBA©§¨¨§¨¥©£¨
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CBúa ñð :øîà ãçå .ñð :øîà ãç ,ìàeîLe áø©§¥©¨©¥§©¨©¥§
ïàî .ñðïàî .eåä àì íéaec ,äåä øòé ,ñð øîàc ¥©§¨©¥©©£¨¦Ÿ¨©

.eåä íéaec àìå ,äåä øòé àì ,ñð CBúa ñð øîàc§¨©¥§¥Ÿ©©£¨§Ÿ¦¨
:àðéðç éaø øîà .éúéòác ?øòé éåäéì àìå íéaec éåäéìå§¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©¦§¦¦¨©©¦£¦¨
Cìî ÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨¤¤
?éðéà .íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî eò÷áeä ,áàBî¨§§¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦¦¦
äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨§¨

ì àlL ét ìò óàå ,úBöîáeì àlL CBznL ,dîLdîL §¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨
ì àaáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL .dîL ¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

epnî àöiL úeø epnî äúöéå äëæ ,áàBî Cìî ÷ìä¨¤¤¨¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨¦¤
øîàå ."äîìL äìòé úBìò óìà" déa áeúkL äîìL§Ÿ¤¨¥¤¤©£¤§Ÿ§¨©
÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø :éðBç ïa éñBé 'ø¥¤¦¦¤¤§§¤¨¨
øéòä éLðà eøîàiå" .éåä äìì÷ì àäéî Búåàz !äúéä̈§¨©£¨¦¨¦§¨¨¨¥©Ÿ§©§¥¨¦
éðãà øLàk áBè øéòä áLBî àð äpä òLéìà ìà¤¡¦¨¦¥¨©¨¦©£¤£Ÿ¦
äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîã øçàî éëå "äàøŸ¤§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©
'ø øîà .åéáLBé ìò íB÷î ïç :ïéðç 'ø øîà ?dúáBh¨¨¨©¨¦¥¨©§¨¨©

ìL :ïðçBéäMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,ïä úBpéç äL ¨¨§Ÿ¨¦¥¥¨©§¨¥¦¨
ìL :ïðaø eðz .Bçwî ìò çwî ïç ,dìòa ìòézLa éæçâì BôçcL ãçàå ,úB÷Bðéúa íéaec äøébL ãçà :òLéìà äìç ïéàìç äL ©©§¨¥¦¨©¦¨¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦§¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥

àì ,úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN àäz íìBòì :ïðaø eðz ."Ba úeîé øLà Béìç úà äìç òLéìàå" øîàpL ,Ba únL ãçàå ,íéãé̈©¦§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤¨§£¤¨¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦§¨¤¤Ÿ
øîàiå" :áéúëc ?àéä éàî òLéìà .åéãé ézLa éøöBpä eLéì BôçcL äéçøt ïa òLBäék àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ¦ª©¤§©§¨¤§¨§¥©§¦¦§¥¨¨¡¦¨©¦¦§¦©Ÿ¤
úç÷ìå óñkä úà úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì àì åéìà øîàiå" :áéúëe "íéøkk ç÷ ìàBä ïîòð©£¨¥©¦¨¨¦§¦©¤¥¨Ÿ¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤©¥¨©©¤©¤¤§¨©©
äòL dúBàa :÷çöé 'ø øîà !ìé÷Lc àeä íéãâáe óñk ?éàä élek ìé÷L éîe "úBçôLe íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦§¨¦¨¥¥©¤¤§¨¦§¨¥¨©¦§¨§¨¨¨

ñBò òLéìà äéä."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå" íéöøL äðîL øëN ìBhéì úò òébä ,òLø :Bì øîà .íéöøL äðîLa ÷ ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦¨©¨¨¦¦©¥¦§©§Ÿ¨§¨¦§¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
ìLe éæçb äæ :ïðçBé 'ø øîà "íéòøöî eéä íéLðà äòaøàå"Bøéæçäì CìäL :ïðçBé 'ø øîà ?Cìä äîì "÷Nnc òLéìà àáiå" .åéða úL §©§¨¨£¨¦¨§Ÿ̈¦¨©¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨©¨Ÿ¡¦¨©¤¤§¨¨©¨©¨¨¤¨©§©£¦

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçäå àèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck :Bì øîà .Ea øBæç :Bì øîà .øæç àìå ,äáeLúa éæçâì§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©£§¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨§¤§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
íL :éøîàc àkéàå .õøàì íéîL ïéa Bãéîòäå ,íòáøé úàhçì Bì äìz úáàBL ïáà :éøîàc àkéà ?ãáò éàî .äáeLz úBNòì©£§¨©£©¦¨§¨§¦¤¤¤¤¨¨§©©¨¨§¨§¤¡¦¥¨©¦¨¨¤§¦¨§¨§¦¥
òLéìà ìà íéàéápä éðá eøîàiå" áéúëc dénwî äçc ïðaø :éøîàc àkéàå ."Eì äéäé àì"å "éëðà" úøîBà äúéäå ,dîetà dì ÷÷ç̈©¨©¨§¨§¨¤¤¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§¦¨§¨§¦©¨¨¨¨¦©¥¦§¦©§§¥©§¦¦¤¡¦¨

éðôì íL íéáLé eðçðà øLà íB÷nä àð äpääåäãk ?àéä éàî äéçøt ïa òLBäé .÷éçc äåä àì àðãéàä ãòã ììkî "epnî øö E ¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨§¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦¨¨Ÿ£¨¨¥§ª©¤§©§¨©¦§©£¨
äåä ék .íéøöî ìL àiøcðñkìàì ÷øò ìæà äéçøt ïa òLBäé 'ø ,dézçà eäðéîèà çèL ïa ïBòîL ,ïðaøì àkìî éàpé ìéè÷ à÷̈¨¥©©©§¨§©¨¨¦§¤¨©©§¦§©§¥§ª©¤§©§¨£©£©§©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦£¨
úáLBé éðàå CëBúa éeøL éìòa !éúBçà :íéøöî ìL àiøcðñkìà Cì LãBwä øéò íéìLeøé épî ,çèL ïa ïBòîL déì çìL ,àîìL§¨¨¨©¥¦§¤¨©¦¦§¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦£¦©§¦¨§¥©£¦¤¤
.àáeè àø÷é déì éãáò ,øétL àø÷éa eäéén÷ í÷ .àæétLeà àeääì òì÷à ,àúà ék .àîìL déì äåä ,dpéî òîL :øîà .äîîBL¥¨¨©§©¦¨£¨¥§¨¨¦£¨¦§©§©§¦¨¨©©§¦¨¨©¦¨§¦¥§¨¨¨
÷étà ?÷ñBò äzà Cëa ,òLø :déì øîà .úBèeøè äéðéò ,éaø :éøöBpä eLé déì øîà !Bæ àéðñëà äàð änk ,çazLî à÷å áéúé̈¥§¨¦§©©©¨¨¨©§©§¨¨©¥¥©§¦©¦¥¤¨§¨©¥¨¨§¨©¨¥©¥
déìea÷ì dézòãa äåä ,dén÷ì àúà ,òîL úiø÷ éø÷ äåä ãç àîBé .déìa÷ àìå déî÷ì àúà àîBé ìk .dézîLå éøetL äàî òaøà©§©¥¨¦¥§©§¥¨¨£¨§©¥§¨©§¥¨©£¨¨¥§¦©§©£¨§©¥£¨§©§¥§©¥
àèBçä ìk ,Enî épìae÷î Ck :déì øîà !Ea øBæç :déì øîà ,àçìt ,àúðéáì ó÷æ ìæà ,déì éçc àçãî øáñ ,déãéa déì éåçà©£¥¥¦¥¨©¦§¨¨¥¥£©¨©§¥§¨§¨¨¨©¥£§¨©¥¨§§©¦¦§¨©¥
'ø àéðz .ìàøNé úà àéèçäå çécäå úéñäå óMék éøöBpä eLé :øî øîàã .äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨§¨©¨¥©§¦¦¥§¥¦§¦¦©§¤§¦¤¦§¨¥©§¨

:úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN àäz ,äMàå ÷Bðéz ,øöé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL'éðúîàöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð ¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦§¦¨§¥§¨§¨¦§¨¤¤¦§¨©¥©¤Ÿ¤¡§¨¨¤§¨¥¥
øçàå äìâòä äôøòð .dì äëìäå ,d÷éôñ äøték .dúléçzî äúàa ÷ôñ ìòL ,dîB÷îa øáwú ,äìâòä äôøòpMî .øãòa äòøúå§¦§¤¨¤¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨¤¡§¨¨¤§¨§©©
äMàå "éúéàø" úøîBà äMà ,"úéàø àì" øîBà ãçà ãòå "âøBää úà éúéàø" øîBà ãçà ãò .âøäé äæ éøä ,âøBää àöîð Ck̈¦§¨©¥£¥¤¥¨¥¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨¦¨¤¤¨¦¦§¦¨
øîBà ãçàå "eðéàø" íéøîBà íéðL .ïéôøBò eéä ,"úéàø àì" íéøîBà íéðLe "éúéàø" øîBà ãçà ãò .ïéôøBò eéä ,"úéàø àì" úøîBà¤¤Ÿ¨¦¨§¦¥¤¨¥¨¦¦§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦§©¦§¦¨¦§¤¨¥
,àø÷ð äéä äLéøt ïa äðéçúe ,éàðéc ïa øæòéìà àaMî .äôeøò äìâò äìèa ,ïéðçöBøä eaøMî .ïéôøBò eéä àì ,"íúéàø àì" ïäì̈¤Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦¦¤©¨§¨¦¨§¨¤§¨£¨¦¤¨¡¦¤¤¤¦©§¦¨¤§¦¨¨¨¦§¨
ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì" :øîàpL ,ï÷éñôä éàkæ ïa ïðçBé 'øå ,íéønä íénä e÷ñt íéôàðîä eaøMî ."ïçöøä ïa" BúBø÷ì eøæç̈§¦§¤¨©§¨¦¤©©§©£¦¨§©©¦©¨¦§¨¨¤©©¦§¦¨¤¤¡©Ÿ¤§©§¥¤¦
,úBìkLàä eìèa ,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé únMî ."'Bâå íä ék äðôàðú ék íëéúBlk ìòå äðéðæú¦§¤¨§©©¥¤¦§¨©§¨¦¥§¦¤¥¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦¨§¨¤§Ÿ
.ïéô÷Bpä úàå ïéøøBòîä úà ìha àeä óà ,øNònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäë ïðçBé ."éLôð äúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" :øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨©§¦¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥©¦¥¤©§§¦§¤©§¦
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oifge` mipy` cenr fn sc oey`x wxtdheq
.øòé eåäéì àìå íéac eåäéì:qp Dil zixwC xri Dil car i`n.éúéòáczFxBzdl miACd ¤¡ª¦§Ÿ¤¡©©©¨©¥©©§¨¦¥¥¦§¦¥©ª¦§¦§¨

:dghadA oi`vFi xrIl miaFxw odWkE ,zF`AgzdlE qEpl mdl aFxw mFwn oi`WM mdÄ¤§¤¥¨¨¨¤¨§¦§©§§¤¥§¦©©©§¦§©§¨¨

.úeø epnî äúöéå äëædid df `nl` ,zFpAxw aixwdl EAxdW dnlWE ceC dPOn E`vIW ¨¨§¨§¨¦¤¤¨§¦¤¨¨¦§ŸŸ¤¦§§©§¦¨§¨©§¨¤¨¨

:FxkU.äåä äìì÷ì:dnIwzp o`M dpEM DzF`e ,l`xUi z` hrnl.déúeáéè éàî àlàå §¨¦§¨¨£¨§©¥¤¦§¨¥§¨©¨¨¨¦§©§¨§¤¨©¦¥
:zlMWn ux`de mirx miOde li`Fd mFwnCïç §¨¦§©©¦¨¦§¨¤¤§©¤¤¥

.åéáLBé ìò íB÷î:aFh mdl d`xp rx `Ed ENt`e ¨©§¨©£¦©¦§¤¨¤

.äMàä ïçzxrkn `id 'it`e ,DlrA lr cinY ¥¨¦¨¨¦©©§¨©£¦¦§Ÿ¤¤

:eipirA og z`UFp.íéac äøbL ãçàdxBW oFrA ¥¥§¥¨¤¨¤¥¨ª¦¤¨¤¥¨

:zFwFpiYA miAC.äìçcge ,ixY Filg z` ,cg ª¦©¦¨¨©¤¨§§¥§©

:FA zEni xW`.éàä élk ìé÷L éî`xw i`dA £¤¨¦¨¦ª¥©§©§¨

xwaE o`ve micbaE sqM ,mixaC dpFnW aizM§¦§¨§¨¦¤¤§¨¦§Ÿ¨¨

:minxkE mizife zFgtWE micareíéãâáe óñk ©£¨¦§¨§¥¦§¨¦¤¤§¨¦
.ì÷Lc àeäipWA sqM mixMM xvIe aizkC §¨©¦§¦©¨©¦§©¦¤¤¦§¥

:micbA zFtilg iYWE mihixg.íéöøL äðBîLa £¦¦§¥£¦§¨¦¦§¨§¨¦
mivxW dpFnW wxtA(.fw zAW):ìBhì úò òébä §¤¤§¨§¨¦©¨¦¦©¥¦

.øëN:dGd mlFrA LzxFY.úáàBL ïáà ¨¨¨§¨¨©¤¤¤¤¤
FzcinrnE ux`d on zkYOd z` zdAbOW¤©§©©¤©©¤¤¦¨¨¤©£¦¨

lW milbrd cinrd oa` FzF` i"re] xie`Ä£¦¤¤¤¡¦¨£¨¦¤

:[xie`A mraxi.äçc ïðaøz` did dgFC ¨¨§¨¨£¦©¨¨¨¨¤¨¨¤

,eiptl WOWn didWM rWil` ipRn micinlYd©©§¦¦¦§¥¡¦¨§¤¨¨§©¥§¨¨

Epgp` xW` mFwOd EPOn WxRW xg`l aizkC¦§¦§©©¤¥¥¦¤©¨£¤£©§

EtqFYPW ,EPOn xv opAx lW WxcOd ziA oiaWFi§¦¥©¦§¨¤©¨¨¨¦¤¤¦§

:dgFC ifgB didW micinlYddéìè÷ àkìî éàpé ©©§¦¦¤¨¨¥£¦¤©©©§¨©§¥
.ïðaøìFgElWl xnF`dA oiWECwA opixn`cMsC) §©¨¨¦§©§¦¨§¦¦§¨¥¦§©

(.eq:.CëBúa éeøL éìòaopixn`cM did `iUp ©£¦¨§¥¨¦¨¨¦§©§¦¨

dbibgA(:fh sC):.øétL eäén÷ í÷:FYcAM ©£¦¨©¨©©§©¦¦©§

.äôé Bæ àéðñëà:diUrnA.úBèeøè:zFNbr.÷ñBò äzà Cëa:Wi` zW`A lMYqnéåçà ©§©§¨¨¨§©£¤¨§£ª§¨©¨¥¦§©¥§¥¤¦©§¥
.déãéa déì:EPlAwIW.øöéwFpiY oke ,dIaxe dIxtA uEwi `NW oiniA EPaxwY WinWY lW ¥¦¥¤§©§¤¥¤¤©§¦§¨§¤§¨¦¤Ÿ¨¦§¦¨§¦§¨§¥¦

.drx zEAxzl `vY dEtCxi m`e dNw DYrC `id s` dX`e ,Fnvr z` cA`ie gxai oR¤¦§©¦©¥¤©§§¦¨©¦©§¨©¨§¦¦§§¨¥¥§©§¨¨

.øãòa äòøúå àöz .'éðúîizkEC dOkA opixn`C `d Dil zil `PY i`de ,oiNg x`WM ©§¦¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¨ª¦§©©¨¥¥¨§©§¦¨§©¨§¥

lgpl Dzcixie miIgn dxq`p dtExr dlbr¤§¨£¨¤¤§¨¥©¦¦¦¨¨§©©

Dl opinwFn zFzixM zkQnaE ,DYxqF` ozi ¥̀¨©§¨§©¤¤§¦§¦©¨

`xzA wxtA i`PzC `YbEltA `zNnl(.dk sC): §¦§¨¦§§¨§©¨¥§¤¤©§¨©

.d÷ôñ äøtk`e ,DNW z` dzUr `id`l m ¦§¨§¥¨¦¨§¨¤¤¨§¦Ÿ

dUrp `vnPWkle wtQd xRMzp bxFdd `vnp¦§¨©¥¦§©¥©¨¥§¦§¤¦§¨©£¨

DciC d`pd xEQ`A `id EdinE ,bxdie i`Ce©©¦¨¥¦¦§¦£¨¨¦¨

:miWcwM DA aizM dxRkC `niwíéøîBà íéðL ¨§¨§©¨¨§¦¨§¨¨¦§©¦§¦
.ïéôøBò eéä àì eðéàøt"r`e EdMd in rcFp `dC ¨¦Ÿ¨§¦§¨©¦¦¨

:FpEcl EpiptA eiWkr Fpi`W.äôeøò äìâò äìèa ¤¥©§¨§¨¥§¨§¨¤§¨£¨
oixiMn ixdW(od):bFxdl odA libxd in odAàì ¤£¥©¦¦¥¨¤¦¨¨¦¨¤©£Ÿ

.ãB÷ôàlr dn ipRnE ,owcal mkizFWp sE`ip lr ¤§©¦§¥¤§¨§¨¦§¥¨©

zFpFGd mr md iM cFre ,dpipfY iM mkizFpA§¥¤¦¦§¤¨§¦¥¦©

:ElNd micxtM oit`Fp onvr md ,EcxRi¦¨¥¥©§¨£¦¦§¨¦©¨

.úBìBkLàäodini cr ,odA lMdW `xnbA Wxtn ¨©§§¨¥¦§¨¨¤©Ÿ¨¤©§¥¤

Eid oNM ,l`xUi inkgA zwlgn did `lŸ¨¨©£Ÿ¤§©§¥¦§¨¥ª¨¨
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Léçëî àì àä ,déì Léçëîã àîòè :'eëå "âøBää©¥§©£¨§©§¦¥¨Ÿ©§¦
àì" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî ,ïîéäî ãçà ãò ,déì¥¥¤¨§¥©§¨¨¥¦¥§¨©¨¨Ÿ
ãçà eléôà ,eäkä éî òãBð àä "eäkä éî òãBð©¦¦¨¨©¦¦¨£¦¤¨
ïépî :øîBà àáé÷ò 'ø .ïéôøBò eéä àì íìBòä óBña§¨¨Ÿ¨§¦£¦¨¥¦©¦

ìïéøékî ïéàå Lôpä úà âøäL ãçà eàøL ïéøãäðñ §©§¤§¦¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦
àì eðéðéòå" :øîBì ãeîìz ?ïéôøBò eéä àlL ,BúBà¤Ÿ¨§¦©§©§¥¥Ÿ
,ïîéäî ãçà ãò zøîàc àzLä .eàø àìäå "eàø̈©£Ÿ¨¨§¨§¨§©§¥¤¨§¥©
ìk :àleò øîàäå ?déì Léçëî éöî éëéä ãç Cãéà¦¨©¥¦¨¥©§¦¥§¨¨©¨¨
ïéàå íéðL ïàk éøä ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î̈¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

:éðz :øîà àéiç 'øå .ïéôøBò eéä àì :éðz :÷çöé 'ø øîà ïëå .ïéôøBò eéä àì :éðz :àleò Eì øîà !íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác§¨¨¤¤¨¦§§©¦¨©§¨§¥Ÿ¨§¦§¥¨©¦§¨§¥Ÿ¨§¦§¦¨¨©§¥
"âøBää úà éúéàø" øîBà ãçà ãò :ïðz .äæ øçà äæa ïàk ,úçà úáa ïàk ,àéL÷ àì !àleòã àéL÷ àéiç 'øìe .ïéôøBò eéä̈§¦§¦¨©§¨§¨¨©§¨¨§©©©¨§¤©©¤§©¥¤¨¥¨¦¦¤©¥

éîòèéìå .àéiç éaøã àzáeéz .ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãç àä .ïéôøBò eéä "úéàø àì" íéøîBà íéðLeíéøîBà íéðL :àôéñ àîéà ,C §©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦¨©§©Ÿ¨§¦§§¨§©¦¦¨§¦©£¦¥¨¥¨§©¦§¦
:øîàã ,äéîçð 'øëe ,úeãò éìeñta ïéúéðúî àlà .ïéôøBò eéä ,ãçå ãç àä ,ïéôøBò eéä àì "íúéàø àì" øîBà ãçà ãòå "eðéàø"¨¦§¥¤¨¥Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦¨©§©¨§¦¤¨©§¦¦¦§¥¥§§¤§¨§¨©
,éøîàc àkéàå .ãçà Léàa íéLðà éðLk ãçà Léà íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk̈¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥©©¥§¨§¥¨¦¦¤¨§§¥£¨¦§¦¤¨§¦¨§¨§¦
.àøwéòî äMà éàúàc ïBâk ?ïðé÷ñò éàîa àëäå .ïééîc ãçà ék íéLð äàî eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk̈¥¨©£¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦¥¨¨¦¦¤¨¨§¨§¨¨§©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨
äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà äéîçð 'ø ,éëä äéîçð éaøãì döøúå§©§¨¦§©¦§¤§¨¨¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥©©¥§¨§¥¨¦§¦¨
ék :àîéúc eäî ?éì änì úeãò éìeñô ézøzå .éîc àbìôe àbìt ék ,ãçà Léàa íéLð ézL ìáà .ãçà Léàa íéLðà éðLk úçà©©¦§¥£¨¦§¦¤¨£¨§¥¨¦§¦¤¨¦©§¨©§¨¨¥§©§¥§¥¥¨¨¦©§¥¨¦
äìâò äìèa ïéðçöBøä eaøMî :ïðaø eðz :'eë ïéçöBøä eaøMî :ïì òîLî à÷ ,àì àle÷ì ìáà àøîeçì úBòc áBø øúa ïðéìæà̈§¦©¨©¥§§¨£¨§¨Ÿ¨©§©¨¦¤¨¨§¦¨©¨¨¦¤¨¨§¨¦¨§¨¤§¨

å" ,ïðaø eðz :'eë ïéôàBpä eaøMî :äôeøò äìâò äìèa ,éeìâa ïéðçöBøä eaøMî .÷ôqä ìò àlà äàa dðéàL éôì ,äôeøòäwð £¨§¦¤¥¨¨¨¤¨©©¨¥¦¤©¨§¨¦§¨¨§¨¤§¨£¨¦¤©©£¦¨©¨¨§¦¨
:øîBàå .BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî Léàä ïéà .BzLà úà ïé÷ãBa íénä ,ïBòî äweðî LéàäL ïîæa "ïBòî Léàä̈¦¥¨¦§©¤¨¦§¤¥¨©©¦§¦¤¦§¥¨¦§¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§§¥
ìò ãB÷ôà àì" òîL àz ,àì déúðáãå déðác ,ïéà déãéc ïBò :àîéz éëå ?øîBàå éàî .'eë "äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨©§¥§¦¥¨£¦¥¦§¨¥§¦§¨¥Ÿ¨§©Ÿ¤§©
úBðfä íò íä ék" òîL àz ,àì äéeðtã ïBò ,ïéà Léà úLà ïBò :àîéz éëå ."äðôàðú ék íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦§¨©§¨§¦¥¨£¥¤¦¦£¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦©Ÿ
ìò ïéãét÷î ízà íà :ìàøNéì àéáð íäì øîà :øæòìà 'ø øîà ?"èálé ïéáé àì íòå" éàî .'Bâå "eçaæé úBLãwä íòå eãøôé§¨¥§¦©§¥§©¥§©§¨Ÿ¨¦¦¨¥¨©¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦©
ïéàå íéNònä eì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð ,äàðä éìòa eaøMî .íëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà ,åàì íàå .íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ,íëîöò©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨¥©©¦§¦§¥¤¦¤©©£¥£¨¨¦§©§©¦¦§¦§©§§©©£¦§¥
eaøMî .íãå øNa ìBò íäéìò eðúðå ,íéîL ìBò e÷øôe "eøékú àì" ÷ñôe "eøeâú àì" ìèa ,ïéca íéðô éàBø eaøMî .íìBòa çBð©¨¨¦¤©¥¨¦©¦¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨¦¤©
íaì íòöá éøçà" eaøMî ."ètLé íéäìà áø÷a" :øîàpL íeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø ,ïéca úBLéçì éLçBì£¥§¦©¦©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§Ÿ¦¤©©£¥¦§¨¦¨
,÷Bøä éëLBî eaøMî .íìBòa ,"éBä éBä" eaø ,òø áBhìå áBè òøì íéøîBàä eaøMî ."òø áBhìå áBè òøì íéøîàä" eaø ,"CìäŸ¥©¨Ÿ§¦¨©§©¨¦¤©¨§¦¨©§©¨©¨¨¦¤©§¥¨
eðéøBc ïéàL ,íéøéäiì àNpäì ìàøNé úBða eìéçúä ,íéøéäiä eaøMî .äéãîBì ìò úøæBç äøBzäå ,íéãéîìzä eèòîúðå íéøéäiä eaø©©§¦¦§¦§©£©©§¦¦§©¨¤¤©§¤¨¦¤©©§¦¦¦§¦§¦§¨¥§¦¨¥©§¦¦¤¥¥
äåðé àì "äåðé àìå øéäé øáb" :øîàpL ,ìawéî àì déúéá éLðéàà eléôà ,øäéîc ïàî éàä :øî øîàäå ?éðéà .íéðtì àlà äàBø¤¤¨©¨¦¦¦§¨¨©¨©©¦§©©£¦©¦§¥¥¥¨¦©©¤¤¡©¤¤¨¦§Ÿ¦§¤Ÿ¦§¤
,ètLî úééhäå ãçBMä äaø ,íézá éìòa ìò éàìî éìéèî eaøMî .eäééìò ìéæúéî óBñì ,déìò äöô÷ àøwéòî ,BlL äåpa eléôà£¦©¨¤¤¥¦¨¨¨§¨£¥§¦§¦£©§¦¤©§¦¥§©©©£¥¨¦©¨©©§©¨©¦§¨

éúBáBè ép÷æçî"e "EúáBè éðìa÷î" eaøMî .äáBè ä÷ñôe,eìtLeä íéäBábäå eäaâeä íéìôL "äNòé åéðéòa øLiä Léà" eaø ,"E ¨§¨¨¦¤©§©§¥¦¨§©£¦©¦¤©¦©¨¨§¥¨©£¤§¨¦§¨§©§¦§¨
áeúkM äî ìò eøáòå ,úBåìälî íéãé éöôB÷å álä éönàî eaø ,óøè éôøBèå ïéò éøö eaøMî .àìåðå àìæà àúeëìîeøîMä äøBza ©§¨¨§¨§©§¨¦¤©¨¥©¦§§¥¤¤©§©§¥©¥§§¥¨©¦¦§©§§¨§©©¤¨©¨¦¨¤

eøv÷úðå íéîiä eèòîúð ,úBðzî éìa÷î eaøMî .e÷ñtL àlà íéønä íéî eaø ,"íéðéò úBøwNîe ïBøb úBéeèð" eaøMî .'Bâå ït Eì§¤§¦¤©§¨§©§¥¨¦©©¦©¨¦¤¨¤¨§¦¤©§©§¥©¨¦§©£©¨¦§¦§©§
ìk eLnéL àlL ìléäå éànL éãéîìz eaøMî .ìàøNéa ú÷Bìçî eaø ,álä éçeçæ eaøMî ."äéçé úðzî àðBNå" :áéúëc ,íéðMä©¨¦¦§¦§¥©¨Ÿ¦§¤¦¤©§¥©¥©©£¤§¦§¨¥¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨
ìàøNé ,ähîì íäå äìòîì ìàøNé eéä .íéBbä ïî ä÷ãö éìa÷î eaøMî .úBøBú ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa ú÷Bìçî eaø ,ïkøBö§¨©©£¤§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥¦¤©§©§¥§¨¨¦©¦¨¦§¨¥§©§¨§¥§©¨¦§¨¥
ìBãb ïäë ïðçBé :Ba ìkäL Léà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?"úBìBkLà" éàî :'eë øæòBé ïa éñBé únMî :øBçàì íäå íéðôì§¨¦§¥§¨¦¤¥¥¤¤¤©¤§¨©©§¨¨©§¥¦¤©Ÿ¨¨Ÿ¥¨
,íiålì éáäéc øîà àðîçøc ,Bðewéúk BúBà ïéðúBð ïéàL éôì :àðéðç 'øa éñBé 'ø øîà ?àîòè éàî :'eë øNònä úééãBä øéáòä¤¡¦¨©©©£¥©©£¨¨©¥§£¦¨§¦¤¥§¦§¦§©£¨¨¨©§¨£¦©§¦¦
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

åéîé ãòlecb odk opgei lyíéìLeøéa äkî Léht äéäziaa ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦
lega zxzend ,ca`d xac zk`ln jxevl ,crend lega migtpd
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e jk lr xfb `ede ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e
åéîéáelecb odk opgei lyïéàzexyrna xdfpd mc`éøöì CìBàL §¨¨¥¨¦¦§

éàîcä ìòexiagn mze` dpewyk ux`d mr ly eizexit lr - ©©§©
zexit dpewd lky owizy meyn ,`l e` mixyern md m`d ,xagd

zexyrn mdn yixtdl aiig ux`d mrn.
àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð íàL ïépî ,ïðaø eðz .àøîâ¨©¨¨¦©¦¤¦¤¤§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨

ïéàL ,âøBäädlbrd ztixrBúBà úøèBt,dzinn,øîBì ãeîìz ©¥¤¥¤¤©§©
."äëôL íãa íà ék da CtL øLà íãì øteëé àì õøàìå"§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©¨§Ÿ

,dpyna epipyâøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòxne` cg` cre ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥
izi`x `l'eëoitxer eid.,`xnbd zwiicndéì Léçëîc àîòè- ©£¨§©§¦¥

,eyigkn xg` cryk `weecàäm`déì Léçëî àì,xg`ãçà ãò ¨Ÿ©§¦¥¥¤¨
ïîéäî,dlbrd ztixrn jka xehtle ,bxedd z` d`xy cirdl §¥¨

,`xnbd zx`anéléî épäðî,jka on`p cg` cry,ïðaø eðúc §¨©¥¦¥§¨©¨¨
weqta xn`pì'àä ,'eäkä éî òãBð àm`y ,o`kn rnyn -òãBð Ÿ©¦¦¨¨©

edyinlíìBòä óBña ãçà eléôà ,eäkä éî,exikdeéä àì ¦¦¨£¦¤¨§¨¨Ÿ¨
ïéôøBòon`p cg` cry o`kneïéøãäðñì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaø . §¦©¦£¦¨¥¦©¦§©§¤§¦

eéä àlL ,BúBà ïéøékî ïéàå ,Lôpä úà âøäL ãçà eàøL¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦¤Ÿ¨
øîBì ãeîìz ,ïéôøBòxnel mipwfd lry weqta xn`py dneðéðéòå' §¦©§©§¥¥

,eàø àìäå ,'eàø àìzxhet dcal dii`x mb oixcdpqay o`kne Ÿ¨©£Ÿ¨
.`ed in xikiy cr zxhet dpi` cr zii`x la` ,dtixrn

,`xnbd dywnzøîàc àzLädlbr ztixray,ïîéäî ãçà ãò ©§¨§¨§©§¥¤¨§¥¨
déì Léçëî éöî éëéä ãç Cãéà,eyigkdl xg`d crd leki cvik - ¦¨©¥¦¨¥©§¦¥

,dlbrd sxrzye ezecr lhazzy jka mexbleìk ,àìeò øîàäå§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î`ed eli`k dxenb zecr ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨

ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðLmicner eyigkdl `ad.íéðL íB÷îa §©¦§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
,`xnbd zvxznàìeò Cì øîàeid' dxn`y dpynd oeyl oi` ¨©¨¨

`l` ,owezn 'oitxeréðzbxedd z` izi`x xne` cg` cr' ,dpyna ¨¥
,zi`x `l xne` cg` cre'ïéôøBò eéä àìleki cg` cr oi` ik Ÿ¨§¦

.dpey`xd zecrd z` lhaléðz ,÷çöé éaø øîà ïëådpynaàì' §¥¨©©¦¦§¨¨¥Ÿ
éðz ,øîà àéiç éaøå .'ïéôøBò eéädpyna'ïéôøBò eéä'oeyld itk ¨§¦§©¦¦¨¨©¨¥¨§¦

.dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny ,epiptly
,`xnbd dywnàéiç éaøìe,dpynd oeyl z` owzn epi`yàéL÷ §©¦¦¨©§¨

àìeòccrd cbpk micner oexg`d crd ly eixac oi` xn`y §¨
,`xnbd zvxzn .xen`ke ,oey`xdïàk ,àéL÷ àìepizpyna Ÿ©§¨¨

ipy e`ay xaecn ,dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny
micrdúçà úáaoeike ,oey`xd ly xeaic ick jeza ipyd cirde §©©©

dyigkdl ipyd leki ,oey`xd ly ezecr dlawzp `l oiicry
la` ,lawzz `ly mexbleïàkleki ipyd oi`y xn`y `ler ixaca ¨

micrd e`ayk `ed ,oey`xd z` yigkdl,äæ øçà äæaoeiky §¤©©¤
leki ipyd oi`e ,mipyk `id ixd ,oey`xd ly zecrd dlawzp xaky

.eyigkdl
,`xnbd dywnïðz,dpynd jyndaúà éúéàø øîBà ãçà ãò §©¥¤¨¥¨¦¦¤

,ïéôøBò eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ,âøBääjka oi` dxe`kle ©¥§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦
dpyp i`ce `l` ,cg` ly ezecr milhan micr ipyy ,yecig mey
,oey`xd z` miyigknd md mipyy meyn wxy ,epnn wcwcl df oic

,dpey`xd zecrd dlhaàäeid m`ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãçmeyn ¨©§©Ÿ¨§¦
`ler ixacke ,dyigkdl leki xg` oi`e ,oey`xd zecr dlawzpy

o`kne ,oitxer eid `l cg`e cg`ay dpyna zepyl yiyàzáeéz§§¨
àéiç éaøc.oitxer eid cg`e cg`a mby dpyy §©¦¦¨

,`xnbd zvxznéîòèéìåCoicd dpyp `ly ,`yixa zyxity - §¦©§¥
,cg` cbpk cg`a oicd z` epnn wcwcl `l` eteblàôéñ àîéà¥¨¥¨

,dpynd jyndaeðéàø íéøîBà íéðLbxedd z`øîBà ãçà ãòå §©¦§¦¨¦§¥¤¨¥
,ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àìoi`y ,jka yecig mey oi` my mb ixde Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

meyn wxy ,wcwcl lkez o`k mb ike ,mipy yigkdl leki cg` cr
,dlha dpey`xd zecrd oi` mipyd z` yigkn cg`yàäeid m` ¨

ïéôøBò eéä ,ãçå ãç,jk m`e ,zlhazn dpey`xd zecrdy meyn ©§©¨§¦
.`tiql `yixd on jka dxizq yi ixdàlàgxkdadlek ïéúéðúî ¤¨©§¦¦¨

,da diepyd mipyd ly zecrd ,`tiqd ode `yixd odúeãò éìeñôa¦§¥¥
cbpk cg` yiyk zipyp dteble ,zwqer cg` cr cbpk micirnd

,cg` cbpk cg` oic o`kn wcwcl `le ,mipy,øîàc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§¨©
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥
,zrxknd `ideNòåzecr jk meynãçà Léàa íéLð ézL- §¨§¥¨¦§¦¤¨

eixac z` zelhany ,cg` yi` cbpk zecirndLéàa íéLðà éðLk¦§¥£¨¦§¦
ãçà,dpynd epl drinyne ,miypl miyp` oia jka lcad oi`e ¤¨

,eze` zerixkn zerc aex ,dxenb zecr dpi` cg` cr zecry oeiky
miyp izye bxedd z` izi`x xne` xyk cg` cr ,dpynd yexit jke
cg` cre ,epi`x zexne` miyp izy ,oitxer eid ,zi`x `l zexne`

.oitxer eid `l ,ozi`x `l xne` xyk
eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦

íéLð äàîecbpk zecirnyïééîc ãçà ékcg`k od ixd - ¥¨¨¦¦¤¨¨§¨
leki cg` cr oi` oey`x ly ezecr dlawzpy xg`e ,eyigknd

,eyigkdl,lirl xen`keàëäådze` epcnrdy ,epizpyna §¨¨
,miyp oebk ,zecr ileqt md micirnd mipydy,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©

,zecr ileqtn did `ed mb ,dpyna xen`d cg`d crdykïBâk§
àøwéòî äMà éàúàcz` izi`x dxn`e dligzn dy` d`ay - ©£¨¥¦¨¥¦¨¨

,zi`x `l exn`e miyp izy e`a jk xg`e ,dzecr dlawzpe ,bxedd
zerixkn zerc aex ,dzecr dlawzpy s`y ,dpynd drinyne

,dpynd yexit `ed jke ,dze`éëä äéîçð éaøãì döøúåitle - §©§¨¦§©¦§¤§¨¨¦
,lirl epxn`y dingp iax ixac z` jk yxtz dføîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥

,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥

,zrxknd `id,yexit siqez jk lreúçà äMàa íéLð ézL eNòå§¨§¥¨¦§¦¨©©
dze` zrxknyãçà Léàa íéLðà éðLk`weece ,eze` mirixkny ¦§¥£¨¦§¦¤¨

,dy` cbpk zecirnd miyp izyék ,ãçà Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦¤¨¦
éîc àbìôe àbìtzaa e`ayk ,jkle ,dvgn lr dvgnk md ixd ©§¨©§¨¨¥

xg` e`ayk la` ,ztxrp dlbrde eze` zeyigkn od ixd ,zg`
zeleki miyp izy oi`e ,mipyk cg`d zecr ziyrp ,ezecr dlawzpy

.ezecr z` yigkdl
dyecige ,zecr ileqta dpynd z` epcnrdy xg` ,`xnbd zl`ey

,zerc aex xg` mda mikledy `edézøúålr zeaaúeãò éìeñt §©§¥§¥¥
él änìcg` cryk ,`yixa epl ic jkl ixdmipye izi`x xne` ¨¨¦

mixne` mipyyk ,`tiqd dkxved dn myle ,zi`x `l mixne`
wx zipyp dzid m` ,`xnbd daiyn .mzi`x `l xne` cg`e epi`x

,`yixdàîéúc eäî,xne` ziid -,úBòc áBø øúa ïðéìæà ékwx ©§¥¨¦¨§¦©¨©¥
`edy `yixd oebkaàøîeçì,dlbrd z` sexrp jk ici lryìáà §§¨£¨

`edykàle÷ìmileqt ipyy oebk dlbrd z` sexrp `l jk ici lry §¨
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mitxer oi`e ,myigkdl leki cg`d oi`e ,zerc aex xg` mikled f`
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L éôì ,äôeøò äìâò äìèa÷ôqä ìò àlà äàa dðéàoi`y ¨§¨¤§¨£¨§¦¤¥¨¨¨¤¨©©¨¥
jkle ,bxedd in mirceiéeìâa ïéðçöBøä eaøMîmibxedd ixde ¦¤©¨§¨¦§¨

,epl mixken.äôeøò äìâò äìèä§¨¤§¨£¨
,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë ïéôàBðä eaøMîdheq zyxta xn`p ¦¤©©£¦¨©¨¨

,'ïBòî Léàä ä÷ðå',micnl ep` o`kn,ïBòî äweðî LéàäL ïîæa §¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦§¤¥¨
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רג יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

åéîé ãòlecb odk opgei lyíéìLeøéa äkî Léht äéäziaa ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦
lega zxzend ,ca`d xac zk`ln jxevl ,crend lega migtpd
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e jk lr xfb `ede ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e
åéîéáelecb odk opgei lyïéàzexyrna xdfpd mc`éøöì CìBàL §¨¨¥¨¦¦§

éàîcä ìòexiagn mze` dpewyk ux`d mr ly eizexit lr - ©©§©
zexit dpewd lky owizy meyn ,`l e` mixyern md m`d ,xagd

zexyrn mdn yixtdl aiig ux`d mrn.
àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð íàL ïépî ,ïðaø eðz .àøîâ¨©¨¨¦©¦¤¦¤¤§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨

ïéàL ,âøBäädlbrd ztixrBúBà úøèBt,dzinn,øîBì ãeîìz ©¥¤¥¤¤©§©
."äëôL íãa íà ék da CtL øLà íãì øteëé àì õøàìå"§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©¨§Ÿ

,dpyna epipyâøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòxne` cg` cre ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥
izi`x `l'eëoitxer eid.,`xnbd zwiicndéì Léçëîc àîòè- ©£¨§©§¦¥

,eyigkn xg` cryk `weecàäm`déì Léçëî àì,xg`ãçà ãò ¨Ÿ©§¦¥¥¤¨
ïîéäî,dlbrd ztixrn jka xehtle ,bxedd z` d`xy cirdl §¥¨

,`xnbd zx`anéléî épäðî,jka on`p cg` cry,ïðaø eðúc §¨©¥¦¥§¨©¨¨
weqta xn`pì'àä ,'eäkä éî òãBð àm`y ,o`kn rnyn -òãBð Ÿ©¦¦¨¨©

edyinlíìBòä óBña ãçà eléôà ,eäkä éî,exikdeéä àì ¦¦¨£¦¤¨§¨¨Ÿ¨
ïéôøBòon`p cg` cry o`kneïéøãäðñì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaø . §¦©¦£¦¨¥¦©¦§©§¤§¦

eéä àlL ,BúBà ïéøékî ïéàå ,Lôpä úà âøäL ãçà eàøL¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦¤Ÿ¨
øîBì ãeîìz ,ïéôøBòxnel mipwfd lry weqta xn`py dneðéðéòå' §¦©§©§¥¥

,eàø àìäå ,'eàø àìzxhet dcal dii`x mb oixcdpqay o`kne Ÿ¨©£Ÿ¨
.`ed in xikiy cr zxhet dpi` cr zii`x la` ,dtixrn

,`xnbd dywnzøîàc àzLädlbr ztixray,ïîéäî ãçà ãò ©§¨§¨§©§¥¤¨§¥¨
déì Léçëî éöî éëéä ãç Cãéà,eyigkdl xg`d crd leki cvik - ¦¨©¥¦¨¥©§¦¥

,dlbrd sxrzye ezecr lhazzy jka mexbleìk ,àìeò øîàäå§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î`ed eli`k dxenb zecr ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨

ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðLmicner eyigkdl `ad.íéðL íB÷îa §©¦§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
,`xnbd zvxznàìeò Cì øîàeid' dxn`y dpynd oeyl oi` ¨©¨¨

`l` ,owezn 'oitxeréðzbxedd z` izi`x xne` cg` cr' ,dpyna ¨¥
,zi`x `l xne` cg` cre'ïéôøBò eéä àìleki cg` cr oi` ik Ÿ¨§¦

.dpey`xd zecrd z` lhaléðz ,÷çöé éaø øîà ïëådpynaàì' §¥¨©©¦¦§¨¨¥Ÿ
éðz ,øîà àéiç éaøå .'ïéôøBò eéädpyna'ïéôøBò eéä'oeyld itk ¨§¦§©¦¦¨¨©¨¥¨§¦

.dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny ,epiptly
,`xnbd dywnàéiç éaøìe,dpynd oeyl z` owzn epi`yàéL÷ §©¦¦¨©§¨

àìeòccrd cbpk micner oexg`d crd ly eixac oi` xn`y §¨
,`xnbd zvxzn .xen`ke ,oey`xdïàk ,àéL÷ àìepizpyna Ÿ©§¨¨

ipy e`ay xaecn ,dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny
micrdúçà úáaoeike ,oey`xd ly xeaic ick jeza ipyd cirde §©©©

dyigkdl ipyd leki ,oey`xd ly ezecr dlawzp `l oiicry
la` ,lawzz `ly mexbleïàkleki ipyd oi`y xn`y `ler ixaca ¨

micrd e`ayk `ed ,oey`xd z` yigkdl,äæ øçà äæaoeiky §¤©©¤
leki ipyd oi`e ,mipyk `id ixd ,oey`xd ly zecrd dlawzp xaky

.eyigkdl
,`xnbd dywnïðz,dpynd jyndaúà éúéàø øîBà ãçà ãò §©¥¤¨¥¨¦¦¤

,ïéôøBò eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ,âøBääjka oi` dxe`kle ©¥§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦
dpyp i`ce `l` ,cg` ly ezecr milhan micr ipyy ,yecig mey
,oey`xd z` miyigknd md mipyy meyn wxy ,epnn wcwcl df oic

,dpey`xd zecrd dlhaàäeid m`ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãçmeyn ¨©§©Ÿ¨§¦
`ler ixacke ,dyigkdl leki xg` oi`e ,oey`xd zecr dlawzpy

o`kne ,oitxer eid `l cg`e cg`ay dpyna zepyl yiyàzáeéz§§¨
àéiç éaøc.oitxer eid cg`e cg`a mby dpyy §©¦¦¨

,`xnbd zvxznéîòèéìåCoicd dpyp `ly ,`yixa zyxity - §¦©§¥
,cg` cbpk cg`a oicd z` epnn wcwcl `l` eteblàôéñ àîéà¥¨¥¨

,dpynd jyndaeðéàø íéøîBà íéðLbxedd z`øîBà ãçà ãòå §©¦§¦¨¦§¥¤¨¥
,ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àìoi`y ,jka yecig mey oi` my mb ixde Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

meyn wxy ,wcwcl lkez o`k mb ike ,mipy yigkdl leki cg` cr
,dlha dpey`xd zecrd oi` mipyd z` yigkn cg`yàäeid m` ¨

ïéôøBò eéä ,ãçå ãç,jk m`e ,zlhazn dpey`xd zecrdy meyn ©§©¨§¦
.`tiql `yixd on jka dxizq yi ixdàlàgxkdadlek ïéúéðúî ¤¨©§¦¦¨

,da diepyd mipyd ly zecrd ,`tiqd ode `yixd odúeãò éìeñôa¦§¥¥
cbpk cg` yiyk zipyp dteble ,zwqer cg` cr cbpk micirnd

,cg` cbpk cg` oic o`kn wcwcl `le ,mipy,øîàc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§¨©
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥
,zrxknd `ideNòåzecr jk meynãçà Léàa íéLð ézL- §¨§¥¨¦§¦¤¨

eixac z` zelhany ,cg` yi` cbpk zecirndLéàa íéLðà éðLk¦§¥£¨¦§¦
ãçà,dpynd epl drinyne ,miypl miyp` oia jka lcad oi`e ¤¨

,eze` zerixkn zerc aex ,dxenb zecr dpi` cg` cr zecry oeiky
miyp izye bxedd z` izi`x xne` xyk cg` cr ,dpynd yexit jke
cg` cre ,epi`x zexne` miyp izy ,oitxer eid ,zi`x `l zexne`

.oitxer eid `l ,ozi`x `l xne` xyk
eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦

íéLð äàîecbpk zecirnyïééîc ãçà ékcg`k od ixd - ¥¨¨¦¦¤¨¨§¨
leki cg` cr oi` oey`x ly ezecr dlawzpy xg`e ,eyigknd

,eyigkdl,lirl xen`keàëäådze` epcnrdy ,epizpyna §¨¨
,miyp oebk ,zecr ileqt md micirnd mipydy,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©

,zecr ileqtn did `ed mb ,dpyna xen`d cg`d crdykïBâk§
àøwéòî äMà éàúàcz` izi`x dxn`e dligzn dy` d`ay - ©£¨¥¦¨¥¦¨¨

,zi`x `l exn`e miyp izy e`a jk xg`e ,dzecr dlawzpe ,bxedd
zerixkn zerc aex ,dzecr dlawzpy s`y ,dpynd drinyne

,dpynd yexit `ed jke ,dze`éëä äéîçð éaøãì döøúåitle - §©§¨¦§©¦§¤§¨¨¦
,lirl epxn`y dingp iax ixac z` jk yxtz dføîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥

,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥

,zrxknd `id,yexit siqez jk lreúçà äMàa íéLð ézL eNòå§¨§¥¨¦§¦¨©©
dze` zrxknyãçà Léàa íéLðà éðLk`weece ,eze` mirixkny ¦§¥£¨¦§¦¤¨

,dy` cbpk zecirnd miyp izyék ,ãçà Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦¤¨¦
éîc àbìôe àbìtzaa e`ayk ,jkle ,dvgn lr dvgnk md ixd ©§¨©§¨¨¥

xg` e`ayk la` ,ztxrp dlbrde eze` zeyigkn od ixd ,zg`
zeleki miyp izy oi`e ,mipyk cg`d zecr ziyrp ,ezecr dlawzpy

.ezecr z` yigkdl
dyecige ,zecr ileqta dpynd z` epcnrdy xg` ,`xnbd zl`ey

,zerc aex xg` mda mikledy `edézøúålr zeaaúeãò éìeñt §©§¥§¥¥
él änìcg` cryk ,`yixa epl ic jkl ixdmipye izi`x xne` ¨¨¦

mixne` mipyyk ,`tiqd dkxved dn myle ,zi`x `l mixne`
wx zipyp dzid m` ,`xnbd daiyn .mzi`x `l xne` cg`e epi`x

,`yixdàîéúc eäî,xne` ziid -,úBòc áBø øúa ïðéìæà ékwx ©§¥¨¦¨§¦©¨©¥
`edy `yixd oebkaàøîeçì,dlbrd z` sexrp jk ici lryìáà §§¨£¨

`edykàle÷ìmileqt ipyy oebk dlbrd z` sexrp `l jk ici lry §¨
mzi`x `l xne` cg`e epi`x mixne`àìlkeie ,zerc aex xg` jlp Ÿ

,dlbrd z` sexrpe ,myigkdl cg`dïì òîLî à÷mby ,`tiqd ¨©§©¨
mitxer oi`e ,myigkdl leki cg`d oi`e ,zerc aex xg` mikled f`

.dlbrd z`
,dpyna epipyïéðçöBøä eaøMî ,ïðaø eðz .'eë ïéçöBøä eaøMî¦¤©¨§¦¨©¨¨¦¤©¨§¨¦

L éôì ,äôeøò äìâò äìèa÷ôqä ìò àlà äàa dðéàoi`y ¨§¨¤§¨£¨§¦¤¥¨¨¨¤¨©©¨¥
jkle ,bxedd in mirceiéeìâa ïéðçöBøä eaøMîmibxedd ixde ¦¤©¨§¨¦§¨

,epl mixken.äôeøò äìâò äìèä§¨¤§¨£¨
,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë ïéôàBðä eaøMîdheq zyxta xn`p ¦¤©©£¦¨©¨¨

,'ïBòî Léàä ä÷ðå',micnl ep` o`kn,ïBòî äweðî LéàäL ïîæa §¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦§¤¥¨
BzLà úà ïé÷ãBa íénäm` la` ,`l e` d`hg m`Léàä ïéà ©©¦§¦¤¦§¥¨¦

,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî,mit`epd eaxy oeike §¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§
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יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(רד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

íéðäkì ïðéáäé à÷ ïðàåqpwy itl ,mipdkl eze` mipzep ep`e - ©£©¨¨£¦©©Ÿ£¦
leki epi` jkle ,laan enr elr `ly lr ,miield z` xteqd `xfr

,`xnbd zl`ey .'ipziev xy` jizevn lkk' xneléãBìådceezi - §¥
úBøNòî øàMà.oick ozp mze`yïéàL úéa ìk ,Lé÷ì Léø øîà ©§¨©©§¨©¥¨¦¨©¦¤¥

.úBøNòî øàL ìò äcåúî ïéà áeL ,ïBLàø øNòî ìò äcåúî¦§©¤©©£¥¦¥¦§©¤©§¨©©§
,`xnbd zxne`áeúkä Ba çúôe ìéàBä ,éiaà øîà ,àîòè éàî©©£¨¨©©©¥¦¨©©¨

zexyrn iecie zyxtaäléçzmezil xbl ,iell zzpe' xn`py §¦¨
azkp `edy oeike ,miell ozipd oey`x xyrn `ed 'iell'e ,'dpnl`le
xzi lr s` dcezn epi` ,eilr dcezn epi` m`e ,xwird `ed ,dligz

.zexyrnd
,`xnbd dywnììkîeid `ly ,`pipg xa iqei iax ly enrh jezn - ¦§¨

rnyn ,epick oey`x xyrn mipzepéLøôî eåä éLeøôàcz` §©§¥£©§§¥
,dpick dzid `l dpizpdy `l` ,epick xyrndàeä óà ,àéðz àäå§¨©§¨©

lecb odk opgei -éàîcä ìò øæâå ,éecéeä úà ìhéamr zexit lr - ¦¥¤©¦§¨©©©§©
,ux`dçìML éôìwecalìàøNé ìeáb ìëazenexz miyixtn m`d §¦¤¨©§¨§¦§¨¥

,ie`xk zexyrneïéàL äàøåmrdäìBãb äîeøz àlà ïéLéøôî §¨¨¤¥©§¦¦¤¨§¨§¨
ãáìa,miny icia dzin oeer dlke`d lr yiy itlïBLàø øNòîe ¦§¨©£¥¦

