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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום הולדת שלו.

הנה בטח יעלה לתורה בש"ק הבע"ל, וביום ההולדת עצמו יתן לצדקה קודם התפלה בבקר 

ולעת מנחה, וכן ככתוב בהיום יום - י"א ניסן - יתבודד לשעה וילמוד מאמר חסידות במקום שלבו 

חפץ, אבל אדעתי' דנפשיה. ומה טוב אשר בש"ק שלאחר זה יחזור את המאמר כולו או עכ"פ חלק 

והחסידות  הנגלה  בתורת  ובעלי'  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  שיהי'  השי"ת  ויתן  בחבורה.  ממנו, 

ובקרוב ממש ימצא זיווגו הטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.



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 כי ביום הזה יכפר עליכם ה"מאמר ד  

ה   ...................  ח"מתש'ה  אייר ג"י, קדושים-אחריפרשת שבת 

)ד ג אייר "קדושים י- משיחות שבת פרשת אחרי

יא  .........................................................  ח"תשמ'ה

)ה כו  ..........................  זיכרך  אחרירשת פשיחות -לקוטי  

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

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

)ז  ול  ......................  מוראפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)ח זל  ....  קדושים- אחריפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור

)ט  עד  ........   קדושים-אחריפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)י  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עה  ..............................   קדושים- לשבוע פרשת אחרי 

)יא  פז  .......  קדושים-לשבוע פרשת אחרי" היום יום"לוח

)יב טפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יג – צב  .......  קדושים-לשבוע פרשת אחריפרקים ליום ' ג

)יד –  לזק   ...  קדושים- לשבוע פרשת אחריפרק אחד ליום

)טו – סבק  ......  קדושים-לשבוע פרשת אחריות צוספר המ

)טז  עם ביאורים  סוטהמסכת  

וסק  ..................................................  חכף עד ד כבף מד

)יז  נביאים וכתובים  

דצק  ..............................................  מבאיוב פרק , סאפרק  ישעיה

)יח  ותכתובמסכת  –משניות  

וצק  ........................................................ביאור קהתי

)יט  דר  ......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

  

)כ  עם ביאורים זבחיםמסכת  

ור  .........................................................  טועד דף  טמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דלר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב סוכהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג  תורהלקוטי  

זלר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

מבר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

מבר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

מגר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מדר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

המר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

זמר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

חמר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נר  ..............................................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות)לא

)לב  נאר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לג סר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לד  סבר  ...............   קדושים-לשבוע פרשת אחרילוח זמנים

סגר  .............  שבת קודש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ)לה



ה

   
   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Èk'ּגֹו אתכם  לטהר  עליכם  יכ ּפר  ה ּזה  ב ּיֹום  ƒְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּתטהר ּו ה ' ּב'ל ּקּוטי 1לפני זה  על  ּומבאר  . ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ּפר ׁשתנּו ׁשל 2ּתֹורה ' ּפר ׁשה  (החסידי'ׁשע  ֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

מ ּׁשם  למעלה  ּפר ּוׁשֹו הוי'" ּד"לפני ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָה ּׁשב ּוע )

לה ׁשיב 3הוי' ה ּוא  ה ּתׁשּובה  ּדענין ּבזה , ּומביא  . ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

קדם  ׁשהיתה  ּכמ ֹו ח ּצב ּה למק ֹור  האלקית  ְְְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֻנפ ׁשֹו

ה ּזה  לע ֹולם  ה ּמדרגֹות  וירידת  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָה ׁשּתל ׁשל ּות 

היתה  ׁשאז ה ּגׁשמי , האדם  ּבג ּוף  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלהתל ּבׁש

ֿ איןֿ א ֹור  עלמין, ּדכל  וׁשרשא  ּבמק ֹורא  ְְְְְְִִֵָָָָָָּכל ּולה 

ירידת ּה ׁשּלאחר  א ּלא  ֿ ה ּוא . ּבר ּו ְְִֶֶַַָָָָס ֹוף 

למה ּות , מ ּמה ּות  נׁשּתּנתה  ה ּמדרג ֹות  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָוה ׁשּתל ׁשל ּות 

ולכן  ה ּזה , ּבע ֹולם  האדם  ּבג ּוף  להתל ּבׁש ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָוירדה 

ּולהעל ֹות  ׁשהיתה , ּכמ ֹו למק ֹור ּה לה ׁשיב ּה ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָצרי

ח ּיים , ּבאלקים  ּדב ּוקה  להיֹות  להוי' ְְְֲִִִֶַַַָָָֹנפ ׁשֹו

ּכב ּתח ּלה . ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּבא ֹור  ְְְִִֵֵֶַָָָׁשּתּכלל 

LÈÂ ענין ׁשּתכן ּבּמאמר  ׁשּמבאר  ּדמה  ל ֹומר , ¿≈ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

למק ֹור ּה, נפ ׁשֹו את  לה ׁשיב  ה ּוא  ְְְְִִֶַַָָָה ּתׁשּובה 

(ּבענין  ּכאן ׁשּנאמר  מה  לבאר  ּבכדי ּגם  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָה ּוא 

מ ּׁשם  למעלה  ּתטהר ּו", הוי' "לפני ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה ּתׁשּובה )

ׁשּׁשר ׁש ּבּמאמר  ׁשּכת ּוב  מה  ּכי ּכּנ"ל , ֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹהוי'

ל ֹומר  יׁש ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּבא ֹור  ה ּוא  ְְֵֵַַָָָה ּנׁשמה 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  היא  ּבזה  ְִֵֶֶַַָָָָׁשה ּכּונה 

ה ּוא  ה ּתׁשּובה  ׁשענין וכיון הוי', מ ּׁשם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה 

ׁשענין  נמצא  וׁשר ׁשּה, למק ֹור ּה נפ ׁשֹו את  ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלה ׁשיב 

מ ּׁשם  למעלה  ה ּנפ ׁש את  לה ׁשיב  ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּתׁשּובה 

" ה ּתׁשּובה ) (ּבענין ּכאן נאמר  ולכן לפני הוי', ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

למעלה  ה ּנפ ׁש ה ׁשבת  היא  ה ּתׁשּובה  ּכי ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהוי'",

הוי'. ֲִֵָָמ ּׁשם 
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ל.)1 טז, (אחרי ) ואילך.)2פרשתנו ג סע "ג.)3כה, כו, שם

    
נאמר : אחרי , פרשת השבוע, בפרשת

‰f‰ ÌBi Èkהכיפורים יום תשרי , בחודש העשירי  tÎÈהיום ƒ««∆¿«≈
ֿ הוא  ֿ ברוך  ישראל ÌÎÈÏÚהקדוש Bb'בני  ÌÎ˙‡ ‰ËÏ מהעוונות ¬≈∆¿«≈∆¿∆

e‰Ëz '‰ ÈÙÏ1a ‰Ê ÏÚ ‡Óe של . חסידות מאמרי  המכיל  ספר  ƒ¿≈ƒ¿»¿…»«∆¿
התורה  פרשיות על  הזקן  אדמו "ר 

ויקרא, החומשים של  (והמועדים)

והוא  השירים) (ושיר  ודברים במדבר 

המכיל  אור ' 'תורה לספר  המשך  ספר 

הזקן  אדמו "ר  של  חסידות מאמרי 

בראשית  בחומשים התורה לפרשיות

Bz‰'ושמות  ÈËewÏ'e˙Lt2 ƒ≈»»»»≈
אחרי  פרשת השבוע, פרשת

‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰) הפרשה «¬ƒƒ∆»»»
למאמרי  לקרוא שנהוג  כפי  החסידית,

בספרים  הזקן  אדמו "ר  של  החסידות

תורה' ו 'לקוטי  אור ' ∆ÏL'תורה
"'ÈÂ‰ ÈÙÏ"c (ÚeM‰«»«¿ƒ¿≈¬»»

BLet למעלה ביותר  גבוהה דרגה ≈
‰ÈÂ'באלוקות  ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ3 ¿«¿»ƒ≈¬»»

מעל . קודם, כמו  פירושו  'לפני ' זה ולפי 

,‰Êa ‡ÈÓe שם תורה' ב'לקוטי  ≈ƒ»∆
ÔÈÚc של הפנימי  ‰eLz‰התוכן  ¿ƒ¿««¿»

ÈL‰Ï ‡e‰ להחזירBLÙ ¿»ƒ«¿
˙È˜Ï‡‰ בתשובה השב האדם של  »¡…ƒ

dvÁ B˜ÓÏ דרגה לאותה ƒ¿À¿»
הנשמה  שממנו  באלוקות ובחינה

È‰L˙‰נחצבה  BÓk הנשמה ¿∆»¿»
שבאדם  שירדה ˜„Ìהאלוקית …∆

ב  למטה ¿¿»¿eÏLÏzL‰ƒ˙מלמעלה
˙B‚„n‰ ˙„ÈÈÂ רבות דרגות ƒƒ«««¿≈

ואחוזה  קשורה דרגה בחברתה וכל 

זו  האחוזות שרשרת של  חוליות כמו 

לדרגה  מדרגה רבות ירידות ואחרי  בזו 

הנשמה  ‰f‰באה ÌÏBÚÏ»»«∆
Ì„‡‰ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»»»

Ê‡L ,ÈÓLb‰ הירידה קודם ««¿ƒ∆»
‰˙È‰ הנשמה‰ÏeÏk בדרגה »¿»¿»
באלקות ובחינה  «¿B˜Óaƒ‡נעלית

,ÔÈÓÏÚ ÏÎc ‡˘LÂ המקור ¿»¿»¿»»¿ƒ
כל  של  שהוא והשורש העולמות,

.‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈»
d˙„ÈÈ Á‡lL ‡l‡ של ∆»∆¿««¿ƒ»»

למטה  מלמעלה הנשמה

˙B‚„n‰ ˙eÏLÏzL‰Â הירידה של  הנשמה pzL˙‰הרבות ¿ƒ¿«¿¿««¿≈ƒ¿«¿»
,˙e‰ÓÏ ˙e‰nÓ ותמורת מהותי  שינוי  בנשמה שיחול  גרמה הירידה ƒ«¿«

אחר  במצב היא כעת ושורשה, במקורה שהיתה כפי  הנעלה «¿«¿ÈÂ„‰מצבה
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï של ˆCÈהגשמי  ÔÎÏÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ì„‡‰ ¿ƒ¿«≈¿»»»»»«∆¿»≈»ƒ

dÈL‰Ï הנשמה את להחזיר  ¿»ƒ»
dB˜ÓÏ שהיא האלוקות לדרגת ƒ¿»

שלה  והמקור  È‰L˙‰השורש BÓk¿∆»¿»
הירידה, BLÙלפני  ˙BÏÚ‰Ïe¿«¬«¿

ec˜‰בחזרה  ˙BÈ‰Ï 'ÈÂ‰Ï«¬»»ƒ¿¿»
ÏÏkzL ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡a∆…ƒ«ƒ∆ƒ»≈

‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡a שלא ¿≈»
כלולה  אלא לעצמה מציאות תהיה

האלוקית  כמו lÁzk‰במציאות ¿«¿ƒ»
הירידה. לפני  בהתחלה,

‡nL ‰Óc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆¿»≈
הזקן  הנזכר Ó‡naאדמו "ר  ««¬»

תורה' ÔÈÚב'לקוטי  ÔÎzL∆…∆ƒ¿«
ÈL‰Ï ‡e‰ ‰eLz‰ להחזיר «¿»¿»ƒ

Ìb ‡e‰ ,dB˜ÓÏ BLÙ ˙‡∆«¿ƒ¿»«
Ô‡k Ó‡pL ‰Ó ‡Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈«∆∆¡««
המאמר  את הפותח זה, בפסוק

'ÈÂ‰ ÈÙÏ" (‰eLz‰ ÔÈÚa)¿ƒ¿««¿»ƒ¿≈¬»»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ,"e‰Ëzƒ¿»¿«¿»ƒ≈¬»»
Ó‡na e˙kL ‰Ó Èk ,Ï"pk««ƒ«∆»««¬»

LML ומקור‰ÓLp‰ למעלה ∆…∆«¿»»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡aבאלוקות  ‡e‰¿≈

‰ek‰L ÓBÏ LÈ ,‡e‰ŒCea»≈«∆««»»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ¿≈

‡e‰ŒCea הלא האלוקי  האור  »
ÌMÓאפילו ÏÚÓlL‰מוגבל  ∆¿«¿»ƒ≈

‰eLz‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ ,'ÈÂ‰¬»»¿≈»∆ƒ¿««¿»
BLÙ ˙‡ ÈL‰Ï ‡e‰¿»ƒ∆«¿

dLLÂ dB˜ÓÏ לפני הראשון , ƒ¿»¿»¿»
הזה, ולעולם לגוף «¿Óƒˆ‡הירידה

ÈL‰Ï ‡e‰ ‰eLz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»¿»ƒ
LÙp‰ למקורה ‡˙ בחזרה ∆«∆∆

ÔÎÏÂ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈¬»»¿»≈
Ô‡k Ó‡ זה (ÔÈÚaבפסוק ∆¡«»¿ƒ¿«

Èk ,"'ÈÂ‰ ÈÙÏ" (‰eLz‰«¿»ƒ¿≈¬»»ƒ
‰eLz‰ הפנימית המשמעות לפי  «¿»

‰LÙpשלה ˙L‰ ‡È‰ למקורה ƒ¬»««∆∆
שהוא  ÌMÓושורשה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈

.'ÈÂ‰¬»»
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ו    

e‡e למעלה ה ּוא  ה ּנׁשמה  ׁשּׁשר ׁש (מה  הענין ≈ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ

א ֹומרים  אנּו ּדה ּנה  ה ּוא , הוי') 4מ ּׁשם  ְְֲִִִֵֵָָָ

כ ּו', בראת ּה א ּתה  היא , טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת ְְְִִֶַַָָָָָָָָנׁשמה 

ּבבחינת  היא  ֿ עצמ ּה מ ּצד  ׁשה ּנׁשמה  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּדהינּו

בראת ּה". מ "א ּתה  ׁשּלמעלה  היא ", ְְְְִֵֶַַָָָָָ"טה ֹורה 

ּבחינת  היא  היא " ּד"טה ֹורה  זֹו ׁשּבחינה  ְְְְְְִִִִֶַַָָוהינּו

ולא  הע ֹולם . התה ּוּות  ענין  מ ּכל  ׁשּלמעלה  ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹאלק ּות 

האלק ּות  מ ּבחינת  למעלה  ּגם  ׁשהיא  א ּלא  ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹע ֹוד 

ּגם  למעלה  ה ּוא  ּגּופא  ּובזה  הע ֹולם , את  ְְְֶֶַַַַָָָָָָהמה ּוה 

הע ֹולם . את  המה ּוה  ּבאלק ּות  נעלית  הכי ְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמ ּבחינה 

ּכּמה  יׁשנן הע ֹולם  את  המה ּוה  ּבאלק ּות  ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדה ּנה 

מ ּמׁש ה ּׁשּיכת  אלק ּות  ּבחינת  יׁשנּה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹּדרג ֹות ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו אלקים , ׁשם  ּבחינת  ׁשה ּוא  5לע ֹולם , ְְֱִִֵֶֶַָָָֹ

אלק ּות  ּבחינת  ויׁשנּה אלקים , ּברא  ְְְְֱֱִִִֵֶַָָָֹֹּברא ׁשית 

ׁשם  ּבחינת  ׁשה ּוא  לע ֹולם , מ ּמׁש ׁשּיכת  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה

איזֹו ל ּה יׁש זֹו ּבחינה  ּגם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְֲִִֵֵַָָָָָָהוי',

ׁשּמה ּוה  ׁשם  על  הוי' נקרא  ׁשהרי לע ֹולם , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיכ ּות 

הע ֹולם  ּוכתיב 6את  אלקים 7, הוי' ע ׂשֹות  ּביֹום  ְְֱֲֲִִֶָָָָֹ

רק  לא  ׁשּיכת  וׁשמים  ארץ  ׁשע ׂשּית  וׁשמים , ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹארץ 

נמצא , ּומ ּזה  הוי'. ל ּׁשם  ּגם  א ּלא  אלקים  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹל ּׁשם 

היא " "טה ֹורה  ּבבחינת  ׁשר ׁשּה ׁשה ּנׁשמה  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּזה 

לא  למעלה  זה  הרי בראת ּה" מ "א ּתה  ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמעלה 

א ּלא  אלקים , מ ּׁשם  רק  ולא  עצמ ֹו, מהע ֹולם  ְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹרק 

הוי' ׁשם  ּגם  ּכי הוי', מ ּׁשם  ּגם  למעלה  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשה ּוא 

ההתה ּוּות . לענין ְְְִִַַַַָׁשּי

e‡e'הוי ׁשּׁשם  יד ּוע  ה ּנה  יֹותר , ּבעמק  הענין ≈ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

וׁשם  ה ּמפר ׁש וׁשם  העצם  ׁשם  ְְְֵֵֵֶֶַָָֹה ּוא 

ולכן 8ה ּמיחד  נעלה , הכי ה ּׁשם  ׁשה ּוא  והינּו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

לענין  ׁשּי הוי' ׁשּׁשם  ׁשמה  ל ֹומר  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָצרי

ּבלבד ההתה  ׁשם  ׁשה ּוא  מ ּפני רק  זה  הרי ּוּות , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשּׁשר ׁש מה  הענין, עמק  יּובן ּובזה  העצם . ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹולא 
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('ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÓLp‰ LML ‰Ó) ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»«∆…∆«¿»»¿«¿»ƒ≈¬»»

ÌÈÓB‡ e‡ ‰p‰c ,‡e‰4, השחר ברכות בנוסח נשמה' 'אלוקי  בברכת ¿ƒ≈»¿ƒ
Èa z˙pL ‰ÓL,הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש שאתה, שהנשמה אומר , יהודי  כל  ¿»»∆»«»ƒ

בתוכי , ÓLp‰L‰נתת eÈ‰c ,'eÎ d˙‡ ‰z‡ ,‡È‰ ‰B‰Ë¿»ƒ«»¿»»¿«¿∆«¿»»
dÓˆÚŒ„vÓ לפני שהיא כפי  ƒ««¿»

למטה ÈÁa˙הירידה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ,"‡È‰ ‰B‰Ë"¿»ƒ∆¿«¿»

"d˙‡ ‰z‡"Ó הנשמה כלומר , ≈«»¿»»
יותר , מאוחר  בשלב רק 'נברא' נעשית

מתחילה  אבל  הירידה, התחלת לאחר 

ֿ סוף  באין  וכלולה באלקות דבוקה היא

עצמה. בפני  מציאות ¿»¿eÈ‰Âואיננה
"‡È‰ ‰B‰Ë"c BÊ ‰ÈÁaL∆¿ƒ»¿¿»ƒ
עצמה, מצד  הנשמה של  הבחינה שהיא

‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¡…∆¿«¿»
.ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ÏkÓƒ»ƒ¿«ƒ¿«»»
מכל  שלמעלה באלוקות נעלית בחינה

שבו  הגשמי  העולם של  הבריאה עניין 

והסתר  בהעלם היא …¿ÏÂ‡האלוקות
„BÚ היא שהנשמה בלבד  זו  לא

עצמו , העולם מהתהוות «∆‡l‡למעלה
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ Ìb ‡È‰L∆ƒ«¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰Ó‰ ˙e˜Ï‡‰»¡…«¿«»∆»»
ֿ סוף  באין  ונכללת דבוקה ושייכת,

היא  שממנה מהבחינה שלמעלה

העולם, Ùeb‡התהוות ‰Êe, עצמו »∆»
מהדרגות  למעלה רק לא היא הנשמה

את  המהווה באלוקות הנמוכות

אלא  Ìbהעולמות ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
˙e˜Ï‡a ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»¬ƒ«¬≈»¡…

,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰Ó‰ כפי «¿«»∆»»
ומבאר . שממשיך 

˙‡ ‰e‰Ó‰ ˙e˜Ï‡a ‰p‰c¿ƒ≈»¡…«¿«»∆
,˙B‚c ‰nk ÔLÈ ÌÏBÚ‰»»∆¿»«»¿»
באלוקות  ובחינות דרגות יש כלומר ,

כלל  לעולמות משייכות שלמעלה

עצמה  העולמות את המהווה ובאלוקות

האלקות  כמה עד  שונות, דרגות יש

לעולמות  ÈÁa˙שייכות dLÈ∆¿»¿ƒ«
,ÌÏBÚÏ LnÓ ˙ÎiM‰ ˙e˜Ï‡¡…««∆∆«»»»

שלה  ישירה והשייכות היא לעולמות

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«≈¡…ƒ
העולמות  לגדרי  והתאמתו  האלוקי  האור  והגבלת בצמצום שקשור  השם

e˙kL BÓÎe5 העולם בריאת על  ‡ÌÈ˜Ï,בתורה ‡a ˙ÈL‡a ¿∆»¿≈ƒ»»¡…ƒ
‡e‰L ,ÌÏBÚÏ LnÓ ˙ÎiL dÈ‡L ˙e˜Ï‡ ˙ÈÁa dLÈÂ¿∆¿»¿ƒ«¡…∆≈»«∆∆«»»»∆

,'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa והגילוי ההארה בעניין  שקשור  ÌB˜ÓŒÏkÓהשם ¿ƒ«≈¬»»ƒ»»
BÊ ‰ÈÁa Ìb' הוי שם eÎiL˙של  BÊÈ‡ dÏ LÈ מסויימת במידה «¿ƒ»≈»≈«»

ÏÚ 'ÈÂ‰ ‡˜ È‰L ,ÌÏBÚÏ»»∆¬≈ƒ¿»¬»»«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰nL ÌL6, ≈∆¿«∆∆»»

È˙Îe7 הבריאה סיפור  בהמשך  ¿ƒ
ı‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa¿¬¬»»¡…ƒ∆∆

,ÌÈÓLÂ בתורה מפורש הרי  ¿»»ƒ
˙ÎiL ÌÈÓLÂ ı‡ ˙iNÚL∆¬ƒ«∆∆¿»»ƒ«∆∆
Ìb ‡l‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÏ ˜ ‡Ï…«¿≈¡…ƒ∆»«

.'ÈÂ‰ ÌMÏ¿≈¬»»
‰fÓe לעניין שייך  הוי ' שם שגם ƒ∆

העולמות  fL‰התהוות ,‡ˆÓƒ¿»∆∆
dLL ‰ÓLp‰L קודם ומקורה, ∆«¿»»»¿»

למטה, "B‰Ë‰הירידה ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿»
‰z‡"Ó ‰ÏÚÓlL "‡È‰ƒ∆¿«¿»≈«»
‡Ï ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È‰ "d˙‡¿»»¬≈∆¿«¿»…

,BÓˆÚ ÌÏBÚ‰Ó ˜ עניין «≈»»«¿
‡ÌÈ˜Ïהבריאה, ÌMÓ ˜ ‡ÏÂ¿…«ƒ≈¡…ƒ

העולם, נברא e‰L‡שבו  ‡l‡∆»∆
הנשמה, ÌMÓשורש Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈

CiL 'ÈÂ‰ ÌL Ìb Èk ,'ÈÂ‰¬»»ƒ«≈¬»»«»
˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÏ. לעיל כמבואר  ¿ƒ¿««ƒ¿«

,˙BÈ ˜ÓÚa ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿…∆≈
ÌL ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌML Úe„È ‰p‰ƒ≈»«∆≈¬»»≈

ÌˆÚ‰ לעצמיות השם המתייחס »∆∆
‰LÙnהאלוקות  ÌLÂ שבו השם ¿≈«¿…»

בפירוש  הוא ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש הכינוי 

הלכתיים  גדרים לו  ויש ברמז  ולא

אותו  לבטא מותר  ומתי  היכן  מיוחדים

‰ÁÈn„ועוד  ÌLÂ8 המיוחד השם ¿≈«¿À»
e‰L‡לאלוקות, eÈ‰Â' הוי שם ¿«¿∆

‰ÏÚ ÈÎ‰ ÌM‰ השמות כל  מבין  «≈¬ƒ«¬∆
ֿ הוא,שבהם  ֿ ברוך  הקדוש ≈«¿ÔÎÏÂנקרא

'ÈÂ‰ ÌML ‰ÓL ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆«∆≈¬»»
‰Ê È‰ ,˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÏ CiL«»¿ƒ¿««ƒ¿«¬≈∆
לו  יש ועניינו  מהותו  שמצד  מפני  לא

הוא  עצמו  מצד  כי  לעולמות שייכות

שלו  השייכות אלא מעולמות למעלה

היא  e‰L‡לעולמות ÈtÓ ˜«ƒ¿≈∆
ÌˆÚ‰ ‡ÏÂ „Ïa ÌL וכל עצמו  ≈ƒ¿«¿…»∆∆

של  וכיון עניין  לעצם, מחוץ כבר  הוא מהעצם והארה התגלות התפשטות,
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ז      

ׁשּלמעלה  היא " "טה ֹורה  ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְְִִִֶַַַָָָָה ּנׁשמה 

ׁשר ׁש ּכי הע ֹולם ), להתה ּוּות  ה ּׁשּי) הוי' ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמ ּׁשם 

למעלה  ׁשה ּוא  , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ה ּוא  ְְְְְְִֵֶַַַָָָָה ּנׁשמה 

וג ּלּויים . ׁשמ ֹות  ְִִִֵָמ ּכל 

‰p‰Âה ּנפ ׁש את  ׁשּמׁשיבים  מה  ה ּנ"ל  ענין ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

ל ּנׁשמה . על ּיה  ׁשל  ענין ה ּוא  ְְְְֲִִֶַָָָָָָל ׁשר ׁשּה,

היתה  ֿ זה  לפני ׁשּגם  ׁשמה  ּבזה , ה ּבא ּור  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּונק ּדת 

ּכפי  זה  הרי ּבעצמ ּות ֹו, מ ׁשר ׁשת  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻה ּנׁשמה 

מה  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  למעלה , היא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשה ּנׁשמה 

היא  ּבזה  ה ּכּונה  ,ּכ ֿ אחר  ה ּנפ ׁש את  ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשיבים 

נׁשמה  למ ּטה , נמצאת  ׁשה ּנׁשמה  ּכמ ֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּגם 

נהיה  עצמ ּה זֹו ּבדר ּגה  ּגם  ה ּנה  ּבג ּוף , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמל ּבׁשת 

נתנּה" א ׁשר  האלקים  אל  ּתׁשּוב  והענין 9"והר ּוח  . ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָֹ

ל ׁשר ׁשּה ה ּנפ ׁש ׁשה ׁשבת  זה  ענין ּדה ּנה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָה ּוא ,

ׁשהיא  מה  למ ּטה , ה ּנׁשמה  עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָנע ׂשה 

ּבתח ּתֹונים   ית ּבר ל ֹו ּדירה  ענין 10ע ֹוׂשה  ׁשּתכן . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּגם  ה ּוא  , ית ּבר ל ֹו לדירה  הע ֹולם  ְְֲִִִֵֶַַָָָָע ׂשּית 

 ית ּבר עצמ ּות ֹו יאיר  ּכל 11ּבתח ּתֹונים  ּבלי ְְְְְִִִִֵַַָָָ

הרי  ּכפ ׁשּוט ּה, האדם  ׁשּבדירת  ּוכמ ֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָצמצ ּומים ,

ׁשהע ֹולם  ּבזה  ּגם  ה ּוא  ּכן ּבּדירה , ּדר  האדם  ִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעצם 

מת ּגּלה  ּבתח ּתֹונים  ׁשּגם  , ית ּבר ל ֹו ּדירה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָנע ׂשה 

ּוכמ ֹו צמצ ּומים , ּכל  ּבלי  ית ּבר ְְְְְִִִִֵַָָעצמ ּות ֹו

ּבּתניא 12ׁשּכת ּוב  ּומבאר  ,מ ֹורי ע ֹוד  יּכנף  13ולא  ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹ

מ ּמ ית ּכּסה  ׁשּלא  מק ֹומ ֹות ) ּבכ ּמה  ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ(ּובאר ּכה 

ׁשה ּנׁשמה  זֹו עב ֹודה  ֿ ידי ועל  ּולב ּוׁש. ְְְְְֲֵֶַַָָָָָּבכנף 

על ֿ ה ּנה  למ ּטה ,  ית ּבר עצמ ּות ֹו את  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָממ ׁשיכה 

נ  ֿ זה  ׁשּמׁשיבים ידי ּבּנׁשמה , ּגם  על ּיה  ע ׂשית  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מ ּובן  ּומ ּזה  . ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ל ׁשר ׁשּה ְְְְְִִֵֶַָָָָָא ֹות ּה

ּכפי  זה  הרי ל ׁשר ׁשּה, ח ֹוזרת  ׁשה ּנׁשמה  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשמה 

זה  ׁשהרי ּבג ּוף , מל ּבׁשת  היא  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשה ּנׁשמה 

הרי  , ית ּבר עצמ ּות ֹו את  המ ׁשיכה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשה ּנׁשמה 
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האזינו.)9 ר"פ  לקו"ת וראה ז. יב , פל"ו.)10קהלת תניא ע ')11ראה ב , כרך תקס "ה (סה"מ  תקס "ה יתנך מי  ד"ה ראה
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לו  יש מהעצם, התגלות של  עניין  אלא עצמה האלוקות ומהות עצמיות שאינו 

לעולמות. שייכות

‰Êe מהעולמות נעלה הוי ' שם כמה עד  שנתבאר  ÓÚ˜לאחר  ÔeÈ »∆»…∆
,ÔÈÚ‰ הדבר ונעלה מופלא כמה ‰e‡ועד  ‰ÓLp‰ LML ‰Ó »ƒ¿»«∆…∆«¿»»

"‡È‰ ‰B‰Ë" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿»ƒ
CiM‰) 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»««»

ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï כמבואר ¿ƒ¿«»»
‰e‡לעיל  ‰ÓLp‰ LL Èk ,(ƒ…∆«¿»»

‡e‰L ,Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈∆
ÌÈÈel‚Â ˙BÓL ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ
המעלה  כל  עם הוי ', שם ואילו 

ולא  'שם' הוא הרי  שלו , וההפלאה

בעצמו . עצמותו 

‰Ó Ï"p‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»«««
ÌÈÈLnL מחזיריםLÙp‰ ˙‡ ∆¿ƒƒ∆«∆∆
,dLLÏ ידי ֿ התשובה,על  עבודת ¿»¿»

‰ÓLpÏ ‰iÏÚ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»»
ומצבה  למעמדה ביחס למעלה,גם

ומבאר . שממשיך  כפי  הירידה, קודם

‰ÓL ,‰Êa e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆∆«
‰ÊŒÈÙÏ ÌbL שירדה קודם היינו  ∆«ƒ¿≈∆

בעולם  גשמי  בגוף להתלבש למטה

LLÓ˙הזה  ‰ÓLp‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»À¿∆∆
ÈÙk ‰Ê È‰ ,B˙eÓˆÚa¿«¿¬≈∆¿ƒ

,‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÓLp‰L בדרגה ∆«¿»»ƒ¿«¿»
בהיותה  הייתה שבו  למעלה ובמצב

ÌÈÈLnL ‰Ó ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«∆¿ƒƒ
LÙp‰ ומקורה ‡˙ לשורשה ∆«∆∆

,CkŒÁ‡,למטה הירידה אחרי  «««
BÓk ÌbL ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ∆«¿
,‰hÓÏ ˙‡ˆÓ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿≈¿«»
Ìb ‰p‰ ,Ûe‚a ˙LaÏÓ ‰ÓL¿»»¿À∆∆¿ƒ≈«

dÓˆÚ BÊ ‰b„a הזה ובמצב ¿«¿»«¿»
מהגוף  להיפרד  מבלי  «¿È‰ƒ‰עצמו ,

ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz Áe‰Â"¿»«»∆»¡…ƒ
"d˙ L‡9 חוזרת והנשמה ¬∆¿»»

ומקורה. לשורשה ומתעלית

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»∆
dLLÏ LÙp‰ ˙L‰L∆¬»««∆∆¿»¿»

‰NÚ ומתבצע È„ÈŒÏÚנפעל  «¬∆«¿≈
‰Ó ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„BÚ¬««¿»»¿«»«

‡È‰L בגוף המלובשת הנשמה ∆ƒ
הזה  בעולם Èc‰ונמצאת ‰NBÚ»ƒ»

Ca˙È BÏ הוא ברוך  הקדוש של  השכינה והשראת לגילוי  ראוי  מקום ƒ¿»≈
ÌÈBzÁ˙a10 הזה למטה בעולם תחתון  שאין  התחתון  העולם הגשמי , ¿«¿ƒ

ÌbLממנו . ‡e‰ ,Ca˙È BÏ ‰È„Ï ÌÏBÚ‰ ˙iNÚ ÔÈÚ ÔÎzL∆…∆ƒ¿«¬ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿»≈∆«
ÌÈBzÁ˙a האור על  והסתר  העלם הוא מהותו  שמצד  הגשמי  בעולם ¿«¿ƒ

האלוקית, והחיות È‡È»ƒהאלוקי 
Ca˙È B˙eÓˆÚ11 המהות עצם «¿ƒ¿»≈

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ÈÏa¿ƒשל 
,ÌÈÓeˆÓˆ Ïk הגבלות כל  ללא »ƒ¿ƒ

והסתרים, העלמות כל  ¿BÓÎeוללא
,dËeLÙk Ì„‡‰ ˙È„aL∆¿ƒ«»»»ƒ¿»

Ì„‡‰ ÌˆÚ È‰ איזה רק ולא ¬≈∆∆»»»
שלו  חיצוני  Ôkעניין  ,‰Èca c»«ƒ»≈

‰NÚ ÌÏBÚ‰L ‰Êa Ìb ‡e‰«»∆∆»»«¬»
,Ca˙È BÏ ‰Èc הדברים פירוש ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙aהוא  ÌbL גדרי בתוך  ∆«¿«¿ƒ
הגשמית, «»¿lb˙Óƒ‰המציאות

Ca˙È B˙eÓˆÚ התגלות רק ולא «¿ƒ¿»≈
ממנו  ˆÌÈÓeˆÓ,והארה Ïk ÈÏa¿ƒ»ƒ¿ƒ

הסתרים,ללא  כל  וללא הגבלות כל 

e˙kL BÓÎe12 ישעיהו בנבואת ¿∆»
לעתיד לגבי  שתהיה האלוקות התגלות

המשיח, בימות ÛkÈלבוא, ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
יסתתר ולא  ולא EÈBÓ,יתכסה „BÚ∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  «…¿‡Óeהקדוש
‡Èza13‰nÎa ‰k‡e) ««¿»«¬À»¿«»

(˙BÓB˜Ó פירושו יכנף' lL‡ש'לא ¿∆…
LeÏe ÛÎa EnÓ ‰qk˙Èƒ¿«∆ƒ¿¿»»¿
מוחלט  בגילוי  יתגלה כאמור , אלא,

צמצומים.ללא

‰ÓLp‰L BÊ ‰„BÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»∆«¿»»
‰ÎÈLÓÓ גילוי לידי  ‡˙ומביאה «¿ƒ»∆

‰p‰ ,‰hÓÏ Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿«»ƒ≈
Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬≈¬ƒ»«

‰ÓLpa,עצמהÌÈÈLnL «¿»»∆¿ƒƒ
B˙eÓˆÚa dLLÏ d˙B‡»¿»¿»¿«¿
‰ÓL ÔeÓ ‰fÓe .Ca˙Èƒ¿»≈ƒ∆»∆«
,dLLÏ ˙ÊBÁ ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆∆¿»¿»
‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ∆«¿»»ƒ

,Ûe‚a ˙LaÏÓ נשמה היותה ועם ¿À∆∆¿
ומקורה  לשורשה מתעלית היא בגוף

הירידות  כל  לפני  Ê‰העליון  È‰L∆¬≈∆
‰ÎÈLÓ‰ ‰ÓLp‰L וגילתה˙‡ ∆«¿»»ƒ¿ƒ»∆

È‰ ,Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¬≈
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ח    

ה ּׂשכר  ּגם  ולכן ּבתח ּתֹונים , היא  ְְְְִִֵַַַַַָָָָָההמ ׁשכה 

ֿ ּכן  ּגם  ה ּוא  זֹו עב ֹודה  עב ּור  ל ּנׁשמה  ְֲֲִֵֶַַַַָָָׁשּמּגיע 

האלקים  אל  ּתׁשּוב  "והר ּוח  להיֹות  ֿ זה ,  ּדר ֿ ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹעל 

מל ּבׁשת  נׁשמה  למ ּטה , ּבהיֹות ּה ּגם  נתנּה" ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻא ׁשר 

ֿ ידי  על  ּבּנׁשמה  ׁשּנע ׂשה  העל ּיה  ענין וזה ּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבג ּוף .