,íäì øîà ,ïéøOòî ïéà ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷î ,éðL øNòîe©£¥¥¦¦§¨¨§©§¦¦§¨¨¥§©§¦¨©¨¤
,äúéî ïBò da Lé äìBãb äîeøzL íLk ,íëì øîBàå eàBa ,éðä©§©¨¤§¥¤§¨§¨¥¨£¦¨
íäì ïé÷úäå ãîò ,äúéî ïBò ïäa Lé ìáèå øNòî úîeøz Ck̈§©©£¥§¤¤¥¨¤£¦¨¨©§¦§¦¨¤
,cala dlecb dnexz lr `l` zexyrnd lr on`p ux`d mr oi`y
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:EPOn dxrn `EdW ilMd KFzAX dn z` `Ohl§©¥¤©¤§©§¦¤§¨¤¦¤

.ïéôéæ Lácî õeç`Ed ixde c`n ar `EdW ¦§©¦¦¤¨§Ÿ©£¥

dHnNn KlFd `Ed wqFR gENTdWMW ,xAgnM¦§ª¨¤§¤©¦©¥¥¦§©¨

:zFCnA opixn` ikde ,dlrnl.úçtvä`"wyxa §©§¨§¨¦¨§¦©§¦©©©©
mr derXd [zYkpe] zqpkpe zFar odW f"rlA§©©¤¥¨§¦§¤¤§¦§©©©£¨¦

:WaCd.Ba ïéôiænLare aFh `EdW KFYn ©§©¤§©§¦¦¤§¨

:FA zFxMp oi`e oiie min FA oiaxrn.ïéôiænL §¨§¦©¦§©¦§¥¦¨¤§©§¦
:likx iklFde mipxwWCeøa LBãwäa íéðéîànL ©§¨¦§§¥¨¦¤©£¦¦§©¨¨

.àeädwcvle devn xECd iFpl mpFnn xYel§©¥¨¨§¦¦§¨§¦§¨¨

:miaFh minie zFzAW z`vFdlEíðçìL efaúiL §¨©©¨§¨¦¦¤¦§©ª§¨¨
.àáì ãéúòìikde ,mlW xkU oilAwn oi`W §¨¦¨Ÿ¤¥§©§¦¨¨¨¥§¨¦

:miwiCSd z` `Ad mFIl fA in iM rnWn.úBpè÷ ©§©¦¦¨©©¨¤©©¦¦§©
:dpn` zEphw.ìàøNé éða éòLø épè÷EzOW ©§£¨¨§©¥¦§¥§¥¦§¨¥¤¥

:miPhw odWM§¤¥§©¦
ïéæáæáîù

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

døãä ãøéå ÷ç éìáì äéô äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨
:íéðBLàøä íéàéáð eúnMî :"da æìòå dðBàLe dðBîäå©£¨§¨§¨¥¨¦¤¥§¦¦¨¦¦
ãåc äæ :àðeä áø øîà ?"íéðBLàøä íéàéáð" ïàî©§¦¦¨¦¦¨©©¨¤¨¦
÷éìñ ïéðîéæ ,ãåã éîéa :øîà ïîçð áø ,äîìLe ìàeîLe§¥§Ÿ©©§¨¨©¦¥¨¦¦§¦¨¥
ìàL ,Bì äúìòå ÷Bãö ìàL éøäL .÷éìñ àì ïéðîéæå§¦§¦Ÿ¨¥¤£¥¨©¨§¨§¨¨©
áéúî ."øúéáà ìòiå" :øîàpL ,Bì äúìò àìå øúéáà¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©©©©¤§¨¨§¦
eäéøëæ éîéa íéäìà Løãì éäéå" :ìàeîL øa äaø©¨©§¥©§¦¦§¡Ÿ¦¦¥§©§¨
.íéneúå íéøeàa ,åàì éàî "íéäìàä úàøa ïéánä©¥¦¦§Ÿ¨¡Ÿ¦©¨§¦§¦
,ïBLàø Lc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz .íéàéáða ,àìŸ¦§¦¦¨§©¦¤¨©¥©¦§¨¦
Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe ,Løâî éøò eìèä§¨¥¦§¨¨§¦§¦¨©¤¤
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óàå .ànò ìò éúéîì ïéãéúò ïéàébñ ï÷òå ,àféáì ànò øàLe ,àìè÷ì éäBøáçå .àaøçì ,ìàòîLéå ,ïBòîL :Búúéî úòLa øîà àeä¨©¦§©¦¨¦§§¦§¨¥§©§¨§©§¦¦§¨¨§¨©¨§¦¨§¨¨©¦¦£¦¦§¥¥©©¨§©
Lc÷nä úéa áøçMî :úeëìî éâeøä ìò ïéãétñî ïéàL ,äòL äôøèpL àlà ,"åéðò éä ãéñç éä" øîBì eLwa àáa ïa äãeäé 'ø ìò©§¨¤¨¨¦§©¥¨¦¥¨¨¤¨¤¦§§¨¨¨¤¥©§¦¦©£¥©§¦¤¨©¥©¦§¨
íéøácä "äðáð òqî äîìL ïáà Búðaäa úéaäå" :øîàpL ,Lc÷nä úéa úà äîìL dða BaL øéîL :ïðaø eðz :'eë øéîMä ìèä¥©¨¦¨©¨¨¨¦¤¨¨§Ÿ¤¥©¦§¨¤¤¡©§©©¦§¦¨Ÿ¤¤§¥¨©¨¦§¨©§¨¦
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.åéðôa ãBîòì ìBëé äL÷ øác ìk ïéàå ,àøáð úéLàøá éîé úLMîe ,äøBòNk Búéiøa ,äæ øéîL :ïðaø eðz .íeìk äøéñç dðéàå§¥¨£¥¨§¨©¨¨¨¦¤§¦¨¦§¨¦¥¤§¥§¥¦¦§¨§¥¨¨¨¨¤¨©£§¨¨
áøçMî :éîà 'ø øîà .ïéøBòN éaeñ äàéìî ,øáà ìL éðèéàa BúBà ïéçépîe ,øîö ìL ïéâBôña BúBà ïéëøBk ?BúBà ïéønLî äna©¤§©§¦§¦¦§¦¤¤¤©¦¦§¦§¥¤£¨§¥¨¥§¦¨©©¦¦¤¨©
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.Bæì Bæ úBòébnL ãò úBàáe úBçôBúå øepúa úB÷aãpä úBøkë ézL :øîà éåìå .ïîLå Láãa äLBlépL äqéòì äîBãå ,äôð éab ìò©©¥¨¨§¨§¦¨¤¦¨¦§©§¤¤§¥¦¨©§¥¦¨©¦§¨§©§§¨©¤©¦§
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éæ" áéúëãk ,ïîB÷î íL ìò :øîBà øæòìà 'øå .íäéøác ïéôéiæîä íãà éða :ïðçBé 'ø øîà ?"íéôéæ" éàî ,'Bâå "ãåã:"úBìòáe íìèå ó ¨¦§©¦¦¨©¨¨§¥¨¨©§©§¦¦§¥¤§¤§¨¨¥©¥§¨§¦§¦¦¨¤¤§¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äðBîäå døãä ãøéå ÷ç éìáì äét äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨©£¨
"da æìòå dðBàLeelti elld miryxd oend lk ,xac ly eteqay §¨§¨¥¨

mpdiba.
,dpyna epipyíéðBLàøä íéàéáð eúnMîmineze mixe` elha. ¦¤¥§¦¦¨¦¦

,`xnbd zl`eyíéðBLàøä íéàéáð ïàîmixe` elha mzenay ©§¦¦¨¦¦
minezeìàeîLe ãåc äæ ,àðeä áø øîà .,øîà ïîçð áø .äîìLe ¨©©¨¤¨¦§¥§ŸŸ©©§¨¨©

s`÷éìñ àì ïéðîéæå ÷éìñ ïéðîéæ ,ãåc éîéamdl dzlr minrt - ¦¥¨¦¦§¦¨¦§¦§¦Ÿ¨¦
,dzlr `ly minrte ,mineze mixe`a daeyz÷Bãö ìàL éøäL¤£¥¨©¨

melya` iptn cec gxayk ,mineze mixe`aBì äúìòådaeyz, §¨§¨
øúéáà ìàLmineze mixe`aBì äúìò àìå,daeyzøîàpLeze`a ¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

oiprøúéáà ìòiå'.dprp `ly oeik dpedkd on wlzqpy ,eyexite ,' ©©©¤§¨¨
`xnbd dywn,ìàeîL øa äaø áéúî ,cec eznyny zxn` cvik ¥¦©¨©§¥

xn`p ixde ,mineze mixe` elha dnlye l`enyeLBøãì éäéå"©§¦¦§
äéøëæ éîé ìk íéäìà[Edixkf iniA]úBàøa ïéáîädéàî ,"íéäìà ¡Ÿ¦¨§¥§©§¨¦¥§©§¨©¥¦¦§¨¡Ÿ¦©

åàì`id ef di`x,íéneúå íéøeàamixe` einia mb eidy ixd ¨§¦§¦
,`xnbd zvxzn .minezeàìdi`x `l` ,mineze mixe`a.íéàéáða Ÿ¦§¦¦

,`ziixan `xnbd dywn cerLc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¥©¦§¨
Løâî éøò eìèa ,ïBLàø,yxbn maiaq gipdl eehvpy miield ixr - ¦¨§¨¥¦§¨

íãà ELçì íàå ,ãåc úéaî Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe¨§¦§¦¨©¤¤¦¥¨¦§¦§¨§¨¨
øîBìxn`p `lde ,mineze mixe` f` ewqty xne` dz` cvik ©

,ipy zia oipaa ,laaexf ziilraazk z` e`vn `l mipdkdn wlgyk
,mqegiíéLã÷ä Lãwî eìëàé àì øLà íäì àúLøzä øîàiå"©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦

,"íéneúå íéøeàì ïäk ãBîò ãò,mineze mixe` eid f` mby ixd ©£Ÿ¥§¦§¦
,[Bì øBîà]`l` ,jk yexitd oi`eéçiL ãò Bøéáçì øîBàL íãàk ¡§¨¨¤¥©£¥©¤¦§

,ãåc ïa çéLî àáéå íéúîelk`i `ly ,`zyxzd mdl xn` mb jk ¥¦§¨Ÿ¨¦©¤¨¦
yxetn ixd ,mineze mixe` eidie giynd `aiy cr miycwd on

mineze mixe`y ef `ziixaa,oey`xd ycwnd zia axgyn wx ewqt
l`eny cec md mipey`xd mi`iapy xn`y `ped ax lr dywe

.dnlye
íéðBLàøä íéàéáð ïàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàmzenay ¤¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦¨¦¦

,oey`x zia iniay mi`iapd lk ,mineze mixe` ewqtébçî é÷etàì§©¥¥©©
éëàìîe äéøëæ,ipyd ziad zligza e`apzdyeäðéð íéðBøçàc §©§¨©§¨¦§©£¦¦§

eid mdy ,`ziixaa jk epivne ,mineze mixe` eid `l mdiniae
,mipexg`d mi`iapdéëàìîe äéøëæ ébç eúnMî ,ïðaø eðúc§¨©¨¨¦¤¥©©§©§¨©§¨¦

LãBwä çeø ä÷lzñðd`eap ly,ìàøNiîmi`iapd eid mdy ixd ¦§©§¨©©¤¦¦§¨¥
,mipexg`dìB÷ úáa íéLnzLî eéä ïë ét ìò óàå,minyd on §©©¦¥¨¦§©§¦§©

eéä úçà íòtLminkgäðzð ,Bçéøéa àéøeb úéa úéiìòa ïéaeñî ¤©©©©¨§¦©£¦©¥§¨¦¦¦§¨
éeàøL ãçà íãà íëa Lé ,äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäéìò£¥¤©¦©¨©¦§¨§¨¥¨¤¨¨¤¨¤¨
íäéðéò eðúð ,Cëì éeàø BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥¨§¨¨§¥¥¤

únLëe ,ï÷fä ìläa,owfd lldåéðò éä ãéñç éä ,eäeãétñä §¦¥©¨¥§¤¥¦§¦¦¨¦¦¨¨
eéä úøçà íòt áeLå .àøæò ìL Bãéîìzminkgäéiìòa ïéaeñî ©§¦¤¤§¨§©©©¤¤¨§¦©£¦¨

íãà íëa Lé ,ïäì äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäì äðzð ,äðáéa§©§¤¦§¨¨¤©¦©¨©¦§¨§¨¨¤¥¨¤¨¨
,Cëì ïéàkæ BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL éeàøL ãçà¤¨¤¨¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥©¨¦§¨
éä åéðò éä ,eäeãétñä ,únLëe ,ïèwä ìàeîLa íäéðéò eðúð̈§¥¥¤¦§¥©¨¨§¤¥¦§¦¦¨¨¦

àeä óàå ,ìlä ìL Bãéîìz ,ãéñç,ohwd l`eny -úòLa øîà ¨¦©§¦¤¦¥§©¨©¦§©
Búúéî,f` eilr dzxyy ycewd gexaïBòîLoa oerny oax - ¦¨¦§

,l`xyi `iyp l`ilnbìàòîLéåepzpi ,lecb odk l`rnyi iax - §¦§¨¥
àáøçì,zeklnd zxfba axga dbixdl -éäBøáçåeidi md s` §©§¨§©§¦
àìè÷ì,zexg` zepeyn zezina dbixdl -ànò øàLeeidiàféáì ¦§¨¨§¨©¨§¦¨

,fal -ànò ìò éúéîì ïéãéúò ïéàébñ ï÷òåzecizr zeax zexve - §¨¨©¦¦£¦¦§¥¥©©¨
,mrd lr `aløîBì eLwa àáa ïa äãeäé éaø ìò óàåezena §©©©¦§¨¤¨¨¦§©

,bxdpykäòL äôøèpL àlà ,åéðò éä ãéñç éäitl ,ecitqdln ¦¨¦¦¨¨¤¨¤¦§§¨¨¨
úeëìî éâeøä ìò ïéãétñî ïéàL.zeklnd zni`n ¤¥©§¦¦©£¥©§

,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë øéîMä ìèa Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¨©©¨¦¨©¨¨
øéîLedføîàpL ,Lc÷nä úéa úà äîìL äða BaLziad oipaa ¨¦¤¨¨§ŸŸ¤¥©¦§¨¤¤¡©

,dnly dpayäðáð òñî äîìL ïáà BúBðaäa úéaäå"zeawne §©©¦§¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨

"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lk ofxbde,ïáúëk íéøácäenk ©§¨¦¦§¨¨
,lfxa ilka dezziq `le xinyd ici lr xdd on dze` eavgyéøác¦§¥

éaøøák àìäå ,ïk øîBì øLôà éëå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé ©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¦¤§¨©¥©£Ÿ§¨
øîàðxg` weqta"äøâîa úBøøBâî 'Bâå úBø÷é íéðáà äìà ìk" , ¤¡©¨¥¤£¨¦§¨§§¨©§¥¨

zenibt d`ln lfxa ilka -,zezzeqne zekezg mipa`d eidy ixd
lfxa ilkaøîBì ãeîìz äî ,ïk íà ,lfxa ilk lk'òîLð àì ¦¥©©§©Ÿ¦§©

,'BúBðaäa úéaa`l` ,lfxa ilk rnyp `l ziaay ,eyexitäéäL ©©¦§¦¨¤¨¨
ïé÷úîmze`ñéðëîe ,õeçaîzepken mze`,éaø øîà .íéðôaî ©§¦¦©©§¦¦¦§¦¨©©¦

äãeäé éaø éøác ïéàøðozaivgk zenly mipa`d eidyéðáàa ¦§¦¦§¥©¦§¨§©§¥
äéîçð éaø éøáãå ,Lc÷îzezzeqn mipa`d eidyBúéa éðáàaly ¦§¨§¦§¥©¦§¤§¨§©§¥¥

mipa`d eidy dingp iax `iady weqtd ixdy ,jlnd dnly
.xn`p ezia oipa oipra ,dxbna zexxebn

,`xnbd zl`eyäéîçð éaøåmipa`d z` mipwzn eidy xn`y §©¦§¤§¨
eixacl ,lfxa ilka ueganàúà éàîì øéîLjxev dfi`l - ¨¦§©¨¨

xinyd ,`xnbd daiyn .ede`iadíéðáà ,àéðúãëì ,déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨£¨¦
eìläihay zeny mdilr aezkl jixvy ,oyegde cet`d ly ©¨

,l`xyiøîàpL íeMî ,Béãa ïúBà ïéáúBk ïéàmdilréçezt' ¥§¦¨¦§¦¤¤¡©¦¥
,'íúBç,mkeza wewg ernynyíäéìò ïéèøñî ïéàåzeize`d z` ¨§¥§¨§¦£¥¤

àaøîàpL íeMî ,ìîæémdilr,'íúBàelîa'dpiidzy ernyny §¦§¥¦¤¤¡©§¦¨
,oexqg ila zenlyíäéìò áúBk àlàzenyd z` dligz,Béãa ¤¨¥£¥¤¦§

ïäì äàøîed z` eica zeneyxd mipa`l -ïäå ,õeçaî øéîL ©§¤¨¥¨¦¦©§¥
ïäéìàî úBò÷áð,zeize`d zxevaúò÷ápL Bæ äðéàúkdil`n ¦§¨¥£¥¤¦§¥¨¤¦§©©

úò÷ápL Bæ äò÷áëe ,íeìk äøéñç dðéàå änçä úBîéadznc` ¦©©¨§¥¨£¥¨§§¦§¨¤¦§©©
.íeìk äøéñç dðéàå íéîLbä úBîéa¦©§¨¦§¥¨£¥¨§

úéLàøa éîé úLMîe ,äøBòNk Búéiøa ,äæ øéîL ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦¤§¦¨¦§¨¦¥¤§¥§¥¦
ïéøîLî äna .åéðôa ãBîòì ìBëé äL÷ øác ìk ïéàå ,àøáð¦§¨§¥¨¨¨¨¤¨©£§¨¨©¤§©§¦
ìL éðhéàa BúBà ïéçéðîe ,øîö ìL ïéâBôña BúBà ïéëøBk ,BúBà§¦¦§¦¤¤¤§¦¦§¦§¦¤

øáàzxter ly fbx`a -.ïéøBòN éaeñ äàéìî £¨§¥¨¥§¦
àcðøt àøéL äìèa ïBLàø Lc÷î áøçMî ,énà éaø øîàoin - ¨©©¦©¦¦¤¨©¦§¨¦¨§¨¦¨§©§¨

,aeyg iynïBLàø Lc÷î áøçMî ,éëä énð àéðz .äðáì úéëeëæe§¦§¨¨©§¨©¦¨¦¦¤¨©¦§¨¦
,íéøîBà Léå .ìæøa áëøå ,äðáì úéëeëæe ,àcðøt àøéL äìèä§¨¦¨§©§¨§¦§¨¨§¤¤©§¤§¥§¦
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,xedhdíéçétväå íéôéæ Lácî õeçcr ,c`n miar miwyn mdy ¦§©¦¦§©©¦¦

,`xnbd zl`ey .dlrnl xfeg ,geliwd wqtpyky ick,íéôéæ éàî©¦¦
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רז יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äðBîäå døãä ãøéå ÷ç éìáì äét äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨©£¨
"da æìòå dðBàLeelti elld miryxd oend lk ,xac ly eteqay §¨§¨¥¨

mpdiba.
,dpyna epipyíéðBLàøä íéàéáð eúnMîmineze mixe` elha. ¦¤¥§¦¦¨¦¦

,`xnbd zl`eyíéðBLàøä íéàéáð ïàîmixe` elha mzenay ©§¦¦¨¦¦
minezeìàeîLe ãåc äæ ,àðeä áø øîà .,øîà ïîçð áø .äîìLe ¨©©¨¤¨¦§¥§ŸŸ©©§¨¨©

s`÷éìñ àì ïéðîéæå ÷éìñ ïéðîéæ ,ãåc éîéamdl dzlr minrt - ¦¥¨¦¦§¦¨¦§¦§¦Ÿ¨¦
,dzlr `ly minrte ,mineze mixe`a daeyz÷Bãö ìàL éøäL¤£¥¨©¨

melya` iptn cec gxayk ,mineze mixe`aBì äúìòådaeyz, §¨§¨
øúéáà ìàLmineze mixe`aBì äúìò àìå,daeyzøîàpLeze`a ¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

oiprøúéáà ìòiå'.dprp `ly oeik dpedkd on wlzqpy ,eyexite ,' ©©©¤§¨¨
`xnbd dywn,ìàeîL øa äaø áéúî ,cec eznyny zxn` cvik ¥¦©¨©§¥

xn`p ixde ,mineze mixe` elha dnlye l`enyeLBøãì éäéå"©§¦¦§
äéøëæ éîé ìk íéäìà[Edixkf iniA]úBàøa ïéáîädéàî ,"íéäìà ¡Ÿ¦¨§¥§©§¨¦¥§©§¨©¥¦¦§¨¡Ÿ¦©

åàì`id ef di`x,íéneúå íéøeàamixe` einia mb eidy ixd ¨§¦§¦
,`xnbd zvxzn .minezeàìdi`x `l` ,mineze mixe`a.íéàéáða Ÿ¦§¦¦

,`ziixan `xnbd dywn cerLc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¥©¦§¨
Løâî éøò eìèa ,ïBLàø,yxbn maiaq gipdl eehvpy miield ixr - ¦¨§¨¥¦§¨

íãà ELçì íàå ,ãåc úéaî Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe¨§¦§¦¨©¤¤¦¥¨¦§¦§¨§¨¨
øîBìxn`p `lde ,mineze mixe` f` ewqty xne` dz` cvik ©

,ipy zia oipaa ,laaexf ziilraazk z` e`vn `l mipdkdn wlgyk
,mqegiíéLã÷ä Lãwî eìëàé àì øLà íäì àúLøzä øîàiå"©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦

,"íéneúå íéøeàì ïäk ãBîò ãò,mineze mixe` eid f` mby ixd ©£Ÿ¥§¦§¦
,[Bì øBîà]`l` ,jk yexitd oi`eéçiL ãò Bøéáçì øîBàL íãàk ¡§¨¨¤¥©£¥©¤¦§

,ãåc ïa çéLî àáéå íéúîelk`i `ly ,`zyxzd mdl xn` mb jk ¥¦§¨Ÿ¨¦©¤¨¦
yxetn ixd ,mineze mixe` eidie giynd `aiy cr miycwd on

mineze mixe`y ef `ziixaa,oey`xd ycwnd zia axgyn wx ewqt
l`eny cec md mipey`xd mi`iapy xn`y `ped ax lr dywe

.dnlye
íéðBLàøä íéàéáð ïàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàmzenay ¤¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦¨¦¦

,oey`x zia iniay mi`iapd lk ,mineze mixe` ewqtébçî é÷etàì§©¥¥©©
éëàìîe äéøëæ,ipyd ziad zligza e`apzdyeäðéð íéðBøçàc §©§¨©§¨¦§©£¦¦§

eid mdy ,`ziixaa jk epivne ,mineze mixe` eid `l mdiniae
,mipexg`d mi`iapdéëàìîe äéøëæ ébç eúnMî ,ïðaø eðúc§¨©¨¨¦¤¥©©§©§¨©§¨¦

LãBwä çeø ä÷lzñðd`eap ly,ìàøNiîmi`iapd eid mdy ixd ¦§©§¨©©¤¦¦§¨¥
,mipexg`dìB÷ úáa íéLnzLî eéä ïë ét ìò óàå,minyd on §©©¦¥¨¦§©§¦§©

eéä úçà íòtLminkgäðzð ,Bçéøéa àéøeb úéa úéiìòa ïéaeñî ¤©©©©¨§¦©£¦©¥§¨¦¦¦§¨
éeàøL ãçà íãà íëa Lé ,äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäéìò£¥¤©¦©¨©¦§¨§¨¥¨¤¨¨¤¨¤¨
íäéðéò eðúð ,Cëì éeàø BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥¨§¨¨§¥¥¤

únLëe ,ï÷fä ìläa,owfd lldåéðò éä ãéñç éä ,eäeãétñä §¦¥©¨¥§¤¥¦§¦¦¨¦¦¨¨
eéä úøçà íòt áeLå .àøæò ìL Bãéîìzminkgäéiìòa ïéaeñî ©§¦¤¤§¨§©©©¤¤¨§¦©£¦¨

íãà íëa Lé ,ïäì äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäì äðzð ,äðáéa§©§¤¦§¨¨¤©¦©¨©¦§¨§¨¨¤¥¨¤¨¨
,Cëì ïéàkæ BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL éeàøL ãçà¤¨¤¨¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥©¨¦§¨
éä åéðò éä ,eäeãétñä ,únLëe ,ïèwä ìàeîLa íäéðéò eðúð̈§¥¥¤¦§¥©¨¨§¤¥¦§¦¦¨¨¦

àeä óàå ,ìlä ìL Bãéîìz ,ãéñç,ohwd l`eny -úòLa øîà ¨¦©§¦¤¦¥§©¨©¦§©
Búúéî,f` eilr dzxyy ycewd gexaïBòîLoa oerny oax - ¦¨¦§

,l`xyi `iyp l`ilnbìàòîLéåepzpi ,lecb odk l`rnyi iax - §¦§¨¥
àáøçì,zeklnd zxfba axga dbixdl -éäBøáçåeidi md s` §©§¨§©§¦
àìè÷ì,zexg` zepeyn zezina dbixdl -ànò øàLeeidiàféáì ¦§¨¨§¨©¨§¦¨

,fal -ànò ìò éúéîì ïéãéúò ïéàébñ ï÷òåzecizr zeax zexve - §¨¨©¦¦£¦¦§¥¥©©¨
,mrd lr `aløîBì eLwa àáa ïa äãeäé éaø ìò óàåezena §©©©¦§¨¤¨¨¦§©

,bxdpykäòL äôøèpL àlà ,åéðò éä ãéñç éäitl ,ecitqdln ¦¨¦¦¨¨¤¨¤¦§§¨¨¨
úeëìî éâeøä ìò ïéãétñî ïéàL.zeklnd zni`n ¤¥©§¦¦©£¥©§
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,dnly dpayäðáð òñî äîìL ïáà BúBðaäa úéaäå"zeawne §©©¦§¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨

"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lk ofxbde,ïáúëk íéøácäenk ©§¨¦¦§¨¨
,lfxa ilka dezziq `le xinyd ici lr xdd on dze` eavgyéøác¦§¥
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zenibt d`ln lfxa ilka -,zezzeqne zekezg mipa`d eidy ixd
lfxa ilkaøîBì ãeîìz äî ,ïk íà ,lfxa ilk lk'òîLð àì ¦¥©©§©Ÿ¦§©

,'BúBðaäa úéaa`l` ,lfxa ilk rnyp `l ziaay ,eyexitäéäL ©©¦§¦¨¤¨¨
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äãeäé éaø éøác ïéàøðozaivgk zenly mipa`d eidyéðáàa ¦§¦¦§¥©¦§¨§©§¥
äéîçð éaø éøáãå ,Lc÷îzezzeqn mipa`d eidyBúéa éðáàaly ¦§¨§¦§¥©¦§¤§¨§©§¥¥

mipa`d eidy dingp iax `iady weqtd ixdy ,jlnd dnly
.xn`p ezia oipa oipra ,dxbna zexxebn

,`xnbd zl`eyäéîçð éaøåmipa`d z` mipwzn eidy xn`y §©¦§¤§¨
eixacl ,lfxa ilka ueganàúà éàîì øéîLjxev dfi`l - ¨¦§©¨¨

xinyd ,`xnbd daiyn .ede`iadíéðáà ,àéðúãëì ,déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨£¨¦
eìläihay zeny mdilr aezkl jixvy ,oyegde cet`d ly ©¨

,l`xyiøîàpL íeMî ,Béãa ïúBà ïéáúBk ïéàmdilréçezt' ¥§¦¨¦§¦¤¤¡©¦¥
,'íúBç,mkeza wewg ernynyíäéìò ïéèøñî ïéàåzeize`d z` ¨§¥§¨§¦£¥¤

àaøîàpL íeMî ,ìîæémdilr,'íúBàelîa'dpiidzy ernyny §¦§¥¦¤¤¡©§¦¨
,oexqg ila zenlyíäéìò áúBk àlàzenyd z` dligz,Béãa ¤¨¥£¥¤¦§

ïäì äàøîed z` eica zeneyxd mipa`l -ïäå ,õeçaî øéîL ©§¤¨¥¨¦¦©§¥
ïäéìàî úBò÷áð,zeize`d zxevaúò÷ápL Bæ äðéàúkdil`n ¦§¨¥£¥¤¦§¥¨¤¦§©©

úò÷ápL Bæ äò÷áëe ,íeìk äøéñç dðéàå änçä úBîéadznc` ¦©©¨§¥¨£¥¨§§¦§¨¤¦§©©
.íeìk äøéñç dðéàå íéîLbä úBîéa¦©§¨¦§¥¨£¥¨§

úéLàøa éîé úLMîe ,äøBòNk Búéiøa ,äæ øéîL ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦¤§¦¨¦§¨¦¥¤§¥§¥¦
ïéøîLî äna .åéðôa ãBîòì ìBëé äL÷ øác ìk ïéàå ,àøáð¦§¨§¥¨¨¨¨¤¨©£§¨¨©¤§©§¦
ìL éðhéàa BúBà ïéçéðîe ,øîö ìL ïéâBôña BúBà ïéëøBk ,BúBà§¦¦§¦¤¤¤§¦¦§¦§¦¤

øáàzxter ly fbx`a -.ïéøBòN éaeñ äàéìî £¨§¥¨¥§¦
àcðøt àøéL äìèa ïBLàø Lc÷î áøçMî ,énà éaø øîàoin - ¨©©¦©¦¦¤¨©¦§¨¦¨§¨¦¨§©§¨

,aeyg iynïBLàø Lc÷î áøçMî ,éëä énð àéðz .äðáì úéëeëæe§¦§¨¨©§¨©¦¨¦¦¤¨©¦§¨¦
,íéøîBà Léå .ìæøa áëøå ,äðáì úéëeëæe ,àcðøt àøéL äìèä§¨¦¨§©§¨§¦§¨¨§¤¤©§¤§¥§¦

Leø÷ ïéé óàwven dyrpy -äìéác éìebéòk äîBcä ,øéðOî àaä ©©¦¨©¨¦§¦©¤§¦¥§¥¨
f` lha.

,dpyna epipyxinyd lha ycwnd zia axgyn.íéôeö úôBðå§¤¦
,`xnbd zl`eyäôvL úìBñ ,áø øîà .íéôeö úôBð éàîzwacpe ©¤¦¨©©¤¤¨¨

äôð éab ìò,ietipd zrya dpney aexnäLBlépL äqéòì äîBãå ©©¥¨¨§¨§¦¨¤¦¨
xak,ïîLå Láãalr `ed 'mitev'e ,dtpd wac my lr `ed 'ztep'e ¦§©§¤¤

.dilr dtvy my,øîà éåìåmd mitev ztepúBøkk ézLmgl §¥¦¨©§¥¦¨
øepza úB÷aãpäeiptec izy iab lr,ef oteca xkk ,miccvd on ©¦§¨©©

,dcbpky oteca xkkeúBàáe úBçôBúå,xepza jk lkúBòébnL ãò §§¨©¤©¦
Bæì Bæ'mitev'e ,ur itpr enk xkkd lcby ,sep oeyln `ed 'ztep'e §

.mitve migtez zexkkdy ,sv oeyln `ed,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©
mitev ztepàétévä ïî àaä Lác äæmdny mideabd mixdd on - ¤§©©¨¦©¦¦¨

,`xnbd zl`ey .wgxnl mitevòîLî éàîon `a yacdy ©©§©
,mideabd zenewndúLL áø íbøúîãkdpiyrz xy`k' weqtd lr §¦§©§¥©¥¤

,'mixeacdïééúîe àîìò éîeøa ïèééLå äúàéøac ïæzðc àîk§¨§©§¨©©§¨¨§¨§¨§¥¨§¨©§¨
àøeè éáNéòî àLáecdaeba zehye mixeacd zetry enk - §¨¥¦§¥¨

`a gaeynd yacdy ixd ,mixdd iayrn yac mi`iane ,mlerd
.mideabd zenewnn

xiykn zkqna dpyn `xnbd d`ian ,gaeyn yaca epwqry oeikoi
,df oipra zwqerdìk ,íúä ïðzdwyn÷Bvpäilkl xedh ilkn §©¨¨¨©¦

,`nhøBäèilkl `nhd ilkdn d`nehd z` xiardl xeaig epi` - ¨
,xedhdíéçétväå íéôéæ Lácî õeçcr ,c`n miar miwyn mdy ¦§©¦¦§©©¦¦

,`xnbd zl`ey .dlrnl xfeg ,geliwd wqtpyky ick,íéôéæ éàî©¦¦
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שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(רח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

ïéæaæánLmilhany -íäéáà ïécmiryxd,àBáì ãéúòìjke ¤§©§§¦¦£¦¤¤¨¦¨
,ïäî òøtéì ãéúò äzàL øçàî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì íéøîBà§¦§¨¨¦¤¨¥©©¤©¨¨¦¦¨©¥¤

ía íäépéL äúéä÷ä änì.epzephwa epzzina myprl ¨¨¦§¥¨¦¥¤¨
ìk eéä ,ãåc ìL Búlôz àìîìà ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨©§¤¤§¨¦§¨¥§¦¨¤¨¦¨¨

ìàøNézelbaááø éøëBî,mzeipr jezn ,miqe`n mixace mipney - ¦§¨¥§¥§¨
øîàpLzelba eidiyk mby ,l`xyi lr cec yway ,milidza, ¤¤¡©

íäì äøBî 'ä äúéL',eyexity 'iiprl ozz`ly ick ,xyere zexn m ¦¨¨¨¤
.zene`d ipira jk lk mifape mizegt eidi

eéä ,÷ewáç ìL Búlôz àìîìà ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¤¤§¨¦§¨¥§¦¨¤£©¨
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qFpwxFd dkElOd lr oihhFwzn EidW¤¨¦§§¦©©§¨§§

:qElAFhqix`e.õeçaî ñBð÷øBä äéälr xv §©¦§§¨¨§§¦©¨©

:miInFx lig FOr `iade milWExiìLîíäì íéìL §¨©¦§¥¦¦¥¦¦§©§§¦¨¤
.ätwa óñk éøðéc:micinYl dMWNd znExYn ¦¨¥¤¤©ª¨¦§©©¦§¨©§¦¦

.ãçà ï÷æ íL äéä:miptAn.íäì æòìozF`l ¨¨¨¨¥¤¨¦¦§¦¨©¨¤§¨

:uEgAW.äòæòcæð åéðøtö õòðKlOd zngn ¤©¨©¦¨§¨¦§©§§¨¥£©©¤¤

:FnW lENg lr dxrAW.'eë eðéðL äðL dúBà ìòåz` zFligd Eaixgd dpW DzF`W ¤¨£¨©¦§§©¨¨¨¨¦¤¨¨¨¤¡¦©¥¤

,mitixv zFBBn xnrd z` dpW DzF` `iadl Kxvde milWExi zpicn zFaiaQW mirxGd©§¨¦¤§¦§¦©§¨©¦§ª§©§¨¦¨¨¨¤¨Ÿ¤¦©§¦¦

aizkcM milWExil aFxTd on `iadl xnrd zevn mipXd x`WaE(bk `xwIe)EaixwY lnxM ¦§¨©¨¦¦§©¨Ÿ¤§¨¦¦©¨¦¨©¦§¦§¦©¦§¨©§¤©§¦

zlAXd xM oi`e KrnznE WAizn wFgxn `A `EdWkE ,EPOn `ln xMde gl rxGd `dIW¤§¥©¤©©§©¨¨¥¦¤§¤¨¥¨¦§©¥¦§©¥§¥¨©¦Ÿ¤

:oirxBd on `lnì.éñøeñ ïBLoFWll `Ed aFxw ¨¥¦©©§¦¨§¦¨¦§

,inlWExi zxnB oFWl dGW ip` xnF`e ,inx £̀¨¦§¥£¦¤¤§§¨©§©§¦

:`"iixey `"bpil FzF` oixFw mlFrd zFO`eBà §ª¨¨¦

ì.éðåé ïBLdti oei oFWlE ,oei ux`l oiaFxw EidW §§¨¦¤¨§¦§¤¤¨¨§¨¨¨¨

:FA xRql Fl dide dGn.áéúëc éàî`N` qxB `l ¦¤§¨¨§©¥©¦§¦Ÿ¨©¤¨

eilrW xn`e Fnvr lr df `xwn `xw y"x¨¨¦§¨¤©©§§¨©¤¨¨

lMd on xzFi ikaA eipir z` llFrl:.äììBò §¥¤¥¨¦§¦¥¦©Ÿ§¨
:ipir z` zlEpn.éLôðì:izFxFw ipRn iWtp lr §©¤¤¤¥©§©§¦©©§¦¦§¥©

.éîB÷ øtñîzixFlA giPnE eiptNW FxrU §©¥¥§¨¤§¨¨©¦©§¦

:eixFg`n.éøBîàä éëøcîzixFlA oigiPn odW ¥£¨¦©§¥¨¡¦¤¥©¦¦§¦

:miakFM zcFar mWl.äøBz øôñ æðâðlrA didW §¥£©¨¦¦§¨¥¤¨¤¨¨©©

EN`M eitA zFxEcqE ,dAxd drEnW iRn zFkld£¨¦¦§¨©§¥§§¦§¦

oixcdpqA xn`cM xtQA aEzM(.gq sC)dAxd ¨©¥¤¦§¨©§©§¤§¦©©§¥

dpFW ip`W `N` cFr `le ,izFAxn iYcnl dxFY¨¨©§¦¥©©§Ÿ¤¨¤£¦¤

WlWE oi`EXw zFrihpA zFkld mitl` zWlW§Ÿ¤£¨¦£¨¦§¦¦¦§Ÿ

:dGr zxdaA zF`n.äáLçîe äöòxidf didW ¥§©¤¤©¨¥¨©£¨¨¤¨¨¨¦

miqxFwiR`d zaEWzaE zFkldA iwaE zFWxcA¦§¨¨¦©£¨¦§©¨¡¦§¦

dbibgC w"ta 'ixn`cM mdifnxA oiadlE(:d sC) §¨¦§¦§¥¤¦§¨§¦©£¦¨©

olr iedY i`n opAx Dil Exn` DiWtp gp iM¦©©§¥¨§¥©¨¨©¤¡¥£¨

l`xUi ipAn dvr dca` odl xn` ,mipiOn¦¦¦¨©¨¤¨§¨¥¨¦§¥¦§¨¥

:miakFM icaFr lW dnkg dgxqp.äøBz éòBøæ ¦§§¨¨§¨¤§¥¨¦§¥¨
lr dR lrAW dxFY inrh KFnqle `xaq wnrŸ¤§¨¨§¦§©£¥¨¤§©¤©

zFpFWlE mixzid zFIzF`e zF`xwOd iWxcn¦§§¥©¦§¨§¦©§¥¦§

:`xwOA miPYWOd.äéøæò ïa øæòìà éaøxiWr ©¦§©¦©¦§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦

'ixn`cM ded(:cp sC zAW)ded ilbr itl` xqixY £¨¦§¨§¦©¨©§¥©©§¥¦§¥£¨

:`YW lM Dixcrn xVrn.àðà àkéàcip`W §©¥¥¤§¥¨©¨§¦¨£¨¤£¦

:ozepr©§§¨

äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨
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Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå ìàBL ïéàå ,äìcìãå àìæà̈§¨§©§§¨§¥¥§¥§©¥©¦¥
ïòMäìàtöeç ,àçéLî úBáwòa .íéîMaL eðéáà ìò §¦¨¥©¨¦¤©¨©¦§¦§§¦¨§¨

,ø÷Béa ïéiäå déøt ïzz ïôbä .øéîàé ø÷Béå àbñé¦§¥§¤©£¦©¤¤¦¥¦§¨§©©¦§¤
äéäé ãòåå úéa .úçëBz ïéàå úeðéîì Côäz úeëìîe©§¥¨¥§¦§¥©©¥©©¦§¤
ìeábä éLðàå ,íBMé ïìábäå ,áøçé ìéìbäå ,úeðæì¦§§©¨¦¤¡©§©©§¨¦§©§¥©§
,çøqz íéøôBñ úBîëçå ,eðpBçé àìå øéòì øéòî eááBñé§§¥¦§¦§Ÿ§¨§¨§§¦¦¨©
éðt íéøòð .úøãòð àäz úîàäå ,eñàné àèç éàøéå§¦§¥¥§¦¨£§¨¡¤§¥¤¡¤¤§¨¦§¥
,áà ìåeðî ïa ,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦¥§©¥¨
,Búéá éLðà Léà éáéà ,dúîça älk ,dnàa äî÷ úa©¨¨§¦¨©¨©£¨Ÿ§¥¦©§¥¥
ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,áìkä éðôk øBcä éðt§¥©¦§¥©¤¤©¥¥¦§©¥¥¨¦§©

:íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì eðì Lé äî'îâ:áø øîà ¨¥¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦¨©©
eðL àììLå ñãä ìL ìáà ,úéøôâå çìî ìL àlà Ÿ¨¤¨¤¤©§¨§¦£¨¤£©§¤

ãøåå ìLå ñãä ìL óà :øîBà ìàeîLe .øzeî ãøåå¤¤¨§¥¥©¤£©§¤¤¤
ìL óà :øîà éåìå .øzeî úìéç ìLå íéð÷ ìL ,øeñà̈¤¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©©¤
ìL óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥©¤
?"ñeøéà" éàî :ñeøéàä ìòå :øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§©¨¦©¦
,àðeä áø øa äaø .àîet ãçc àìáè :øæòìà 'ø øîà̈©¤§¨¨©§¨§©¨©¨©©¨
øîà .déøáz ,deáà àúà .àøeaðè déøáì déì ãáò£©¥¦§¥©§¨£¨£©§¥¨©
àîetà déì ãéáò ìéæ ,àîet ãçc àìáha óìçéî :déì¥¦£©©©§¨§©¨¦£¦¥©¨
eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta :àæéô÷c àîetà Bà àáöçc©£¨¨©¨¦§¦¨©§¤¦¨§
äaø øîà ?"úBlk úBøèò" éàî :'eëå úBlk úBøèò ìò©©§©©©§©¨©©¨
éîð àéðz .áäæ ìL ,øéò :ïðçBé 'ø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©¨¨¦¤¨¨©§¨©¦
äNBò ìáà ,áäæ ìL øéò ?úBlk úBøèò eäæéà :éëä̈¦¥¤©§©¦¤¨¨£¨¤
íéðúç úteç ìò óà :àðz .úìéî ìL äték dúBà¨¦¨¤¥¨¨¨©©©£¨¦

úéøBäæ ,íéðúç úteç ïä elà :éëä éîð àéðz .úBáäæenä úéøBäæ ?"íéðúç úteç" éàî .eøæb̈§©©£¨¦§¦©§£©§¨©¦¨¦¥¥©£¨¦§¦
ìò äæ éàðBîLç úéa éëìî eøvLk ,ïðaø eðz :úéðååé Bða úà ãnìé àlL :äöøiM äî ìk da äìBúå úéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä©§££¨¤©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥¥©§©¤©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa .íéðôaî ñeìaBèñéøàå õeçaî ñBð÷øeä äéä äæãçà ï÷æ íL äéä .íéãéîz ïäì ïéìòîe ,äte÷a íéøðéc ïéìL ¤¨¨§¨¦©§©¦§§¦¦§¦§¨§¨§©§§¦¦¨¦§¨©£¦¨¤§¦¦¨¨¨¨¥¤¨
ìL ,øçîì .íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk :ïäì øîà ,úéðååé úîëça íäì æòì ,úéðååé úîëça øékî äéäLíäì eìL ¤¨¨©¦§¨§©§¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨¦§§¨¤

:eøîà äòL dúBà .äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð ,åéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék .øéæç íäì eìòäå äte÷a íéøðéc¦¨¦§¨§¤¡¨¤£¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨¨¨¨¨§
ézLe ,íéôéøö úBbbî øîBò àáe äNòî :eðéðL äðL dúBà ìòå .úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà̈¨¨¤§©¥£¦¦§¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨¨¦©£¤¨¤¦©§¦¦§¥

ì ìàøNé õøàa :éaø øîàäå ?éðéà ,øëBñ ïéò úò÷aî íçläì éà ,àlà ?änì éñøeñ ïBLì éà LãBwä ïBLóñBé áø øîàå .úéðååé ïBL ©¤¤¦¦§©¥¥¦¦§¨¨©©¦§¤¤¦§¨¥¨§¦¨¨¤¨¦§©¤¦¨§¨¦§¨©©¥
ì ìááaì Bà ,àlà ?änì énøà ïBLì Bà LãBwä ïBLì .éñøt ïBL?àøéñà éî úéðååé úîëçå .ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé ïBL §¨¤¨£©¦¨¨¤¨§©¤¨©§¦¨§¨¦§§¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦¦£¦¨

eéä íéãìé óìà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" áéúëc éàî :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦¤¤§¨¦¨
éðàL .àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk éðà àlà ïäî øéizLð àìå ,úéðååé äîëç eãîì úBàî Lîçå ,äøBz eãîì úBàî Lîç ,àaà úéáa§¥©¨¨¥¥¨§¨§¨¥¥¨§¨§¨§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨¤£¦©¨§©§¨¨¥
,éîB÷ øtñì Bì eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáà .éøBîàä éëøcî äæ éøä ,éîB÷ øtñî àéðúc ,eåä úeëìnì ïéáBø÷ã ,ìàéìîb ïaø úéa ìL¤¥©¨©§¦¥¦§¦©©§¨§©§¨§©¥¦£¥¤¦©§¥¨¡¦©§¤§¥¦¦§©¥¦
älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta :úeëìnì ïéáBøwL éðtî úéðååé äîëç ïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìL .úeëìnì áBø÷ àeäL¤¨©©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©§¨¦¦§¥¤§¦©©§©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨
únMî .äøBz øôñ æðâð øæòéìà 'ø únMî :ïðaø eðz :äîëçä äìèa ïðçBé ïaø únMî :àúeòéðö íeMî ?àîòè éàî :'eëå ïBéøtàä©¦§§©©£¨¦§¦¨¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨©¨¨¦¤¥¡¦¤¤¦§©¥¤¨¦¤¥
eìèa äéøæò ïa øæòìà 'ø únMî .äîëçä úBðééòî eîzzñðå äøBú éòBøæ eìèa àáé÷ò 'ø únMî .äáLçîe äöò äìèa òLBäé 'ø§ª©¨§¨¥¨©£¨¨¦¤¥£¦¨¨§§¥¨§¦§©§©§§©¨§¨¦¤¥¤§¨¨¤£©§¨¨§
,íéãéñç eìèa àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa àñBc ïa àðéðç 'ø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L ,äîëç úBøèò©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¥¤¨§¨¨§£¦¦
.ïéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .ïéðc÷Mä eìèa éàfò ïa únMî .íéãéñç épèwî äéäL ?àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå§¨¨¦§¨§©¨¥¤¨§¨¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦
áø déì øîà :àèç úàøéå äåðò äìèa éaø únMî :úBøö eìtëeä éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©

:àðà àkéàc ,àèç úàøé éðúéz àì :àpúì ïîçð áø déì øîà .àðà àkéàc ,äåðò éðúéz àì :àpúì óñBé¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨£¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

`hg `xi.

äèBñ úëqî dì à÷éìñe äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨§¦¨¨©¤¤¨
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ריי שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
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áéúëãk ,BîB÷î íLjk enyy mewn yiy ryediaéæ'íìèå ó ¥§§¦§¦¦¨¤¤
øîBà äzà øáca àöBik ,'úBìòáe,milidza xn`py dnaàBáá" §¨©¥©¨¨©¨¥§
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המשך ריאוב למסכת סוטה ליום אברעים ושמונה לעומב עמוד ר

נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

"ואמת הוי' לעולם" – בעבודת הנשים
ה. ענין זה )"ואמת הוי'" – לאחד עניני עולם עם אלקות( הוא גם בנשי ובנות ישראל: 
למרות שהם עסוקות בניהול כל עניני הבית, שהם ענינים גשמיים, כמו קניית כל צרכי הבית 
ולשלם עבורן, וכן לנהל את כל חשבונות הבית שההוצאות יהיו בהתאם להכנסות. והן עסוקות 
ענינים1. הנה עליהם  ומכמה  הן פטורות מלימוד תורה  זה  ומטעם  יותר מהבעל,  ומוטרדות 
לדעת שבאמיתות הענינים הרי ההתעסקות בכל זאת היא רק ביטוי של "ואמת הוי' לעולם" – 
לגלות בכל עניני הבית שהבעה"ב האמיתי בו הוא הקב"ה, וכאשר הנהגת הבית היא באופן 

כזה אזי יש ברכה בעניני הבית.

כלי  צריך לעשות  היינו, שהאדם  הוי' אלקיך בכל אשר תעשה",  "וברכך  שהרי כתיב2 
לברכה, אבל הברכה עצמה תלוי' רק בהקב"ה. וכמ"ש3 "לא לחכמים לחם", שישנם חכמים 
גדולים בחכמת המסחר, ואעפ"כ הם עניים, כי העושר תלוי אך ורק בהקב"ה, "ברכת הוי' 
היא תעשיר"4. ולכן אמרו חז"ל5 יתפלל "למי שהעושר והנכסים שלו", שיתן ברכה והצלחה 
בעניני הבית, ויראו את התממשות ברכת ה', שהכסף ינוצל רק לדברים טובים ומועילים )ולא 

עבור רופאים ותרופות וכו'(.

זו  בידיעה  חדורים  שיהיו  באופן  אותם  שמחנכים  הילדים,  חינוך  בעניני  גם  הוא  וכן 
ש"ממך הכל ומידך נתנו לך"6, ובמילא כל עניני התורה והמצוות הם באופן של שמחה וטוב 

לבב, כולל שנתינת הצדקה שלהם היא בשמחה ובסבר פנים7 יפות8.

1( קידושין לד, ב.  
2( פ' ראה טו, יח. וראה דרמ"צ קז, ב. קונטרס ומעין מאמר כה פ"א.

3( קהלת ט, יא.
4( משלי י, כב.

5( קידושין בסופה.
6( דברי הימים-א כט, יד.

7( בשיחה כאן דובר אודות התיקון של מ"ש )יחזקאל ח, יד( וה"נשים יושבות מבכות את התמוז", לענין טוב ומועיל שמשתמשים 
בתכונותיהם רק לעבודת ה'. עיי"ש. 

8( משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ד. 
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àöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð .äðùîdlbrd ¦§¨©¥©¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¥¥
øãòa äòøúå,`id oileg oiicry`vnpøáwz ,äìâòä äôøòpMî §¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥

dîB÷îaitl ,zerha dtxrpy mixne` oi`e ,d`pda dxeq`eìòL ¦§¨¤©
dúléçzî äúàa ÷ôñdtixr zryae ,bxedd in rcep `lyäøték ¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨
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,âøBää àöîð Ck øçàå`l` ,dlbrd ztixra eypern xhtp epi` §©©¨¦§¨©¥
.âøäé äæ éøä£¥¤¥¨¥
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.zecr mey epiptl oi` ,dygkd yiy jezny
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,ïéôøBò.mipy mewna micner cg` ly eixac oi`yíéøîBà íéðL §¦§©¦§¦
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gvex dyrpyne.ïçöøä ïa BúBø÷ì eøæç̈§¦§¤¨©§¨
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,'leky`' `xwp mlydäúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨
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f`e ,htyndíeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦
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eaøMîdaeh mdl dyery inl mixne`d mipiicd'EúáBè éðìa÷î' ¦¤©§©§¥¦¨§
éúBáBè éð÷æçîe','Ejk awre ,mipiicd on mi`xi mpi`Léà' eaø ©£¦©¦¤©¦

,'äNòé åéðéòa øLéäf`e ,miphwd lr milecbd zni` oi`eíéìôL ©¨¨§¥¨©£¤§¨¦
eìtLeä íéäBábäå eäaâeä,ltyl deab oia xkip oi`eàúeëìîe §¨§©§¦§¨©§¨

àìåðå àìæà.zleepzne zkled l`xyi zeklne - ©§¨§©§¨
ïéò éøö eaøMî,mixg`l zepdlnóøè éôøBèå,miplfb -eaø ¦¤©¨¥©¦§§¥¤¤©

álä éönàîdwcv mdl zzln miiprd on,úBåìälî íéãé éöôB÷å §©§¥©¥§§¥¨©¦¦§©§
ïô Eì øîLä" äøBza áeúkM äî ìò eøáòåjaal mr xac didi §¨§©©¤¨©¨¦¨¤§¤

lrila'Bâå'd l` jilr `xwe el ozz `le oeia`d jig`a jpir drxe §
"`hg ja dide.

eaøMîzekledd miyp'íéðéò úBø÷Nîe ïBøâ úBéeèð'lr ze`ae ¦¤©§¨§©§¥¨¦
se`ip icil jk icieaø ,mikixve ,mdizeypl mi`pwnd milrad ©

ozewydle÷ñtL àlà ,íéønä íéîxen`k ,wecaln mixnd mind ©¦©¨¦¤¨¤¨§
.lirl

íéîiä eèòîúð ,úBðzî éìa÷î eaøMîmc`d iig lyeøv÷úðå ¦¤©§©§¥©¨¦§©£©¨¦§¦§©§
.'äéçé úBðzî àðBNå' áéúëc ,íéðMä©¨¦¦§¦§¥©¨¦§¤

álä éçeçæ eaøMîrenyl mivn`zn mpi`e mzpia lr mikneqd - ¦¤©§¥©¥
jk awre ,mdizeax z` micinlzd epiad `l ,max itn ahideaø©

.ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥
eaø ,ïkøBö ìk eLnéL àlL ìléäå éànL éãéîìz eaøMî¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨§¨©

.úBøBz ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥
eéä ,íéáëBk éãáBòä ïî ä÷ãö éìa÷î eaøMîlekiakìàøNé ¦¤©§©§¥§¨¨¦¨§¥¨¦¨¦§¨¥

øBçàì íäå íéðôì ìàøNé ,ähîì íäå äìòîì,diwp oeyla §©§¨§¥§©¨¦§¨¥§¨¦§¥§¨
jtidl `id dpeekde.

,dpyna epipy'eë øæòBé ïa éñBé únMîzeleky`d elha.zl`ey ¦¤¥¥¤¤¤
,`xnbdìkäL Léà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .úBìBkLà éàî©¤§¨©©§¨¨©§¥¦¤©Ÿ

Ba.dgky `le ,mbt da oi`e zn` ezxezy -
,dpyna epipy.'eë øOònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäk ïðçBézl`ey ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©§©¥

,`xnbdàîòè éàî.zexyrnd iecie z` lhiaéaøa éñBé éaø øîà ©©£¨¨©©¦¦§©¦
BúBà ïéðúBð ïéàL éôì ,àðéðçoey`x xyrn z` -,Bðewéúk £¦¨§¦¤¥§¦§¦

íiåìì éáäéc øîà àðîçøc,miiell edepziy - §©§¨¨¨©§¨£¥©§¦¦
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ריד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dheq(iriax meil)

,el` milwc oke ,yi` da xar `l jkle ,aeyil oey`xd mc` dilr
`l` ea didi `ly ,oey`xd mc` xfb jk ik ,milwc wx yi df mewna
mc` zepyn milwcdy mixne`y dna mipeekzn jkle ,milwc aeyi

oey`xd.,`xnbd zxtqnéMà áøì déåìà éëcøî áøeax ©¨§§©©§¥§©©¦
.àøec éa ãò ,dì éøîàå ,éték éa ãòå àéðBøâäî¥©§§¨§©¥¦¥§¨§¦¨©¥¨

äeìúîe äeìî BðéàL ìk ,øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîàlk - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¨¤¥§©¤¦§©¤
`ed ixd ,edeeliy gipn epi`y in oke ,exag z` deln epi`yeléàk§¦

òLéìàì Bçéøé éLðà eäeeéì éìîìéàL ,íéîc CôBLjldyk ¥¨¦¤¦§¨¥¦©§¥§¦¤¡¦¨
jke ,ea miqlwzn zewepizd eid `l ,mxirníéaec äøéb àìŸ¦¨¦

.úB÷Bðézì,dyrnd z` `xnbd d`ianeøîàpL`iapd ryil` lr ©¦¤¤¡©
mind z` `tixy xg`egixiaäìò àeäå ìà úéa íMî ìòéå" ,©©©¦¨¥¥§Ÿ¤

äìò Bì eøîàéå Bá eñì÷úéå øéòä ïî eàöé íépè÷ íéøòðe Cøcá©¤¤§¨¦§©¦¨§¦¨¦©¦§©§©Ÿ§£¥
,"çø÷ äìò çø÷,`xnbd zyxtnezçø÷äL äìò ,Bì eøîà- ¥¥©£¥¥¥©¨§£¥¤¦§©§¨

zpwexyíB÷nä úà eðéìòepiid ,mirx mind eidy cer lky ¨¥¤©¨
eiykre ,epxkne xg` mewnn min ep`ady ici lr miqpxtzn

.epizqpxt z` zgtw ,mind z` z`txy
,`xnbd zx`an cerpè÷ íéøòðe' éàî'íémd milecb mixrp ixd ©§¨¦§©¦

mixrp mpi` miphwe ,miphw mpi`e,øæòìà éaø øîà ,e`xwp mixrp ¨©©¦¤§¨¨
my lríépè÷ ,úBönä ïî íéøòBðnLmy lr mi`xwpépèwî eéäL ¤§¨¦¦©¦§§©¦¤¨¦§©¥
äðîà.mind ietix ici lr mzqpxt wqtd lr eb`cy jkaàðz £¨¨¨¨

,jk lr xg` yexit `ziixaaïîöò eæaæáe ,eéä íéøòðz` ebidpd - §¨¦¨¦§§©§¨
oeifaa mnvré÷úî .íépè÷k,óñBé áø dì óiyewd dnjka ¦§©¦©§¦¨©¥

,miphw mbe mixrp mb miiexwyàîìãå`l` mlibl iepik epi` mixrp §¦§¨

jk miiexwïîB÷î íL ìò,eid miphwe ,'oxerp' dnyy xirn e`ay ©¥§¨
áéúk àì éî,df oirk xn`p `l ike -eaLéå íéãeãâ eàöé íøàå" ¦Ÿ§¦©£¨¨§§¦©¦§

ïì àéL÷å ,"äðè÷ äøòð ìàøNé õøàî`id cvik ,ok enkäøòð ¥¤¤¦§¨¥©£¨§©¨§©§¨¨©£¨
äpè÷e,dphw dpi`e `id dxyr mizy za dxrp `ldéaø øîàå §©¨§¨©©¦

äpè÷ ,úãtdzidïøBòð ïîco`k mb xn`p jke ,oxerp xird on - §¨§©¨§¦§¨
,`xnbd zvxzn .miphw mixrp oipraíúädphw dxrp oipraàì ¨¨Ÿ

LøôîaezkddîB÷î`ed 'dxrp'y yxtl ozip jkl ,d`a `id oi`n §¨¥§¨
eli`e ,dnewn my lràëämiphwd mixrpd oipraïîB÷î LøBôî ¨¨§¨§¨

.mnewn my lr `ed 'mixrp'y yxtl oi` jkle ,egixin e`viy
,my xn`p cer,"'ä íLa íìì÷éå íàøéå åéøçà ïôéå"zyxtn ©¦¤©£¨©¦§¥©§©§¥§¥

,`xnbdLnî äàø ,áø øîà ,äàø äî,ezii`xa myiprdy - ¨¨¨¨©©¨¨©¨
íéîëç eðúpL íB÷î ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúãk¦§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨¤¨§£¨¦

íäéðéòdrxl,dzid d`vezd,øîà ìàeîLe .éðBò Bà äúéî Bà ¥¥¤¦¨¦§¥¨©
äàøycwd gexaíéøetkä íBéa ïnà ïäa äøaòúð ïlekL`edy ¨¨¤¨¦§©§¨¨¤¦¨§©¦¦

.dhnd yinyza xeq`y meiúéøBìa ,øîà àçôð ÷çöé éaøå- §©¦¦§¨©§¨¨©§¦
sxerd ixeg` milcbny xryäàøyiyíéiøBîàk ïäìjkle ¨¨¨¤¨¡¦¦

mllwäàø ,øîà ïðçBé éaøå .ycwd gexaïäa äúéä àlL §©¦¨¨¨©¨¨¤Ÿ¨§¨¨¤
äåöî ìL úéçeìçìmllw jkle.,`xnbd zl`eyeäééòøæa àîìãå ©§¦¤¦§¨§¦§¨§©§©§

äåä äåäéð.mllwl ie`x oi`e ,zilelgl didz -øæòìà éaø øîà ¤¡¨£¨¨©©¦¤§¨¨
zigelgl oi`y d`xúBøBcä ìk óBñ ãò íòøæa àìå ía àìjkle Ÿ¨§Ÿ§©§¨©¨©

mllw.
,my xn`p mllw ryil`y ixg`øòiä ïî íéaec íézL äðàözå"©¥¥¨§©¦¦¦©©©

,"íéãìé éðLe íéòaøà íäî äðò÷ázå©©§©§¨¥¤©§¨¦§¥§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dheq(iyily meil)

,zwelgnd mrh z` `xnbd zx`aneøî ,éâìôéî÷ éàîaiax - §©¨¦§§¥©
xfril`ìéôð dézëeãa déôeb ,øáñcnry mewna bexdd ly eteb - ¨©¥§§¥¨¦

eli`e ,ltp my dknd zrya eaìéôðå éãàðc àLéøekxc y`xd - ¥¨§¨¥§¨¦
,sebd mewna eze` mixaew jkle ,xg` mewna letile enewnn cepl

.ezlitp `id myyøîe`aiwr iax -ìéôð ìéôðc àëéä àLéø ,øáñ ©¨©¥¨¥¨§¨¦¨¦
eli`e ,bxdpe fzedy mewna letil ekxc y`xd -èéäøc àeä àôeb¨§¨¦

ìéæàjkle ,xg` mewna letile dkedy xg` uexl ekxc sebd - ¨¦
ezlitp `id myy ,y`xd mewna eze` mixaew.

,dpyna epipy,ïéããBî eéä ïéàîiax ,exeaihn xne` xfril` iax ¥©¦¨§¦
,`xnbd zx`an .enhegn xne` `aiwréâìôéî÷ éàîami`pzd §©¨¦§§¥

,dpynayøî`aiwr iax -détàa àúeiç øwéò ,øáñxwir - ©¨©¦¨¦¨§©¥
,eay dbixdd xwir `id my `linne ,et`a `id mc`d ly ezeig

.enhegn oiccen jkleøîexfril` iax -øáñàúeiç øwéò , ©¨©¦¨¦¨
déøeaéèa`id my `linne ,exeaiha `id mc`d ly ezeig xwir - §¦¥

.exeaihn oiccen jkle ,ezbixd xwir
,`xnbd zl`eyàîéì,`aiwr iaxe xfril` iax zwelgnéðä ék ¥¨¦¨¥

éàpz,`ziixaa epipyy ,el` mi`pz zwelgna dielz -ïëéäî ©¨¥¥¥¨
øöBð ãìeä,en` irna xveedl ligzn -øîBà àeä ïëå ,BLàøî ©¨¨©¥Ÿ§¥¥

"éæBâ äzà éîà éòîî"iy`xn in` irna ipzxvi dz` ,eyexity, ¦§¥¦¦©¨¦
,y`xl iepik `ed 'ifeb'y oipne''Bâå éëéìLäå Cøæð éæâ' ,øîBàå§¥¨¦¦§¥§©§¦¦§

.y`xd xry zfifb eyexity,øîBà ìeàL àaàligzn cleed ©¨¨¥
xveedl,Cìéàå Cìéà BLøL çlLîe ,Bøeaéhî,xn`p jk m`e ¦¦§©¥©¨§¥¨§¥¨

meyn `ed ,et`a `id mc` ly ezeig xwiry xn`y `aiwr iaxy
xfril` iaxe ,ey`xn `id ezxivi zligzy `nw `pzk xaqy
xaqy meyn `ed ,exeaiha `id mc` ly ezeig xwiry xn`y

.exeaihn `id ezxivi zligzy le`y `a`k
,`xnbd daiynàîéz eléôàenhegn oicceny xaeqd `aiwr iaxy £¦¥¨

zhiyk xaqìeàL àaàexeahn `id cled zxiviy,yàì ïàk ãò ©¨¨©¨Ÿ

ìeàL àaà øîà÷,éðòì àlàãìå øözéî éëc ,äøéöé ï ¨¨©©¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¦¦§©¨¨
øözéî déúòéönî,xvep ezrivn`n cleed xvepyky -ïéðòì ìáà ¦§¦£¥¦§©£¨§¦§©

àîìò éleëc ,àúeiçzeigd xwiry eceiìk" ,áéúëc ,àeä détàa ¦¨§¥¨§¨§©¥¦§¦Ÿ
."'Bâå åétàa íééç çeø úîLð øLà£¤¦§©©©¦§©¨§

,ziyily dhiy dpyna epipy cer,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
.Bøàevî ,ììç äNòpL íB÷nî,`xnbd zx`anéaøc àîòè éàî ¦¨¤©£¨¨¨¦©¨©©£¨§©¦

,"íéòLø éììç éøàeö ìà CúBà úúì" áéúëãk ,á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¦¨¥¨¤©§¥©§¥§¨¦
xy`' xn`p `ld eppiiprae ,x`evd my lr diexw 'zellg'dy ixd

'llgd zeaiaq.
.äðùî,daexwd xird l` oixcdpqd ipwf eccny xg`éð÷æ eøèôð¦§§¦§¥

øéòä dúBà éð÷æ ,ïäì eëìäå íéìLeøédaexw z`vnpyïéàéáî §¨©¦§¨§¨¤¦§¥¨¨¦§¦¦
ìBòa äëLî àì øLà ø÷a úìâòdndad lr eze` migipny ilk - ¤§©¨¨£¤Ÿ¨§¨§
ie`xk didzy dyixgd oeekl ickïéãéøBîe ,da ìñBt íenä ïéàå ,§¥©¥¨¦¦

,ïúéà ìçðì dúBàedneäL÷ ,BòîLîk ,ïúéàux`a `edy - ¨§©©¥¨¥¨§©§¨¨¤
mewn lkne ,dyw `idy ,rlq,øLk ïúéà BðéàL ét ìò óà`ly ©©¦¤¥¥¨¨¥

.devnl `l` ozi` xn`põéôB÷a dúBà ïéôøBòålecb oikqa - §§¦¨§¦
äéøBçàîdtxr lenndîB÷îe ,ea dtxrpyòBøælî øeñà ¥£¤¨§¨¨¦¦§©
ãBáòlîemlerl eaøwðìe ,ïzLt íL ÷Bøñì øzeîe ,zzql -íL ¦©£¨¦§¨¦§¨§©¥¨

íéðáà.rwxw zcear mpi`y oeikn ,dtixrd xg`øéòä dúBà éð÷æ £¨¦¦§¥¨¨¦
eðéãé' ,íéøîBàå ,äìâò ìL äôéøò íB÷îa íéîa ïäéãé úà ïéöçBø£¦¤§¥¤§©¦¦§£¦¨¤¤§¨§§¦¨¥

,'eàø àì eðéðéòå äæä íãä úà äëôL àì,`pzd dnzìò éëå Ÿ¨§¨¤©¨©¤§¥¥Ÿ¨§¦©
ïä íéîc éëôBL ïéc úéa éð÷fL äúìò eðézòcxnel ekxvedy ©§¥¨§¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦¥

,'mcd z` ekty `l epici'àlàepnxb `ly ,dpeekd 'ekty `l epici' ¤¨
,epiide ,enc jtyiyàa àlLbexddàìa) eäeðøèôe eðéãé ìò ¤Ÿ¨©¨¥§©§§Ÿ

(ïBæîjxved jk ici lry yegl yi ,oefn `ll eze` epgly m`y ¨
,bxdp jk jezne zeixad on lefbl,dpeekd 'e`x `l epipir'eàìå§Ÿ

eäeðçpäå eäeðéàøicigi ekxcl zkll,(äééåì àìa) §¦§¦©§§Ÿ§¨¨
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              ´À̈©§©³¨¨Æ«¦½̈§©£¨¬§¤§¨−´§¨¨®©«§©§¥¬©«§©§¥−¨§¥¬¨«§¥²¨
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    :להלחם לפני מתייצב

:אדם של  ונצחונו  תוקפו  שהוא דמם
ד ): (איכה בדם נגאלו  כמו   

למעלה לישראל : פירשתי וכבר  שתיקה ל '
מפגיע: אין  כי וישתומם   חמתי

עמי  על  מעט  קצפתי אני אשר  האומות על  לי שיש
את  ועוררה ידי חיזקה סמכתני היא לרעה עזרו  והמה
והגונים  ראוין  ישראל  שאין  ואע"פ מהם ליפרע לבי

לגאולה:  כמו ברגלים ודורך  בדם מתגולל  ל '
חלקתי  את בוססו  וכמו  טז ) (יחזקאל  בדמיך  מתבוססת

יב): נצחונם:(ירמיה גבורת   
ה': חסדי את ישראל  את אזכיר  אמר  הנביא 

ברחמיו : ישראל  לבית גמל  אשר  אזכיר   
 עמי מקום מכל  בי, שיבגדו  לפני שגלוי אע"פ

ישקרו : לא אשר  כבנים לפני הם והרי הם 
:עליהם שהביא  כפי להם היצר  לא .

הוא  פניו  מלאך  כי ללקות ראויין  שהיו  מעלליהם
תמיד  הושיעם לפניו  ממשמשי' הפנים שר  מיכאל 

מקום: של  בשליחותו 

 
(‚).È„Ï È˙Î„ ‰ÂÙלבדי אני  לומר  ישיב  המקום כאילו 

הרגתי לבד בצדקתי  אם כי  בזכותם לא  ר "ל הענבים  גת דרכתי 
היין : להוציא בגת שדורכים כמו דמו להוציא ÌÈÓÚÓÂ.השר 

השר הרגתי  כי במלחמה עמדי  לעמוד העכו "ם מפאת  מי  אין 
מעלה: ואניÌÎ„‡Â.של  באפי  אותם גם דורך  אני כן אם

בחמתי: אותם  ÌÁˆ.רומס  ÊÈÂולכלכתי בגדי על טפטף ודמם 
אדם: בבני הנוהג מלשון  משל  דרך  הוא  וכ"ז מלבושי  („)כל

.ÈÏ Ì˜ ÌÂÈ ÈÎ:הנקם יום בלבי  היה רב  ‚‡ÈÏÂזמן  ˙˘Â
.‰‡:הנקם ולעשות עמי את לגאול זמן  ËÈ‡Â.(‰)בא

הסתכלתי ר "ל עוזר  אין אבל  עוזר אמצא אם  מסתכל הייתי
ולא  הגאולה אל וסעד עוזר  שיהיה בישראל  זכות יש  אם

זכות: בהם אם ÌÓÂ˙˘‡Â.מצאתי והתבוננתי בתמהון  עמדתי 
וכפל  סומך ואין  הגאולה  את  סומך להיות  זכות בהם אמצא

במ "ש: ÈÚÂÊ.הדבר  ÈÏ Ú˘Â˙Â: זכות בהם אין ואם לי תושע  שלי אותיÈ˙ÓÁÂ.הזרוע  תסמוך היא האומות  על לי שיש  החמה
נקם: בהם ולעשות ישראל  את המקום ÒÂ‡Â.(Â)לגאול  חמת (המשיל חמתי  בכוס  אותם ואשכר  באפי  האומות את  ארמוס 

האדם): דעת המבלבל המשכר  ÌÁˆ.ליין ı‡Ï „ÈÂ‡Â:לארץ אשפוך דמם ‡ÈÎÊ.(Ê)את  '‰ È„ÒÁ את אזכיר הנביא אמר
הטוב ורב ה' גמלנו אשר הטובה כל על להללו  הראוי כפי ה ' תהלות להרבות  מהראוי אשר  עמהם שעשה  ה ' חסדי ישראל

בצדקותינו : ולא חסדיו וכרוב  כרחמיו  גמלם אשר לישראל  המה Ó‡ÈÂ.(Á)הנתון עמי לבד המה אך אמר  ממצרים כשהוציאם
למושיע: להם היה ולכן לעזבני  בי ישקרו  ולא לי יחשבו ולבנים העכו "ם מכל בחרתי ˆÌ˙.(Ë)ובהם ÏÎ שהיו זמן  בכל

צר : לו  היה ÂÈÙ.בצרה Í‡ÏÓÂ:המקום בשליחות הושיעם  לפניו  המשמש  עליהם Â˙‰‡.מלאך וחמלתו  להם אהבתו בעבור 
הבאה: הצרה מן הדורות:ÌÏËÈÂ.גאלם  שני בכל  עולם ימי  כל מחסורם די  לתת משאם  ÂÓ.(È)סבל ‰Ó‰Â היה כן  לא ר "ל

קדשו : רוח  לפני  ועצבו בו  מרו  המה כי  בו  ישקרו  לא אשר  שחשב  מה הרעות ÍÙ‰ÈÂ.כפי  עליהם להביא לאויב  להם נהפך  אז 
במקרה: באו  ולא בם נלחם והוא

 
(‚).‰ÂÙ להוציא הענבים  מפררים שם כי  פורה  תקרא  הגת

פורה חמשים  וכן ב)היין אחד ÌÎ„‡Â.ÌÒÓ‡Â.:(חגי  ענינם 
במ "ש : הדבר  וטפטוף :ÊÈÂ.וכפל הזאה הדם ÌÁˆ.מל' הוא 

ישראל נצח  וגם מלשון  והוא וחזקו האדם כח  טו )שהוא :(ש "א
.È˙Ï‡‚‡מגואל לחם כמו  לכלוך א)ענין תחת (מלאכי  והאל"ף

וישתומם ÌÓÂ˙˘‡Â.(‰)הה "א: וכן והתבוננות תמהון  ענין
מפגיע  אין כט)כי  כגבורים ÒÂ‡Â.(Â):(לעיל  כמו רמיסה ענין

י )בוסים  הדעת:ÌÎ˘‡Â.:(זכריה ובלבול שכרות מלשון 
.ÌÁˆ:דמם(Ê).ÂÏÓ‚:טובה ותשלום  גמול מל'

(Ë).Â˙ÏÓÁÂ:ורחמנות חמלה סבל ÌÏËÈÂ.מלשון  ענין 
עליו נטל כי כמו  ג)המשא אמר(איכה ביאור  ולתוספות

ומרד:ÂÓ.(È)וינשאם: מרי מלשון 



רטו     
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    :להלחם לפני מתייצב

:אדם של  ונצחונו  תוקפו  שהוא דמם
ד ): (איכה בדם נגאלו  כמו   

למעלה לישראל : פירשתי וכבר  שתיקה ל '
מפגיע: אין  כי וישתומם   חמתי

עמי  על  מעט  קצפתי אני אשר  האומות על  לי שיש
את  ועוררה ידי חיזקה סמכתני היא לרעה עזרו  והמה
והגונים  ראוין  ישראל  שאין  ואע"פ מהם ליפרע לבי

לגאולה:  כמו ברגלים ודורך  בדם מתגולל  ל '
חלקתי  את בוססו  וכמו  טז ) (יחזקאל  בדמיך  מתבוססת

יב): נצחונם:(ירמיה גבורת   
ה': חסדי את ישראל  את אזכיר  אמר  הנביא 

ברחמיו : ישראל  לבית גמל  אשר  אזכיר   
 עמי מקום מכל  בי, שיבגדו  לפני שגלוי אע"פ

ישקרו : לא אשר  כבנים לפני הם והרי הם 
:עליהם שהביא  כפי להם היצר  לא .

הוא  פניו  מלאך  כי ללקות ראויין  שהיו  מעלליהם
תמיד  הושיעם לפניו  ממשמשי' הפנים שר  מיכאל 

מקום: של  בשליחותו 

 
(‚).È„Ï È˙Î„ ‰ÂÙלבדי אני  לומר  ישיב  המקום כאילו 

הרגתי לבד בצדקתי  אם כי  בזכותם לא  ר "ל הענבים  גת דרכתי 
היין : להוציא בגת שדורכים כמו דמו להוציא ÌÈÓÚÓÂ.השר 

השר הרגתי  כי במלחמה עמדי  לעמוד העכו "ם מפאת  מי  אין 
מעלה: ואניÌÎ„‡Â.של  באפי  אותם גם דורך  אני כן אם

בחמתי: אותם  ÌÁˆ.רומס  ÊÈÂולכלכתי בגדי על טפטף ודמם 
אדם: בבני הנוהג מלשון  משל  דרך  הוא  וכ"ז מלבושי  („)כל

.ÈÏ Ì˜ ÌÂÈ ÈÎ:הנקם יום בלבי  היה רב  ‚‡ÈÏÂזמן  ˙˘Â
.‰‡:הנקם ולעשות עמי את לגאול זמן  ËÈ‡Â.(‰)בא

הסתכלתי ר "ל עוזר  אין אבל  עוזר אמצא אם  מסתכל הייתי
ולא  הגאולה אל וסעד עוזר  שיהיה בישראל  זכות יש  אם

זכות: בהם אם ÌÓÂ˙˘‡Â.מצאתי והתבוננתי בתמהון  עמדתי 
וכפל  סומך ואין  הגאולה  את  סומך להיות  זכות בהם אמצא

במ "ש: ÈÚÂÊ.הדבר  ÈÏ Ú˘Â˙Â: זכות בהם אין ואם לי תושע  שלי אותיÈ˙ÓÁÂ.הזרוע  תסמוך היא האומות  על לי שיש  החמה
נקם: בהם ולעשות ישראל  את המקום ÒÂ‡Â.(Â)לגאול  חמת (המשיל חמתי  בכוס  אותם ואשכר  באפי  האומות את  ארמוס 

האדם): דעת המבלבל המשכר  ÌÁˆ.ליין ı‡Ï „ÈÂ‡Â:לארץ אשפוך דמם ‡ÈÎÊ.(Ê)את  '‰ È„ÒÁ את אזכיר הנביא אמר
הטוב ורב ה' גמלנו אשר הטובה כל על להללו  הראוי כפי ה ' תהלות להרבות  מהראוי אשר  עמהם שעשה  ה ' חסדי ישראל

בצדקותינו : ולא חסדיו וכרוב  כרחמיו  גמלם אשר לישראל  המה Ó‡ÈÂ.(Á)הנתון עמי לבד המה אך אמר  ממצרים כשהוציאם
למושיע: להם היה ולכן לעזבני  בי ישקרו  ולא לי יחשבו ולבנים העכו "ם מכל בחרתי ˆÌ˙.(Ë)ובהם ÏÎ שהיו זמן  בכל

צר : לו  היה ÂÈÙ.בצרה Í‡ÏÓÂ:המקום בשליחות הושיעם  לפניו  המשמש  עליהם Â˙‰‡.מלאך וחמלתו  להם אהבתו בעבור 
הבאה: הצרה מן הדורות:ÌÏËÈÂ.גאלם  שני בכל  עולם ימי  כל מחסורם די  לתת משאם  ÂÓ.(È)סבל ‰Ó‰Â היה כן  לא ר "ל

קדשו : רוח  לפני  ועצבו בו  מרו  המה כי  בו  ישקרו  לא אשר  שחשב  מה הרעות ÍÙ‰ÈÂ.כפי  עליהם להביא לאויב  להם נהפך  אז 
במקרה: באו  ולא בם נלחם והוא

 
(‚).‰ÂÙ להוציא הענבים  מפררים שם כי  פורה  תקרא  הגת

פורה חמשים  וכן ב)היין אחד ÌÎ„‡Â.ÌÒÓ‡Â.:(חגי  ענינם 
במ "ש : הדבר  וטפטוף :ÊÈÂ.וכפל הזאה הדם ÌÁˆ.מל' הוא 

ישראל נצח  וגם מלשון  והוא וחזקו האדם כח  טו )שהוא :(ש "א
.È˙Ï‡‚‡מגואל לחם כמו  לכלוך א)ענין תחת (מלאכי  והאל"ף

וישתומם ÌÓÂ˙˘‡Â.(‰)הה "א: וכן והתבוננות תמהון  ענין
מפגיע  אין כט)כי  כגבורים ÒÂ‡Â.(Â):(לעיל  כמו רמיסה ענין

י )בוסים  הדעת:ÌÎ˘‡Â.:(זכריה ובלבול שכרות מלשון 
.ÌÁˆ:דמם(Ê).ÂÏÓ‚:טובה ותשלום  גמול מל'

(Ë).Â˙ÏÓÁÂ:ורחמנות חמלה סבל ÌÏËÈÂ.מלשון  ענין 
עליו נטל כי כמו  ג)המשא אמר(איכה ביאור  ולתוספות

ומרד:ÂÓ.(È)וינשאם: מרי מלשון 
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(„)   רמז משלוחיך  שמעתי אני
לך  להיות נרוצה אחריך  אמרתי ואני למשכני שאמרת

לאשה:   לי עודנה הזה היום וגם
בך : נדבקתי אשר  ושמחה גילה  היום גם

מכל  הראשונים דודיך  אזכיר  תמיד  חיות באלמנות
ושמחה: עונג משתה  אהבת עזה אהבה

העקוב  והיה מ ) (ישעיה פסוק ל ' עקיבה בלי מישור 
ואבותי  אני אהבוך  אשר  לבקעה, והרכסים למישור 
הם  דוגמתו  ולפי עניינו , לפי פשוטו  זהו  הימים באותן 
אחריו  לכתם כלולות אהבת נעורים חסד  לפניו  מזכירים
והאמינו  להם עשו  לא צדה וגם וצלמות ציה ארץ במדבר 
זרע  מקום לא למדבר  נצא היאך  אמרו  ולא ובשלוחו  בו 
היקף  חדרי לתוך  הביאם והוא אחריו  והלכו  ומזונות
עניים  לפי אף בו  ושמחים גלים היום עודם בזו  ענניו 
מיין  דודיו  מזכירים ושם בתורה ומשתעשעים וצרתם

אותו . אהבתם Â‚Â'.ומישור  ‰Â‡Â È‡ ‰ÂÁ˘ (‰)
מפני  אישי עזבני אם אף בעיניכם אקל  אל  רעיותי אתם
ונאוה  השמש שזיפת ידי על  אני שחורה כי שבי שחרות
קדר  כאהלי שחורה אני אם נאים, איברים בחיתוך  אני

במדברות  תמיד  פרוסים שהם הגשמים מפני המשחירים
זו  היא דוגמא שלמה, כיריעות להיות להתכבס אני קלה
ונאה  במעשי אני שחורה לאומות ישראל  כנסת אומרת

ואף  אבותי במעשה בי אני יש אם נאים מהם יש במעשי
וקורא  התורה, קבלת זכות כנגדו  בי יש העגל  עון 
ליעשות  עתידה שהיא שם על  ירושלם בנות לאומות
ונתתי  טז ) (יחזקאל  יחזקאל  שנבא כמו  לכולן  מטרפולין 

ובנותיה: עקרון  טו ) (יהושע כמו  לבנות לך  (Â)אתהן 
 ראו כי ו ) א (שמואל  כמו  לבזיון  בי תסתכלו  אל 

ה': בארון   וכיעורי שחרותי שאין  לפי
שחרות  שאותו  השמש שזיפת ידי על  אלא אמי ממעי

בצל : כשיעמוד  להתלבן  נוח     בני הם
בי  נחרו  הם רב בערב עמי ועלו  בהם שגדלתי מצרים

ששמוני: עד  ופתוים בהסתם   ושם
אחרים  ע"א נתנוני כלומר  והושחרתי השמש שזפתני
פרנסים  מצינו  נטרתי, לא מאבותי שלי שהיה וכרמי
ונתתי  ב) (הושע שנאמר  כרמים בלשון  במקרא נקראים
וכן  פרנסהא ית לה ואמני ומתרגמינן  משם כרמיה את לה

כרמים: דרך  יפנה לא כד ) (איוב

 
(„).ÈÎ˘Óארוץ ואני  מועטת, משיכה אליך אותי משוך

רב: במהירות ÂÈ„Á.אחריך ÍÏÓ‰ È‡È‰החשוק אתה ובזה
ואשמח  אגיל ושם  חדריך, אל אותי תביא כמלך בעיני  החביב 
לומר הוא והנמשל היין. ממשתה הטובים הדודים ואזכיר בך
אמהר ואז וחיבה ישועה רמז לי הראה ישראל כנסת שאמרה
אגיל  המקדש  בית אל הביאני זה ידי  ועל לב , בכל  אליך לשוב
ועל  הנפלאות על לך להודות ואזכיר  בישועתך, ואשמח 

‡‰ÍÂ.התשועות : ÌÈ˘ÈÓ מה לבוז  לי יהיה לא לומר  רוצה 
לבד, החשק  מצד  זה אין כי  אהבתך, אחר כך כל  רודפת שאני
אוהבי כי בך, הנמצא והיושר  המעלה מפאת גם היא באה אבל
הוא  והנמשל והיושר. המעלה רוב בעבור  אהבוך מישרים

האמת: על אותי העמידו  והם היושר, אנשי  מאבותי  בידי מוחזקת ההיא האהבה ישראל כנסת Â‚Â'.(‰)שאמרה È‡ ‰ÂÁ˘
הנמצא  השחרות  בעבור אותי עזב שהחשוק  תחשבו  אל ירושלים בנות אתן להן  ותאמר  גילה, בנות הנערות כלפי פניה  חזרה 
ונשחרים  השמים למטר  הפרוסים קדר כאהלי שחרות  בי  יש  כי  ועם בעיניו , נאה אני  זה כל  עם שחורה שאני אף  כי  בי, עתה
הוא  והנמשל נמאסתי . לא ולכן  הלבנינות בתכלית שהמה שלמה  כיריעות  להיות להתלבן  אני נוחה הנה הגשם, ריבת  מהתמדת
בעיניו  אני  חביבה  זה  כל  עם  כי בי, הנמצא  הפשע  בעבור בי מאס  שה' תחשבו אל  האומות  מול אל ישראל כנסת שאמרה

ילבינו : וכשלג פשעי עון יכפר אליו  אשוב וכאשר  בי, הנמצא הזכות ˙ÈÂ‡.(Â)בעבוד  Ï‡ על בזיון  דרך  בי תסתכלו אל
ב נולדה לא כי השחרות, בתכלית בישאני נולדה  זה ידי  ועל  עלי וזרחה  בי ראה השמש  כי באה, במקרה  כי  אמי, ממעי י

בצל : כשאעמוד  המקרה בסור בקל להתלבן  כן  אם אני ונוחה È.השחרות, ÂÁ ÈÓ‡ È יצאנית שאני תחשבו  אל לומר רוצה
יושבת  להיות אותי ושמו בי נתכעסו אמי בני אחי  אלא הוא, כן  לא כי רגלי, ישכנו לא ובביתי השמש  מול  אל  בשדה רודפת
ביותר . הושחרתי  ולזה  בשמש , לעמוד הורגלתי ולא שלי הכרם אף שמרתי לא מעולם ואני השמש , לעין  כרמיהם את ומשמרת
אלא  נעשתה  מלבי  לא כי ישראל, מלכי  בימי הזהב  לעגלי  מאז שעבדתי  על  אותי תבזו אל  ישראל כנסת  שאמרה הוא והנמשל

המכריחים: בסור  מהם להפרש  הייתי  ונוחה המלכים , הכרחת  ידי  על

 
(„).‰ˆÂ ליחיד רבים בלשון ובא ההליכה , מהירות ענין 

כז ): כט  (שם זאת את גם לך  ונתנה וכן  ‰.È‡Èלתפארת.
במקרא: רבים וכמוהו עתיד במקום ישרÌÈ˘ÈÓ.עבר  מלשון 

כירושלים Â‡Â‰.(‰)וראוי: נאוה  כמו  ויופי . נאה  מלשון 
ד): ו  וילון :ÚÈÈÎ˙.(לקמן הסתכלות ˙ÈÂ‡.(Â)ענין ענינו

וז): כח  (יחוקאל  בך לראוה וכן  בזיון . מלשון ˘ÂÁÁ˙.דרך
וכן  השחרות. רוב  על ויורה והלמ "ד  העי"ן  בהכפל שחרות 

מט ): יג (ויקרא אדמדם או ראיה ˘˘È˙ÙÊ.ירקרק  ענין
ו): כח  (איוב  עין  שזפתו כמו  אףÂÁ.והבטה. חרון  מלשון

ה):ËÂ‰.וחמה: ג  (ירמיה לעולם הינטור כמו שמירה. ענין 

b dpyn ixiyr wxt zeaezk zkqn
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‡úîå íéLð ézL éeNð äéäL éî–äiðMì úîãB÷ äðBLàøä,äiðL éLøBéì ïéîãB÷ äðBLàøä éLøBéå.àNð ¦¤¨¨¨§¥¨¦¨¥¨¦¨¤¤©§¦¨§§¥¨¦¨§¦§§¥§¦¨¨¨

äúîå äðBLàøä úà,àeä úîe äiðL àNð–äðBLàøä éLøBéì íéîãB÷ äéLøBéå äiðL. ¤¨¦¨¨¥¨¨¨§¦¨¥§¦¨§§¤¨§¦§§¥¨¦¨
·íéLð ézL éeNð äéäL éî,eúîå,àeä úî Ck øçàå,ïnà úaúk íéL÷áî íéîBúéå,ézL àlà íL ïéàå ¦¤¨¨¨§¥¨¦¨¥§©©¨¥¦¦§©§¦§ª©¦¨§¥¨¤¨§¥

úBaúë–äåLa ïé÷ìBç.øðéc øúBî íL äéä–ïnà úaúk ïéìèBð elà,ïnà úaúk ïéìèBð elàå.eøîà íà §ª§¦§¨¤¨¨¨¨¦¨¥§¦§ª©¦¨§¥§¦§ª©¦¨¦¨§
íéîBúé:øðéc øúé eðéáà éñëð ìò íéìòî eðçðà,ïnà úaúk eìhiL éãk–ïäì ïéòîBL ïéà,úà ïéîL àlà §¦£©§©£¦©¦§¥¨¦¨¥¦¨§¥¤¦§§ª©¦¨¥§¦¨¤¤¨¨¦¤

ïéc úéáa íéñëpä. ©§¨¦§¥¦
‚éeàøa íéñëð íL eéä–÷æçnák ïðéà.ïBòîL éaøøîBà:úeéøçà ïäì ïéàL íéñëð íL Lé elôà–Bðéà ¨¨§¨¦¨¨¥¨§©ª£¨©¦¦§¥£¦¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¥

i`̀̀̀.dipyd iyxeil mincew dpey`xd iyxei .didy in:úåáâì å÷éôñä àìù ãò åéøçà åéùð åúî íà.mincew diyxeie dipyéùøåéå ,áåç úìòá àéäù
ùðù äîå äìçú áåçä úà ïéòøåô êëéôì ,ïðú ïåúøé ïåðéà àäã ,ïéøëã ïéðá úáåúë ïäéáàî ùøéì íéàá äðåùàøìò äéðùä äòáùðùë à÷åãå .åùøéé øà

àîéé÷ã ,äúáåúëî íåìë íéìèåð äéùøåé ïéà ,äúáåúë ìò äòáùð àìå äìòá úîù øçàì àéä äúî íà ìáà .äúáåúë íéìèåð äéùøåé åà àéä æà äúáåúë
:åéðáì åùéøåî íãà ïéà ïåîî åúåà ,òáùðù íãå÷ úîå äòåáùá àìà åá äëåæ íãà ïéàù ïåîî øîåìë ,åéðáì äòåáù ùéøåî íãà ïéà ïì

aaaa.on` zaezk miywan minezie:÷åìçð øàùäå ,íúà ïëå ,ìåèéð ïéøëã ïéðá úáåúë äéðá íéøîåàå ,äúøáç ìùî äáåøî úçà ìù äáåúëùmiwleg
.deya:ïéøëã ïéðá úáåúë íéìèåð ïéàå ,úåùåøéä ìë øàùë.minezi exn` m`:äìåãâä äáåúëä éðá.epia` iqkp lr oilrn ep` ixdíìá÷ì ïäéîã ïéìòî

:ïîà úáåúë åìèéå øðéã øúåî íù äéäéù éãë ø÷åéá åðéìò
bbbb.ie`xa miqkp my eid:äàåìä åà íéøçà ãéáù à÷ñò ïåâë.wfgenak opi`:øðéã øúåî ïàë ùéå åãéá íé÷æçåî ïä åìéàë úåéäì íéáùçð ïðéàoi`y
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כלומר  אמם, כתובת יירשו  שהבנים הכתובה, מתנאי  אחד  י), ד , (לעיל ששנינו כפי
הזכרים  הבנים יירשו  מותו לאחר  הרי יורשה, והוא בעלה, בחיי האשה תמות שאם
שיחלקו הנכסים, שאר  בירושת חלקם מלבד  אמם, כתובת את ממנה לו  שנולדו

נקרא: זה תנאי  אחרת. מאם האחים עם בשווה oixkc"שווה oipa zaezk"– כתובת
בגדר  שאינה להשמיענו  באה והיא דכרין , בנין בכתובת דנה זו משנה זכרים. בנים

ירושה. בגדר  אלא חוב

úîå íéLð ézL éeNð äéäL éî לגבות באות האלמנות ושתי – ÄÆÈÈÈÀÅÈÄÈÅ
ראשונה,äðBLàøäכתובתן, נכתבה שכתובתה זו  –äiðMì úîãB÷ ÈÄÈÆÆÇÀÄÈ

כתובתה, בגביית –äiðL éLøBéì ïéîãB÷ äðBLàøä éLøBéå– ÀÀÅÈÄÈÀÄÀÀÅÀÄÈ
באים  ויורשיהן  כתובתן, לגבות שהספיקו קודם האלמנות מתו  אם
אמם, כתובת את תחילה גובים הראשונה יורשי הכתובה, חוב לתבוע

השנייה. יורשי  גובים שנשאר äúîåוממה äðBLàøä úà àNð– ÈÈÆÈÄÈÈÅÈ
יורשה, הבעל שנמצא àeäבחייו , úîe äiðL àNð את והשאיר  – ÈÈÀÄÈÅ

דכרין", בנין "כתובת לתבוע הראשונה יורשי ובאים אלמנה; השנייה
לגבות  באה (האלמנה) והשנייה למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו 

הכתובה, חוב את לגבות יורשיה ובאים שמתה כגון  או כתובתה,
äðBLàøä éLøBéì íéîãB÷ äéLøBéå äiðL שהשנייה מפני – ÀÄÈÀÀÆÈÀÄÀÀÅÈÄÈ

ואילו  אמם, של  החוב את לגבות באים ויורשיה חוב, כבעלת היא
אלא  תביעתם אין דכרין", בנין  "כתובת התובעים הראשונה יורשי 

הכתובה: בתנאי כותבים שכן ירושה, sqkתביעת oezxii oepi`"
"jizaezkהם רשו– י החוב י ופירעון י ), ד , (לעיל  כתובתך כסף את

שנשאר וממה ויורשיה, השנייה תחילה גובים הלכך  לירושה; קודם

את  לקבל יכולים השנייה יורשי אין ברם, הראשונה. יורשי  מקבלים
לעיל ששנינו  (כמו  כתובתה על  נשבעה אמם כן אם אלא הכתובה חוב

יורשיה אין  כתובתה, על  נשבעה ולא מתה שאילו  ז ), כלום ט, נוטלים
כבר שבארנו  כמו  לבניו, שבועה מוריש  אדם שאין  לפי  מכתובתה,

ה). ט, (לעיל 
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בגדר  אלא חוב בגדר אינה דכרין" בנין  ש "כתובת הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
אלא  דכרין" בנין  "כתובת חכמים תיקנו  שלא להשמיענו, זו  משנה באה ירושה,

התורה. שמן ירושה מצוות עוקרת כשאינה

eúîå ,íéLð ézL éeNð äéäL éî, יורשן הוא שנמצא בחייו , – ÄÆÈÈÈÀÅÈÄÈÅ
àeä úî Ck øçàå,לבניו בירושה נכסיו ונפלו  –íéL÷áî íéîBúéå ÀÇÇÈÅÄÄÀÇÀÄ

ïnà úaúkתנאי כפי אמם, כתובת תובעים האחת מאשתו  ובניו  – ÀËÇÄÈ

חברתה, משל  מרובה אמם שכתובת וכגון  דכרין", בנין "כתובת
וכן  אמנו, כתובת ניטול  אנחנו האחרת: מהאם לאחיהם הם ואומרים

ירושה, מדין  בינינו נחלק והשאר  אמכם, כתובת תטלו  íLאתם ïéàåÀÅÈ
úBaúë ézL àlàשתי סכום כדי אלא הירושה בנכסי אין  אבל – ÆÈÀÅÀË

ירושה, עוד  תשתייר לא דכרין בנין כתובות יטלו ואם הכתובות,
התורה, מן שהיא ירושה מצוות כך ידי  על  äåLaותיעקר  ïé÷ìBçÀÄÀÈÆ

ביניהם  חולקים אלא דכרין", בנין  "כתובת נוטלים היתומים אין  –
תורה. כדין בשווה שווה הירושה נכסי  כל  øðécאת øúBî íL äéäÈÈÈÈÄÈ

ונמצא  הכתובות, שתי סכום על  יתיר דינר היה הירושה בנכסי  אם –
הדינר את ביניהם יחלקו דכרין" בנין  "כתובת היתומים שיטלו  שלאחר 

ירושה, מצוות בזה ותתקיים בשווה ïnà,שווה úaúk ïéìèBð elàÅÀÄÀËÇÄÈ
ïnà úaúk ïéìèBð elàå כתובת" תחילה לקבל  היתומים זכאים – ÀÅÀÄÀËÇÄÈ

שצריכים  מבארים, יש  יחלוקו. ובדינר הכתובה, כתנאי דכרין" בנין
מותר  זה אין מדינר  פחות אבל  דינר , מותר  פיפיפיפי("("("("דווקא עלעלעלעל יוסף יוסף יוסף יוסף """" בית בית בית בית 

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועיין ועיין ועיין ועיין  íéìòîהגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ;;;; eðçðà :íéîBúé eøîà íàÄÈÀÀÄÂÇÀÇÂÄ
øðéc øúé eðéáà éñëð ìòמותר הירושה בנכסי  היה לא אם – ÇÄÀÅÈÄÈÅÄÈ

את  מקבלים הרינו אמם: כתובת את המבקשים היתומים ואמרו דינר,
כך , אומרים והם שוויים; על יתיר בדינר  אבינו  eìhiLנכסי  éãkÀÅÆÄÀ

ïnà úaúk ויוכלו ירושה מצוות בו לקיים דינר  שישתייר כדי  – ÀËÇÄÈ
דכרין ", בנין "כתובת ïäìלקבל ïéòîBL ïéà הנכסים את להעריך  – ÅÀÄÈÆ

שוויים, על יתיר ïécבדינר  úéáa íéñëpä úà ïéîL àlà ואם – ÆÈÈÄÆÇÀÈÄÀÅÄ
חולקים  אלא דכרין ", בנין  "כתובת נוטלים היתומים אין  דינר מותר  אין 

וכותב בשווה. שווה הירושה את הגמרא):הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ביניהם פי (על 

אביהן; מיתת בשעת שווין שהיו  כמה דין, בבית הנכסים את "שמין 
שיבואו  קודם אביהן מיתת אחרי נתמעטו  או  שנתרבו פי  על ואף

אביהן" מיתת כשעת אלא אותן שמין אין  ה ה ה ה ).).).).לחלוק, יט יט יט יט ,,,, אישותאישותאישותאישות ((((הלהלהלהל''''
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במקום  אלא דכרין " בנין  "כתובת חכמים תיקנו שלא למדנו, הקודמת במשנה
דינר , הפחות לכל  הירושה בנכסי  ישתייר אמם, כתובת את הבנים שיטלו  שלאחר
והיא  הקודמת המשנה המשך היא משנתנו התורה. מן  ירושה מצוות בו  לקיים כדי 
ויתומים  הוא, מת כך ואחר  ומתו, נשים שתי  נשוי שהיה ב"מי  לדון  מוסיפה

אמן ". כתובת מבקשים

íL eéä,אביהם בירושת –éeàøa íéñëð ועומדים הראויים נכסים – ÈÈÀÈÄÈÈ
אביהם  מאבי  ירושה להם ליפול שראויה כגון היתומים, לרשות לבוא

חובות שהיו אחרים,או  בידי æçnák÷לאביהם ïðéà הנכסים אין  – ÅÈÀÇËÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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(„)   רמז משלוחיך  שמעתי אני
לך  להיות נרוצה אחריך  אמרתי ואני למשכני שאמרת

לאשה:   לי עודנה הזה היום וגם
בך : נדבקתי אשר  ושמחה גילה  היום גם

מכל  הראשונים דודיך  אזכיר  תמיד  חיות באלמנות
ושמחה: עונג משתה  אהבת עזה אהבה

העקוב  והיה מ ) (ישעיה פסוק ל ' עקיבה בלי מישור 
ואבותי  אני אהבוך  אשר  לבקעה, והרכסים למישור 
הם  דוגמתו  ולפי עניינו , לפי פשוטו  זהו  הימים באותן 
אחריו  לכתם כלולות אהבת נעורים חסד  לפניו  מזכירים
והאמינו  להם עשו  לא צדה וגם וצלמות ציה ארץ במדבר 
זרע  מקום לא למדבר  נצא היאך  אמרו  ולא ובשלוחו  בו 
היקף  חדרי לתוך  הביאם והוא אחריו  והלכו  ומזונות
עניים  לפי אף בו  ושמחים גלים היום עודם בזו  ענניו 
מיין  דודיו  מזכירים ושם בתורה ומשתעשעים וצרתם

אותו . אהבתם Â‚Â'.ומישור  ‰Â‡Â È‡ ‰ÂÁ˘ (‰)
מפני  אישי עזבני אם אף בעיניכם אקל  אל  רעיותי אתם
ונאוה  השמש שזיפת ידי על  אני שחורה כי שבי שחרות
קדר  כאהלי שחורה אני אם נאים, איברים בחיתוך  אני

במדברות  תמיד  פרוסים שהם הגשמים מפני המשחירים
זו  היא דוגמא שלמה, כיריעות להיות להתכבס אני קלה
ונאה  במעשי אני שחורה לאומות ישראל  כנסת אומרת

ואף  אבותי במעשה בי אני יש אם נאים מהם יש במעשי
וקורא  התורה, קבלת זכות כנגדו  בי יש העגל  עון 
ליעשות  עתידה שהיא שם על  ירושלם בנות לאומות
ונתתי  טז ) (יחזקאל  יחזקאל  שנבא כמו  לכולן  מטרפולין 

ובנותיה: עקרון  טו ) (יהושע כמו  לבנות לך  (Â)אתהן 
 ראו כי ו ) א (שמואל  כמו  לבזיון  בי תסתכלו  אל 

ה': בארון   וכיעורי שחרותי שאין  לפי
שחרות  שאותו  השמש שזיפת ידי על  אלא אמי ממעי

בצל : כשיעמוד  להתלבן  נוח     בני הם
בי  נחרו  הם רב בערב עמי ועלו  בהם שגדלתי מצרים

ששמוני: עד  ופתוים בהסתם   ושם
אחרים  ע"א נתנוני כלומר  והושחרתי השמש שזפתני
פרנסים  מצינו  נטרתי, לא מאבותי שלי שהיה וכרמי
ונתתי  ב) (הושע שנאמר  כרמים בלשון  במקרא נקראים
וכן  פרנסהא ית לה ואמני ומתרגמינן  משם כרמיה את לה

כרמים: דרך  יפנה לא כד ) (איוב

 
(„).ÈÎ˘Óארוץ ואני  מועטת, משיכה אליך אותי משוך

רב: במהירות ÂÈ„Á.אחריך ÍÏÓ‰ È‡È‰החשוק אתה ובזה
ואשמח  אגיל ושם  חדריך, אל אותי תביא כמלך בעיני  החביב 
לומר הוא והנמשל היין. ממשתה הטובים הדודים ואזכיר בך
אמהר ואז וחיבה ישועה רמז לי הראה ישראל כנסת שאמרה
אגיל  המקדש  בית אל הביאני זה ידי  ועל לב , בכל  אליך לשוב
ועל  הנפלאות על לך להודות ואזכיר  בישועתך, ואשמח 

‡‰ÍÂ.התשועות : ÌÈ˘ÈÓ מה לבוז  לי יהיה לא לומר  רוצה 
לבד, החשק  מצד  זה אין כי  אהבתך, אחר כך כל  רודפת שאני
אוהבי כי בך, הנמצא והיושר  המעלה מפאת גם היא באה אבל
הוא  והנמשל והיושר. המעלה רוב בעבור  אהבוך מישרים

האמת: על אותי העמידו  והם היושר, אנשי  מאבותי  בידי מוחזקת ההיא האהבה ישראל כנסת Â‚Â'.(‰)שאמרה È‡ ‰ÂÁ˘
הנמצא  השחרות  בעבור אותי עזב שהחשוק  תחשבו  אל ירושלים בנות אתן להן  ותאמר  גילה, בנות הנערות כלפי פניה  חזרה 
ונשחרים  השמים למטר  הפרוסים קדר כאהלי שחרות  בי  יש  כי  ועם בעיניו , נאה אני  זה כל  עם שחורה שאני אף  כי  בי, עתה
הוא  והנמשל נמאסתי . לא ולכן  הלבנינות בתכלית שהמה שלמה  כיריעות  להיות להתלבן  אני נוחה הנה הגשם, ריבת  מהתמדת
בעיניו  אני  חביבה  זה  כל  עם  כי בי, הנמצא  הפשע  בעבור בי מאס  שה' תחשבו אל  האומות  מול אל ישראל כנסת שאמרה

ילבינו : וכשלג פשעי עון יכפר אליו  אשוב וכאשר  בי, הנמצא הזכות ˙ÈÂ‡.(Â)בעבוד  Ï‡ על בזיון  דרך  בי תסתכלו אל
ב נולדה לא כי השחרות, בתכלית בישאני נולדה  זה ידי  ועל  עלי וזרחה  בי ראה השמש  כי באה, במקרה  כי  אמי, ממעי י

בצל : כשאעמוד  המקרה בסור בקל להתלבן  כן  אם אני ונוחה È.השחרות, ÂÁ ÈÓ‡ È יצאנית שאני תחשבו  אל לומר רוצה
יושבת  להיות אותי ושמו בי נתכעסו אמי בני אחי  אלא הוא, כן  לא כי רגלי, ישכנו לא ובביתי השמש  מול  אל  בשדה רודפת
ביותר . הושחרתי  ולזה  בשמש , לעמוד הורגלתי ולא שלי הכרם אף שמרתי לא מעולם ואני השמש , לעין  כרמיהם את ומשמרת
אלא  נעשתה  מלבי  לא כי ישראל, מלכי  בימי הזהב  לעגלי  מאז שעבדתי  על  אותי תבזו אל  ישראל כנסת  שאמרה הוא והנמשל

המכריחים: בסור  מהם להפרש  הייתי  ונוחה המלכים , הכרחת  ידי  על

 
(„).‰ˆÂ ליחיד רבים בלשון ובא ההליכה , מהירות ענין 

כז ): כט  (שם זאת את גם לך  ונתנה וכן  ‰.È‡Èלתפארת.
במקרא: רבים וכמוהו עתיד במקום ישרÌÈ˘ÈÓ.עבר  מלשון 