נמצאת  ׁשה ּנׁשמה  זֹו ּבדר ּגה  ׁשּגם  ּבּגּוף , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָירידת ּה

ּתׁשּוב  "והר ּוח  אצל ּה נהיה  ּבּגּוף , מל ּבׁשת  ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻלמ ּטה 

ׁשני  יׁשנם  זֹו ּובעל ּיה  נתנּה", א ׁשר  האלקים  ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹאל 

ה ּנׁשמה  ּבהיֹות  ׁשּגם  ׁשּזה  אחד , ענין ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָענינים .

ּבעצמ ּות ֹו ּדב ּוקה  להיֹות  ח ֹוזרת  היא  הרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָלמ ּטה 

נתנּה") א ׁשר  האלקים  אל  ּתׁשּוב  ("והר ּוח   ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹית ּבר

ּבעצמ ּות ֹו התק ּׁשר ּות ּה ּתֹוקף  על  מ ֹורה  זה  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָהרי

ּבּתניא  ה ּמבאר   ּדר ֿ ועל  . החטא ,14ית ּבר ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

, ית ּבר א ּתֹו באמנה  היתה  החטא  ּבׁשעת  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּגם 

התק ּׁשר ּות ּה ּתֹוקף  על  מ ֹורה  ו"א ּתֹו" ְְְְִִֶֶֶַַָָָׁש"אמנה "

ּבענין  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  החטא , ּבׁשעת  ּגם  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנׁשאר 

נע ׂשה  למ ּטה  ׁשּגם  ׁשזה  למ ּטה , ה ּנׁשמה  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָירידת 

זה  הרי נתנּה" א ׁשר  האלקים  אל  ּתׁשּוב  ְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ"והר ּוח 

ּבעצמ ּות ֹו ה ּנׁשמה  התק ּׁשר ּות  ּתֹוקף  על  ְְְְְִֶֶַַַַָָמ ֹורה 

ּגם  ּפֹועלת  ה ּנ"ל  ׁשהעב ֹודה  ׁשני, וענין . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָית ּבר

ׁשה ּגּוף  ּבאפן לא  היא  ּבּגּוף  ּופע ּולת ּה ה ּגּוף , ְְִֶֶַַַַָָֹֹעל 

ּבמציא ּות ֹו, נׁשאר  ׁשה ּגּוף  ּכמ ֹו ּגם  א ּלא  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמת ּבּטל ,

ׁשע ֹוׂשה  מה  והינּו, עליו, ּפֹועלת  ה ּנׁשמה  ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ע ּקר " ונפ ׁשֹו טפל  .15"ּגּופ ֹו ְְִֵַָָ

LÈÂ' ּתֹורה ּב'ל ּקּוטי ה ּמבאר  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

קד ֹוׁשים  ׁשל 16ּפר ׁשת  ּפר ׁשה  (החסידי'ׁשע  ְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ה  על  ה ּזה ) ּבּׁשב ּוע  ה ּׁשנּיה  ּכי 17ּפס ּוק ה ּפר ׁשה  ְִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ּגֹו', מאכל  עץ  ּכל  ּונטע ּתם  הארץ  אל  ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָתב ֹוא ּו

ה ּוא  ה ּדברים  סדר  ּדה ּנה  מ ּובן, אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּדלכא ֹורה 

ּתח ּלה  למעלה , מ ּלמ ּטה  ה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּכסדר 
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‰ÎLÓ‰‰ והגילוי,ÌÈBzÁ˙a ‡È‰ הגשמית המציאות גדרי  בתוך  ««¿»»ƒ¿«¿ƒ

BÊהתחתונה, ‰„BÚ eÚ ‰ÓLpÏ ÚÈbnL ÎO‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««»»∆«ƒ««¿»»¬¬»
,‰ÊŒCcŒÏÚ ÔkŒÌb ‡e‰, ניתן השכר  שעבורה לפעולה דומה והשכר  «≈«∆∆∆

Áe‰Â" ˙BÈ‰Ï הנשמה,"d˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz ƒ¿¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»
ומקורה  לשורשה העליון ,להתעלות

‰ÓL ,‰hÓÏ d˙BÈ‰a Ìb«ƒ¿»¿«»¿»»
Ûe‚a ˙LaÏÓ הזה בעולם גשמי  ¿À∆∆¿

התחתון .

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ הגדולה ¿∆ƒ¿«»¬ƒ»
ÓLpa‰נפעלתNÚpL‰והנפלאה ∆«¬»«¿»»

ÌbL ,Ûeba d˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»»«∆«
˙‡ˆÓ ‰ÓLp‰L BÊ ‰b„a¿«¿»∆«¿»»ƒ¿≈

,Ûeba ˙LaÏÓ ‰hÓÏ ולכאורה ¿«»¿À∆∆«
עליה  ויש בהגבלות נתונה היא

ֿ מקום  מכל  והסתרים, «¿È‰ƒ‰העלמות
Ï‡ eLz Áe‰Â" dÏˆ‡∆¿»¿»«»∆
,"d˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»

BÊ ‰iÏÚe הנשמה של  ההתעלות «¬ƒ»
באלוקות  למעלה ומקורה לשורשה

ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ באה וההתעלות ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
דברים. בשני  ביטוי  לידי 

‰fL ,„Á‡ ÔÈÚהעובדהÌbL ƒ¿»∆»∆∆∆«
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰a מלובשת ƒ¿«¿»»¿«»

הזה, בעולם גשמי  ‰È‡בגוף È‰¬≈ƒ
‰˜ec ˙BÈ‰Ï ˙ÊBÁ בשורשה ∆∆ƒ¿¿»

העליון  Ca˙Èומקורה B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz Áe‰Â")¿»«»∆»¡…ƒ
‰BÓ ‰Ê È‰ ("d˙ L‡¬∆¿»»¬≈∆∆

Û˜Bz ÏÚועוצמתd˙eM˜˙‰ «∆ƒ¿«¿»
Ca˙È B˙eÓˆÚa היא ולכן  ¿«¿ƒ¿»≈

בעצמיות  דבוקה להיות מסוגלת

ובגוף  למטה כשהיא גם האלוקות

‰‡nגשמי . CcŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»
‡Èza14ÌbL ,‡ËÁ‰ ÔÈÚa ««¿»¿ƒ¿««≈¿∆«

‰È˙‰אפילו  ‡ËÁ‰ ˙ÚLaƒ¿««≈¿»¿»
Ca˙Èהנשמה  Bz‡ ‰Ó‡¿»¿»ƒƒ¿»≈

עושה  האדם בפועל  שבמעשה ולמרות

הנשמה  ה', רצון  נגד  שהוא מעשה

לאלקות, בנאמנותה נשארת עצמה

"Bz‡"Â "‰Ó‡"L אלה ביטויים ∆»¿»¿ƒ
הנאמנות  את המדגישים התניא בספר 

מצב, בכל  באלקות הנשמה של  Û˜Bzוהדביקות ÏÚ ‰BÓ ועוצם ∆«∆
d˙eM˜˙‰ הנשמה זה‡LpLשל  ‰ËÁ‡,תוקף ˙ÚLa Ìb ƒ¿«¿»∆ƒ¿»«ƒ¿««≈¿

‰fÓeהחטא בשעת גם קיימת באלקות הנשמה של  שהדביקות ÔeÓמכך  ƒ∆»
ÌbL ‰ÊL ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ÔÈÚa Ìb הנשמה בהיות «¿ƒ¿«¿ƒ««¿»»¿«»∆∆∆«

‰hÓÏ זאת בכל  מאלוקות, בריחוק היא "Áe‰Âולכאורה ‰NÚ ¿«»«¬∆¿»«
"d˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz דבוקה להיות חוזרת והנשמה »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

ומקורה, BÓ‰בשורשה ‰Ê È‰¬≈∆∆
‰ÓLp‰ ˙eM˜˙‰ Û˜Bz ÏÚ«∆ƒ¿«¿«¿»»

Ca˙È B˙eÓˆÚa התקשרות שזו  ¿«¿ƒ¿»≈
דבר  ששום תקיפה כך  וכל  חזקה כך  כל 

בה. פוגע לא

Ï"p‰ ‰„BÚ‰L ,ÈL ÔÈÚÂ¿ƒ¿»≈ƒ∆»¬»««
הנשמה  ידה שעל  התשובה עבודת

העליון  למקורה יש ÏÚBt˙חוזרת ∆∆
השפעה  ‰Ûeb,לה ÏÚ Ìb«««
d˙ÏeÚÙe עבודת של  ההשפעה ¿»»

למקורה, הנפש השבת התשובה,

Ûeb‰L ÔÙ‡a ‡Ï ‡È‰ Ûeba«ƒ…¿…∆∆«
Ïha˙Ó,להתקיים Ìbוחדל  ‡l‡ ƒ¿«≈∆»«

‡L Ûeb‰L BÓk¿∆«ƒ¿»
,B˙e‡ÈˆÓa וכל הגדרים כל  עם ƒ¿ƒ

גשמית,ההגבלות  כמציאות הגוף של 

˙ÏÚBt ‰ÓLp‰ È‰ ומשפיעה ¬≈«¿»»∆∆
‰NBÚL ‰Ó ,eÈ‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿«¿«∆∆
התניא, בספר  הזקן  רבנו  כלשון 

ÏÙË BÙeb" לנשמה BLÙÂובטל  »≈¿«¿
"wÚ15 הגוף שביטול  ומובן  ƒ»

עליו . ומשפיע עליו  פועל  לנשמה

‰Ê M˜Ï LÈÂ הפעולה עניין  ¿≈¿«≈∆
הגשמי  הגוף על  הנשמה של  וההשפעה

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡n‰ ÌÚƒ«¿…»¿ƒ≈»
ÌÈLB„˜ ˙Lt16 »»«¿ƒ

‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰) הפרשה' «¬ƒƒ∆»»»
‰iM‰החסידית' ‰Lt‰ ÏL∆«»»»«¿ƒ»

˜eÒt‰ ÏÚ (‰f‰ ÚeMa17 «»««∆««»
על  מפירות המדבר  האכילה איסור 

‰‡ıערלה  Ï‡ e‡B˙ Èkƒ»∆»»∆
,'Bb ÏÎ‡Ó ıÚ Ïk ÌzÚËe¿«¿∆»≈«¬»

‰B‡ÎÏc‰p‰c ,ÔeÓ BÈ‡ ¿ƒ¿»≈»¿ƒ≈
ÌÈc‰ „Ò התורה דיני  של  ≈∆«¿»ƒ

בשנותיו  העץ פירות באכילת

„Òkהראשונות  ‡e‰¿≈∆
˙eÏLÏzL‰ הדברים של ƒ¿«¿¿

‰hÓlÓ מוחלט איסור  של  הם ÏÚÓÏ‰,ממצב העץ פירות בו  למצב ƒ¿«»¿«¿»
מפרט, שהכתוב כפי  העץ lÁz‰קודש, קיום של  ראשון  "LÏLבשלב ¿ƒ»»…
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ט      

ּבחינת  ה ּוא  ערלים ", להם  יהיה  ׁשנים  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ"ׁשל ׁש

ה ּלּולים  קד ׁש ּגֹו' הרביעית  "ּוב ּׁשנה  מרע ", ְִִִִֵֶַָָָָֹ"ס ּור 

כ ּו' ּביר ּוׁשלים  ׁשא ֹוכל ֹו האכילה 18להוי'" ּדגמת  ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֻ

ואינֹו ט ֹוב ". "ע ׂשה  ּבחינת  ֿ ט ֹוב , ויֹום  ְְְְֲִֵֵַַָּבׁשּבת 

ּבכל  לאכלם  מ ּתר  החמיׁשית  ׁשּבּׁשנה  מה  ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻמ ּובן,

האכיל ֹות  רב  ואדר ּבה , חל , ׁשל  ּבאפן וגם  ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹמק ֹום ,

וימים ֿ ּבׁשּבת ֹות  ולא  החל  ּבימ ֹות  האכיל ֹות  ְְְֲִִִֵַַָָָֹֹהן

ּבזה  והענין החמ ׁשית 19ט ֹובים . ה ּׁשנה  ׁשּיתר ֹון , ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

לברר  ׁשּבכח ּה יֹותר , נעלית  עב ֹודה  ׁשהיא  ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹה ּוא 

ּדרכי "ּבכל  להיֹות  - ה ּגׁשמ ּיים  ה ּדברים  את  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּגם 

ל ׁשם 20ּדעה ּו" מע ׂשי "ּכל  מ ּזֹו ויתרה  , ְֲִִֵֵֵֶַָָָ

ּכׁשחסר 21ׁשמים " (ּגם  "מע ׂשי" ּבהיֹותם  ׁשּגם  , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

 ּדר ֿ ועל  ׁשמים ", "ל ׁשם  הם  הרי "ּדעה ּו"), ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָענין

טפל  "ּגּופ ֹו להיֹות  ה ּגּוף  על  ּגם  ׁשּפֹועל  ְִֵֵֶַַַַַָה ּנ"ל 

ע ּקר ". ְְִַָונפ ׁשֹו

ÔBˆŒÈ‰ÈÂ,א ּלּו ּבענינים  ה ּדּבּור  ֿ ידי ׁשעל  ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶַַָ

ּבארץ  ה ּתל ּויֹות  מצ ֹות  לק ּיּום  ְְְִִֶַָָָנב ֹוא 

ּובתכלית  ֿ לבא , לעתיד  יהיה  ׁשּזה  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹּבפעל ,

לא  וזה  עליה ", יֹוׁשביה  "ּכל  יהיּו ׁשאז ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹה ּׁשלמ ּות 

היה  האם  לע ּין יׁש (וגם  ׁשני, ּבית  ּבזמן ּגם  ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהיה 

ע ׂשרת  ׁשּגל ּו לאחר  רא ׁשֹון ּבית  ּבזמן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּכן

יהיּו ׁשאז ֿ לבא  לעתיד  ֿ ׁשאיןּֿכן מה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹה ּׁשבטים ),

ּבענינים  ׁשה ּדּבּור  ּובפרט  עליה ". יֹוׁשביה  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ"ּכל 

ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ה ּתֹורה , ּבפנימ ּיּות  ה ּוא  ְְִִִִֵֶֶַָָא ּלּו

ה ּנ"ל  ׁשּמאמר  ׁשּזה ּו ח ּוצה , ה ּמעינֹות  ְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָהפצת 

ּבזה  וי ׁשנֹו "אחרי ", ּבפר ׁשת  ה ּוא  ּתֹורה ' ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּב'ל ּקּוטי 

צדק ' מה 'ּצמח  ּבא ּור  ּגם 22ּגם  נד ּפס  ולאחר ֹונה  , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

האמצעי  ּבעמר 23מאדמ ֹו"ר  לל "ג  ּגם  וׁשּי , ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי ה ּוא  ּגם 24ׁשענינֹו ׁשּלכן , ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
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שם.)18 ובפירש"י  כד ואילך.)19שם, 137 ע ' ח "ז לקו"ש ו.)20ראה ג, מי "ב .)21משלי  פ "ב  פרשתנו )22אבות אוה"ת

ואילך. א'נה ע ' ואילך. תתכז ע ' ואילך. תקסו ע ' צח . ואילך.)23ע ' תפד ע ' ח "ב  ויקרא האמצעי  אדמו"ר ראה )24מאמרי 

    
,"ÌÈÏÚ Ì‰Ï ‰È‰È ÌÈL באכילה אסורים הפירות אלה ובשנים »ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ

'Bb ˙ÈÚÈ‰ ‰Me" ,"ÚÓ eÒ" ˙ÈÁa ‡e‰ הם העץ פירות ¿ƒ«≈»«»»»¿ƒƒ
'eÎ ÌÈÏLeÈa BÏÎB‡L "'ÈÂ‰Ï ÌÈÏel‰ L„˜18 ועל בקדושה …∆ƒƒ«¬»»∆¿ƒ»«ƒ

היא  הרביעית בשנה הפירות ואכילת מיוחדות, הלכות ‰‡ÏÈÎ‰פי  ˙Ó‚cÀ¿«»¬ƒ»
,BËŒÌBÈÂ ˙aLa אכילה שהיא ¿«»¿

מצוה  BË".של  ‰NÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«¬≈
ÔeÓ BÈ‡Â בשלוש האיסור  ולאחר  ¿≈»

השנה  פירות הראשונות, השנים

להתפלא  יש 'קודש', הם »Ó‰הרביעית
zÓ ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL∆«»»«¬ƒƒÀ»
Ì‚Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏÎ‡Ï¿»¿»¿»»¿«
 ,‰a„‡Â ,ÏÁ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆…¿«¿«»…

˙BÏÈÎ‡‰ האדם ‰Ôשל  »¬ƒ≈
ÏÁ‰ ˙BÓÈa ˙BÏÈÎ‡‰ שהן »¬ƒƒ«…
מצווה  עצמן  בהן  שאין  …¿ÏÂ‡אכילות
ÌÈBËŒÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa בהם ¿«»¿»ƒƒ

לאחר  ולכאורה מצווה, היא האכילה

למעלה, מלמטה 'השתלשלות' שהייתה

הראשונות  השנים שבשלוש בתחילה

הרביעית  ובשנה אסורים היו  הפירות

היו  החמישית בשנה הרי  קודש, היו 

להיות  ומדוע צריכים יותר  נעלה במצב

חול  הן  הפירות החמישית בשנה

רגילה? אכילה היא ואכילתן 

‰Êa ÔÈÚ‰Â19, שאכן הוא ההסבר  ¿»ƒ¿»»∆
למעלה  מלמטה של  סדר  כאן  יש

רגילים  הפירות שבה החמישית ובשנה

שבה  הרביעית השנה לגבי  מעלה יש

קדושים  ‰M‰הפירות ÔB˙iL∆ƒ¿«»»
‡È‰L ‡e‰ ˙ÈLÓÁ‰ דווקא «¬ƒƒ∆ƒ

רגילים  הפירות שבה «¬BÚ„‰ה השנה
Ï dÁÎaL ,˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆¿…»¿»≈

ולהעלות להפריד  מהרע הטוב את

לקדושה  ‰ÌÈcאותו  ˙‡ Ìb«∆«¿»ƒ
˙BÈ‰Ï  ÌÈiÓLb‰ הכתוב כלשון  ««¿ƒƒƒ¿

e‰Úc"במשלי  EÈÎc ÏÎa"20, ¿»¿»∆»≈
מדובר  החול כלומר , מעשי  ב'דרכיך ',

בהם  גם זאת ובכל  האדם של  הרגילים

הוא  החול , בענייני  העיסוק כדי  ותוך 

ה' את BfÓיודע ‰˙ÈÂ דרגה ויש ƒ≈»ƒ
בפרקי  ז "ל  חכמינו  כהוראת גשמיים, בדברים ראוי  עיסוק של  יותר  גבוהה

ÌÈÓL"אבות, ÌLÏ EÈNÚÓ Ïk"21"EÈNÚÓ" Ì˙BÈ‰a ÌbL , »«¬∆¿≈»«ƒ∆«ƒ¿»«¬∆
האדם  של  חול  "e‰Úc"מעשי  ÔÈÚ ÒÁLk Ìb) והכרה ידיעה ואין  «¿∆»≈ƒ¿«»≈

‰Ìבאלוקות  È‰ החול ), ÌÈÓL",מעשי  ÌLÏ" אכילה למשל  כמו  ¬≈≈¿≈»«ƒ
בכסף  להשתמש כדי  בפרנסה עיסוק ולהתפלל , ללמוד  כוח לאדם שיהיה כדי 

ומצוות  תורה ÏÚBtLלענייני  Ï"p‰ CcŒÏÚÂ למקורה הנשמה התעלות ¿«∆∆««∆≈
והשפעה  פעולה לה יש התשובה עבודת ידי  על  ‰Ûebושורשה ÏÚ Ìb«««

ÏÙË BÙeb" ˙BÈ‰Ï לנשמה ובטל  ƒ¿»≈
."wÚ BLÙÂ¿«¿ƒ»

eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ
,el‡ ÌÈÈÚa ההלכות פרטי  כולל  ¿ƒ¿»ƒ≈

השנה  פירות ואכילת האילן  פירות של 

בירושלים  Ìei˜Ïהרביעית ‡B»¿ƒ
,ÏÚÙa ı‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓƒ¿«¿»»∆¿…«

,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ‰fL בימות ∆∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
Ê‡Lהמשיח  ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙e¿«¿ƒ«¿≈∆»

"‰ÈÏÚ ‰ÈLBÈ Ïk" eÈ‰Èƒ¿»¿∆»»∆»
קדושת  הזה היא ובמצב הארץ

ÔÓÊaבשלימות, Ìb ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»«ƒ¿«
,ÈL ˙Èa חורבן לאחר  בית כי  «ƒ≈ƒ

ישראל  בני  כל  לא בבל  וגלות ראשון 

לארץ  ‰‡Ìחזרו  ÔiÚÏ LÈ Ì‚Â)¿«≈¿«≈«ƒ
ÔBL‡ ˙Èa ÔÓÊa Ôk ‰È‰»»≈ƒ¿««ƒƒ
ÌÈËM‰ ˙NÚ eÏbL Á‡Ï¿««∆»¬∆∆«¿»ƒ
כל  לא למעשה כאשר  זמן  באותו  האם

הארץ  קדושת בארץ, היו  ישראל  בני 

בשלימות  ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óהיתה ,(«∆≈≈
‡ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח Ê‡Lבימות ∆»ƒ»…∆»

"‰ÈÏÚ ‰ÈLBÈ Ïk" eÈ‰È שהרי ƒ¿»¿∆»»∆»
הארץ. כנפות מכל  גלויות קיבוץ יהיה

el‡ ÌÈÈÚa eac‰L ËÙeƒ¿»∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ תורת ƒ¿ƒƒ«»

‰Ùˆ˙החסידות, ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¬»«
e‰fL ,‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ זה ענין  ««¿»»∆∆

והתפשטות  תורת הפצת של  המעינות

בכך  גם ביטוי  לידי  בא החסידות

ÈËewÏ'a Ï"p‰ Ó‡nL∆«¬»««¿ƒ≈
,"ÈÁ‡" ˙LÙa ‡e‰ '‰Bz»¿»»««¬≈
מעלת  על  האמור  הפסוק מופיע בה

ה'' לפני  יכפר ... הזה ביום 'כי  התשובה

‰Êa BLÈÂ הנזכר במאמרÌb ¿∆¿»∆«
'˜„ˆ ÁÓv'‰Ó e‡a22, ≈≈«∆«∆∆

Ìb Òt„ ‰BÁ‡ÏÂ על ביאור  ¿»«¬»ƒ¿««
גם מאמר  ‰‡ÈÚˆÓזה "BÓ„‡Ó23ÓÚa ‚"ÏÏ Ìb CiLÂ יום , ≈«¿»∆¿»ƒ¿«»«¿«»…∆

של  אלה ההילולא בימים החל  יוחאי  בן  שמעון  Èelbרבי  ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»ƒ
˙eiÓÈt של Bz‰24‰ÊaL‰הסודות ‰ÁÓO‰ Ìb ÔÎlL , ¿ƒƒ«»∆»≈««ƒ¿»∆»∆
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הח ּלּוק  ׁשּזה ּו ּגל ּויה , ׂשמחה  היא  ׁשּבזה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָה ּׂשמחה 

היה  ּבאדר  ׁשז' ּבעמר , לל "ג  ּבאדר  ז' ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבין

נע ׂשה  ּכ ֿ אחר  ורק  כ ּו' הפכי ענין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמ ּתח ּלה 

ּגם  היה  ּבעמר  ל "ג ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  כ ּו', ְִֵֵֶֶַַַָָָָֹׂשמחה 

ּגל ּויה  ׂשמחה  ׁשל  ענין זאת 25מ ּתח ּלה  וע ֹוד  , ְְְְְִִִִֶָָָָֹ

וׁשב ּוע  ׁשּבה ֹוד , ה ֹוד  ּבספירת  ה ּוא  ּבעמר  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹׁשּל"ג 

ּתח ּתֹון, הכי  ּבחינת  העמר , ספירת  ׁשל  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָֹהחמיׁשי

עליֹונה , הכי ּבחינה  עם  מתק ּׁשר  זה  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָוהרי

למעלה  ׂשמחה  כ ּו', עליֹון מ ּגדר  ּגם  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה 

והג ּבלה  מדידה  ּבאים 26מ ּכל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

על  ע ֹולם  וׂשמחת  וה ּׁשלמה , האמ ּתית  ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻל ּגא ּלה 

.27רא ׁשם  ָֹ
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הילולא  בעומר ,שמחת ל "ג  ביום e‰fLדרשב"י  ,‰ÈeÏb ‰ÁÓN ‡È‰ƒƒ¿»¿»∆∆

˜elÁ‰ ההבדל„‡a 'Ê ÔÈa רבנו משה של  ההילולא ÏÏ"‚יום «ƒ≈«¬»¿«
,ÓÚa של ההילולא ÔÈÚרשב"י יום ‰lÁzÓ ‰È‰ „‡a 'ÊL »…∆∆«¬»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

,'eÎ ‰ÁÓN ‰NÚ CkŒÁ‡ ˜Â 'eÎ ÈÎÙ‰ ז "ל חכמינו  כמאמר  »¿ƒ¿«««««¬»ƒ¿»
שנפל  "כיוון  מגילה) (במסכת בגמרא

שמחה  (המן ) שמח אדר , בחודש פור 

שמת  בירח הפור  לי  נפל  אמר : גדולה.

באדר  שבשבעה יודע היה ולא משה בו 

רש"י  ופירש נולד ". באדר  ובשבעה מת

על  שיכפר  הלידה יום הוא "כדאי 

ליום  היחס שבתחילה היינו  המיתה",

בלתי  כדבר  היה רבינו  משה הסתלקות

גובר  ישראל  של  מזלם אין  שבו  רצוי 

התהפך  כך  אחר  ורק שמח, המן  ולכן 

מסוגל  יום שהוא והתברר  הדבר 

משה, לידת יום גם הוא כי  לישראל ,

‰È‰ ÓÚa ‚"Ï ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«»…∆»»
‰ÁÓN ÏL ÔÈÚ ‰lÁzÓ Ìb«ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿»

‰ÈeÏb25 לשמוח כי ציווה רשב"י  ¿»
הסתלקותו , lL"‚ביום ˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«

„B‰ ˙ÈÙÒa ‡e‰ ÓÚa»…∆ƒ¿ƒ«

,„B‰aL אפילו ואין  באלוקות והשגה הבנה אין  אם שגם הכוונה ה' בעבודת ∆¿
להודות. שצריך  הודאה לפחות יש האלוקית, לאמת והסכמה »«¿ÚeLÂהודאה

,ÔBzÁz ÈÎ‰ ˙ÈÁa ,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÏL ÈLÈÓÁ‰ המידות שכן  «¬ƒƒ∆¿ƒ«»…∆¿ƒ«¬ƒ«¿
כי  שבהוד ' ב'הוד  עצמה ובהוד  ההוד , במידת מסתיימות האדם של  הפנימיות

התקשרות  הוא תפקידן  ומלכות יסוד 

– מגופא" "לבר  והן  לזולת והשפעה

עצמו  לגוף Ê‰מחוץ È‰Â דווקא «¬≈∆
הודאה, שבמידות, התחתונה הבחינה

ÈÎ‰ ‰ÈÁa ÌÚ M˜˙Óƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¬ƒ
,‰BÈÏÚ אפשר ההודאה ידי  על  כי  ∆¿»

מהבנה  שלמעלה למה גם להתחבר 

העליונה  הבחינה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והשגה,
,'eÎ ÔBÈÏÚ „bÓ Ìb לגביה כי  «ƒ∆∆∆¿

ומטה  «¿ÁÓNƒ‰שווים,מעלה
‰„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â26‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לימוד , ¿«¿»»¿«¿≈∆
יום  של  עניינו  התורה, פנימיות והפצת

דרשב"י , הילולא בעומר  ÌÈ‡a»ƒל "ג 
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»

ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ נצחית ÏÚשמחה ¿ƒ¿«»«
ÌL‡27. …»
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 ידוע לחיות ש "צריכים  הזקן רבינו פתגם 
השייך  התורה  חלק  עם  "לחיות " - הזמן" עם 
לכך  נוסף  כלומר , השבוע . פרשת  זה , לזמן במיוחד 
הזמן  שמצד  ההוראות  עם  "לחיות " שצריכים 

השבוע ,עצמו  פרשת  עם  גם  "לחיות " צריכים  ,
הכתוב  כלשון האדם , בחיי הוראות  ממנה  ללמוד 

לבו"."והחי  אל  יתן

שהן  כפי פרשיות  שתי שקורין זה  ובשבוע 
לימוד  (גם ) צ "ל  – "קדושים " "אחרי" – מחוברות 
בהתאם  אחד , בתוכן הוראה  משתיהן, והוראה 
אחת , (בשבת  אחת  לפרשה  הפרשיות  שתי לחיבור 

בלבד ). קרואים  וז'

והוראה  לימוד  על  להתעכב  יש  - לראש  ולכל 
והן מ  "אחרי", פרשת  התחלת  (הן הפרשה 

"קדושים " פרשת  הביאור התחלת  גם  כולל  ,(
מקרא " של  "פשוטו רש "י, השייך בפירוש  לימוד  ,

למקרא " חמש  מ "בן מישראל , עד לכאו"א  ,
צריכים  הם  שגם  התורה , ובידיעת  בשנים  לגדולים 

רש "י  פירוש  עם  חומש  הפשט ,ללמוד  מדרך  החל  ,
מופלאים " ל "ענינים  תורה "ועד  של  ,ו"יינה 

כדלקמן.

 פר אל התחלת  ה ' "וידבר  - "אחרי" שת 
אהרן  אל  דבר  גו' אהרן בני שני מות  אחרי משה ,

גו'". הקודש  אל  עת  בכל  יבוא  ואל  אחיך 

בעבודתו  וההוראה  הלימוד  מהו להבין: וצריך 
בקשר  (לאהרן) מהציווי מישראל  כאו"א  של 
עת  בכל  יבוא  (ש "אל  הקודש  אל  לכניסה  ובשייכות 

ל  השייך  ענין זה  הרי – וגו") הקודש  אל  
שייך  זה  שאין ועאכו"כ  סתם , לכהנים  ולא  בלבד ,

ישראל ?! לכל 

וההוראה  הלימוד  לבאר  אפשר  הי' לכאורה ,
רש "י: פירוש  ע "פ  – מישראל  לכאו"א 

אחרי  משה  אל  ה ' "וידבר  התיבות  מעתיק  רש "י
הי' ת "ל , "מה  ומפרש ; וגו", אהרן בני שני  מות 
שנכנס  לחולה  משל  מושלו, עזרי' בן אלעזר  רבי
תשכב  ואל  צונן תאכל  אל  לו אמר  רופא , אצלו
תשכב  ואל  צונן תאכל  אל  לו ואמר  אחר  בא  בטחב ,
יותר  זרזו זה  פלוני, שמת  כדרך  תמות  שלא  בטחב 
אהרן". בני שני מות  אחרי נאמר  לכך  הראשון, מן

כללית  הוראה  למדים  שמזה  לומר , יש  ולכאורה 
מספיק  שלא  - התומ "צ  בקיום  הזירוז לאופן בנוגע 
גם  ולומר  להוסיף  יש  אלא  בלבד , הציווי לומר 
יותר  זרזו ש "זה  כו'", כדרך  כו' "שלא  כו', התוצאה 

הראשון". מן

 ההוראה לפרש  אין שפיר , דייקת  כד  אמנם ,
(מאופן  זו שהוראה  לכך  נוסף  כי האמור , באופן
יבוא  ("אל  הציווי לתוכן כ "כ  שייכת  אינה  הזירוז)
גופא ) הזירוז (באופן המשל  פרטי גם  הרי גו'"),
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ואילך .1) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ג ' יום" "היום
דימי2) שבת (ב) השבת, דיום הענין כללות (א) ובנדו"ד :

(1) – אייר* י "ג  (1) ,( 29 הערה לקמן (וראה פסח ספה"ע
"אחד "***, בגימטריא י "ג , דמספר המיוחד  העילוי  (2 ) שני **,
יום  החמישי ), (ביום בעומר ל "ג  מתברך  שממנו השבת (ד )
הקהל  בשנת – זה וכל  (ה) ס"י ), לקמן (וראה רשב"י  של  שמחתו

וּתׂשמח . ּתׂשמח  ושנת ס"ח ), לקמן ְְִַַַ(וראה
ב.3) ז, קהלת
(4- תורה זו כו' חיים ראה ב) ל , (קידושין ממארז"ל  להעיר

בתחילתה. תזו"מ  ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר
פ'5) התחלת קורין מחוברין ֿ קדושים אחרי  שכאשר דאף

הקריאה, באמצע – גופא (ולרביעי  הרביעי  לקרוא קדושים
גורע  לא ואפילו מבטל  זה אין – אחרי ) פ' לסוף אחד  בהמשך 
אותה  כשקורין קדושים פ' דהתחלת המיוחדת החשיבות את ח "ו

בפ"ע.
ח .6) ג , בראשית פירש"י 
ספ"ה.7) אבות

            
          

       
          

 
        
           

        

תרגום,8) ואחד  מקרא שנים דקריאת מהחיוב להעיר
הפרשה  כל  ולומד  חוזר הג ' ובפעם מקרא פעמים ב' ש"הקורא
יותר", מפרש שהוא מהתרגום, יותר מועיל  ה"ז . . פירש"י  עם
(שו"ע  פירש"י " וגם התרגום לקרות לו יש שמים ירא "כל  ולכן

ס"ב). סרפ"ה או"ח  אדה"ז
א).9) (קפא, שלו שבועות במס' של "ה

שבט .10) כ "ט  יום" "היום



יב      

מתאימים  ואינם  הכתוב , לתוכן רק  מתאימים 
התומ "צ : לקיום  בנוגע  הזירוז ֿ דבר  על  להוראה 

"שלא  במשל  פלוני",כדרך האזהרה 
ד " הענין לתוכן בהתאם  - היא   בני שני

"שלא  גו'", יבוא  "ואל  שלכן, כדרך אהרן",
בניו" .שמתו

"חולה "וה "משל  רופא ", אצלו שנכנס 
(וכן  ובניו אהרן של  למצבם  בהתאם  - הוא  דייקא ,

ישרא  עם  נדב כללות  דמיתת  המאורע  בגלל  ל )
" דוגמת  צורך ואביהוא , שהי' כך , כדי עד  ,"

תפרעו  אל  "ראשיכם  ובניו לאהרן מיוחד  בציווי
מקום "וגו'" של  שמחתו תערבבו "אל  , ובנוגע)

בית  כל  "ואחיכם  בקרא " מפורש  – ישראל  לכל 
ה '" שרף  אשר  השרפה  את  יבכו ).ישראל 

בקיום  הזירוז ֿ דבר  על  להוראה  בנוגע  אבל ,
הרי: - התומ "צ 

" למשל  שייכות  אין אצלו א ) שנכנס 
 ל "אדם ֿ לראש  לכל  ניתנו התורה  ציוויי כי - "
אדם ישר " ,'וכו בדעותיו בנפשו , שלא)

צ "ל  אצלו) ש (גם  חולי), לידי מלכתחילה  יבוא 
אבל  כו", כדרך  כו' "שלא  לו שאומרים  עי"ז הזירוז

ד " באופן זה  אצלואין אינו שנכנס  כי ,"
זירוז  תוספת  ֿ אם  כי לרופא , זקוק  ואינו חולה ,

הנפש  בריאות  .בשמירת 

"שלא  בהדגשה  צורך  ואין ש ב ) כדרך 
גם  שייך  העונש  הזכרת  ע "י הזירוז כי - פלוני"
החיים , העדר  חמור , הכי עונש  בהם  שאין בענינים 

הכי  קל , שענשם  בענינים  גם  אלא  ֿ ליצלן, רחמנא 
קל .