כירושלים Â‡Â‰.(‰)וראוי: נאוה  כמו  ויופי . נאה  מלשון 
ד): ו  וילון :ÚÈÈÎ˙.(לקמן הסתכלות ˙ÈÂ‡.(Â)ענין ענינו

וז): כח  (יחוקאל  בך לראוה וכן  בזיון . מלשון ˘ÂÁÁ˙.דרך
וכן  השחרות. רוב  על ויורה והלמ "ד  העי"ן  בהכפל שחרות 

מט ): יג (ויקרא אדמדם או ראיה ˘˘È˙ÙÊ.ירקרק  ענין
ו): כח  (איוב  עין  שזפתו כמו  אףÂÁ.והבטה. חרון  מלשון

ה):ËÂ‰.וחמה: ג  (ירמיה לעולם הינטור כמו שמירה. ענין 
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כלומר  אמם, כתובת יירשו  שהבנים הכתובה, מתנאי  אחד  י), ד , (לעיל ששנינו כפי
הזכרים  הבנים יירשו  מותו לאחר  הרי יורשה, והוא בעלה, בחיי האשה תמות שאם
שיחלקו הנכסים, שאר  בירושת חלקם מלבד  אמם, כתובת את ממנה לו  שנולדו

נקרא: זה תנאי  אחרת. מאם האחים עם בשווה oixkc"שווה oipa zaezk"– כתובת
בגדר  שאינה להשמיענו  באה והיא דכרין , בנין בכתובת דנה זו משנה זכרים. בנים

ירושה. בגדר  אלא חוב

úîå íéLð ézL éeNð äéäL éî לגבות באות האלמנות ושתי – ÄÆÈÈÈÀÅÈÄÈÅ
ראשונה,äðBLàøäכתובתן, נכתבה שכתובתה זו  –äiðMì úîãB÷ ÈÄÈÆÆÇÀÄÈ

כתובתה, בגביית –äiðL éLøBéì ïéîãB÷ äðBLàøä éLøBéå– ÀÀÅÈÄÈÀÄÀÀÅÀÄÈ
באים  ויורשיהן  כתובתן, לגבות שהספיקו קודם האלמנות מתו  אם
אמם, כתובת את תחילה גובים הראשונה יורשי הכתובה, חוב לתבוע

השנייה. יורשי  גובים שנשאר äúîåוממה äðBLàøä úà àNð– ÈÈÆÈÄÈÈÅÈ
יורשה, הבעל שנמצא àeäבחייו , úîe äiðL àNð את והשאיר  – ÈÈÀÄÈÅ

דכרין", בנין "כתובת לתבוע הראשונה יורשי ובאים אלמנה; השנייה
לגבות  באה (האלמנה) והשנייה למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו 

הכתובה, חוב את לגבות יורשיה ובאים שמתה כגון  או כתובתה,
äðBLàøä éLøBéì íéîãB÷ äéLøBéå äiðL שהשנייה מפני – ÀÄÈÀÀÆÈÀÄÀÀÅÈÄÈ

ואילו  אמם, של  החוב את לגבות באים ויורשיה חוב, כבעלת היא
אלא  תביעתם אין דכרין", בנין  "כתובת התובעים הראשונה יורשי 

הכתובה: בתנאי כותבים שכן ירושה, sqkתביעת oezxii oepi`"
"jizaezkהם רשו– י החוב י ופירעון י ), ד , (לעיל  כתובתך כסף את

שנשאר וממה ויורשיה, השנייה תחילה גובים הלכך  לירושה; קודם

את  לקבל יכולים השנייה יורשי אין ברם, הראשונה. יורשי  מקבלים
לעיל ששנינו  (כמו  כתובתה על  נשבעה אמם כן אם אלא הכתובה חוב

יורשיה אין  כתובתה, על  נשבעה ולא מתה שאילו  ז ), כלום ט, נוטלים
כבר שבארנו  כמו  לבניו, שבועה מוריש  אדם שאין  לפי  מכתובתה,

ה). ט, (לעיל 
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בגדר  אלא חוב בגדר אינה דכרין" בנין  ש "כתובת הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
אלא  דכרין" בנין  "כתובת חכמים תיקנו  שלא להשמיענו, זו  משנה באה ירושה,

התורה. שמן ירושה מצוות עוקרת כשאינה

eúîå ,íéLð ézL éeNð äéäL éî, יורשן הוא שנמצא בחייו , – ÄÆÈÈÈÀÅÈÄÈÅ
àeä úî Ck øçàå,לבניו בירושה נכסיו ונפלו  –íéL÷áî íéîBúéå ÀÇÇÈÅÄÄÀÇÀÄ

ïnà úaúkתנאי כפי אמם, כתובת תובעים האחת מאשתו  ובניו  – ÀËÇÄÈ

חברתה, משל  מרובה אמם שכתובת וכגון  דכרין", בנין "כתובת
וכן  אמנו, כתובת ניטול  אנחנו האחרת: מהאם לאחיהם הם ואומרים

ירושה, מדין  בינינו נחלק והשאר  אמכם, כתובת תטלו  íLאתם ïéàåÀÅÈ
úBaúë ézL àlàשתי סכום כדי אלא הירושה בנכסי אין  אבל – ÆÈÀÅÀË

ירושה, עוד  תשתייר לא דכרין בנין כתובות יטלו ואם הכתובות,
התורה, מן שהיא ירושה מצוות כך ידי  על  äåLaותיעקר  ïé÷ìBçÀÄÀÈÆ

ביניהם  חולקים אלא דכרין", בנין  "כתובת נוטלים היתומים אין  –
תורה. כדין בשווה שווה הירושה נכסי  כל  øðécאת øúBî íL äéäÈÈÈÈÄÈ

ונמצא  הכתובות, שתי סכום על  יתיר דינר היה הירושה בנכסי  אם –
הדינר את ביניהם יחלקו דכרין" בנין  "כתובת היתומים שיטלו  שלאחר 

ירושה, מצוות בזה ותתקיים בשווה ïnà,שווה úaúk ïéìèBð elàÅÀÄÀËÇÄÈ
ïnà úaúk ïéìèBð elàå כתובת" תחילה לקבל  היתומים זכאים – ÀÅÀÄÀËÇÄÈ

שצריכים  מבארים, יש  יחלוקו. ובדינר הכתובה, כתנאי דכרין" בנין
מותר  זה אין מדינר  פחות אבל  דינר , מותר  פיפיפיפי("("("("דווקא עלעלעלעל יוסף יוסף יוסף יוסף """" בית בית בית בית 

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועיין ועיין ועיין ועיין  íéìòîהגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ;;;; eðçðà :íéîBúé eøîà íàÄÈÀÀÄÂÇÀÇÂÄ
øðéc øúé eðéáà éñëð ìòמותר הירושה בנכסי  היה לא אם – ÇÄÀÅÈÄÈÅÄÈ

את  מקבלים הרינו אמם: כתובת את המבקשים היתומים ואמרו דינר,
כך , אומרים והם שוויים; על יתיר בדינר  אבינו  eìhiLנכסי  éãkÀÅÆÄÀ

ïnà úaúk ויוכלו ירושה מצוות בו לקיים דינר  שישתייר כדי  – ÀËÇÄÈ
דכרין ", בנין "כתובת ïäìלקבל ïéòîBL ïéà הנכסים את להעריך  – ÅÀÄÈÆ

שוויים, על יתיר ïécבדינר  úéáa íéñëpä úà ïéîL àlà ואם – ÆÈÈÄÆÇÀÈÄÀÅÄ
חולקים  אלא דכרין ", בנין  "כתובת נוטלים היתומים אין  דינר מותר  אין 

וכותב בשווה. שווה הירושה את הגמרא):הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ביניהם פי (על 

אביהן; מיתת בשעת שווין שהיו  כמה דין, בבית הנכסים את "שמין 
שיבואו  קודם אביהן מיתת אחרי נתמעטו  או  שנתרבו פי  על ואף

אביהן" מיתת כשעת אלא אותן שמין אין  ה ה ה ה ).).).).לחלוק, יט יט יט יט ,,,, אישותאישותאישותאישות ((((הלהלהלהל''''
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במקום  אלא דכרין " בנין  "כתובת חכמים תיקנו שלא למדנו, הקודמת במשנה
דינר , הפחות לכל  הירושה בנכסי  ישתייר אמם, כתובת את הבנים שיטלו  שלאחר
והיא  הקודמת המשנה המשך היא משנתנו התורה. מן  ירושה מצוות בו  לקיים כדי 
ויתומים  הוא, מת כך ואחר  ומתו, נשים שתי  נשוי שהיה ב"מי  לדון  מוסיפה

אמן ". כתובת מבקשים

íL eéä,אביהם בירושת –éeàøa íéñëð ועומדים הראויים נכסים – ÈÈÀÈÄÈÈ
אביהם  מאבי  ירושה להם ליפול שראויה כגון היתומים, לרשות לבוא

חובות שהיו אחרים,או  בידי æçnák÷לאביהם ïðéà הנכסים אין  – ÅÈÀÇËÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äðî–äåLa úB÷ìBç.íéúàî íL eéä:äðî ìL–íéMîç úìèBð;íéúàî ìL,GL ìLåúBàî L–GLäL ¨¤§§¨¤¨¨¨©¦¤¨¤¤¤£¦¦¤¨©¦§¤§¥§¨
GLáäæ ìL äL.GL íL eéäúBàî L:äðî ìL–íéMîç úìèBð,íéúàî ìLå–äðî,GL ìLåúBàî L– §¨¤¨¨¨¨§¥¤¨¤¤¤£¦¦§¤¨©¦¨¤§¤§¥

áäæ ìL äML.GL ïëåñékì eìéhäL äL,eøéúBä Bà eúçt–ïé÷ìBç ïä Ck. ¦¨¤¨¨§¥§¨¤¦¦©¦¨£¦¨¥§¦

.zeixg` mdl:íéìèìèî.zeixg` mdl yiyïéðá úáåúë ïéà ,áåç ìòáì éãáòùî éîúéã éìèìèîã éâéäðã äæä ïîæá óàå .ïåòîù éáøë äëìäå .úåò÷ø÷
:úåò÷ø÷á àìà ïéìèìèîá úâäåð ïéøëã

cccc.'ek miz`n ef lye dpn ef lyä ,éîåé àúìúá éàã .ãçà íåéá åîúçð ïúùìùåïéã ïéàù ,ïéìèìèî àìà çéðä àìù åà .éåáéâá úîãå÷ øèùá úîãå÷
:ïéìèìèîá äîéã÷.deya zewleg:äðî àëéà åäìåëáã äðî ãåáòùá äåù ïúùìù çë éøäù.miz`n my eidìáà ,äðîá àìà ãåáòù äðî úìòáì ïéà

:äðî úìòá ìù øèùì ãåáòù ïéà éðù äðîá.miyng zlhep dpn ly.äðî éöç àåäù íéùîç úìèåð êàéäå ìåèúù éåàø äéä äðî úéùéìù ,êéøô àøîâá
úìòáå àéä êëìä ,éìéáùá ê÷ìç èòîúé àìå êì ãáòåùîä äðîá êîò éì ïéà íéøáãå ïéã ,äðî úìòáì íéúàî úìòá äì äøîàã éøééà ïéúéðúîã ,éðùîå
,ä÷ìç èòîúé àì äìéáùáå äîò áéøú àìù äì äøîà àìà äðúîá ä÷ìç äðîä úìòáì íéúàîä úìòá äðúð àìù éðôîå .åúåà úå÷ìåç úåàî ùìù
áäæ éøðéã 'â úìèåð ïäî úçà ìëå ,øàùðä éöçå äðîá úåàî ùìùä úìòá úåëæ íò äåù íéúàîä úìòá úåëæ øàùð íéùîç äðîä úìòá äç÷ìù øçàì

:óñë ìù íéøðéã äùîçå íéøùò àåä áäæ øðéã ìëù óñë ìù íéøðéã äùéîçå íéòáù ïäù.ze`n yly my eidéðùäå ,íìåëì ãáòåùî ïåùàø äðî
:ãáìá úåàî ùìù úìòáì éùéìùäå ,úåàî ùìù úìòáìå íéúàî úìòáì.dpn miz`n lye miyng zlhep dpn lyúåàî ùìù úìòá åäì äøîàã ïåâë

,íéùîç úìèåð äðî úìòá úàöîð ,äðî úìòáå íéúàî úìòá úå÷ìåç ïåùàøä äðî êëìä ,äðîá íëîò éì ïéà íéøáãå ïéã ,íéúàî úìòáìå äðî úìòáì
äðîäî íéùîçå ,äðîä úìòá íò ïåùàøä äðîäî ä÷ìçù íéùîç ,äðî úìèåð íéúàî úìòá úàöîð ,úåàî ùìù úìòáå íéúàî úìòá úå÷ìåç éðùä äðîå
éùéìùä äðîä ,äöçîå äðî íäù áäæ éøðéã äùù úìèåð úàöîð ,úåàî ùìùä úìòá åìåë úìèåð éùéìùä äðîäå .úåàî ùìùä úìòá íò ä÷ìçù éðùä
ïúð éáø ìù åéøáã äàåø éðà ïéà éáø øîàã ,äëìä äðéàå àéä ïúð éáø ïéúéðúîã ÷éñî àøîâáå .íéúàîä úìòá íò ä÷ìçù äðîä éöçå äì øàùðù åìåë
êëìä ,äúáåúë ìë äáâúù ãò ,äéúåøáç øàùë äðîä úìòáì íéãáòåùî íéðîä úùìù ìë äáåúëì ïéàøçà åéñëð ìëå ìéàåäã ,äåùá úå÷ìåç àìà ,äæá

àî ùìù äæå íéúàî äæå äðî äæ ñéëì úåòî åìéèäù äùìùá ìáà .úåàî ùìùå íéúàîä úìòá åîë äðîä úìòá úìèåð êëå ,äåùá úå÷ìåçíúäã úå
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אלא  דינר , מותר כאן  ויש  בידם, מוחזקים הם כאילו  נחשבים הללו

כתובת  נוטלים היתומים אין דינר , מותר  אין המוחזקים ובנכסים הואיל 
ששנינו  כמו בשווה, שווה הירושה נכסי  את ביניהם חולקים אלא אמם,

הקודמת. íéñëðבמשנה íL Lé elôà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÂÄÆÈÀÈÄ
úeéøçà ïäì ïéàL,דינר מותר בהם ויש  מיטלטלים, היינו  –Bðéà ÆÅÈÆÇÂÈÅ

íeìë,דינר מותר  לגבי הירושה נכסי  בחשבון כלום נחשב אינו – À
úeéøçà ïäì LiL íéñëð íL eéäiL ãò,קרקעות היינו – ÇÆÄÀÈÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈ

øðéc úBaúkä ézL ìò øúBé כתובות אין שמעון: רבי שסובר  – ÅÇÀÅÇÀËÄÈ
בקרקעות אלא דינר  ומותר  דכרין  טובטובטובטוב").").").").בנין יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GL éeNð äéäL éîíéLð L ביום נחתמו  שלשתן של  והכתובות – ÄÆÈÈÈÈÈÄ
מהן , לאחת קדימה דין  ואין  בזמן, שווה שעבודן  שנמצא úîåÈÅאחד ,

אלא  שוות, שלהן הכתובות ואין כתובתן, לגבות האלמנות ובאות –
äðî Bæ ìL dúaúk,דינר מאה –Bæ ìLå ,íéúàî Bæ ìLå ÀËÈÈÆÈÆÀÆÈÇÄÀÆ

GLúBàî L, דינר –äðî àlà íL ïéàå הירושה בנכסי ואין – ÀÅÀÅÈÆÈÈÆ
דינר , מאה äåLaאלא úB÷ìBçלכל זכאית מהן  אחת וכל הואיל  – ÀÀÈÆ

הן  חולקות לפיכך  זה, במנה שווה שלשתן זכות הרי  למנה, הפחות

ונוטלת  מנה.בשווה, שליש אחת íéúàîכל íL eéä היו אם – ÈÈÈÇÄ
ואילו  לכולן , משועבד  ראשון  מנה ונמצא דינר, מאתיים הירושה בנכסי 

מאות, שלש  ולבעלת מאתיים לבעלת אלא משועבד  אינו שני  מנה
íéMîç úìèBð äðî ìL חמישים נוטלת מנה שכתובתה זו  – ÆÈÆÆÆÂÄÄ

מאתיים  בעלת שכתבה בכגון במשנתנו שמדובר מבואר , בגמרא דינר;
ראשון" במנה עמך  לי  אין  ודברים "דין מנה: oiclלבעלת i`eazyk)

± iliaya jwlg hrnzi `le jl careynd dpna jnr aix` `lרש רש רש רש """"יייי,(
עם  אלא המנה את חולקת היא שאין מנה, חצי  לחלקה מגיע הלכך 

מאות; שלש GLבעלת ìLå ,íéúàî ìLúBàî L שכתובתה זו – ÆÈÇÄÀÆÀÅ
מאות, שלש  שכתובתה וזו  GLGLמאתיים äLáäæ ìL äL– ÀÈÀÈÆÈÈ

דינרי וחמישה שבעים שהם זהב, דינרי  שלושה נוטלת מהן  אחת כל
וחמישים  המאה את בשווה שווה ביניהן חולקות שהן  כלומר כסף,

בגמרא  דינר. חמישים נטלה המנה שבעלת לאחר שנשתיירו דינר
היא  וכיצד  ראשון, ממנה עצמה סילקה מאתיים בעלת הרי שואלים:

בשווה? שווה הנותרים וחמישים במאה מאות שלש בעלת עם חולקת

מאות: שלש  לבעלת אומרת מאתיים שבעלת משום "oicnומשיבים:
,"invr izwliq mixace ומה רשרשרשרש""""יייי::::ומפרש במתנה, חלקי  נתתי "לא

זו  נטלה לי: שתאמרי  גבתה, בשליחותי  לא המנה) (בעלת שגבתה
וגברה  במנה, חלקה ומלמעט עמה מלריב עצמי  סילקתי אני חלקך;

עמך לחלוק באה אני עכשיו שטרה. בשעבוד המנה חצי  לגבות ידה
שווים" ושעבודך ושעבודי עמך, מלריב עצמי סילקתי  שלא בנותר ,

התוספות התוספות התוספות התוספות ( בעליבעליבעליבעלי זה).miazek:ברם ברם ברם ברם ,,,, דבר  של טעמו  יפה נתפרש  eéäÈלא
GL íLúBàî L מנה והרי  דינר, מאות שלש הירושה בנכסי היו  – ÈÀÅ

מאות, שלש ולבעלת מאתיים לבעלת שני  ומנה לכולן , משועבד  ראשון 
בלבד , מאות שלש לבעלת שלישי  íéMîçומנה úìèBð äðî ìLÆÈÆÆÆÂÄÄ

שמדובר מבואר בגמרא דינר. חמישים נוטלת מנה שכתובתה זו –
מאתיים: ולבעלת מנה לבעלת מאות שלש בעלת שכתבה בכגון  כאן 

ובעלת  מנה בעלת הלכך  ראשון", במנה עמכן  לי  אין  ודברים "דין 
חמישים  נוטלת מנה בעלת ונמצאת ראשון, במנה חולקות מאתיים

íéúàîדינר; ìLå,מאתיים שכתובתה וזו  –zlhepäðî חמישים – ÀÆÈÇÄÈÆ
שני, ממנה דינר  וחמישים לעיל , שבארנו כמו  ראשון, ממנה דינר

מאות, שלוש בעלת עם בשווה שווה בו  GLשחולקת ìLåúBàî L ÀÆÀÅ
מאות, שלוש שכתובתה זו –áäæ ìL äMLדינרי ששה נוטלת – ÄÈÆÈÈ

שני, ממנה דינר  חמישים היינו : כסף, דינרי וחמישים מאה שהם זהב,

בלבד. לה אלא משועבד  שאינו  כולו , שלישי ומנה שבארנו, כמו 
ברייתא: מובאת ozpבגמרא iax zpyn ef"(היא נתן רבי iax(משנתנו ;

"deeya zewleg `l` ,el`a ozp iax ly eixac d`ex ip` oi` :xne`
בכל שווה כולן  יד האשה, לכתובת אחראים הבעל  נכסי וכל  (שהואיל 

כתובתן כדי עד  בשווה הן  חולקות הלכך הירושה, רש רש רש רש """"יייינכסי  עייןעייןעייןעיין ––––

א א א א  צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  iaxk.);ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות ,,,, dkldeGL ïëåñékì eìéhäL äL ÀÅÀÈÆÄÄÇÄ
בשותפות, סחורה בהן  לקנות לקופה, מעות שהכניסו שותפים שלושה –

מאות, שלש וזה מאתיים זה מנה, הכניס àזה eúçteøéúBä B– ÈÂÄ
המעות  של וערכן  במטבע, שינוי  שחל כגון  מבואר, בגמרא המעות;

ביניהם, לחלוק השותפים ובאים עלה, או  ïé÷ìBçירד ïä Ck– ÈÅÀÄ
אלו  ממעות סחורה קנו אם ברם, לכיס. שהטילו מעותיהם חשבון  לפי
או  הריווח יחלקו  כיצד תחילה התנו ולא בה, הפסידו או  והרוויחו 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéLð òaøà éeNð äéäL éî,úîå–äiðMì úîãB÷ äðBLàøä,úéLéìMì äiðLe,úéòéáøì úéLéìLe;äðBLàøä ¦¤¨¨¨©§©¨¦¨¥¨¦¨¤¤©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦¨§¦¦¨¦¨
äiðMì úòaLð,úéLéìMì äiðLe,úéòéáøì úéLéìLe,äòeáLa àHL úòøôð úéòéáøäå.ñpð ïaøîBà:éðtî éëå ¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦¨§¦¦§¨§¦¦¦§©©¤¦§¨¤©¨¥§¦¦§¥

äøkNð äðBøçà àéäL?äòeáLa àlà òøtz àG àéä óà.ãçà íBéa ïlk úBàöBé eéä,dzøáçì úîãBwä ìk ¤¦©£¨¦§¨¨©¦¦¨©¤¨¦§¨¨§ª¨§¤¨¨©¤¤©£¤§¨
úçà äòL elôà–äúëæ.úBòL íéìLeøéa ïéáúBk eéä Cëå.úçà äòLa úBàöBé ïlk eéä,äðî àlà íL ïéàå £¦¨¨©©¨§¨§¨¨§¦¦¨©¦¨¨ª¨§§¨¨©©§¥¨¤¨¨¤

–äåLa úB÷ìBç. §§¨¤
ÂíéLð ézL éeNð äéäL éî,eäãN úà øëîe,ç÷Blì äðBLàø äáúëå:Cnò éì ïéà íéøáãe ïéc–äiðMä ¦¤¨¨¨§¥¨¦¨©¤¨¥§¨§¨¦¨©¥©¦§¨¦¥¦¦¨©§¦¨

åéìò åôéñåä åà òáèîä äðúùðù ïåâë ïîöò úåòîä úîçî åçéáùäùë à÷åãå .åéúåòî éôì ìåèé ãçà ìëù àåä àðéã ,éì÷ù à÷ ïäéúåòî åçéáùäù çáù
ãñôääå çåéøä íé÷ìçî ïéà ,åãéñôä åà äøåçñá åçéåøäå ñéëì åìéèäù úåòîä ïî äøåçñ åð÷ íà ìáà .ïåîîä éôì ãñôääå çáùä íé÷ìåç æà åúçô åà
äìçú åðúä àì íà íéáåøî úåòî ïúðù åúåà åîë íéèòåî úåòî ñéëá ïúåðù éî çáùáå ãñôäá ìèåð êëå ,ïåîîä éôì àìå ïéôúåùä øôñî éôì àìà

:íéðéã éúá ìëá íéðã ïëå .ïåîî éôì å÷ìçéù
dddd.dipyl zncew dpey`xd:íìåë ïëå .øçåàî äðîæù äéðùì úîãå÷ íã÷åî äúáåúë ïîæù äúåà.dipyl zrayp dpey`xdéòáùä úðòåè äéðù íà

àìù úòøôð úéòéáøä ìáà .úéùéìùì úéòéáøå ,äéðùì ïë øîàú úéùéìù óàå .éúáåúë äáâàù äîî éì øàùé àì àîìã ,íåìë éìòá ìùî úéáâ àìù éì
:äòéáùéù øçà áåç ìòá ùøåé íù ïéàù ïåâëå ,äòåáùá.'ek xne` qpp oaúåãùä åìàî úçà äãù úàöîðù ïåâë àøîâá ùøôî ñðð ïáå ÷"úã åäééúâåìô

úøîåàå úàæ äàá úéòéáø äãùî äúáåúë úåáâì úéòéáøä äàáùëå ,äåìèéå äéìòá åàåáéù óåñå äìæâù òãåðù ,åìù äðéàù ,úåðåùàøä íéùð ùìùä åáâù
àì äáâù äî äáâå íã÷ù øçåàî áåç ìòá øáñ àî÷ àðú .ìòáä ééçá êéúáåúë úéáâ àìù éì éòáùúù éðåöø ,éãéî åäãù ìåèéå ìæâðä àáé øçîì äì
,øáñ ñðð ïáå .øçåàî áåç ìòá úéòéáø äì àéåäã ,äúáâù äî äðîî ìåèúå úéòéáøä ìò àéä øåæçú åæî óåøèéå ìæâðä àáé íà ,òáùú äîì êëìä ,äáâ
äëìäå .íåìë äìòá éñëðî äúáâ àìù äì òáùú êëìå ,äéìò øåæçì äìåëé úéùéìùä ïéà úàæ ÷éæçú íàå ,äáâ äáâù äî ,äáâå íã÷ù øçåàî áåç ìòá

:äáâ äáâù äîå ïéìèìèîá äîéã÷ ïéã ïéàù ïåéë ìëä éøáãì òáùéì äëéøöù ïéìèìèî äñôú íàù ïðéòîù àìéîîå .àî àðúë
eeee.'eke gwell dpey`x dazkeäæì íãå÷ øçà ùéàì åæ äãù ìòáä øëîù ïåâë ,éðùîå .éìòáì éúéùò çåø úçð àîéúå ,êéøô àøîâáå .äãéî åð÷ù ïåâëå
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שהטילו  מעותיהם לפי וההפסד הריווח את חולקים אינם ההפסד ,

שהטיל זה של וחלקו  בשווה, שווה השותפים מספר לפי  אלא לכיס,
מאות שלוש שהטיל  זה של כחלקו  בבבב).).).).מאה צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ורשורשורשורש""""יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

לפי הנכסים את שחולקים הוא היסוד  במשנתנו, ששנינו הכתובות בענין 
אמנם  הכתובה, של  המעות חשבון  לפי ולא וכתובה, כתובה לכל שעבודם
הכתובות  שלש כל  של הסכום מחצית שהם דינר, מאות שלש שם היו אם
אחת  כל  נמצאת המעות חשבון  לפי חלוקה תהא אם אף דינר ), 600 (שסכומן
נוטלת  מנה שבעלת במשנתנו, ששנינו כמו  זה והרי כתובתה, מחצית נוטלת
וחמישים. מאה נוטלת מאות שלש ובעלת מנה, נוטלת מאתיים ובעלת חמישים,

"שכל היא שסברתו  למשנתנו, גאון סעדיה רב של פירושו  מביא אלבק ר "ח
חשבון. לפי  חולקות הן  והשאר  בשווה, בו  חולקות הן לכולן  המשועבד  מנה
מאתיים, היו  ואם בו . שוות הנשים כל  מנה, אלא הניח לא אם לפיכך
שישית, מנה בעלת נוטלת שני ובמנה בשווה, ראשון במנה כולן חולקות
הכתובות  שלוש כל  היינו כולו , החוב שישית שהוא מנה לה שמגיע לפי
ששתיהן מאות, שלוש ובעלת מאתיים ובעלת דינר . מאות שש הוא שסכומן 
ונמצא  בשווה, דינר ) 83 ) במותר חולקות השני , במנה גם שעבוד להן  יש
שם  יש אם אבל .(41 ועוד  33 ) דינר וחמישה שבעים אחת לכל  שיש
נוטלת  מנה בעלת היינו  חשבון , לפי  נוטלת אחת כל דינר, מאות שלוש
המעות" מחצית מאות שלוש ובעלת שליש, נוטלת מאתיים בעלת שישית,

(my dpynd yexitl zenlyd oiir).
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לשניה", קודמת הראשונה ומת, נשים שתי  נשוי  שהיה "מי  שנינו: בפרקנו א במשנה
שזמן זו  ממשיכה כלומר  משנתנו  הכתובה. בגביית לה קדימה דין  קודם, כתובתה

כתובתה  בגביית לה קדימה שדין אשה שכל ללמד, מוסיפה והיא דין , באותו
להלן. הטעם כמבואר כתובתה, קיבלה לא שעדיין אחריה, הבאה לחברתה נשבעת

íéLð òaøà éeNð äéäL éî,שונה כתובתן וזמן  –úîå וארבע – ÄÆÈÈÈÇÀÇÈÄÈÅ
כתובתן, לגבות באות äiðLeהאלמנות ,äiðMì úîãB÷ äðBLàøäÈÄÈÆÆÇÀÄÈÀÄÈ

úéòéáøì úéLéìLe ,úéLéìMì(התאריכים) הזמנים סדר כפי – ÇÀÄÄÀÄÄÈÀÄÄ
למעלה; שבארנו כמו הכתובה, בגביית סדרן  כך  כתובותיהן של

äiðMì úòaLð äðBLàøä שלא לי "השבעי  טוענת: שניה אם – ÈÄÈÄÀÇÇÇÀÄÈ
בנכסים  ישתייר לא שמא חוששת היא כי כלום", בעלי משל גבית
כתובתה  נפרעת הראשונה אין הראשונה, שתגבה לאחר כתובתה כדי 

בשבועה, úéòéáøìנשבעתäiðLeאלא úéLéìLe ,úéLéìMì– ÀÄÈÇÀÄÄÀÄÄÈÀÄÄ
כלום, גבתה לא שעדיין אחריה, הבאה לחברתה נשבעת אחת כל

äòeáLa àHL úòøôð úéòéáøäåיורש לא שם שאין  וכגון – ÀÈÀÄÄÄÀÇÇÆÄÀÈ
שישביעה חוב בעל  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).ולא éëå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; :øîBà ñpð ïaÆÇÈÅÀÄ

äøkNð äðBøçà àéäL éðtî?בשבועה שלא כתובתה שתגבה – ÄÀÅÆÄÇÂÈÄÀÈÈ
äòeáLa àlà òøtz àG àéä óà שחברותיה מבואר , בגמרא – ÇÄÄÈÇÆÈÄÀÈ

השדות  שאחת יתברר שמא הן, וחוששות הואיל אותה, משביעות

כתובתה, תגבה הרביעית ואם מהן, ויטרפוה הבעל של היתה לא שגבו 
שגבתה; מה להחזיר חייבת הרביעית שאין  לגבות, ממה להן יהא לא

תנא  ברם, בשבועה. אלא כתובתה נפרעת אינה הרביעית אף הלכך 
שגבתה  השדה את ויטרפו יבואו  שאם סובר, מהשלושקמא אחת

הלכך שגבתה, מה ממנה ותיטול הרביעית על היא תחזור הראשונות,

להשביעה. צורך  ãçàאין  íBéa ïlk úBàöBé eéäכל יצאו  – ÈÀËÈÀÆÈ
יום, באותו כולן  שנכתבו אחד, ביום הבעל  מידי  ìkÈהכתובות

äúëæ úçà äòL elôà dzøáçì úîãBwä בכתובה נרשם אם – ÇÆÆÇÂÆÀÈÂÄÈÈÇÇÈÀÈ
לחברתה, כתיבתה שעת שקדמה כתובה כל  הרי  נכתבה, שעה באיזו

בגבייה. לה קדימה úBòLדין  íéìLeøéa ïéáúBk eéä Cëå– ÀÈÈÀÄÄÈÇÄÈ
הכתובה. נכתבה ביום שעה úçàבאיזו  äòLa úBàöBé ïlk eéäÈËÈÀÀÈÈÇÇ

השעה, אותה נרשמה הכתובות בכל  אם –äðî àlà íL ïéàå– ÀÅÈÆÈÈÆ
דינר , מאה אלא הירושה בנכסי äåLaואין úB÷ìBç ששנינו כמו  – ÀÀÈÆ

הקודמת. במשנה

הרב  מפרש וכן  א); צד , (כתובות בגמרא שמואל  כפירוש משנתנו  בארנו 
שלא  נפרעת "והרביעית קמא: תנא שאומר שמה מפרש, אביי אבל מברטנורא.
שאמרו מה קמא, תנא שלדעת גדולים, שהיתומים כגון  היינו  בשבועה",
קטנים  ביתומים בשבועה", אלא ייפרע לא יתומים מנכסי  ליפרע "הבא חכמים:
היא  גדולים ליתומים שאף סובר , ננס בן  אבל  גדולים. ביתומים ולא אמרו,

נשבעת.
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íéLð ézL éeNð äéäL éî,שונים כתובותיהן  שזמני  –øëîe ÄÆÈÈÈÀÅÈÄÈÇ
eäãN úà אלא בה אין  אבל שתיהן , לכתובות משועבדת שהיא – ÆÈÅ

אחת אשה כתובת ç÷Blì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כדי  äðBLàø äáúëå זו – ÀÈÀÈÄÈÇÅÇ
כתבה  הכתובה בגביית קדימה דין לה ויש ראשונה נכתבה שכתובתה

Cnòללוקח: éì ïéà íéøáãe ïéc זכותה על לו  שוויתרה כלומר  – ÄÀÈÄÅÄÄÈ
כתובתה, לגביית השדה את ממנו lrad,לטרוף zneäàéöBî äiðMäÇÀÄÈÄÈ

ç÷Bläî היא שהרי מהלוקח, השדה את להוציא יכולה השניה – ÅÇÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íeìë,úeéøçà ïäì LiL íéñëð íL eéäiL ãò,øðéc úBaúkä ézL ìò øúBé. §©¤¦§¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¥©§¥©§ª¦¨
„GL éeNð äéäL éîúîå íéLð L,äðî Bæ ìL dúaúk,íéúàî Bæ ìLå,GL Bæ ìLåúBàî L,àlà íL ïéàå ¦¤¨¨¨¨¨¦¨¥§ª¨¨¤¨¤§¤¨©¦§¤§¥§¥¨¤¨

äðî–äåLa úB÷ìBç.íéúàî íL eéä:äðî ìL–íéMîç úìèBð;íéúàî ìL,GL ìLåúBàî L–GLäL ¨¤§§¨¤¨¨¨©¦¤¨¤¤¤£¦¦¤¨©¦§¤§¥§¨
GLáäæ ìL äL.GL íL eéäúBàî L:äðî ìL–íéMîç úìèBð,íéúàî ìLå–äðî,GL ìLåúBàî L– §¨¤¨¨¨¨§¥¤¨¤¤¤£¦¦§¤¨©¦¨¤§¤§¥

áäæ ìL äML.GL ïëåñékì eìéhäL äL,eøéúBä Bà eúçt–ïé÷ìBç ïä Ck. ¦¨¤¨¨§¥§¨¤¦¦©¦¨£¦¨¥§¦

.zeixg` mdl:íéìèìèî.zeixg` mdl yiyïéðá úáåúë ïéà ,áåç ìòáì éãáòùî éîúéã éìèìèîã éâéäðã äæä ïîæá óàå .ïåòîù éáøë äëìäå .úåò÷ø÷
:úåò÷ø÷á àìà ïéìèìèîá úâäåð ïéøëã

cccc.'ek miz`n ef lye dpn ef lyä ,éîåé àúìúá éàã .ãçà íåéá åîúçð ïúùìùåïéã ïéàù ,ïéìèìèî àìà çéðä àìù åà .éåáéâá úîãå÷ øèùá úîãå÷
:ïéìèìèîá äîéã÷.deya zewleg:äðî àëéà åäìåëáã äðî ãåáòùá äåù ïúùìù çë éøäù.miz`n my eidìáà ,äðîá àìà ãåáòù äðî úìòáì ïéà

:äðî úìòá ìù øèùì ãåáòù ïéà éðù äðîá.miyng zlhep dpn ly.äðî éöç àåäù íéùîç úìèåð êàéäå ìåèúù éåàø äéä äðî úéùéìù ,êéøô àøîâá
úìòáå àéä êëìä ,éìéáùá ê÷ìç èòîúé àìå êì ãáòåùîä äðîá êîò éì ïéà íéøáãå ïéã ,äðî úìòáì íéúàî úìòá äì äøîàã éøééà ïéúéðúîã ,éðùîå
,ä÷ìç èòîúé àì äìéáùáå äîò áéøú àìù äì äøîà àìà äðúîá ä÷ìç äðîä úìòáì íéúàîä úìòá äðúð àìù éðôîå .åúåà úå÷ìåç úåàî ùìù
áäæ éøðéã 'â úìèåð ïäî úçà ìëå ,øàùðä éöçå äðîá úåàî ùìùä úìòá úåëæ íò äåù íéúàîä úìòá úåëæ øàùð íéùîç äðîä úìòá äç÷ìù øçàì

:óñë ìù íéøðéã äùîçå íéøùò àåä áäæ øðéã ìëù óñë ìù íéøðéã äùéîçå íéòáù ïäù.ze`n yly my eidéðùäå ,íìåëì ãáòåùî ïåùàø äðî
:ãáìá úåàî ùìù úìòáì éùéìùäå ,úåàî ùìù úìòáìå íéúàî úìòáì.dpn miz`n lye miyng zlhep dpn lyúåàî ùìù úìòá åäì äøîàã ïåâë

,íéùîç úìèåð äðî úìòá úàöîð ,äðî úìòáå íéúàî úìòá úå÷ìåç ïåùàøä äðî êëìä ,äðîá íëîò éì ïéà íéøáãå ïéã ,íéúàî úìòáìå äðî úìòáì
äðîäî íéùîçå ,äðîä úìòá íò ïåùàøä äðîäî ä÷ìçù íéùîç ,äðî úìèåð íéúàî úìòá úàöîð ,úåàî ùìù úìòáå íéúàî úìòá úå÷ìåç éðùä äðîå
éùéìùä äðîä ,äöçîå äðî íäù áäæ éøðéã äùù úìèåð úàöîð ,úåàî ùìùä úìòá åìåë úìèåð éùéìùä äðîäå .úåàî ùìùä úìòá íò ä÷ìçù éðùä
ïúð éáø ìù åéøáã äàåø éðà ïéà éáø øîàã ,äëìä äðéàå àéä ïúð éáø ïéúéðúîã ÷éñî àøîâáå .íéúàîä úìòá íò ä÷ìçù äðîä éöçå äì øàùðù åìåë
êëìä ,äúáåúë ìë äáâúù ãò ,äéúåøáç øàùë äðîä úìòáì íéãáòåùî íéðîä úùìù ìë äáåúëì ïéàøçà åéñëð ìëå ìéàåäã ,äåùá úå÷ìåç àìà ,äæá

àî ùìù äæå íéúàî äæå äðî äæ ñéëì úåòî åìéèäù äùìùá ìáà .úåàî ùìùå íéúàîä úìòá åîë äðîä úìòá úìèåð êëå ,äåùá úå÷ìåçíúäã úå

`xephxa yexit

אלא  דינר , מותר כאן  ויש  בידם, מוחזקים הם כאילו  נחשבים הללו

כתובת  נוטלים היתומים אין דינר , מותר  אין המוחזקים ובנכסים הואיל 
ששנינו  כמו בשווה, שווה הירושה נכסי  את ביניהם חולקים אלא אמם,

הקודמת. íéñëðבמשנה íL Lé elôà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÂÄÆÈÀÈÄ
úeéøçà ïäì ïéàL,דינר מותר בהם ויש  מיטלטלים, היינו  –Bðéà ÆÅÈÆÇÂÈÅ

íeìë,דינר מותר  לגבי הירושה נכסי  בחשבון כלום נחשב אינו – À
úeéøçà ïäì LiL íéñëð íL eéäiL ãò,קרקעות היינו – ÇÆÄÀÈÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈ

øðéc úBaúkä ézL ìò øúBé כתובות אין שמעון: רבי שסובר  – ÅÇÀÅÇÀËÄÈ
בקרקעות אלא דינר  ומותר  דכרין  טובטובטובטוב").").").").בנין יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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GL éeNð äéäL éîíéLð L ביום נחתמו  שלשתן של  והכתובות – ÄÆÈÈÈÈÈÄ
מהן , לאחת קדימה דין  ואין  בזמן, שווה שעבודן  שנמצא úîåÈÅאחד ,

אלא  שוות, שלהן הכתובות ואין כתובתן, לגבות האלמנות ובאות –
äðî Bæ ìL dúaúk,דינר מאה –Bæ ìLå ,íéúàî Bæ ìLå ÀËÈÈÆÈÆÀÆÈÇÄÀÆ

GLúBàî L, דינר –äðî àlà íL ïéàå הירושה בנכסי ואין – ÀÅÀÅÈÆÈÈÆ
דינר , מאה äåLaאלא úB÷ìBçלכל זכאית מהן  אחת וכל הואיל  – ÀÀÈÆ

הן  חולקות לפיכך  זה, במנה שווה שלשתן זכות הרי  למנה, הפחות

ונוטלת  מנה.בשווה, שליש אחת íéúàîכל íL eéä היו אם – ÈÈÈÇÄ
ואילו  לכולן , משועבד  ראשון  מנה ונמצא דינר, מאתיים הירושה בנכסי 

מאות, שלש  ולבעלת מאתיים לבעלת אלא משועבד  אינו שני  מנה
íéMîç úìèBð äðî ìL חמישים נוטלת מנה שכתובתה זו  – ÆÈÆÆÆÂÄÄ

מאתיים  בעלת שכתבה בכגון במשנתנו שמדובר מבואר , בגמרא דינר;
ראשון" במנה עמך  לי  אין  ודברים "דין מנה: oiclלבעלת i`eazyk)

± iliaya jwlg hrnzi `le jl careynd dpna jnr aix` `lרש רש רש רש """"יייי,(
עם  אלא המנה את חולקת היא שאין מנה, חצי  לחלקה מגיע הלכך 

מאות; שלש GLבעלת ìLå ,íéúàî ìLúBàî L שכתובתה זו – ÆÈÇÄÀÆÀÅ
מאות, שלש  שכתובתה וזו  GLGLמאתיים äLáäæ ìL äL– ÀÈÀÈÆÈÈ

דינרי וחמישה שבעים שהם זהב, דינרי  שלושה נוטלת מהן  אחת כל
וחמישים  המאה את בשווה שווה ביניהן חולקות שהן  כלומר כסף,

בגמרא  דינר. חמישים נטלה המנה שבעלת לאחר שנשתיירו דינר
היא  וכיצד  ראשון, ממנה עצמה סילקה מאתיים בעלת הרי שואלים:

בשווה? שווה הנותרים וחמישים במאה מאות שלש בעלת עם חולקת

מאות: שלש  לבעלת אומרת מאתיים שבעלת משום "oicnומשיבים:
,"invr izwliq mixace ומה רשרשרשרש""""יייי::::ומפרש במתנה, חלקי  נתתי "לא

זו  נטלה לי: שתאמרי  גבתה, בשליחותי  לא המנה) (בעלת שגבתה
וגברה  במנה, חלקה ומלמעט עמה מלריב עצמי  סילקתי אני חלקך;

עמך לחלוק באה אני עכשיו שטרה. בשעבוד המנה חצי  לגבות ידה
שווים" ושעבודך ושעבודי עמך, מלריב עצמי סילקתי  שלא בנותר ,

התוספות התוספות התוספות התוספות ( בעליבעליבעליבעלי זה).miazek:ברם ברם ברם ברם ,,,, דבר  של טעמו  יפה נתפרש  eéäÈלא
GL íLúBàî L מנה והרי  דינר, מאות שלש הירושה בנכסי היו  – ÈÀÅ

מאות, שלש ולבעלת מאתיים לבעלת שני  ומנה לכולן , משועבד  ראשון 
בלבד , מאות שלש לבעלת שלישי  íéMîçומנה úìèBð äðî ìLÆÈÆÆÆÂÄÄ

שמדובר מבואר בגמרא דינר. חמישים נוטלת מנה שכתובתה זו –
מאתיים: ולבעלת מנה לבעלת מאות שלש בעלת שכתבה בכגון  כאן 

ובעלת  מנה בעלת הלכך  ראשון", במנה עמכן  לי  אין  ודברים "דין 
חמישים  נוטלת מנה בעלת ונמצאת ראשון, במנה חולקות מאתיים

íéúàîדינר; ìLå,מאתיים שכתובתה וזו  –zlhepäðî חמישים – ÀÆÈÇÄÈÆ
שני, ממנה דינר  וחמישים לעיל , שבארנו כמו  ראשון, ממנה דינר

מאות, שלוש בעלת עם בשווה שווה בו  GLשחולקת ìLåúBàî L ÀÆÀÅ
מאות, שלוש שכתובתה זו –áäæ ìL äMLדינרי ששה נוטלת – ÄÈÆÈÈ

שני, ממנה דינר  חמישים היינו : כסף, דינרי וחמישים מאה שהם זהב,

בלבד. לה אלא משועבד  שאינו  כולו , שלישי ומנה שבארנו, כמו 
ברייתא: מובאת ozpבגמרא iax zpyn ef"(היא נתן רבי iax(משנתנו ;

"deeya zewleg `l` ,el`a ozp iax ly eixac d`ex ip` oi` :xne`
בכל שווה כולן  יד האשה, לכתובת אחראים הבעל  נכסי וכל  (שהואיל 

כתובתן כדי עד  בשווה הן  חולקות הלכך הירושה, רש רש רש רש """"יייינכסי  עייןעייןעייןעיין ––––

א א א א  צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  iaxk.);ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות ,,,, dkldeGL ïëåñékì eìéhäL äL ÀÅÀÈÆÄÄÇÄ
בשותפות, סחורה בהן  לקנות לקופה, מעות שהכניסו שותפים שלושה –

מאות, שלש וזה מאתיים זה מנה, הכניס àזה eúçteøéúBä B– ÈÂÄ
המעות  של וערכן  במטבע, שינוי  שחל כגון  מבואר, בגמרא המעות;

ביניהם, לחלוק השותפים ובאים עלה, או  ïé÷ìBçירד ïä Ck– ÈÅÀÄ
אלו  ממעות סחורה קנו אם ברם, לכיס. שהטילו מעותיהם חשבון  לפי
או  הריווח יחלקו  כיצד תחילה התנו ולא בה, הפסידו או  והרוויחו 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéLð òaøà éeNð äéäL éî,úîå–äiðMì úîãB÷ äðBLàøä,úéLéìMì äiðLe,úéòéáøì úéLéìLe;äðBLàøä ¦¤¨¨¨©§©¨¦¨¥¨¦¨¤¤©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦¨§¦¦¨¦¨
äiðMì úòaLð,úéLéìMì äiðLe,úéòéáøì úéLéìLe,äòeáLa àHL úòøôð úéòéáøäå.ñpð ïaøîBà:éðtî éëå ¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦¨§¦¦§¨§¦¦¦§©©¤¦§¨¤©¨¥§¦¦§¥

äøkNð äðBøçà àéäL?äòeáLa àlà òøtz àG àéä óà.ãçà íBéa ïlk úBàöBé eéä,dzøáçì úîãBwä ìk ¤¦©£¨¦§¨¨©¦¦¨©¤¨¦§¨¨§ª¨§¤¨¨©¤¤©£¤§¨
úçà äòL elôà–äúëæ.úBòL íéìLeøéa ïéáúBk eéä Cëå.úçà äòLa úBàöBé ïlk eéä,äðî àlà íL ïéàå £¦¨¨©©¨§¨§¨¨§¦¦¨©¦¨¨ª¨§§¨¨©©§¥¨¤¨¨¤

–äåLa úB÷ìBç. §§¨¤
ÂíéLð ézL éeNð äéäL éî,eäãN úà øëîe,ç÷Blì äðBLàø äáúëå:Cnò éì ïéà íéøáãe ïéc–äiðMä ¦¤¨¨¨§¥¨¦¨©¤¨¥§¨§¨¦¨©¥©¦§¨¦¥¦¦¨©§¦¨

åéìò åôéñåä åà òáèîä äðúùðù ïåâë ïîöò úåòîä úîçî åçéáùäùë à÷åãå .åéúåòî éôì ìåèé ãçà ìëù àåä àðéã ,éì÷ù à÷ ïäéúåòî åçéáùäù çáù
ãñôääå çåéøä íé÷ìçî ïéà ,åãéñôä åà äøåçñá åçéåøäå ñéëì åìéèäù úåòîä ïî äøåçñ åð÷ íà ìáà .ïåîîä éôì ãñôääå çáùä íé÷ìåç æà åúçô åà
äìçú åðúä àì íà íéáåøî úåòî ïúðù åúåà åîë íéèòåî úåòî ñéëá ïúåðù éî çáùáå ãñôäá ìèåð êëå ,ïåîîä éôì àìå ïéôúåùä øôñî éôì àìà

:íéðéã éúá ìëá íéðã ïëå .ïåîî éôì å÷ìçéù
dddd.dipyl zncew dpey`xd:íìåë ïëå .øçåàî äðîæù äéðùì úîãå÷ íã÷åî äúáåúë ïîæù äúåà.dipyl zrayp dpey`xdéòáùä úðòåè äéðù íà

àìù úòøôð úéòéáøä ìáà .úéùéìùì úéòéáøå ,äéðùì ïë øîàú úéùéìù óàå .éúáåúë äáâàù äîî éì øàùé àì àîìã ,íåìë éìòá ìùî úéáâ àìù éì
:äòéáùéù øçà áåç ìòá ùøåé íù ïéàù ïåâëå ,äòåáùá.'ek xne` qpp oaúåãùä åìàî úçà äãù úàöîðù ïåâë àøîâá ùøôî ñðð ïáå ÷"úã åäééúâåìô

úøîåàå úàæ äàá úéòéáø äãùî äúáåúë úåáâì úéòéáøä äàáùëå ,äåìèéå äéìòá åàåáéù óåñå äìæâù òãåðù ,åìù äðéàù ,úåðåùàøä íéùð ùìùä åáâù
àì äáâù äî äáâå íã÷ù øçåàî áåç ìòá øáñ àî÷ àðú .ìòáä ééçá êéúáåúë úéáâ àìù éì éòáùúù éðåöø ,éãéî åäãù ìåèéå ìæâðä àáé øçîì äì
,øáñ ñðð ïáå .øçåàî áåç ìòá úéòéáø äì àéåäã ,äúáâù äî äðîî ìåèúå úéòéáøä ìò àéä øåæçú åæî óåøèéå ìæâðä àáé íà ,òáùú äîì êëìä ,äáâ
äëìäå .íåìë äìòá éñëðî äúáâ àìù äì òáùú êëìå ,äéìò øåæçì äìåëé úéùéìùä ïéà úàæ ÷éæçú íàå ,äáâ äáâù äî ,äáâå íã÷ù øçåàî áåç ìòá

:äáâ äáâù äîå ïéìèìèîá äîéã÷ ïéã ïéàù ïåéë ìëä éøáãì òáùéì äëéøöù ïéìèìèî äñôú íàù ïðéòîù àìéîîå .àî àðúë
eeee.'eke gwell dpey`x dazkeäæì íãå÷ øçà ùéàì åæ äãù ìòáä øëîù ïåâë ,éðùîå .éìòáì éúéùò çåø úçð àîéúå ,êéøô àøîâáå .äãéî åð÷ù ïåâëå

`xephxa yexit

שהטילו  מעותיהם לפי וההפסד הריווח את חולקים אינם ההפסד ,

שהטיל זה של וחלקו  בשווה, שווה השותפים מספר לפי  אלא לכיס,
מאות שלוש שהטיל  זה של כחלקו  בבבב).).).).מאה צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ורשורשורשורש""""יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

לפי הנכסים את שחולקים הוא היסוד  במשנתנו, ששנינו הכתובות בענין 
אמנם  הכתובה, של  המעות חשבון  לפי ולא וכתובה, כתובה לכל שעבודם
הכתובות  שלש כל  של הסכום מחצית שהם דינר, מאות שלש שם היו אם
אחת  כל  נמצאת המעות חשבון  לפי חלוקה תהא אם אף דינר ), 600 (שסכומן
נוטלת  מנה שבעלת במשנתנו, ששנינו כמו  זה והרי כתובתה, מחצית נוטלת
וחמישים. מאה נוטלת מאות שלש ובעלת מנה, נוטלת מאתיים ובעלת חמישים,

"שכל היא שסברתו  למשנתנו, גאון סעדיה רב של פירושו  מביא אלבק ר "ח
חשבון. לפי  חולקות הן  והשאר  בשווה, בו  חולקות הן לכולן  המשועבד  מנה
מאתיים, היו  ואם בו . שוות הנשים כל  מנה, אלא הניח לא אם לפיכך
שישית, מנה בעלת נוטלת שני ובמנה בשווה, ראשון במנה כולן חולקות
הכתובות  שלוש כל  היינו כולו , החוב שישית שהוא מנה לה שמגיע לפי
ששתיהן מאות, שלוש ובעלת מאתיים ובעלת דינר . מאות שש הוא שסכומן 
ונמצא  בשווה, דינר ) 83 ) במותר חולקות השני , במנה גם שעבוד להן  יש
שם  יש אם אבל .(41 ועוד  33 ) דינר וחמישה שבעים אחת לכל  שיש
נוטלת  מנה בעלת היינו  חשבון , לפי  נוטלת אחת כל דינר, מאות שלוש
המעות" מחצית מאות שלוש ובעלת שליש, נוטלת מאתיים בעלת שישית,