ש  בלבד  זו לא  - מזה  יתירה  ג )  לפרטי
"שלא  רופא ", אצלו שנכנס  ("חולה  הנ"ל  המשל 
יש  – אדרבה  אלא  פלוני"), שמת  כדרך  תמות 

 מלהזכירם פיו אדם  יפתח  "אל  משום 
?!כו'

 ב שאלה  בהקדים  ויובן :

של  מענין משל  להביא  צריך  שרש "י אמת  הן
מכיון  פלוני") שמת  כדרך  תמות  ("שלא  מיתה 

"שב  נאמר   אבל - אהרן" בני שני
ב  השאלה  את  מתרץ  זה  אין עדיין  מכיון :

ל  ציווי אודות  יקיים שמדובר  בוודאי -
הוצרך הציווי  ומדוע  עונש , של  אזהרה  ללא  גם 

אזהרת  אהרן", בני שני מות  "אחרי להדגיש  הכתוב 
ומאיֿ החיים , דהעדר  חמור  הכי לעונש  ועד  עונש ,
ישראל ) לכל  (ואפילו לאהרן ציוויים  מכו"כ  שנא 

כלל ?! עונש  אזהרת  בהם  נאמר  שלא 

הענינים  בפנימיות  – בזה  הביאור  לומר  :ויש 

ה ' לפני "בקרבתם  היתה  אהרן, בני שני מיתת 
בחיבת  העליון אור  לפני "שנתקרבו - וימותו"
במיתתם , מרגישים  שהיו הגם  . . מתו ובזה  הקודש ,
כלות  עד  כו' נעימות  לדביקות  מקרוב  נמנעו לא 

מהם " של נפשותם  ענין (רק ) זה  שאין כלומר , ,
והתקרבותם  חיבתם  מגודל  תוצאה  ֿ אם  כי עונש ,

הנפש . כלות  עד  לה '

- למעליותא  - ד "חולה " הפירוש  גם  וזהו
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עה"פ.11) פירש"י 
ו.12) יו"ד , שמיני 
עה"פ.13) פירש"י 
שמתחייב 14) (כפי  כו' השריפה את יבכו ישראל  שכל  כלומר,

ובניו שלאהרן אף שבישראל ), שריפה לערבב מצד  שלא כדי 
אהרן  בני  שני  שמיתת הענין לעצם בנוגע אבל  מקום, של  שמחתו
מאליו, מובן זה הרי  – ישראל  כל  אצל  (חולי ) כו' גדול  צער גרמה

כפשוט . בציווי , צורך  ואין
" רש"י  לשון יומתק הכל ועפ"ז על  מוטלת ת"ח  של  שצרתן

" ולא בה", טעם להתאבל  לבאר רש"י  כוונת אין כי , – כו'"
להתירה  אלא הבכי ', על  לצוות הכתוב כוונת שאין (כשם הבכי '
בנוגע  לימוד  כו'", ת"ח  של  שצרתן (למדים) ש"מכאן ֿ אם כי  כו'),

שבדבר). הסברא על  (נוסף למק"א
כט .15) ז, קהלת
רפ"ב.16) דעות הל ' רמב"ם ראה
(17" ענינים בכמה מ "ש ויראו"וע"ד  ישמעו העם

חולי של  למצב קשר כל  ללא כו', זירוז תוספת – יג ) יז, (שופטים
דוקא.

הנמשל 18) שתוכן דאף – הכתוב תוכן לפירוש בנוגע ושאני 
מו  הראשון") מן יותר זירזו בריא ("זה מאדם משל  ע"פ גם בן

לבאר  משל  מביא (וראב"ע) שרש"י  מכיון מ "מ , כו', קל  ובעונש
 . . "הי ' וגו'", אהרן בני  שני  מות אחרי  גו' "וידבר

בהתאם  המשל  בפרטי  מדייק לכן זה), לפסוק (משל  מושלו"
לפרטי   .

יו"ד :19) א, ישעי ' פירש"י  וראה וש"נ. סע"א. יט , ברכות
לא  למקרא חמש שהבן ואף כו". פיו אדם יפתח  אל  אמרו "מכאן
בחומש  מהפסוקים זה ללמוד  (ואא"פ בישעי ' פירש"י  עדיין למד 

" מדגיש רש"י  שהרי  שלפניו, בודאיובנביאים – כו'") אמרו
כפשוט . לדיבורו, בנוגע כו' ורבו דאביו החינוך  מאופן זה יודע

ימין 20) הטו שלא שבחן "להגיד  השלימות, ובתכלית
("שלא  שינוי  שלילת רק לא היינו, צו), ס"פ (פירש"י  ושמאל "
בלבד  הטי ' לא אפילו אלא ג ), ח , בהעלותך  פירש"י  – שינה"

ֿ זו). שנה צו ש"פ שיחת (ראה
ואילך .21) 120 ע' ח "ז לקו"ש בארוכה ראה – לקמן בהבא
(אחרי ).22) פרשתנו ריש אוה"ח 



יג       

"כיכמ "ש   ובניו שאהרן היינו, אני",
ב  גודל היו מצד  אהבה ", ד "חולת  ומצב  מעמד 

לרוות  יוכל  שלא  להקב "ה  והתשוקה  האהבה 
" חולי, של  מצב  כדי עד  כו', הצמאון

.אהבה "

אהבה ", ד "חולת  ומצב  במעמד  שהיו ומכיון
אל  עת  בכל  יבוא  "ואל  בציווי להוסיף  הוצרך  לכן
("אחרי  בניו" שמתו כדרך  ימות  "שלא  הקודש "
אזהרת  בתור  לא  (בעיקר ) - אהרן") בני שני מות 

בתור  אלא  חמור ), הכי לעונש  (עד  עונש 
 להקב "ה והצמאון האהבה  שגודל  היינו, ,

כניסה  של  למצב  אותו יביא  לא  אהבה ") ("חולת 
" הקודש  אל   לבוא וקרוב  יכול  שעי"ז ,"

הנפש , כלות  וימותו", ה ' לפני ד "בקרבתם  למצב 
תפקידו  למלא  בגוף  נשמה  שישאר  באופן אלא 
בתחתונים  דירה  ית ' לו לעשות  בעולם , ושליחותו

דוקא .

 ללימוד בנוגע  השאלה  גם  מתורצת  עפ "ז
מישראל : לכאו"א  זה  מענין והוראה 

מישראל  לכאו"א  השייך  הו"ע  - ה ' ,אהבת 
מישראל  כאו"א  שאומר  שמע כפי בקריאת 

"ואהבת  יום ) בכל  אלקיך (פעמיים  ה ' את 
גו" שבקטנים ,לבבך  לקטן גם  בפשטות  ומובן .

"זן  שהקב "ה  מאמין בן "מאמין להיותו אשר 
- אותו גם  ֿ ידם  ועל  ואמו, אביו גם  לכל ", ומפרנס 

כו'. עמו שמטיב  הקב "ה  את  אוהב  אזי

מישראל  כאו"א  שאצל  מובן, שכן, ומכיון
להקב "ה  והצמאון האהבה  מדת  להיות  יכולה 

עילוי  אחר  ד "חולת בעילוי לדרגא  עד  ,

אצלו אהבה " לשלול  צורך  שיהי' כך , כדי ועד  ,
הנפש '! ד 'כלות  הענין

"אחרי" פרשת  מהתחלת  שההוראה  ונמצא ,
להדגשת  בנוגע  לא  - (בעיקר ) היא  רש "י, ופירוש 

כו' עונשין לדרגא אזהרת  בנוגע  - אדרבה  אלא  ,
צ "ל  שלכן אהבה ", "חולת  ה ', בעבודת  נעלית 
הקודש ", אל  עת  בכל  יבוא  "ואל  מיוחדת  אזהרה 
עוה "ז  בבירור  ושליחותו תפקידו למלא  ֿ אם  כי

ית '. לו דירה  לעשותו התחתון

 בהמשך יתירה  הדגשה  ניתוסף  הנ"ל  ובכל 
"קדושים ": פרשת  התחלת  - זו בשבת  הקריאה 

ואמרת  ישראל  בני עדת  כל  אל  דבר  גו' "וידבר 
- אלקיכם " ה ' אני קדוש  כי תהיו קדושים  אליהם 

ל  עד ציווי "קדושים ", להיות  שצריכים 
לקדושתו  ודמיון ערך  לה  שיש  כזו נעלית  לקדושה 

" כמ "ש  ית 'ית ', שקדושתו היינו, אני", קדוש 
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ה.23) ב, שה"ש
ואל 24) צונן תאכל  "אל  המשל , פרטי  שאר גם מובנים ועפ"ז

שם. בלקו"ש בארוכה כמבואר – בטחב" תשכב
שהיא 25) ישראל  כללות שבלב מסותרת "אהבה רק לא

ברגש  גלוי ' אהבה גם אלא רפי "ח ), (תניא מאבותינו" לנו ירושה
הלב.

כדי26) כו' לקרותה הקטנים את ש"מלמדין הקטנים, גם
לדבר  ש"משיתחיל  ועד  רפ"ד ), ק"ש הל ' (רמב"ם במצוות" לחנכו
ישראל " שמע מפרשת) ראשון ו(פסוק משה לנו צוה תורה מלמדו
ובמילא, בתחילתן), לאדה"ז ת"ת הל ' ה"ו. פ"א ת"ת הל ' (רמב"ם
הפסוק  גם ואומר יודע למקרא" שנים חמש "בן שנעשה לפני  עוד 

אלקיך ". ה' את "ואהבת
ה.27) ו, ואתחנן
הרי ,28) – שם) ק"ש הל ' (רמב"ם  מק"ש שפטורות נשים וגם

ראשון, פסוק רק (לא ק"ש לומר ישראל  נשי  נהגו שכבר לכך  נוסף
ע) סי ' ריש או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה שמים מלכות עול  קבלת

במצות הן חייבות הפרשה), כל  אלא  משש אחת ,
בכל  רגע אפילו האדם מעל  יפסק לא תמידי  ש"חיובן המצוות

החינוך ). ספר בריש המחבר (אגרת ימיו"

וצמאון 29) תשוקה שענינם – ספה"ע בימי  יתירה ובהדגשה
הערה  וראה אגדה)). (ממדרש פסחים מסכת סוף ר"ן (ראה כו'

הבאה.
הספירה  שהתחלת זו, בשנה מיוחדת שלימות ניתוסף ובזה
כדאיתא  – בשבוע ראשון ביום היא דהספירה) שבוע כל  (והתחלת
היינו, כו'", תמימות הן "אימתי  ובמת"כ ) ג  פ"א, (קה"ר במדרש
ביחס  גם"תמימות" הן תהיינה" תמימות שבתות "שבע שכאשר

השלימות. בתכלית הוא ה"תמימות" ענין אזי  השבוע, לימי 
זו בשבת דהספירה,–ובפרט  הד ' שבוע שנשלם לאחרי 

זו), משבת (ומתברך  בעומר ל "ג  חל  שבו הה', לשבוע ונכנסים
וסוף  "תשלום שבו שבהוד , הוד  החמישי , בשבוע החמישי  יום

שנשלם היינו, המדות", (עם לעיקר (סידור דספה"ע הענין
ואילך ). א דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח )

שער 30) ממנו שחסר "לפי  מ "ט , בגימטריא ש"חולה" להעיר
חסר  למשה ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי  ("חמשים הנו"ן
המצוות  (טעמי  החולי " לו אירע ולזה וש"נ)), ב. כא, (ר"ה אחת"
שע"ב  חמשים ד "ה ב. צז, ברכה לקו"ת וראה וירא. פ' להאריז"ל 
מ "ט  המשכת נעשית שבהם – הספירה ימי  במ "ט  ודוגמתו תרנ"ג ),
הנו"ן  שער לגילוי  ("חולה") וצמאון תשוקה מתוך  בלבד , שע"ב

ובכ "מ ). ואילך . ד  יו"ד , במדבר לקו"ת (ראה החמישים ביום
הוא 31) הראוי ' "האהבה ה"ג : פ"י  תשובה הל ' רמב"ם ראה

נפשו  שתהא עד  מאוד  עזה יתירה גדולה אהבה ה' את שיאהב
כאילו תמיד  בה שוגה ונמצא ה', באהבת קשורה 

 הנשים ואת הקטנים את "כשמלמדין (ה"ה): ומסיים ,"
להם מגלים . . הארץ עמי  וכלל   מעט מעט  

."'כו בנחת
ס"ח .32) לקמן ראה
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היא  אני") ("קדוש   על לציווי
תהיו") ("קדושים  ישראל  של  .קדושתם 

הקדושה  ענין על  שהציווי כך , כדי ועד 
- ֿ תורה  למתן כהקדמה  נאמר  תהיו") ("קדושים 

קדוש " וגוי כהנים  ממלכת  לי תהיו ."ואתם 

כאו"א  של  וביכולתו שבכוחו גם  מובן ומזה 
ד  הקדושה  לדרגת  להגיע  מישראל  -

לי תהיו גדולים ""ואתם  "כהנים  כהנים ",

אל  עת  בכל  יבוא  ש "אל  להזהירו צורך  יש  שאז -
(כנ"ל ). הקודש "

 רש "י פירוש  ע "פ  - בזה  להוסיף  ויש 
"קדושים ": פרשת  בהתחלת 

בני  עדת  כל  אל  "דבר  התיבות  מעתיק  רש "י
זו  פרשה  שנאמרה  "מלמד  ומפרש : ישראל ",

בה ". תלויין תורה  גופי שרוב  מפני בהקהל ,

והסבר : ביאור  דרוש  ולכאורה ,

שאר  לגבי זו, בפרשה  המיוחד  הענין מהו
ובלשון  - תורה  גופי כו"כ  בהם  שיש  פרשיות 

רבינו המדרש  משה  לנו הכתיב  פרשיות  "ג '
מששים  בה  יש  מהן ואחת  אחת  וכל  בתורה ,

ופרשת ששים  פסחים  פרשת  הן, ואלו מצוות .
הדגשה  מצינו לא  ואעפ "כ , קדושים ", ופרשת  נזיקין
ופרשת  פסחים  בפרשת  בהקהל ") כו' ("נאמרה  זו

נזיקין?!

תורה  גופי "רוב  הלשון בדיוק  - בזה  והביאור 
:( וכיו"ב) בה " "כלולין ולא  בה ",

(שלכן  "קדושים " פרשת  של  המיוחדת  המעלה 
ש  מפני לא  - היא  בהקהל ") זו פרשה  "נאמרה 

ֿ דינים  פרטי ריבוי בה  שיש  היינו, תורה , גופי ריבוי
ופרשת  פסחים  ב "פרשת  גם  מצינו זה  ענין (שהרי

תורה  גופי שרוב  "מפני - אלא  (וכיו"ב )), נזיקין"
" בה תלויין שבו כללי בענין ציווי כלומר , ,

תורה , גופי

תורה  גופי של  שקיומם  בפשטות  תלוי כמובן
הכללי  אני".בציווי קדוש  כי תהיו "קדושים 

 לעיל בהאמור  נוספת  להדגשה  באים  ומכאן .
פרשת  מהתחלת  וההוראה  הלימוד  אודות  (ס "ה )

ש (בעיקר ) בלבד  זו שלא  - "אחרי"  הוראה
עונשין, אזהרת  ע "י התומ "צ  בקיום  הזירוז ֿ דבר  על 

ש (בעיקר ) מכיון   אזהרת אודות 
ה ' בעבודת  נעלית  דרגא  אודות  ֿ אם  (כי עונשין
(בהתחלת  שיש  מזה , יתירה  אלא  ס "ה )), (כנ"ל 

"קדושים ") פרשת   בקיום שהזירוז
הענין הדגשת  ע "י צ "ל  :התומ "צ 

גופי  שרוב  מפני) ב "הקהל " (שנאמרה  "פרשה 
"– היא  בה " תלויין תורה     ,"

עמהם  לדבר  כדי בנ"י את  כשמקהילים  כלומר ,
צ "ל  בזה  הדיבור  התחלת  הרי תורה ", "גופי אודות 

בהדגשת  אלא ) עונשין, באזהרת  (לא  
 "אני קדוש  כי תהיו "קדושים  - שגדלה ,

בדוגמת  שהוא  לעילוי עד  וביותר , ביותר  מעלתם 
הקב "ה ! של  קדושתו מעלת 

ענין  זה  אין ובאמת , - אגב  בדרך  להוסיף  [ויש 
שכאן  - ביותר  עיקרי ענין אלא  אגב ", ש "בדרך 
(כפי  ד "הקהל " הפעולה  גודל  את  רואים 
הקהל '), 'שנת  השנה , כל  במשך  ש "מרעישים "
בה " תלויין תורה  גופי שרוב  . . "פרשה  שלכן

מעורר "נאמרה  ד "הקהל " המעמד  כי ,"
כלשון  תורה ", "גופי וקיום  לשמירת  ומביא 
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פרשתנו 33) (ויק"ר במחז"ל  הפנימי  מהפירוש ולהעיר
כמוני " "יכול  – כו'" ת"ל  כמוני  "יכול  ט ) פכ "ד , (קדושים)

.(עה"פ אוה"ת וראה . ב) (מז, עה"פ עינים (מאור
ו.34) יט , יתרו
לוי35) שבט  "לא ויובל ) שמיטה הל ' (סוף הרמב"ם וכפס"ד 

זה  הרי  כו' אותו רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש כל  אלא בלבד ,
נתקדש  ד הקדושה דרגת – ", כג (דה"א כמ "ש

קדשים". קודש להקדישו אהרן "ויבדל  יג )
[פ].36) פע"ט  בראשית אגדת וראה שם. יתרו בעה"ט 
וש"נ.37) ה. פכ "ד , (קדושים) פרשתנו ויק"ר
(38. דעבד  מאן פליגי , ולא שבעים, "שבעים – נוספת ודעה

שם). (ויק"ר כו'" עמה כלל  ע' .

שכל 39) קטנה פרשה "איזוהי  א) סג , (ברכות מארז"ל  ע"ד 
דעהו". דרכיך  בכל  – בה תלויין תורה גופי 

"ומש"נ 40) ולא בה", תלויין תורה תורה גופי  גופי 
פ' לפני  שנאמרו ציוויים כו"כ  שיש מפני  זה הרי  – בה" תלויין
הציווי וקודם לולי  גם לקיימם שיכולים ועכצ"ל  קדושים,

תהיו". "קדושים
תהיו,41) "קדושים ד ': שורש להרמב"ם ספהמ "צ גם ראה

כאילו  התורה, כל  לקיים ציוויים הם קדושים, והייתם והתקדשתם
עליו". שצויתיך  מה כל  בעשותך  קדוש, הי ' אמר

ד "42) בענינים אפילו מזה: ויתירה  הוו" כמו ,"
לא  – קדושים) ר"פ (פירש"י  העבירה" ומן העריות מן פרושים
כדרך  כו' שלא כו' לחולה ("משל  העונשים באזהרת מתחילים
"נאמן  ה", "אני  בכ "מ  שנדרש כפי  כללית, אזהרה ועכ "פ כו'",

בהדגשת ֿ אם כי  ובפירש"י )), וארא (ר"פ ליפרע"  
." אני קדוש כי  תהיו "קדושים ,



טו       

כל הכתוב  את  לעשות  ושמרו גו' העם  את  "הקהל 
צריכה  כמה  עד  מובן ומזה  הזאת ". התורה  דברי
הזמנים  (בכל  ד "הקהל " בפעולה  ההשתדלות  להיות 
עת  בכל  זמנה  התומ "צ  בעניני ההוספה  שהרי כולם ,

שעה  זמן ובכל  – הקהל ' ב 'שנת  ובפרט ) ,
העם  את  ד "הקהל  לפעולות  ביותר  ומסוגל  המוכשר 
הזאת " התורה  דברי כל  את  לעשות  ושמרו גו'
עוד  הוסיפו שבה  השמיטה , שנת  לאחרי (להיותה 

השבת  ביום  רק  לא  - כו') התורה  בלימוד  יותר 

אלא  דפגרא , יומי או   לפעול כ די
ד "הקהל "]. בהענין

ישראל , ימי בדברי ידוע  פשוטות : ובאותיות 
ה ' בעבודת  שיטות  שתי להדגיש שהיו (א ) :

ד " הענין את  ביותר   ותיאור האזהרה  ע "י ,"
(ב ) וכו', וכו' שנה  ועשרים  מאה  לאחרי העונשין

ד " הענין את  בעיקר  להדגיש   היוקר ,"
וגודל  המצוות , וקיום  התורה  דלימוד  והעילוי
הכי  הזכות  לו שניתנה  מישראל  כאו"א  של  מעלתו

תומ "צ  לקיים  נפעל גדולה  הי' ממילא  (ובדרך 
מרע " ד "סור  הענין כולו) או צורך (הרבה , ללא  ,

עונשין). באזהרת  (כ "כ )

את  וראו השיטות , שתי נבחנו הדורות  ובמשך 
בעיקר  להדגיש  שהשיטה  – ממש  בפועל  התוצאות 

טוב " ד "עשה  הענין את   רק לא  ,
בכמות . אפילו אלא  באיכות ,

הזולת , עם  הפעולה  אודות  כשמדובר  ועאכו"כ 
שהגישה  בוודאי - ב "חוצה " שנמצא  ליהודי עד 
"איומים " מתוך  להיות  יכולה  אינה  אליו
עי"ז  שהרי וכיו"ב , עונשין אודות  ו"הפחדות "

 ,'כו הדברים  המשך  לשמוע  ירצה  שלא 

של  תנועה  מתוך  להיות  צריכה  אליו הגישה  אלא 
 " הבריות דוקא , את 

מקרבת "לתורה " "ימין , של היוקר  לו להסביר  ,
ועד  אני", קדוש  כי תהיו "קדושים  מישראל , כאו"א 
אליו, ומתחנן ממנו מבקש  שהקב "ה  כך , כדי

תומ "צ  שיקיים  תלכו"כביכול , בחוקותי "אם  ,,
לשון אלא  אם  ההבטחה ""אין גם  (כולל 

גשמיים  יעודים  ונתתי אודות  גו' תלכו "בחוקותי ,
וגו'" בעתם  האמורות גשמיכם  הברכות  וכל  ,

תפילין,בפרשה  להניח  צדקה , לתת  - ובפשטות  ,(
תומ "צ . עניני כל  לקיום  עד  וכיו"ב ,

השבוע , מפרשת  שלומדים  ההוראה  וזוהי
בקו  צ "ל  העבודה  שעיקר  – ֿ קדושים " "אחרי
הן  אני", קדוש  כי תהיו "קדושים  טוב ", ד "עשה 
("דבר  הזולת  על  לפעולה  בנוגע  והן לעצמו בנוגע 
לשלימות  ועד  "בהקהל "), ישראל ", בני עדת  כל  אל 
שעבודתו  דכה "ג , הקדושה  דרגת  הקדושה ,
להזהירו  צורך  שיש  עד  אהבה ", "חולת  מאהבה ,
נפשו  תכלה  שלא  הקודש ", אל  עת  בכל  יבוא  ש "אל 
לעשות  בעולם , שיפעל  אלא  לה ', אהבתו מגודל  כו'

בתחתונים . דירה  ית ' לו
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יב.43) לא, וילך 
הגלות,44) אריכות כל  לאחרי  אשר אלו, בימינו ובמיוחד 

עוד  להוסיף יש – צדקנו משיח  בא לא עדיין הקיצין", כל  "כלו
את  ולזרז לקרב כדי  ועבודתינו" ב"מעשינו פעולה ועוד  פעולה

הגאולה.
ס"ג .45) סר"צ או"ח  אדה"ז שו"ע ויקהל . ר"פ יל "ש ראה
החסידות"46) "אור גם וראה ואילך . א ריח , ח "ב לקו"ד  ראה

וש"נ. ואילך . 113 ע' תשל "ה) (קה"ת
בסיום כלש 47) שאומרים – ע"ב) ריש כג , (מכות המשנה ון

לפיכך  ישראל , את לזכות הקב"ה "רצה – אבות פרקי  וחותם
ומצוות". תורה להם הרבה

"סור 48) – הוא טוב" ועשה מרע "סור הכתוב פירוש ועפ"ז,
מרע"    דוגמתו שמצינו (כפי  טוב" "ועשה

ועוד ). טו. א, ויקרא פירש"י  לדוגמא: ראה – בכ "מ 

מי "ב.49) פ"א אבות
(סוטה 50) מקרבת" וימין דוחה שמאל  תהא "לעולם ומ "ש

שלפניו, מקרבת" ד "ימין ההקדמה לאחרי  זה הרי  – א) מז,
לאחרי היתה שהדחי ' שם), (בסוטה וגיחזי  דאלישע כבמאורע
קירוב, של  באופן עמו התנהג  וכפשוט , תלמידו, שהי ' זמן ריבוי 
דחי ' של  בענין צורך  יש כאשר שגם – זה במאמר והחידוש
צ"ל  אזי  הדרוש), ככל  הועילה לא קירוב בדרך  שהפעולה (לאחרי 

רק דחי ' (א) מקרבת": וימין דוחה ד "שמאל  יד ההנהגה ,
) צ"ל  בשמאל  הדחי ' ולאחרי  (ב) ,,הקירוב תנועת (

ואילך ). 73 ע' חי "ז לקו"ש (וראה מקרבת" "ימין דוקא, ובימין
הפי '51) כידוע הקב"ה, של  בקדושתו כביכול , ניתוסף, ועי "ז

למעלה  קדושתי  אני , קדוש "כי  (33 שבהערה (ויק"ר בדחז"ל 
(מאור  "מקדושתכם" היא למעלה" ש"קדושתי  – מקדושתכם"

עה"פ). אוה"ת ֿ ד ). ב מז, סע"ד . (מו, עה"פ עינים
בחוקותי .52) ר"פ
סע"א.53) ה, ע"ז
אדם 54) יעסוק "לעולם וש"נ) ב. נ, (פסחים חז"ל  כהוראת

" לשמה", בא לשמה שלא שמתוך  לשמה, שלא דייקא,כו' "
.(50 ע' ח "ב לקו"ש (ראה גופא לשמה דשלא (הפנימיות) ה"תוך "

בטובתם 55) תחילה שהשתדל  – הבעש"ט  של  כדרכו
"התמים" (ראה תומ "צ בעניני  עוררם ואח "כ  ישראל , של  הגשמית

מד ). ע' ח "ב
ה"תוכחה"56) בה שנאמרה פרשה אפילו – מזה ויתירה

זה  הרי  כו'"), כדרך  כו' "שלא מאשר יותר ֿ רצויים בלתי  (ענינים
הקדמת לאחרי  רק .



טז      

' דמס שלישי פרק  התחלת  עם  זה  לקשר  ויש 
מהללאל  בן "עקביא  - זו בשבת  שלומדים  אבות ,
לידי  בא  אתה  ואין דברים  בשלשה  הסתכל  אומר ,
מי  ולפני הולך , אתה  ולאן באת , מאין דע  עבירה .
מטיפה  באת , מאין וחשבון. דין ליתן עתיד  אתה 
רימה  עפר  למקום  הולך , אתה  ולאן סרוחה .
וחשבון, דין ליתן עתיד  אתה  מי ולפני ותולעה .

הוא : ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי מלך  לפני

(וכולל  קצר  "דבר  הוא  המשנה  שלשון מכיון
רבים )" בלשונו ענינים  התנא  מאריך  מדוע  -

אומר  ואינו בבות , בג ' דבריו את  ולשלש  לכפול 
מאין  "הסתכל  - אחת  בבבא  (וברור ), קצר  בלשון
עפר  למקום  הולך  אתה  ולאן סרוחה , מטיפה  באת 
דין  ליתן עתיד  אתה  מי ולפני ותולעה , רימה 
אתה  ואין הקב "ה , המלכים  מלכי מלך  לפני וחשבון

עבירה "?! לידי בא 

בפ "ע : ענינים  ג ' (גם ) הם  הבבות  שג ' וי"ל 

אתה  ואין דברים  בשלשה  "הסתכל  לידי א ) בא 
כו') התבוננות  של  באופן (ראי' "הסתכל " עבירה :
"שלשה  אלא  בה  שאין ותראה , כולה , הבריאה  על 
"הסתכל  אומרים  (שאליו היהודי הקב "ה , - דברים "
את  לשמש  נבראתי "אני - בריאתו ותכלית  כו'"),

שיש קוני" האדם  וכשיראה  בעולם . עבודתו ע "י
" אזי רק  - מציאות  שום  אין ומלבדם  ,"

עבירה ". לידי בא  אתה  "אין

ומפורטת  פרטית  עבודה  - השניה  ובבא  :ב )
"   כאן נתחדשה  לא  שמציאותו "דע " ,"

" אלא  "מאין",(בעוה "ז), - אחר  ממקום  "
הנשמה ) ומקור  (שורש  ה "מזל  שהוא  אין, בחי'

התכונות לישראל " הרי, - באת " ש "מאין ומכיון ,
ופועלות  משפיעות  באת ) (שממנו ה "אין" דבחי'

" בגוף . הירידה  לאחרי גם  בך   - "
העבודה , מקום  עוה "ז, אליו, הולך  שהנך  המקום 

" - הוא ",הוא  "מה  עליו ששואלים  דבר  היינו, ,"
" העולם , למציאות  מקום  שאין נמצאו מכיון

"המצאו ואפס מאמיתת  מאין אותו שמהווה  ,

" ורגע . רגע  בכל  המוחלט     
  וביכולתו שבכוחו מדגישה  זו שידיעה  –

בעולם , עבודתו על  (למעלה ) וחשבון" דין "ליתן
כוחן" לפי אלא  כו' מבקש  "איני .שהרי

של  ב 'חוצה ' עבודה  - השלישית  ובבא  ג )
"(נפש )אדם  :   , כלומר ,"

שבא  לידע  צריך  - נרגשת  הגוף  כשמציאות 
מבחי' לגמרי ההפכי קצה  סרוחה ", "מטיפה 
דה "אין"; ֿ סוף  האין משא "כ  "טיפה ", ה "אין":

" דה "אין". חיים  מחי' משא "כ  - "סרוחה " 
    העולם מציאות  שכאשר  - "

כו'" עפר  "מקום  אלא  שאינו להדגיש  יש  נרגשת ,
העפר " מן הי' "("הכל  ה "ז ובמילא , ,( אינו ,"

" עפר ". אלא        
      הידיעה לא  – "

ב "ד  לפני - (היינו סתם  ֿ וחשבון הדין נתינת  אודות 
(למעלה  אלא  דלמעלה ), או דלמטה , וסנהדרין

" הנ"ל ) לכל  כלל  בערך  ושלא    
מזה ) זה )(ומובדל (ויתירה  עם  וביחד  ,

 המשכה את (מלשון לקבל  ויורד  שנמשך  ,
ֿ וחשבון") ית 'ה "דין ועצמותו מהותו (נסתר , "

גילוי). בגדר  שאינו

התומ "צ  בקיום  העבודה  שדרך  - הענין ונקודת 
דחסידותא " "מילי כאשר (מצד  שגם  היא , (

ההתבוננות  עבירה , של  ענין שלילת  אודות  מדובר 
- היא  ֿ וחשבון, דין לו ליתן שצריך  ֿ ל  הא  בגדלות 
ועד  הוא ", ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי "מלך 

.ל " .",( המשנה וסיום  (התחלת 
דמלכא " ביקרא  ."לאסתכלא "
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להסתפק).57) ראה אח "כ  (ד "ה להרמב"ם לפיה"מ  הקדמה
קידושין.58) מס' סוף וברייתא משנה
שבו 59) העולם האדם, – דברים" מה"שלשה אחד  לכל  בנוגע

והקב"ה. העבודה, נעשית
ובכ "מ .60) האזינו. ר"פ בחוקותי . ס"פ לקו"ת ראה
יסוה"ת.61) הל ' ריש רמב"ם

ג .62) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
כ .63) ג , קהלת
מ 64) כ להעיר שהוא דארעא.חמץ
ובכ "מ .65) ואילך . ג  מ , שה"ש ג . כא, תזריע לקו"ת ראה
א.66) ל , ב"ק ראה
(67- ראשון פרק שלישי : לפרק השייכות לבאר יש עפ"ז

ומ  מסיני  תורה קיבל  "משה מלמעלה, והמשכה גילוי  סרה עיקרו
שיבור  ישרה דרך  "איזוהי  – האדם עבודת עיקרו – שני  פרק כו".
שלישי ופרק תזו"מ ). ש"פ (שיחת בארוכה כמשנת"ל  האדם", לו

הוא". . . "הסתכל  יחד , שניהם חיבור -
ועוד .68) ב. רמז, ח "ב ֿ ב. א לח , ח "א זהר ראה
בן 69) "עקביא – המאמר לבעל  מהשייכות גם להעיר

תשובות  וראה .43 ע' תש"ב (סה"ש הפי ' כידוע – מהללאל "
של  ("עקביא") עקבו ס"א) וביאורים  להקב"ה

"לאסתכלא  – הוא התפילה עבודת של  ענינה והרי  ֿ ל "), א ("מהלל 
דמלכא". ביקרא

      

 יתירה בהדגשה  הוא  לעיל  האמור  כל  והנה ,
ההילולא  יום  בעומר , לל "ג  ובשייכות  בקשר 

זו:דרשב "י  משבת  שמתברך  -

רשב "י  של  מאמרו תליא "אנןידוע 
דכתיב  וכתיב מילתא , אלקיך , ה ' את  ואהבת 

וכתיב  אתכם , ה ' ה '",מאהבת  אמר  אתכם  אהבתי
בקו היא  העבודה  ש (עיקר ) היינו, ,

. אתקטרנא  קטירא  "בחד  - השלימות  לתכלית  ועד 
אתדבקת " ביה  להיטא , ביה  אחידא , ביה  . תוכן)

אהרן, של  לדרגתו בנוגע  "אחרי" מפרשת  ההוראה 
(והדגשת  לאהבת  בנוגע  וכן אהבה "), "חולת 
מפרשת  ההוראה  (תוכן ישראל  של ) מעלתם 

הוא "קדושים " לבנ"י הדיבור  שהתחלת 
שני  אשר  אני"), קדוש  כי תהיו "קדושים  במעלתם ,
מודגשים  ישראל ) ואהבת  ה ' (אהבת  הענינים 
- החסידות  בתורת  ובפרטיות  בארוכה  ומבוארים 
התורה , פנימיות  רשב "י, של  תורתו את  המבארת 

בחב "ד . והשגה  הבנה  של  באופן

בגמרא  איתא  ועוד : "יכול זאת  אמר  שרשב "י
היינו, הדין", מן כולו העולם  כל  את  לפטור  אני
ח "ו, כו'), (עונשים  דין של  בענינים  צורך  שאין

" שרשב "י מן מכיון כולו העולם  כל  את 
ה "דין". סיבת  את  שמבטל  גם  כולל  הדין",

("חטאינו"), ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  ביטול 
ד " פנים "באופן כל  מעל  דמעה  אלקים  ,ה '

כלל  רושם  מהם  נשאר  שלא  .עד 

כל  את  לפטור  אני ד "יכול  שהענין לומר , [ויש 
אלא  לרשב "י, רק  (לא  שייך  הדין" מן כולו העולם 

ש " מ "ב , פרק  ריש  בתניא  ומבואר  המדובר  ע "ד  -
  רבינו משה  מבחי' בה  יש  ישראל  מבית 

רשב "י  מבחי' הוא  כן - מישראל :ע "ה " בכאו"א  (

כלל ) בזה  לבאר  צורך  (ואין ופשוט  מובן
ולכאורה , ח "ו. להתפאר  כדי לא  כך  אמר  שרשב "י
"יכול  (רק  הדין מן פטר  לא  ממש  שבפועל  מכיון
כוונתו  מהי בגלות , נמצאים  שעדיין והראי', אני"),

כו"?! לפטור  אני "יכול  באמירתו

היא  כו" אני ב "יכול  רשב "י שכוונת  י"ל , ואולי
עלי" "בני לעצמו, בנוגע  רק  גם (לא  לרמז אלא ) ,

ש   כולו העולם  כל  את  לפטור 
הרי  תחתונה , בדרגא  שנמצא  מי גם  כי הדין", מן

(גמור ) צדיק  נעשה  תשובה  הרהור  ו"איתא ע "י ,

חוזר בתיקונים  אחד  צדיק  הי' אם  שאפי'
משיח " בא  הי' בדורו, שלימה  וזוהי בתשובה  ,

– זה  במאמר  רשב "י כוונת   בנ"י את 
של  בזמנו - כו' המלכות  (גזירות  הגלות  בקושי
עד  הגלות  וקושי אריכות  בכל  ועאכו"כ  רשב "י,

" מהם  שכאו"א  שידעו עי"ז אלה ), ימינו
להבאת  עד  הדין", מן כולו העולם  כל  את  לפטור 
צדקנו  משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה 

ברצונו]. אלא  תלוי הדבר  ואין בתיקונים ), (כנ"ל 
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חייו"70) ימי  כל  עבד  אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל 
ישועות  ופועל  . . למטה מלמעלה גילוי  בבחי ' ומאיר "מתגלה
(עם  סידור בארוכה וראה וכ "ח ). סז"ך  (אגה"ק הארץ" בקרב

ואילך ). סע,ב (דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח )
ואילך ).71) שנה (ס"ע לשם לוי "צ לקוטי  וראה א. קכח , זח "ג 
היראה.72) ענין התכללות גם צ"ל  זה עם שביחד  אלא,

בני שני  מות "אחרי  (אחרי ) פרשתנו ריש הזוהר ממאמר ולהעיר
את  עבדו וכתיב . . ביראה ה' את עבדו פתח , יצחק רבי  אהרן,
השייכות  בביאור רעו) (ע' לוי "צ לקוטי  וראה כו", בשמחה ה'
והאהבה  הקירוב בקו היתה שעבודתם אהרן, בני  שני  למיתת
הרצוא  ענין אצלם הי ' שלכן היראה, ענין התכללות ללא בלבד ,

עיי "ש. (יראה), שוב ללא (אהבה)
שלו  הסתלקות שגם ר"ע, מתלמידי  הוא שרשב"י  ולהעיר,
דלא  – ב) רצו, (זח "ג  העולם" עד  "חיים היא בעומר) (בל "ג 
של  באופן הי ' שעבודתם מפני  הספירה, בימי  שמתו כהתלמידים
ע' ח "ז לקו"ש בארוכה (ראה אהרן בני  שני  מיתת דוגמת רצוא,

בהערה). 126
ח .73) ז, ואתחנן
א,74) ב.מלאכי 
תסב 75) (ע' לשם לוי "צ לקוטי  וראה א. רצב, א. רפח , זח "ג 
ואילך ).
"כלל 76) יח ), (יט , כמוך " לרעך  "ואהבת הציווי  נאמר ובה

רבו  – עקיבא רבי  כדברי  עה"פ), ופירש"י  (תו"כ  בתורה" גדול 
של  מידותיו מתרומות תרומות רשב"י ) (של  ומדותיו רש"י , של 

א). סז, (גיטין ר"ע
ב.77) מה, סוכה

מו"ק.78) סוף משנה ח . כה, ישעי '
ויק"ר 79) ראה – מיא" אפי  על  דדמא "חרדא לא אפילו

ג . פכ "ד , (קדושים) פרשתנו
בעומר 80) הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור ד . סב, עמה"מ  ראה

עטר"ת  סה"מ  ב. קלב, זח "ג  גם וראה ע"ב). ריש שז, סע"ב. (דש,
ואילך . תיט  ע'

לדבר 81) מתחילים עכשיו ורק ב"חוצה", שנמצא יהודי  גם
אודות  – לראשונה – לו ומספרים יהדות, עניני  אודות עמו

כו'"). לפטור כו' ("יכול  זה ממאמרו החל  רשב"י ,
ה"ה.82) פ"ח  אישות הל ' רמב"ם ב. מט , קידושין ראה
תג .83) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי 
ד ).84) (כג , נח  ס"פ זו"ח  ראה
מצוה 85) "עשה ה"ד ) פ"ג  תשובה (הל ' הרמב"ם וכפס"ד 

וגרם  זכות, לכף כולו העולם כל  ואת עצמו את הכריע הרי  אחת,
והצלה". תשועה ולהם לו



יז       

 יתירה בהדגשה  הוא  לעיל  האמור  כל  והנה ,
ההילולא  יום  בעומר , לל "ג  ובשייכות  בקשר 

זו:דרשב "י  משבת  שמתברך  -

רשב "י  של  מאמרו תליא "אנןידוע 
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בקו היא  העבודה  ש (עיקר ) היינו, ,
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אהרן, של  לדרגתו בנוגע  "אחרי" מפרשת  ההוראה 
(והדגשת  לאהבת  בנוגע  וכן אהבה "), "חולת 
מפרשת  ההוראה  (תוכן ישראל  של ) מעלתם 

הוא "קדושים " לבנ"י הדיבור  שהתחלת 
שני  אשר  אני"), קדוש  כי תהיו "קדושים  במעלתם ,
מודגשים  ישראל ) ואהבת  ה ' (אהבת  הענינים 
- החסידות  בתורת  ובפרטיות  בארוכה  ומבוארים 
התורה , פנימיות  רשב "י, של  תורתו את  המבארת 

בחב "ד . והשגה  הבנה  של  באופן

בגמרא  איתא  ועוד : "יכול זאת  אמר  שרשב "י
היינו, הדין", מן כולו העולם  כל  את  לפטור  אני
ח "ו, כו'), (עונשים  דין של  בענינים  צורך  שאין

" שרשב "י מן מכיון כולו העולם  כל  את 
ה "דין". סיבת  את  שמבטל  גם  כולל  הדין",

("חטאינו"), ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  ביטול 
ד " פנים "באופן כל  מעל  דמעה  אלקים  ,ה '

כלל  רושם  מהם  נשאר  שלא  .עד 

כל  את  לפטור  אני ד "יכול  שהענין לומר , [ויש 
אלא  לרשב "י, רק  (לא  שייך  הדין" מן כולו העולם 

ש " מ "ב , פרק  ריש  בתניא  ומבואר  המדובר  ע "ד  -
  רבינו משה  מבחי' בה  יש  ישראל  מבית 

רשב "י  מבחי' הוא  כן - מישראל :ע "ה " בכאו"א  (

כלל ) בזה  לבאר  צורך  (ואין ופשוט  מובן
ולכאורה , ח "ו. להתפאר  כדי לא  כך  אמר  שרשב "י
"יכול  (רק  הדין מן פטר  לא  ממש  שבפועל  מכיון
כוונתו  מהי בגלות , נמצאים  שעדיין והראי', אני"),

כו"?! לפטור  אני "יכול  באמירתו

היא  כו" אני ב "יכול  רשב "י שכוונת  י"ל , ואולי
עלי" "בני לעצמו, בנוגע  רק  גם (לא  לרמז אלא ) ,

ש   כולו העולם  כל  את  לפטור 
הרי  תחתונה , בדרגא  שנמצא  מי גם  כי הדין", מן

(גמור ) צדיק  נעשה  תשובה  הרהור  ו"איתא ע "י ,

חוזר בתיקונים  אחד  צדיק  הי' אם  שאפי'
משיח " בא  הי' בדורו, שלימה  וזוהי בתשובה  ,

– זה  במאמר  רשב "י כוונת   בנ"י את 
של  בזמנו - כו' המלכות  (גזירות  הגלות  בקושי
עד  הגלות  וקושי אריכות  בכל  ועאכו"כ  רשב "י,

" מהם  שכאו"א  שידעו עי"ז אלה ), ימינו
להבאת  עד  הדין", מן כולו העולם  כל  את  לפטור 
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יח      

הדגשת  אודות  לעיל  שהאמור  להוסיף , ויש 
ביחס  רק  (לא  הוא  רשב "י, אצל  כו' והזכות  החיוב 
שהרי  - העולם  למציאות  ביחס  גם  אלא ) לישראל ,
של  תורתו התורה , (פנימיות  החסידות  תורת 
שבמציאות  והזכות  הטוב  את  מדגישה  רשב "י)
העולם  מציאות  את  שמהווה  הבורא  כח  - העולם 
ס "ט ), (כנ"ל  ורגע  רגע  בכל  המוחלט  ואפס  מאין
זו  שלא  - בעולם  בעבודה  ביטוי לידי הבא  דבר 

שמים " לשם  יהיו מעשיך  ש "כל  אלא בלבד  ,
דרכיך  "בכל  מזה , הרשות ,"יתירה  שבעניני ,

העולם  שמציאות  מכיון "דעהו", - שלך  דרכים 
הרמב "ם  (כלשון המצאו" "מאמיתת  היא  גופא 

.הנ"ל ),

 למעשה בנוגע  לעיל , מהאמור  ההוראה 
בפועל :

ֿ קדושים ", "אחרי פרשת  הש "ק  ביום  בעמדנו
בעומר  בל "ג  דרשב "י ההילולא  יום  מתברך  שממנו
שאת  ביתר  להוסיף  טובות  החלטות  לקבל  יש  -
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  עוז וביתר 
אהבה  מתוך  חוצה , רשב "י) של  (תורתו המעיינות 
הקשורה  (פעולה  מישראל  כו"כ  "להקהיל " וקירוב ,
להם  ולומר  ישראל ) ואחדות  ישראל  אהבת  עם 
ב "נשמתא  שחדורים  וכפי תורה ", "גופי

ומתוך דאורייתא " יפות , פנים  בסבר  - זה  וכל  ,
בארוכה . כנ"ל  דוקא , וקירוב  אהבה 

בל "ג ֿ סגולה " ה "יום  לנצל  שיש  ועאכו"כ 
יום  רשב "י בעומר , של  "שטורעם "שמחתו מתוך  ,

ומקום , מקום  שבכל  - השלימות  בתכלית  גדול , הכי
אנשים  מישראל , רבים  ייקהלו תבל , קצוי בכל 

ישראל  ילדי – ובמיוחד  כמובן), (בנפרד  ,ונשים 

ומצוותי', תורה  יהדות , עניני בכל  ולזרז לעודד  כדי
החל  רשב "י, של  ואורחותיו דרכיו תורתו ע "פ 
החיוב  הדגשת  - לעיל  האמורים  מהענינים 
כי  תהיו ("קדושים  לישראל  בנוגע  הן והמעלה ,
("בכל  העולם  למציאות  בנוגע  והן אני"), קדוש 
תוכן  את  יסבירו בוודאי אשר  דעהו"), דרכיך 
ועד  (למגדול  לכאו"א  המובן וסגנון באופן הדברים 

דרכו. ע "פ  והבנתו, שכלו לפי קטן)

הש "ק  ביום  – הנ"ל  בכל  הטובות  וההחלטות 
חז"ל  כהוראת  ציבור ש "מפקחין הזה , צרכי על 

ובשייכות  בקשר  ציבור " "צרכי ועאכו"כ  בשבת ",
את  לפטור  אני "יכול  שאמר  רשב "י, של  לעניניו

  ו"בהאי הדין", מן גדול ) הכי (ציבור 
מן  בי' יפקון . . הזוהר  ספר  דאיהו דילך  חיבורא 

ברחמים " .גלותא 

'תהי אלו, ענינים  בכל  שהפעולה  ויה "ר 
ואמרת " גו' ד "אמור  בתפילת באופן שקורין (כפי

על  גדולים  "להזהיר  גם הקטנים "מנחה ), כולל  ,
ואור  זוהר  מלשון ."להזהיר "

ד "המשכילים  הענין כבר  יהי' - לפנ"ז ועוד 
הרקיע " כזוהר  חיבורא יזהירו ש "בהאי מכיון ,

יזהירו  המשכילים  (ע "ש  הזוהר  ספר  דאיהו דילך 
הרקיע " -כזוהר  ברחמים " גלותא  מן בי' יפקון (

 , בעומר ל "ג  עניני כל  יהיו וממילא , .
רשב "י, של  שמחתו יום   ורננו ("הקיצו
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ספ"ג .86) דעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 87) או"ח  אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

.39 הערה לעיל  וראה ט "ב.
בעומר ול 88) של "ג  תרס"ו) וספרתם (סד "ה מהידוע העיר

אבל  עובר, אתה אי  "לרעה נב), לא, (ויצא הזה" הגל  ב"עד  מרומז
יעקב  שבין שה"גל " – עה"פ) (פירש"י  לפרקמטיא" עובר אתה

ש  באופן אינו העולם) (עניני  ללבן אלא (יהודי ) מהעולם,
ח "ו, ירידה, בו פועל  אינו (שהעולם באופן הוא בעולם שעסקו
"פרקמטיא", – יותר עוד  מתעלה ֿ ידו שעל  ואדרבה) "לרעה",

אלקות. הוא העולם שגם שרואה עי "ז ריוח ,
א.89) קנב, זח "ג 
שער 90) פע"ח  יב. דרוש ספה"ע ענין הכוונות שער ראה

שמחה  מ "ז: ושם מ "ו. פ"ו וסיון אייר מס' מ "ח  פ"ז. ספה"ע
גדולה.
בקשר 91) בעומר בל "ג  מיוחדות הנהגות ע"ד  ישראל  כמנהג 

מאמרי יששכר בני  שם. ופע"ח  הכוונות שער ראה – ישראל  לילדי 
(אה"ק, לשבועות" פסח  "בין ספר ֿ ה. ס"ד  ג ' מאמר אייר חודש
יום" "היום (וראה וש"נ ֿ ט . ס"ח  פי "ט  ֿ ד . סל "ג  פי "ח  תשד "מ )

בעומר). ל "ג 
שו"ע 92) ה"ה. פכ "ד  שבת הל ' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

(סי "ב). ס"ו סש"ו או"ח  (ואדה"ז)
פקחות 93) מלשון – ב"מפקחין" הפירושים משני  להעיר

עינים). (לפקוח  כפשוטה ראי ' ומלשון שכלית,
רסכ "ו.94) באגה"ק הובא ברע"מ . – ב קכד , זח "ג 
אמור.95) ר"פ
על 96) גדולים "להזהיר לב וגם "והשיב ע"ד  הקטנים",

) על  ובפירש"י ).אבות בסופו (מלאכי  בנים" (
סע"א.97) קיד , יבמות שם. אמור ופירש"י  תו"כ 
מלשון 98) זהיר פי ' בתחילתו: הריב"ש צוואת ראה

בסה"מ  ועד "ז כו'. ותאיר תזהיר הנשמה ר"ל  יזהירו, והמשכילים
קכט  ע' ח "ג  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ואילך . קנד  ע' תרפ"ח 

.151 ֿ 2 ע' ח "ז לקו"ש וראה ואילך .
ג .99) יב, דניאל 

שם.100) ח "ג  א. טו, ח "א זהר ראה



יט       

עפר " עיר שוכני בירושלים  הקדושה , בארצנו ,(
ה "הילולא " תהי' שאז ֿ המקדש , ובבית  הקודש 

על  עולם  "שמחת  - השלימות  בתכלית  (שמחה )
.ראשם "
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יט .101) כו, יא.102)ישעי ' נא, יו"ד . לה, שם

             

         
        
         
        

      
        

         
       

        
       

         
         

     
        

          
        

           
         

       
       

          
         
 

        
          

      
      

          

           
            

            
         
        
         


        

         
        

           
         

   
         

        
         

        
          

       
       

        
       

        
   

         
          

      
     

















































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב

             

       
         

   
       

       
       

      
          
         
          

          
    

       
          

        
      

          
            

         
  









































המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב



כ

  


:(1 בהערה  (שנימנו  עצמו  הזמן  שמצד ההוראות  לימוד אודות  א , בסעיף

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  בענינים וכידוע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  העולם , בעניני אפילו - דבר  שבכל 
"אני  בריאתו, לתכלית  בנוגע  לאדם  ולימוד  הוראה  יש  - כו' הזמנים  שינויי כולל  ומצוות , לתורה  השייכים 

קוני" את  לשמש  ש נבראתי ומכיון , צריכים ולימוד , בוודאיהוראה  ואז , יגעתי")
מישראל .ומצאתי" ואחד  אחד  לכל  ושייך  המובן באופן והלימוד  ההוראה  (

ש "אני שמכיון לאויר [ולהעיר , כשיוצא  בריאתו, בתחילת  ומיד  שתיכף  היינו, קוני", את  לשמש 
שייכים העולם  כו') הזמנים  (משינויי אלו הוראות  הרי - קוני" את  לשמש  ד "נבראתי הענין כבר  ישנו ,

לזמן  עד  כו', שגדל  לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  העולם , לאויר  יצא  ֿ עתה  שזה  תינוק  אצל  גם  (ופועלים )
ֿ מצוה )]. (ובת  ֿ מצוה  בר  שנעשה 

אלא ) וההוראה , הלימוד  למצוא  רק  (לא  - והעיקר    עניני בכל  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,
שיתוסף  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  והוראת  ציווי ֿ פי על  – ובמיוחד  כולל  ומצוותיה , תורה  יהדות ,

להפצת ב  עד  והיהדות , במיוחד התורה  שייך  חוצה ) המעיינות  (הפצת  זה  שענין חוצה ,
מ  (שמתברך  בעומר  ואני לל "ג  ד "מחצתי ובאופן התורה , פנימיות  גילוי - רשב "י של  ענינו כי זו), שבת 

התורה ארפא " לפנימיות  דתורה  נגלה  שבין המחיצה  ביטול  , הם התורה  פנימיות  שעניני – גם  כולל  ,
ה "חוצה ". במקום  גם  ממש , בגילוי

שני ': 'פסח ערב  בענין  ,1 בהערה 

תענית ' ב 'מגילת  גם  הובא  שני' ש 'פסח  אסורין ולהעיר , תענית , במגילת  הכתובין האלה  "הימים  והרי ,
תענית "כו'"בין מגילת  ש "בטלה  ואף  . בערב "לפניהם ", כו' תענית  איסור  גם  בטל  ובמילא , ,

לאחרי  שגם  פשוט , וגם  מובן הרי, - שני') 'פסח  בערב  תחנון אמירת  במנהג  גם  (כמודגש  שני' 'פסח 
שלפניהם . הימים  גם  ובמילא , תענית , במגילת  הכתובים  הימים  של  רישומם  ניכר  תענית " מגילת  ש "בטלה 

עניני גם  מזה  שלומדים  כך , כדי עד  המספר , ענין מחשיבות  ולהעיר  י"ג : מספר  ומזה בענין .
פורים ), (ערב  אדר  י"ג  ולדוגמא : מיוחדת , מעלה  בו יש  החודש  בימי י"ג  שמספר  - ֿ דידן בנידון גם  מובן

אייר . לי"ג  בנוגע  גם  מובן ומזה 

היה  מהר "ש  שאדמו"ר  - ועיקר  ועוד  מהר "ש : ואדמו"ר  צדק ' דה 'צמח  הקשר  של בענין
מהתוארים  גם  כמובן כו', לזה  שייכים  היו צדק ' ה 'צמח  של  בניו ששת  שכל  היות  (עם  צדק ' ה 'צמח 

והקדושה "). ב "הקריאה  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  עליהם  שכתב 

אהבה ": "חולת  להיות  יכול  קטן , גם מישראל , ואחד אחד שכל  ה , בסעיף

שכאשר  במוחש , שרואים  (כפי יותר  גדול  בתוקף  הוא  שלו שהרצון מכיון לקטן, בנוגע  - ואדרבה 
יותר . קרוב  אהבה " ד "חולת  המצב  גם  הרי כו'), ובוכה  התוקף , בכל  מבקש  - מסויים  דבר  רוצה 
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וש"נ.1) קכט . סקכ "ז הוספות כש"ט  אייר. ט ' יום" "היום
קידושין.2) מס' סוף וברייתא משנה
רע"ב.3) ו, מגילה
בעולם.4) לפעולה שייך  שאינו - אמו במעי  בהיותו משא"כ 
פכ "ה.5) תרל "ח  לברך  אדם חייב המשך  וראה לט . לב, האזינו
רבינו 6) כמ "ש לבוא, לעתיד  – שבזה השלימות לתכלית ועד 

ֿ לבוא  לעתיד  התורה ללימוד  בנוגע כו) (סו"ס באגה"ק הזקן
ש  הראשון, הביאור התורה,[לאחרי  בפנימיות יהי ' הלימוד 

בתחילה  בידיעה ישראל  איש לכל  וידועים גלויים יהיו "הנגלות כי 
הדבר וקרוב ש"אפשר ומבאר] מוסיף - כו'" שכחה בלי 

      בהם לעסוק א"צ ולכן ..
כלל ".
ב.7) פרק
וש"נ.8) רע"א. יט , ר"ה
ואילך .9) ב יח , שם



כי      

דברים  להשיג  וקצר  קטן ששכלו לפי הערך , פחותי קטנים  דברים  ואוהב  חושק  ש "הקטן מאי, אלא 
מהם " יותר  לדברים יקרים  הרצון אצלו לפעול  יכולים  המתאים  החינוך  ֿ ידי על  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ,
כידוע  כו', ארבע נעלים  בן שבהיותו ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר  כ "ק  אביו, אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור 

מה  מפני באמרו: לבכות , והתחיל  וירא , פרשת  בשבת ֿקודש  צדק ' ה 'צמח  זקנו אל  נכנס  שנים , חמש  או
נראה ... אינו ולנו אבינו, אברהם  אל  ה ' נראה 

שרצונו  שנים , חמש  או ארבע  בן קטן, ילד  אצל  לפעול  יכולים  הראוי, החינוך  ֿ ידי שעל  מובן, ומזה 
עד  אלקות , בגילוי אליו יהיה  נראה  אינו שה ' אהבה ".על  ד "חולת  הענין תוכן שזהו ,

"הקהל ": בענין  ח, בסעיף

הענין  אודות  ֿ כך  כל  "מרעישים " מדוע  ושואלים : מבקשים ", הם  ש "תואנה  לאלו המענה  ומכאן
שהיה  ענין אודות  שמדובר  בשעה  בה  - כולה  השנה  במשך  ,ד "הקהל " בחג)

בלבד ?! הסוכות )

ל  הכוונה  שאין - פעמים  כמה  שהודגש  כפי - לזה  והמענה   אם ֿ כ  בעניני "הקהל ",
מזה  כתוצאה  שנעשית  ֿ ומצוות  –תורה  זה  רש "י בפירוש  כמודגש  יחדיו, מישראל  וכמה  כמה 

ב  נאמרה  בה , תלויין תורה  גופי שרוב  דוקא ".ש "פרשה 

"הקהל ": בענין "להרעיש " לצורך  באים  ומכאן

ֿ כן  ואם  ועבודתינו", ב "מעשינו משהו חסר  שעדיין הוכחה  זו הרי - בא  לא  עדיין צדקנו שמשיח  מכיון
כו'. פעולה  ועוד  פעולה  עוד  ועבודתינו", ב "מעשינו להוסיף  צריך 

ענין הוא  הגאולה , לעיכוב  סיבה  בתור  ועבודתינו במעשינו שהחסרון לומר  הכוונה  [אין 
ש  היא  שהאמת  מכיון -    גם אלא ) "נעשה ", רק  (לא  להיות  צריך  תורה  ֿ פי על  והרי ,

נשמע "נשמע " , בפועל לקיים  לנשמע "), נעשה  ("הקדימו ב "נעשה " אמנם  היא  ההתחלה  כלומר , ,
צריך  מבין, וכשאינו בשכלו, להבין להשתדל  צריך  בפועל , הקיום  לאחרי אבל  בשכלו, שמבין לפני עוד 
את  לבטל  שביכלתו מה  כל  לעשות  - בנידוןֿדידן – ועיקר  ועוד  לו... שיסבירו "טומל "[=רעש ] לעשות 
ההוספה  ֿ ידי על  הגאולה ), עיכוב  על  הסברים  יצטרך  לא  (שאז הגאולה  את  בפועל  ולהביא  הגלות 

ועבודתינו'']. ב "מעשינו

לא  - היא  השאלה  הרי ועבודתינו", ב ''מעשינו מיוחדת  להתעוררות  מביאה  "הקהל " שפעולת  ומכיון
אלא  דוקא , זו בשנה  "הקהל " אודות  מרעישים  "הקהל "מדוע  אודות  הרעישו לא  מדוע  -

!" תורה ל "גופי ביחס  ד "הקהל " העילוי אודות  "קדושים " מפרשת  ההוראה  היתה  אז שגם  ,

בשנה  שנוספה  המיוחדת  ֿ כח  נתינת  היתה  לא  שאז מכיון - ֿ פנים  ֿ כל  על  "בדוחק " לומר  שיש  [והתירוץ 
מקיימים  שבה  ישראל , בארץ  רק  (לא  התורה  בלימוד  הוסיפו שבה  שלימה  שנה  השמיטה , שנת  לאחרי זו,

פעמים )]. כמה  כמדובר  ֿ לארץ , בחוץ  גם  אלא  כפשוטה , שמיטה  מצות 

וכמה  כמה  "להקהיל " אפשרית  הזדמנות  כל  לנצל  יש  - ולהבא  מכאן אבל  העבר ", על  צועקין ו"אין
סופרים ', שמ 'דברי הענינים  גם  כולל  התורה , עניני וכל  תורה ", "גופי קיום  אודות  לעוררם  כדי מישראל 

כו'. ישראל  למנהגי עד 

שקיבל  - הקב "ה  ֿ ידי על  האמיתי ל "הקהל " ממש  בקרוב  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – את והעיקר  עצמו על 
ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  הבטחתו לקיים  הזכות  ואת  הקדושה ,ההתחייבות  לארצנו ,

הקודש " אל  עת  בכל  יבוא  "ואל  הציווי לימוד  יהיה  שאז ֿ המקדש , ולבית  ֿ הקודש  עיר  באופן לירושלים 
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רפ"ו.10) תניא
ובכ "מ .11) חשוון. ט ' יום" "היום
ואילך .12) 129 ע' חט "ו לקו"ש ראה
וש"נ.13) ֿ ד . ס"ג  תזו"מ  ש"פ שיחת ראה

יב.14) כז, ישעי '
הקודש 15) אל  להכנס יכול  הי ' אהרן אם מהשקו"ט  להעיר

בפרשה  שנאמרו המיוחדים הקרבנות הבאת ע "י  - שירצה עת בכל 
ואכ "מ . וש"נ). ואילך . 843 ס"ע ח "ב תשמ "ו התוועדויות (ראה



כב     

אשר השייך  גדולים "), "כהנים  כהנים ", "ממלכת  (להיותו מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל 
(כמבואר  בפועל  למעשה  נוגע  שאינו ענין מלימוד  יותר  נעלה  באופן הוא  בפועל  למעשה  הנוגע  לימוד 

תרס "ו' ).ב 'המשך 

הדברים: המשך משמיעת  דוחה  עונשין , אודות  שהדיבור שם,

לאחרי  שיקבל  העונשים  אודות  עמו לדבר  ומתחילים  הראשונה , בפעם  יהודי כשפוגשים  ובפשטות :
וימשיך  טאג "... ג ּוטן "א  לו יאמר  'עדין', אדם  שפגש  ביותר , הטוב  במקרה  הרי, - שנה  ועשרים  ְַָמאה 

בדרכו.

לי  לומר  בכלל  אתה  מי ... ׂשמ 'מי לו: ויאמר  לעומתו יטיח  - 'עדין' ֿ כך  כל  שאינו אדם  פגש  ְָואם 
החיים  באורח  להתערב  אתה  ומי כרצונו, מתנהג  אחד  שכל  דמוקרטית  במדינה  אנו חיים  לעשות , מה 

שלי'?!

לבזותו! לפלוני גרם  - אדרבה  הרי  מאומה , פעל  שלא  בלבד  זו שלא  ונמצא ,

מבזהו, שפלוני לו איכפת  שלא  כזה  אדם  לחפש  שצריכים  אף  - זה  בזיון לו איכפת  לא  אם  ואפילו
ֿ כן  ואם  חבירו, בזיון איסור  חומר  את  מקטין זה  אין - לו איכפת  שלא  כזה  אדם  כבר  נמצא  אם  גם  אבל 

בזה . שיכשל  לפלוני לגרום  שלא  להשתדל  יש 

השבת : ביום טובות  החלטות  קבלת  אודות  יא , בסעיף

עשויה " מלאכתך  "כל  השבת  שביום  מכיון - בזה  מיוחדת  ֿ כן ומעלה  ֿ שאין מה  דייקא , "מלאכתך " ,
שאת  ביתר  יותר , נעלה  באופן נעשית  השבת  שביום  ומצוות , בתורה  העבודה  עניני שמים ", "מלאכת 

עוז. וביתר 

ל "ג בעניני הפעולות  אודות  כשמדברים  - דרעוין" "רעוא  חצות , לאחרי השבת  ביום  נוספת  ומעלה 
במיוחד  השייך  זמן - בעומר   רעוא" בזמן ֿ חיים ' ֿ אלקים  'דברי אמירת  מנהג  (כידוע 

כמאמר דרעוין" עצמותו, את  הכניס  שבה  רשב "י, של  תורתו ,(." יהבית כתבית  נפשי "אנא 

***

.'גו עליכם " יכפר  הזה  ביום  "כי ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 ענין רש "י, פירוש  עם  השבוע  בפרשת  פסוק  ללמוד  ֿ קודש  השבת  ביום  התוועדות  בכל  נהוג 
זו. בשבת  שלומדים  אבות  בפרקי ומשנה  ברמב "ם , היומי בשיעור  הלכה  הזוהר , על  אאמו"ר  בהערות 

פרשת  ובתחילת  "אחרי" פרשת  בתחילת  רש "י פירוש  אודות  לעיל  דובר  - רש "י לפירוש  בנוגע 
בעבודת  וההוראה  הלימוד  גם  כולל  תורה '', של  ל "יינה  בנוגע  והן הפשט , לדרך  בנוגע  הן "קדושים ",

בארוכה . כנ"ל  האדם ,

 אאמו"ר הזוהר בהערות  מאמר  ה 'מובא  את  עבדו פתח : יצחק  רבי אהרן, בני שני מות  "אחרי
בענין  - אאמו"ר ) בהערות  המבואר  ֿ פי (על  הענין ותוכן וגו'", בשמחה  ה ' את  עבדו וכתיב  וכו' ביראה 

וגבורה . חסד  (אהבה ), בשמחה  היראה  התכללות 
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ואילך .16) תכ  וע' תו. ע'
סש"ו 17) או"ח  אדה"ז שו"ע ט . כ , יתרו ופירש"י  מכילתא
סכ "א.

וש"נ.18) . 34 ס"ע חב"ד  המנהגים ספר

הע''י .19) גירסת ע"פ - א קה, שבת
ואילך ).1) ערה, ע' ― (אחרי  פרשתנו ריש לוי "צ לקוטי 
א.2) נו,



כג      

במדת  ולדוגמא : מזו, זו כלולות  שהן כפי המדות  בירור  - העומר  ספירת  ענין כללות  עם  זה  לקשר  ויש 
בזה  וכיוצא  שבגבורה , וגבורה  שבגבורה  חסד  - הגבורה  ובמדת  שבחסד , וגבורה  שבחסד  חסד  - החסד 

המדות . בשאר 

המאמר , בעלי של  בשמותיהם  הדיוק  גם  כולל  אאמו"ר , ביאור  פרטי ֿ פי על  – זה  בכל  להוסיף  ויש 
בפרשה  אחד , פסוק  על  כולם  דרשו זה , עם  וביחד  כו', גבורה  או חסד  אלו, למדות  שייכות  להם  שיש 

בפנים . שמעיין מי לכל  כמובן - וכו' אחת 

שהכינו אלו אודות  להזכיר  יש  - בשמחה " ה ' את  "עבדו ענין אודות  להמדובר  ובהמשך 
 כולל ומצוותיה , תורה  יהדות , לעניני בקשר  והתוועדויות  מסיבות  עבור  ופנימית ) אמיתית  (שמחה 

ו  תפילה  תורה  בתי חב "ד , בתי פתיחת  - שלושת ובמיוחד  כל  ומאחדים  הכוללים  בתים  ֿ חסדים , גמילות 
המדות ). התכללות  על  אאמו"ר  ביאור  תוכן ֿ דרך  (על  הקוין

המשקה , את  הכינו שעבורם  המאורעות  על  ויכריזו ברוחניות ) העליה  (לאחרי למעלה  יעלו - וכרגיל 
או  ולברכה " "לחיים  להם  ויענו "לחיים ", שיאמרו ֿ זה  ֿ ידי על  בזה  ויתחילו כאן, המסובים  את  ויזמינו

ופשטיה ") נהרא  ("נהרא  ולשלום " טובים  ."לחיים 

ויזרזו  ימהרו וכו', חב "ד  בתי ֿ חסדים , וגמילות  עבודה  תורה  הקוין בשלושת  אלו, שפעולות  - והעיקר 
ממש . בימינו במהרה  השלישי ֿ המקדש  בית  בנין את  יותר  עוד 

ומסיבת  רוסיה , יהודי עם  הפעולות  עבור  גם  וביניהם , וכמה , לכמה  משקה  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אדמו"ר  כ "ק  הוראת  ֿ פי על  – דיבר  וגם  בהתוועדות , נוכח  (שהי' ביגון שי' יוסף  להרב  פנים  קבלת 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן התחיל  ֿ כך  ואחר  רוסיה ). יהודי אודות  בהתלהבות  - שליט "א 

***

 העדים שאין למדת  "הנה  ומסיים : העדות , שבועת  דיני פרטי אודות  מדובר  ברמב "ם  היומי בשיעור 
דברים " עשרה  ֿ פי על  אלא  העדות  בשבועת  .חייבים 

ֿ ישראל  בני על  אומר  שהקב "ה  - הוא  לבו") אל  יתן ("והחי לקונו האדם  בעבודת  ה "עדות " ענין והנה ,
עדי" ""אתם  היא  ישראל  של  שמציאותם  היינו, ,. הקב "ה של  מציאותו על  (כביכול ) "

" הם  ֿ ישראל  בני בזה : העמים "והענין במדבר ,מכל  בהיותם  עוד  שנאמר  פסוק  -
ֿ ישראל  בני של  חלקם  מנת  שהיו והרדיפות  הקשיים  הגלות , בזמן הירידה  לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

צרה " פעמיים  תקום  "לא  - כו' האחרון בדור  ובפרט  האחרון לגלות  עד  הדורות , .בכל 

יענו  "כאשר  ואדרבה  וקיים , חי ישראל  עם  נשאר  זה  כל  שלמרות  רואים  העולם  אומות  כאשר  ולכן,
יפרוץ " וכן ירבה  כן תורה אותו יהדות , עניני על  התוקף  בכל  שעומדים  כשרואים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,

") ההוכחה  זו הרי - הכתוב ומצוותיה  ובלשון הקב "ה , של  מציאותו על  ביותר  הטובה  (" אני" -
כליתם ". לא  יעקב  בני ואתם  שניתי, לא  הוי'

הניחו  שלא  שנים ) מיובל  (למעלה  שנים  ריבוי שלאחרי - ההיא  במדינה  ביותר  מודגש  זה  וענין
ביהדותם ! גאים  יהודים  של  חדש  דור  גדל  ומצוות , בתורה  לעסוק  ליהודים 

למקום  ובאו נמלטו לים , מעבר  ליהודים  שהיו הרדיפות  שלאחרי - זו למדינה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
של  ענין שזהו יהדות , עניני על  רדיפות  בו שאין היו חדש  לא  אז שעד  מכיון גיסא , לאידך  אבל  ,
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ס"ע 3) בהוספות תרפ''ז סה"מ  וראה אד "א. כ "ט  יום" "היום
ואילך . רמד 

הי "ג .4) פ"ט  שבועות הל '
חי "ט 5) לקו"ש  וראה א. פו, זח "ג  יב. שם, יו"ד . מג , ישעי '

וש"נ. .190 ע'

ז.6) ז, ואתחנן
הערה 7) 306 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה ט . א, נחום ― הכתוב ל '

וש"נ. .55
יב.8) א, שמות
ד .9) ג , מלאכי 



כד     

של  ענין גם  כאן יש  זה , במקום  כדור יהודים  לחצי -- ירידות  עניני ככל  - בזה  והכוונה  ,
עלה " גם  אעלך  "ואנכי יותר , גדולה  לעליה  לבוא  גדול "כדי ברכוש  יצאו כן "ואחרי ,.

התחתון, כדור  בחצי היותם  בעצם  - זו במדינה  גם  יתירה  בהדגשה  הוא  עדי" "אתם  שענין מובן, ומזה 
אדמו"ר  כפתגם  פרנסה , בעניני והצלחתם  בעסקם  ואפילו ומצוות , תורה  קיום  ֿ ידי על  ֿ וכמה  ֿ אחת ֿכמה  ועל 

ובדוגמת מהר "ש  ֿ דרך  על  היא  אלה ) בימינו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  (בימיו, הזה  בזמן ֿ ישראל  בני שפרנסת 
השמים " מן "לחם  .ה "מן",

כל  במשך  עדי" "אתם  בענין ישראל  של  עבודתם  כללות  כבר  נסתיימה  בוודאי - אלו בימינו אמנם ,
ז"ל  חכמינו ובלשון הגלות , "זמן הגלות , ענין להתבטל  צריך  ֿ כן ואם  הקיצין", כל  "כלו ," 

צדקנו! משיח  בא  ֿ זה  שלפני שברגע  מכיון מתי", "עד  לצעוק  יצטרכו שלא  כך  ממש , ומיד  ותיכף 

***

 המלכים מלכי "מלך  בפירוש  הענין, ובסיום  ט . סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  - אבות  בפרקי הביאור 
ברוך  אמר :הקדוש  - "

ההוא " ביום  פני אסתיר  הסתר  "ואנכי בענין המבואר  ֿ פי על  – "הוא " בפירוש  להוסיף  שענין ויש  ,
ההוא " ביום  פני אסתיר  הסתר  ואנכי שנאמר  מנין, התורה  מן "אסתר  - הפורים  בחג  הגילוי עם  קשור  ,זה 

ידע " דלא  "עד  נעלה , הכי הידוע גילוי ובלשון ,." נדעך שלא  הידיעה  "תכלית  -

ֿ עדן  נשמתו אדמו"ר  כ "ק  של  הידוע  מהפתגם  דורנו)ולהעיר  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  (אביו
תורה ' 'לקוטי ולומד  יושב  אזישכאשר  ...