(my dpynd yexitl zenlyd oiir).
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לשניה", קודמת הראשונה ומת, נשים שתי  נשוי  שהיה "מי  שנינו: בפרקנו א במשנה
שזמן זו  ממשיכה כלומר  משנתנו  הכתובה. בגביית לה קדימה דין  קודם, כתובתה

כתובתה  בגביית לה קדימה שדין אשה שכל ללמד, מוסיפה והיא דין , באותו
להלן. הטעם כמבואר כתובתה, קיבלה לא שעדיין אחריה, הבאה לחברתה נשבעת

íéLð òaøà éeNð äéäL éî,שונה כתובתן וזמן  –úîå וארבע – ÄÆÈÈÈÇÀÇÈÄÈÅ
כתובתן, לגבות באות äiðLeהאלמנות ,äiðMì úîãB÷ äðBLàøäÈÄÈÆÆÇÀÄÈÀÄÈ

úéòéáøì úéLéìLe ,úéLéìMì(התאריכים) הזמנים סדר כפי – ÇÀÄÄÀÄÄÈÀÄÄ
למעלה; שבארנו כמו הכתובה, בגביית סדרן  כך  כתובותיהן של

äiðMì úòaLð äðBLàøä שלא לי "השבעי  טוענת: שניה אם – ÈÄÈÄÀÇÇÇÀÄÈ
בנכסים  ישתייר לא שמא חוששת היא כי כלום", בעלי משל גבית
כתובתה  נפרעת הראשונה אין הראשונה, שתגבה לאחר כתובתה כדי 

בשבועה, úéòéáøìנשבעתäiðLeאלא úéLéìLe ,úéLéìMì– ÀÄÈÇÀÄÄÀÄÄÈÀÄÄ
כלום, גבתה לא שעדיין אחריה, הבאה לחברתה נשבעת אחת כל

äòeáLa àHL úòøôð úéòéáøäåיורש לא שם שאין  וכגון – ÀÈÀÄÄÄÀÇÇÆÄÀÈ
שישביעה חוב בעל  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).ולא éëå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; :øîBà ñpð ïaÆÇÈÅÀÄ

äøkNð äðBøçà àéäL éðtî?בשבועה שלא כתובתה שתגבה – ÄÀÅÆÄÇÂÈÄÀÈÈ
äòeáLa àlà òøtz àG àéä óà שחברותיה מבואר , בגמרא – ÇÄÄÈÇÆÈÄÀÈ

השדות  שאחת יתברר שמא הן, וחוששות הואיל אותה, משביעות

כתובתה, תגבה הרביעית ואם מהן, ויטרפוה הבעל של היתה לא שגבו 
שגבתה; מה להחזיר חייבת הרביעית שאין  לגבות, ממה להן יהא לא

תנא  ברם, בשבועה. אלא כתובתה נפרעת אינה הרביעית אף הלכך 
שגבתה  השדה את ויטרפו יבואו  שאם סובר, מהשלושקמא אחת

הלכך שגבתה, מה ממנה ותיטול הרביעית על היא תחזור הראשונות,

להשביעה. צורך  ãçàאין  íBéa ïlk úBàöBé eéäכל יצאו  – ÈÀËÈÀÆÈ
יום, באותו כולן  שנכתבו אחד, ביום הבעל  מידי  ìkÈהכתובות

äúëæ úçà äòL elôà dzøáçì úîãBwä בכתובה נרשם אם – ÇÆÆÇÂÆÀÈÂÄÈÈÇÇÈÀÈ
לחברתה, כתיבתה שעת שקדמה כתובה כל  הרי  נכתבה, שעה באיזו

בגבייה. לה קדימה úBòLדין  íéìLeøéa ïéáúBk eéä Cëå– ÀÈÈÀÄÄÈÇÄÈ
הכתובה. נכתבה ביום שעה úçàבאיזו  äòLa úBàöBé ïlk eéäÈËÈÀÀÈÈÇÇ

השעה, אותה נרשמה הכתובות בכל  אם –äðî àlà íL ïéàå– ÀÅÈÆÈÈÆ
דינר , מאה אלא הירושה בנכסי äåLaואין úB÷ìBç ששנינו כמו  – ÀÀÈÆ

הקודמת. במשנה

הרב  מפרש וכן  א); צד , (כתובות בגמרא שמואל  כפירוש משנתנו  בארנו 
שלא  נפרעת "והרביעית קמא: תנא שאומר שמה מפרש, אביי אבל מברטנורא.
שאמרו מה קמא, תנא שלדעת גדולים, שהיתומים כגון  היינו  בשבועה",
קטנים  ביתומים בשבועה", אלא ייפרע לא יתומים מנכסי  ליפרע "הבא חכמים:
היא  גדולים ליתומים שאף סובר , ננס בן  אבל  גדולים. ביתומים ולא אמרו,

נשבעת.
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íéLð ézL éeNð äéäL éî,שונים כתובותיהן  שזמני  –øëîe ÄÆÈÈÈÀÅÈÄÈÇ
eäãN úà אלא בה אין  אבל שתיהן , לכתובות משועבדת שהיא – ÆÈÅ

אחת אשה כתובת ç÷Blì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כדי  äðBLàø äáúëå זו – ÀÈÀÈÄÈÇÅÇ
כתבה  הכתובה בגביית קדימה דין לה ויש ראשונה נכתבה שכתובתה

Cnòללוקח: éì ïéà íéøáãe ïéc זכותה על לו  שוויתרה כלומר  – ÄÀÈÄÅÄÄÈ
כתובתה, לגביית השדה את ממנו lrad,לטרוף zneäàéöBî äiðMäÇÀÄÈÄÈ

ç÷Bläî היא שהרי מהלוקח, השדה את להוציא יכולה השניה – ÅÇÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ç÷Bläî äàéöBî,äiðMä ïî äðBLàøäå,äðBLàøä ïî ç÷Bläå;äìéìç úBøæBçå,íäéðéa äøLt eNòiL ãò.ïëå ¦¨¥©¥©§¨¦¨¦©§¦¨§©¥©¦¨¦¨§§£¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤§¥
áBç ìòa.áBç úìòa äMà ïëå. ©©§¥¦¨©£©

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡íéîBúé éñëpî úðBfð äðîìà,ïälL äéãé äNòî,dúøeá÷a ïéáiç ïéàå.dúaúë éLøBé äéLøBé–ïéáiç ©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨§¥§ª¨¨©¨¦

dúøeá÷a. ¦§¨¨
·äðîìà,ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa–ïéc úéáa àHL úøëBî.ïBòîL éaøøîBà:ïéàeOpä ïî–úøëBî ©§¨¨¥¦¨¥¦¥¦©¦¦¤¤¤§¥¦©¦¦§¥¦©¦¦¤¤

:ïåùàøì úîúåç äúéä äìòáì äùåò çåø úçðã àúéà íàã ,äîúç äæìå ,åì íåúçì äùàä äúöø àìå.dxytïåùìå .äæì åìåë àìå äæì åìåë àì .òåöéá
:íéø÷ àìå íéîç àì ,àåä ïéøùåô.aeg lra okeìòá áúëå íéùîçá åæå íéùîçá åæ íéðùì ïøëîå úåãù éúù åìå äðî ïåòîùá äùåð ïáåàø .úåçå÷ì éðùå

ç÷åìå íäéðù ãâðë åáåçù ,åðîî äáâúù íå÷î êì éúçðä åì øîåì ìåëé åðéà éøäù ,ïåùàøä ãéî ìèåð áåç ìòá ,êîò éì ïéà íéøáãå ïéã éðù ç÷åìì áåç
:äøùô åùòéù ãò äìéìç ïéøæåçå ,áåç ìòáî éðù ç÷åìå ,ïåùàøä ïî åæ óà àéöåîå øæåç áåç ìòáå ,éðùä ãéî àéöåî ïåùàø.aeg zlra dy` okeäéäù

,ïåùàø ç÷åì ãéî äàéöåî äùàä ,êîò éì ïéà íéøáãå ïéã éðùì äáúëå ,äúáåúë éãë àìà íäéðùá ïéàå íéðùì åéúåãù éúù øëîå äìòá ìò äúáåúë äì
:äìéìç íéøæåçå ,éðùä ãéî ïåùàø ç÷åìå [ïåùàøä ïî äùàäå] äùàä ïî éðùäå ,éðùä ïî àåäå

`i`̀̀̀.oinezi iqkpn zpefip dpnl`:éñëðî àðæúîå éúéáá àáúé àäú úàå ,àåä äáåúë éàðúã .ïéìèìèî ïéá úåò÷ø÷ ïéá.dzxeawa oiaiig oi`e
äúáåúë ìò äòáùð àìå äúî íàù ïðéòîù àìéîîå .äåøá÷é íä ,ìòáä éùøåéî äúáåúë ïéáåâ äéùøåéù åéùëòå ,äúùåøé úçú äúøåá÷á áééç ìòáäù

:äøá÷ì ìèåî ìòáä éùøåé ìò ,äúáåúë ïéáåâ äéùøåé ïéà åéùëòù
aaaa.oiqex`d on oia:äúáåúëì úøëåîå úåðåæî äì ïéàù.oi`eypd on oia:úåðåæîì úøëåî àéäù.oic ziaa `ly zxken.ïéçîåî ïéã úéáá àìù øîåìë

:ò÷ø÷ úîåùá ïéàé÷á åéäéù äùìù éðôá øåëîì äëéøö íå÷î ìëîå.oi`eypd on xne` oerny iaxéàù ,ïéã úéáá àìù úøëåî ,úåðåæîì úøëåî àéäù
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זו, משדה כתובתה לגבות זכותה על וויתרה ïîלא äðBLàøäåÀÈÄÈÄ
äiðMä שהיא לפי מהשנייה, השדה את להוציא יכולה והראשונה – ÇÀÄÈ

ללוקח, אלא השדה על  זכותה את לה מחלה ולא לה, ç÷BläåÀÇÅÇקודמת
äðBLàøä ïî,מהראשונה השדה את להוציא שוב יכול  והלוקח – ÄÈÄÈ

השדה; את לטרוף זכותה על לו  וויתרה היא äìéìçשהרי  úBøæBçåÀÀÂÄÈ
הלוקח, מיד  השדה את ומוציאה חוזרת שהשנייה סביב, וחוזרות –

לעולם, וכן הראשונה, מן  והלוקח השנייה, מן  eNòiLוהראשונה ãòÇÆÇÂ
íäéðéa äøLt.הסכם לידי  ביניהם שיבואו –áBç ìòa ïëå– ÀÈÈÅÅÆÀÅÇÇ

ללווה  היו שאם לקוחות, ושני במלוה, היינו חוב, בבעל  הדין  וכן

החוב, שיעור כדי אלא בשתיהן ואין  אדם, בני לשני ומכרן שדות שתי
טורף  הריהו  עמך", לי אין  ודברים "דין  השני: ללוקח המלוה וכתב

השדות, שתי  כנגד  הוא חובו שהרי  הראשון, הלוקח מן השדה את
מן  שוב טורף חוב ובעל  השני , הלוקח מן טורף הראשון והלוקח

חלילה, וחוזרים חוב, מבעל  מוציא השני והלוקח הראשון, הלוקח
ביניהם. פשרה שיעשו  áBçעד úìòa äMà ïëå באשה הדין וכן  – ÀÅÄÈÇÂÇ

כתובתה, לה לשלם חייב שהוא כלומר  בעלה, של  חוב בעלת שהיא
שיעור כדי  אלא בשתיהן ואין  לקוחות, לשני שדותיו  שתי  מכר  ובעלה

והאשה הריכתובתה, עמך", לי אין ודברים "דין  השני : ללוקח כתבה

מוציא  הראשון  והלוקח הראשון, הלוקח מן  השדה את מוציאה היא
מן  מוציא והשני הראשון, מן  שוב מוציאה והאשה השני , הלוקח מן

ביניהם. פשרה שיעשו עד חלילה, וחוזרים השני, מן  והראשון  האשה,
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יושבת  בעלה, מות לאחר  האשה, שתהא הכתובה, מתנאי  הרי  יב), (ד, ששנינו  כפי
אנשי בכתובה כותבים היו כך  אלמנותה. משך  ימי כל  מנכסיו וניזונת בביתו
יושבת  האשה שתהא לכתוב, נוהגים היו יהודה אנשי אבל הגליל. ואנשי ירושלים
כתובתה. לה ליתן היורשים שירצו  עד מנכסיו, וניזונת מותו , לאחר בעלה, בבית

הכתובה. תנאי אותו פי על  האלמנה דיני  ללמד  באה משנתנו –

íéîBúé éñëpî úðBfð äðîìà,בירושה ליתומים שנפלו מהנכסים – ÇÀÈÈÄÆÄÄÀÅÀÄ
למשנתנו; בהקדמה שבארנו  כמו  הוא, כתובה äéãéשתנאי  äNòîÇÂÅÈÆÈ

ïälL והם הואיל  היתומים, של  זה הרי עושה, שהאלמנה ומה – ÆÈÆ
במעשה  הבעל שזכאי  בעלה, בחיי האשה כדין  מזונות, לה נותנים
לפי היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא לה. נותן שהוא מזונות תחת ידיה

היא : הגירסא ולכן  והגליל , ירושלים אנשי  zpefip"מנהג dpnl`"–
הירושה  מנכסי ניזונת היא הרי  כתובתה תבעה שלא זמן  שכל  כלומר

כתובתה  לה ליתן  יכולים היתומים שאין היתומים, של כרחם על 

אבל שלהם; ידיה מעשה שלפיכך  בתוספות, ומבואר אותה; ולפטור
ליתן  יכולים והם היתומים, מדעת ניזונת שהיא יהודה, אנשי מנהג לפי

תהא  אם ברם, שלהם. ידיה מעשה אין אותה, ולפטור  כתובתה לה
zpefipd",הגירסה: dpnl`" באה הרי יהודה, אנשי מנהג לפי היינו

ניזונת  שהאלמנה זמן  כל יהודה, לאנשי  שאף להשמיענו , המשנה
היתומים, ברצון  הירושה שלהםמנכסי ידיה ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות מעשה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב).).).). צה צה צה צה ,,,, dúøeá÷aכתובותכתובותכתובותכתובות ïéáiç ïéàå–בקבורתה ש חייב בעלה כן  ÀÅÇÈÄÄÀÈÈ
בניה, שאינם יורשיו אבל ד), ד , לעיל  ששנינו (כמו  ירושתה תחת

בקבורתה. חייבים הם אין  אותה, יורשים ואינם éLøBéהואיל  äéLøBéÀÆÈÀÅ
dúaúë הם הבעל, מיורשי אותה וגובים כתובתה, את היורשים – ÀËÈÈ

dúøeá÷a ïéáiç מבואר בגמרא א א א א ),),),),– פא פא פא פא ,,,, משנתנו ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  שמלשון ÇÈÄÄÀÈÈ
–"dzaezk iyxei diyxei" יורשים לאלמנה יש  שאם למדים, נמצאנו  –

"ואיזוהי בקבורתה; חייבים הללו  היורשים אין  כתובתה, יורשי  שאינם
אומר: הווי יורשים? שני  לה שיש maiאלמנה zxney ששנינו כמו  ,"

בחזקת  כתובתה יבם, שומרת בעודה היבמה, מתה שאם ו ), ח, (לעיל
הבעל, יורשי  זו , ובכגון האב; יורשי בחזקת מלוג ונכסי הבעל  יורשי 

– בקבורתה. חייבים כתובתה, יורשי בביאורו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם שהם כותב

אינם  ויורשיה הואיל  כתובתה, על נשבעה ולא מתה שאם למשנתנו,
כתובתה לגבות eipal),יכולים dreay yixen mc` oi`y itl) חייבים

בקבורתה הבעל  השגת השגת השגת השגת יורשי שםשםשםשם ועייןועייןועייןועיין וווו;;;; יחיחיחיח,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).

ב ה נ ש מ ר ו א ב

וכל ז), ד, (לעיל  ששנינו  כמו  האלמנה, לכתובת משועבדים הירושה שנכסי כיון
הקודמת, במשנה ששנינו כמו  אלו, מנכסים ניזונת היא הרי כתובתה, תבעה שלא זמן
לגביית  או למזונותיה הירושה מנכסי  למכור האלמנה יכולה כיצד משנתנו , דנה

כתובתה.

ïéñeøàä ïî ïéa ,äðîìà ואינה הירושה, מנכסי  ניזונית שאינה – ÇÀÈÈÅÄÈÅÄ
כתובתה, לגבות אלא ïéàeOpäבאה ïî ïéa היורשים שחייבים – ÅÄÇÄÄ

תובעת  והיא בהקדמה במזונותיה, שבארנו  כמו כתובה, או  מזונות
ïécלמשנתנו , úéáa àHL úøëBîמנכסי למכור היא יכולה – ÆÆÆÀÅÄ

לבית  זו  במכירה זקוקה ואינה כתובתה, לגביית או  למזונותיה בעלה
בבית  אשתו  שתתבזה רוצה אדם "שאין  בגמרא: הטעם ומבואר  דין;

לבית  שתזדקק רוצה ואינו אשתו כבוד  על הבעל  שחס כלומר  דין",
נאמנים, אנשים שלושה בפני למכור היא צריכה מקום ומכל הדין.

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn xyr cg` wxt zeaezk zkqn

ïéc úéáa àHL;ïéñeøàä ïî–ïéc úéáa àlà økîz àG,úBðBæî dì ïéàL éðtî,úBðBæî dì ïéàL ìëå,àG ¤§¥¦¦¨¥¦¦§Ÿ¤¨§¥¦¦§¥¤¥¨§§¨¤¥¨§
ïéc úéáa àlà økîz. ¦§Ÿ¤¨§¥¦

‚dúaúk äøëî,dúö÷î Bà;dúaúk äðkLî,dúö÷î Bà;øçàì dúaúk äðúð,dúö÷î Bà–økîz àG ¨§¨§ª¨¨¦§¨¨¦§§¨§ª¨¨¦§¨¨¨§¨§ª¨¨§©¥¦§¨¨¦§Ÿ
ïéc úéáa àlà øàMä úà.íéîëçåíéøîBà:íéîòt äMîçå äòaøà elôà àéä úøëBî.àHL úBðBæîì úøëBîe ¤©§¨¤¨§¥¦©£¨¦§¦¤¤¦£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦¤¤¦§¤

ïéc úéáa,úáúBëå:ézøëî úBðBæîì.ïéc úéáa àlà økîz àG äLeøâe. §¥¦§¤¤¦§¨©§¦§¨¦§Ÿ¤¨§¥¦
„íéúàî dúaúk äúéäL äðîìà,íéúàîa äðî äåL äøëîe,äðîa íéúàî äåL Bà–dúaúk äìa÷úð. ©§¨¨¤¨§¨§ª¨¨¨©¦¨§¨¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦§¨¤¦§©§¨§ª¨¨

äðî dúaúk äúéä,äðîa øðéãå äðî äåL äøëîe–ëîìèa dø.úøîBà àéä elôà:ïéLøBiì øðéc øéæçà– ¨§¨§ª¨¨¨¤¨§¨¨¤¨¤§¦¨§¨¤¦§¨¨¥£¦¦¤¤©£¦¦¨©§¦

éáøë äëìä ïéàå .ïéã úéáá àìà úøëåî äðéà ,äáåúëì àìà äúøéëî ïéàù ïéñåøàä ïî ìáà .ïéã ïéá äì å÷÷ãæéù ãò äðòúîå úáùåé úåéäì äì øùôà
:ïåòîù
bbbb.dzaezk dxkn:íéúàî äðî.x`yd z` xeknz `låæå ,úåðåæîì àìà ã"áá àìù úøëåî ïéà øîàã àéä ù"ø ïéúéðúîå .ïéã úéáá àìà ,úôñåúä

:úåðåæî äì ïéà äúáåúë úö÷î äúáâå ìéàåä.`id zxken mixne` minkgeàìù ,úåðåæîì íéúðéá àéä úøëåî ïë éô ìò óàå .íé÷øôì åìéôà ,äáåúëì
:äúáåúë úö÷ äúáâù éô ìò óàå äéúåðåæî äãáéà.zazeke:éúøëî úåðåæîì ,äøéëîä øèùá.xeknz `l dyexbeéàî àîòèã .ã"áá àìà ,äáåúëì

äëìäå .äéì úôëà àì àéä äùåøâå ìéàåä åæå ,ã"áá åúùà äæáúúù äöåø íãà ïéàù éôì ã"áá àìù úøëåî ïéàåùðä ïî ïéñåøéàä ïî ïéá äðîìà ïðáø øåîà
,úøëåîùëå .äúáåúë ìë ìá÷úúù ãò úåðåæîì úøëåî äúáåúë úö÷î äìá÷úä åìéôàå ,íéçîåî ã"áá àìù úåðåæîì ïéá äáåúëì ïéá úøëåî äùàù íéîëçë

:äæøëä äëéøö äðéàå äòåáù äëéøö úåðåæîì ïéá äáåúëì ïéá
cccc.dzaezk dlawzp dpna miz`n deyçìåùäù ,éçååøà àðà øîéîì úéöî àì äçéåøä àéäã áâ ìò óà íéúàîá äðî äåùå .úãñôà úà äì ïðéøîàã

áì ìëä ìåæá ç÷ìå äøåçñì ÷åùì åçåìù,øúéá äæå úåçôá äæ ãîåàá øëîäì åëøãù ò÷ø÷ ïåâë äáö÷ åì ïéàù øáãá àìà àëäî ïðéòîù àìå .úåòîä ìò
çéìùä ïé÷ìåçù ,ïì éæçã éàî íåôì àð÷ñîå .äá åâéìôàã àúååáøì àðéæçå .àëäî àðéã ïì àøéøáúéà àì úåçôá çéìùä äð÷å äáö÷ åì ùéù øáã ìáà

:çìùîäå.lha dxkn:äéä úçà úáá éøäù ,úåòè øëîä ìëù àöîð ,øåëîì úåùø äì ïéà øðéã åúåàù.miiw dxkn mlerløðéãä úà øéæçú àéäå
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קרקע. בשומת ïéàeOpäהבקיאים ïî :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÇÄÄ
למזונות, מוכרת ïécשהיא úéáa àHL úøëBî לה אפשר שאי – ÆÆÆÀÅÄ

אבל הדין ; בית לה שיזדקקו עד ולהתענות ïéñeøàä,להמתין ïîÄÈÅÄ
úBðBæî dì ïéàL éðtî ,ïéc úéáa àlà økîz àG ואין – ÄÀÙÆÈÀÅÄÄÀÅÆÅÈÀ

כתובתה, לגביית אלא úBðBæîמכירתה dì ïéàL ìëå והיא – ÀÈÆÅÈÀ
בפעם  הכתובה שהרי  יתירה, טירחה כאן ואין  הואיל  לכתובה, מוכרת

נגבית ïéc((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),אחת úéáa àlà økîz àG,מפרשים יש – ÄÀÙÆÈÀÅÄ
לא  דין  בבית שלא מוכרת הנישואין  מן  אלמנה שמעון  רבי שלדעת

לכתובתה אף אלא למזונותיה הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))רק שרבי((((עייןעייןעייןעיין מפרשים, ויש ;
בבית  שלא לכתובה מוכרת אינה הנישואין מן  שאפילו סובר, שמעון

בלבד למזונות אלא מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת).).).).דין  שיטהשיטהשיטהשיטה ועייןועייןועייןועיין iaxk((((רשרשרשרש""""יייי;;;; dkld oi`e
.oerny
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כתובתה, מקצת שגבתה באלמנה דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שמעון רבי נחלקו  בזה ואף הכתובה. שאר לגביית הירושה מנכסי מוכרת היא כיצד 

שמ  רבי  שלדעת יכולה וחכמים, חכמים ולדעת דין, בבית אלא מוכרת אינה עון
דין. בבית שלא למכור  היא

dúaúk äøëî מנה היינו  כתובתה, עיקר  את האלמנה מכרה – ÈÀÈÀËÈÈ
כתובה תוספת לגבות עוד  לה ויש dúö÷î((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),ומאתיים, BàÄÀÈÈ

השאר ; את לגבות עוד לה ויש כתובתה, מקצת שמכרה או –äðkLîÄÀÀÈ
dúö÷î Bà ,dúaúk;כמשכון מקצתה או כתובתה שנתנה או – ÀËÈÈÄÀÈÈ

dúö÷î Bà ,øçàì dúaúk äðúð או כתובתה שנתנה או  – ÈÀÈÀËÈÈÀÇÅÄÀÈÈ
במתנה, לאחר ïécמקצתה úéáa àlà øàMä úà økîz àG– ÄÀÙÆÇÀÈÆÈÀÅÄ

תוספת  היינו הכתובה, שאר  לגביית הירושה מנכסי האלמנה תמכור לא

דעת  זו דין. בבית אלא הכתובה, מעיקר  לה שנשאר מה או  הכתובה
לה  אין  כתובתה מקצת שגבתה שאלמנה הוא, סובר שכן שמעון , רבי

ששנינו  כמו  דין , בבית אלא תמכור לא מזונות לה שאין וכל  מזונות,
הקודמת. äòaøàבמשנה elôà àéä úøëBî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÆÄÂÄÇÀÈÈ

íéîòt äMîçå הירושה מנכסי למכור  האלמנה רשאית  כלומר  – ÇÂÄÈÀÈÄ
כתובתה. מקצת פעם כל ולגבות קמעא, קמעא אף רוצה, שהיא כמה

ïéc úéáa àHL úBðBæîì úøëBîeכל את תגבה שלא ועד – ÆÆÄÀÆÀÅÄ
מזונותיה  בשביל  הירושה מנכסי  למכור  בינתיים היא רשאית כתובתה,

כתובתה, מקצת שגבתה פי על  שאף חכמים, שסוברים דין, בבית שלא

דין ; בבית שלא מוכרת היא ולכן מזונות, לה יש  מקום úáúBëåÀÆÆמכל
המכירה: בשטר  –ézøëî úBðBæîì טובה עצה מבואר : בגמרא – ÄÀÈÇÀÄ

מכרתי ", לכתובה ואלו מכרתי למזונות "אלו  שתכתוב: לאלמנה, היא
למ  הקרקעות כל מוכרת שהיא יחשבו , שלא שם כדי  עליה ויצא זונות,

נושאה. אדם אין ושוב økîzרעבתנית, àG äLeøâe לגביית – ÀÈÄÀÙ
ïécכתובתה, úéáa àlà במשנה) חכמים שאמרו מה שכן – ÆÈÀÅÄ

שלא  מוכרת הנישואין  מן  בין  האירוסין  מן  בין "אלמנה הקודמת):
דין  בבית שלא למכור  האשה רשאית שלדעתם ונמצא דין", בבית
שם, שבארנו מהטעם באלמנה, דווקא היינו כתובתה, לגביית אפילו

הם  מודים בגרושה אבל דין , בבית אשתו  שתתבזה רוצה אדם שאין
ולא  כבודה על  חס אינו וגירשה שהואיל  דין, בבית אלא תמכור שלא

דין . בבית תתבזה שגרושתו  לו איכפת
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דין, בבית שלא הירושה, מנכסי מוכרת שאלמנה הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
הירושה  בנכסי המוכרת האלמנה שדין  ללמדנו זו משנה באה כתובתה, לגביית

היתומים. שליח כדין

äøëîe ,íéúàî dúaúk äúéäL äðîìà הירושה מנכסי  – ÇÀÈÈÆÈÀÈÀËÈÈÈÇÄÈÀÈ
כתובתה, äðîaלגביית íéúàî äåL Bà ,íéúàîa äðî äåLÈÆÈÆÀÈÇÄÈÆÈÇÄÀÈÆ

מאתיים  ששווה שדה או במאתיים, מכרה דינר  מאה ששווה שדה –
דינר , במאה dúaúkמכרה äìa÷úð מנה שווה מכרה שאם – ÄÀÇÀÈÀËÈÈ

ונמצא  ליתומים, הרוויחה במכירתה שהרוויחה המנה במאתיים,
המנה  במנה, מאתיים שווה מכרה ואם כתובתה; כל את מהם שקיבלה

שדה  מהיתומים שקיבלה ומאחר לעצמה, הפסידה במכירתה שהפסידה
יכולים  היתומים ואמנם כתובתה. נתקבלה הרי  דינר, מאתיים ששווייה

שלהם  שליח כדין  ודינה הואיל  אונאה, בטענת מכירתה את לבטל
xkn gily m`y ,`ed oicd mewn lkn ,zerwxwl d`pe` oi`y it lr s`e)
z` lhal glynd leki ,zerwxwa elit`e ,miieeyn zegta eglyn iqkp

,(d`pe` zprha ezxiknאת אבל לבטל  באים אינם והיתומים הואיל 

קיים המכר  לפיכך כאן, מפסידים שאינם משום """"תוספות תוספות תוספות תוספות מכירתה, ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). äðîיוםיוםיוםיום dúaúk äúéä כגון אלא דווקא, לאו "מנה" – ÈÀÈÀËÈÈÈÆ
מנה, כתובתה äðîaשהיתה øðéãå äðî äåL äøëîe שדה – ÈÀÈÈÆÈÆÀÄÈÀÈÆ

דינר, במאה מכרה דינר ואחד  מאה ìèaששווה døëî לה שאין  – ÄÀÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ç÷Bläî äàéöBî,äiðMä ïî äðBLàøäå,äðBLàøä ïî ç÷Bläå;äìéìç úBøæBçå,íäéðéa äøLt eNòiL ãò.ïëå ¦¨¥©¥©§¨¦¨¦©§¦¨§©¥©¦¨¦¨§§£¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤§¥
áBç ìòa.áBç úìòa äMà ïëå. ©©§¥¦¨©£©

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡íéîBúé éñëpî úðBfð äðîìà,ïälL äéãé äNòî,dúøeá÷a ïéáiç ïéàå.dúaúë éLøBé äéLøBé–ïéáiç ©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨§¥§ª¨¨©¨¦

dúøeá÷a. ¦§¨¨
·äðîìà,ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa–ïéc úéáa àHL úøëBî.ïBòîL éaøøîBà:ïéàeOpä ïî–úøëBî ©§¨¨¥¦¨¥¦¥¦©¦¦¤¤¤§¥¦©¦¦§¥¦©¦¦¤¤

:ïåùàøì úîúåç äúéä äìòáì äùåò çåø úçðã àúéà íàã ,äîúç äæìå ,åì íåúçì äùàä äúöø àìå.dxytïåùìå .äæì åìåë àìå äæì åìåë àì .òåöéá
:íéø÷ àìå íéîç àì ,àåä ïéøùåô.aeg lra okeìòá áúëå íéùîçá åæå íéùîçá åæ íéðùì ïøëîå úåãù éúù åìå äðî ïåòîùá äùåð ïáåàø .úåçå÷ì éðùå

ç÷åìå íäéðù ãâðë åáåçù ,åðîî äáâúù íå÷î êì éúçðä åì øîåì ìåëé åðéà éøäù ,ïåùàøä ãéî ìèåð áåç ìòá ,êîò éì ïéà íéøáãå ïéã éðù ç÷åìì áåç
:äøùô åùòéù ãò äìéìç ïéøæåçå ,áåç ìòáî éðù ç÷åìå ,ïåùàøä ïî åæ óà àéöåîå øæåç áåç ìòáå ,éðùä ãéî àéöåî ïåùàø.aeg zlra dy` okeäéäù

,ïåùàø ç÷åì ãéî äàéöåî äùàä ,êîò éì ïéà íéøáãå ïéã éðùì äáúëå ,äúáåúë éãë àìà íäéðùá ïéàå íéðùì åéúåãù éúù øëîå äìòá ìò äúáåúë äì
:äìéìç íéøæåçå ,éðùä ãéî ïåùàø ç÷åìå [ïåùàøä ïî äùàäå] äùàä ïî éðùäå ,éðùä ïî àåäå

`i`̀̀̀.oinezi iqkpn zpefip dpnl`:éñëðî àðæúîå éúéáá àáúé àäú úàå ,àåä äáåúë éàðúã .ïéìèìèî ïéá úåò÷ø÷ ïéá.dzxeawa oiaiig oi`e
äúáåúë ìò äòáùð àìå äúî íàù ïðéòîù àìéîîå .äåøá÷é íä ,ìòáä éùøåéî äúáåúë ïéáåâ äéùøåéù åéùëòå ,äúùåøé úçú äúøåá÷á áééç ìòáäù

:äøá÷ì ìèåî ìòáä éùøåé ìò ,äúáåúë ïéáåâ äéùøåé ïéà åéùëòù
aaaa.oiqex`d on oia:äúáåúëì úøëåîå úåðåæî äì ïéàù.oi`eypd on oia:úåðåæîì úøëåî àéäù.oic ziaa `ly zxken.ïéçîåî ïéã úéáá àìù øîåìë

:ò÷ø÷ úîåùá ïéàé÷á åéäéù äùìù éðôá øåëîì äëéøö íå÷î ìëîå.oi`eypd on xne` oerny iaxéàù ,ïéã úéáá àìù úøëåî ,úåðåæîì úøëåî àéäù

`xephxa yexit

זו, משדה כתובתה לגבות זכותה על וויתרה ïîלא äðBLàøäåÀÈÄÈÄ
äiðMä שהיא לפי מהשנייה, השדה את להוציא יכולה והראשונה – ÇÀÄÈ

ללוקח, אלא השדה על  זכותה את לה מחלה ולא לה, ç÷BläåÀÇÅÇקודמת
äðBLàøä ïî,מהראשונה השדה את להוציא שוב יכול  והלוקח – ÄÈÄÈ

השדה; את לטרוף זכותה על לו  וויתרה היא äìéìçשהרי  úBøæBçåÀÀÂÄÈ
הלוקח, מיד  השדה את ומוציאה חוזרת שהשנייה סביב, וחוזרות –

לעולם, וכן הראשונה, מן  והלוקח השנייה, מן  eNòiLוהראשונה ãòÇÆÇÂ
íäéðéa äøLt.הסכם לידי  ביניהם שיבואו –áBç ìòa ïëå– ÀÈÈÅÅÆÀÅÇÇ

ללווה  היו שאם לקוחות, ושני במלוה, היינו חוב, בבעל  הדין  וכן

החוב, שיעור כדי אלא בשתיהן ואין  אדם, בני לשני ומכרן שדות שתי
טורף  הריהו  עמך", לי אין  ודברים "דין  השני: ללוקח המלוה וכתב

השדות, שתי  כנגד  הוא חובו שהרי  הראשון, הלוקח מן השדה את
מן  שוב טורף חוב ובעל  השני , הלוקח מן טורף הראשון והלוקח

חלילה, וחוזרים חוב, מבעל  מוציא השני והלוקח הראשון, הלוקח
ביניהם. פשרה שיעשו  áBçעד úìòa äMà ïëå באשה הדין וכן  – ÀÅÄÈÇÂÇ

כתובתה, לה לשלם חייב שהוא כלומר  בעלה, של  חוב בעלת שהיא
שיעור כדי  אלא בשתיהן ואין  לקוחות, לשני שדותיו  שתי  מכר  ובעלה

והאשה הריכתובתה, עמך", לי אין ודברים "דין  השני : ללוקח כתבה

מוציא  הראשון  והלוקח הראשון, הלוקח מן  השדה את מוציאה היא
מן  מוציא והשני הראשון, מן  שוב מוציאה והאשה השני , הלוקח מן

ביניהם. פשרה שיעשו עד חלילה, וחוזרים השני, מן  והראשון  האשה,

i r i a x m e i
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יושבת  בעלה, מות לאחר  האשה, שתהא הכתובה, מתנאי  הרי  יב), (ד, ששנינו  כפי
אנשי בכתובה כותבים היו כך  אלמנותה. משך  ימי כל  מנכסיו וניזונת בביתו
יושבת  האשה שתהא לכתוב, נוהגים היו יהודה אנשי אבל הגליל. ואנשי ירושלים
כתובתה. לה ליתן היורשים שירצו  עד מנכסיו, וניזונת מותו , לאחר בעלה, בבית

הכתובה. תנאי אותו פי על  האלמנה דיני  ללמד  באה משנתנו –

íéîBúé éñëpî úðBfð äðîìà,בירושה ליתומים שנפלו מהנכסים – ÇÀÈÈÄÆÄÄÀÅÀÄ
למשנתנו; בהקדמה שבארנו  כמו  הוא, כתובה äéãéשתנאי  äNòîÇÂÅÈÆÈ

ïälL והם הואיל  היתומים, של  זה הרי עושה, שהאלמנה ומה – ÆÈÆ
במעשה  הבעל שזכאי  בעלה, בחיי האשה כדין  מזונות, לה נותנים
לפי היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא לה. נותן שהוא מזונות תחת ידיה

היא : הגירסא ולכן  והגליל , ירושלים אנשי  zpefip"מנהג dpnl`"–
הירושה  מנכסי ניזונת היא הרי  כתובתה תבעה שלא זמן  שכל  כלומר

כתובתה  לה ליתן  יכולים היתומים שאין היתומים, של כרחם על 

אבל שלהם; ידיה מעשה שלפיכך  בתוספות, ומבואר אותה; ולפטור
ליתן  יכולים והם היתומים, מדעת ניזונת שהיא יהודה, אנשי מנהג לפי

תהא  אם ברם, שלהם. ידיה מעשה אין אותה, ולפטור  כתובתה לה
zpefipd",הגירסה: dpnl`" באה הרי יהודה, אנשי מנהג לפי היינו

ניזונת  שהאלמנה זמן  כל יהודה, לאנשי  שאף להשמיענו , המשנה
היתומים, ברצון  הירושה שלהםמנכסי ידיה ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות מעשה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב).).).). צה צה צה צה ,,,, dúøeá÷aכתובותכתובותכתובותכתובות ïéáiç ïéàå–בקבורתה ש חייב בעלה כן  ÀÅÇÈÄÄÀÈÈ
בניה, שאינם יורשיו אבל ד), ד , לעיל  ששנינו (כמו  ירושתה תחת

בקבורתה. חייבים הם אין  אותה, יורשים ואינם éLøBéהואיל  äéLøBéÀÆÈÀÅ
dúaúë הם הבעל, מיורשי אותה וגובים כתובתה, את היורשים – ÀËÈÈ

dúøeá÷a ïéáiç מבואר בגמרא א א א א ),),),),– פא פא פא פא ,,,, משנתנו ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  שמלשון ÇÈÄÄÀÈÈ
–"dzaezk iyxei diyxei" יורשים לאלמנה יש  שאם למדים, נמצאנו  –

"ואיזוהי בקבורתה; חייבים הללו  היורשים אין  כתובתה, יורשי  שאינם
אומר: הווי יורשים? שני  לה שיש maiאלמנה zxney ששנינו כמו  ,"

בחזקת  כתובתה יבם, שומרת בעודה היבמה, מתה שאם ו ), ח, (לעיל
הבעל, יורשי  זו , ובכגון האב; יורשי בחזקת מלוג ונכסי הבעל  יורשי 

– בקבורתה. חייבים כתובתה, יורשי בביאורו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם שהם כותב

אינם  ויורשיה הואיל  כתובתה, על נשבעה ולא מתה שאם למשנתנו,
כתובתה לגבות eipal),יכולים dreay yixen mc` oi`y itl) חייבים

בקבורתה הבעל  השגת השגת השגת השגת יורשי שםשםשםשם ועייןועייןועייןועיין וווו;;;; יחיחיחיח,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).
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וכל ז), ד, (לעיל  ששנינו  כמו  האלמנה, לכתובת משועבדים הירושה שנכסי כיון
הקודמת, במשנה ששנינו כמו  אלו, מנכסים ניזונת היא הרי כתובתה, תבעה שלא זמן
לגביית  או למזונותיה הירושה מנכסי  למכור האלמנה יכולה כיצד משנתנו , דנה

כתובתה.

ïéñeøàä ïî ïéa ,äðîìà ואינה הירושה, מנכסי  ניזונית שאינה – ÇÀÈÈÅÄÈÅÄ
כתובתה, לגבות אלא ïéàeOpäבאה ïî ïéa היורשים שחייבים – ÅÄÇÄÄ

תובעת  והיא בהקדמה במזונותיה, שבארנו  כמו כתובה, או  מזונות
ïécלמשנתנו , úéáa àHL úøëBîמנכסי למכור היא יכולה – ÆÆÆÀÅÄ

לבית  זו  במכירה זקוקה ואינה כתובתה, לגביית או  למזונותיה בעלה
בבית  אשתו  שתתבזה רוצה אדם "שאין  בגמרא: הטעם ומבואר  דין;

לבית  שתזדקק רוצה ואינו אשתו כבוד  על הבעל  שחס כלומר  דין",
נאמנים, אנשים שלושה בפני למכור היא צריכה מקום ומכל הדין.

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéc úéáa àHL;ïéñeøàä ïî–ïéc úéáa àlà økîz àG,úBðBæî dì ïéàL éðtî,úBðBæî dì ïéàL ìëå,àG ¤§¥¦¦¨¥¦¦§Ÿ¤¨§¥¦¦§¥¤¥¨§§¨¤¥¨§
ïéc úéáa àlà økîz. ¦§Ÿ¤¨§¥¦

‚dúaúk äøëî,dúö÷î Bà;dúaúk äðkLî,dúö÷î Bà;øçàì dúaúk äðúð,dúö÷î Bà–økîz àG ¨§¨§ª¨¨¦§¨¨¦§§¨§ª¨¨¦§¨¨¨§¨§ª¨¨§©¥¦§¨¨¦§Ÿ
ïéc úéáa àlà øàMä úà.íéîëçåíéøîBà:íéîòt äMîçå äòaøà elôà àéä úøëBî.àHL úBðBæîì úøëBîe ¤©§¨¤¨§¥¦©£¨¦§¦¤¤¦£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦¤¤¦§¤

ïéc úéáa,úáúBëå:ézøëî úBðBæîì.ïéc úéáa àlà økîz àG äLeøâe. §¥¦§¤¤¦§¨©§¦§¨¦§Ÿ¤¨§¥¦
„íéúàî dúaúk äúéäL äðîìà,íéúàîa äðî äåL äøëîe,äðîa íéúàî äåL Bà–dúaúk äìa÷úð. ©§¨¨¤¨§¨§ª¨¨¨©¦¨§¨¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦§¨¤¦§©§¨§ª¨¨

äðî dúaúk äúéä,äðîa øðéãå äðî äåL äøëîe–ëîìèa dø.úøîBà àéä elôà:ïéLøBiì øðéc øéæçà– ¨§¨§ª¨¨¨¤¨§¨¨¤¨¤§¦¨§¨¤¦§¨¨¥£¦¦¤¤©£¦¦¨©§¦

éáøë äëìä ïéàå .ïéã úéáá àìà úøëåî äðéà ,äáåúëì àìà äúøéëî ïéàù ïéñåøàä ïî ìáà .ïéã ïéá äì å÷÷ãæéù ãò äðòúîå úáùåé úåéäì äì øùôà
:ïåòîù
bbbb.dzaezk dxkn:íéúàî äðî.x`yd z` xeknz `låæå ,úåðåæîì àìà ã"áá àìù úøëåî ïéà øîàã àéä ù"ø ïéúéðúîå .ïéã úéáá àìà ,úôñåúä

:úåðåæî äì ïéà äúáåúë úö÷î äúáâå ìéàåä.`id zxken mixne` minkgeàìù ,úåðåæîì íéúðéá àéä úøëåî ïë éô ìò óàå .íé÷øôì åìéôà ,äáåúëì
:äúáåúë úö÷ äúáâù éô ìò óàå äéúåðåæî äãáéà.zazeke:éúøëî úåðåæîì ,äøéëîä øèùá.xeknz `l dyexbeéàî àîòèã .ã"áá àìà ,äáåúëì

äëìäå .äéì úôëà àì àéä äùåøâå ìéàåä åæå ,ã"áá åúùà äæáúúù äöåø íãà ïéàù éôì ã"áá àìù úøëåî ïéàåùðä ïî ïéñåøéàä ïî ïéá äðîìà ïðáø øåîà
,úøëåîùëå .äúáåúë ìë ìá÷úúù ãò úåðåæîì úøëåî äúáåúë úö÷î äìá÷úä åìéôàå ,íéçîåî ã"áá àìù úåðåæîì ïéá äáåúëì ïéá úøëåî äùàù íéîëçë

:äæøëä äëéøö äðéàå äòåáù äëéøö úåðåæîì ïéá äáåúëì ïéá
cccc.dzaezk dlawzp dpna miz`n deyçìåùäù ,éçååøà àðà øîéîì úéöî àì äçéåøä àéäã áâ ìò óà íéúàîá äðî äåùå .úãñôà úà äì ïðéøîàã

áì ìëä ìåæá ç÷ìå äøåçñì ÷åùì åçåìù,øúéá äæå úåçôá äæ ãîåàá øëîäì åëøãù ò÷ø÷ ïåâë äáö÷ åì ïéàù øáãá àìà àëäî ïðéòîù àìå .úåòîä ìò
çéìùä ïé÷ìåçù ,ïì éæçã éàî íåôì àð÷ñîå .äá åâéìôàã àúååáøì àðéæçå .àëäî àðéã ïì àøéøáúéà àì úåçôá çéìùä äð÷å äáö÷ åì ùéù øáã ìáà

:çìùîäå.lha dxkn:äéä úçà úáá éøäù ,úåòè øëîä ìëù àöîð ,øåëîì úåùø äì ïéà øðéã åúåàù.miiw dxkn mlerløðéãä úà øéæçú àéäå

`xephxa yexit

קרקע. בשומת ïéàeOpäהבקיאים ïî :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÇÄÄ
למזונות, מוכרת ïécשהיא úéáa àHL úøëBî לה אפשר שאי – ÆÆÆÀÅÄ

אבל הדין ; בית לה שיזדקקו עד ולהתענות ïéñeøàä,להמתין ïîÄÈÅÄ
úBðBæî dì ïéàL éðtî ,ïéc úéáa àlà økîz àG ואין – ÄÀÙÆÈÀÅÄÄÀÅÆÅÈÀ

כתובתה, לגביית אלא úBðBæîמכירתה dì ïéàL ìëå והיא – ÀÈÆÅÈÀ
בפעם  הכתובה שהרי  יתירה, טירחה כאן ואין  הואיל  לכתובה, מוכרת

נגבית ïéc((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),אחת úéáa àlà økîz àG,מפרשים יש – ÄÀÙÆÈÀÅÄ
לא  דין  בבית שלא מוכרת הנישואין  מן  אלמנה שמעון  רבי שלדעת

לכתובתה אף אלא למזונותיה הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))רק שרבי((((עייןעייןעייןעיין מפרשים, ויש ;
בבית  שלא לכתובה מוכרת אינה הנישואין מן  שאפילו סובר, שמעון

בלבד למזונות אלא מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת).).).).דין  שיטהשיטהשיטהשיטה ועייןועייןועייןועיין iaxk((((רשרשרשרש""""יייי;;;; dkld oi`e
.oerny
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כתובתה, מקצת שגבתה באלמנה דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שמעון רבי נחלקו  בזה ואף הכתובה. שאר לגביית הירושה מנכסי מוכרת היא כיצד 

שמ  רבי  שלדעת יכולה וחכמים, חכמים ולדעת דין, בבית אלא מוכרת אינה עון
דין. בבית שלא למכור  היא

dúaúk äøëî מנה היינו  כתובתה, עיקר  את האלמנה מכרה – ÈÀÈÀËÈÈ
כתובה תוספת לגבות עוד  לה ויש dúö÷î((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),ומאתיים, BàÄÀÈÈ

השאר ; את לגבות עוד לה ויש כתובתה, מקצת שמכרה או –äðkLîÄÀÀÈ
dúö÷î Bà ,dúaúk;כמשכון מקצתה או כתובתה שנתנה או – ÀËÈÈÄÀÈÈ

dúö÷î Bà ,øçàì dúaúk äðúð או כתובתה שנתנה או  – ÈÀÈÀËÈÈÀÇÅÄÀÈÈ
במתנה, לאחר ïécמקצתה úéáa àlà øàMä úà økîz àG– ÄÀÙÆÇÀÈÆÈÀÅÄ

תוספת  היינו הכתובה, שאר  לגביית הירושה מנכסי האלמנה תמכור לא

דעת  זו דין. בבית אלא הכתובה, מעיקר  לה שנשאר מה או  הכתובה
לה  אין  כתובתה מקצת שגבתה שאלמנה הוא, סובר שכן שמעון , רבי

ששנינו  כמו  דין , בבית אלא תמכור לא מזונות לה שאין וכל  מזונות,
הקודמת. äòaøàבמשנה elôà àéä úøëBî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÆÄÂÄÇÀÈÈ

íéîòt äMîçå הירושה מנכסי למכור  האלמנה רשאית  כלומר  – ÇÂÄÈÀÈÄ
כתובתה. מקצת פעם כל ולגבות קמעא, קמעא אף רוצה, שהיא כמה

ïéc úéáa àHL úBðBæîì úøëBîeכל את תגבה שלא ועד – ÆÆÄÀÆÀÅÄ
מזונותיה  בשביל  הירושה מנכסי  למכור  בינתיים היא רשאית כתובתה,

כתובתה, מקצת שגבתה פי על  שאף חכמים, שסוברים דין, בבית שלא

דין ; בבית שלא מוכרת היא ולכן מזונות, לה יש  מקום úáúBëåÀÆÆמכל
המכירה: בשטר  –ézøëî úBðBæîì טובה עצה מבואר : בגמרא – ÄÀÈÇÀÄ

מכרתי ", לכתובה ואלו מכרתי למזונות "אלו  שתכתוב: לאלמנה, היא
למ  הקרקעות כל מוכרת שהיא יחשבו , שלא שם כדי  עליה ויצא זונות,

נושאה. אדם אין ושוב økîzרעבתנית, àG äLeøâe לגביית – ÀÈÄÀÙ
ïécכתובתה, úéáa àlà במשנה) חכמים שאמרו מה שכן – ÆÈÀÅÄ

שלא  מוכרת הנישואין  מן  בין  האירוסין  מן  בין "אלמנה הקודמת):
דין  בבית שלא למכור  האשה רשאית שלדעתם ונמצא דין", בבית
שם, שבארנו מהטעם באלמנה, דווקא היינו כתובתה, לגביית אפילו

הם  מודים בגרושה אבל דין , בבית אשתו  שתתבזה רוצה אדם שאין
ולא  כבודה על  חס אינו וגירשה שהואיל  דין, בבית אלא תמכור שלא

דין . בבית תתבזה שגרושתו  לו איכפת
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דין, בבית שלא הירושה, מנכסי מוכרת שאלמנה הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
הירושה  בנכסי המוכרת האלמנה שדין  ללמדנו זו משנה באה כתובתה, לגביית

היתומים. שליח כדין

äøëîe ,íéúàî dúaúk äúéäL äðîìà הירושה מנכסי  – ÇÀÈÈÆÈÀÈÀËÈÈÈÇÄÈÀÈ
כתובתה, äðîaלגביית íéúàî äåL Bà ,íéúàîa äðî äåLÈÆÈÆÀÈÇÄÈÆÈÇÄÀÈÆ

מאתיים  ששווה שדה או במאתיים, מכרה דינר  מאה ששווה שדה –
דינר , במאה dúaúkמכרה äìa÷úð מנה שווה מכרה שאם – ÄÀÇÀÈÀËÈÈ

ונמצא  ליתומים, הרוויחה במכירתה שהרוויחה המנה במאתיים,
המנה  במנה, מאתיים שווה מכרה ואם כתובתה; כל את מהם שקיבלה

שדה  מהיתומים שקיבלה ומאחר לעצמה, הפסידה במכירתה שהפסידה
יכולים  היתומים ואמנם כתובתה. נתקבלה הרי  דינר, מאתיים ששווייה

שלהם  שליח כדין  ודינה הואיל  אונאה, בטענת מכירתה את לבטל
xkn gily m`y ,`ed oicd mewn lkn ,zerwxwl d`pe` oi`y it lr s`e)
z` lhal glynd leki ,zerwxwa elit`e ,miieeyn zegta eglyn iqkp

,(d`pe` zprha ezxiknאת אבל לבטל  באים אינם והיתומים הואיל 

קיים המכר  לפיכך כאן, מפסידים שאינם משום """"תוספות תוספות תוספות תוספות מכירתה, ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). äðîיוםיוםיוםיום dúaúk äúéä כגון אלא דווקא, לאו "מנה" – ÈÀÈÀËÈÈÈÆ
מנה, כתובתה äðîaשהיתה øðéãå äðî äåL äøëîe שדה – ÈÀÈÈÆÈÆÀÄÈÀÈÆ

דינר, במאה מכרה דינר ואחד  מאה ìèaששווה døëî לה שאין  – ÄÀÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn



eרכב dpyn xyr cg` wxt zeaezk zkqn

ìèa døëî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íi÷ døëî íìBòì,ãòäòLz úa äãOa øiLzL éãk íL àäzL ¦§¨¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦§¨©¨©¤§¥¨§¥¤§©¥©¨¤©¦§¨
íéa÷,á÷ éöç úa äpbáe,éøáãëeàáé÷ò éaø,òáø úéa.æeæ úBàî òaøà dúaúk äúéä,äðîa äæì äøëîe, ©¦©¦¨©£¦©§¦§¥©¦£¦¨¥Ÿ©¨§¨§ª¨¨©§©¥¨§¨¨¤§¨¤