המשנה  את  אומרים  הפרקים ) (כבכל  שלישי פרק  ולימוד  אמירת  תחילת  לפני כו'והנה , ישראל  "כל 
הבא ",שנאמר  ל "עולם  שייכים  שכולם  ישראל  של  מעלתם  מודגשת  שבזה  גו'", צדיקים  כולם  ועמך 

התחיה  במשנה עולם  ומסיימים  ֿ לבוא ; שנאמר דלעתיד  כו ' ישראל  את  לזכות  הקב "ה  חפץ "רצה  ה '
בפועל  למעשה  נוגע  שאינו הלימוד  על  (גם ) דקאי ויאדיר ", תודה  יגדיל  צדקו ד "דרוש למען באופן אלא  ,

שכר " ֿ לבוא .וקבל  לעתיד  – ששלימותו ,

שבמרכבה , הרביעי רגל  'רביעי', לבחינת  נבוא  שלישי , פרק  סיום  שלאחרי - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
המלך  דוד  של  ,בחינתו  . ממש בימינו במהרה  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו  יבוא  ,

***

 מקום בכל  המתאים , ב ''שטורעם " בעומר  לל "ג  ההכנות  אודות  פעם  עוד  להזכיר  יש  - הסיום  לפני
דיליה . שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  וטף , נשים  אנשים  ואחת , אחד  כל  ֿ ידי ועל  ומקום ,
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ד .10) מו, ויגש
יד .11) טו, ֿ לך  לך 
ע'12) תש"ט  סה"מ  קלט . ע' ח "א מוהרש"ב אדמו"ר אג "ק

(הב'). 21
ד .13) טז, בשלח 
ב.14) צז, סנהדרין
יח .15) לא, וילך 
ב.16) קלט , חולין
ב.17) ז, מגילה
של "ה 18) ספ"ל . מ "ב עיקרים פ"ב. ח "ח  עולם בחינות ראה

ב. קצא,

(19.85 ע' תש"ה .63 ע' תש"ג  ,26 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
(20― פקודי  דפ' בדרושים  ― הלקו"ת שבהתחלת* ולהעיר

כו'. השלילה דהשגת הענין מבואר
חלק.21) ר"פ סנהדרין
כא.22) ס, ישעי '
וש"נ.23) .344 ע' חי "ז לקו"ש ראה
רע"ב.24) כג , מכות
כא.25) מב, ישעי '
וש"נ.26) ב. סו, חולין ראה
וש"נ.27) א. מד , סוטה
ב.28) רסב, ח "ג  ב. רמח , ח "א זהר

                       
               



כה      

הדחק " בשעת  עליו לסמוך  שמעון רבי הוא  "כדאי המאמר  את  גם  ולהזכיר  להוסיף  ,ויש 
כ " נראית  בזה  הפעולה  כאשר  שגם  ֿ דידן, לאמיתו ובנידון המצב  הוא  כן כאשר  ואפילו קשה , עבודה  ,"

רק  ענין(לא  אודות  שמדובר  מכיון הרי "כך ), יוחאי, בן שמעון רבי  עם  הקשור 
      ." דחק" של  באופן גם  אלו בפעולות  להתייגע  ,"

בארצנו  - ובמיוחד  כולל  וכו', ועיר  עיר  בכל  ומקום , מקום  בכל  האמורים  הדברים  את  יפרסמו ובוודאי
יום  - בעומר  ל "ג  של  לתוכנו בהתאם  שמחה , מתוך  יהיו זה  בכל  שהפעולות  - ועיקר  ועוד  הקדושה .

.רשב "י של 

ומתקרב  שהולך  שהידיעה  האדם  כטבע  שמחה , מתוך  נעשים  ֿ זה  שלפני בימים  ההכנות  שגם  - [כולל 
נשיאינו  רבותינו פתגם  - מצינו מזו שגדולה  ולהעיר , שמחה . של  רגש  כבר  פועלת  שמחה , ְְַ"טראכט יום 

בהווה  שהמחשבה  כלומר , ג ּוט ". זיין וועט  פועלת ג ּוט  העתיד  על  שהמחשבה  רק  (לא  העתיד  על  ְֶַ
הכל " הוא  "הנשיא  אשר  בישראל , נשיא  של  ֿ כח  בנתינת  צורך  יש  זה  שבענין אלא  ההווה ), ֿ כן על  ואם  ,

גם  הוא  היא הרי ש "בעלותו" ועד  ֿ ישראל , בני לעניני בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  "הכל ", על 
בקופסא "], ש "מונח  באופן

אפילו  שוללים  רשב "י, של  שמחתו שמצד  כך , כדי ועד  כו', בדיבור  רק  לא  ממש , בפועל  שמחה 
בקשר  תפילה  שזו (דאף  "נחם " השמחה אמירת  היפך  ענין בה  מודגש  ֿ מקום  מכל  הגלות , ענין

כידוע  החיים ,כו'), דהיפך  חמור  הכי בעונש  זה  על  ונענש  בעומר , בל "ג  "נחם " שאמר  באחד  הסיפור 
ֿ ליצלן. רחמנא 

ל "מאן  ביחס  גם  הוא  החיים , היפך  לשלילת  בקשר  בעומר  בל "ג  השמחה  בענין שהאמור  ולהעיר ,
מית " איקרי מדרגיה  בדרגה דנפיל  עדיין שנמצא  שלו(אף  לדרגה  ביחס  נפילה  דייקא , מדרגיה " "(נפיל ) ,
אדם  כל  שאר  לגבי ).נעלית 

אליה  להתעלות  וצריך  שיכול  לדרגה  ביחס  אפילו אלא  בהווה , שלו לדרגה  ביחס  רק  לא  - מזה  ויתירה 
צריך  ולכן ("דרגיה "), דרגתו כבר  נקראת  זו דרגה  גם  הנה  - יוחאי" בן שמעון רבי של  ל "חסיד  כראוי -
שזוכים  ועד  זו, לדרגה  ביחס  גם  מית " איקרי מדרגיה  "נפיל  ענין את  השולל  באופן החיים  ענין להיות 

חיים " לך  יתן חיים  "מחיה  - החיים  בענין השלימות  ֿ לבוא .לתכלית  דלעתיד  נצחיים  חיים  ,

במהרה  ֿ המקדש  בית  "שיבנה  הגאולה , עם  הקשור  שמחה  של  בניגון לסיים  יש  - לכך  ובהתאם 
את  קטירא  "בחד  ענין תוכן עם  הקשור  וניגון "ניעט בימינו", - יוחאי) בן שמעון רבי של  (דרגתו ִֶקטרנא "

אדנאווא ". ייווא  קראמי ניקאווא , ְְִִִֶֶַַַָָָָניעט 

ניקאווא ". ניעט  "ניעט  בימינו". במהרה  ֿ המקדש  בית  שיבנה  כו' רצון "יהי ניגן שי' ֿ ציבור  [השליח 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
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וש"נ.29) א. ט , ברכות
ועוד .30) ב. קנט , ח "א לקו"ד 
כא.31) כא, חוקת פירש"י 
סתצ"ג .32) או"ח  בעט "ז הובא פ''ז. ספה"ע שער פע"ח 

וש"נ.33) .211 ע' ח "י  לקו"ש ב. קלה, זח "ג  ראה
קטן.34) חינוך  תניא ראה
(35.44 ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, יומא
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הקודש ללשון מתורגם 
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המשתלח  השעיר  על  הגדול  הכהן  לוידוי בנוגע
בפסוק  כל 1נאמר  את עליו  "והתודה : ישראל בני

כל  רבי לכל ואת לומד  זה מפסוק ."
עויתי 2מאיר  מתודה) "(כיצד  הוא הוידוי סדר  אשר 

חכמים  וחטאתי". –2פשעתי מאיר  רבי על  חולקים
אלו  "פשעים הזדונות", אלו  "עוונות כי בנימוק
שהתודה  ו "מאחר  השגגות", אלו  ו "חטאתם המרדים"
השגגות? על  ומתודה חוזר  המרדים ועל  הזדונות על 
הוא  הוידוי סדר  חכמים לדעת ולכן  (בתמיה)";

ופשעתי". ועויתי "חטאתי

בעת  לומר  אחד  כל  מחוייב אשר  לוידוי ביחס
הרמב"ם  פוסק תשובה, עושה מתודין ,3שהוא כיצד  :

ועשיתי  לפניך  פשעתי עויתי חטאתי השם אנא אומר 
חזור  איני ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי וכך  כך 

וידוי. של  עיקרו  וזהו  זה לדבר 

לוידוי 4אך  (בנוגע הרמב"ם מביא הדברים בהמשך 
כל  בו  שנהגו  "הוידוי ביוםֿהכפורים) אחד  כל  חייב בו 

(כולנו ) חטאנו  אנחנו  אבל  ישראל ,  ."
בטור  נפסק גם הזקן 6וברמ "א 5וכך  אדמו "ר  ובלשון  ,

סתם7בשולחנו  אמר  אם.. :.וידוי מצות ידי יצא

שהוידוי  משמע הנ "ל  לשון  מסתימת להבין : צריך 

ופשעתי") "עויתי לומר  (מבלי לבד  "חטאתי" בלשון 
על  ו "מרדים"מספיק "זדונות" על  אפילו  8העבירות,

"חטאתי" הוידוי יספיק מדוע ולכאורה: –
מרדים  על  גם בשוגג) עבר  שהוא (שמשמעותו 

?9וזדונות 

.
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"חטאתי" אמירת הוא הוידוי" ש"עיקר  פי על  אף
לכתחילה, אמנם – וידוי" "מצות חובת ידי יוצא ובזה
לומר  צריך  הוידוי, מצות את בשלימות לקיים כדי
עויתי  חטאתי השם "אנא מהרמב"ם) לעיל  (כנזכר 
איני  ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי כו ' פשעתי

המצות  בספר  מזו : יתירה זה". לדבר  אומר 10חוזר 
("ויבקש  כפרה בקשת גם כולל  שבוידוי הרמב"ם,

).11כפרה"

"עיקר  א) עניינים: שני יש שבוידוי איפוא, נמצא
סתם  לומר  מספיק שלזה הוידוי") "מצות (או  הוידוי"

ב) כמה "חטאתי". עוד  נכללים שבזה הוידוי,
(כנ "ל ). פרטים

מצות  לכללות בנוגע גם מוצאים לכך  בדומה
את כוללת היא ו התשובה: התשובה,

בארוכה); ואילך  ה' סעיף (כדלקמן  התשובה במצות

פרט  (לא הוא הוידוי ועניין  מאחר  כי לומר , ויש
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כא.1) טז , פרשתנו 
ב.2) לו , יומא
ה"א.3) פ"א תשובה הל'
ב.4) פז , יומא ע"פ ה"ח. פ"ב שם
סתר"ז .5) או "ח
שם).6) במג "א הובא משל"ה להעיר (אבל ס"ג  שם
ד.7) סעיף שם
פשענו 8) עוינו  גם לומר שצריך כתב שם פ"ב תשובה הל' בלח"מ

או "ח  פר"ח גם וראה רפ"א*. לעיל שמפרש  מה על סמך שהרמב "ם אלא
שסד. מצוה מנ "ח סק"ה. א"א שם פרמ"ג  (בסופו ). סק"ג  שם

שם) ורמ"א בטור (וכן  אדה"ז  בשו "ע שכוונתו אבל
מזכיר אינו  (שהרי  ב ל"חטאתי " פשעתי  ג "כ עויתי  וראה הוידוי ).

מדרז "ל. וידוי  ע' הקמח כד

תמצא 9) ע"כ כלל שם חטאת ל): (טז , פשרתנו  מראב"ע להעיר אבל
הזדון . ועל השגגה על

בעת 10) (בוידוי  שסג  סי ' יראים שסד. מצוה בחינוך וכ"ה עג . מ"ע
התשובה": ב"גדרי  רפ"ד התשובה שער הלבבות ובחובת חטאת). הבאת
להמאירי  התשובה בחבור ועד"ז  עליהם. המחילה ויבקש  בהם שיתודה
האמונות  (בס' וברס"ג  התשובה". "תנאי  בארבעה פ"ח) א' (מאמר

הזכיר התשובה" "עניני  בד' פ"ה) מ"ה (ולא והדעות כפרה" "בקשת
וידוי **). –

כו ' והסמ"ג  הרמב"ם הזכירו  "לא פ"א: לאדה"ז  מאגה"ת ולהעיר
רק   ותשובה וידוי  מצות להצ"צ ובסהמ"צ .***"

כו '****. פ"א ברמב"ם כדאי ' מחילה בקשת הנק' הוידוי  רפ"א:
המחילה.11) ויבקש  לפנינו : ובדפוסים קאפח. בהוצאת כ"ה

                 
              

                     
                       



כז    

צריכה  שבלב שהתשובה – אלא) בתשובה, צדדי
בדיבור  שני 12להיאמר  יהיו  בוידוי שגם בהכרח  לכן  –

" א) אלו : אתענינים המבטא הוידוי"
התשובה  באגרת הזקן  אדמו "ר  בלשון  (או  :13התשובה

(ב מתבטאת 14התשובה); בו  הוידוי,
הנ "ל 14שלימות  הפרטים כל  נדרשים ובזה – התשובה
בוידוי.

.‚
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מחלוקת  את ולבאר  להקדים  יש זה, להבין  כדי
כפרה":15התנאים  "חילוקי אודות

עזריה  בן  אלעזר  ר ' את חרש בן  מתיא ר ' "שאל 
ישמעאל  רבי שהיה כפרה חלוקי ארבעה שמעת ברומי
עבר  ואחד . אחד  כל  עם ותשובה הן  שלשה אמר  דורש.
עבר  כו ' לו  שמוחלין  עד  משם זז  אינו  ושב עשה על 
 ֿ ויום תולה תשובה תשובה, ועשה לאֿתעשה על 
ביתֿדין  ומיתות כריתות על  עבר  כו ' מכפר  הכפורים
ויסורין  תולין  ויוםֿהכפורים תשובה תשובה, ועשה
לא  כח  אין  בידו  השם חילול  שיש מי אבל  כו ' ממרקין 

ביסורין  ולא לכפר  ביוםֿהכפורים ולא לתלות בתשובה
כו '". ממרקת ומיתה תולין  כולן  אלא למרק

בן  אלעזר  ר ' גם הרי המפרשים: כך  על  שואלים
מונה אומר עזריה ומדוע כפרה, חלוקי

הן "? ש"שלשה

ביאורים: שני כך  על  נאמרו 

המהרש"א  בפירוש 16א) נאמר  (וכך  מפרש
צריכה 17בירושלמי  שהיא מכיוון  עצמה, תשובה אשר  ,(

כאחד  נחשבת היא אין  ואחד ", אחד  כל  "עם להיות
 18בכפרה" ;:שלושה רק הם כפרה"

ומיתה. יסורים יוםֿהכפורים,

ה"עקידה" של  פירושו  כפרה"19ב) שב"חילוקי –
(לפי  בחייו " בהם יתכפר  "האדם אשר  אלה רק נמנים
 ֿ בעלי אלא כפרה חלוקי למנין  נכנסים המתים ש"אין 

חיים" שהם נמנה 20תשובה השם חילול  אין  ולכן  ;(
כפרה" ה"חילוקי דבר 21בחשבון  הוא השם חילול  כי ,
ימותון ". עד  יכופר  ש"לא

הקשיים  לפי 22אחד  הוא: המהרש"א בפירוש
שהשינוי יוצא, בן פירושו  אלעזר  ר ' של 
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כמשנ "ת 12) להרמב"ם, המצות במנין  נמנה וידוי  מצות שרק ועד
בש "ס  וביאורים חידושים ואילך. 18 ע' חל"ח [לקו "ש  במ"א בארוכה
ס"ע  (ולקו "ב ועיי "ש  ואילך. מב ע ' ח"ב לתניא בלקו "ב גם נדפס – סי "ח.
המתודה  ד"כל ה"ג ) פ"ב (שם הרמב"ם במ"ש  הביאור שזהו  ואילך) מא
כי  – כו '" בידו  ושרץ לטובל דומה ה"ז  לעזוב בלבו  גמר ולא בדברים
בדיבור, שבלב התשובה ביטוי  ענינו  שוידוי  איך מובן  זו  דוגמא ע"י 

עייש ].
פ"א.13)
ע'14) תש "ד סה"מ ואילך. סע"א נ , ח"א (לקו "ד מהמבואר להעיר

שופר. תקיעת בעת בלחש  יתודה בענין  (30
(כדלקמן 15) בשינוי  – (וש "נ ) יומא סוף ירושלמי  וראה א. פו , יומא

תוספתא  וראה פ"י . משלי  מדרש  ה. פכ"ט, דר"נ  אבות .(17 והערה בפנים
ז . כ, יתרו  מכילתא ט. פ"ד, יומא

שם.16) יומא הרי "ד בפסקי  וכ"ה שם. חדא"ג 
הם17) ("ג ' התשובה").שם מן 
וכפרש "י 18) אחד", כל עם ותשובה הן  "ג ' הגמרא לשון  כפשטות

מן  אינה  תשובה "אבל – שם) בחדא"ג  (כמ"ש  שם יומא א"ל ד"ה
.21 להערה הג ' שוה"ג  וראה לכולן ". צריכה שהיא החלוקין 

יוהכ"פ 19) בתוספות הובא ראה. ועתה ד"ה סג  שער פרשתנו 
הל' בכס"מ מפרש  שכן  (ושם, שאל ד"ה שם יומא חביב) (למהר"ם

ה'. לנר בהקדמה המאור מנורת דעת מוכח וכן  עיי "ש ). ספ"א, תשובה
שם.20) יוהכ"פ תוספות
אפשר 21) מ"מ – שם) רש "י  (לשון  לכולן " "צריכה שתשובה ואף

צריך דבמ"ע מכיון  (א) כי : כפרה"*, בה"חלוקי  הרי למנותה תשובה,
דתשובה שם.זה  הרי "ד פסקי  גם וראה בפ"ע. חלוקה הוי  מכפרת

אחר  באופן  התשובה צ"ל כפרה מהחלוקי  אחד דבכל את"ל בפרט (ב)
שבמ"ע  דזה ודאי  הרי  וכו ')**, יותר חזקה תשובה – חמורות (בעבירות
זו  תשובה דומה שאינה (מכיון  בפ"ע חלוקה הוי  מכפרת לבד תשובה
כפרה" "חלוקי  – קצת ודוחק (ג ) כפרה). חלוקי  בשאר שצ"ל להתשובה

דברים (לא חלוקי פירושו  כ"א) , לעונש (לא בנוגע ***
ד'. שהם לכפרתם, כ"א) – וכו ' קרבנם שלהם,

מה 22) גופא ראב"ע בלשון  מודגש  העקידה לפירוש  שרק ע"ז  נוסף
חלוקים  הג ' מונה כו '" הן  "ג ' אמרו  לאחרי  תיכף כי  – חלוקים הג ' הם

" מסיים ואח"כ כו '", ב"ד ומיתות כריתות כו ' ל"ת כו ' עשה על "עבר
תוס' גם וראה להקודמו . במשך אינו  שלפעמים חדש  ענין  על (המורה

כו '": בידו  השם חילול שיש  מי  שם) יוהכ"פ
ש " נמצא, המהרש "א לפירוש  משא"כ – קאי  " הבבא על

(ומפסיקה לא שבאה כו '" ל"ת על "עבר מהבבא מתחיל כ"א ח"ז ,
כו '")! עשה על "עבר הבבא ביניהם

הבבא  על קאי  ולא כו '" הם "ג ' (א) – הלשון  בירושלמי  שגם [ואף
חילול  גבי  (ב) ,(17 והערה בפנים (כנ "ל כו '" מ"ע על "עבר שלאח"ז 

" כו '",השם ש "ש  בו  שנתחלל מי 
שם  על "הרי  ד"עבר לטעות מקום ואין  התשובה" מן 

הול"ל  כן  כוונתו  אם בבבלי , משא"כ הם"****: ב"ג ' נכלל כו '" מ"ע
" כ"א) אחד", כל עם "תשובה (כבירושלמי )].(לא התשובה" מן 
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" ולא – הן " (ש"שלושה כפרה")עזריה חילוקי
– הכפרה בענין  חידוש ואינו  להלכה, הנוגע ענין  אינו 
אלעזר  ר ' העונה והן  חרש בן  מתיא ר ' השואל  הן  כי
עשה" על  "עבר  שכאשר  אחת, בשיטה הנם עזריה בן 
רק  מסתכם ביניהם והחילוק – לבדה בתשובה די
חילוקי  בין  נמנית תשובה גם האם הדברים, בחשבון 

לא  או  ;23הכפרה

מתיא  ר ' בין  המחלוקת בסיס מהו  להבין : יש עוד 
בתוספתא  נאמר  (שכדבריו  חרש הסובר 24בן  (

ובין ש" בכללם, ותשובה מאחר  כפרה" חילוקי
הן "? ש"שלושה הסובר  עזריה בן  אלעזר  ר '

שב"שלושה  ה"עקידה" לומד  אלה, שאלות מכח 
ובזה  השם, חילול  את עזריה בן  אלעזר  ר ' שולל  הן "
מיתה  לאחרי אבל  דוקא, מחיים היא שכפרה מחדש,

כפרה" בו ] שייכת [=לא ביה שייכא .25"לא

ביאור : דרוש ה"עקידה" של  לפירושו  גם אך 
ש"לא רק הוא השם בחילול  וגם מכיוון  

על ֿידי  עזריה בן  אלעזר  ר ' לדעת גם אבל  ימותון ",
על ֿכל ֿפנים  כפרה ישנה ו "אין 26מיתה הנשמה, עבור 

חסֿושלום זה על  לענשו  כו ' דבר  לו  מזכירין 
"27 להלכה ההבדל  מה סוף כל  סוף כן , אם –28

עזריה? בן  אלעזר  ור ' חרש בן  מתיא ר ' דעת בין 

.„
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התשובה': 'אגרת בתחילת כותב הזקן  אדמו "ר 
עם  ותשובה הם כפרה חלוקי שלשה יומא בסוף "תניא
– הפיסקאות שלושת את כך  אחר  ומביא אחד ", כל 
כו ' לאֿתעשה מצות על  עבר  כו ' מצותֿעשה על  "עבר 

" ומסיים – כו '" ביתֿדין  ומיתות כריתות על  עבר 
  – " הפיסקא את כלל  מביא

הוספת  על ֿידי מרמזה לא (ואפילו  השם חילול  אודות
 ֿ בית ומיתות כריתות על  "עבר  הפיסקא לאחר  "וכו '"

דין ").

ר ' שבדברי לומד , הזקן  שאדמו "ר  מובן , מזה
" עזריה בן  (אלעזר  לשלול  כוונתו  – הן "

אלא) המהרש"א, כפירוש כו '", עשה מצות על  "עבר 
ה"עקידה"). (כפירוש השם חילול 

ב"אגרת נוגע מה מבאר לכאורה: בה – "
התשובה  ועבודת התשובה" "מצות את הזקן  אדמו "ר 
רק  אשר  להקדים – כו ' הסוד  פי ועל  נגלה פי על 
השם  חילול  אשר  ובהדגשה הם" כפרה חלוקי "שלשה

? בכלל

את  שמביא בכך  הנותנת: היא כי לומר , ניתן 
מדגיש "חלוקי התשובה' 'אגרת בתחילת מיד  "

שמביאה  מה היא התשובה ששלימות הזקן , אדמו "ר 
 התשובה באגרת מביא תעניות 29[שלכן  עניני גם

נכלל  זה שכל  לפי – כפרה לגמר  הנדרשים וכו '
ז '. סעיף וכדלקמן  התשובה], ושלימות בתכלית

כפרה, חלוקי "שלשה רק שישנם שמדגיש, ובזה
השם ענין וחילול  כי להסביר , כוונתו  – בכללם

מצות מ (שלימות) חלק המהוה (שלכן הכפרה
כתכלית  כפרה כלומר  – התשובה") ב"אגרת לבארו  יש

בכפרה רק הוא – (ולא התשובה מחיים הנעשית
שאחד  לפי מיתה), לאחר  הבאה השם חילול  על  כפרה
מחיים  הוא שעניינה – הוא התשובה מצות מעיקרי

ח '. סעיף כדלקמן  דוקא,

.‰
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זה: בכל  והביאור 

יומא, סוף של  הברייתא את שמביא לאחר  מיד 
מצות  והנה התשובה'): ב('אגרת הזקן  אדמו "ר  אומר 
שיגמור  בלבד .. החטא עזיבת היא התורה מן  התשובה
יעבור  ולא כו ' לכסלה עוד  ישוב לבל  שלם בלב בלבו 

כו '. המלך  מצות עוד 

היא  התורה מן  התשובה "מצות הלשון  מדיוק
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חלק.23) ר"פ סנהדרין  לירושלמי  קרבן  שירי  ראה אבל
באופן  היא בכאו "א שהתשובה כיון  דלרמב"ח לומר אפשר גם

ב  תשובה למנות אפשר (21 הערה לראב"ע (כנ "ל משא"כ כפרה,
מה" אינה לכן  בכאו "א שווה ובנקודה בעיקרה היא שהתשובה כיון 

כפרה",
כיון  לאחת נחשבות בכהנ "ל שהתשובה לומר גדול דוחק ה"ז  – אבל
לעיל  (נעתק אדה"ז  ומלשון  בהבפועל). (משא"כ בנקודתה היא ששווה

ד  לראב"ע שגם מוכח, הנ "ל) להערה הב' יש בשוה"ג  הן  כפרה חלוקי 
כפרה. מהחלוקי  בכ"א התשובה באופן  חילוק

ראב"ע.24) מענה לאחרי  גם זו  דעה בטלה דלא מובן  ומזה שם.

שם.25) העקידה לשון 
עצמות 26) הוא אינו  המות אחר כי  כפרה.. בו  זכרו  "לא שם: בעקידה

שהרי  ביאור, צריך אבל מהראשון ". נבדל במציאות הוא אבל האדם..
,להגוף גם נוגעת – מיתה לאחרי  שהכפרה (ועוד נשמתו  הוא האדם

אותם  ודן  בגוף וזורקה נשמה "מביא ע"ב) ריש  צא, (סנהדרין  כמרז "ל
כבפנים. נראה ולכן  כאחד").

רפ"ב.27) אגה"ת – אדה"ז  לשון 
בתחה"מ.28) כשיקום להגוף בנוגע דנפק"מ לומר גדול ודוחק
ֿ ג .29) פ"ב



כט    

החטא הזקן עזיבת שאדמו "ר  בפשטות, מובן  "
את בזה מ "עזיבת שולל  (חוץ הענינים שאר 

ווידוי. חרטה גם – החטא")

הלבבות" "חובת בספר  גם 30– כי אמנם, נאמר 
על  (וקבלה החטא לעזיבת בנוסף והוידוי, החרטה

הנם וכ "להבא), התשובה"התשובה; גדרי
שם  ב'שערי 31מונה יונה רבינו  (וגם ענינים עשרים

כ "32תשובה' הדברים שלושת את מונה
התשובה" כ "עיקרי ענינים ועשרים );33התשובה",

התשובה  שמצות אומר  הזקן  שאדמו "ר  מזה אך 
החטא "עזיבת הגם היא היא: דעתו  כי מוכח , "

מ " הנם ווידוי ו "יסודות שחרטה התשובה"
עצם  אינם זאת עם – עצם 34התשובה" התשובה.

החטא "עזיבת הוא על ֿידי "35התשובה ולכן  ,
חובת ידי יוצאים בלבד  החטא עזיבת

התשובה.

.Â
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) בעיקר  היא התשובה מצות מדוע הטעם
על  בלב גמורה ההחלטה אלא) כו ', העבר  על  החרטה
לפי  הוא – חטא שום על  יותר  לעבור  לא להבא,
על  שתפעל  בכך  להתבטא צריכה התשובה שמצות

האדם  צדיק ויהיה רשע מלהיות שיחדל  :
אך  החטא בנוגעגמור ; לו  ויתכפר  שיימחל  ,

.שעשה

(גם) התשובה על ֿידי באה בפועל  אומרת: זאת
זה אין  אך  העבר , על  התשובה.כפרה מעצם

 ֿ הקדוש שרצה אלא זאת אין  לומר : יש מזו  ויתירה
שבשעה לו .ברוך ֿהוא יכפר  – תשובה יעשה

ב"יסודות  הכולל  יונה, רבינו  אפילו  [ולכן ,
– ה') סעיף (כנ "ל  ווידוי העבר  על  חרטה התשובה"

זאת מונה עם מכיוון 36הוא כפרה. בקשת ביניהם
של  ענין  היא כפרה גם שבקשת תשובה בעשיית ,

החטאים  על  שיכפר  מהקדושֿברוך ֿהוא ;37מבקשים
התשובה].אך  מגדרי היא

תוצאה אפילו  אינה כפרה מזו : יתירה
אינה  שלגמרי ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה – מהתשובה

בתשובה  כמו 38מעכבת עבירות שישנן  מזה, כמוכח  ;
מתכפר  שאינו  – ממזר " ממנה והוליד  הערוה על  "בא

כו ' ויסורים יוםֿהכפורים על ֿידי פי 39אפילו  על  ואף ,
רשע, להיות מפסיק הוא תשובה עושה כאשר  מיד  כן ,

עמך " מעשה "עושה .40ונחשב

.Ê
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גם  התשובה" ב"אגרת הזקן  אדמו "ר  מביא זאת, עם
מובן , שמזה ד '). סעיף (כנ "ל  לכפרה הקשורים ענינים

התשובה. במצות נוגעת הכפרה שגם

התשובה  א) ענינים: שני ישנם בתשובה בזה: והענין 
,. כנ "ל ולהבא מכאן  – הוא וענינה עושה,

(ומסובב 41ב) מהתשובה,42והמבוקש (
שיהיה  עד  עוונותיו , על  לו  יכפר  שהקדושֿברוך ֿהוא

החטא" כקודם יתברך  לפניו  וחביב זה 27"מרוצה ומצד  .
שאר  גם החטא") "עזיבת עם (ביחד  להיות צריכים

וכו ' וידוי העבר , על  חרטה – התשובה" .43"גדרי
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רפ"ד.30) התשובה שער
פ"ה.31)
דלעיל 32) התשובה וחבור ברס"ג  ועד"ז  (סי "ט). הח' בעיקר א' שער

.10 הערה
ואילך.33) ס"י  א' שער
חצי 34) למ"ד – איסור משהו  בלעו "ז : – בהלכה דוגמא מעין  י "ל

מה"ת. וכו ') (לאוכלו  מותר שיעור
היא 35) ומה ה"ב): (פ"ב תשובה הל' הרמב"ם מלשון  להעיר

שלא  בלבו  ויגמור ממחשבתו  ויסירו  חטאו  החוטא שיעזוב הוא התשובה
כו ' עוד .51יעשהו  הערה לקמן  וראה כו '. שעבר על יתנחם

שם 36) ומאירי  הלבבות בחובת אשר ולהעיר הנ "ל. ברס"ג  משא"כ
התשובה". ("תנאי ") ב"גדרי  מחילה בקשת הזכירו 

הט"ו 37) "העיקר פ"א רחמים עיי "ש  ויבקש  השם אל יתפלל .
עיי "ש . עונותיו ", כל את לכפר

עיי "ש .38) ב. מט, קידושין  מש "ס כן  (ומוכיח שסד מצוה מנ "ח עיין 
חת"ס  תשובת ועייג "כ סקמ"ד). סל"ח אה"ע לשו "ע מחוקק חלקת  וראה

(להמבי "ט) אלקים בית כא. תשובה תשל"ג ) (ירושלים תשובות" "קובץ
פ"ב. התשובה שער

ב.39) כב, יבמות (במשנה). א ט, חגיגה
שם.40) יבמות
(41– המצות כבכל – שנקודתה אף  .תשובה לעשות
ש 42) שייכת ואף (שאינה בלבד" החטא "עזיבת היא התשובה

היא הכפרה מ"מ, – ו ' סעיף כנ "ל לכפרה), מעצם לכאורה
עזיבת  ע"י  כי  שלה), ותכלית המבוקש  להיות היא יכולה (שלכן  התשובה
צדיק  הפכית: מציאות מזו  (ויתרה אחרת מציאות (בדוגמת) נעשה החטא

– ע"ז דבר* וחצי  דבר יזכירוהו  אפילו  או  יענישוהו  ואיך – דרשע)
ור"ן שנעשה טז ) (מ"ע סמ"ג  – דין  גזר דמבטל השם שינוי  (ע"ד

ב). טז , לר"ה מהרש "א בחדא"ג  הובאו 
ועוד,43) להרמב"ם ס"ל שלכן  היא וי "ל הוידוי כפרה בכלל

כיון  – (34 בהערה ובהנסמן  10 והערה ס"א לעיל (ראה התשובה וגדרי 
תשובה. של והמבוקש  התכלית שזוהי 

       



ל   

אף הוא[ברם, (על בתשובה
אינה  התשובה כאשר  גם כאמור , זאת, עם העבר ),
התשובה  מצות את מעכב זה אין  לכפרה, מביאה

העיקרית  ותוצאתה פעולתה את לא (שהיא 44ואפילו 
ולהבא)]. מכאן 

.Á
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של  שיטתו  את להבין  ניתן  כה, עד  המבואר  לאור 
השם" "חילול  את המשמיט  עזריה, בן  אלעזר  ר '

הכפרה: מחילוקי

כנשמות  הזה בעולם דוקא הוא המצות קיום כידוע,
וכדרשת בגופים, מהגוף. צאתם לאחר  בגן ֿעדן 

הפסוק  על  חפשי.45רז "ל  במתים

כך וכשם בגוף, הנשמה בהיות הוא המצות
בנוגע גם הוא  קיום של  העיקרית

הקיום, לאחרי הבא לשכר  כאן  הכוונה (אין  המצוות
תכלית לנשמה את מקיים האדם כאשר  אלא:) ,

קוני  את לשמש נבראתי אני – תהיו 46בריאתו  ואתם ,
קדוש  וגוי כהנים ממלכת החסידות 47לי בלשון  הרי –

המצוות  מצוה השם עם וחיבור  בצוותא נעשה ְֶַהוא
"צוותא" מלשון  בנשמה 48("מצוה" אור  ממשיך  הוא ,(

הגוף  את מזכך  שהוא עד  בגוף, מלובשת שהיא כפי
לאלוקות.49עצמו  כלי שיהיה ,

העובדה  התשובה": ל "מצות בנוגע גם מובן  מכך 
(בעיקר ) הוא – "כפרה" הוא ותכליתה בה שהמבוקש
בגוף  מלובשת שהיא כפי בנשמה הנעשית הכפרה

עצמו  מכך 50ובגוף כתוצאה הנעשית הכפרה לא אך  ;
ענין ש" שגם (למרות כפרה ממרקת" שתהיה ,

תשובה). על ֿידי נעשה מיתה, על ֿידי

האומר  עזריה בן  אלעזר  ר ' של  החידוש איפוא זהו 
" כפרה עניני אודות מדבר  חרש בן  מתיא ר ' הן ":

חילול בתור  גם כפרה, חלוקי ארבעה מונה ולכן  .
עבור  כפרה ישנה זה במקרה גם כי ,השם,

הגוף; מן  צאתה לאחר  על ֿכל ֿפנים

עזריה  בן  אלעזר  רבי ענין 51אך  אודות מדבר 
למצות הקשור  הוא 52הכפרה מזו : יתירה (או 

על ֿידי  כיצד  עצמה, התשובה לענין  ביחס מדבר 
לשבין " הוא "מנקה – "ונקה" נעשה ולכן 53תשובה ,(

שכפרתם  מהם אלה – כפרה חלוקי שלשה רק מונה

 לפעולה ביטוי היא זו  כפרה שרק לפי ,
התשובה  מצות של  בכלל ),54(העיקרית) המצוות (ושל 

כנ "ל .
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(44 רמב"ם) צרכיו  בקשת שענינה בתפלה, מצינו  ממש ) (ולא זה
שעל המצוה א) ענינים: ב' בה שיש  ועוד), תפלה. הל' –ריש 

ב) כו ', ולהתפלל ומ"מ דתפלה,לבקש  בקשתו : ימלא
רמב"ם  טו . א, (ישעי ' נאמר עליו  כי  – בקשתו  תמולא שלא כשיודע גם
פשוט  הרי  – שומע" אינני  תפלה תרבו  כי  "גם ה"ז ) פ"ז  תשובה הל'

.119 ע' חכ"ב לקו "ש  וראה התפלה. מצות מקיים שבתפלתו 
וש "נ .45) א. ל, שבת ו . פח, תהלים
בסופה.46) קידושין 
י .47) יט, יתרו 
ועוד.48) ואילך. ספ"א ה'ש "ת אומר רבי  ד"ה ג . מה, בחוקותי  לקו "ת
פל"ז .49) תניא עיין 
ב 50) גם להגוף*ונפק"מ ששייך באופן  שצ"ל – התשובה

הייתה  סע"א) יז , (ע"ז  נשמתו " שיצתה עד בבכי ' ש "געה ראב "ד ותשובת
יג )). ז **, (ע' תקס"ב אדה"ז  מאמרי  ספמ"ג , תניא (ראה שעה הוראת ע"ד

ותעניות סיגופים ע"י  לא וגם פש "ב: תער"ב המשך הגוף וראה
כג ). ע' יום היום – הבעש "ט תורת (ראה

לו  ד"אסור הענין  אדה"ז  למ"ש  הפנימי  טעם שזהו  י "ל ואולי 
באגרת כו '" בתעניות (בנוגע להרבות שם דמ"ש  וי "ל (פ"ג ).