äðîa äæìå,äðîa øðéãå äðî äôé ïBøçàìå,ïBøçà ìL–ìèa,ïlk ìLå–íi÷ ïøëî. §¨¤§¨¤§¨©£¨¤¨¤§¦¨§¨¤¤©£¨¥§¤ª¨¦§¨©¨
‰úeúL eôéñBä Bà úeúL eúçtL ïéðicä íeL–ìèa ïøëî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íi÷ ïøëî;íà ©©¨¦¤¨£§¦§¦§¨¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¨©¨¦
ïk,äôé ïéc úéa çk äî?úøwa úøbà eNò íà ìáà,íéúàîa äðî äåL eøëî elôà,äðîa íéúàî äåL Bà ¥©Ÿ©¥¦¨¤£¨¦¨¦¤¤¦Ÿ¤£¦¨§¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦§¨¤
–íi÷ ïøëî. ¦§¨©¨
Âúðàîîä,äiðMä,úéðBìéàäå–äaúk íäì ïéà,úBøt àGå,úBðBæî àGå,úBàìa àGå.dàNð älçzî íàå ©§¨¤¤©§¦¨§¨©§¦¥¨¤§ª¨§¥§§§§¨§¦¦§¦¨§¨¨

:äãù øåòéù àåäù ,ïéá÷ äòùú úá äãù øééúùî äéä äàðåàä äúéä àì åìéàù éãë äàðåàá àäéù ãò .ïúãéñôä äîã ,ïéùøåéì.aw ivg za dpibae
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .äðéâ øåòéù àåäù

dddd.zxewa zxb`:àî÷ àðúë äëìäå .ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøì àî÷ àðú äãåî àäáå .äá íéø÷áî íãà éðá äæøëää éãé ìòù .äæøëä
eeee.dipyd:íéøôåñ éøáãî ïäù ,úåéøòì úåéðù.daezk mdl oi`åúìéâøî àéäù éðôî ïðáø äåñð÷ ,äéðù .äàöåé äîöòîã íåùî ,úðàîî .íééúàî äðî

:àåä úåòè ç÷îã íåùî ,úéðåìéà .øùë äãìåå ïäá úìñôð äðéà éøäù ïéàåùðá íåìë úãñôð äðéàù äàùðì.zexit `leïéàéöåî ïéà ìòáä ìëàù úåøéôä
:åðîî.zepefn `leúéðåìéàäå äéðùäå .åéúçú äãåòá äéúåðåæîá áééç ìáà .íìùì áééç ìòáä ïéà ,äðàéî êë øçàå åéúçú äãåòá äìëàå äúåì íà ïåâë

:íìùì áééç ìòáä ïéàù åìëàå ååì íà ïëù ìëå ,åéúçú ïãåòá úåðåæî íäì ïéà.ze`la `leìæøá ïàö éñëðî ïéá âåìî éñëðî ïéá .éøîâì åìáå åãáàðù
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ששווייה  שדה מכרה וזו בלבד, כתובתה סכום כנגד אלא למכור רשות

מכרה  הלכך  אונאה, טענת ליתומים ויש כתובתה, סכום על יתיר בדינר
בטל. ïéLøBiìכולו  øðéc øéæçà :úøîBà àéä elôàדינר – ÂÄÄÆÆÇÂÄÄÈÇÀÄ

להם, אחזיר במכירתי  היורשים ìèaשהפסידו  døëî כשהיורשים – ÄÀÈÈÅ
המכר . בקיום רוצים íìBòìאינם :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÈ

íi÷ døëî,ליורשים הדינר  את ותחזיר –éãk íL àäzL ãò ÄÀÈÇÈÇÆÀÅÈÀÅ
íéa÷ äòLz úa äãOa øiLzL אונאה שם היתה כן  אם אלא – ÆÀÇÅÇÈÆÇÄÀÈÇÄ

שטח  היורשים ברשות השדה מן  משתייר היה האונאה שאילולא כזו,
שיעור שהוא מרובעות), אמות 3750) קבים תשעה זריעת כדי  שמידתו 

ירק,äpbáeשדה, בגינת –xiiyzy ická÷ éöç úa שמידתו שטח – ÇÄÈÇÂÄÇ
גינה, שיעור  שהוא מרובעות) אמות 208 ) זרעים קב חצי זריעת כדי 

,àáé÷ò éaø éøáãëeשתשייר òáøכדי  úéaכדי שמידתו שטח – ÀÄÀÅÇÄÂÄÈÅÙÇ
) זרעים הקב רובע ש6/1זריעת מרובעות), אמות מכרה 104 זה בכגון 

לעולם  ליתומים, גינה או  שדה הפסד  כדי  באונאה אין אם אבל  בטל ;
קיים. l`ilnb.מכרה oa oerny oaxk dkld oi`eòaøà dúaúk äúéäÈÀÈÀËÈÈÇÀÇ
æeæ úBàî,(ה א, (עיין  כהנים כתובת כגון –äøëîeמנכסי – ÅÈÀÈ

äðîaהירושה, äæìå ,äðîa äæì לשלושה שמכרה כלומר  – ÈÆÀÈÆÀÈÆÀÈÆ
במנה, מנה שווה äðîaאנשים øðéãå äðî äôé ïBøçàìå– ÀÈÇÂÈÆÈÆÀÄÈÀÈÆ

במאה, ודינר מאה ששווה שדה מכרה ìèaולרביעי  ,ïBøçà ìLÆÇÂÈÅ
במשנתנו , לעיל קמא תנא כדעת בטל, מכרה לאחרון, שמכרה מה –

íi÷ ïøëî ,ïlk ìLåוכל עצמה, בפני מכירה היא מכירה שכל  – ÀÆËÈÄÀÈÇÈ
קיים. המכר  ליתומים, אונאה טענת שאין זמן 
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האלמנה  למזונות כגון  היתומים, שביד הירושה בנכסי למכור רשאי  דין בית
הכרזה, ידי  על נעשית זו  מכירה בזה. וכיוצא המת של  חובותיו  לפירעון  ולכתובתה,
לבקרם  אנשים באים כך  ומתוך  הדין , בית ידי  על להימכר עומדים אלו שנכסים
נקרא  ביתֿדין  ידי על קרקעות מכירת של ההכרזה כתב מכאן, כערכם. ולשומם

."zxewa zxb`"וישmiqkp מיטלטלים עבדים, והם הכרזה, בלא מוכרים דין  שבית
יש  וכן  וישzexiknושטרות; וקבורה; מזונות להוצאות כגון  הכרזה, בלא שנעשות

כלל הכרזה בלא שם מוכרים דין  שבית a).מקומות ,w zeaezk `xnb oiir) לאחר –
במכיר  אונאה דין  הקודמת במשנה באה שלמדנו האלמנה, ידי  על  הירושה נכסי  ת

הדין. בית ידי על  היתומים נכסי  במכירת אונאה דין ללמד  משנתנו

ïéðicä íeL למכרם כדי  הדין, בית ידי  על היתומים נכסי  שומת – ÇÇÈÄ
חובו , את חוב לבעל  או כתובתה את לאלמנה úeúLולשלם eúçtLÆÈÂÀ

משוויים, פחות בשישית הנכסים את ומכרו בשומתם שטעו –Bà
úeúL eôéñBä,משוויים יותר  בשישית שמכרום או –ìèa ïøëî ÄÀÄÀÈÈÅ

יפה  שכן קיים, מכרם משתות, בפחות טעו  אם אבל  אונאה. מדין –

שאלה  ואלמנה, שליח מכוח היתומים בנכסי  המוכרים דין  בית כוח

מפרשים  ויש הקודמת, במשנה שלמדנו  כמו דינר, אונאתם שיעור
מדינר פחות אפילו אלא דווקא, לאו שדינר  יום יום יום יום (שם), """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

שמדוברטובטובטובטוב"),"),"),"), מבואר, בגמרא שתות. הוא דין  בית אונאת שיעור ואילו
דין. בית הכרזת בהם שאין במקום, או בשעה, או בדברים, ïaøÇÈכאן 

íi÷ ïøëî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL בשתות טעו אפילו  – ÄÀÆÇÀÄÅÅÄÀÈÇÈ
ïkויותר; íà בשתות טעותם שמחמת נאמר אם כלומר כן , שאם – ÄÅ

בטל, äôéמכרם ïéc úéa çk äî!?דין בית כוח גדול במה – ÇÙÇÅÄÈÆ
úøwa úøbà eNò íà ìáà כתב ידי על  דין בית מכרו אם – ÂÈÄÈÄÆÆÄÙÆ

למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו äðîהכרזה, äåL eøëî elôàÂÄÈÀÈÆÈÆ
äðîa íéúàî äåL Bà ,íéúàîa,במחצה שטעו –íi÷ ïøëî ÀÈÇÄÈÆÈÇÄÀÈÆÄÀÈÇÈ

כ אין בהכרזה, היתה והמכירה שהואיל  קמא, תנא לדעת אף דין – אן
אונאה.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úðàîîä ויצאה אחיה, או אמה שהשיאוה מאביה, יתומה קטנה – ÇÀÈÆÆ
קטנה, בעודה בידה, הרשות חכמים תקנת לפי שכן במיאון , ממנו 

גט בלא ממנו  יוצאת והיא בבעלה, אאאא----בבבב),),),),למאן יגיגיגיג,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  äiðMäÇÀÄÈ((((עייןעייןעייןעיין
אמו , אם כגון לעריות", "שניות מדין  לבעלה אסורה שהיא אשה –

וכו ' בתו  כלת בנו, כלת אביו, וווו),),),),אם אאאא,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  שגזרו ((((עייןעייןעייןעיין

והוסיפו  שבתורה, ערווה מאיסור האדם את להרחיק כדי  חכמים, עליהן
התורה, מן  האסורות העריות על  שאינה úéðBìéàäåאותן אשה – ÀÈÇÀÄ

(זכר ), "איל " מלשון כך מכונה והיא ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת
בה  הכיר לא שבעלה בכגון כאן  ומדובר  אשה; סימני לה שאין לפי

איילונית, äaúkשהיא íäì ïéà–zp`nndלפי כתובה, לה  אין  ÅÈÆÀËÈ
מאליה; יצאה אלא בעלה ידי  על נתגרשה שקנסוה dipydשלא לפי  –

לדבריהם חיזוק לעשות כדי  אחר אחר אחר אחר ;;;;חכמים, טעם טעם טעם טעם  שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  הואילzipelii`de;ועייןועייןועייןועיין טעות, מקח שמקחו לפי –
מאתיים  מנה שדווקא מבואר, בגמרא איילונית; שהיא בה הכיר ולא

משום  בלבד  מתנה אלא שאינה להן , יש  כתובה תוספת אבל  להן, אין 
úBøtחיבה. àGåשאכל הפירות בעד להן  משלם הבעל שאין  – ÀÅ

úBðBæîמנכסיהן ; àGå: מבואר בגמרא במזונותיהן; חייב שאינו – ÀÀ
הוא כיצד  חייב עמו  בעודה והלא מזונות? לה אין בממאנת אמרו 

ועמדה  ואכלה ולוותה הים למדינת בעלה שהלך כגון  אלא במזונותיה;
לשלם חייב אינו ב ב ב ב ););););ומיאנה, קז קז קז קז ,,,, אינו ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  ואיילונית שנייה ברם,

כלל  במזונותיהן úBàìa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).חייב àGåהבעל השתמש אם – ÀÀÈ
מבואר, בגמרא דמיהם. את להן לשלם חייב אינו שבלו , עד בנכסיהן 
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ìúéðBìéà íL–äaúk dì Lé.ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ìàøNéì äðéúðe úøæîî,úa §¥©§¦¤¨§ª¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©
øæîîìe ïéúðì ìàøNé–äaúk ïäì Lé. ¦§¨¥§¨¦§©§¥¥¨¤§ª¨

¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äMàä úà àNBpä,íéðL Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôe–íéðL Lîç dðeæì áiç.øçàì úàOð, ©¥¤¨¦¨¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦¦¥§©¥

íéðL Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôe–íéðL Lîç dðeæì áiç.ïBLàøä øîàé àG:éìöà àázLëì, ¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦Ÿ©¨¦¦§¤¨Ÿ¤§¦
dðeæà;éìBî àlàdnà àéäL íB÷îì äéúBðBæî dì C.íäéðL eøîàé àG ïëå:ãçàk dúBà ïéðæ eðà éøä,àlà £¨¤¨¦¨§¤¨¦§¤¦¦¨§¥Ÿ§§¥¤£¥¨¨¦¨§¤¨¤¨

dðæ ãçà,úBðBæî éîc dì ïúBð ãçàå. ¤¨¨¨§¤¨¥¨§¥§
·úàOð–úBðBæî dì ïúBð ìòaä,úBðBæî éîc dì ïéðúBð ïäå.eúî–ïéøç éða íéñëpî úBðBfð ïäéúBða,àéäå ¦¥©©©¥¨§§¥§¦¨§¥§¥§¥¤¦¦§¨¦§¥Ÿ¦§¦

äéúåàìá äãéñôä àì äúðæ åìéôàå úéðåìéàä ïéá äéðùä ïéá úðàîîä ïéá ,íìåòì úìèåð íéîéé÷ä äéúåàìá ìáà .äìòá ãéî àéöåäì äìåëé úðàîîä ïéà
:äì ùé ìæøá ïàö éñëð ìù úåàìá ìáà ,âåìî éñëð ìù úåàìá äì ïéà äéðùäå .íéîéé÷ä

ai`̀̀̀.enr dwqte dy`d z` `yepd:øçà ùéàî äì ùéù äúá úà ïåæì éîöò áééçî éðàù éãò íúà íéãòì øîàù åà ,ïéð÷å øèùá.ilv` `eazykl
:äðæ éúééä äîà úà íéé÷î éúééä íà øîåìë.my dn`y mewnl dizepefn dl jilenïáäå ,äöåø íàäù ïîæ ìë äðè÷ ïéá äìåãâ ïéá äîà ìöà úá ì"éé÷ã

:äöåø íàä íà åîà ìöà àåäå åñðøôì áàä áééçå åîà ìöà íéðù ùù ãò
aaaa.oixeg ipa miqkpn zepefip odizepaúåçå÷ìä ïéàù ,íìåòä ïå÷éú éðôî ,íéãáòåùî íéñëðî úåðáäå äùàä ïåæîì íéàéöåî ïéàù ,íéãáòåùîî àìå

`xephxa yexit

שכן בשלשתן, שווה אינו בלאות לא zp`nndשדין  בלאות לה אין –
לה  לשלם חייב הבעל שאין היינו  ברזל, צאן מנכסי ולא מלוג מנכסי 

בהם; שימושו תוך אצלו שבלו נכסיה בלאות diipyeבעד לה אין  –
לה יש  ברזל  צאן מנכסי אבל  מלוג, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););מנכסי zipelii`e((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

(לפי לה יש  מלוג מנכסי אבל  ברזל , צאן  מנכסי בלאות לה אין  –
לא  בלאות לה שאין  כממאנת דינה שאיילונית סוברים, ויש  הנ"ל ).

ברזל  צאן מנכסי  ולא מלוג טובטובטובטוב").").").").מנכסי  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

הממאנת  בין עמהן , הן  נוטלות בעין, מנכסיהן שקיים מה כל ברם,
האיילונית. ובין  השנייה úéðBìéàבין íLì dàNð älçzî íàåÀÄÄÀÄÈÀÈÈÀÅÇÀÄ

טעות, מקח כאן ואין בה, שהכיר  –äaúk dì Lé פירות וכן  – ÆÈÀËÈ
ובלאות. ìBãbומזונות ïäëì äðîìà ונשא שעבר גדול  כהן – ÇÀÈÈÀÙÅÈ

èBéãäאלמנה, ïäëì äöeìçå äLeøb שנשא הדיוט כהן וכן  – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
חלוצה, או גרושה ìàøNéìבעבירה äðéúðe úøæîîוישראל – ÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅ

נתינה או ממזרת בעבירה miperabd),שנשא on)ìàøNé úa שנישאה ÇÄÀÈÅ
øæîîìeבעבירה ïéúðì, לממזר או  לנתין  –äaúk ïäì Lé– ÀÈÄÀÇÀÅÅÈÆÀËÈ

וכל כתובה לה שאין  "שנייה" כדין שלא ובלאות, ומזונות פירות וכן
חיזוק, צריכים אינם תורה ודברי  התורה, מן איסורם שאלו  לפי  השאר,

צריכים  סופרים ודברי  סופרים, מדברי  איסורן לעריות" "שניות אבל 
פי על ואף לעיל . שבארנו כמו  חכמים, אותן קנסו  לפיכך  חיזוק,

מכל סופרים, מדברי  אלא אסורה אינה היא אף הדיוט לכהן שחלוצה
חלוצה  שאמנם סוברים, ויש זה. לענין  גרושה כדין  עשאוה מקום

עם  יחד חלוצה לנקוט התנא של  שדרכו  אלא שנייה, כדין  דינה לכהן
טובטובטובטוב").").").").גרושה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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מבעל לה שיש  אשתו , לבת מזונות לתת הבעל התחייבות בדין  עוסקת משנתנו

אחר .

äMàä úà àNBpä או שנתאלמנה אחר, מבעל בת לה ויש  – ÇÅÆÈÄÈ
ממנו , íéðLנתגרשה Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôeÈÀÈÄÀÅÆÈÆÄÈÈÅÈÄ

שנים, חמש  במשך לבתה מזונות שיתן  בעלה, עם והתנתה –áiçÇÈ
íéðL Lîç dðeæì התחייב שהבעל מבואר , בגמרא התנאי. כפי  – ÀÈÈÅÈÄ

שהוא  להשמיענו , המשנה ובאה עדים, בפני  הנישואין  בשעת כך על 
ש לפי  התנאי , את לקיים dxin`a",חייב mipwpd mixacd od od"כלומר

אינו  הנישואים, בשעת ואשה בעל ביניהם שמתנים ממון  תנאי  שכל 
ויש עדים. שני  בפני  בלבד  האמירה היא ודיה לקניין, או לשטר זקוק

כזה  שטר  עליו ; וחותמים התנאי דברי  את בשטר כותבים שהעדים
בקניין צורך אין מקום ומכל פסיקתא"; "שטר אבל((((רש רש רש רש """"יייי).).).).נקרא:

כן  אם אלא מחייב התנאי  אין הנישואים, לאחר  בעלה עם פסקה אם
מבארים יש  ובקניין . בשטר  הירושלמי הירושלמי הירושלמי הירושלמי ),),),),נעשה פיפיפיפי פי((((עלעלעלעל על שאף

הוא  חייב מזונות, לה לתת צריך הוא מאימתי פירש  ולא סתם שהתנה
הראשונות שנים חמש הנישואין, משעת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לזונה ((((הרשב הרשב הרשב הרשב """"אאאא;;;;

øçàì úàOð,השנים חמש  אותן  שעברו  קודם זה גירשה אם – ÄÅÀÇÅ
לאחר, ונישאה Bnòוהלכה ä÷ñôe,האחר בעלה עם גם –éãk ÈÀÈÄÀÅ

íéðL Lîç dza úà ïeæiL,הקודם בעלה עם שפסקה כדרך – ÆÈÆÄÈÈÅÈÄ
íéðL Lîç dðeæì áiç בעלה של חיובו  בכך נפקע לא כלומר  – ÇÈÀÈÈÅÈÄ

מזונות במתן להמשיך הוא חייב עדיין אלא לגמרהקודם, עד לבתה

עמו שפסקה השנים ïBLàøä((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).חמש  øîàé àG ב עלה – ÙÇÈÄ
dðeæàהקודם: ,éìöà àázLëì לה אתן  לביתי הבת תבוא אם – ÄÀÆÈÙÆÀÄÂÈ

זנה" הייתי  אמה את מקיים הייתי אם "כלומר מפרשים: ויש  מזונות;
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), dnà((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àéäL íB÷îì äéúBðBæî dì CéìBî àlàÆÈÄÈÀÆÈÄÀÆÄÄÈ

מנהג  שכך  לו , נשואה שהיא הבעל לבית כלומר שם, שאמה למקום –
מזונות, דמי  אלא ממש  מזונותיה ולא אמה; אצל נמצאת שהבת העולם

לקמן. שיתבאר dúBàכמו  ïéðæ eðà éøä :íäéðL eøîàé àG ïëåÀÅÙÀÀÅÆÂÅÈÈÄÈ
ãçàk מחצית לה יתן  אחד שכל היינו בשותפות, מזונות לה ניתן  – ÀÆÈ

dðæמזונותיה, ãçà àlà,מזונות לה נותן  לו  נשואה שאמה הבעל  – ÆÈÆÈÈÈ
dì ïúBð ãçàåúBðBæî éîc ו לה – נותן ממנו  נתגרשה שאמה זה ÀÆÈÅÈÀÅÀ

מזונות היא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),דמי רשאית מאחד , מזונות לה ויש שהואיל
לקבל לה שנוח מסתבר  והרי  מזונות, תמורת מעות מהאחר לתבוע

בביתו . שנמצאת מאחר  לו, נשואה שאמה מזה מזונות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בעלה  עם שפסקה באשה לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
ונישאה  ממנו, נתגרשה השנים חמש  אותן  שעברו וקודם שנים, חמש בתה את לזון

הקודם. בעלה עם שפסקה כדרך עמו גם ופסקה לאחר

úàOð אמה של בעליה שנתחייבו  הזמן בתוך הבת נישאה אם – ÄÅ
מזונות, לה úBðBæîלתת dì ïúBð ìòaä נותן הבת של בעלה – ÇÇÇÅÈÀ

לאשתו , בעל  כחובת מזונות אמה,ïäåלה של בעליה –dì ïéðúBð ÀÅÀÄÈ
úBðBæî éîc.מזונותיה כל  דמי לה ליתן חייב מהם אחד  כל  –eúî ÀÅÀÅ

אמה, של הבעלים –ïäéúBða,הכתובה מתנאי מזונות מקבלות שהן  – ÀÅÆ
יא), (ד, ששנינו  ïéøçכמו éða íéñëpî úBðBfðשביד מהנכסים – ÄÄÀÈÄÀÅÙÄ

כמו  הלקוחות, ביד  והם מכרום, שהבעלים מהנכסים ולא היורשים,
מנכסים  והבנות האשה למזון מוציאין "אין ג): ה, (גיטין  ששנו 
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ìèa døëî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íi÷ døëî íìBòì,ãòäòLz úa äãOa øiLzL éãk íL àäzL ¦§¨¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦§¨©¨©¤§¥¨§¥¤§©¥©¨¤©¦§¨
íéa÷,á÷ éöç úa äpbáe,éøáãëeàáé÷ò éaø,òáø úéa.æeæ úBàî òaøà dúaúk äúéä,äðîa äæì äøëîe, ©¦©¦¨©£¦©§¦§¥©¦£¦¨¥Ÿ©¨§¨§ª¨¨©§©¥¨§¨¨¤§¨¤

äðîa äæìå,äðîa øðéãå äðî äôé ïBøçàìå,ïBøçà ìL–ìèa,ïlk ìLå–íi÷ ïøëî. §¨¤§¨¤§¨©£¨¤¨¤§¦¨§¨¤¤©£¨¥§¤ª¨¦§¨©¨
‰úeúL eôéñBä Bà úeúL eúçtL ïéðicä íeL–ìèa ïøëî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íi÷ ïøëî;íà ©©¨¦¤¨£§¦§¦§¨¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¨©¨¦
ïk,äôé ïéc úéa çk äî?úøwa úøbà eNò íà ìáà,íéúàîa äðî äåL eøëî elôà,äðîa íéúàî äåL Bà ¥©Ÿ©¥¦¨¤£¨¦¨¦¤¤¦Ÿ¤£¦¨§¨¤¨¤§¨©¦¨¤¨©¦§¨¤
–íi÷ ïøëî. ¦§¨©¨
Âúðàîîä,äiðMä,úéðBìéàäå–äaúk íäì ïéà,úBøt àGå,úBðBæî àGå,úBàìa àGå.dàNð älçzî íàå ©§¨¤¤©§¦¨§¨©§¦¥¨¤§ª¨§¥§§§§¨§¦¦§¦¨§¨¨

:äãù øåòéù àåäù ,ïéá÷ äòùú úá äãù øééúùî äéä äàðåàä äúéä àì åìéàù éãë äàðåàá àäéù ãò .ïúãéñôä äîã ,ïéùøåéì.aw ivg za dpibae
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .äðéâ øåòéù àåäù

dddd.zxewa zxb`:àî÷ àðúë äëìäå .ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøì àî÷ àðú äãåî àäáå .äá íéø÷áî íãà éðá äæøëää éãé ìòù .äæøëä
eeee.dipyd:íéøôåñ éøáãî ïäù ,úåéøòì úåéðù.daezk mdl oi`åúìéâøî àéäù éðôî ïðáø äåñð÷ ,äéðù .äàöåé äîöòîã íåùî ,úðàîî .íééúàî äðî

:àåä úåòè ç÷îã íåùî ,úéðåìéà .øùë äãìåå ïäá úìñôð äðéà éøäù ïéàåùðá íåìë úãñôð äðéàù äàùðì.zexit `leïéàéöåî ïéà ìòáä ìëàù úåøéôä
:åðîî.zepefn `leúéðåìéàäå äéðùäå .åéúçú äãåòá äéúåðåæîá áééç ìáà .íìùì áééç ìòáä ïéà ,äðàéî êë øçàå åéúçú äãåòá äìëàå äúåì íà ïåâë

:íìùì áééç ìòáä ïéàù åìëàå ååì íà ïëù ìëå ,åéúçú ïãåòá úåðåæî íäì ïéà.ze`la `leìæøá ïàö éñëðî ïéá âåìî éñëðî ïéá .éøîâì åìáå åãáàðù

`xephxa yexit

ששווייה  שדה מכרה וזו בלבד, כתובתה סכום כנגד אלא למכור רשות

מכרה  הלכך  אונאה, טענת ליתומים ויש כתובתה, סכום על יתיר בדינר
בטל. ïéLøBiìכולו  øðéc øéæçà :úøîBà àéä elôàדינר – ÂÄÄÆÆÇÂÄÄÈÇÀÄ

להם, אחזיר במכירתי  היורשים ìèaשהפסידו  døëî כשהיורשים – ÄÀÈÈÅ
המכר . בקיום רוצים íìBòìאינם :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÈ

íi÷ døëî,ליורשים הדינר  את ותחזיר –éãk íL àäzL ãò ÄÀÈÇÈÇÆÀÅÈÀÅ
íéa÷ äòLz úa äãOa øiLzL אונאה שם היתה כן  אם אלא – ÆÀÇÅÇÈÆÇÄÀÈÇÄ

שטח  היורשים ברשות השדה מן  משתייר היה האונאה שאילולא כזו,
שיעור שהוא מרובעות), אמות 3750) קבים תשעה זריעת כדי  שמידתו 

ירק,äpbáeשדה, בגינת –xiiyzy ická÷ éöç úa שמידתו שטח – ÇÄÈÇÂÄÇ
גינה, שיעור  שהוא מרובעות) אמות 208 ) זרעים קב חצי זריעת כדי 

,àáé÷ò éaø éøáãëeשתשייר òáøכדי  úéaכדי שמידתו שטח – ÀÄÀÅÇÄÂÄÈÅÙÇ
) זרעים הקב רובע ש6/1זריעת מרובעות), אמות מכרה 104 זה בכגון 

לעולם  ליתומים, גינה או  שדה הפסד  כדי  באונאה אין אם אבל  בטל ;
קיים. l`ilnb.מכרה oa oerny oaxk dkld oi`eòaøà dúaúk äúéäÈÀÈÀËÈÈÇÀÇ
æeæ úBàî,(ה א, (עיין  כהנים כתובת כגון –äøëîeמנכסי – ÅÈÀÈ

äðîaהירושה, äæìå ,äðîa äæì לשלושה שמכרה כלומר  – ÈÆÀÈÆÀÈÆÀÈÆ
במנה, מנה שווה äðîaאנשים øðéãå äðî äôé ïBøçàìå– ÀÈÇÂÈÆÈÆÀÄÈÀÈÆ

במאה, ודינר מאה ששווה שדה מכרה ìèaולרביעי  ,ïBøçà ìLÆÇÂÈÅ
במשנתנו , לעיל קמא תנא כדעת בטל, מכרה לאחרון, שמכרה מה –

íi÷ ïøëî ,ïlk ìLåוכל עצמה, בפני מכירה היא מכירה שכל  – ÀÆËÈÄÀÈÇÈ
קיים. המכר  ליתומים, אונאה טענת שאין זמן 
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האלמנה  למזונות כגון  היתומים, שביד הירושה בנכסי למכור רשאי  דין בית
הכרזה, ידי  על נעשית זו  מכירה בזה. וכיוצא המת של  חובותיו  לפירעון  ולכתובתה,
לבקרם  אנשים באים כך  ומתוך  הדין , בית ידי  על להימכר עומדים אלו שנכסים
נקרא  ביתֿדין  ידי על קרקעות מכירת של ההכרזה כתב מכאן, כערכם. ולשומם

."zxewa zxb`"וישmiqkp מיטלטלים עבדים, והם הכרזה, בלא מוכרים דין  שבית
יש  וכן  וישzexiknושטרות; וקבורה; מזונות להוצאות כגון  הכרזה, בלא שנעשות

כלל הכרזה בלא שם מוכרים דין  שבית a).מקומות ,w zeaezk `xnb oiir) לאחר –
במכיר  אונאה דין  הקודמת במשנה באה שלמדנו האלמנה, ידי  על  הירושה נכסי  ת

הדין. בית ידי על  היתומים נכסי  במכירת אונאה דין ללמד  משנתנו

ïéðicä íeL למכרם כדי  הדין, בית ידי  על היתומים נכסי  שומת – ÇÇÈÄ
חובו , את חוב לבעל  או כתובתה את לאלמנה úeúLולשלם eúçtLÆÈÂÀ

משוויים, פחות בשישית הנכסים את ומכרו בשומתם שטעו –Bà
úeúL eôéñBä,משוויים יותר  בשישית שמכרום או –ìèa ïøëî ÄÀÄÀÈÈÅ

יפה  שכן קיים, מכרם משתות, בפחות טעו  אם אבל  אונאה. מדין –

שאלה  ואלמנה, שליח מכוח היתומים בנכסי  המוכרים דין  בית כוח

מפרשים  ויש הקודמת, במשנה שלמדנו  כמו דינר, אונאתם שיעור
מדינר פחות אפילו אלא דווקא, לאו שדינר  יום יום יום יום (שם), """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

שמדוברטובטובטובטוב"),"),"),"), מבואר, בגמרא שתות. הוא דין  בית אונאת שיעור ואילו
דין. בית הכרזת בהם שאין במקום, או בשעה, או בדברים, ïaøÇÈכאן 

íi÷ ïøëî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL בשתות טעו אפילו  – ÄÀÆÇÀÄÅÅÄÀÈÇÈ
ïkויותר; íà בשתות טעותם שמחמת נאמר אם כלומר כן , שאם – ÄÅ

בטל, äôéמכרם ïéc úéa çk äî!?דין בית כוח גדול במה – ÇÙÇÅÄÈÆ
úøwa úøbà eNò íà ìáà כתב ידי על  דין בית מכרו אם – ÂÈÄÈÄÆÆÄÙÆ

למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו äðîהכרזה, äåL eøëî elôàÂÄÈÀÈÆÈÆ
äðîa íéúàî äåL Bà ,íéúàîa,במחצה שטעו –íi÷ ïøëî ÀÈÇÄÈÆÈÇÄÀÈÆÄÀÈÇÈ

כ אין בהכרזה, היתה והמכירה שהואיל  קמא, תנא לדעת אף דין – אן
אונאה.
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úðàîîä ויצאה אחיה, או אמה שהשיאוה מאביה, יתומה קטנה – ÇÀÈÆÆ
קטנה, בעודה בידה, הרשות חכמים תקנת לפי שכן במיאון , ממנו 

גט בלא ממנו  יוצאת והיא בבעלה, אאאא----בבבב),),),),למאן יגיגיגיג,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  äiðMäÇÀÄÈ((((עייןעייןעייןעיין
אמו , אם כגון לעריות", "שניות מדין  לבעלה אסורה שהיא אשה –

וכו ' בתו  כלת בנו, כלת אביו, וווו),),),),אם אאאא,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  שגזרו ((((עייןעייןעייןעיין

והוסיפו  שבתורה, ערווה מאיסור האדם את להרחיק כדי  חכמים, עליהן
התורה, מן  האסורות העריות על  שאינה úéðBìéàäåאותן אשה – ÀÈÇÀÄ

(זכר ), "איל " מלשון כך מכונה והיא ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת
בה  הכיר לא שבעלה בכגון כאן  ומדובר  אשה; סימני לה שאין לפי

איילונית, äaúkשהיא íäì ïéà–zp`nndלפי כתובה, לה  אין  ÅÈÆÀËÈ
מאליה; יצאה אלא בעלה ידי  על נתגרשה שקנסוה dipydשלא לפי  –

לדבריהם חיזוק לעשות כדי  אחר אחר אחר אחר ;;;;חכמים, טעם טעם טעם טעם  שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  הואילzipelii`de;ועייןועייןועייןועיין טעות, מקח שמקחו לפי –
מאתיים  מנה שדווקא מבואר, בגמרא איילונית; שהיא בה הכיר ולא

משום  בלבד  מתנה אלא שאינה להן , יש  כתובה תוספת אבל  להן, אין 
úBøtחיבה. àGåשאכל הפירות בעד להן  משלם הבעל שאין  – ÀÅ

úBðBæîמנכסיהן ; àGå: מבואר בגמרא במזונותיהן; חייב שאינו – ÀÀ
הוא כיצד  חייב עמו  בעודה והלא מזונות? לה אין בממאנת אמרו 

ועמדה  ואכלה ולוותה הים למדינת בעלה שהלך כגון  אלא במזונותיה;
לשלם חייב אינו ב ב ב ב ););););ומיאנה, קז קז קז קז ,,,, אינו ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  ואיילונית שנייה ברם,

כלל  במזונותיהן úBàìa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).חייב àGåהבעל השתמש אם – ÀÀÈ
מבואר, בגמרא דמיהם. את להן לשלם חייב אינו שבלו , עד בנכסיהן 

izdw - zex`ean zeipyn
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ìúéðBìéà íL–äaúk dì Lé.ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ìàøNéì äðéúðe úøæîî,úa §¥©§¦¤¨§ª¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©
øæîîìe ïéúðì ìàøNé–äaúk ïäì Lé. ¦§¨¥§¨¦§©§¥¥¨¤§ª¨

¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äMàä úà àNBpä,íéðL Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôe–íéðL Lîç dðeæì áiç.øçàì úàOð, ©¥¤¨¦¨¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦¦¥§©¥

íéðL Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôe–íéðL Lîç dðeæì áiç.ïBLàøä øîàé àG:éìöà àázLëì, ¨§¨¦§¥¤¨¤¦¨¨¥¨¦©¨§¨¨¥¨¦Ÿ©¨¦¦§¤¨Ÿ¤§¦
dðeæà;éìBî àlàdnà àéäL íB÷îì äéúBðBæî dì C.íäéðL eøîàé àG ïëå:ãçàk dúBà ïéðæ eðà éøä,àlà £¨¤¨¦¨§¤¨¦§¤¦¦¨§¥Ÿ§§¥¤£¥¨¨¦¨§¤¨¤¨

dðæ ãçà,úBðBæî éîc dì ïúBð ãçàå. ¤¨¨¨§¤¨¥¨§¥§
·úàOð–úBðBæî dì ïúBð ìòaä,úBðBæî éîc dì ïéðúBð ïäå.eúî–ïéøç éða íéñëpî úBðBfð ïäéúBða,àéäå ¦¥©©©¥¨§§¥§¦¨§¥§¥§¥¤¦¦§¨¦§¥Ÿ¦§¦

äéúåàìá äãéñôä àì äúðæ åìéôàå úéðåìéàä ïéá äéðùä ïéá úðàîîä ïéá ,íìåòì úìèåð íéîéé÷ä äéúåàìá ìáà .äìòá ãéî àéöåäì äìåëé úðàîîä ïéà
:äì ùé ìæøá ïàö éñëð ìù úåàìá ìáà ,âåìî éñëð ìù úåàìá äì ïéà äéðùäå .íéîéé÷ä

ai`̀̀̀.enr dwqte dy`d z` `yepd:øçà ùéàî äì ùéù äúá úà ïåæì éîöò áééçî éðàù éãò íúà íéãòì øîàù åà ,ïéð÷å øèùá.ilv` `eazykl
:äðæ éúééä äîà úà íéé÷î éúééä íà øîåìë.my dn`y mewnl dizepefn dl jilenïáäå ,äöåø íàäù ïîæ ìë äðè÷ ïéá äìåãâ ïéá äîà ìöà úá ì"éé÷ã

:äöåø íàä íà åîà ìöà àåäå åñðøôì áàä áééçå åîà ìöà íéðù ùù ãò
aaaa.oixeg ipa miqkpn zepefip odizepaúåçå÷ìä ïéàù ,íìåòä ïå÷éú éðôî ,íéãáòåùî íéñëðî úåðáäå äùàä ïåæîì íéàéöåî ïéàù ,íéãáòåùîî àìå
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שכן בשלשתן, שווה אינו בלאות לא zp`nndשדין  בלאות לה אין –
לה  לשלם חייב הבעל שאין היינו  ברזל, צאן מנכסי ולא מלוג מנכסי 

בהם; שימושו תוך אצלו שבלו נכסיה בלאות diipyeבעד לה אין  –
לה יש  ברזל  צאן מנכסי אבל  מלוג, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););מנכסי zipelii`e((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

(לפי לה יש  מלוג מנכסי אבל  ברזל , צאן  מנכסי בלאות לה אין  –
לא  בלאות לה שאין  כממאנת דינה שאיילונית סוברים, ויש  הנ"ל ).

ברזל  צאן מנכסי  ולא מלוג טובטובטובטוב").").").").מנכסי  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

הממאנת  בין עמהן , הן  נוטלות בעין, מנכסיהן שקיים מה כל ברם,
האיילונית. ובין  השנייה úéðBìéàבין íLì dàNð älçzî íàåÀÄÄÀÄÈÀÈÈÀÅÇÀÄ

טעות, מקח כאן ואין בה, שהכיר  –äaúk dì Lé פירות וכן  – ÆÈÀËÈ
ובלאות. ìBãbומזונות ïäëì äðîìà ונשא שעבר גדול  כהן – ÇÀÈÈÀÙÅÈ

èBéãäאלמנה, ïäëì äöeìçå äLeøb שנשא הדיוט כהן וכן  – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
חלוצה, או גרושה ìàøNéìבעבירה äðéúðe úøæîîוישראל – ÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅ

נתינה או ממזרת בעבירה miperabd),שנשא on)ìàøNé úa שנישאה ÇÄÀÈÅ
øæîîìeבעבירה ïéúðì, לממזר או  לנתין  –äaúk ïäì Lé– ÀÈÄÀÇÀÅÅÈÆÀËÈ

וכל כתובה לה שאין  "שנייה" כדין שלא ובלאות, ומזונות פירות וכן
חיזוק, צריכים אינם תורה ודברי  התורה, מן איסורם שאלו  לפי  השאר,

צריכים  סופרים ודברי  סופרים, מדברי  איסורן לעריות" "שניות אבל 
פי על ואף לעיל . שבארנו כמו  חכמים, אותן קנסו  לפיכך  חיזוק,

מכל סופרים, מדברי  אלא אסורה אינה היא אף הדיוט לכהן שחלוצה
חלוצה  שאמנם סוברים, ויש זה. לענין  גרושה כדין  עשאוה מקום

עם  יחד חלוצה לנקוט התנא של  שדרכו  אלא שנייה, כדין  דינה לכהן
טובטובטובטוב").").").").גרושה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

y c e w z a y

א ה נ ש מ ר ו א ב

מבעל לה שיש  אשתו , לבת מזונות לתת הבעל התחייבות בדין  עוסקת משנתנו

אחר .

äMàä úà àNBpä או שנתאלמנה אחר, מבעל בת לה ויש  – ÇÅÆÈÄÈ
ממנו , íéðLנתגרשה Lîç dza úà ïeæiL éãk Bnò ä÷ñôeÈÀÈÄÀÅÆÈÆÄÈÈÅÈÄ

שנים, חמש  במשך לבתה מזונות שיתן  בעלה, עם והתנתה –áiçÇÈ
íéðL Lîç dðeæì התחייב שהבעל מבואר , בגמרא התנאי. כפי  – ÀÈÈÅÈÄ

שהוא  להשמיענו , המשנה ובאה עדים, בפני  הנישואין  בשעת כך על 
ש לפי  התנאי , את לקיים dxin`a",חייב mipwpd mixacd od od"כלומר

אינו  הנישואים, בשעת ואשה בעל ביניהם שמתנים ממון  תנאי  שכל 
ויש עדים. שני  בפני  בלבד  האמירה היא ודיה לקניין, או לשטר זקוק

כזה  שטר  עליו ; וחותמים התנאי דברי  את בשטר כותבים שהעדים
בקניין צורך אין מקום ומכל פסיקתא"; "שטר אבל((((רש רש רש רש """"יייי).).).).נקרא:

כן  אם אלא מחייב התנאי  אין הנישואים, לאחר  בעלה עם פסקה אם
מבארים יש  ובקניין . בשטר  הירושלמי הירושלמי הירושלמי הירושלמי ),),),),נעשה פיפיפיפי פי((((עלעלעלעל על שאף

הוא  חייב מזונות, לה לתת צריך הוא מאימתי פירש  ולא סתם שהתנה
הראשונות שנים חמש הנישואין, משעת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לזונה ((((הרשב הרשב הרשב הרשב """"אאאא;;;;

øçàì úàOð,השנים חמש  אותן  שעברו  קודם זה גירשה אם – ÄÅÀÇÅ
לאחר, ונישאה Bnòוהלכה ä÷ñôe,האחר בעלה עם גם –éãk ÈÀÈÄÀÅ

íéðL Lîç dza úà ïeæiL,הקודם בעלה עם שפסקה כדרך – ÆÈÆÄÈÈÅÈÄ
íéðL Lîç dðeæì áiç בעלה של חיובו  בכך נפקע לא כלומר  – ÇÈÀÈÈÅÈÄ

מזונות במתן להמשיך הוא חייב עדיין אלא לגמרהקודם, עד לבתה

עמו שפסקה השנים ïBLàøä((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).חמש  øîàé àG ב עלה – ÙÇÈÄ
dðeæàהקודם: ,éìöà àázLëì לה אתן  לביתי הבת תבוא אם – ÄÀÆÈÙÆÀÄÂÈ

זנה" הייתי  אמה את מקיים הייתי אם "כלומר מפרשים: ויש  מזונות;
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), dnà((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àéäL íB÷îì äéúBðBæî dì CéìBî àlàÆÈÄÈÀÆÈÄÀÆÄÄÈ

מנהג  שכך  לו , נשואה שהיא הבעל לבית כלומר שם, שאמה למקום –
מזונות, דמי  אלא ממש  מזונותיה ולא אמה; אצל נמצאת שהבת העולם

לקמן. שיתבאר dúBàכמו  ïéðæ eðà éøä :íäéðL eøîàé àG ïëåÀÅÙÀÀÅÆÂÅÈÈÄÈ
ãçàk מחצית לה יתן  אחד שכל היינו בשותפות, מזונות לה ניתן  – ÀÆÈ

dðæמזונותיה, ãçà àlà,מזונות לה נותן  לו  נשואה שאמה הבעל  – ÆÈÆÈÈÈ
dì ïúBð ãçàåúBðBæî éîc ו לה – נותן ממנו  נתגרשה שאמה זה ÀÆÈÅÈÀÅÀ

מזונות היא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),דמי רשאית מאחד , מזונות לה ויש שהואיל
לקבל לה שנוח מסתבר  והרי  מזונות, תמורת מעות מהאחר לתבוע

בביתו . שנמצאת מאחר  לו, נשואה שאמה מזה מזונות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בעלה  עם שפסקה באשה לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
ונישאה  ממנו, נתגרשה השנים חמש  אותן  שעברו וקודם שנים, חמש בתה את לזון

הקודם. בעלה עם שפסקה כדרך עמו גם ופסקה לאחר

úàOð אמה של בעליה שנתחייבו  הזמן בתוך הבת נישאה אם – ÄÅ
מזונות, לה úBðBæîלתת dì ïúBð ìòaä נותן הבת של בעלה – ÇÇÇÅÈÀ

לאשתו , בעל  כחובת מזונות אמה,ïäåלה של בעליה –dì ïéðúBð ÀÅÀÄÈ
úBðBæî éîc.מזונותיה כל  דמי לה ליתן חייב מהם אחד  כל  –eúî ÀÅÀÅ

אמה, של הבעלים –ïäéúBða,הכתובה מתנאי מזונות מקבלות שהן  – ÀÅÆ
יא), (ד, ששנינו  ïéøçכמו éða íéñëpî úBðBfðשביד מהנכסים – ÄÄÀÈÄÀÅÙÄ

כמו  הלקוחות, ביד  והם מכרום, שהבעלים מהנכסים ולא היורשים,
מנכסים  והבנות האשה למזון מוציאין "אין ג): ה, (גיטין  ששנו 
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aרכד dpyn xyr mipy wxt zeaezk zkqn

íéãaòLî íéñëpî úðBfð,áBç úìòák àéäL éðtî.íéáúBk eéä íéç÷tä:íéðL Lîç Cza úà ïeæàL úðî ìò, ¦¤¦§¨¦§ª§¨¦¦§¥¤¦§©£©©¦§¦¨§¦©§¨¤¨¤¦¥¨¥¨¦
énò zàL ïîæ ìk. ¨§©¤©§¦¦

:úåáâì íå÷î íäì çéðäì åøäæéìã éëéä éë úåðåæîä åìòé äîë íéòãåé.zpefip `ide:úáä äúåà.aeg zlrak `idy:úåðåæî øèù ïäéìò äì ùéùonf lk
.inr z`y:êùøâà åà éúåîú åà úåîà íà àìå

`xephxa yexit

שנים,àéäåמשועבדים", חמש מזונות לה שפסקו החורגת הבת – ÀÄ
íéãaòLî íéñëpî úðBfðאי אם מוציאים – היורשים, ביד  נכסים ן  ÄÆÄÀÈÄÀËÀÈÄ

הלקוחות, שביד מהנכסים áBçלמזונותיה úìòák àéäL éðtî– ÄÀÅÆÄÀÇÂÇ
חוב  כבעלת אינה ברם, משועבדים. מנכסים הגובה חוב כבעל שדינה
עצמה  שלגבי  אלא ליורשיה, מלשלם פטורים מתה אם שהרי ממש ,

המשועבדים  מנכסיהם אף המזונות את מוציאה שהיא חוב, כבעל דינה

כשהתחייבו  אלא נוהג זה דין שאין מפרשים, יש  שפסקו. הזמן סוף עד 

ובקניין. בשטר  למזונותיה אשה íéç÷täהבעלים נושאים כשהיו  – ÇÄÀÄ
מזונות, לה לתת מתחייבים והיו  אחר , מבעל  בת לה íéáúBkשיש eéäÈÀÄ

לאשה: –zàL ïîæ ìk ,íéðL Lîç Cza úà ïeæàL úðî ìòÇÀÈÆÈÆÄÅÈÅÈÄÈÀÇÆÇÀ
énò ימות או  יגרשנה השנים חמש  תוך  שאם זה, מלשון ומשמע – ÄÄ

לבת. מזונות במתן  להמשיך  חייב יהא לא היא, תמות או  הוא
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מיום כ' אייר, בו מתפלא על מה שכתבתי לו, שענין הפשרות מרחיק 

את הבע"ב ולא להיפך, וכותב שאם כן הרי צריך הי' שהרבנים הכי אדוקים שיהי' להם הבתי כנסיות 

היותר מפוארים וכו'.

הנה דבריי הם מיוסדים על: א( מרז"ל )סוטה מא, ב כגירסת הע"י( כל המחניף כו' לסוף נופל 

בידו. והרי ענין הפשרה זהו מעין חניפה לאותם הבע"ב חפשים מתורה ומצות, ובמילא על-זה קאי 

מרז"ל הנ"ל, כי לולא הענין דנופל בידם, הנה -

והרי זהו  ובעניניו של אותו הזקוק לפרנסה,  ב( פשוט שפרנסתו של אדם היא תלוי' בהקב"ה 

אדם  ביד  אשר  והאומר  ומפרנס,  הזן  הוא  הקב"ה  אשר  הישראלים  ואשה  איש  של  האמונה  מעיקרי 

חבירו לקלקל את פרנסתו אף שהקב"ה פסק אחרת, הרי לא לבד שזה היפך האמונה דישראל אלא היפך 

האמונה דהשגחה בכלל אפילו של אינם יהודים, ויוצא מן הכלל הוא זה שעליו קאי מרז"ל הנ"ל, שאז 

אין על הקב"ה תלונה במה שנופל הוא במדה ידועה בידי הרשע, היינו שהרשע חפשי להשפיע על פרנסתו.

ג( הקושיא שלו ע"פ שיטה הנ"ל מפני מה אין להרבנים הכי אדוקים הבתכ"נ היותר מפוארים, 

הרי זו קושיא נושנה, ובלשון הכתוב, מדוע דרך רשעים צלחה, ועיין ג"כ ברכות ז' ע"א, שגם משה רבינו 

נתקשה ע"ז, ובקש הודיעני נא את דרכיך, וכשיעיין בש"ס הנ"ל ובכמה מקומות בספרים הקדושים, 

ימצא תירוץ על זה, ואם גם לא ימצא תירוץ, הרי אין זה נוגע לפועל. וכמ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר באחד 

ממכתביו, שאין כדאי לבלות הזמן על הטפול בהשאלה מדוע דרך רשעים צלחה, וטוב להחזיק בעניני 

הטבע  בדרכי  להחזיק  שצריך  שאף  ומובן  איש  כל  בעיני  פשוט  אופן  ובכל  דידי',  בנדון  וה"ה  עצמו, 

ובמילא לדבר ולהשתדל אצל אלו שבהם תלוי קבלת משרה המתאמת, אבל אין זה שבאישים האלה 

תלוי' פרנסתו, אלא אך ורק מפני שפסקה תוה"ק שאין סומכין על הנס, ובמילא צריך לעשות ענינים 

בדרכי הטבע לקבל הפרנסה מידם, ובמילא מובן אשר אי אפשר שקיום מצוה והידור מצוה תקלקל 

ח"ו את ההשפעה מהקב"ה שהוא הוא המצוה את המצוה.

ד( ובנוגע לפועל. הנה לא כתבתי במכתבי שגזירה היא שישאר ב... אלא אך ורק שאין לשלול הצעה 

זו, ועליו לשקול את כל ההצעות שישנן לפניו ולבחור בהטוב יותר לפניו ולפני ב"ב שי' בגשמיות וברוחניות 

גם יחד, וכפי הידיעות שכתב אודותם עד עתה, הרי לכאורה בהשקפה שטחית עכ"פ הצעת המשך משרת... 

יותר טובה בערך השאר, והשי"ת ינחהו בטוב לפניו ולפני כל ב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות.

בברכה.
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íéãaòLî íéñëpî úðBfð,áBç úìòák àéäL éðtî.íéáúBk eéä íéç÷tä:íéðL Lîç Cza úà ïeæàL úðî ìò, ¦¤¦§¨¦§ª§¨¦¦§¥¤¦§©£©©¦§¦¨§¦©§¨¤¨¤¦¥¨¥¨¦
énò zàL ïîæ ìk. ¨§©¤©§¦¦

:úåáâì íå÷î íäì çéðäì åøäæéìã éëéä éë úåðåæîä åìòé äîë íéòãåé.zpefip `ide:úáä äúåà.aeg zlrak `idy:úåðåæî øèù ïäéìò äì ùéùonf lk
.inr z`y:êùøâà åà éúåîú åà úåîà íà àìå

`xephxa yexit

שנים,àéäåמשועבדים", חמש מזונות לה שפסקו החורגת הבת – ÀÄ
íéãaòLî íéñëpî úðBfðאי אם מוציאים – היורשים, ביד  נכסים ן  ÄÆÄÀÈÄÀËÀÈÄ

הלקוחות, שביד מהנכסים áBçלמזונותיה úìòák àéäL éðtî– ÄÀÅÆÄÀÇÂÇ
חוב  כבעלת אינה ברם, משועבדים. מנכסים הגובה חוב כבעל שדינה
עצמה  שלגבי  אלא ליורשיה, מלשלם פטורים מתה אם שהרי ממש ,

המשועבדים  מנכסיהם אף המזונות את מוציאה שהיא חוב, כבעל דינה

כשהתחייבו  אלא נוהג זה דין שאין מפרשים, יש  שפסקו. הזמן סוף עד 

ובקניין. בשטר  למזונותיה אשה íéç÷täהבעלים נושאים כשהיו  – ÇÄÀÄ
מזונות, לה לתת מתחייבים והיו  אחר , מבעל  בת לה íéáúBkשיש eéäÈÀÄ

לאשה: –zàL ïîæ ìk ,íéðL Lîç Cza úà ïeæàL úðî ìòÇÀÈÆÈÆÄÅÈÅÈÄÈÀÇÆÇÀ
énò ימות או  יגרשנה השנים חמש  תוך  שאם זה, מלשון ומשמע – ÄÄ

לבת. מזונות במתן  להמשיך  חייב יהא לא היא, תמות או  הוא
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ע"א: כא ד: גשמי עצירת על  בתפילה  לעסוק  שבה  הגמרא ,בברייתא 

  , הורקנוס ב     על 
, גשמי עדיי עצירת   ה תענית   

.הכנסת מבית  הא אליעזר, רבי   שכיו 
ו  ברעב. תמותו  ודאי , גשמי שאי[ צעקו]  , צרת על  

 ו       עצירת על  להתפלל  
, גשמי   תענית בתפילת טו .)הנאמרות ,(לעיל 
 ו   , התיבה לפני      

         ו   
אליעזר. מרבי גדול  שהוא כיו נענה  עקיבא שרבי קול   מוציאי  החכמי היו  

         עקיבא רבי   
, אותו  למצערי במידה  למדוד מדקדק  אינו  אליעזר רבי   

 
לעיל  הגמרא (יב :)שנינו  הציבור' על  אחרות  תעניות  ג' גוזרי די בית נענו , ולא אלו  'עברו 

שלא  כדי לרדת  שצריכי  הגשמי ירידת שיעור הוא מה  המבארת ברייתא מביאה 

נוספות: תעניות לגזור די בית יוסיפו     ש השיעור  
 אז  האדמה את ויטשטשו   גשמי כשירדו  

בשיעור [יתד]      אי 
אלא שוה , בעומק השיעור שיטשטשו  עד  יבשה  בקרקע  ודאי שאז  

ו  רב,  גש נכנס ו בשיעורירד מועט   גש  שא חרושה ,  
הוא השיעור , טפחיי עד בה   

זה : בעני אחרת ברייתא        בשיעור  גש 
היורד ה  הקרקע מ  

האדמה . הגמרא:להשקות מקשה  שיוצא אחרת, כנגד בברייתא 
טפח .  הגמרא:גש מתרצת  , טפחי שני שעולה  המבארת בברייתא  

התהוקרקע מדובר , מועטי  גשמי אלא זה  שאי כיו טפח , בה  שכשנכנס  
ו  , טפחי שני רק   לקראת מדוברעולה  שמעו רבי בדברי   

. טפחי שלשה  עולה   והתהו רב,  גש ירד מלמעלה  טפח  כשיעור שכשנכנס 

: התהו מי יציאת בעני עוד      [סוכות] 
המזבח , על   שבתהו  והתחתוני  שבשמי  העליוני  המי  

לזה , זה   אומרינביעת הוצא  ש  המי ניסו  שה 
היי וניסו  (ח מב  תהלי)     

  בחג המזבח  על  והיי  המי  בה  שמנסכי  הספלי היינו  'ו 'צינורי 
הסוכות.
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך רעמוד מר
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

     
     

        
      

       
         

         
         

        
        

         


        
         

      
      

        
        
         


       

          
         
          

   
      

    
      

     
        

       
       
      

       
       

         
            

        
        

     
        

     
        

        
      

         
       

         
         

       
        

       
          

         
        

         
         

        
       

      
      

       
         

        
         

         
         
       

       
       

       
         
        

    
        

      
         

        
       

        
         

         
         

        
      

   

     

    


       

        
          
         
       

  
     

     
     

      
     

        
          

         
   













































































































































































































כל הנשמות של בני־ישראל, גם אלו שיהיו בדורות הבאים, היו במעמד הר סיני.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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לכולם אמר הקדוש־ברוך־הוא בלשון יחיד: "אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתי גו'".
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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התורה היא לא רק הבנה והשגה, אלא גם ירושה.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

לידע ש"אתה בחרתנו מכל העמים" . . ו"עם לבדד ישכון"
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dheq(ipy meil)

miaie`d mecixti `ly zetitvaäôeìL áøç úBàøìå ,. §¦§¤¤§¨
'áálä Cøå àøiä' ,øîBà éìéìbä éñBé éaø,dnglnd cgtn epi` ©¦¦©§¦¦¥©¨¥§©©¥¨

`l`BãéaL úBøéáòä ïî àøééúnä eäæmdilr ypri `ny ¤©¦§¨¥¦¨£¥¤§¨
.dnglnaeelà ìk úà äøBzä Bì äúìz Cëéôìrhpe zia dpa §¦¨¨§¨©¨¤¨¥

dy` `ype mxkïììâa øBæçiLiptn dfe ,dxfgl daiqd mpi`y s` , ¤©§¦§¨¨
.ezxfg zra yiiazi `ly dxezd dzvxy

øîBà éñBé éaø`ed aald jxe `xidyìBãb ïäëì äðîìàodk - ©¦¦¥©§¨¨§Ÿ¥¨
e` ,dpnl` `ypy lecbèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøbe`úøæîî §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðee`ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa,dxiara d`ypy §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦

,áálä Cøå àøiä àeä éøä.ef dxiar lr ypriy cgtny £¥©¨¥§©©¥¨
dnglnd jldn z` x`zl dpynd dkiynnúBlëk äéäå" ,§¨¨§©
úBàáö éøN eã÷ôe íòä ìà øaãì íéøèBLämipennd mixeaib - ©§¦§©¥¤¨¨¨§¨¥§¨

jkl"íòä Làøa,íò ìL Báé÷òáe.mrd ixeg`n micinrn oke - §Ÿ¨¨©£¥¤©
dpynd zx`aneïéôé÷æ ïéãéîòî ,mixeaib -,íäéðôì ,leti m`y ©£¦¦§¦¦¦§¥¤

,edetwfi mingeldn cg`ïéìéMëå ,íäéøBçàî íéøçàåmivige - ©£¥¦¥£¥¤§©¦¦
ìæøa ìLøBæçì Lwánä ìëå ,ïäéãéa,dnglndn gexaleúeLøä ¤©§¤¦¥¤§¨©§©¥©£¨§

Bãéasiwfd lyåé÷BL úà çt÷ìeilbx rehwl -, §¨§©¥©¤¨
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המשך ריאוב למסכת סוטה ליום אברעים ואברעה לעומב עמוד א
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

יש השגחה פרטית על כל פרט ופרט . . אפילו בנוגע לדומם.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

        
       
          
          
           
        
           

 
         

          
       

         
    

         
      

          
        

         
       

        
        

        
   

         
           

       


         
          

          
           

        

        
         

        
         

            
       

        
          

          
         

          
          

       
         

      
         

          
          
         
           
         

    
        

        
         

       
       

      
         

         
     































































































































פנימיות התורה פועלת תוספת חיות בכל חלקי התורה.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר מלך שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו במה שנשאל אודות קציצת אילן עושה פירות שרובו יבש וכו' שישנם דיעות 

לכאן ולכאן ובפרט שבארץ רובם מקילים, אלא שאצלו הי' מעשה בג' שנים מקודם ולא עלה יפה כו'.

הנה מלבד כל הנ"ל ידוע ג"כ מ"ש בזה בצוואת ר"י החסיד סימן נ"ג. ושקו"ט בספר שבעים 

תמרים. וע"פ כל הנ"ל לדעתי ימש]ו[ך את ידו מלהורות היתר בזה, כיון שבדידי' הוה עובדא, אף שעל 

פי מש"כ רבנו הזקן בהל' שמירת גו"נ בסופו יש להתיר.

בברכה.

באשר ספר הנ"ל אינו מצוי כ"כ, מועתק בה הספרים שמציין, והם: כרם שלמה יו"ד סשס"ח. 

עקרי הד"ט חיו"ד סי"ד אות ב'ח. שמ"ר פל"ה, ב. חת"ס חיו"ד סק"ב. שו"ת שם ארי' חיו"ד סכ"ז. 

פרמ"ג חאו"ח סרס"ג משב"ז סק"ג )וש"נ(.
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

גם מה שהעליונים שהם המלאכים מכתירים להקדוש־ברוך־הוא, הרי זה תלוי בישראל דווקא.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז
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המשך רעמוד מר
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 נשמות ישראל נקראות בשם מהלכים, מה־שאין־כן מלאכים נקראים עומדים.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז
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המשך רעמוד לר



רנד   


             

              
               

 
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כד  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

 
   ואין תכשיט  אינם אלו  עיגולים -

ייפול  שמא גזירה לעומת בהם חשיבות להם אין  ,
ללבישתם הבגד  נוסף שימוש להם אין  , ולכך ,

שתי  צריכים ואין  כלשהו  בחיבור  לבגד  מתבטלים
אחרים  לדברים המשמשת כמטפחת .תפירות

נוסף  היתר  צד  בזה מכבסה,יש בתוויות לצאת
שאין  לבגד  המחובר  דבר  וכל  רופא, תג מחיר , תוויות
ואינו  הבגד , על  תלייתו  מלבד  אחר  שימוש שום לו 

כתכשיט . משמש
   .קיימא של  קשר  אינה אפילו  -

 
. פרס דפוסים: בכמה

המחבר  אני  וכשהייתי  ג: אות פד סי ' שבת הל' זרוע  ובאור
כל  על גזרו כן כי  הבגדים על אופנים מוליכים היינו בצרפת

ההיא. בעת היהודים
 אין לבגד הבטל שבדבר כב  סעיף  על לעיל נתבאר

ייפול. שמא גזירת
 נוסף שימוש להם שאין שדברים לומר מקום שיש אף 

יש  (אפילו עניין בכל בטלים - מטפחת) או כמפתח  (שלא
בבגד, זר דבר הם מכלֿמקום הבגד), כלפי  חשיבות להם

מה. סעיף  דלהלן הבגד נוי  כמו אינם ולעולם
 מסמכים מפתח , כמו נוסף  לדבר משמשים אם אבל

אם  אלא להם יועיל לא תכיפות שני  של חיבור גם וכיו"ב ,
חגורה. כמו ממש לבגד ישמשו כן

 כמשנ"ב ודלא לד, ס "ק  ומג"א שוע "ר משמעות כן
העיגולים, בהורדת שישנה המלכות אימת עם זאת שקישר

בהם. לצאת שהדרך וכן
.כג סעיף  על בזה המבואר ראה

•
          

 או בשבת הצד מן בסוכה סדין או בגד לפרוש מותר
ואין  הנרות את יכבה שלא הרוח  מפני  להגין ביו"ט 
במחיצה  שאין וביו"ט  בשבת אהל עשיית משום איסור

שט "ו. בסי ' כמ "ש אהל משום

שאם  בענין הוא אם אפילו הסכך תחת לפרוס  אסור אבל
הרוח  מחמת בסוכה כלל לאכול יוכל לא כך יעשה לא
דוחה  סוכה מצות שאין לפי  שבת בליל הנרות את שיכבה
בסוף  שנתבאר מטעם דבריהם של אפילו איסור שום את

ע "ש. תקפ "ו סימן

ס "א) תרכט  סי ' (עיין אם הסכך גבי  על  לפרוס  מותר אבל
יעשה  לא שאם שאין הוא לפי  בסוכה לאכול יוכל לא כך

לסכך  הסדין בין טפח  גובה שאין כיון כלל אהל כאן
שתחתיו.

יוכל  לא סדין שם יפרוס  לא שאם לו ברור אין אם אבל
או  הסכך תחת סדין לפרוס  אסור בחול אפילו בסוכה לאכול

תרכ"ט : סי ' בסוף  שנתבאר מטעם הסכך גבי  על

 מצטער הוא כן אם אלא הסוכה מן פטור המצטער אין
מצטער  הוא אם אבל בו להצטער אדם בני  שדרך בדבר

זה  דבר מחמת להצטער אדם בני  של דרכן שאין בדבר
מאניני שהוא ידוע  א"כ אלא אדם כל אצל דעתו בטלה
מחמת  מצטערין הדעת אניני  שכל בדבר מצטער והוא הדעת
אלא  אני  הדעת מאניני  לומר יכול אדם כל אין אבל זה דבר

הדעת: מאניני  שהוא ידוע  א"כ

 טפח רחב  גג לה שיש בכילה בסוכה שהישן אע "פ 
אם  מקום מכל חובתו ידי  יצא לא טפחים עשרה וגבוה
זה  בכילה שישן מוטב  אותו שמצערין בסוכה יתושין יש
לישן  לכתחלה שמתיר מי  שיש לפי  לסוכה חוץ  משישן
הלכה  שאין אע "פ  יתושין שם שאין במקום אפילו זו בכילה

זה: בדבר כדבריו

 הוא שצער ואע "פ  ראשון ביום אפילו בסוכה חייב  אבל
להיות  מתבודד להיות חפץ  שהאבל בסוכה לישב  לו
ולהסיר  בסוכה לישב  חייב  אעפ "כ ובאבלו בצערו טרוד
בסוכה  בישיבה כלל צער לו יהיה שלא בענין מלבו האבלות
חביב  שהמת כגון מלבו האבלות להסיר יכול אינו אם אבל
שם  טרוד להיות יכול שאינו בסוכה צער לו ויש מאוד לו

הסוכה: מן פטור בדד שם שישב  בביתו כמו באבלות
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רנה    

 היולדת אצל שאוכלין הסעודה וכן מילה ברית סעודת
בסוכה  חייבים הראשונים) בימים המנהג היה (כך
לשמוח  להם אפשר ואי  שם לשבת המקום להם שצר אע "פ 
לא  להם שצר אנשים ואותם בסוכה יאכלו אעפ "כ כראוי 
היא  מילה ברית שסעודת אע "פ  זו בסעודה כלל יאכלו
לדחות  כך כל גדולה מצוה אינה מקום מכל מצוה סעודת

תורה: של עשה מצות שהיא בשבילה סוכה מצות


פני על וישן אוכל הוא אם הסוכות בימי  בדרך המהלך

לטרוח  צריך אינו כלל ישוב  שם שאין במקום השדה
אחד  במקום החג כל יושב  הוא אפילו סוכה לו ולעשות
אעפ "כ  הזה במקום סוכה לו לעשות סיפוק  לו ויש בשדה

אם אלא כך בשביל לטרוח  צריך חנייתו אינו במקום שם יש
לאו  ואם בה יושב  זה הרי  צל לשם עשויה מוכנת סוכה
כעין  היא שהסוכה לפי  השדה פני  על וישן ושותה אוכל
שאין  במקום דירתו קובע  אדם ואין השנה בכל  ביתו דירת

כלל: ישוב  שם

 גוים ישוב  הוא אפילו ישוב  למקום כשהגיע  אבל
ויכנס  סוכה לו לעשות חייב  שם לישן או לאכול ורוצה

ולישן. לאכול לתוכה

משעה  סוכה לעשות פנאי  לו כשיש אמורים דברים במה
דרכים  עוברי  של והשינה האכילה שעת עד לישוב  שהגיע 
בישוב  בלילה ולן ביום מהלך הוא שאם דהיינו בו כיוצא
האכילה  עת עד לישוב  משהגיע  סוכה לעשות פנאי  ויש
בישוב  ולנין ביום המהלכים דרכים עוברי  של והשינה
לקום  שיוכלו בענין הלילה בתחלת ולישן לאכול וממהרין
לעת  סמוך לישוב  הגיע  אם אבל לדרכם לילך בהשכמה
בענין  בו כיוצא דרכים עוברי  של השינה לעת או האוכל
של  והשינה האכילה עת קודם סוכה לעשות יטריח  שאם
יוכל  שלא בדרכו עיכוב  לו יהיה בו כיוצא דרכים עוברי 
ולעשות  לטרוח  צריך אינו לדרכו בהשכמה למחר לילך

בבית. ולישן לאכול לו ומותר סוכה

רק  בישוב  כלל להתעכב  רוצה אינו שאם לומר צריך ואין
לטרוח  צריך שאינו לדרכו לילך ולמהר ולישן לאכול
בדרכו  עיכוב  לו יהיה זה שמחמת כיון סוכה ולעשות
מחויב  אינו מקום מכל הרשות לדבר הולך הוא אם ואפילו
דר  שהוא ממה יותר החג בימי  בקביעות בסוכה לדור
בכל  ביתו את מניח  שהוא וכשם השנה כל בביתו בקביעות
לדרך  ולילך סוכתו להניח  לו מותר כך לדרך והולך השנה
בתוך  אוכל אינו לפעמים בדרך כשהוא השנה שבכל וכשם
לאכול  לו מותר כך בדרכו עיכוב  לו יהיה שלא כדי  הבית

דרכו: איחור מפני  לסוכה חוץ  ולישן

 שם ולנים חובותיהם לתבוע  לכפרים ההולכים אותן
כיון  סוכה שם לעשות חייבים הם הדין שמן כיון בכפר
אינן  אם לכן וכפר כפר בכל הרבה ומתעכבים שוהים שהם
הם  וצריכין שם ולישן לאכול להם אסור סוכה שם עושים

בסוכה: ולישן לאכול לילה בכל לבתיהם לשוב 


 שהולך מי  אבל הרשות לדבר שהולך במי  זה וכל

וכיוצא  שבוים לפדיון או רבו פני  להקביל כגון מצוה לדבר
לטרוח  צריך אינו מצותו עשה שלא בעוד לישוב  והגיע  בזה
אינה  אם בנויה סוכה שם יש אם ואפילו סוכה ולעשות
לו  ומותר אחריה ולחזור לטרוח  צריך אינו לפניו  מזומנת
טרוד  והוא בביתו שאינו זמן שכל בבית ולישן לאכול
וכל  במצוה עוסק  נקרא זה הרי  ובתיקוניה המצוה במחשבת
מצוה  אחר ולחזר לטרוח  צריך אין אחת במצוה העוסק 
לו  שאפשר פי  על ואף  זו במצוה עוסק  שהוא בעוד אחרת
שעוסק  להמצוה ועיכוב  שיהוי  שום בלי  המצות שתי  לקיים
מצוה  אחר ולחזר מלטרוח  פטרתו התורה מקום מכל בה

ל"ח . בסי ' כמ "ש אחרת

סוכה  שיש כגון סוכה אחר ולחזר לטרוח  צריך אינו אם אבל
ולישן. לאכול לתוכה לכנוס  חייב  לפניו מזומנת

בבית  כמו בסוכה בטוב  כך כל ולישן לאכול יכול אינו ואם
לעסוק  יוכל ולא השינה מניעת מחמת למחר יגע  ויהיה

בסוכה: מלישן פטור כראוי  במצוה

 סביב מהלכין הן היום כל דהיינו ביום העיר שומרי 
הסוכה  מן פטורין עליה הבאות מגייסות לשמרה העיר
שם  יש אם ואפילו לסוכה חוץ  לאכול להם ומותר היום כל
הוא  אם לאכול לתוכה לכנוס  צריכים אינם מוכנת סוכה
בסוכה  חייבים אבל משמירתן יתבטלו כן ידי  שעל בענין
בלילה  שומרים הם ואם העיר את שומרים אינן שאז בלילה

ביום: וחייבים בלילה פטורים ביום ולא

 ובלילה ביום שם קבועין שהן ופרדסים גנות שומרי 
שהן  ואע "פ  בלילה בין ביום בין הסוכה מן פטורין
אותו  מחייבין אין אעפ "כ החג ימי  כל אחד במקום קבועין
סוכה  השומר יעשה שאם לפי  ההוא במקום סוכה לעשות
ויבוא  קבוע  מקום לשומר לו שיש הגנב  ידע  אחד במקום
כלום  שמירתו אין הסוכה שע "י  ונמצא אחר ממקום ויגנוב 
וזה  בביתו שדר כמו אלא סוכה לעשות חייבה לא והתורה
מחייבין  אין מהפסד ממונו שמירת בשביל ביתו דירת שמניח 

לממונו. הפסד לו יגיע  זה ידי  שעל בסוכה לישב  אותו

הכרי כל לשמור שיכול תבואה של כרי  שומר היה אם אבל
קביעת  במקום סוכה לו לעשות חייב  קביעתו כיון ממקום ו

תהיה  זו שסוכה אע "פ  כך ידי  על הפסד שום לו יגיע  שלא
כלי כל לשם להביא לו אפשר שאי  בענין העיר מן רחוקה
כיון  מקום מכל בביתו בהן משתמש שהוא תשמישו
יעשה  לא אם אף  שהרי  הסוכה מחמת אינה זו שמניעה
אינו  לכך שבביתו תשמישו בכלי  ישתמש לא סוכה בכאן

כך: בשביל הסוכה מן נפטר


 דרים אם אפילו היום כל בחנות היושבין אותן וכן

פי על אף  העיר שבתוך חנויותיהם מן רחוק  לעיר חוץ 
ואסור  שם לאכול חנויותיהם אצל סוכה לעשות חייבים כן
סוכה  לעשות להם אפשר אי  ואם החנות בתוך לאכול להם

בסוכה: לאכול לבתיהם לשוב  צריכים החנות אצל

 לעשות הסוכות בחג נכרי  אצל השכורים ישראלים
ובין  ביום בין הסוכה מן פטורין יינו את כרמו בתוך
נכרי . ממגע  היין את תמיד לשמור צריכים שהן לפי  בלילה
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רנו   

שהיין  כגון תמיד לשמור צריך שאין בענין הוא אם אבל
הישראל  שאין הנכרי  של בחצרו ומונח  בהכשר נעשה כבר
בחצר  דר כשהישראל אלא תמיד ומשמר יושב  להיות צריך
חייב  ולכך קל"א בסי ' ביו"ד כמ "ש בכך די  בתוכו שהיין זו

החג: ימי  כל בתוכה ולדור זו בחצר סוכה לעשות הוא

סוכה : מישיבת  הפטורים  הם  מי תרמ  סימן ד חלק 

 ובין בחג עצמו הוא בה שישב  לעצמו בין סוכה העושה
דהיינו  עשייתו על מברך אינו בחג בה שישבו לאחרים
כמו  סוכה לעשות וצונו במצותיו קדשנו אשר מברך שאינו
אינה  שעשייתה לפי  המצות כל שאר עשיית על  שמברכים

בחג. בה לישב  הוא המצוה שעיקר המצוה גמר

אותה  עושה אם עשייה בשעת לברך ראוי  היה שהחיינו אבל
אותה  עושה ואם לזמן מזמן הבאה מצוה היא שהרי  לעצמו
יברך  בחג בה שישב  הסוכה שבעל ראוי  היה לאחרים
השמחה  על נתקנה הברכה שעיקר עשייתה בשעת שהחיינו
לזמן  מזמן ובאה תדירה שאינה המצוה מן לאדם שיש

הסוכה. להעושה ולא הסוכה לבעל היא השמחה ועיקר

אם  אפילו עשייה בשעת שהחיינו כלל מברכין אנו אין אבל
שהחיינו  ברכת על סומכין שאנו לפי  לעצמו סוכה עושה
קידוש  מצות בשביל יו"ט  שבליל היום בקידוש שאומרים
עולה  אחת וברכה לזמן מזמן הבאה מצוה ג"כ שהיא היום

ולכאן: לכאן


 הסוכה בתוך היום קידוש כשמקדש אמורים דברים במה

בברכת  יוצא אינו הבית בתוך קידש יו"ט  בליל אם אבל
זו  בברכה הסוכה ישיבת מצות על לברך שצריך שהחיינו
אחרת  סעודה לאכול לסוכה כשיכנס  ולפיכך בבית שאומר
לישב  ברכת אחר שהחיינו לברך צריך החג סעודות משאר

שלו: הסוכה אין אפילו בסוכה

הסוכה : עשיית  על  שהחיינו מברכין שאין תרמא  סימן ד חלק 

 הש"ץ אומר בשבת להיות סוכות של ראשון יום חל אם
ואינו  שבת בה ומזכיר שבע  מעין אחת ברכה בערבית

ע "ש: רס "ח  בסי ' שנתבאר כמו יו"ט  בה מזכיר

 ובליל בשבת שחל ראשון בליל מערבית אומרים אין
ראשון: ליל של מערבית אומרים שני 

בשבת : שחלה  ראשונה  לילה  דין תרמב  סימן ד חלק 

 היין על מברך בתחלה סוכות של א' בליל הקידוש סדר
בסוכה  לישב  יברך ואח "כ היום קידוש אומר ואח "כ
שיתחייב  קודם תחלה להתקדש היום צריך כרחך על שהרי 
זו  שברכה לפי  באחרונה שהחיינו מברך ואח "כ בסוכה
בסי ' שנתבאר כמו סוכה מצות ועל היום קידוש על חוזרת

ע "ש: תרמ "א

 אלא הקידוש בשעת לעמוד מדקדקים שאין ונוהגים
אומרים  בסוכה לישב  ברכת ואף  מיושב  אפילו מקדשין

מיושב . אפילו

נכון  והיה לעשייתן עובר עליהם מברך המצות שכל ואע "פ 

היא  שהישיבה לאכול שישב  קודם בסוכה לישב  לברך
לישב  כלל מצוה שאין ואע "פ  תשבו בסכות שנאמר המצוה
ימים  בקדש ותשבו כמ "ש תתעכבו לשון הוא שתשבו ממש
העכבה  שניכר בשעה אלא לברך אין מקום מכל רבים
שרוצה  עצמו מראה שבזה ממש בישיבה דהיינו והקביעות
העכבה  כלל ניכר אין שעומד כל אבל שם להתעכב 

ויצא. יחזור שתיכף  שאפשר והקביעות

לברך  ראוי  היה והקביעות העכבה היא המצוה שעיקר וכיון
שלפי אלא הישיבה קודם דהיינו והקביעות העכבה קודם
אם  שהרי  האכילה היא עליה מברכין שאנו המצוה שעיקר
בסי ' שנתבאר כמו מברך אינו אוכל ואינו בסוכה יושב 
הברכה  להקדים אלא חוששין אנו אין לפיכך תרל"ט 
לא  אבל מברכין שעליה המצוה עיקר שהיא להאכילה
בלא  לבדה שהיא לפי  והקביעות הישיבה לפני  להקדימה

מברכין: שעליה המצוה עיקר אינה אכילה


 היום קידוש בהן שיש שבת בליל או יו"ט  בליל זה וכל

בשאר  אבל היום לקידוש הסוכה ברכת סומך הוא לכך
על  שמברך שחרית ויו"ט  שבת בסעודת אפילו החג סעודות
בסוכה  לישב  אומר אינו היום קידוש אומר שאינו כיון הכוס 
להאכילה  זו ברכה לסמוך שצריך לפי  הכוס  שתיית קודם

מברכין: שעליה המצוה עיקר שהיא

 המוציא ברכת קודם זו ברכה לברך ראוי  היה הדין ומן
לאכול  שישב  מיד מתחלה עליו חל זו ברכה חובת שהרי 
עד  עליו חובה שאינה המוציא לברכת להקדימה וראוי 

לטעום. שרוצה

ברכת  אחר זו ברכה לברך העולם נוהגים מקום ומכל
וראו  הסעודה התחלת היא המוציא שברכת לפי  המוציא
שאין  לפי  הסוכה ברכת קודם בסעודה להתחיל העולם
הסוכה  ברכת ואין סעודה בשעת אלא הסוכה ברכת מברכין
זו  שברכה כיון לאכילה המוציא ברכת בין הפסק  חשובה
חשוב  אינו הסעודה לצורך שהוא וכל הסעודה מצרכי  היא

קס "[ז]: בסימן שנתבאר כמו הפסק 

 אומר למחר ונזכר הראשון בליל שהחיינו בירך לא אם
למחר  נזכר לא ואם הכוס  על שלא אפילו שנזכר בשעה
משאר  באחד ונזכר שהחיינו בירך ולא שכח  שני  בליל וגם
לה  יש שהחיינו שברכת שנזכר אימתי  יברך החג ימי 
פסח  לענין תע "ג בסימן שנתבאר כמו שבעה כל תשלומין
תוך  לברך צריך שהחיינו מברך כשהוא הסוכות שבחג אלא
בסי ' שנתבאר כמו הסוכה את גם לפטור כדי  הסוכה

תרמ "א:

הקידוש: סדר תרמג  סימן ד חלק 

 ומיניו הלולב  נוטלין השחר תפלת ש"ץ  שחזר אחר
ביום  לכם ולקחתם שנאמר תורה של עשה מצות לקיים
וסדר  ושהחיינו לולב  נטילת על ומברכין וגו' הראשון

תרנ"א. בסי ' יתבאר וניענועו וברכותיו נטילתו

ימי שמונת כל ההלל לגמור סופרים מדברי  עשה ומצות
כיון  עצמו בפני  טוב  ליום נחשב  ויום יום שכל לפי  החג
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קרבנות  שכל בפסח  משא"כ ימים משאר בקרבנותיו שחלוק 
אלא  ההלל לגמור תקנו לא לפיכך שוין הן הימים כל של
וימים  והלכותיו ההלל משפט  וכל בלבד ראשון ביום
תכ"[ב ]. ובסי ' ע "ש תפ "ח  בסי ' נתבאר כבר אותו שגומרין

ראשון  יום של בפיוטים תוערץ  לעולם נא אל אומרים ואין
סוכות: של

החג : ימי כל  הלל  סדר תרמד סימן ד חלק 


 כפו הדר עץ  פרי  הראשון ביום לכם תמרים ולקחתם ת

עץ  פרי  חכמים ודרשו וגו' נחל וערבי  עבות עץ  וענף 
ופריו  עצו שטעם אתרוג זה ואיזה שוה בטעם כפריו שהעץ 

שוה:

 דרך ועל ובגידולו בתארו והדר נאה שיהיה הדר
תרמ "ח . בסי ' שיתבאר

הרי אחד בפסוק  כתובים אלו מינים ארבעה שכל ולפי 
אלו  מינים ד' כל לפיכך מזה זה ולמדין לזה זה הוקשו
דרך  ועל ובגידולם בתוארם ומהודרים נאים להיות צריכים

שיתבאר:

 תמרים של אילן על גדל שהוא לולב  זה תמרים כפות
תמרים  עלי  כתבה ולא כפות לשון התורה שכתבה ומתוך

לאגדן  הראויין עלים אותן שיהיה שצריך למד אתה מכאן
לא  שהרי  רכים עדיין שהן מחמת השדרה עם ולכפותן
שהה  אם אבל ּכפ ּות הוא ופירושו בתורה נקודות ָנכתבו
ונתפרדו  ונתרחקו כעץ  עליו שנתקשו עד הדקל על הלולב 
להתקשות  מוסיפים שהן מה שכל דרכן הוא שכן מהשדרה
אפשר  שאי  עד כך כל נתקשו ואם מהשדרה מתרחקים הן

פסול: זה הרי  השדרה עם ולאגדן לכפותן

 שאינן זמן שכל פי  על אף  כך כל נתקשו לא אם אבל
פי על אף  מזה זה ומרוחקין מפורדין עומדין הן כפותין
תורה  הקפידה שלא כלל כפתו לא אם אפילו כשר הוא כן
שהרי ממש ּכפ ּות שיהא לא אבל לכפותה ראוי  שיהא ָאלא

ּכּפות: אלא ּכפ ּות קורין אנו ַָאין

 שעליו לולב  ליטול שלא המובחר מן מצוה מקום ומכל
שמחמת  אלא כלל נתקשו לא אם אפילו מזה זה פרודות
מעט  מזה זה נתפרדו בשדרה חיבורם במקום מעט  שנעקרו
עם  למעלה עולין הן אלא כלל למטה תלוין שאין אע "פ 

השדרה:

 א"כ אלא השדרה עם עולין ואינן תלוין הן אם אבל
אפילו  התורה מן פסול זה לולב  הרי  עמו אותן אוגדין
עמו  מחוברים הן אלא מהשדרה לגמרי  העלים נעקרו לא אם

הדור: זה אין השדרה עם אותן אגד ואפילו מעט 

לולב : דיני תרמה  סימן ד חלק 
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רנז    

קרבנות  שכל בפסח  משא"כ ימים משאר בקרבנותיו שחלוק 
אלא  ההלל לגמור תקנו לא לפיכך שוין הן הימים כל של
וימים  והלכותיו ההלל משפט  וכל בלבד ראשון ביום
תכ"[ב ]. ובסי ' ע "ש תפ "ח  בסי ' נתבאר כבר אותו שגומרין

ראשון  יום של בפיוטים תוערץ  לעולם נא אל אומרים ואין
סוכות: של

החג : ימי כל  הלל  סדר תרמד סימן ד חלק 


 כפו הדר עץ  פרי  הראשון ביום לכם תמרים ולקחתם ת

עץ  פרי  חכמים ודרשו וגו' נחל וערבי  עבות עץ  וענף 
ופריו  עצו שטעם אתרוג זה ואיזה שוה בטעם כפריו שהעץ 

שוה:

 דרך ועל ובגידולו בתארו והדר נאה שיהיה הדר
תרמ "ח . בסי ' שיתבאר

הרי אחד בפסוק  כתובים אלו מינים ארבעה שכל ולפי 
אלו  מינים ד' כל לפיכך מזה זה ולמדין לזה זה הוקשו
דרך  ועל ובגידולם בתוארם ומהודרים נאים להיות צריכים

שיתבאר:

 תמרים של אילן על גדל שהוא לולב  זה תמרים כפות
תמרים  עלי  כתבה ולא כפות לשון התורה שכתבה ומתוך

לאגדן  הראויין עלים אותן שיהיה שצריך למד אתה מכאן
לא  שהרי  רכים עדיין שהן מחמת השדרה עם ולכפותן
שהה  אם אבל ּכפ ּות הוא ופירושו בתורה נקודות ָנכתבו
ונתפרדו  ונתרחקו כעץ  עליו שנתקשו עד הדקל על הלולב 
להתקשות  מוסיפים שהן מה שכל דרכן הוא שכן מהשדרה
אפשר  שאי  עד כך כל נתקשו ואם מהשדרה מתרחקים הן

פסול: זה הרי  השדרה עם ולאגדן לכפותן

 שאינן זמן שכל פי  על אף  כך כל נתקשו לא אם אבל
פי על אף  מזה זה ומרוחקין מפורדין עומדין הן כפותין
תורה  הקפידה שלא כלל כפתו לא אם אפילו כשר הוא כן
שהרי ממש ּכפ ּות שיהא לא אבל לכפותה ראוי  שיהא ָאלא

ּכּפות: אלא ּכפ ּות קורין אנו ַָאין

 שעליו לולב  ליטול שלא המובחר מן מצוה מקום ומכל
שמחמת  אלא כלל נתקשו לא אם אפילו מזה זה פרודות
מעט  מזה זה נתפרדו בשדרה חיבורם במקום מעט  שנעקרו
עם  למעלה עולין הן אלא כלל למטה תלוין שאין אע "פ 

השדרה:

 א"כ אלא השדרה עם עולין ואינן תלוין הן אם אבל
אפילו  התורה מן פסול זה לולב  הרי  עמו אותן אוגדין
עמו  מחוברים הן אלא מהשדרה לגמרי  העלים נעקרו לא אם

הדור: זה אין השדרה עם אותן אגד ואפילו מעט 

לולב : דיני תרמה  סימן ד חלק 
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    קס על  תאר  מה  יוע   ואני" : ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
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הנשמ '(כד ) שתעלה אפשר  איך  ביאור  בתוס'
דמלכא  גופא בבחי' ולהיכלל  להשתאב
הנשמה  התהוות ששורש מאחר  ממש א"ס בחי' שהוא
אפשר  ואיך  המחשבה דאותיו ' לבושים מבחי' הוא
גופא  ומדריגת בבחי' להיות הנפרד  לבוש בחי' שיעלה
ליעקב  השבטים מ "ש בהקדים ויובן  ממש א"ס דמלכא
אחד . אלא בלבנו  אין  כך  אחד  אלא בלבך  שאין  כשם
ב' ויש חכמה בחי' הוא היו "ד  עקב יו "ד  יעקב פי'
נק' והוא תתאה ויו "ד  עילאה חכמה עילאה יו "ד  יודי"ן 
אבא  יסוד  בחי' (והוא עילאה דיו "ד  עקב עקב יו "ד 
אור  בקיעת בחי' שזהו  יבקע אותיו ' יעקב נק' ולכך 
וכמ "ש  יעקב יצא יצא אך  כמ "ש עילאה יו "ד  אבא
נברא  ובה"א העוה"ב נברא דביו "ד  וידוע בע"ח )
עולם  דאתכסיי' עלמא עולמות ב' שהן  העוה"ז 
בי"ה  כי וז "ש הדיבור  עולם דאתגליי' ועלמא המחשבה
שהוא  בינה בבחי' שרשו  העוה"ב הנה כי עולמים צור 
בבחי' מתפשט  זו  והארה עיונית במחשבה ההשגה
דתבונה  במל ' ושרשה לאה הנק' המחשבה אותיו '
נהנין  שיהיו  בעוה"ב הנשמו ' השגות מקור  ולזאת
בינה  מבחי' הוא הבריאה שבעולם בג"ע או  כו ' ומשיגי'
נבראו  שמהן  המחשבה אותיו ' נמשך  שמשם שבמל '
האותיו ' כמשל  איתגליין  דלא סתימין  עלמין  בחי'
מ "ם  סתום מאמר  ונקרא כו ' סתימין  שהן  דמחשבה
הארה  בחי' היינו  העוה"ב נברא וביו "ד  כידוע סתומה
תתאה  יו "ד  שנק' החכמה שבאור  האחרונה והשפעה
לעוה"ב  ושרש מקור  נעשה שממנו  הנ "ל  עקב יו "ד 
אין  נקרא דהחכמה וכידוע שבבינה השגה בחי' שהוא
והוא  י"ש נקרא ובינה כו ' תמצא מאין  והחכמה וכמ "ש

י"ש אוהבי להנחיל  שנאמר  בחי'העוה"ב וה"ז  כו '
כי  וז "ש העוה"ב נברא ביו "ד  וזהו  ליש מאין  ההשפעה
נברא  ובה"א כו ' דבינה עילאה ה"א נעשה מיו "ד  בי"ה
פתוח  מאמר  הנקרא דאתגלייא עלמא בחי' הוא העוה"ז 
מוצאו ' בה' הדיבור  אותיו ' בחי' והוא כו ' פתוחה מ "ם
ויאמר  מאמרות יו "ד  כמו  בפה וקבען  בס"י וכמ "ש הפה
הדיבור  באותיו ' ויש וכה"ג רקיע יהי אור  יהי אלקי'
ה' בס"י כמ "ש שיעור  אין  עד  הצירופי' התחלקו ' ריבוי
אותיו ' דה' צירופי' ק"ך  שהן  בתים ק"ך  בונות אבנים
שיעור  אין  עד  ונחלקי' מאמרו ' שבי' אלקים דשם
עלמין  ונק' כו ' וחשוב צא ואילך  מכאן  שם כמ "ש
בה' בהבראם כמ "ש דוקא בה"א שנבראו  דאתגליי'
הדיבור  וכמשל  העליון  דדיבור  מוצאות ה' והן  בראם

כידוע  לחוץ היוצא הפה בהבל  לזולתו  בגילוי שבא
רחוקי' לחוץ בגילוי הבאין  הדיבור  הבל  שאותיות וכמו 
בעצמות  ונעלמים הסתומים שבמחשב' מאותיות מאד 
דאתגליין  עלמין  מדריגת ערך  רחוק כך  כו ' האדם
שבאותיות  סתימין  עלמין  בחי' לגבי העליון  בדבור 
מאותיות  מאיר  מאמרות בי' (אך  עליונה המחשבה
שמדבר  מה שחושב אדם כמו  בדיבור  שבמחשבה
מן  תמידי וחיבור  יחוד  יש ואעפ"כ  בסמוך ) וכמשי"ת
עולם  ועד  העולם מן  ה' ברוך  וזהו  הדיבור  אל  המחשבה
שא"א  עד "מ  וכמו  דאתגליי' לעלמא דאתכסיי' מעלמא
לאו  ואם בפרט  דיבור  בכל  מחשבה בלי לדבר  לאדם
דיבור  כל  של  הקיום עיקר  וא"כ  לדבר  מה יודע אינו 
אותיות  מצירופי לזה וראי' שבו  המחשבה הוא
אותיו ' צירופי אופן  כפי רק שאינם שבדיבור 
שה"ג  (לפי כו ' יגרע ולא יוסיף לא דוקא שבמחשבה
ה"ג  הוא לברתא מאנהא אוזיפת דאימא מנצפ"ך 
ב' בתה כאמה וכמ "ש הפה מוצאות דה"א מנצפ"ך 
הרי  וא"כ  במ "א) כמ "ש תתאה וה"א עילאה ה"א ההי"ן 
תמידית  השפעה וחיבור  יחוד  שיש לומר  בהכרח 
בע"ח  (וז "ש הדיבור  באותיו ' המחשבה מאותיות
רחל  בראש המאירי' המחשבה אותיו ' שהן  לאה דעקבי
עקב  ענוה שעשתה מה ז "ל  וכמ "ש הדיבור  עולם שהוא
הוא  ענוה כו ' לראשה עטרה יראה עשתה לסוליתה
ומאירים  נכנסים לאה ועקבי לאה בחי' המחשבה בחי'
וכמשל  שבדיבור  חב"ד  והוא יראה שנק' רחל  בראש
לשכל  מקור  המחשבה שזאת לדבר  שצריך  מה החושב
לאותיו ' שא"א כמו  והנה וד "ל ). כו ' שבדיבור  זה
א"א  כך  המחשבה אותיות השפעת בלא הדיבור 
דבינה  ההשגה עצמות הארת בלא המחשבה לאותיות
כלל  מציאות קיום להן  אין  לאו  ואם תמיד  בהן  המאיר 
תמידי' המחשבה אותיו ' נביעת רואים שאנו  וכמו  כו '
אותיו ' כך  תמיד  ממקורו  שנובע נהר  כמו  ממקורן 
הענין  שהוא במקורן  בתמידות משוטטים המחשב'
מל ' בחי' (והוא עיונית מחשבה הנקרא שבהשגה
שאותיו ' בחוש רואים אנו  והנה במ "א). כמ "ש דתבונה

במחשב  שמעמיק בשעה אז המחשבה הרי העיונית תו 
המחשב' עצמות של  בגופה ובטלים האותיו ' נכללים
במציאות  ודבר  יש בכלל  שאינן  עד  והשכלית העיונית
העצם  מן  ונפרדים נבדלי' אין  כי וכלל  כלל  בפ"ע מה
והגם  חשיבא ממש וכלא במקורן  בתכלית בטולן  מחמת
כל  במציאו ' ישנן  אלא ממציאותן  לגמרי נתבטלו  שלא
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התפעלו ' בבחי' כלולים הן  אבל  בצירופו  ואות אות
רק  כו ') דויקרא זעירא א' בענין  במ "א (וכמ "ש בתכלית
האותיו ' נכרין  אז  בהשגה העיון  מן  קצת נפנה כאשר 
במקורן  ונדבקין  אחוזים עכ "ז  אך  קצת נפרד  במהות
צרופיהן  פרטי בכל  עליהן  המאיר  ההשג' אור  שהוא
אותיו ' משא"כ  גמור  ביחוד  תמיד  מקורן  אחר  ונמשכים
ואם  המחשבה מן  תמידית הארה שמקבלי' הגם הדיבור 
הן  הדיבור  אותיות הרי מ "מ  כנ "ל  הדיבור  יתבטל  לאו 
אח ' במציאות המחשבה מן  לגמרי נפרד  מהות בבחי'
רק  גשמיים מאמ "ר  המורכב הפה רוח  הבל  כמו  גשמי

בסדר  להוציאן  הדיבור  אותיות על  תאיר  שהמחשבה
לשון  לומר  וא"א דוקא המחשבה אור  הוראת כפי נכון 
המחשבה  לגבי הדיבור  באותיות וביטול  התכללות
המחשבה  בעצמו ' המחשבה אותיות והתכללות כביטול 
לגבי  בטל  שהסוס דגם הסוס על  הרוכב כדמיון  אלא
ביטול  זה אין  אבל  יפנה אשר  צד  לכל  לילך  הרוכב
מהות  הוא אבל  הרוכב תחת שנכנע רק והתכללות
נק' שבדיבור  והשכל  המחשבה אותיות וכך  כו ' בפ"ע
במ "א  כמ "ש סוסים שנק' הדיבור  אותיות על  רוכב בחי'

וד "ל : כו ' סוסיך  על  תרכב כי בענין 
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 שזהו מאודך  בכל  כתי' ראשונה שבפ' ענין 
בלי  הוא מאוד  כי הטו "ד , מן  שלמעלה הרצון 
כי  מהחכ ', שלמעלה גבול  שבלי הרצון  שזהו  גבול 
שלמעלה  הרצון  אבל  מוגבל  הוא החכ ' שעפ"י הרצון 
מקום  של  רצונו  עושין  וזהו  גבול , בלי הוא מהחכ '
סובב, בחי' שלמעלה, רצון  ג"כ  מלמעלה שממשיכים
סובב  שמחברים וזהו  ממלא בחי' שזהו  מקום בבחי'
שזהו  רש"מ  עושין  אין  נק' שני' בפ' אבל  בממלא,
שעפ"י  התחתון  רצון  ע"י וזהו  תו "מ  שעפ"י הבירור 
לא  אבל  ומדות לשכל  מבררים תו "מ  ועפ"י התבוננות
אינם  זה ומחמת ומדות משכל  שלמעלה הרצון 
עושין  אין  וזהו  ממלא, לבחי' סובב מבחי' ממשיכים
מקום  לבחי' סובב בחי' הרצון  ממשיכים שאין  רש"מ 
וזהו  צאנכם, ורעו  זרים ועמדו  ענין  וזהו  ממלא.
אבל  בירורים, מבחי' למעלה זהו  כי רש"מ , כשעושין 
דגנך  ואספת וזהו  מאודך  בכל  כתי' לא הנה שני' בפ'

עני  הבירורים.זהו  ן 

 כרצונו רצונך  שיעשה כדי כרצונך  רצונו  עשה
אחרים  רצון  שיבטל  כדי רצונו  מפני רצונך  בטל 
בחי' הב' זהו  אך  לשון , כפל  זהו  ולכאורה רצונך , מפני
צריך  וזהו  התבוננות, ע"י כרצונך  רצונו  עשה מתחילה
זאת, לעשות וצריך  טו "ד  שעפ"י הרצון  זהו  כי לעשות
כדי  מהטו "ד  שלמעלה הרצון  שזהו  רצונך  בטל  ואח "כ 
הרצון  ע"י כי ממילא רצונך  מפני אחרים רצון  שיבטל 
בירור  וא"צ סובב מבחי' ממשיכים מהטעם שלמעלה
אותם  לברר  וא"צ המנגדים כל  בטלים הם ממילא  כי
וזהו  בטלים. הם וממילא בירור  מבחי' למעלה זהו  כי
צריכים  אין  אתם כי צאנכם, ורעו  זרים ועמדו  כענין 
בשבת  כי שבת, ענין  וזהו  בטלי'. הם ממילא כי לברר 
שבתיבת  וזהו  בירור , מבחי' למעלה זהו  כי אסור  בורר 
לשון  והב' נייחא לשון  שבת א' פירושים ב' יש שבת
ממילא  הם שבשבת רעה חיה והשבתי כמ "ש תשביתו 
בטלים  הם ממילא כי ואבטל  שתרגם וכמו  מתבטלין 

לברר . וא"צ

   

•

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


        

   

 הצובאות ממראות שנעשה הכיור  ענין  יובן 
ליצה"ר  עשוים שהם לקבלם רצה לא שמשה
הקב"ה  א"ל  כו ' עד  כו ' ומעלי' שמסתיר  הנה"ב וכענין 
היצה"ר  בירור  הוא שה"ז  הכל , מן  עלי חביבי' אלו 

הוא  בגוף הנשמה וירידת הבריאה ענין  שכל  ונה"ב
חוזר  אור  בחי' עי"ז  נעשה ולכן  זה, בשביל 
נשא  במד "ר  וכמארז "ל  מאירה, שאינה דאספקלריא
מים  הכהן  ולקח  ע"פ דך "ג) (שהוא דר "ל  פ"ט  תוך 
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רסה    
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המחשבה  לגבי הדיבור  באותיות וביטול  התכללות
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1

2

3

4

5

6

7

8



רסו   

הן  ואלו  בכלי שנתקדשו  אלא קדושי' מים אין  קדושי'
לא  שהכיור  לפי הכיור  מן  המים הי' ולמה כיור , מי
שאמרו  נשים אותן  הנשים, מראות מן  אלא נעשה
כשבא  ממצרים, טהורות שיצאנו  עלינו  מעיד  האלקי'
עשה  המראות באותן  אלקי' א"ל  כיור  לעשות משה
בנותיהם  תהיינה והימנו  זנות, לשם נעשו  שלא אותו 
המראות  כי ונמצא כאמותיהם. טהורו ' הם אם נבדקות
כ "א  זנות לשם נעשו  לא שהרי היצה"ר  בירור  הם הללו 
רב  עם ה' צבאות להוציא בכדי בעליהן  בפני שקשטו 
בחי' הוא הקישוט  וענין  במצרי'. צבאות שהעמידו 

זכר  יולדת תחלה מזרעת אשה ע"ד  מ "ן  פי'העלאת
ממקום  יותר  היא אתעדל "ת ע"י שבא שהאתעדל "ע
ע"י  שלא שנמשך  האתעדל "ע מכמו  ונעלה גבוה
מבחי' נמשך  נש"י כשהתעוררות שלכן  אתעדל "ת,

שהתעוררות  שהגם בעצמו , מלמעלה הבאה אתעדל "ע
זו  המשכה סיבת שהרי גבוה, ומדריגה ממקום היא זו 
בבריאת  שהי' וכמו  הוא חסד  חפץ כי בחי' מצד  היא
בבחי' כ "א בהם ומאיר  נמשך  אינו  מ "מ  העולם,
הולדה  בחי' אפי' מזה כשנמשך  גם וע"כ  חיצוניות,
בחי' נקבה יולדת בבחי' רק הוא בנש"י והתפעלות
הבא  האתעדל "ע בחי' משא"כ  האהבה, קטנות
מ "ן  העלאות בחי' קדימת ע"י בנש"י מלמעלמ "ט 
היא  אשה והו "ע מלמטלמ "ע, ואתעדל "ת ביטול  בבחי'
להיות  פועל  האתעדל "ע אזי תחלה מזרעת כנס"י בחי'
לפי  כו ', מאדך  דבכל  אה"ר  בחי' שהוא זכר  יולדת
ג"כ  להם נמשך  פנימיות מבחי' נמשך  זו  שאתעדל "ת
דבכל  אה"ר  בחי' ולהוליד  לפעול  וגילוי פנימי' בבחי'

כו '. הלב פנימיות ובחי' מאדך 

  

   

•

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


         

    

כזה דבר יתכן  כיצד  נ"ע הרבי מבהיר  המוסגר ובמאמר
) - קיימת עדיין  והמידה נסתלקה למידה שהסיבה

    אינו למידות המוחין  בין  היחס כלומר
מתבטל  ממילא  המקור שבהסתלק מאין  יש  של  יחס 

ועלול  עילה  של  יחס אלא היש, (התוצאה
     (הסיבה שיש כיון

על  הוא התגלותה  ורק  בנפש, למידה  עצמו  בפני שרש
המוחין . ידי 

המוחין , אור שנתעלם  בשעה  מקום, מכל   
במידה  כזה באופן  אך  קיימת, אמנם המידה

חיות. ללא שהיא
         

אלא המוחין , מאשר בנפש נפרד  שרש יש למדות
כאשר  גם ולכן  המוחין . ידי על  היא המידה שהתגלות 
לה שיש כיון  נשארת, עדיין המידה  המוחין , אור נסתלק
הם בטבעם שהמוחין  כיון אלא, עצמו. בפני שרש
במידה המוחין  מאיר כאשר ובקרירות, בהתיישבות 
מסתלק כאשר ואילו  במידה, והתיישבות חלישות נפעל 

מתעצם. המידה תוקף  המוחין , אור 
  ,קיימת עדיין  שהמידה למרות

הרי  יותר, גדול  ובתוקף     אין כלומר
ותענוג. טעם  בה

        
   החיות את  מחדש לעורר העצה

שהיא המידה , למקור שחוזר  ידי  על  הוא במידה
זה במידה חיות שנותן  מה  כי השכלית , ההתבוננות 

השכל . דוקא 
המסקנה    והיא

בה, הקיים השכלי הטעם של  החיות    
וזה במוחין. הנמצא  האור כל  את  כלומר

קיים המיעוט שבתוך  וריבוי , למיעוט  נוספת  דוגמא
הריבוי. כל בהעלם 

   בהתעלמות הוא שבמוחין  האור
) - לזה  והסיבה המדה, בתוך  מוחלטת   

  מהויות ב' הם והמידות המוחין 
הרגש  עניינה אבל  מהשכל , נולדת המידה אמנם שונות,

המוחין , מענין להיפך  עצמו,   
  (עצמם   שנותן

ההשכלה, חיצוניות את רק למקבל   
       שהוא כפי

במידות
של  אופנים ב ' יש כי נ "ע, הרבי מבאר הבאות  בשורות 
שנתבאר  מה וכל  המדות. וגדלות המדות קטנות  מידות:
בלבד , בהעלם המוחין אור מאיר המדה שבתוך  עתה עד 
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בבחינת הם המדות  כאשר  ואילו המדות, בקטנות הוא 
המוחין . אור כל  בתוכם  מאיר גדלות

של  החסרון  את  אין שבמידה פירושו , המידות  (גדלות
עצמו ). והרגשת ה'ישות'

        
 ושם גדלות של  באופן  הם שהמידות  מצב  ישנו 

כלל  בדרך  המידות  כמו  שלא  המוחין, כל  בגילוי מאיר
המוחין , מאור מעט  רק בגילוי מאיר ושם בקטנות שהם

      ,כלומר
המידות שכלו , בפנימיות לעומק מתבונן  שהאדם 
את לגלות  עסוק לא  האדם מעצמם. ומתגלים  נמשכים
מאיר  ואז  מעצמם . נמשכים  הן  אלא ולעוררם , המידות

צמצום, ללא המוחין אור  כל  בהם 
      

     הן המידות כאשר כלומר,
ואילו  בלבד , המוחין  מחיצוניות נמשכות הן בקטנות
ואופן  המוחין , מפנימיות  נמשכות הן בגדלות הן  כאשר

הוא המידות התעוררות  
      כמו שלא 

המידות הרי גדולה, בהתפעלות שהם בקטנות המידות
מורגשות, לא  הן  שבגדלות   

     
המסקנה    

       
     כפי

ניתן  זה , פרק בתחילת שהובא חיים  העץ של  שבמשל 
הולדת בסדר כך  לחלון , אותו  ולהפוך הנקב  את להרחיב
מקטנות ולהפכם המידות את להרחיב ניתן  - המידות

לגדלות,      
    

      אל מהקל 
כל  קודם  הכבד ,   

      שמתבונן שכיון 
הוא הרי  ההשגה, ובלבושי  בלבד  המוחין  של  בחיצוניות

המידות , וחיצוניות הלב חיצוניות  את  רק מעורר 
         

 מה כל  את מגלה  שבה לדרגה  כלומר 
ליבו  בתוך  ,26שנעלם    

  מגיע הוא המוחין  מפנימיות
המידות , לפנימיות    מרגיש רק  ולא 

  בחינה ישנה  המידות  בבחינת שגם כלומר

במוחין , שזה כפי  וראיה התאמתות  של  27

ראה ודעתולבי חכמה הרבה
המיעוט  בתוך  איך  הממחישים משלים ב' כן, אם נמצא
השכל  מחיצוניות  משל  הריבוי , כל  את בהעלם  יש
בתוכה שיש ומהמידה השכל , פנימיות  טמון  שבתוכה 
אור  נמצא  המידה, (ובגדלות בהעלם המוחין אור

ממש). בגילוי  המוחין 
    בנמשל   

האצילות בעולם השונות  במדריגות  בהתלבשות שבא
       
        

, המשלים בב' באריכות שנתבאר כפי 
  בא ולא מקיף  הוא  עניינו  שבעצם

בהתלבשות ,   
באור  והמטה המעלה כיצד  לבאר, מטרתה זו  אריכות כל 
ומיעוט . בריבוי רק אלא מהות , בהבדלי  זה אין המקיף
הפנימי: מהאור שכן " ב"מכל  נ "ע הרבי מוכיח זה וענין 
בין  ממש התחלקות יש  ששם  הפנימי , באור אם
בהעלם יש מיעוט, של  דרגה בתוך  שם גם המדריגות,
הוא עניינו  שבעצם  המקיף באור שכן  כל  הריבוי, כל  את
הבדלי ללא  הוא בו  והמטה שהמעלה - התחלקות ללא

גילוי. של  שונים  באופנים רק אלא  ממש, מהות 
את לחדד  נוסף עיקרון נ "ע הרבי מבאר הבאות  בשורות 
לריבוי הפנימי האור של  והמיעוט  הריבוי בין  ההבדל 
המועט  האור הפנימי שבאור המקיף, האור של  ומיעוט
הוא המועט האור המקיף באור ואילו חלש אור הוא 
פרט  שהוא בגלל  הוא מועט שהוא וזה תוקף, באותו 

הכל . ולא (חלק)
  האור ומיעוט ריבוי בין  הבדל  יש זאת שבכל 

המקיף, והאור הפנימי    
       באור ואילו 

שהוא כפי התוקף  כל  את  יש במיעוט  גם המקיף,
בריבוי.