הוא בצדקה" "יפדה וכו ') רנ "ב על העודפים הצומות (ולא למספר
.ואכ"מ בצדקה). לפדותם

(שבת 51) בבהמות ועשיר ונשיא החסד איש  כהן , הי ' אשר להעיר
ולהעיר  – ב. לב, (סנה' ישיבה ראש  בתור שמוזכר רמב"ח משא"כ ב), נד,

חוקת). לפ' הוספה – באבער – מתנחומא
(52" מדגיש  שלכן    ."
הוא53) כו '" רמב"ח ש "שאל ואת"ל שם. הברייתא יומא

(לר"י  המוסר ס' שם. בע"י  ג "כ קצת (כדמשמע כו '" לשבין  הוא "מנקה
מפרש  בבבלי  דראב"ע מפרש  שאדה"ז  מה ביותר יומתק – פ"ב) כלץ)

בשייכות כפרה חלוקי  הברייתא הג ' המשך הוא כי  (כבפנים),
התחלת  שם הובאה שלא בירושלמי  משא"כ כו '": לשבין  הוא ד"מנקה

הכפרה חלוקי  ראב"ע הברייתא, גם ולכן  התשובה, לענין  בשייכות
כפרה. חלוקי  בכלל הוא השם שחילול מודה

יש  – כרמב"ח) ד ', (ולא כפרה חלוקי  ג ' רק מונה שראב"ע [ומה
שבאה  מכיון  חידוש , היא בהן  שהכפרה החלוקות רק שמונה לומר,

 מכיון (כ"כ), חידוש  בה אין  תשובה, שמצד בכפרה (משא"כ
ועוד  ב). רלג , (להרימ"ט) בצפע"נ  מש "כ ע"ד עונותיו . ותיקן  שב שהאדם

ואכ"מ]. י "ל.
תכלית 54) שהיא [שהכפרה ראב"ע לפי  כי  בפועל. גם שנפק"מ וי "ל
 ד הכלל וע"פ דוקא], מחיים היא   בפני שעומד

שיכולהתשובה כ"א צדיק, שנעשה רק לא בזה החטא,[שהכוונה
השם  בחילול שגם לומר, צריך – וספ"ט] רפ"ד באגה"ת כדמוכח כפרה,

כפרה א'אפ"ל שער לר"י  בשע"ת כמבואר – שונים אופנים (ע"י 
ואילך. סע"ב קכ, זח"ג  וראה סט"ז . שם ס"ה. ד' שער (סמ"ז ). הי "ז  עיקר

ועוד].

                 
               



לי    

ב"אגרת כך , אדמו "ר ומשום מבאר  בה ,"
הוא  מביא לתשובה, הקשור  הכפרה ענין  את הזקן 

"השם וחילול  כפרה" בכללם.חלוקי

.Ë
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(א) – אלה עניינים שני ישנם שבתשובה כשם
שלימות תשובה (ב) ולהבא. מכאן  הוא שעיקרה ,

על  והכפרה התיקון  את המביאה כך התשובה, –
שבלב  שהתשובה (שעניינה הוידוי למצות בנוגע גם
יש  בה גם אשר  ב') סעיף כנ "ל  בדיבור , ונמשכת באה

אלה: עניינים שני

"חטאתי",(א) אמירת היא הוידוי ("מצות")
התשובה" "מצות מתבטאת שבזה על 55לפי קבלה –

שעשה 56להבא  שהמעשה בעובדה מכיר  והוא מכיוון  :
שלא היה מחליט  שהוא הדבר  כוונת ממילא ,

נוספת. פעם כן  לעשות

כאן  משתמעת לא עדיין  העבר ,אך  על  נכונה
בעיקר  המתייחס – "חטאתי" ובאמירתו  מאחר 
ברצון  עבירה שעבר  מודה הוא אין  – ל "שוגג"
שעל  אלא זאת (אין  בכך  אשם באמת הוא וכי ובידיעה,
עבירה  בעולם, תקלה נגרמה – ידיעתו  בלי אך  – ידו 
כך  על  וגם עולם, של  מלכו  המלך  מצות על  והעברה
הוא  שאין  ובשעה תירוצים); כמה לו  להיות יכולים
רגש  שום אצלו  מעורר  הדבר  אין  בכך , אשם מרגיש

חרטה. של 

בדיבור (ב) מבטא שהוא – הוידוי מצות
(– התשובה שלימות שהוא (את ועד  העבר , על 

(דבר  כך  על  מחילה מהקדושֿברוך ֿהוא מבקש
דעות  כמה לפי ).57המחוייב

יוצאים  לבד  "חטאתי" באמירת מדוע מובן  ובזה
שבזה  לפי – הזדונות על  גם וידוי מצות חובת ידי
(ש)היא  התורה מן  התשובה "מצות את האדם מבטא

בלבד ". החטא עזיבת

.È
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קשורים  – תורה גופי דתורה, בנגלה הענינים כל 
דאורייתא  נשמתא משתלשלים 58עם – מזו  ויתירה ,

ששתי  מובן , ומזה התורה. ("נשמת") בפנימיות מענינם
– בברייתא –או השיטות כפרה חלוקי

וחסידות. קבלה פי על  – התורה בפנימיות דוגמתם יש

וארבע  שלוש המספרים של  מבאר 59בעניינם ,
בחינות,60הצמח ֿצדק  שלוש ישנם ב"כלים" כי

אורות  בחינות (שלוש בחינות ארבע – וב"אורות"
הנעלים  אורות – הרביעית והדרגא בכלים, המתלבשים

בכלים). מהתלבשות

דרגות: לשלוש כללי באופן  העולמות נחלקים לכן ,
ענינם שהעולמות לפי – ועשיה יצירה בריאה

אורות, שעיקרו  האצילות זה).(ועולם במנין  נכלל 

חרש  בן  מתיא ר ' של  שיטותיהם יובנו  זה פי ועל 
עזריה: בן  אלעזר  ור '

בקבלה  ד '61מובא כנגד  הם כפרה חילוקי שארבעה
ועשיה) יצירה בריאה, (=אצילות, אבי"ע עולמות
יצירה, – לאֿתעשה" "מצוות עשיה, – עשה" "מצוות
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"מחטיא שפירושו  – השם שחילול דזה י "ל (רש "י ואולי  "
(ד"ה  רש "י  מ"ש  ע"ד הוא מחיים כפרה לו  אין  – שם) יומא חה"ש  ד"ה
לתקון ) יכול שאינו  ממזר דהוליד העון  לענין  – ב כב, יבמות השתא

ד"עונו   שמחזיר שעי "ז  י "ל, וא"כ קיים)": שממזר זמן  (כל
ש "ש  ומקדש  שהחטיא אותם גלוי בתשובה "עונו  אין  שוב שעי "ז  ,

סע"ד. מב, (ח"ב לאדהאמ"צ בשע"ת ועדמ"ש  כפרה*. לו  יש  ונזכר",
כל  פתאום.. ומתו  א'.. בבע"ת שהי ' ה"מעשה סע"ד) נד, ח"א גם וראה

כו '". מעונו  הנולדים ממזרים
(55" גם שמ"מ, התשובה אלא במצות מעכב אינו  הוידוי "

קבלה החטא, עזיבת (שהיא הל'עצמה ריש  ספר קרית ראה – (

.36 הערה דלעיל מנ "ח תשובה.
הדוגמא 56) מביא ה"ג ) פ"ב תשובה (הל' שהרמב"ם זה יומתק ובזה

ו )לא בדברים ש "(מתודה למי  בידו " ושרץ ד"טובל   ולא) "
.12 הערה לעיל ראה – ה"ב) כדלעיל "חרטה" כאן  הזכיר

(57.10 הערה לעיל נסמנו 
א.58) קנב, זח"ג  ראה
ויצא.59) ר"פ עה"ת מצפע"נ  להעיר
עיי "ש 60) ואילך). תתקעט ע' בלק (אוה"ת ס"י  אדם מיני  ג ' דרוש 

לקמן . בהבא
כא.61) הקדמה הגלגולים שער

                           
                       

                  
                       

                   
                     



לב   

– השם" "חילול  בריאה, – ביתֿדין " ומיתות "כריתות
אצילות.

ישנם  בו  אשר  האור , אודות מדבר  חרש בן  מתיא ר '
מונה לכן  בחינות, ואילו ד ' כפרה; ר 'חלוקי

רק  מונה ולכן  הכלים, אודות מדבר  עזריה בן  אלעזר 
 שהוא השם חילול  מונה (ואינו  כפרה חלוקי

אצילות  ).62כנגד 

ר ' בדעת נגלה על ֿפי הביאור  עם מתאים הדבר 
לפי  השם חילול  מונה שאינו  – עזריה בן  אלעזר 

על ֿידי הוא שלו  הנשמה שהמירוק יציאת –
מהגוף,

קבלה, פי על  הביאור  עם אחד  בקנה עולה זה וטעם
נמשכת  בגוף הנשמה שמציאות (והיא 63משום מענין 

–64בדוגמת  וגוף אורות, – (נשמה וכלים אורות (
השם  חילול  על  הכפרה כאן  נמנית אין  ולכן  כלים);

אור  להיותו  אצילות, מהתלבשות שכנגד 
בכלים.

.‡È
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גם  כך  המהרש"א [ולפי שבירושלמי לעיל  דובר 
יוםֿהכפורים  עזריה בן  אלעזר  ר ' מונה בבבלי], הפשט 

ומיתה, תשובה.יסורים

מונה  הוא – קבלה פי על  האמור  לביאור  ובהתאם
ויצירה בריאה עשה אצילות (שמצות עשיה

כנגדה).65(תשובה  הוא (

שונה  (באופן  מבואר  לפעמים בזה: והביאור 

המספר  סכום כי – הקודם) בסעיף מהמובא
כלים  על  – וארבע אורות, על  :66מורה

הספירות עשר  נחלקים בחינות:כידוע,
ומלכות  זעיר ֿאנפין  בינה; הבחינות 67חכמה; שלושת ;

בחינת  היא ומלכות "משפיע" בבחינת הנן  הראשונות,
במלכות). הוא הכלים עיקר  (שלכן  "מקבל "

(חכמה; הראשונות הבחינות שלושת מורים זה לפי
(משפיע) אורות על  זעיר ֿאנפין ) והבחינה 68בינה; ,

ארבע  – (מקבל )69הרביעית כלים על  – .63(מלכות)
הנ "ל  הבחינות ארבעת [אשר  בעולמות גם הוא וכך 

העולמות  ארבעת כנגד  על 70הנם מורה שלוש מספר  :[
כל  על  – ארבע והמספר  ויצירה, בריאה אצילות

.עשיה גם העולמות,

כפרה חלוקי שלשה המספר  שגם נמצא,
מתאים  נמנית) אינה – עשיה שכנגד  – עשה מצות (בו 

קבלה  פי מורות 71על  הבחינות ששלושת לפי –
שכנגדם: ויצירה, בריאה אצילות על  זה) (לפירוש
 ֿ לא ומצוות ביתֿדין ; ומיתות כריתות השם; חילול 

.72תעשה 

.È

"˙ÂÏÈˆ‡"Ï ‰Â˘˜ "‰È˘Ú" ‡˜ÂÂ„

בענין  הפירושים לזה כל  זה שייכים 73בתורה

ב" [האם הנ "ל  הפירושים ששני ומכאן , –" הן
או  (אצילות), השם חילול  עזריה בן  אלעזר  ר ' שולל 
כפירושים  נראים שהם אף (עשיה)], עשה מצות

ביניהם: שייכות יש דבר  של  לאמיתו  סותרים,
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ומ"מ 62) כפרה  חלוקי  ד' מונה שם יומא שבתוספתא מה יומתק ובזה
עולם  כי  – בשוה"ג ) 22 הערה (כנ "ל "אבל" (חה"ש ) הד' בבבא כותב

הוא העולמות, במנין  כשנמנה גם בי "ע.האצילות, עולמות מג '
והגוף 63) הוי ' משם היא דנשמה רע"א) (פא, פ"ו  שעהיוה"א ראה

אלקים. משם
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הפסוק  עשיתיו "74על  אף יצרתיו  בראתיו  "ולכבודי
בלקוטיֿתורה  ריבוי)75נאמר  (לשון  "אף" שבתיבת ,

– גו '" מ "בראתיו  יותר  ונעלה נוסף ענין  הפסוק מרבה
ב"עשיתיו " נאמר  "אף" של  והריבוי אצילות; בחינת

אצילות  של  שהגילוי לפי על ֿידי 76דוקא, מגיע
דוקא. בעשיה העבודה

לפי  – הנ "ל  הפירושים שני של  השייכות וזוהי
"אצילות". עם קשורה "עשיה" שדווקא

.‚È

"˘ÂÏ˘" ÙÒÓ ÌÈ˘ÂÈÙ‰ ÔÈ ˘˜‰

היא  הפירושים שני שייכות לומר : יש מזה ויתירה
עזריה בן  אלעזר  שר ' הרביעי בסוג רק –(לא

שהוא  הסוגים בשלושת גם אלא) – עשיה או  אצילות
 כלים על  המורות הבחינות שלושת כלומר  מונה;

שלושת  עם קשורות והבבלי) הזקן  אדמו "ר  (כפירוש
(כבירושלמי). אורות על  המרמזות הבחינות

(מדות  שלושֿעשרה מספר  אודות בזה: הביאור 
בפרדס  מובאים –77הרחמים) עשר  א) פירושים: שני

"תלת  על  – ושלוש דאצילות, הספירות עשר  על  מורה
עשר  ב) מאצילות. שלמעלה ראשין " ראשי [=שלושה]
בריאה  העולמות שלושת – שלוש הספירות, עשר  –

מאצילות. שלמטה עשיה יצירה

הנ "ל  הביאורים לשני מתאימים הפירושים [ושני
נחלקות  דאצילות הספירות עשר  ו "ארבע": ב"שלוש"
הראשון , הפירוש לפי כן , ואם כנ "ל ; בחינות לארבע
שלמעלה  ראשין " ראשי ל "תלת הכוונה שבשלוש
מבחינת  נעלית "שלוש" שבחינת נמצא, מאצילות,
– "שלוש" בחינת השני הפירוש לפי ואילו  "ארבע";

מ "ארבע"]. למטה היא – עשיה יצירה בריאה עולמות

בחסידות  כך  על  הם 78ומבואר  [=אין  פליגי ש"לא ,
עשיה  יצירה בריאה עולמות ג' שרש כי כלל  חולקים]
מאצילות". למעלה שהם דוקא ראשים ראשי מג' הם

שלוש  בבחינת הפירושים ששני נמצא, זה פי ועל 
זה  שייכים אורות] על  המורה וג' כלים על  המורה [ג'
לגמרי  נעלה שהוא האור , ענין  אמיתית ואדרבה: לזה,

ראשין ' ראשי ה'תלת הם מאצילות,מכלים,
על  המורה ג' בחינת על ֿידי דוקא "לוקחים" זה ואור 

מאצילות  שלמטה .79הכלים
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עשיה  יצירה בריאה העולמות ששלושת כשם
מאצילות, שלמעלה ראשין " ראשי "תלת עם קשורים
על  כפרה שענינם – כפרה" חלוקי ה"שלשה גם כך 

עזריה הנשמה בן  אלעזר  ר ' אין  (שלכן  דוקא
דרגא  עם קשורים – כנ "ל ) השם חילול  בהם כולל 

נשמה;הנעלית רוח ; נפש; הנשמה: בחינות
יחידה  הרחוק, מקיף מהגוף, המופשטת דרגא – חיה
עם  נברא ניצוץ "יחיד ", עם מאוחדת שהיא כפי עד  –

כביכול  בורא, .80ניצוץ

בגוף  למטה בנשמה העבודה על ֿידי שדוקא לפי
(סעיף  וכנ "ל  – דוקא בגשמיות ומצוות התורה וקיום
(ככל  להיעשות צריכה התשובה מצות שגם ח ')
בנשמה  העליה נעשית – דוקא בגוף נשמה המצוות)

למעלה לדרגה ירידתה, קודם שהייתה מכפי
(אצילות  היא" "טהורה ).81מבחינת
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ז .74) מג , ישעי '
בלק.75) ר"פ
סע"ג ).76) סט, שם (לקו "ת  שבאצילות" "אצילות – גופא ובאצילות
פ"ז .77) תשע ולא עשר שער
המאריך 78) כל ד"ה וסוף מריש  גם ולהעיר תרכ"ו . מילה גדולה ד"ה

עיי "ש . ה'ש "ת.
"עשיתיו ")79) גבי  (שנאמר "אף" דבחי ' במ"א מהמבואר ולהעיר

בחי ' גם שבאצילות).מרבה (ואצילות מאצילות

אם 80) ועתה בד"ה ונתבאר הובא רפ"א אבי "ע דרושי  ש ' ע"ח ראה
תרע"ח. נא,

לבחי '81) היא הנשמה שעליית מבואר שם בלק בלקו "ת
וחכמה  כתר, בחי ' הוא שאצילות האופן  ע"פ מבאר ששם אלא [אצילות.
מפורש  ואילך) א (סט, יו "כ ֿ ב) א (כז , ראה בלקו "ת אבל בריאה]. –
בבחי ' היא הנשמה שעליית ישראל) קדש  (ד"ה תרס"ו  ובהמשך כבפנים.

עיי "ש . הצמצום. שקודם היא טהורה מבחי ' גם שלמעלה
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לד

ן־ יו ֲהַדד בֶּ ְחתָּ ְמלְֹך תַּ ם ַויִּ ָמת ֻחׁשָ בראשית לו, לה: ַויָּ
ית: ם ִעירוֹ ֲעִוֽ ֵדה מוָֹאב ְוׁשֵ ׂשְ ה ֶאת־ִמְדָין בִּ כֶּ ַדד ַהמַּ בְּ

קלז

ביאורים ורמזים במארז"ל )סנהדרין קה.( "מדין ומואב 
לא הי' להם שלום בעולם, משל לשני כלבים שהיו בעדר 

והיו צהובין וכו'"

תנא1 מדין ומואב לא הי' להם שלום מעולם, משל 

לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובין זה לזה, בא זאב 

על האחד, אמר האחד אם איני עוזרו היום הורג אותו 

ולמחר בא עלי, הלכו שניהם והרגו הזאב, אמר רב פפא 

הלולא  עבדו  ושונרא  כרכושתא  אינשי  דאמרי  היינו 

מתרבא דביש גדא.
סנהדרין קה, א

לא הי' להם שלום, דכתיב המכה את מדין בשדה 
מואב.

צהובין, כעוסין כאדם שכועס פניו צהובין.
כרכושתא, חולדה.

כרכושתא ושונרא, אין להם שלום מעולם.
ביש גדא, מזל רע.

רש"י

מדין ומואב הם הפכים זה מזה.

מדין, מלשון דין וגבורה דתהו.
מואב, מאב2, הוא חסד דתהו.

שחסד הוא בחי'3 אב, על דרך כמו בסטרא דקדושה, 

1( ]תרגום ללה"ק[ תנא )בברייתא( מדין ומואב לא הי' להם שלום 

בעולם )כפי שמשמע מהכתוב "הדד בן בדד המכה את מדין בשדה 

ורק  למואב,  לעזור  הדד  ובא  במואב,  להלחם  בא  שמדין  מואב", 

ד(  כב,  )במדבר  כמ"ש  ביניהם  שלום  עשו  מישראל  יראתם  מחמת 

)לדבר(  משל  פרש"י(.  ע"ש   .  . וכו'"  מדין  זקני  אל  מואב  "ויאמר 

לזה,  זה  )כעוסין(  והיו צהובין  צאן(,  )של  לשני כלבים שהיו בעדר 

בא זאב על )כלב( האחד, אמר האחד )הכלב האחר( אם איני עוזרו, 

היום הורג )הזאב( אותו, ולמחר בא עלי )ויהרגני, ולכן( הלכו שניהם 

)יחד( והרגו )את( הזאב.

אנשים  שרגילים  הוא  זה  )רעיון  אינשי  דאמרי  היינו  פפא,  רב  אמר 

לבטא באימרה( כרכושתא ושונרא עבדו הילולא מתרבא דביש גדא 

)חולדה וחתול עשו יחד משתה ושמחה מחלבו של מי שרע מזלו, 

כלומר אעפ"י שבדרך כלל שונאים הם זה את זה, פעמים שעושים 

שלום ביניהם כדי להרע לאחר( ע"ש.

אבי  הוא  מואב  ותקרא שמו  בן  הבכירה  "ותלד  לז  יט,  בראשית   )2

מואב עד היום".

א( מצד  אופנים:  )דתהו( בשני  בחי' חסד  הוא  ד"מואב"  3( מבאר, 

"מואב"  וזהו  "אב",  בחי'  הוא  עצמו  חסד  התיבה,  של  ה"תוכן" 

אותיות  "מו־אב",  נוט'  הוא  מוא"ב  ה"גימטריא"  מצד  ב(  מ"אב". 

אברהם איש החסד נק' אב4 המון גוים.

גם, חסד הוא ענף5 החכמה, זהו מואב מ"ו אב, מ"ו 

הוא המילוי בלבד6 דע"ב דחכמה, כי מובן שחסד שהוא 

ענף החכמה, הוא רק המילוי בלבד דע"ב דחכמה.

מספרו  מדין  הבינה,  ענף7  הוא  גבורה  שהוא  ומדין 

ֵא"ם8 ס"ג, או9 ל"ז )היינו מילוי ס"ג( בינ"ה.

דמואב ומדין שרשם מחסד וגבורה דתהו.

והשני כלבים היו בעדר, עד"ר דוקא, ע"ד דעדר 
לו,  הקודמין  באותיות  אלקים  חילוף  אכדט"ם,  הוא10 

בפרי  )ועיין  חסד  בחי'  על  שמורה  פנים,  בחי'  והוא 

עץ חיים11 שער חג המצות פרק א(, ר' הוא12 אחוריים 

"אב" קאי על חכמה, ואותיות מ"ו על חסד.

4( בראשית יז, ד.

5( ראה זהר — רעיא מהימנא — פרשת בהעלותך קנג, ב. סידור עם 

שיז.  עמוד  בראשית  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ד.  קמ,  עמוד  דא"ח 

וש"נ. אור התורה שבת שובה עמוד א'תקכד. לעיל סימן פ הערה 2. 

צא. ועוד.

6( פירוש: שם ע"ב הוא מילוי שם הוי' ביודי"ן, כזה: יו"ד, ה"י, וי"ו, 

ה"י, והאותיות המילוי הוא, "וד, י, יו, י" בגי' 46, "מו". וזהו מואב" 

נוט' "אב" )זהו חכמה עיין תניא פ"ג(, ואותיות מ"ו זהו המילוי — 

חסד, )דהמילוי הוא התולדה מהאותיות עצמן, נמצא דה"אב" הוא 

חכמה, והתולדה — ה"מילוי" הוא חסד(.

7( כמ"ש )משלי ח, יד( "אני בינה לי גבורה". ראה מאמרי אדמו"ר 

האמצעי קונטרסים עמוד רכח ובהנסמן שם.

8( פירוש: כידוע שבינה נק' "ֵאם" )עיין תניא פרק ג(, וכן שם ס"ג 

הוא בבינה, והוא: שם הוי' במילוי כזה, יו"ד )20(, + ה"י )15(, + 

וא"ו )13(, + ה"י )15( = 63.

וזהו "מדין" 104 שהוא בגי' "ֵאם" )41( + ס"ג )63( = 104.

9( מבאר עוד ד"מדין" מרמז על גבורה שהוא "ענף" בינה, ד"מדין" 

בגי' הצירוף ד"בינה" )67( + ל"ז )37( = 104.

ומספר ל"ז הוא האותיות והמספר דה"מילוי" דשם ס"ג, והיינו כנ"ל 

יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י. והאותיות המילוי הם ו"ד )10( + י' )10( + א"ו 

)7( + י' )10( = 37.

התולדה,  ע"ד  שהוא  והמילוי  ד"בינה"  הצירוף  הוא  ש"מדין"  וזה 

המרמז לגבורה שהוא ענף בינה.

10( פירוש: האותיות "עד" )מתיבת עדר( בגי' אכדט"ם שהוא רחמים 

וחסד, ראה הערה הבאה.

11( וז"ל שם: בסוד חילוף שם אלקים, והוא שם אכדט"ם. והענין: 

כי אלף אינה יכולה להתחלף, כי אין אות אחרת קודמת אלי', אבל 

למ"ד תתחלף בכ' הקודמת אלי', וכן הה' מתחלף בד' הקודמת אלי', 

אלקים אמת שהיא  ם' של  אך  אלי'.  הקודם  בט'  נתחלף  י'  אות  עד 

פתוחה  במ'  ומתחלפת  סתומה,  מ"ם  הוא  דאלקים  ם'  כי  מתחלפת, 

הקודמת אלי'. אך שלפי שלעולם כל אות ם' אחרונה שבכל תיבה היא 

סתומה, לכן נכתב שם זה אכדט"ם באות ם' סתומה, ואמנם בערך א' 

נקרא גם אות ם' מתחלפת, אך בערך שנתחלפה באות ם' שכמותה, 

אינה נקראת נתחלפת.

אותיות  הוא  זה  שם  כי  אלקים,  שם  מן  פנימי  יותר  זה  שם  והנה 

קודמת לשם אלקים, ולכן הם יותר רחמים. משא"כ, שאם הי' נתחלף 

באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקים, והוא שם במוכ"ן, כנזכר 

אלקים.  משם  ודין  תחתון  יותר  והוא  רסב(,  דף  פקודי  )פ'  בזוהר 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מעש"ק העבר, ולפלא שאינו מאשר קבלת מכתבי בברכת חג הפסח, 

ואולי נתאחר בדרכו.

ובמה דשאילנא קדמיכון:

כותב "שהרופאים"  הנה  לעשות,  ואשר הרופאים מאיצים  להנתוח של קאטארעק  בנוגע  א( 

לשון רבים, הרי בודאי עכ"פ שנים מומחים בכללם, ובמילא אין מה להרהר בזה - איבערטראכטען 

ג"כ  וידוע למדי הזהירות הצריכה בזה, ומזה מובן  - כי נתוחים כאלו כבר נעשו דבר הרגיל ביותר, 

שלכאורה אין כדאית הנסיעה למדינה אחרת בשביל זה ומפני כמה טעמים. ובאיזה רופא יבחר, הנה 

זי"ע, שבברית מילה של אחד מנכדי  נבג"מ  זצוקללה"ה  ידוע סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

הצ"צ שהי' בחיי הצ"צ, ושאלו את הצ"צ באיזה מוהל לבחור, אם זה הבא בשנים ויודע הכוונות וכו' 

או את הצעיר אבל פשוט הוא ביותר, וענה הצ"צ שיקחו את הצעיר, כי העיקר הוא הבפו"מ, והשי"ת 

ישלח דברו וירפאהו ע"י איש פלוני רפו"ש...

ד( מה שמזכיר שא' מאנ"ש ישב ויעתיק מהביכלעך, הנה זה מכבר כשנודעתי ע"ד הביכלעך 

בקשתי את אנ"ש שאם יש אפשריות לברר תוכן הביכלעך שיתעסקו בזה ויערכו מפתחות, ואולי לזה 

כוונת כת"ר שי'.

בברכה לבריאות הנכונה המחכה לבשו"ט.

דאלקים12 שמורה על דין.

והיינו מואב13, שייך לע"ד דעד"ר.

ומדין, שייך לר' דעד"ר.

כעוסין שכשאדם  ופרש"י  לזה,  זה  צהובין  והיו 
כועס פניו צהובים, כי זה בפנים14 וזה באחור, לכן הן 

כעוסין זה לזה, כי הפכים המה.

צהובי"ם הוא מספר15 מדי"ן, מוא"ב.

שמספרם16  רח"ל  לא"ה  הוא  דקדושה  עד"ר  גם 

ואע"פ שבשם הוי"ה הוא להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.

והענין הוא, שם הוי"ה הוא רחמים פשוטים, וכאשר יתחלף, מורה 

על העלם הרחמים. וכן בשם זה, ההתחלפות מורה על העלם הדין, 

שהוא בסוד בשם אלקים, נמצא כי השם אכדט"ם, עליון ופנימי יותר 

משם אלקים, ולסבת מציאות שם זה, נקרא בינה אלקים חיים, והוא 

בסוד שם זה. וכ"מ שתמצא אלקי"ם חיים, הוא רומז לשם זה. עיי"ש.

12( ר' הוא אחוריים דאלקים. פירוש: א' )1(, + א"ל )31(, + אל"ה 

)36(, + אלק"י )46(, + אלקי"ם )86( = 200 "ר".

דשם  )הקודמים(  ה"פנים"  כנגד  הוא  "עד"  אותיות  פירוש:   )13

בגי' "עד", בחי' "חסד" מואב  והוא האותיות "אכדטם"  "אלקים", 

כנ"ל.

והאות "ר" הוא ה"אחוריים" ד"אלקים", המרמז לגבורה — מדין.

14( כנ"ל, "מואב" בחי' "הפנים" — חסד, ו"מדין" באחור דאלקים 

גבורה, ולכן הפכים המה.

15( "צהובים" בגי' 153, וכן "מדין" )104( + "מואב" )49( = 153.

16( לאה )בגי' 36(, + רח"ל )238( = 274, כמנין "עדר" )דקדושה(.

עד"ר, ומדין ומואב הם הכלבים שבעדר, שהוא העדר 

דקליפה, היינו17 בלע"ם בל"ק18 גי' עד"ר וכו'.

אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כרכושתא 
ושונרא וכו', ואמר זה רב 19פפא, כי מוא"ב מדי"ן20 
עם מספר אותיותיהן הם הלעומת דפפא, שהוא המספר 

הזה.

בנות  אל  העם  שזנו21  מה  הוא  הלולא,  שעבדו 
מואב, וכזבי22 בת צור היא בת נשיא מדין23 וכו'.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד כדאלקים24 
שמורה על דין.

17( ראה לעיל סימן קא. דבלעם הוא לעומת בחי' לאה, ע"ש.

18( בלע"ם )בגי' 142( + בל"ק )132( = 274, כמנין עד"ר )דקליפה(.

19( מקשר המאחז"ל לבעל המאמר "רב פפא". עפ"י מארז"ל "שמא 

מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב. זהר חלק א' דף ו' סע"א. 

חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד.

וכן  )104( = 153, + 8 אותיות = 161,  )49( + מדי"ן  20( מוא"ב 

"פפא" בגי' 161, זה לעומת זה.

21( במדבר כה, א "וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות 

מואב".

22( שם כה, יח.

23( ראה המשך הפירוש בילקוט לוי יצחק עה"ת פרשת בלק כב, ד.

24( ר' הוא אחוריים דאלקים. פירוש: א' )1(, + א"ל )31(, + אל"ה 

)36(, + אלק"י )46(, + אלקי"ם )86( = 200 "ר".
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כל  את  עליו  השעיר  ונשא   – כב  טז, 
השעיר  את  ושלח  גזרה  ארץ  אל  עוונותם 

במדבר

דחפו  השעיר,  בנוגע  ר"א  את  שאלו  סו:  יומא  בגמ'  א. 
ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו, א"ל כן יאבדו כל אויביך 
ה' )שופטים ה, לא( וכו', ובגמ' שם מסיים דהטעם דלא ענה 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ויש לבאר דמה ענה להם ר"א כן יאבדו כל אויבך ה', מה 
הקשר של תפלת ושירת דבורה להשעיר הנשתלח לעזאזל.

אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
דהשעיר  שם(  בגמ'  ובמהרש"א  לו,  שער  יצחק  עקידת 
מרמז על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, 
ובעיקר מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא 

גלות רומי )עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
שיבוא  דבזמן  מלכים  הלכות  סוף  ברמב"ם  ומבואר 
משיח אז האומות כולם מודים על טעותם, דת המוסלמים 
ודת הנוצרים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא 
כולם בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד 

ושמו אחד.
וזהו שאמר ר"א, כששאלו, השעיר שדחפו למטה ולא 
וכו', דהשעיר שנפל הוא רמז אל  יאבדו  כן  מת, ענה להם 
נפילת האומות לע"ל, היינו לא שיחרבו וימותו כל האומות 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  “כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת אומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, “דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל 
כולם בשם  עמים שפה ברורה לקרוא  כי אז אהפוך אל 
במלכותם,  נפילה  להם  דיהי'  “דחפו"  כמשל  יהי'  אלא  ה', 

למטה, ולא מיתה.
והשעיר מרמז לעשו, הרומים, וכמבואר באברבנאל על 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  שלהם,  שקר  במשיח  מלהאמין 

והי' ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד

לא  טומאתה  בנדת  אשה  ואל   – ט  יח, 
תקרב לגלות ערותה

ב. כתב הש"ך סוף פרשת אחרי, טעם למה קורין פרשת 
שאומרים  מדר"א  בשם  הכפורים  דיום  במנחה  עריות 
להקב"ה אתה כתבת ערות אמך לא תגלה אמך היא, וישראל 

וישראל קראת  קראת אמי, כתבת ערות אחותך לא תגלה 
אחותי כו', לזה קורין אלו העריות לומר להקב"ה שלא יגלה 

ערותינו בין שרי העובדי כוכבים בעת החתימה כו' ע"ש.
ישראל  כנסת  ערות  גילוי  נק'  ויסורים  הגלות  כי  והיינו 
יעו"ש  וגליתי ערותך אליהם  ל"ז  כמ"ש ביחזקאל סי' ט"ז 
דתרגם יונתן ואגלי בהתתיך להון ויחזון כל עמא קלונך וע' 
בהושע סי' ב' י"א ובישעי' סי' מ"ז ה', וזהו הפי' שמבקשים 
על  יכסה  אדרבה  כי־אם  עוונותינו  יגלה  שלא  ית'  ממנו 
פשעינו כמש"ש ביחזקאל סי' הנ"ל פסוק ח' ואפרש כנפי 

עליך ואכסה ערותך ות"י ואעדתי חוביכון.
וזהו ענין יום כיפורים לשון כיסוי שמסיר עוונותינו היפך 

וגליתי ערותך, וזהו כנ"ל בענין כסית כל חטאתם.
אור התורה אחרי עמוד שיא )בהוספות(

יח, טו – ערות כלתך לא תגלה אשת בנך 
היא לא תגלה ערותה

מחציפותא1  יהודה  ר'  אמר  )עא:(  פרשתינו  בזוהר  ג. 
תמר  היא  ומאן  לעלמא,  טבאן  כמה  נפקא  חדא  דצדקת 
ופרחת  לתתא,  מלה  אוקימת  תמר  אוקימנא  והכי  וכו', 
)הרמ"ק ומקדש  ומבואר במפרשים  ואניצת ענפין,  פרחין 
מלך ועי' בליקוטי תורה מאריז"ל פ' וישב(, דהכוונה דע"י 
מעשה תמר עם יהודה בא שורש מלכות בית דוד ומשיח, 

שבא מפרץ בנה.
בפ'  דהרי  אחרי,  בפ'  זה  מביא  דהזוהר  דהטעם  וי"ל 
שלא  וכדי  תגלה",  לא  כלתך  "ערות  כתוב  בפרשתינו 
מביא  ע"כ  ומשיח,  דוד  בית  מלכות  על  ח"ו  לעז  להוציא 
פרחים  ממנה  יצאו  הטובים,  מעשי'  ע"י  דאדרבה  הזוהר 

טובים שמהם נשתלשלה מלכות בית דוד ומשיח.
ואם תאמר הא גופא שאלה, דהאיך התיר יהודה לבוא 
גופא התירוץ, דהכתוב מדייק  וי"ל דמרומז בפ'  על כלתו, 
"אשת בנך", ולא “ערות בנך" )ועיין בפרש"י(, דהרי מבואר 
בפרשת דרכים דרך האתרים – דרוש ראשון – דער ואונן 
שמשו שלא כדרכם )יבמות לד(, ובבני נח אין האשה נקנית 
אישות  אלא כדרכה ע"ש באריכות. וא"כ מעולם לא הי' 
בין ער ואונן עם תמר, ומותרת היא ליהודה, ואדרבה דזכתה 
לשלשלת הקדושה דדוד ומשיח )עיין מכות כג: ממני יצאו 
כבושות ובפרש"י, ועיין ב"ר פפ"ה הקב"ה עסק לברוא אורו 

של משיח ע"ש.
זרע יצחק

וכך  כו',  בעולם  טובות  כמה  יצאו  אחת,  צדקת  של  מחציפות  ללה"ק:[  ]תרגום   )1

ביארנו כי תמר העמידה ועשתה פעולה למטה, ועי"ז יצאו ממנה פרחים והניצה ענפי 

הקדושה וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אחרי־קדושים

מצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא.
ממכתב ל"ג בעומר, תשי"ט



לז               
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Ô‰‡ Èa ÈL ˙BÓ ÈÁ‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ«¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…
'B‚Â∑ עזריה ּבן אלעזר  ר ּבי היה  ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  מה  ¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

ל ֹו: אמר  ר ֹופא . אצל ֹו ׁשּנכנס  לח ֹולה  מ ׁשל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמ ֹוׁשל ֹו
ואמר  אחר  ּבא  ּבטחב . ּתׁשּכב  ואל  צ ֹונן ּתאכל  ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹאל 

ּתמ ּות  ׁשּלא  ּבטחב , ּתׁשּכב  ואל  צ ֹונן ּתאכל  אל  ְְְִֵֶַַַַַַָֹֹל ֹו:
 לכ הרא ׁשֹון, מן יֹותר  זרזֹו זה  ּפל ֹוני. ׁשּמת   ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכדר

אהרן" ּבני ׁשני מ ֹות  "אחרי .נאמר : ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַֹ

        

אחריאחריאחריאחרי ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָררררתתתת
ה א  אחרי , רת ועד  ו קרא   ח מ ח ת ה רת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻסדר
וחלק  צו  ו קרא , מ יע ת רא ית למ ה : מ מעלה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָסדר
לבד , קד ה  עניני  על מד ר  ה  מיני  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמ רת
מיני ,  לאחר־מ .' וכ ה רנת ה ה נה , גדי  , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָה
עניני י הב לה  ע סק ת רת  מצרע  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזריע 

לה ר. ה מא  י להב יל   ל הע לעניני  ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻקד ה ,
י  ־ר  דיני  הע סקת  אחרי  רת מ יעה   לאחר־מְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אל  , ה ונכ ל ה רה , מצו ת את מע   אד לאחרי  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"יכ ר  זה    י ה ר,   י נ גלל , להתיא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָל

." אתכ לטהר  ְְֲֵֵֶֶֶַעליכ

        

 אהר אהר אהר אהר ני ני ני ני  ני ני ני ני  מ מ מ מ תתתת אחרי אחרי אחרי אחרי  .... .... הההה'''' א)ויד ויד ויד ויד רררר מ מ מ מ לללל(טז, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
ננננצצצצ אכל אכל אכל אכל  אל אל אל אל  :::: ל ל ל ל ואמרואמרואמרואמר .... .... ררררפא פא פא פא  אצל אצל אצל אצל  כנס כנס כנס כנס  ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹלח לח לח לח להלהלהלה ֵֵֵֵַַַַֹֹ
.... .... ל ל ל ל ני ני ני ני  תתתת דרדרדרדר מ מ מ מ תתתת א א א א  טחב טחב טחב טחב ,,,, ב ב ב ב  ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹואל ואל ואל ואל  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
דרדרדרדר ימ ימ ימ ימ תתתת א א א א  '''' אהר אהר אהר אהר ני ני ני ני  ני ני ני ני  מ מ מ מ תתתת ''''אחרי אחרי אחרי אחרי  נאמרנאמרנאמרנאמר  ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹלכ לכ לכ לכ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

ניו ניו ניו ניו .... תתתת(רש"י), ב  מח ס בל ח לה ,  אד לל דר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ברי אכילת ע "י  פ את לצ ד לה  קה  ל  י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָולכ
יאכל  א  לבד  אזהרה  . קרי מק מ ת ה ת , נניְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹצ
ל  קת י  עיל, לא  , קרי מק מ ת י ב  ולא  נְְְְִִִִִֵֶַָָֹֹצ

יע ה   א פחד  אזהרה  רק  .פ את לקרר היא  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהח לה 
לע ת  א  לח לה  רמת לני , ת דר ימ ת  ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

. א  בריְִֵָ
ל  ה בעית  קת , הני וה אהר עני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל־ר־זה 
עצמה , ל־ היא  ה ' אל להתקרב  להתע ת  הני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹה
דר ת ימ  ה ה חד  רק  עיל. לא   לב ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאזהרה 
קת על להתר  לה  גר היא  ,אהר ני  תְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ְִִַה בעית.

         

טחב טחב טחב טחב  ב ב ב ב  ואל ואל ואל ואל   נ נ נ נצצצצ אכל אכל אכל אכל  א)אל אל אל אל  טז, אכילתאכילתאכילתאכילת(רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ
 נ נ נ נ צ צ צ צ י כל  י ד ה  לקד לה נס  הא ר נגד  – ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ה רנת  י  קרנת. הקרבת  ל אפ ר)   י ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ(מ בד 
 ה מ י א   והקרבת למאכל,  ללח  לי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹנמ

.נצ מאכל טחב טחב טחב טחב אכילת לה נס כיבה כיבה כיבה כיבה  הא ר נגד  – ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
י ר).   י אפ) קרנת ללא   י ד ה  ְְְְֲֳִִִִֶַָָָֹֹלקד
ח לה  ל ת הל מה  קרנת הקרבת ללא    ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹה ה ה 

.נצ מאכל אכילת ללא  קר,   מקְְֲֲִֵַַַָָֹ

             

   

::::מתמתמתמת ו ו ו ו לפני לפני לפני לפני ־ ־ ־ ־ יהוהיהוהיהוהיהוה  קרבת קרבת קרבת קרבת  אהר אהר אהר אהר ני ני ני ני  ני ני ני ני  מ מ מ מ תתתת ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽאחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
א) (טז,

ד ק ה כ ב  על "ת מ ו" יבת סיפה  מה  :ב מ ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָואינ
?"אהר ני  ני  מ ת ְְֲֲֵֵֵַַֹ"אחרי 
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לח              
,אהר ני  נענ  עליה  ברי ה י מ :להבי  צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹע ד 
 ד לק]  ולפני לפני   נכנס : דלה דר ה ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָמ נה 
גדי ל את  לב [לא   הי  גדי מח סרי  ,[ י ד ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹה
 הי לא  העב דה ], ע ת עת   בלל  בי ח ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹה ה נה 
מזימר היכ ,להבי  וצרי .. ינ  לה  הי לא  , ני  ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלה

ס ק ?  ֵַָה
מבארת החסיד ת רת זה : ה יא ר למר  ב 'אור וי עיי) ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

הקדוש) 'חטא החיי היה  לא  אהר ני  ני  ל החטא  ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
תנ  כ התא   חטא א א  , ל חס ־ו טפְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
פ ה לת לידי   ביא ה "ה  העצמה   ת בקְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ביר "ת מ ו ה ' לפני   קרבת" יר  וזה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָפעל.

י לחטא , נח ב  וזה  ,"ת מ ל"ו ה ביא  פ א היה  ה ' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאל
אלק ת  לה בק  מה מ ת להתט הרצ  ע בד  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹד 
העב דה  "ב ", ה נעה    להי ת צריכה  "רצא ", ְְְְֲִִַַָָָָָ

. ל הע עניני  והתע ק ת   ְְְְְְְִִִֵַַָָָָנמה 
 אהר ני  חטא  על אמר  העניני ל ב י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־י ־זה 
ללא  'רצא   לה היה  ה א   ענינ  ל ס ק ,  ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹנרמזי
 עני –  ולפני לפני   נכנס :"ת מ ו ה ' לפני   קרבת" ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָב '
על   זיהמר  י לב ללא   נכנס –  גדי מח סרי  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹהרצא .

ה צת ה )לב י  פרק תניא עיי). ל הע גמ ת תל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
לא  –  בני  ינ  לה  הי רב ה לא  רה  מצות  עסק ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹֹ

. פיג נמ ת  י להמ טרתְְְְְִִֶַַָָָ
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‡ÈŒÏ‡Â∑ ּבניו ׁשּמת ּו  ּכדר ימ ּות  eÓÈ˙.ׁשּלא  ‡ÏÂ∑ ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»
מת  ה ּוא  ּבא , ‡‡‰.ׁשאם  ÔÚa Èk∑ אני ּתמיד  ּכי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ֲִִִָ

ענני  ע ּמּוד  עם  ׁשם  ׁשם ,.נראה  ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
לא  ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו; זה ּו לבא , יר ּגיל  ׁשּלא  ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹיּזהר 

ה ּכּפּורים  ּביֹום  ה ּקטרת  ּבענן ֿ אם  ּכי .יבא  ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹ

        

  העלי רצ את למ א  רק  א א  לד ־ר־ה א , האי י  ירב  לא  ה א  הרצ  עצמי  יטל ה א , ה "ואל", ידי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
." ד ה אל "יב א  אזי  ֲֶֶַַָ

     §²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¤¨¨²
  §©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

˙‡Êa∑ רמז וע ׂשר , מא ֹות  אר ּבע  ׁשּלֹו ּגימטר ּיא  ¿…ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
רא ׁשֹון  B‚Â'.לבית  Ô‰‡ ‡È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף  ְִִַ¿…»…«¬…¿ְַֹ

ּבס ֹוף  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ֿ ה ּכּפּורים , ּביֹום  ֿ אם  ּכי עת , ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּבכל 
לחד ׁש" ּבע ׂשֹור  ה ּׁשביעי "ּבחד ׁש .ה ּפר ׁשה : ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

          

 ד ד ד דהההה אל אל אל אל   אהר אהר אהר אהר יבא יבא יבא יבא  ג )זאתזאתזאתזאת ההההאאאא(טז, עהעהעהעה כל כל כל כל  ְְְְֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ
הההההההה דרדרדרדר נס נס נס נס  רק רק רק רק  י י י י נס נס נס נס ,,,, ל ל ל ל נס נס נס נס  רבה )ררררצהצהצהצה (ויקרא ִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

. י ד ה  קד ה א  אהר ל האמ י   מ ק ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמ מע ,
' רי ה 'בעל דאיתא  ד ל', ה' ה א  יה די  ל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹוה ה ,
 מ מק ,  וא ," הני ממלכת לי   הי   וא" ה ס ק  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעל

וכפסק  .ז לקד ה   וה א  , י ד ה  קד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָֹֻהאמ י 
 קד  נתק . .  חר נדבה  א ר . .  אי "ל : " ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהרמ
 א י את  יא הח ביא , ה ס ר י  על (וימ ק  " י ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻקד

.( ני   י ד ה  קד ֲֳִִִֵֶַַַָָֹעלת 

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
‡zÎÙÏ ÂÈbÓ ‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»ƒ»¿»À¿»
È‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡B‡ ÏÚ Èc ‡ztk Ì„˜Ïƒ√»«À¿»ƒ«¬»¿»¿¬≈

:‡ztk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

aג  B˙a ‡L„e˜Ï Ô‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ Î„e ‡˙‡hÁÏ ÈBz≈¿«»»¿««¬»»



     
   
   
     
     

      
    

    
     
     

     
     

    
  



לט               
    

רעא  ו "א  ביטל, יראה  ה א   ה והר יא ר לפי  ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ"זאת"
ביטל, יראה  "זאת", ל ההק מה  נ ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלאעלאה ",
"לפני י נס  (רצא ), " ד ה אל אהר "יב א   א   ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי 
ז  ית בעד  'ג ל"וכ ר ה בר ל יפריע  לא  ," ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹולפני
ית" ה חסר  א (ואדרה ,  ל ע לעניני  ה 'ב ' אל ," ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָא

י , ולפני לפני  ה ניסה  לל להי ת יכ לה  אינ ," א ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָז
היה     וכ "ב ").  מ היא  ה "רצא " ְְְִִֶַַַַַָָָָכלית
, י ד ה  ד מ ציאה  מ ד    ולפני מ פני  ְְְְְֳִִִִִִִִִֶַַַַָָָָציאה 

מתל ית א א א א ת ת ת ת היה   ע "רנסת על פילה  ד ל ה ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
גמ ת.   ל הע עניני  רנסה   ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָי ראל"

     §«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
       §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

    ¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

'B‚Â „aŒ˙˙k∑ לפנים מ ׁשּמׁש ׁשאינֹו מ ּגיד  ¿…∆«¿ְְִִִֵֵֶַַ
ּבהם  ׁשּיׁש ּבח ּוץ  ּבהם  מ ׁשּמׁש ׁשה ּוא  ּבגדים  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשמ ֹונה 

סנג ֹור  נע ׂשה  קטג ֹור  ׁשאין לפי כו)זהב , א ּלא (ר"ה , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּוץ  ׁשל  וכ ּלן הדיֹוט , ּככהן LaÏÈ.ּבאר ּבעה , L„˜∑ ְְְְְֵֶֶַָָָֹֻ…∆ƒ¿»

הק ּדׁש(ת"כ ) מ ּׁשל  'יחת ∑ÛˆÈ.ׁשּיהיּו ּכתר ּגּומ ֹו: ְְִִֵֶֶֶƒ¿…ְְֵַָ
ּכמ ֹו ּברא ׁשֹו, יּניח  טז)ּבריׁשּה', לט ּבג ּדֹו",(בראשית "וּתּנח  : ְְְְִִֵֵַַַַַֹ

ÌÈna.'ואח ּתּתּה' ıÁÂ∑ טבילה טע ּון ה ּיֹום  א ֹות ֹו ְֲִֵַ¿»«««ƒְִַָָ
חליפ ֹותיו ל )ּבכל  מחליף (יומא היה  ּפעמים  וחמ ׁש , ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָ

ּומ ׁשּנה  לפנים , ּומח ּוץ  ח ּוץ , לעב ֹודת  ּפנים  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַמעב ֹודת 
ּובכל  זהב , לבגדי לבן ּומ ּבגדי לבן לבגדי זהב  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָמ ּבגדי
מן  ורגלים  ידים  ק ּדּוׁשי ּוׁשני טבילה  טע ּון ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָחליפה 

.ה ּכּיֹור  ִַ

      

     לב לב לב לב רררר אתאתאתאת  י י י י  ורח ורח ורח ורח  ה ה ה ה  קד קד קד קד ד )גדי גדי גדי גדי  (טז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
גדיגדיגדיגדי.פל  י לב  קרא וד ר, למח בה   מזיר  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

"""" קד קד קד קד רת """"גדי גדי גדי גדי  ל  עניני וד ר מח בה   ְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹ ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ֲִַהחסיד ת.

""""רררר אתאתאתאת  י י י י  ורח ורח ורח ר,""""ורח ה את לנת  לרח  י  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ליההר הינ לר, ה פל ה 'את', את להדיח  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכ

.' קד ל'ר זאת ולהפ 'רת',  ר ק  ני ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹה
""""     לב לב לב לב"""".' ד ה 'גדי  את לל אפר א ־אז  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

      ¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
   §©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

     §¦§¦©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
  ©«£−§©¬¥«

BÏŒL‡ ˙‡hÁ‰ tŒ˙‡∑. למעלה האמ ּור  ∆«««»¬∆ְְַָָָ
צ ּבּור  מ ּׁשל  ולא  ּבא  ה ּוא  ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן,  ול ּמד.tÎÂ ְְְִִִִֶֶֶֶָָֹ¿ƒ∆

B˙Èa „Úe B„Úa∑( ת"כ לו, ע ֹונֹותיו (יומא עליו מתוּדה  «¬¿«≈ְֲִֶַָָָ
ּבית ֹו .וע ֹונֹות  ֲֵַ

        

היה  , י ד ה  ד לק  רי י ה   י ה ד ל ה ה ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹכניסת
." א ז  ית" ה ְִֵֵַַנגע 

אז  רא י , היה   ד ה אל ה ניסה  כדי  זה : ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרמז
הרי  ה ניסה  כלית  ה ," ל ל"יציאה  מביאה  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהיא 
"לפני נמצא  ה על א ר   י ראל. ני  לי  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזה 

וע ד , תלדר "ית" י התאמה   י אז   ," ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָולפני
ֵי תר:

 עליה על לה יע  היא  י ראל ני  ל ותפקיד ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזכ
ע ק רה   ד ה אל ה ניסה  היה   יהג ,בניהְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

. ד מה ְִֵֶַַָה ציאה 

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÒÈ ‡ˆe„ ‡ÈÓ‰e dÒa ÏÚ ÔB‰È ıec¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLeÏ dLÈa ˙ÁÈ ‡ˆe„ ‡zÙˆÓe¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
dÒa ˙È ‡iÓ ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

ˆÈÈÙה  ÔÈz qÈ Ï‡NÈ Èc ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו Èc ‡˙‡hÁ„ ‡Bz ˙È Ô‰‡ ˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈



    
     

    

  
    

     

     
  



מ              
 יארי ה על  א , לח צריכ ת לא  י ראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹני 
עה   ד לימ  י ימ  א  א י תר,  א עה  תפילתְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
לדאגה ,   מק אי  ; י מ ה  עניני יחסר י תר,  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָא
חסר  , ל   י רה  ללמ ד   הילדי את  כ יח  אְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עליה א רה , א א   ' כ  ה הס רת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר־
תרה  הה ספה  על־ידי  וקא  ,ולבניה לבעליה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהס יר

"ח  יתו מצו ת, ,"מר מצו תי  ואת  לכ ק תי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ
."'וג   ע  מיכג ְְְְְִִִֵֶַָָ"ונתי 

      §¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
  ¤−©¬Ÿ¤¥«

      §¨©©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
   ©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

˙BÏb ÌÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô‰‡ Ô˙Â∑ מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ֲִַ
ּבּקל ּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן ל ׂשמאל , ואחד  לימין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחד 
את  עליהם  ונֹותן ּבׂשמאל , וחבר ֹו ּבימין ּגֹורל  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹונֹוטל 
ּבֹו ׁשּכת ּוב  ואת  ל ּׁשם , ה ּוא  "ל ּׁשם ", ּבֹו ְֵֵֶֶֶַַָָׁשּכת ּוב 

לעזאזל  מ ׁשּתּלח  ת"כ )∑ÏÊ‡ÊÚ."לעזאזל ", סז, (יומא ְֲֲִֵֵֵַַַַָָ¬»≈
ּגזרה ", "ארץ  ׁשּנאמר : ּגב ּה, צ ּוק  וק ׁשה , עז הר  ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה ּוא 

.חת ּוכה  ֲָ

     §¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
   ©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

˙‡hÁ e‰NÚÂ∑" ח ּטאת "לה ' וא ֹומר : ׁשם , ל ֹו ק ֹורא  עליו, ה ּגֹורל  .ּכׁשּמּניח  ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

      §©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
       ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
©¦§¨«¨

ÈÁŒ„ÓÚÈ∑אחרים ;ּכ ֿ ידי על  חי", "יעמד  מ ֹו »√««ְְֲֲִֵֵַַַֻ
חי'. ּכד  'יּתקם  לפי (ת"כ )ותר ּגּומ ֹו: ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  מה  ְְְְִִַַַַַַַָ

אם  ׁשּלּוח ֹו יֹודע  ואיני לעזאזל ", את ֹו "ל ׁשּלח  ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר :

עמידת ֹו – ֿ חי" "יעמד  נאמר :  לכ לח ּיים , אם  ְְְֱֲֳִִִִֶַַַַָָָָלמיתה 
למיתה  ׁשּׁשליח ּות ֹו מ ּכאן, ׁשּיׁשּתּלח ; עד  tÎÏ.חי ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈

ÂÈÏÚ∑"'וג ֹו עליו "והתוּדה  ּכדכתיב : עליו, .ׁשּיתוּדה  »»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

     §¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
      ©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

'B‚Â B„Úa tÎÂ∑( ת"כ) אחיו ועל  עליו ׁשני וּדּוי ¿ƒ∆«¬¿ְִִֵֶַָָָ
ׁשּנאמר : ּבית ֹו, קר ּויים  ּכּלם  ׁשהם  קלה)ה ּכהנים , (תהלים ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ׁשה ּכהנים  מ ּכאן, וג ֹו". ֿ ה ' את  ּברכ ּו אהרן ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ"ּבית 

ּבֹו, טמאת (ת"כ )מת ּכּפרים  על  א ּלא  אינּה ּכּפרתן וכל  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ֿ ה ּקד ׁש על  "וכ ּפר  ׁשּנאמר : ּכמ ֹו וקד ׁשיו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמק ּדׁש

וג ֹו'" .מ ּטמאת  ְְִֹֻ

ÈÈז Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈÈÙˆ ÔÈz ˙È qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

„Ú‡ח  ÔÈ„Ú ÔÈÈÙˆ ÔÈz ÏÚ Ô‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡ÈÙˆ ˙È Ô‰‡ ˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡Bz ˙È Ô‰‡ ˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡Bz»¿«»»ƒ≈



     
     
    

      
 

    
    
     

   

    
     

     
  

              

    §¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
       ¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

 ¦¥¬©¨«Ÿ¤
ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצ ֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈

מערבי  צד  וה ּוא  ה ּפתח , ׁשּלפני שם)∑wc‰.מ ּצד  (יומא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»
ּדּקה  ה ּקטרת  ּכל  והלא  "ּדּקה ", ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְֲֶַַַַַַַָָָֹֹמה 

ׁשּנאמר  לו)היא , ל  א ּלא (שמות הדק "? מ ּמּנה  "וׁשחק ּת : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  ֿ ה ּכּפּורים  יֹום  ׁשמערב  ה ּדּקה , מן ּדּקה  ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהא 

ל ּמכ ּתׁשת  .מחזיר ּה ְֲִֶֶַַַָ

      §¨©¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
     £©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

̈«
L‡‰ŒÏÚ∑ ה ּמח ּתה ׁשּבת ֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה ח ּיב  ּכתקנּה, ע ׂשא ּה לא  אם  .הא  «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

      §¨©Æ¦©´©½̈§¦¨§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
     ¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¤«©§¨¦²¦©−̈

§¤§¨«
BÚaˆ‡ ‰f‰Â∑ ּבמ ׁשמע אחת  ÚL.ה ּזאה  ‰fÈ ˙tk‰ ÈÙÏÂ∑ למ ּטה וׁשבע  למעלה  אחת  .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

     §¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
     ¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
      ̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

©©«Ÿ¤
ÌÚÏ L‡∑, ה ּכהנים על  מכ ּפר  ּׁשה ּפר  מה  ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

עליו  ׁשעלה  ה ּׂשעיר  וה ּוא  יׂשראל , על  ה ּׂשעיר  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמכ ּפר 
ל ּׁשם  ‰t.ה ּגֹורל  Ì„Ï ‰NÚ L‡k∑ למעלה אחת  ֵַַָ«¬∆»»¿««»ְְַַַָ

למ ּטה  .וׁשבע  ְְֶַַָ

    §¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
     ¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

   ©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
Ï‡NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑( ת"כ)ל ּמק ּדׁש ה ּנכנסין על  ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְִִִַַַָָ

"לכל ֿ ׁשּנאמר : ּבּסֹוף , להם  נֹודע  ולא  ְְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֻּבטמאה ,
ׁשֹוגג היא  וח ּטאת  אף ∑Ì‰ÈÚLtÓe.ח ּטאתם ", ְִֵַַָָֹƒƒ¿≈∆ַ

ּבטמאה  מזיד  ÚBÓ„.ה ּנכנסין Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑ ְְְִִִֵַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈÓeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡ztk ˙È ‡zË˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡ ÈcÈÂ ‡B˙„ ‡ÓcÓ qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡ztk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡ztÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ ÚL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו Èc ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡B˙„ ‡Ó„Ï „Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡ztk Ì„˜ÏÂ ‡ztk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡NÈטז Èa ˙‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰ÈcnÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ ÈLc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿



    
    

      
     

      

    
    
     

      
      

 

   
    

      
     



מי               

    §¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
       ¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

 ¦¥¬©¨«Ÿ¤
ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצ ֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈

מערבי  צד  וה ּוא  ה ּפתח , ׁשּלפני שם)∑wc‰.מ ּצד  (יומא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»
ּדּקה  ה ּקטרת  ּכל  והלא  "ּדּקה ", ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְֲֶַַַַַַַָָָֹֹמה 

ׁשּנאמר  לו)היא , ל  א ּלא (שמות הדק "? מ ּמּנה  "וׁשחק ּת : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  ֿ ה ּכּפּורים  יֹום  ׁשמערב  ה ּדּקה , מן ּדּקה  ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהא 

ל ּמכ ּתׁשת  .מחזיר ּה ְֲִֶֶַַַָ

      §¨©¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
     £©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

̈«
L‡‰ŒÏÚ∑ ה ּמח ּתה ׁשּבת ֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה ח ּיב  ּכתקנּה, ע ׂשא ּה לא  אם  .הא  «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

      §¨©Æ¦©´©½̈§¦¨§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
     ¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¤«©§¨¦²¦©−̈

§¤§¨«
BÚaˆ‡ ‰f‰Â∑ ּבמ ׁשמע אחת  ÚL.ה ּזאה  ‰fÈ ˙tk‰ ÈÙÏÂ∑ למ ּטה וׁשבע  למעלה  אחת  .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

     §¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
     ¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
      ̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

©©«Ÿ¤
ÌÚÏ L‡∑, ה ּכהנים על  מכ ּפר  ּׁשה ּפר  מה  ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

עליו  ׁשעלה  ה ּׂשעיר  וה ּוא  יׂשראל , על  ה ּׂשעיר  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמכ ּפר 
ל ּׁשם  ‰t.ה ּגֹורל  Ì„Ï ‰NÚ L‡k∑ למעלה אחת  ֵַַָ«¬∆»»¿««»ְְַַַָ

למ ּטה  .וׁשבע  ְְֶַַָ

    §¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
     ¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

   ©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
Ï‡NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑( ת"כ)ל ּמק ּדׁש ה ּנכנסין על  ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְִִִַַַָָ

"לכל ֿ ׁשּנאמר : ּבּסֹוף , להם  נֹודע  ולא  ְְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֻּבטמאה ,
ׁשֹוגג היא  וח ּטאת  אף ∑Ì‰ÈÚLtÓe.ח ּטאתם ", ְִֵַַָָֹƒƒ¿≈∆ַ

ּבטמאה  מזיד  ÚBÓ„.ה ּנכנסין Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑ ְְְִִִֵַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈÓeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡ztk ˙È ‡zË˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡ ÈcÈÂ ‡B˙„ ‡ÓcÓ qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡ztk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡ztÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ ÚL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו Èc ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡B˙„ ‡Ó„Ï „Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡ztk Ì„˜ÏÂ ‡ztk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡NÈטז Èa ˙‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰ÈcnÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ ÈLc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿



    
    

      
     

      

    
    
     

      
      

 

   
    

      
     



מב              
נז) למעלה (יומא אחת  ּבפנים  מ ּׁשניהם  ׁשה ּזה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשם 

מ ּׁשניהם  מ ּבח ּוץ  ה ּפרכת  על  מ ּזה  ּכ למ ּטה , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוׁשבע 
למ ּטה  וׁשבע  למעלה  CB˙a.אחת  Ìz‡ ÔÎM‰ ְְְְֶַַַַַָָ«…≈ƒ»¿

Ì˙‡ÓË∑ ּביניהם ׁשכינה  טמאים , ׁשהם  ֿ ּפי ֿ על  .אף  À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

     §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
      ©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

 ̈§©¬¦§¨¥«

     §¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
      §¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

 ©¦§¥−©¨¦«
'‰ŒÈÙÏ L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑, ה ּזהב מזּבח  זה  ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְִֶַַָָ

"ויצא "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה  ּבהיכל , ה ' לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשה ּוא 
ה ּמזּבח  מן ועמד  ה ּפרכת  על  הה ּזא ֹות  ׁשה ּזה  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפי
מן  לצאת  הזקיק ֹו ה ּמזּבח  ּובמ ּתנֹות  וה ּזה , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָולפנים 

צפ ֹונית  מזרחית  מ ּקרן ויתחיל  ולח ּוץ , (יומא ה ּמזּבח  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
ÂÈÏÚ.נח) tÎÂ∑ מ ּדם "ולקח  ּכּפרת ֹו? היא  ּומה  ¿ƒ∆»»ְִִַַַַָָָ

זה  לת ֹו זה  מערבין – ה ּׂשעיר " ּומ ּדם  .ה ּפר  ְְִִִֶֶַַַָָָֹ

     §¦¨̧¨¨¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
    §¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על  ה ּזא ֹות  ׁשבע  מ ּזה  קרנֹותיו, על  ּבאצ ּבע ֹו מ ּתנֹות  ׁשּנתן ∑B‰ËÂ.(ת"כ )חר  ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
ּׁשעבר  לבא ∑BLc˜Â.מ ּמה  .לעתיד  ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

     §¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
   ©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

     §¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
     ©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

    §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
     ́Ÿ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמ ֹול (יומא מ ּיֹום   לכ .ה ּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

    §¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
   §¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

         

זרהזרהזרהזרה  אר אר אר אר אל אל אל אל   נת נת נת נת ע ע ע ע ל ל ל ל  אתאתאתאת עליו עליו עליו עליו  ההההעירעירעירעיר (טז,ונ ונ ונ ונ א א א א  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
ליכב )   ק ת עברת על מכ ר ה עיר סק ,  " ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמ

ה ה  לבאר,  וי . ביל רק  מכ ר ר   י  וא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָבה ,
על מכ ר .העברה העברה העברה העברה ה עיר . הריע ע ע ע נת נת נת נת ("ונא  ולא  ,(" ְְֲֲֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֵָָָָֹֹֹ

(תרת  חמ רה  בה ) לי  (תרת ק ה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעברה 
על מכ ר ר   י  א .( ביל ה ה האד האד האד האד רק   ") ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

מע ב עליכ עליכ עליכ עליכ יכ ר ז לכ רה  'מנד ' ה א  ב  א  מי  ,(" ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחמ רה . ק ה  י הב ל לי  עליו , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמ ח ל

dÏÚÓaיז ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜ ‡tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡B˙„ ‡ÓcÓ qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ˙«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  ÚL dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡NÈ Èa ‡‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡ÈÙˆ ˙È ˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈzz ˙È Ô‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰ÈcÓ Ïk ˙ÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc b „Èa ÁlLÈÂ ‡ÈÙˆ LÈ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰ÈBÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡˙È ‡Ï„ ‡Ú‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡a„Óa¿«¿¿»



מג               

      ¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
     £¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô‰‡ ‡e∑ר ּבֹותינּו אמר ּו »«¬…∆…∆≈ְֵַָ
לדבריהם  טעם  ונתנּו זה , מקרא  ׁשל  מק ֹומ ֹו זה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

יֹומא  לב )ּבמ ּסכת  נאמרה (דף  ּכּלּה ה ּפר ׁשה  ּכל  ואמר ּו: , ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ע ֹולת ֹו ע ׂשּית  אחר  ׁשהיא  זֹו מ 'ּביאה ' ח ּוץ  ה ּסדר , ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָעל 

וׂשעיר  ּפר  אמ ּורי והקטרת  העם  ׁשּנע ׂשים וע ֹולת  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ול ֹוב ׁש ּופ ֹוׁשטן ּומק ּדׁש וט ֹובל  זהב , ּבבגדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּבח ּוץ 

לבן  ÚBÓ„.ּבגדי Ï‰‡ŒÏ‡ ‡e∑ ה ּכף את  לה ֹוציא  ְִֵָָ»∆…∆≈ְִֶַַ
ולפנים  לפני ה ּקטרת  ּבּה ׁשהקטיר  ה ּמח ּתה , .ואת  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

„a‰ È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑ ּבגדי ול ֹוב ׁש ׁשה ֹוציאם , אחר  »«∆ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָ
העב ֹוד ֹות : סדר  וזה ּו הער ּבים . ּבין ׁשל  לתמיד  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזהב 
וׂשעיר  ּפר  ועב ֹודת  זהב , ּבבגדי ׁשחר  ׁשל  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּתמיד 

ואיל  ואיל ֹו לבן, ּבבגדי מח ּתה  ׁשל  ּוקטרת  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה ּפנימ ּיים 
ּכף  וה ֹוצאת  זהב , ּבבגדי ה ּמּוספין ּומקצת  ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהעם 
ּבין  ׁשל  ותמיד  ה ּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומח ּתה 
ּבבגדי  ה ּפנימי מזּבח  ׁשעל  ההיכל  ּוקטרת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהער ּבים 
ה ּוא : ּכ העב ֹוד ֹות , סדר  לפי ה ּמקרא ֹות , וסדר  ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָזהב .
ב ּמים  ֿ ּבׂשר ֹו את  "ורחץ  ּבּמד ּבר ", ֿ ה ּׂשעיר  את  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ"וׁשּלח 
חלב  "ואת  וג ֹו'", ֿ עלת ֹו את  וע ׂשה  "ויצא  ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹוג ֹו'",
יב ֹוא  ֿ כן "ואחרי עד  ה ּפר ׁשה  וכל  וג ֹו'", ְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָהח ּטאת 

אהרן" "ּובא  :ּכ ֿ ואחר  ֿ ה ּמחנה ", ÌÁÈp‰Â.אל  ְֲֲֶֶַַַַַָָֹ¿ƒƒ»
ÌL∑ ּבא ֹותן יׁשּתּמׁש ולא  ּגניזה  ׁשּטע ּונין מל ּמד  »ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

אחר  ּכּפּורים  ליֹום  ּבגדים  .אר ּבעה  ְְְִִִֵַַָָָ

         

אחראחראחראחר  רי רי רי רי      לי לי לי לי .... ....  י י י י כג )ולא ולא ולא ולא  טז, עב דת (רש"י ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַֹֹ
 וכ לתבה , י ראל את הביאה  ר   י ה ד ל ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹה
נהפ אמ י  בה  על יד ע , וה ה  . תיהנ ע רְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנת
 ת א ע ה   האי ת א "איני  אחר:  לאי ְְִִִִֵֵֶַָָָָָביכ ל

" י ע ה(" רמ) עצמ ה ד ל ה ה   אפא , ב מ . ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
גדי נה  כל  לב ולכ ;ז להתח ת לה יע   ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָצרי
ה נה  בגדי  י תר, ונעלה   חד  אד נהיה  ה א   , י ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחד

ע ד . ל  יי רא  אינ ְִֵֶֶַָה דמת

     §¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
     ¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

   §¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
'B‚Â BNaŒ˙‡ ıÁÂ∑( לב למדנּו(יומא למעלה  ¿»«∆¿»¿ְְְַַָָ

מ ּבגדי  מ ׁשּנה  ׁשּכׁשה ּוא  ּולב ׁשם ", ֿ ּבׂשר ֹו את  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ "ורחץ 
ּפׁשט  טבילה  ׁשּבא ֹות ּה טבילה . טע ּון לבן, לבגדי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָזהב 
ולב ׁש ׁשחר , ׁשל  ּתמיד  עב ֹודת  ּבהן ׁשעבד  זהב  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבגדי
ׁשּכׁשה ּוא  למדנּו, וכאן ה ּיֹום ; לעב ֹודת  לבן ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבגדי

טבילה  טע ּון זהב , לבגדי לבן מ ּבגדי ÌB˜Óa.מ ׁשּנה  ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ¿»
LB„˜∑(שם יומא היתה (ת"כ , והיא  עזרה , ּבקד ּׁשת  המק ּדׁש »ְְְְֲִִַַָָָָָֻֻ

ח ֹובה  ה ּבא ֹות  טביל ֹות  אר ּבע  וכן ה ּפרוה , ּבית  ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָּבגג 

ּבחיל  היתה  הרא ׁשֹונה  אבל  ‡˙Œ.ל ּיֹום , LÏÂ ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆
ÂÈ„‚a∑ ימ ֹות ּכל  ּבהן ע ֹובד  ׁשה ּוא  ּבגדים  ׁשמ ֹונה  ¿»»ְְְִֵֶֶָָָָ
הע ֹולה ∑ÈÂˆ‡.ה ּׁשנה  ׁשּמזּבח  החצר  אל  ההיכל  מן ַָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡˙B˙ÏÚŒ.ׁשם  ‰NÚÂ∑: למעלה האמ ּור  לע ֹולה  איל  ָ¿»»∆…»ְְְִַַָָָָ
וג ֹו'". אהרן יבא  ‰ÌÚ"ּבזאת  ˙ÏÚŒ˙‡Â∑( עג (יומא ְְֲַָֹֹֹ¿∆…«»»