       
 ,הפנימי האור מיעוט  של  לחלישות המשל 

וכלים מועטין  "אורות יש  שם התיקון  מעולם הוא 
שם שהאור פירושו מועט שם שהאור שזה  מרובים",

חלש . אור  הוא
 התיקון עולם    רז"ל מאמר פי 28על 
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רסז    

בבחינת הם המדות  כאשר  ואילו המדות, בקטנות הוא 
המוחין . אור כל  בתוכם  מאיר גדלות

של  החסרון  את  אין שבמידה פירושו , המידות  (גדלות
עצמו ). והרגשת ה'ישות'

        
 ושם גדלות של  באופן  הם שהמידות  מצב  ישנו 

כלל  בדרך  המידות  כמו  שלא  המוחין, כל  בגילוי מאיר
המוחין , מאור מעט  רק בגילוי מאיר ושם בקטנות שהם

      ,כלומר
המידות שכלו , בפנימיות לעומק מתבונן  שהאדם 
את לגלות  עסוק לא  האדם מעצמם. ומתגלים  נמשכים
מאיר  ואז  מעצמם . נמשכים  הן  אלא ולעוררם , המידות

צמצום, ללא המוחין אור  כל  בהם 
      

     הן המידות כאשר כלומר,
ואילו  בלבד , המוחין  מחיצוניות נמשכות הן בקטנות
ואופן  המוחין , מפנימיות  נמשכות הן בגדלות הן  כאשר

הוא המידות התעוררות  
      כמו שלא 

המידות הרי גדולה, בהתפעלות שהם בקטנות המידות
מורגשות, לא  הן  שבגדלות   

     
המסקנה    

       
     כפי

ניתן  זה , פרק בתחילת שהובא חיים  העץ של  שבמשל 
הולדת בסדר כך  לחלון , אותו  ולהפוך הנקב  את להרחיב
מקטנות ולהפכם המידות את להרחיב ניתן  - המידות

לגדלות,      
    

      אל מהקל 
כל  קודם  הכבד ,   

      שמתבונן שכיון 
הוא הרי  ההשגה, ובלבושי  בלבד  המוחין  של  בחיצוניות

המידות , וחיצוניות הלב חיצוניות  את  רק מעורר 
         

 מה כל  את מגלה  שבה לדרגה  כלומר 
ליבו  בתוך  ,26שנעלם    

  מגיע הוא המוחין  מפנימיות
המידות , לפנימיות    מרגיש רק  ולא 

  בחינה ישנה  המידות  בבחינת שגם כלומר

במוחין , שזה כפי  וראיה התאמתות  של  27

ראה ודעתולבי חכמה הרבה
המיעוט  בתוך  איך  הממחישים משלים ב' כן, אם נמצא
השכל  מחיצוניות  משל  הריבוי , כל  את בהעלם  יש
בתוכה שיש ומהמידה השכל , פנימיות  טמון  שבתוכה 
אור  נמצא  המידה, (ובגדלות בהעלם המוחין אור

ממש). בגילוי  המוחין 
    בנמשל   

האצילות בעולם השונות  במדריגות  בהתלבשות שבא
       
        

, המשלים בב' באריכות שנתבאר כפי 
  בא ולא מקיף  הוא  עניינו  שבעצם

בהתלבשות ,   
באור  והמטה המעלה כיצד  לבאר, מטרתה זו  אריכות כל 
ומיעוט . בריבוי רק אלא מהות , בהבדלי  זה אין המקיף
הפנימי: מהאור שכן " ב"מכל  נ "ע הרבי מוכיח זה וענין 
בין  ממש התחלקות יש  ששם  הפנימי , באור אם
בהעלם יש מיעוט, של  דרגה בתוך  שם גם המדריגות,
הוא עניינו  שבעצם  המקיף באור שכן  כל  הריבוי, כל  את
הבדלי ללא  הוא בו  והמטה שהמעלה - התחלקות ללא

גילוי. של  שונים  באופנים רק אלא  ממש, מהות 
את לחדד  נוסף עיקרון נ "ע הרבי מבאר הבאות  בשורות 
לריבוי הפנימי האור של  והמיעוט  הריבוי בין  ההבדל 
המועט  האור הפנימי שבאור המקיף, האור של  ומיעוט
הוא המועט האור המקיף באור ואילו חלש אור הוא 
פרט  שהוא בגלל  הוא מועט שהוא וזה תוקף, באותו 

הכל . ולא (חלק)
  האור ומיעוט ריבוי בין  הבדל  יש זאת שבכל 

המקיף, והאור הפנימי    
       באור ואילו 

שהוא כפי התוקף  כל  את  יש במיעוט  גם המקיף,
בריבוי.

       
 ,הפנימי האור מיעוט  של  לחלישות המשל 

וכלים מועטין  "אורות יש  שם התיקון  מעולם הוא 
שם שהאור פירושו מועט שם שהאור שזה  מרובים",

חלש . אור  הוא
 התיקון עולם    רז"ל מאמר פי 28על 

כארז "," קשה  יהא ואל  כקנה רך  אדם  יהיה לעולם 
      כנגד 

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

א).26. (לו, תצא תורה בלקוטי  מהמבואר להעיר

טז.27. א, קהלת

תש"ג28. אדם יהא לעולם המתחיל  דבור וראה ב. כ , תענית

שארית  והיה המתחיל  דבור ואילך ). 72 ע' תש"ג  המאמרים (ספר
התשח "י . בלק פרשת שבת יעקב



רסח   

     וכלים מרובין אורות 
מועטין"  שם היו  שהמידות  היינו 

ונעשתה השניה  את אחת לסבול  יכלו  לא ולכן בתקיפות
שבירה, בהם     

       שם שהמידות
בהתכללות. הם  ולכן  שלהם הביטול  מצד  בחלישות הם
על  החלישות, ענין  הוא  הפנימי  באור המיעוט  - זה ולפי

התיקון . בעולם האור של  החלישות דרך 
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ה 'תד "ש] סיו]

"  יוצאת קול  בת ויום יום בכל  לוי בן  יהושע
מעלבונה  לבריות להם אוי ואומרת ומכרזת חורב מהר 

תורה" .1של 
שהתורה 2הרמב"ם  הוא תורה" של  ש"עלבונה מבאר 

הרמב"ם: בלשון  בה. עוסקים שלא מכך  מבוישת חשה
שאין  על  עלובה שהיא התורה, את שעולבים "מעלבון 

עוסקים". לה
הכוונה  ומה התורה', ב'עלבון  הכוונה מה להבין : צריך 
עלובה  שהתורה התורה, עלבון  בענין  הרמב"ם בביאור 
הביטוי  מהו  – עוסקים לה שאין  מכך  ומבוישת
הביטוי  יותר  לכאורה מתאים לתורה ביחס 'עוסקים'?
הביטוי  את אומר  וכשהרמב"ם לומדים", לה "שאין 
מטרת  מהי להבין  צריך  כוונה. בכך  יש בודאי 'עוסקים'

בזה? הרמב"ם
היוצאת  השמימית ההכרזה ענין  מהו  להבין , צריך  גם
שאנשים  היא הקריאה כוונת ודאי הרי סיני? מהר 
כרוזים  גם וישנם בתורה, ויעסקו  הנהגתם את ייטיבו 
האדם  את המעוררות שונות הכרזות משמים, לתשובה

שכתוב  כמו  הרעים 3לתשובה, מדרכיכם שובו  "שובו 
ישראל " בית תמותו  ולמה
כתוב  שמים יראת על  כאשר 4– לחיים". ה' "יראת

מביא  הדבר  שמים, ביראת המצוות בקיום נזהרים

כתוב  התורה ועל  בה 5חיים, למחזיקים היא חיים "עץ
– וגו '"

כמאמר  תשובה, של  שונות הכרזות עוד  ישנן  וכן 
ישנן 6הידוע  לזה ובדומה שובבים", בנים "שובו 

כדי  הן  שכולן  משמים, התעוררות של  שונות הכרזות
הישר ; בדרך  וילך  תשובה יעשה שהאדם

כי  השמימי, הקול  את שומעים לא אנשים כאשר  אך 
את  לתפוס יכולה לא האדם של  הגשמית השמיעה

השמימי  הקריאות 7הקול  מביאות תועלת איזו  ,
בתשובה? להתעוררות השמימיות

שמימית  הכרזה יוצאת יום שיום מכך  התוצאה מהי
כאשר  – תורה" של  מעלבונה לבריות להם "אוי
את  בגופם לקלוט  יכולים ואינם שומעים לא האנשים

הרוח  והשמימי?הקול  ני
 יוצאת יום שבכל  אומר  לוי בן  יהושע ר '

התורה: למעליבי חורב מהר  שמימית קריאתֿאזהרה
מה  שואל  עוסקים". לה ש"אין  מכך  מתביישת התורה
מבאר  "לומדים". אומר  ואינו  "עוסקים" בביטוי הכוונה
את  לעורר  כדי לתשובה השמים מן  שונות קריאות שיש
השמיעה  אם הקריאות של  פעולתן  מה ושואל  האדם,

השמימי? הקול  את קולטת אינה הגופנית

ב.

 יתברך שה' הנבראים, שאר  להרכב דומה האדם
הוא  הגוף ונפש. גוף עיקריים, חלקים משני הרכיב
המישוש, בחוש בו  לחוש שניתן  ארצית, גשמיות

בה  לחוש אפשר  שאי רוחניתֿשמימית היא והנפש
לחוש  ניתן  הבריאה של  הרוחני בחלק המישוש. בחוש

הדעת. חוש ידי על  רק
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מהות  על ֿפי היא הבחינה דבר , בכל  ברור . הוא הענין 
הדבר .

בכללות, מקבילה, להיות מוכרחה המהות בחינת
שהמהות  הגוף, של  הבחינה לכן , הדבר . למהות
הבחינה  מהות גשמית, מהות היא הגוף של  העצמית
היא  הנפש אבל  גשמית, מהות שהוא מישוש היא
הדעת  בחוש היא הנפש של  והבחינה רוחנית מהות

הבנה. של  רוחני רגש שהוא
של  רגש ג) הבנה. של  רגש א) רגשות: סוגי שני יש
מהות  את המאמתים רבה, השפעה בעלי שניהם מגע.
של  תחושה רגש, שונים. זאת, ועם הנבחנים, הדברים
רגש  הוא ההבנה ורגש גשמי, כוח  של  רגש הוא מגע

רוחני. כוח  של 
והרכיב  ברא יתברך  שה' והרוחני, הגשמי החלקים, שני
שהגוף  הנבראים, בכל  שוים הנבראים, כל  את  מהם

רוחנית. היא והנפש גשמי הוא
של  הנבראים בכל  ונפש, גוף החלקים, שני זאת, עם
דומם, – חלקים בארבעה חילק יתברך  שה' הארץ צבא

לזה. זה מותאמים – מדבר  חי, צומח ,
כמו  בדיוק הדומם לנפש מתאים הדומם, של  הגוף חלק

וגוף  הצומח , לנפש מתאים הצומח  של  הגוף שחלק
המדבר  שגוף כמו  בדיוק החי לנפש מתאים הבעל ֿחי

המדבר . לנפש מתאים
הוא, הגוף חלק את מחיה הנפש חלק שבו  החיות אופן 
מכוח  באים הגוף שחיי אף חי, עצמו  הגוף שחלק

הנפש. של  החיים
בא  הכל  מבין . ואינו  רואה אינו  שומע, אינו  עצמו  הגוף
חי  עצמו  שהגוף כזה באופן  הנפש של  החיים מכוח 

וכדומה. עובדות הידיים רואות, העינים אבריו , בכל 
זהו  אלא חיצוני, כוח  ידי על  שמונעת כמכונה זה אין 
ונפש, גוף החלקים, שני של  אלקי פנימי חיבור 
 ֿ ברוך  הבורא רצון  על ֿפי חובתם את חשים ששניהם

בבריאה. הוא
 כל הרכב כמו  הוא, האדם שהרכב מבאר 

בשני  המחולקים ונפש, גוף חלקים, משני הנבראים,
הוא  הגשמי הקביעה רגש – וקביעה בחינה רגשות
החלק  הבנה. הוא הרוחני הקביעה ורגש מישוש,
האלקי, האמנות בכוח  הרוחני לחלק מותאם הגופני

חי. עצמו  שהגוף

ג .

 בהתאחדותם והנפש הגוף של  האלקית
שהגוף  כשם אותם), מאחד  ברוך ֿהוא, הבורא, (שרצון 
מוכשר  מקום להיות יהפוך  שגשמי כך  לנפש, מותאם
הנפש  של  האלקית ההתאמה גם היא כך  הרוחנית, לנפש

גופניים. חיים להחיות שתוכל  הגשמי, לגוף הרוחנית
הרוחנית, והנפש הגשמי הגוף מהתאחדות כתוצאה
לכן , קודם שהיה מכפי בדרגה, מתעלה הגשמי הגוף
כלולה  שהיתה הרוחנית, והנפש מבין , ולא זז  שלא דבר 
מכפי  בדרגה יורדת הנשמה, של  יותר  נעלים בחלקים

קודם. שהיתה
דרגות 8במדרש  בחמש מחולקת שהנשמה כתוב,

יחידה. חיה, נשמה, רוח , נפש, – שונים שמות וחמשה
אותו  של  תפקידו  את מתאר  בנשמה חלק של  שם כל 

בנשמה. חלק
והחלק  הנשמה, של  ביותר  הנעלה החלק הוא יחידה

נפש. הוא הגוף, את להחיות שתפקידו  ביותר  הנחות
שה' ולפני זה, עם זה חיבור  יש הנשמה חלקי לכל 
חלק  למטה, הגוף את להחיות הנשמה את שולח  יתברך 
בכך  האחרים. הנשמה חלקי בארבעת משולב הנפש
של  זה חלק נעשה הגוף, את להחיות צריכה שהנפש

בדרגה. נחות – הנפש – הנשמה
הנעלים  בכוחות משולבת הנפש היתה תחילה

השמים  במרחבי שהם כפי הנשמה, של  הרוחניים
יתברך  ה' בגוף, יורדת הנפש וכאשר  ביותר , העליונים
הם  מסוימים שבענינים הגוף, לחיי אותה מתאים

הנשמה. מחיי הפוכים
מגע. הוא הגוף חיי ועיקר  רגש הוא הנשמה חיי עיקר 
הנפש  בין  מסוים קשר  נותר  הנפש בירידת זאת, ובכל 

הנשמה. חלקי ושאר 
השמימית  הקריאה את לקלוט  האדם של  היכולת אי

בח  רק היא וברורה מדוייקת הנחותים,בצורה הגוף יי
של  העליונים שהחלקים הנפש, של  התיווך  ידי על  אבל 
קולטים, – יחידה חיה, נשמה, רוח , – הנשמה
הנחותים. הגוף בחיי גם השמימיות הקריאות מורגשות
המשתלטים  תשובה של  פתאומיים לרגשות הסיבה זו 

האדם  תשובה 7על  שהרהורי בחיים, רואים שאנו  כפי ,
והוא  הכנה, כל  ללא האדם, על  פתאומי באופן  נופלים
הרוחניים? חיי למען  עשיתי מה עצמו : את שואל 
מקבל  והוא הגשמיים, החיים בשאון  חיי כל  את חייתי

הנהגתֿחייו . את לשפר  תקיפה החלטה
התשובה  מקריאות באה זו  פתאומית התעוררות
ומוסרים  שומעים הנעלים הנשמה שחלקי השמימיות

הגוף. חיי אל  הנפש, ידי על  זאת,
בפועל  להתבצע מוכרחה לתשובה הקריאה תחושת
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רסט    

מהות  על ֿפי היא הבחינה דבר , בכל  ברור . הוא הענין 
הדבר .

בכללות, מקבילה, להיות מוכרחה המהות בחינת
שהמהות  הגוף, של  הבחינה לכן , הדבר . למהות
הבחינה  מהות גשמית, מהות היא הגוף של  העצמית
היא  הנפש אבל  גשמית, מהות שהוא מישוש היא
הדעת  בחוש היא הנפש של  והבחינה רוחנית מהות

הבנה. של  רוחני רגש שהוא
של  רגש ג) הבנה. של  רגש א) רגשות: סוגי שני יש
מהות  את המאמתים רבה, השפעה בעלי שניהם מגע.
של  תחושה רגש, שונים. זאת, ועם הנבחנים, הדברים
רגש  הוא ההבנה ורגש גשמי, כוח  של  רגש הוא מגע

רוחני. כוח  של 
והרכיב  ברא יתברך  שה' והרוחני, הגשמי החלקים, שני
שהגוף  הנבראים, בכל  שוים הנבראים, כל  את  מהם

רוחנית. היא והנפש גשמי הוא
של  הנבראים בכל  ונפש, גוף החלקים, שני זאת, עם
דומם, – חלקים בארבעה חילק יתברך  שה' הארץ צבא

לזה. זה מותאמים – מדבר  חי, צומח ,
כמו  בדיוק הדומם לנפש מתאים הדומם, של  הגוף חלק

וגוף  הצומח , לנפש מתאים הצומח  של  הגוף שחלק
המדבר  שגוף כמו  בדיוק החי לנפש מתאים הבעל ֿחי

המדבר . לנפש מתאים
הוא, הגוף חלק את מחיה הנפש חלק שבו  החיות אופן 
מכוח  באים הגוף שחיי אף חי, עצמו  הגוף שחלק

הנפש. של  החיים
בא  הכל  מבין . ואינו  רואה אינו  שומע, אינו  עצמו  הגוף
חי  עצמו  שהגוף כזה באופן  הנפש של  החיים מכוח 

וכדומה. עובדות הידיים רואות, העינים אבריו , בכל 
זהו  אלא חיצוני, כוח  ידי על  שמונעת כמכונה זה אין 
ונפש, גוף החלקים, שני של  אלקי פנימי חיבור 
 ֿ ברוך  הבורא רצון  על ֿפי חובתם את חשים ששניהם

בבריאה. הוא
 כל הרכב כמו  הוא, האדם שהרכב מבאר 

בשני  המחולקים ונפש, גוף חלקים, משני הנבראים,
הוא  הגשמי הקביעה רגש – וקביעה בחינה רגשות
החלק  הבנה. הוא הרוחני הקביעה ורגש מישוש,
האלקי, האמנות בכוח  הרוחני לחלק מותאם הגופני

חי. עצמו  שהגוף

ג .

 בהתאחדותם והנפש הגוף של  האלקית
שהגוף  כשם אותם), מאחד  ברוך ֿהוא, הבורא, (שרצון 
מוכשר  מקום להיות יהפוך  שגשמי כך  לנפש, מותאם
הנפש  של  האלקית ההתאמה גם היא כך  הרוחנית, לנפש

גופניים. חיים להחיות שתוכל  הגשמי, לגוף הרוחנית
הרוחנית, והנפש הגשמי הגוף מהתאחדות כתוצאה
לכן , קודם שהיה מכפי בדרגה, מתעלה הגשמי הגוף
כלולה  שהיתה הרוחנית, והנפש מבין , ולא זז  שלא דבר 
מכפי  בדרגה יורדת הנשמה, של  יותר  נעלים בחלקים

קודם. שהיתה
דרגות 8במדרש  בחמש מחולקת שהנשמה כתוב,

יחידה. חיה, נשמה, רוח , נפש, – שונים שמות וחמשה
אותו  של  תפקידו  את מתאר  בנשמה חלק של  שם כל 

בנשמה. חלק
והחלק  הנשמה, של  ביותר  הנעלה החלק הוא יחידה

נפש. הוא הגוף, את להחיות שתפקידו  ביותר  הנחות
שה' ולפני זה, עם זה חיבור  יש הנשמה חלקי לכל 
חלק  למטה, הגוף את להחיות הנשמה את שולח  יתברך 
בכך  האחרים. הנשמה חלקי בארבעת משולב הנפש
של  זה חלק נעשה הגוף, את להחיות צריכה שהנפש

בדרגה. נחות – הנפש – הנשמה
הנעלים  בכוחות משולבת הנפש היתה תחילה

השמים  במרחבי שהם כפי הנשמה, של  הרוחניים
יתברך  ה' בגוף, יורדת הנפש וכאשר  ביותר , העליונים
הם  מסוימים שבענינים הגוף, לחיי אותה מתאים

הנשמה. מחיי הפוכים
מגע. הוא הגוף חיי ועיקר  רגש הוא הנשמה חיי עיקר 
הנפש  בין  מסוים קשר  נותר  הנפש בירידת זאת, ובכל 

הנשמה. חלקי ושאר 
השמימית  הקריאה את לקלוט  האדם של  היכולת אי

בח  רק היא וברורה מדוייקת הנחותים,בצורה הגוף יי
של  העליונים שהחלקים הנפש, של  התיווך  ידי על  אבל 
קולטים, – יחידה חיה, נשמה, רוח , – הנשמה
הנחותים. הגוף בחיי גם השמימיות הקריאות מורגשות
המשתלטים  תשובה של  פתאומיים לרגשות הסיבה זו 

האדם  תשובה 7על  שהרהורי בחיים, רואים שאנו  כפי ,
והוא  הכנה, כל  ללא האדם, על  פתאומי באופן  נופלים
הרוחניים? חיי למען  עשיתי מה עצמו : את שואל 
מקבל  והוא הגשמיים, החיים בשאון  חיי כל  את חייתי

הנהגתֿחייו . את לשפר  תקיפה החלטה
התשובה  מקריאות באה זו  פתאומית התעוררות
ומוסרים  שומעים הנעלים הנשמה שחלקי השמימיות

הגוף. חיי אל  הנפש, ידי על  זאת,
בפועל  להתבצע מוכרחה לתשובה הקריאה תחושת
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רע   

פירוש  וזהו  טובות, ובמידות המצוות בקיום ממש,
לעסקן  אותו  עושה התורה התורה'. 'עסק המושג
לומדים  כאשר  אך  טובות. ומידות מעשיות במצוות
בכך  מביישים – טובות ומידות במצוות וחלשים תורה,

התורה. את
לתשובה, משמים בקריאה כדחףֿטבעי חש יהודי כל 
מעשיות  מצוות קיום של  ממש בפועל  זאת לבצע ועליו 

טובות. ומידות

 בשמות חלקים חמישה יש שבנשמה מבאר 
ונפש, גוף של  בהרכב שונות. פעולות המתארים שונים,
בדרגה, מתעלה מהנפש חיות המקבל  החומרי הגוף
הנעלים  בחלקים משולבת לכן  קודם שהיתה והנפש
עם  אך  בדרגה, יותר  נחותה נעשית הנשמה של  יותר 
התשובה  קריאת ידיו  שעל  מסוים קשר  נותר  זאת

הגוף. בחיי אינסטינקטיבית מורגשת משמים
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הראשונים 1) הסעיפים ששה - ,212 ע' תש "י , המאמרים, בספר נדפס
אדמו "ר. מו "ח כ"ק ידי  על מוגהים

ב.2) יז , חגיגה
בחסד 3) ומסיימים שבמל' מלכות שמתחילים למעלה מלמטה

העומר: ספירת סוד מרשקוב) הר"ש  (סידור האריז "ל סידור ראה - שבחסד.
בכל  ותכוין  כו ' חסד א' בשבוע שנשלם כו ' שבחסד מחסד א' בליל תכוין 
כו ' דמל' מקיף נגמר א' שבשבוע למעלה, ממטה א' מקיף לתקן  שבוע

רפ"ה. העומר ספירת ער פע"ח ג "כ ראה כו '. יסוד מקיף נתקן  ב' שבוע
דרך 4) איזהו  ד"ה ואילך. פ"ב סוף קודש  בד ראה - הנ "ל כל ע"ד

ואילך). 72 עמוד ה'ש "ת המאמרים (בספר ש "ת ישרה
א.5) משנה ב. פרק אבות
ואילך.6) ג ' אות תרצ"ד כסלו  יט שיחת קח. ע' יום" "היום ראה
ועוד.
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ח.7) פל"ט, רבה בראשית
ז .8) כד, ז . יב, בראשית
ב.9) פל"ה, רבה בראשית

להאריז "ל 10) ש "ס מלקוטי  להעיר - בעומר הל"ג  שער סידור ראה

ברכות. מס'
ה.11) פ"י , רבה במדבר
מקומו .12) צ"ע לע"ע
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ברכה 13) פ' שם כן  גם וראה פ"ב. יונתי  ד"ה שה"ש  לקו "ת ראה
פ"ד. צוה תורה לד"ה ביאור

מעריב 14) תפלת חמורה אדרבה רע"א) (יו "ד שבת עפמ"ש  לכאורה,
שלא  מבמנחה במעריב להקל דיש  כאן , הכוונה וכנראה - בזה. ממנחה
בסמוך  להתחיל ולהתיר מבמנחה. יותר להתפלל שהות דיש  כיון  להפסיק,

רבנו שיעור אבל - סק"ג ) סרל"ה (או "ח הט"ז  עפמש "כ הזמן  לפני  קטן 
ערבית  תפלת זמן  קודם שעה חצי  מתחיל דהאיסור דס"ל משמע הזקן 
כי  להיתר, סניף בתור לצרף יש  ואולי  - ס"ה). סתל"א או "ח (שו "ע
- והשו "ע) הש "ס בזמן  (משא"כ - עתה הוא מעריב קודם פארבריינגען 
כבר  בלילה כי  (ובפורים) בעומר בל"ג  כן  שעושין  אלא מצוי , שאינו  דבר

ס"ז . ספ"ט או "ח בשו "ע וכמ"ש  בזה, לגזור אין  ולכן  זמנו . עבר
חמד  בשדי  (נסמן  הגזירה בטלה לא טעמה שבטל דגזירה את"ל ואף
דבר  בין  חלקו  דלכתחילה דידן  גזירה דשאני  לחלק יש  לד) אות ג ' כללים

מצוי . שאינו  לדבר המצוי 
משניות  וחידושי  שם. ובנ "כ וסרל"ה סרל"ב או "ח שו "ע בכהנ "ל יעויין 

ואכמ"ל. מ"ב. פ"א שבת להצ"צ
צ"ל 15) וכן  - מ"ז . פ"ו , שמואל מדרש  ספ"ל. ב' מא' העיקרים ס'

.199 ע' שלום תורת וראה - 327 ע' השיחות ס' שלום לתורת בהערות
סצ"ח.16) ח"ו  חת"ס שו "ת ג "כ וראה א. קצז , זח"ב
ב"מ 17) ועיין  - ב. קנב, ב. קכו , זח"ג  ב. רכט, זח"ב א. קא, זח"א

ושם  כו '. אחרינן  דאית בגין  לד,סע"א: ובזח"א שם. נראין  ובתוד"ה ב. פו ,
בתחלתו . ע"ב מ',

ב.18) יז , חולין  ראה
ה.19) ב, פס"ר ה. ב, שקלים א. צז , יבמות
יג .20) ג , רות
בדא"ח.21) ובכ"מ ראה. ר"פ לקו "ת ראה
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ו .22) קנ , ט.23)תהלים פי "ד, רבה בראשית

•
 

תרצ "ב  תמוז, כ"ד ב"ה,

ריגא 

דבר  על משכיל הנכבד הג ' ידידי כבוד

מוהר"ר  אי"א וו"ח תרשישים  גזע טוב

שי' ישראל

וברכה! שלום 

לשמוע  ונהניתי זמן, באיחור הגיעני לח"ז מח' מכתבו

ואם תי' זוג ' שלום  את לדעת ואתענין הטוב, משלומו

ל"ע, לה שהי' האפעראציאן אחר ת"ל ונתחזקה ַָָנתרפאה

להם ויעזר בריאותם  יחזק השי"ת יחיו, ילידיהם  ומשלום 

בגו"ר. להם  המצטרך בכל

נראה  האחרונה בעת אשר כתבו מפי לשמוע אתענג 

זיבענבערגין, ובמדינת במחנם  מתפשטים  חסידות אור קוי

מן  כי לקוות יש  אבל בחיצוניות, רק הם  עדיין כי ואם 

לאותה  הוא ומתאים  הפנימיות, אל יבוא החיצוניות

העבר  בקיץ בהתראותינו לידידי הגדתי אשר ההשקפה

להשתדל  צריכים  כי אומרת, העת אשר במאריענבאד,

חסידות  עניני להשפיע יוכל אשר נכבד תלמיד איזה להשיג 

העת  בוא לעת הנני ומחכה העבודה, עניני ולהסביר ולבאר

אותה  הפועל אל הכח להוציא יוכל ידידי אשר המאושרה

מתלמידנו  אחד את טוב חבר להם  לקחת טובה המחשבה

שי'. היקרים 

כפר  בן זו בשעה הנה הברכות, בענין שאלתו בדבר

השיעורים ללמוד ספרים  איזה רק אינם  עמי ואתי הנני,

בל"נ  צלחה הביתה אי"ה ובבואי ודא"ח, בנגלה היומיים 

בזה. בכתובים  עמו אתו לבוא מועד לי אקח

דפה  בהקור עוסק שהנני שבועות כשלשה זה

הצריכים בתכאחב"י רפו"ש  לי ישלח והשי"ת דרוסקעניק,

בגו"ר. רפואה

הדו"ש . ידידו והנני
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

daiyn ,lecbd zian zeidl mipiicd mikixvy cnli oipn ,mipiic
,`xnbdéð÷æ' 'éð÷f'îà÷ôð 'Eaezkl dxezd dleki dzidy dnn - ¦¦§¥§¥¤©§¨

oicgeinl dpnn yexcl zxzein ef s"k ixd ,'jipwf' dazke ,'ipwf'
.jipwfay

,`xnbd zxne`ïBòîL éaøåon `le ,'jihteye'n oicgein oic yxcy §©¦¦§
ipy cer jixvdl 'jihteya'n yxec epi` jkle ,'jipwf' ly s"kd
oic cenll oi` oiicr dcal 'jipwf' ly s"kd ony xaq ,mipiic

ik ,oicgein'éð÷æ' àðîçø áúk éàs"kd `llàðéîà äåä , ¦¨©©£¨¨¦§¥£¨£¦¨
mixyk xird zcicnly÷eMä éð÷æ eléôà,oixcdpq mpi`yáúk £¦¦§¥©¨©

éð÷æ àðîçøE,oixcdpqd on eidiy jixvy epcnll s"k mráúk éàå ©£¨¨§¥¤§¦¨©
éð÷æ' àðîçø'E,'jihteye' mb azkp did `leàðéîà äåäzcicnly ©£¨¨§¥¤£¨£¦¨
mixyk xirdäpè÷ éøãäðñ eléôà,xire xir lka yiyáúk £¦©§¤§¥§©¨¨©

àðîçømbéèôBLå'éèôBLaL ïéãçeéîì 'EEmipiic jkl jixvy - ©£¨¨§§¤¦§¨¦¤§§¤
.zifbd zkyla milyexia zayeid dlecb oixcdpqn

,`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåcenll jixv 'jipwf ipwf'n i`ce ixd §©¦§¨
daiyn ,jipwfay oicgeinl cnli oipn ok m`e ,weyd ipwf hrnl dfn

,jipwfay oicgein dcedi iax ,`xnbdøîb' dey dxfba'éð÷æ' 'éð÷æ ¨©¦§¥¦§¥
'äãòä éð÷f'î,xeav ly xac mlrd xt lr dkinqa xen`däî ¦¦§¥¨¥¨©
xen`d 'ipwf'ïlälmd ,xac mlrd xta,äãòaL ïéãçeéîitk §©¨§¨¦¤¨¥¨

,'dcrd ipwf' xn`pyïàk óàeidiy jixv dtexr dlbr zcicna ©¨
äãòaL ïéãçeéîjixvy cnl 'jihteyn'e ,dlecb oixcdpqn mdy §¨¦¤¨¥¨

.mipy cer,`xnbd dywnøîb éàmlrd xtn dey dxfb dcedi iax ¦¨©
,xacíúäî àúléî dleëì døîâìlk z` ef deey dxfba cnlp - ¦§§¨§¨¦§¨¥¨¨

,jk m`e ,dying jixvy mbe ,mipiicd oicéð÷æ'éèôBLå E'Edazky §¥¤§§¤
dtexr dlbra dxezél änì.llk mazkl ¨¨¦

,`xnbd da zxfegàlàipwf' ly ef dey dxfb dxn`p `l mlerl ¤¨
idiy jixvy epcnll ,zeyxc izya jxev yi lkd ixacle ,'ipwfe

dcedi iax ly enrhe ,dlecb oixcdpqn eidiy jixvye ,oixcdpqn
`ed ixdy ,epxaqy itk 'jihtey'n epi` mipiic ipy cer daxny

`l` ,dlecb oixcdpql jxvpå"éålyéèôBLå'Ed`a 'àðéðîì ¨§§¤§¦§¨¨
,mipy cer `iadlïBòîL éaøåik `ed ,mipiic cer daxn epi`y §©¦¦§
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המשך ריאוב למסכת סוטה ליום אברעים ואברעה לעומב עמוד ר



`zeaרעד iwxtl mixe`ia

` dpyn iyiy wxt

ìa íéîëç eðLì äøBza ÷ñBòä ìk ,øîBà øéàî éaø :íúðLîáe íäa øçaL Ceøa ,äðLnä ïBLäëBæ ,dîL ¨£¨¦¦§©¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¨©¦¥¦¥¨¨¥©¨¦§¨¤
áäBà ,íB÷nä úà áäBà ,áeäà ,òø àø÷ð .Bì àeä éàãk Blk íìBòä ìkL àlà ,ãBò àìå .äaøä íéøáãì¦§¨¦©§¥§¤¨¤¨¨¨ª§©¦§¨¥©¨¥¤©¨¥
ãéñç ÷écö úBéäì BzøLëîe ,äàøéå äåðò BzLaìîe ,úBiøaä úà çnNî ,íB÷nä úà çnNî ,úBiøaä úà¤©§¦§©¥©¤©¨§©¥©¤©§¦©§©§£¨¨§¦§¨©§©§¦§©¦¨¦
éì" :øîàpL ,äøeáâå äðéa äiLeúå äöò åpnî ïéðäðå ,úeëæ éãéì Bzáø÷îe ,àèçä ïî Bz÷çøîe ,ïîàðå øLé̈¨§¤¡¨§©©§¦©¥§§¨©§¦¥§§¤¡¦¦¤¥¨§¦¨¦¨§¨¤¤¡©¦
ïéòîë äNòðå ,äøBú éæø Bì ïélâîe ,ïéc øewçå äìLîîe úeëìî Bì úðúBðå ."äøeáâ éì äðéá éðà äiLeúå äöò¥¨§¦¨£¦¦¨¦§¨§¤¤©§¤§¨¨§¦¦§©¦¨¥¨§©£¤§©§¨
:íéNònä ìk ìò BzîîBøîe Bzìcâîe ,BðBaìò ìò ìçBîe çeø Cøàå òeðö äåäå ,÷ñBô BðéàL øäðëe øabúnä©¦§©¥§¨¨¤¥¥§Ÿ¤¨©§¤¤©¥©¤§§©©§§©§©¨©©£¦

ycew zegiyn zecewp

כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כן? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי - וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאדםעוסק" ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר3לעסוק ,
הרמב"ם וכלשון רב; עמל לאהבתו4הדורש הדרך היא "והיאך ,

הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכך האמנם - עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כן? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי - וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאדםעוסק" ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר3לעסוק ,
הרמב"ם וכלשון רב; עמל לאהבתו4הדורש הדרך היא "והיאך ,

הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכך האמנם - עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,
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לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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הח ּיים' ה'אֹור כ)ּכתב  הּבאים (פסוק מ ּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי  היה ׁשּלא הּמס ּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדב ּוק  ּכׁשּיהּודי  ּבע ּכּו"ם". ׁשאינֹו נס  וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח 

לח ּקי מעל מתע ּלה הּוא ּתֹורתֹו, ק ּיּום ידי  על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד י ׂשראל ׁשעם ּומ ּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע ;

למעמד  זכה הּתֹורה, לח ּקי  ונתּון מס ּור והיה סיני  הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי 
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כא) (א,

לחמ ּׁשים. הּמתח ּלק  מס ּפר י ׁשנֹו ׁשבט  ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָי ׁש

ּבטעם  ע ּיּון  וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

ע ׂשרֹות' 'ׂשרי  ּגם י ׁש הרי  – חמ ׁשים' 'ׂשרי  מ ּׁשּום ואי  ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים אי ׁש מ "חמ ּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו ,ו'ׂשרי  (ש "ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קב ּוצה ׁשל ח ׁשיב ּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ
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eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ÈÒ „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן י ׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק 

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש "י )ּכדי  מרחק  היה זה ּומ ּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימ ֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּבי ֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין י ׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי 

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימ ֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשב ּוע . ימ ֹות ׁשל ּדחל' ה'ע ּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע 
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‰LÓe Ô‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג , ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰Bz BÁ Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL( רש "י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהי ּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "הי ּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהי ּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו הי ּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי  ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיע ֹו ּגם ּבכ  להמ ׁשי ח ּיב  הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

וע ֹוד  יהּודי  ע ֹוד לקרב  ּתלמידים, עם ּתֹורה ללמד עליו -ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לּתֹורה. ְִַָיהּודי 
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‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ( טו (ג , ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â( רש "י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

ּבע ֹולמ ֹות  ּגם אֹורם את ממ ׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

היא  (ׁשהרי  מ ּכח ּה זה אין אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבריאהֿיצירהֿע ׂשיה;

אֹור  מ ּכח  אּלא עצמ ֹו'), מ ּתיר חב ּוׁש ו'אין ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמתלּבׁשת

ּכאן: ואף  ּבּה. ׁשּמאיר ְְִִֵֶַַָָהּספירֹות

הי ּו ע ּבּורּה ימי  א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָי ֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ
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Ï‡NÈ Èa BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג , «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מ ּלכּתח ּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעב ֹודת

מי אצל ּגם זֹו עב ֹודה להי ֹות ׁשּיכֹולה הרי  ּתח ּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנס ּו

ּבטבע ֹו ׁשּׁשּי מי  ּגם :ללּמד מ ּלכּתח ּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול הע ֹולם, ּבעניני  התע ּסק ּות זב ּולּון, ׁשבט  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעב ֹודת

ׁשבט  "ולא הרמ ּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי , ׁשבט  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעב ֹודת

קדׁש נתק ּדׁש . . רּוח ֹו נדבה אׁשר . . אי ׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי 

ֳִָקדׁשים".
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˙‰˜ Èa L‡ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
הע ּמים", מ ּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי  ּכהנים" Ï‡NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי  הע ֹולם, אּמֹות לגּבי  הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻח ׁשיב ּותם

הע ּמים". מ ּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מ ׁשמרת ׁשֹומרי  ׁשל מיחד ּבגדר להי ֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי  ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"
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     ©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´

    ©¥«§ª¦½§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³
     £¥¤Æ§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«´Ÿ£Ÿ©À

     ¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®¦̧§©§½̈
    §©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¥−

    §¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬ŸŸ¨«
      ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈

     ¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤
    ¥«§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈

     §´Ÿ¤¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬
    ©«£¨¨«§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À

    ¦¥«Ÿ¨Æ¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®
    §¥´Ÿ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«

     ́Ÿ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
     §´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤«©«£−Ÿ©Ÿ¥«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר שי' שטיינמן

שלום וברכה!

מקבל אני ידיעות מכ' על ידי הרב חנוך שי' גליצנשטיין, ושמחתי להידיעות שכ' כבר בביתו 

ומתכונן להמשיך עבודתו הספרותית, ובענין הפנימי שבה, הפצת בארות החסידות.

ברור  דין  פסק  באמת  והוא  לבב,  ובטוב  בשמחה  ה'  עבודת   - היא  החסידות  שנקודת  וכיון 

ברמב"ם הלכות לולב )בסופן(, ומיוסד על מקרא מלא שבכתוב כמובא ברמב"ם שם, יהי רצון שימשיך 

כ' בעבודתו האמורה מתוך שמחה אמתית, זאת אומרת שגם הגוף לא יבלבל, ואדרבה ישתתף בשמחה 

גם הוא.

בעל  הזקן  רבינו  ובלשון  מני',  דאזלינן  תורתנו,  מתן  זמן  השבועות,  חג  מעניני  גם  זהו  והרי 

התניא בשולחנו, סי' תצ"ד, סעיף י"ח, יום שניתנה בו התורה צריך לאכול ולשמוח בו להראות שנוח 

ומקובל לישראל יום שניתנה בו התורה.

מצורף לזה העתק מכתב ושיחה כלליים שתקותי שיענינו את כ'.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות ובכבוד

מ. שניאורסאהן



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:475:438:328:299:109:0810:2010:1919:2819:3219:5620:0119:1220:12באר שבע )ק(

5:435:398:288:269:089:0610:1910:1719:3419:3819:5920:0419:0720:16חיפה )ק(

5:445:408:298:269:089:0610:1810:1719:3319:3719:5620:0118:5620:12ירושלים )ק(

5:455:418:308:289:099:0710:2010:1919:3019:3419:5820:0319:1320:15תל אביב )ק(

5:185:108:037:579:038:5910:2010:1820:2520:3221:0421:1320:1321:30אוסטריה, וינה )ק(

7:117:169:049:069:429:4410:3510:3617:2217:1817:5117:4717:0017:58אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:265:198:138:079:089:0510:2510:2220:2120:2920:5921:0720:0921:24אוקראינה, אודסה )ק(

4:534:467:387:328:378:349:559:5219:5820:0620:3720:4619:4721:03אוקראינה, דונייצק )ק(

5:034:557:487:418:488:4410:0510:0320:1120:1820:5121:0019:5921:17אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:225:138:057:569:109:0610:2910:2620:4320:5121:2521:3520:3221:53אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:135:057:567:489:028:5810:2110:1820:3620:4421:1821:2820:2521:47אוקראינה, קייב )ק(

5:555:498:428:379:369:3210:5210:5020:4720:5421:2121:2920:3521:45איטליה, מילאנו )ק(

6:076:078:378:379:079:0710:0910:0918:1418:1418:3718:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:397:439:369:3810:1210:1511:0611:0818:0217:5818:2918:2617:4018:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:448:5010:3110:3311:1111:1412:0212:0418:3818:3319:1019:0518:1619:17ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:555:508:428:389:279:2410:4010:3920:1120:1720:4320:5019:5821:03ארה״ב, בולטימור )ק(

5:415:358:288:249:159:1210:2910:2720:0420:1020:3720:4319:5120:57ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:415:368:298:259:159:1210:2910:2720:0520:1020:3820:4419:5120:58ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:136:079:008:569:499:4611:0311:0220:4520:5121:1921:2620:3221:40ארה״ב, דטרויט )ק(

6:296:269:149:129:529:5011:0211:0120:0720:1120:3420:3819:5220:50ארה״ב, האוסטון )ק(

5:525:488:388:359:189:1610:3010:2819:4519:4920:1420:1919:3120:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:366:339:199:179:559:5311:0411:0319:5920:0220:2520:2919:4320:39ארה״ב, מיאמי )ק(

5:355:298:228:189:109:0710:2410:2220:0220:0720:3520:4219:4920:56ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:056:008:538:499:399:3610:5310:5120:2820:3321:0121:0720:1421:21ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:325:278:208:159:089:0510:2210:2020:0220:0820:3620:4319:4920:57ארה״ב, שיקגו )ק(

6:486:509:059:069:369:3710:3510:3618:1018:0818:3418:3317:5018:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:555:468:368:279:459:4111:0411:0221:2321:3222:0722:1721:1322:37בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:575:488:398:299:469:4211:0511:0221:2221:3122:0522:1521:1122:35בלגיה, בריסל )ק(

6:336:358:438:449:169:1710:1310:1417:3817:3517:5917:5617:1818:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:196:228:318:329:039:0510:0010:0117:2217:2017:4817:4517:0217:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:125:037:537:439:038:5810:2210:1920:4420:5321:2721:3720:3721:57בריטניה, לונדון )ק(

5:125:027:467:309:079:0210:2810:2521:0021:0921:4721:5920:5322:21בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:145:057:527:409:079:0210:2710:2420:5421:0421:3821:5020:4422:10גרמניה, ברלין )ק(

5:425:348:258:179:309:2610:4910:4621:0221:1121:4421:5420:5122:13גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:376:418:458:479:189:2010:1510:1617:3617:3417:5617:5317:1618:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:056:038:458:449:189:1710:2510:2419:0519:0719:3019:3318:4919:43הודו, מומבאי )ח(

6:026:008:428:409:149:1310:2110:2119:0019:0319:2519:2818:4419:38הודו, פונה )ח(

5:095:027:557:498:538:4910:1010:0820:1120:1920:5020:5920:0021:16הונגריה, בודפשט )ק(

4:454:397:327:288:198:169:339:3119:0919:1519:4219:4918:5620:03טורקיה, איסטנבול )ח(

6:176:129:049:009:479:4511:0010:5820:2720:3220:5821:0420:1321:17יוון, אתונה )ק(

5:325:258:188:129:159:1110:3210:2920:3120:3821:0921:1720:1921:34מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:015:598:428:409:159:1410:2210:2119:0319:0619:2819:3118:4719:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:397:469:179:2010:0010:0410:5010:5217:1217:0517:4617:4016:4817:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:165:138:007:588:368:349:459:4418:4418:4819:1119:1518:2919:26נפאל, קטמנדו )ח(

5:024:567:497:458:348:329:489:4619:2019:2619:5319:5919:0520:12סין, בייג'ין )ח(

6:566:569:269:269:569:5610:5910:5919:0619:0619:2919:3018:4819:39סינגפור, סינגפור )ח(

4:454:357:237:128:378:329:579:5420:2120:3021:0621:1720:1121:38פולין, ורשא )ק(

6:176:198:388:399:099:1010:0910:0917:5217:5118:1518:1517:3318:24פרו, לימה )ח(

6:126:058:598:539:539:4911:0911:0721:0321:1021:4021:4820:5122:04צרפת, ליאון )ק(

6:126:048:578:499:589:5411:1611:1321:2521:3322:0322:1321:1322:30צרפת, פריז )ק(

5:435:428:158:158:468:469:499:4918:0318:0318:2618:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

5:555:488:428:379:329:2910:4810:4620:3720:4321:0921:1620:2421:31קנדה, טורונטו )ק(

5:265:198:138:079:069:0310:2310:2020:1720:2420:5321:0120:0521:16קנדה, מונטריאול )ק(

5:445:398:308:279:119:0910:2310:2119:4019:4520:1020:1519:2620:27קפריסין, לרנקה )ק(

4:534:437:196:538:518:4610:1310:1020:5321:0321:4321:5620:4422:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:224:116:266:268:228:179:459:4220:3520:4621:2321:3720:2622:03רוסיה, מוסקבה )ח(

4:484:417:347:288:318:279:489:4619:4819:5520:2620:3519:3620:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:525:458:388:329:359:3210:5210:5020:5821:0621:3221:4020:4621:57שוויץ, ציריך )ק(

5:525:518:308:299:019:0110:0710:0718:3718:3919:0119:0318:2019:13תאילנד, בנגקוק )ח(

       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול . ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 
או  חג ערב של  הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת חג כאשר  הבדלה. לאחרי עד  שם

שלאחריו . היום עבור  גם - שבת ערב

  

שבת  במוצאי  הנרות להדלקת אש  העברת לאפשר כדי  וכדומה ) גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר השבת כניסת לפני  – להדליק  יש 
החג. בליל קודש 

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

 

לפני הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו אסור השבת. כניסת

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

     

: מברכי כ ואחרי   השבת כניסת מלפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על  הנרות את  מדליקי

            
 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

- ומצאתי  ירושלים תשי"א   - נזדמן לידי ספר זכותא דאברהם מהרב ארי' מרדכי רבינוביץ 

שם בעמוד כ"ט, סיפור המעשה מהרב המגיד דקאזניץ אודות מלאך הממונה על הריון, שכתב כת"ר 

לי  בהנוגע למה שהי' קשה  לשונו  בזה  הנני מעתיק  אין שמחה כהתרת הספיקות,  ובאשר  שי' מאז, 

בהסיפור, וע"פ נוסחא זו מיושב הצ"ע שלי.

מכ' מכ"ו קבלתי קודם נסעי על הציון הק'.

בענין בעומר-לעומר יעוין אגה"ק סי"ג.

בכבוד וברכת ש"ק.

... ואמר לו המגיד הקדוש כי המלאך הממונה על הריון בגימט' ע"ה יאמר לי מעכ"ת אי' נרמז 

דבר זה. והשיב הרב מפדהייץ להמגיד הקדוש שמבואר בג' נדה ט"ז ע"ב דמלאך הממונה על הריון 

לילה שמו שנאמר - איוב ג - והלילה אמר הורה גבר ובגימט' של לילה הוא ע"ה - והשיב המגיד הקדוש 

יפה אמר כבודו אבל הוא במקום חשך אני אגיד לו ממקום אור ולא חשך, בפ' לך כתוב שהמלאך אמר 

להגר "הנך" הרה וילדת בן, "הנך" בגימט' ע"ה וכיון שהנך בגימט' ע"ה, ע"כ יפקד האיש בבן זכר.

       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול . ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 
או  חג ערב של  הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת חג כאשר  הבדלה. לאחרי עד  שם

שלאחריו . היום עבור  גם - שבת ערב

  

שבת  במוצאי  הנרות להדלקת אש  העברת לאפשר כדי  וכדומה ) גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר השבת כניסת לפני  – להדליק  יש 
החג. בליל קודש 

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

 

לפני הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו אסור השבת. כניסת

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

     

: מברכי כ ואחרי   השבת כניסת מלפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על  הנרות את  מדליקי

            
 



רפז
       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול . ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 
או  חג ערב של  הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת חג כאשר  הבדלה. לאחרי עד  שם

שלאחריו . היום עבור  גם - שבת ערב

  

שבת  במוצאי  הנרות להדלקת אש  העברת לאפשר כדי  וכדומה ) גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר השבת כניסת לפני  – להדליק  יש 
החג. בליל קודש 

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

 

לפני הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו אסור השבת. כניסת

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

     

: מברכי כ ואחרי   השבת כניסת מלפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על  הנרות את  מדליקי

            
 

התורה נקראת לחם מן השמים. התפילה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
ממאמר פרשת במדבר ה'תשכ"ז
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שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 
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: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

 

לפני הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת , הכוכבי צאת לאחר בלילה , רק  – הערב  נרות הדלקת זמ
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: מברכי כ ואחרי   השבת כניסת מלפני  הדלוקה  מאש  העברה  ידי  על  הנרות את  מדליקי

            
 



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן
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