ּבני  עדת  "ּומאת  למעלה  האמ ּור  לעלה " אחד  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"ואיל 
וג ֹו'" .יׂשראל  ְְִֵָ

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
LÏ Èc ‡ˆe ÈLeÏ‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

˜LÈcכד  ˙‡a ‡iÓa dÒa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLeÏ ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»



     
     
    

  
     

 

     
    

      
    

     
     

     


    
     

    



מד              

     

    §¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
˙‡hÁ‰ ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר  ‰ÁaÊn‰.אמ ּורי ÈË˜È∑: ּכתיב ּבּפנימי ּדא ּלּו החיצ ֹון, מזּבח  על  ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה " ועלה  זרה  קטרת  עליו תעל ּו ט)"לא  ל  .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

     §©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
    ¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

       §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧¨³
     ¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®
    §¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«

ÌÓcŒ˙‡ ‡e‰ L‡∑ ולפנים ולפני .להיכל  ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

     §©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
   ©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

     §¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
    ¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

     ́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

      ¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
   ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

         

טהרטהרטהרטהר הההה'''' ל)לפני לפני לפני לפני  (טז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
 חמ זה ,   י  רבי ה ה המ ת "ל : " הרמ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָתב 
 וי "קרנת". ולא  "המ ת", נקט מ ע  וק ה , ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹע רה ".
כלית  ל הח ר נפעל ר   י לנ רמז רמז ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלמר,

"  י תר. ה ח תה  ה רה   ע ק ר לפני לפני לפני לפני הע י  ה '" ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מס ר  י "ה , הא תת ,ת פנימ הוי '   התחלת  ע ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָע ר
ה מ כה  לרה   נמ הוי '   ל הע י  מ כלית ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָט"ו ;

ע רה   חמ'  .המ המ המ המ ת ת ת ת ''''יתר ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶ

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡az ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו ÏÊ‡ÊÚÏ ‡ÈÙˆ ˙È ÏÈBÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ˙e ‡iÓa dÒa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙ÈLÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז ‡ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜ ‡tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙ÈLÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ˙e ‡iÓa dÒaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈL‡‰כט  ‡ÁÈa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡ÁÈÏ ‡NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôeib˙Èc ‡Bi‚Â ‡ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„ÈÚƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈBÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿



     
    

     
    

     
     
     

  

     
    
     

     



מה               

     ©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
 ª©−¨«

     §¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
      ¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

 ¦§¥¬©«Ÿ¤
'B‚Â ÁLÓÈŒL‡ Ô‰k‰ tÎÂ∑( ת"כ)זֹו ּכּפרה  ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ַָָ

לפי  ּגד ֹול , ּבכהן א ּלא  ּכׁשרה  אינּה ֿ ה ּכּפּורים  יֹום  ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשל 
ּגד ֹול  ּבכהן ל ֹומר   הצר ּבאהרן, ה ּפר ׁשה  ּכל  ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּנאמרה 

א  ּכמ ֹוה ּוה ּבא  ׁשּיהא  ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ L‡Â∑ ְֲֵֶַַָָָ«¬∆¿«≈∆»
מר ּבה (ת"כ ) ה ּמׁשחה , ּבׁשמן ה ּמׁשּוח  א ּלא  לי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאין

יד ֹו את  ימ ּלא  "וא ׁשר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבגדים 
מ ּיא ׁשּיה ּו ׁשעמד ּו ה ּגד ֹולים  ה ּכהנים  ּכל  והם  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹוג ֹו'",
ה ּמׁשחה  ׁשמן ׁשל  צל ֹוחית  נגנזה  ׁשּבימיו , ואיל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ÂÈ‡ ˙Áz Ô‰ÎÏ∑( ת"כ) את ממ ּלא  ּבנֹו ׁשאם  לל ּמד  ¿«≈««»ƒְְְִֵֵֶֶַַ
אדם  לכל  ק ֹודם  ה ּוא  .מק ֹומ ֹו, ְְֵָָָ

     §¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤Ÿ¤¥²§¤
     ©¦§¥−©§©¥®§©©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈

§©¥«

     §¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
     ¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

   ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
'B‚Â '‰ ‰eˆ L‡k NÚiÂ∑ֿ יֹום ּכׁשה ּגיע  ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ

אהרן, ׁשל  ׁשבח ֹו ּולה ּגיד  ה ּזה ; ּכּסדר  ע ׂשה  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּכּפּורים 
 ה ּמל ּגזרת  ּכמק ּים  א ּלא  לגד ּלת ֹו, ל ֹוב ׁשן היה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא 

.(ת"כ )
         

תתתת לגד לגד לגד לגד      ב ב ב ב ל ל ל ל היההיההיההיה לד )א א א א  טז, מ ע(רש"י לאל,  י ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
למר,  וי ה הב . בגדי  לא  ,ב ה בגדי  ה  בח  ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
,ת לגד   לב א   כ  ח אי ה הב  גדי  לגי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻה ה 
יכ ל  אחריו  ה א  ה ד ל ה ה  ) ל  מיחדי  הי לא  ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהרי 

 לי ל  מיחדי  הי ,ב ה גדי  לגי   א .( ת א ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻלל
זה  כג )ר פסוק את (רש"י לצ  עד לח ב  עלל היה  , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

התא , י חד צר  י ה א  ר   י ולכ ,ת דְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
אז. תְְַָָלדר

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
      §¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙L ˙L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

˜Èלב  È„Â d˙È Èa Èc ‡‰k tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLeÏ ‡ˆe ÈLeÏ ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰ÈBÁ ÏkÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:ÓÈÓÏ¿≈»



     
      


     

   
  

     
     

    
      

    
    

   

    
     

     
   



מו              

       ¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤
      ¥−©©«£¤®£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

NÎŒB‡ BL ËÁLÈ L‡∑"קר ּבן "להקריב  ׁשּנאמר : מד ּבר , ה ּכת ּוב  קו)∑Ána‰.ּבמק ּדׁשין (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆
לעזרה  .ח ּוץ  ֲָָָ

      §¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
       ©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

      ́̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
LÁÈ Ìc∑ּבנפ ׁשֹו ׁשּמתח ּיב  האדם , ּדם   ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑( ת"כ) ּבח ּוץ ּדמים  ה ּזֹורק  את  .לר ּבֹות  »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

      §©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
      ¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
      ¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥§¨¦²©«Ÿ̈−

¨«
ÌÈÁÊ Ì‰ L‡∑ לזּבח רגילים  הם  .א ׁשר  ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

      §¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
     ¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

      

    הההה אתאתאתאת  ה ה ה ההההה ו )וזרק וזרק וזרק וזרק  (יז, ְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
היא "),   ה ר נפ ("י  וחמימ ת ח ת מס ל  ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
למר   י וההתלהב ת ה הט לרמז ה זח  על קרב  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹוה א 
א  היינ אכילה , אס ר   ה ולכ קד ה .  לדברי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻרק 

 ד יה די ,   ל 'ר ב ב ר  ל'ד ת א להפ ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹנ
מכרח . אינ  ל הע עניני  וההתלהב ת ה הט יו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻה א ,
ת א להפ נ  ה א , מכרח   עצמ ה ר ־איְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמה ־

ְִָֻלקד ה .

     §«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
      Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

ÌÈÚOÏ∑ּכמ ֹו כא)ל ּׁשדים , יג  ֿ ׁשם "(ישעיה יר ּקד ּו "ּוׂשעירים  :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ÒBkÈג  Èc Ï‡NÈ ˙ÈaÓ b bB‡ Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙ÈLÓ ‡fÚ B‡ n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»

˜Ï‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡aÀ̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡‚Ï MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁc ˙È Ï‡NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁc Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜BÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡az ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¿«¬»√»¿»

Ècז ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁc ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È„Ï¿»≈



     
     

   
     

      
     
    
   
    

     
      
     
    
    
      
      
    
   

     
    
     
      
      
      
      
    

      

              

     

      ©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
    £¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒL‡∑ ּבח ּוץ איברים  ה ּמקטיר  על  ּברא"ם]לח ּיב  והעלה [ע ּין אחד  ׁשחט  ׁשאם  ּבח ּוץ , ּכׁשֹוחט  ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ח ּיבין ׁשניהן קט)חבר ֹו, חולין .(ת"כ . ְֲִֵֵֶַָ

      §¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
    ©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

˙ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת  .זרע ֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

      §¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
      £¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

    ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
ÌcŒÏk∑ לא יכ ֹול  יכ ּפר ", "ּבּנפ ׁש ׁשּנאמר : לפי »»ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּמק ּדׁשים ? ּדם  על  א ּלא  ח ּיב  ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻיהא 
ֿ ּדם " ÈÙ."ּכל  Èz˙Â∑( ת"כ) אני ּפֹונה  ׁשּלי, ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְֲִִֶֶַ

ּבֹו וע ֹוסק  עסקי .מ ּכל  ְֲִֵַָָ

       ¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
    ©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

 ©¤¬¤§©¥«
Na‰ LÙ Èk∑; האדם נפ ׁש על  לכ ּפר  המזּבח  על  נת ּתיו  ּולפיכ ּתל ּויה , היא " "ּבּדם  ּבר ּיה , ּכל  ׁשל  ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ה ּנפ ׁש על  ּותכ ּפר  נפ ׁש .ּתבא  ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

     ©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
      Ÿ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

ÌkÓ LÙŒÏk∑ ה ּקט ּנים על  ּגד ֹולים  .להזהיר  »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

ÔÓeח  Ï‡NÈ ˙ÈaÓ b b ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôeib˙Èc ‡BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb‡י  ÔÓe Ï‡NÈ ˙ÈaÓ b ‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôeib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡Òa LÙ È‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡NÈ ÈÏ ˙ÈÓ‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôeib˙Èc ‡Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»



     
      
    
      
    
     
    
   
    
     
    

    
     
    
   
     

      
    
    
     

      
       

      
       

     
     
     
     

       
     
      
     

      



מז               

     

      ©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
    £¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒL‡∑ ּבח ּוץ איברים  ה ּמקטיר  על  ּברא"ם]לח ּיב  והעלה [ע ּין אחד  ׁשחט  ׁשאם  ּבח ּוץ , ּכׁשֹוחט  ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ח ּיבין ׁשניהן קט)חבר ֹו, חולין .(ת"כ . ְֲִֵֵֶַָ

      §¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
    ©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

˙ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת  .זרע ֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

      §¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
      £¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

    ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
ÌcŒÏk∑ לא יכ ֹול  יכ ּפר ", "ּבּנפ ׁש ׁשּנאמר : לפי »»ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּמק ּדׁשים ? ּדם  על  א ּלא  ח ּיב  ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻיהא 
ֿ ּדם " ÈÙ."ּכל  Èz˙Â∑( ת"כ) אני ּפֹונה  ׁשּלי, ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְֲִִֶֶַ

ּבֹו וע ֹוסק  עסקי .מ ּכל  ְֲִֵַָָ

       ¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
    ©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

 ©¤¬¤§©¥«
Na‰ LÙ Èk∑; האדם נפ ׁש על  לכ ּפר  המזּבח  על  נת ּתיו  ּולפיכ ּתל ּויה , היא " "ּבּדם  ּבר ּיה , ּכל  ׁשל  ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ה ּנפ ׁש על  ּותכ ּפר  נפ ׁש .ּתבא  ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

     ©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
      Ÿ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

ÌkÓ LÙŒÏk∑ ה ּקט ּנים על  ּגד ֹולים  .להזהיר  »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

ÔÓeח  Ï‡NÈ ˙ÈaÓ b b ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôeib˙Èc ‡BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb‡י  ÔÓe Ï‡NÈ ˙ÈaÓ b ‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôeib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡Òa LÙ È‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡NÈ ÈÏ ˙ÈÓ‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôeib˙Èc ‡Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»



     
      
    
      
    
     
    
   
    
     
    

    
     
    
   
     

      
    
    
     

      
       

      
       

     
     
     
     

       
     
      
     

      



מח              

      §¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
       £¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

  ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
„eˆÈ L‡∑( פד חולין א ּוזין (ת"כ . ציד , א ּלא  לי אין ¬∆»ִִִֵֶַַָָ

ֿ מק ֹום . מ ּכל  "ציד ", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ְְְְִִִִֵַַַַָָותרנג ֹולין
ּבׂשר , יאכל  ׁשּלא  יצ ּוד "? "א ׁשר  נאמר : ל ּמה  ּכן, ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם 

זאת  ּבהזמנה  ÏÎ‡È.א ּלא  L‡∑ לטמאים .ּפרט  ְְֶַָָָֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

             

   

א א א א ר ר ר ר   כ כ כ כתתתת ההההרררר מ מ מ מ ־ ־ ־ ־ ההההרררר י י י י ראל ראל ראל ראל  מ מ מ מ ני ני ני ני   אי אי אי אי  ְְְְִִִִואי ואי ואי ואיְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 מ מ מ מ אתאתאתאת־ ־ ־ ־ פפפפ ו ו ו ו יאכל יאכל יאכל יאכל  א א א א רררר  ־ ־ ־ ־ ע ע ע ע א א א א ח ח ח ח הההה ציד ציד ציד ציד  ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽיציציציצד ד ד ד 

עפרעפרעפרעפר:::: הההה יג )וכ וכ וכ וכ (יז, ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
על   מ יתקרב  לא  י    וע ח ה    ל לכ ת . . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹצה 
לבד  מיני ני  רק   מה יקרב  לא  ע פת   י  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹה זח ,
ייצ ה רב  המ ת אבל , חטינ  אינ  ה  ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוג
ולא  .ת לכ רא י  ואי לכ ר  ודמ ה כ ד ,  ל  חטיְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנ
וג ד ר לי ח אי י  המה , לי הח   לכ ת  ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָח

יצה . הרב  על כ בפרשתנו )אחרי  " רמב) ְֲֵֵֶַַַָ
: האד עב דת העני לבאר  ְְְֲִֵֵַַָָָָָָוי

ה א  ותכלית ,"פ ה ה א    ה" הח ת, עני ה א  " "ְְְִִֶֶַַַַַַָָ
צריכי קד ה  בר ל קד ה , עניני    ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלה
עניני ־אימה ־ וקא . ליה  והתלהב ת ח ת ת ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלע
ח ת, לי   ת לע  צריכי , האד ל הרת ברי   ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָח ל
לא  וקא  " מי  ל  יהי  י מע ד "ל ולב ", לב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא 

 כ  וזה ה רא . את לעב ד  די  א א  ,פ הנאת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָביל
 צריכי לי ח עניני  ,  ה יס י  ה  ,לכלכלכלכת ת ת ת מצות את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ח ת.  ה ני ר יהיה  ְִִֶֶֶַָָֹא 
עפר  להי ת  צרי   ה יס י   ע ה לבאר  י ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועל־י ־זה 
עפר  "ואנכי  והכנעה  פלת על מ רה  עפר י  – ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹוקא 
ע סק   האד וכא ר היה ", לל עפר "ונפי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואפר",

ה  נפ לע רר  צרי הרת, להי ת דברי  וההכנעה , ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
הרת  דברי  (לעס ק  ה ב  או ת אחר  לה א  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחרד 
. מי  ל רק  היה  נת ל א א  ,(  ה הנאת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָביל
הרת  ברי   וג קד ה , ל חד ר  האד א ר  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָא
 לי הח עסקי    ב מ , ה ' מעב דת חלק   ה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
לכ ת   צרי ואי והתלהב ת, ח ת להי ת  לי יכ ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ
וזה  לא . ות בר, ד ה  היא   הח ת יו   ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה
מאחר  ,  יס י  צריכה  אינ לי ח המת זה  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנרמז

לזח . יי רא המ ת מיני  ְְְִִִֵֵֵֶַַרב 

      ¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
       ¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

   ̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
‡e‰ BLÙ BÓc∑,ה ּנפ ׁש ּבמק ֹום  ל ֹו ה ּוא  ּדמ ֹו »¿«¿ְִֶֶַָ

ּבֹו ּתל ּויה  ‰Â‡.ׁשה ּנפ ׁש BÓc NaŒÏk LÙŒÈk∑ ְֶֶֶַָƒ∆∆»»»»ƒ
ל ׁשֹון  'נפ ׁש' זכר . ל ׁשֹון ּו'ב ׂשר ' 'ּדם ' ה ּדם . היא  ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָה ּנפ ׁש

.נקבה  ְֵָ

     §¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈
      ©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤

§¨¥«

Bib‡יג  ÔÓe Ï‡NÈ Èa ÔÓ b ‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôeib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡ÙÚa¿«¿»

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡Òa Ïk LÙ È‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡Òa Ïk Ìc Ï‡NÈ ÈÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡Òa Ïk LÙ È‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È˙e‡טו ‡ÏÈ ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈÂ ‡Bi‚e ‡ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈



     
     
     

      
     
    

   

     
     

     
      
      
   
     

 
     

     
     

     
      

    

              
‰ÙËe ‰Ï ÏÎ‡z L‡∑ טה ֹור ע ֹוף  ּבנבלת  ¬∆…«¿≈»¿≈»ְִֶַָ

ׁשּנבלעת  ּבׁשעה  א ּלא  טמאה  ל ּה ׁשאין ה ּכת ּוב , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּדּבר 
ּבאכילת ּה ׁשּמט ּמאה  ּכאן,  ול ּמד ה ּבליעה . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבית 

לא ואינ  ּכאן, האמ ּורה  ּו"טרפה " ּבמ ּגע , מט ּמאה  ּה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹ

ע ֹוף  נבלת  ּתהא  יכ ֹול  ׁשנינּו: וכן לדר ׁש. א ּלא  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹנכ ּתבה 
"טרפה " ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ה ּבליעה ? ּבבית  מט ּמאה  ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמא 
ּבמינֹו ׁשאין טמא , ע ֹוף  יצא  טרפה . ּבמינֹו ׁשּיׁש מי –ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

.טרפה  ְֵָ

        §¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«

BBÚ ‡NÂ∑,ל ּמק ּדׁש יּכנס  א ֹו קד ׁש יאכל  אם  ¿»»¬ְִִִֵֶַַָָֹֹ
טמא ֹות  ׁשאר  ּככל  זֹו טמאה  על  Ï‡.ח ּיב  BNe ְְְְַַָָָָֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁÈ∑ ועל ּכרת , ענּוׁש ּגּופ ֹו רחיצת  על  ƒ¿»¿»»¬ְְִֵַַַָָ
ּבמלק ֹות  ּבגדים  .ּכּבּוס  ְְְִִַָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמר ּתי ה ּוא  (שמות אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
מע ּתה כ ) מלכ ּותי, עליכם  וק ּבל ּתם  ,"אלהי ה ' "אנכי :ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּסֹופן  לפניו ויד ּוע  ּגל ּוי א ֹומר : ר ּבי גזר ֹותי. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָק ּבל ּו

ּבגזרה : עליהם  ּבא   לפיכ עזרא , ּבימי ּבעריֹות  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָל ּנתק 
לה ּפרע  ּדּין עליכם , ּגֹוזר  מי ּדע ּו – אלהיכם " ה ' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אני

ׂשכר  ל ׁשּלם  .ונאמן ְְֱֵֶַָָָ

         

עזרא עזרא עזרא עזרא  ימי ימי ימי ימי  ערי ערי ערי ערי תתתת ל ל ל ל תק תק תק תק   פ פ פ פ .... .... א א א א מרמרמרמר (רש"י ררררי י י י  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ב ) למארעיח, היא  ה תב  נת למר ק ה  ה ט דרְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

א מר  זה , ק י  קצת  לתר כדי  , אחר רב  זמ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹארע 
ה נה , את וכתב  ס ר רי  ה ה , .מר א   בר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָר"י 

זאת  יר ה כתב , לאמר אס ר על־ה   ברי  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹוא
מפר רי  הרי  ."רת הפר לה ' לע ת "עת   ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ
א יל  א  וא ה נה ; תיבת זמ על וד  אמר ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָס ק 

עזרא . לזמ היא  ה תב  נת מפר  יטתיְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָל

              

    

:::: אלהיכ אלהיכ אלהיכ אלהיכ יהוהיהוהיהוהיהוה אני אני אני אני   אלה אלה אלה אלה ואמרואמרואמרואמר י י י י ראל ראל ראל ראל  אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ני ני ני ני  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽרררר ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
עליכ  ל וק  אלקי ה ' אנכי  סיני  אמרי  ה א  ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאני 

זרתי  ל ק מע ה  רש"י)מלכ תי , ובפירוש ב . .(יח, ְְְִֵֵַַַַָ
ל ק") ה לכ ת ק לת כ לכא רה  יא ר,  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
 הצ מה  ל  עצמ על ק ל ה א  מלכ תי ")  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעליכ
ל ק" ר"י  מח ק    א מ ע  זירת,   לל ,ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַה

זרתי "? ל ק מע ה  ( לכ  סבנ) מלכ תי   ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָעליכ
, מי מלכ ת ק לת למר   מק  י זה : ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוה יא ר
ה בנת  מצת רק  ל ק סיני , הר י ראל ני  לְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ל ק לא  אבל לכל, מנד ת אינ ה ח ת לכל  א ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹכל,

לכל. מנגד ת ְְֵֵֶֶַָזירת
זרה  גדר  ה הערי ת על צה  ה "ה  לפני  ,ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולכ

ה זרת. ק לת על  הזהיר ה תת, לברא  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהמנגדת
'ע  ע א :וה ה זרה  גדר הוי  רי ת' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

ל"ר   י ע ועד  ," רב ר" ה א  אי ה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָכלית
א ר  זה  למ ת  ב מ  ועל , תיה לדת ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד "
ל  חזינ בפרט . האי ל "ר "אר היא  ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהא ה 
ע נ התח  הרא  אד ני   כ לי   ל הע   ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָק
ת מ והיתה  אחי ת א  מצינ יעקב   וא , תיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאחי
מ ה .  מרי אהר  לדונ ,דת נא   עמר וכ ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלמה ,

צריכה  אי ני קרבה  י  נתנת ה ברא  נמצא  ־ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָא
 אי"  כ ה "זירה " מ בנת איס ר, ולא  מעלה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהי ת
הק ימה  ולכ ,"'וג  תקרב לא  ר אר ל אל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹאי

זירתי . ל ק מע ה   " אלקיכ ה ' "אני  ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹה רה 
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מט               
‰ÙËe ‰Ï ÏÎ‡z L‡∑ טה ֹור ע ֹוף  ּבנבלת  ¬∆…«¿≈»¿≈»ְִֶַָ

ׁשּנבלעת  ּבׁשעה  א ּלא  טמאה  ל ּה ׁשאין ה ּכת ּוב , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּדּבר 
ּבאכילת ּה ׁשּמט ּמאה  ּכאן,  ול ּמד ה ּבליעה . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבית 

לא ואינ  ּכאן, האמ ּורה  ּו"טרפה " ּבמ ּגע , מט ּמאה  ּה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹ

ע ֹוף  נבלת  ּתהא  יכ ֹול  ׁשנינּו: וכן לדר ׁש. א ּלא  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹנכ ּתבה 
"טרפה " ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ה ּבליעה ? ּבבית  מט ּמאה  ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמא 
ּבמינֹו ׁשאין טמא , ע ֹוף  יצא  טרפה . ּבמינֹו ׁשּיׁש מי –ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

.טרפה  ְֵָ

        §¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«

BBÚ ‡NÂ∑,ל ּמק ּדׁש יּכנס  א ֹו קד ׁש יאכל  אם  ¿»»¬ְִִִֵֶַַָָֹֹ
טמא ֹות  ׁשאר  ּככל  זֹו טמאה  על  Ï‡.ח ּיב  BNe ְְְְַַָָָָֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁÈ∑ ועל ּכרת , ענּוׁש ּגּופ ֹו רחיצת  על  ƒ¿»¿»»¬ְְִֵַַַָָ
ּבמלק ֹות  ּבגדים  .ּכּבּוס  ְְְִִַָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
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ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמר ּתי ה ּוא  (שמות אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
מע ּתה כ ) מלכ ּותי, עליכם  וק ּבל ּתם  ,"אלהי ה ' "אנכי :ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּסֹופן  לפניו ויד ּוע  ּגל ּוי א ֹומר : ר ּבי גזר ֹותי. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָק ּבל ּו

ּבגזרה : עליהם  ּבא   לפיכ עזרא , ּבימי ּבעריֹות  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָל ּנתק 
לה ּפרע  ּדּין עליכם , ּגֹוזר  מי ּדע ּו – אלהיכם " ה ' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אני

ׂשכר  ל ׁשּלם  .ונאמן ְְֱֵֶַָָָ

         

עזרא עזרא עזרא עזרא  ימי ימי ימי ימי  ערי ערי ערי ערי תתתת ל ל ל ל תק תק תק תק   פ פ פ פ .... .... א א א א מרמרמרמר (רש"י ררררי י י י  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ב ) למארעיח, היא  ה תב  נת למר ק ה  ה ט דרְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

א מר  זה , ק י  קצת  לתר כדי  , אחר רב  זמ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹארע 
ה נה , את וכתב  ס ר רי  ה ה , .מר א   בר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָר"י 

זאת  יר ה כתב , לאמר אס ר על־ה   ברי  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹוא
מפר רי  הרי  ."רת הפר לה ' לע ת "עת   ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ
א יל  א  וא ה נה ; תיבת זמ על וד  אמר ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָס ק 

עזרא . לזמ היא  ה תב  נת מפר  יטתיְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָל

              

    

:::: אלהיכ אלהיכ אלהיכ אלהיכ יהוהיהוהיהוהיהוה אני אני אני אני   אלה אלה אלה אלה ואמרואמרואמרואמר י י י י ראל ראל ראל ראל  אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ני ני ני ני  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽרררר ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
עליכ  ל וק  אלקי ה ' אנכי  סיני  אמרי  ה א  ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאני 

זרתי  ל ק מע ה  רש"י)מלכ תי , ובפירוש ב . .(יח, ְְְִֵֵַַַַָ
ל ק") ה לכ ת ק לת כ לכא רה  יא ר,  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
 הצ מה  ל  עצמ על ק ל ה א  מלכ תי ")  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעליכ
ל ק" ר"י  מח ק    א מ ע  זירת,   לל ,ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַה

זרתי "? ל ק מע ה  ( לכ  סבנ) מלכ תי   ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָעליכ
, מי מלכ ת ק לת למר   מק  י זה : ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוה יא ר
ה בנת  מצת רק  ל ק סיני , הר י ראל ני  לְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ל ק לא  אבל לכל, מנד ת אינ ה ח ת לכל  א ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹכל,

לכל. מנגד ת ְְֵֵֶֶַָזירת
זרה  גדר  ה הערי ת על צה  ה "ה  לפני  ,ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולכ

ה זרת. ק לת על  הזהיר ה תת, לברא  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהמנגדת
'ע  ע א :וה ה זרה  גדר הוי  רי ת' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

ל"ר   י ע ועד  ," רב ר" ה א  אי ה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָכלית
א ר  זה  למ ת  ב מ  ועל , תיה לדת ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד "
ל  חזינ בפרט . האי ל "ר "אר היא  ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהא ה 
ע נ התח  הרא  אד ני   כ לי   ל הע   ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָק
ת מ והיתה  אחי ת א  מצינ יעקב   וא , תיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאחי
מ ה .  מרי אהר  לדונ ,דת נא   עמר וכ ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלמה ,

צריכה  אי ני קרבה  י  נתנת ה ברא  נמצא  ־ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָא
 אי"  כ ה "זירה " מ בנת איס ר, ולא  מעלה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהי ת
הק ימה  ולכ ,"'וג  תקרב לא  ר אר ל אל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹאי

זירתי . ל ק מע ה   " אלקיכ ה ' "אני  ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹה רה 

Ïa˜ÈÂטז ÈÁÒÈ ‡Ï dÒe ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:dBÁ≈
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"זירה ": נקרא  הערי ת על ה י וי   ע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוה
פסת  חסי ה מעלת ,אי לני נגע  ה א , ב מ ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָבר
יח ס  ר ה א   לה ה א  בפרט ועיקרי , ח ב    ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמק
ל   ס יח האריכה  ה רה  וראינ מדנ  כמ ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלה .
" נח אח ת ע ינדב  ת "אלי בע  את א  ,אהר ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא ת
( וג ע ינדב  (ת ת הי , ס יח מציינת היתה  לבאר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
א ה  ה א  ,למדנ א מ" ר"י : וכדפיר]  נח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאח ת

 אחיה אחיה אחיה אחיה "]"]"]"]צרי אליעזר לב לב לב לב ק ק ק ק  את לח   אברה וכ ; ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
מ לד י ואל ארצי  אל "י  ל אמר ליצחק , לבנ א ה  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלקחת
 לד מ ארצ נת י  ליצחק ", לבני  א ה   ולקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָתל

. אברה מ חת ת הי ,ה ְְְְִִִֵַַַָָָָמי חס ת
המי חס   לאי טב  הכי   יד ה נתנת ה ברא  זה , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלפי 
י תר   מתאי הג י תר, אליו  ה רב  וכל , ח מ  ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָה א 

. יד ה ְְִִַַלעני

 ונע , רב ר היה  ה א  אי י ה כלית ועיקר: ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָבכלל
אחדאחדאחדאחדל" י תר רררר לימ ת  ה ב מ הרי  , ילדיה  " ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ

היא  ררררהא ה  נהפ אראראראר ערי ת בדיני  . האי ל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אל  אי  אי : והתחלת ררררה א , אראראראר תקרב ל ל ל ל  לא  ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָֹ

!'ג
זה  לי  היה   מ פ א  ל הע את הק "ה  רא  ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָוע ד :
אחי ת  נא  יעקב  , ה אחי ת  א י  הרא  אד ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹני 
מרי  לדונ דת נא   עמר לימה , וקא  ת מ ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָוהיתה 

" האיס ר  זה  ל על־י  מ ה , אהררררר אראראראר "ל ל ל ל  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
אמר "אתמ ל העקידה  עני ר"י  יר רעל־ ה א  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי 
,נ את נא  קח  ואמר וחזר זרע , ל ירא  ביצחק  י  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי 
א  לכ ה ער". אל  יד לח  אל לי  א מר א ה  ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעכ יו 
א  ואחר־ כללת, ה "זירת" ק לת על מי חד  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָצי וי 

הערי ת. על ה רטית, ה "זירה " על ְְֲִִֵַַַַַָָָָה י וי 

    §©«£¥¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
      ©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

     ̧̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
ÌÈˆÓŒı‡ ‰NÚÓk∑( ת"כ) ׁשּמע ׂשיהם מ ּגיד  ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ

הא ּמֹות , מ ּכל  מקלקלים  ּכנענּיים  וׁשל  מצר ּיים  ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשל 
ה ּכל  מן מקלקל  יׂשראל  ּבֹו ׁשּיׁשב ּו מק ֹום  .וא ֹות ֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

‰nL ÌÎ˙‡ ‡ÈÓ È‡ L‡∑ עממין ׁשא ֹותן מ ּגיד  ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ
מ ּכּלם  יֹותר  מקלקלים  יׂשראל , .(ת"כ )ׁשּכב ׁשּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻֻ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁe∑ אמ ׁשּלא  ה ּכת ּוב  ה ּניח  ר ?מה  ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַַָָֹ
ּכג ֹון  להם , החק ּוקין ּדברים  ׁשּלהן, נימ ּוס ֹות  א ּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָא ּלא 
ּדרכי  א ּלּו א ֹומר : מאיר  ר ּבי ואצטד ּיא ֹות . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָטרט ּיא ֹות 

חכמים  ׁשּמנּו .האמ ֹורי ֱֲִִֶָָָ

    ¤¦§¨©©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤
   ̈¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ האמ ּורים ּדברים  א ּלּו ∆ƒ¿»««¬ְֲִִֵָָ
לאמרן  ּכדאי היּו נאמר ּו, לא  ׁשא ּלּו ּבמ ׁשּפט , .ּבּתֹורה  ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

eÓLz È˙wÁŒ˙‡Â∑ ׁשּיצר , ה ּמל ּגזרת  ׁשהם  ּדברים  ¿∆À…«ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
וא ּמֹות  ל ׁשמרן'? לנּו 'ל ּמה  עליהם : מ ׁשיב  ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻהרע 
ּולביׁשת  חזיר  אכילת  ּכג ֹון: עליהן, מ ׁשיבין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָהע ֹולם 

ה '", "אני נאמר :  לכ ח ּטאת , מי וטהרת  ְְְֱֲֳִֵֵֶַַַַַָָָׁשעטנז
לה  ר ּׁשאים  א ּתם  אי עליכם , ÎÏÏ˙.ּפטר !ּגזר ּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ»∆∆

Ì‰a∑ למד ּתי ּתאמר : ׁשּלא  מ ּתֹוכם , ּתּפטר  אל  »∆ְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
הא ּמֹות  חכמת  ואלמד   אל יׂשראל , .חכמת  ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

    §©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
      Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

È˙wÁŒ˙‡ ÌzÓLe∑ ּדק ּדּוקי ׁשאר  לר ּבֹות  ¿«¿∆∆À…«ְְְִֵַָ
ּבהם  ה ּכת ּוב  ּפרט  ׁשּלא  ל ּתן (ת"כ )ה ּפר ׁשה , אחר : ּדבר  . ִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

למ ׁשּפטים , וע ׂשּיה  ּוׁשמירה  לח ּקים , וע ׂשּיה  ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֻׁשמירה 

לח ּקים  ּוׁשמירה  למ ׁשּפטים  ע ׂשּיה  א ּלא  נתן ׁשּלא  .לפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
Ì‰a ÈÁÂ∑, ה ּזה ּבע ֹולם  ּתאמר  ׁשאם  ה ּבא , לע ֹולם  »«»∆ִֶֶַַַָָָָָֹ

מת ! ה ּוא  ס ֹופ ֹו ‰'.והלא  È‡∑ ׂשכר ל ׁשּלם  .נאמן ֲֵַֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

             

תתתת א א א א יע יע יע יע הההה א א א א רררר מ מ מ מ טי טי טי טי  ואתואתואתואת ח ח ח ח תי תי תי תי  אתאתאתאת     מרמרמרמרְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 ה ה ה ה וחי וחי וחי וחי   האד האד האד ה )האד (יח, ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

 ה ה ה ה מ מ מ מ תתתת לא לא לא לא    ה ה ה ה כהני)וחי וחי וחי וחי  (תורת ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
מה   " ה "וחי  מפר תב  אמר מאחר : לתמ  ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹי

Ôez˙Èג  Èc ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡„ ‡nÚ È„BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú‡„ ‡nÚ È„BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈe¿ƒ≈»¿»

Îl‰Ï‡ד  Ôehz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰ ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»



ני               
,לפר  וי ?" ה מ ת "לא   י דר ה  על  סי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמ
מרב אפיל ימ ת" "לא   האד את להזהיר דר ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנת

לבני ארע  פי   פ ה לת עד  "ה  דבק ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתלהב ת
.ֲַֹאהר

            

 ' ה פי  המ נה ,  מ ( ) יר  מירה   ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה
ה ס ק  על ו ב  פרת ר"י  יר זכר למקרא '  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחמ
יב א ". מתי  מצה  י ממ "היה  ה בר", את מר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ"ואביו 

 ל ח תי ", את  מר" למר מדייק  ה תב  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוכיו
וצי ה , המ נה  ל ה מע ת   זה   י  וקא  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמירה 
והעריב ת  ("קא") וההתלהב ת הח ת על מ רה  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָה 

בר. להי ת ריכה  ְְְִִֶֶַַָָָ("ע מאק ")
ח תי "ואת ה ס ק  פיר ר"י   י מס מה   ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֻוזה
"אי ־  ,"' כ ל ה זירת ה  ברי" על קאי  ,"מרְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
," ה "ללכת ה תב :  המ וכ לי טר",  איר   ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא
י ראל, חכמת למד י  אמר א  , כ מ טר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"אל
א ד ת  א מד ר א   הא מ ת" חכמת ואלמד  ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹאל
זה . וההתלהב ת הח ת א ד ת א א  ,  וה ה י ד   ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעצ
ל היה   מ לדר  לי יכ יצד  : לטע יכ ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָיה די 
 אי " קי ח" ("קאכ  זי זאל ("ער והתלהב ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָח ת
י  ע לד ר להט לעס ק  יכ ל ה א   !? טע  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָעליה
 בל כל, על־י   בני ," טי מ" א ד ת ְְִִִִִֵֶֶַַָָרק 
אבל  ;" י הע לעיני   בינתכ  חכמתכ היא  "י  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה תב :
נגע  להרעי  ה א  עט  ואדרה  . קי לח נגע  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹלא 

...!'  ה 'חילל זה  הרי  " קי ְֲִִֵֵֶַל"ח
לעס ק   עלי לה טר"; ראי  "אי ־א ה  :ל  מרי א זה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָועל

. קי הח עני   ולהט ח ת  ְְְִִִַַַַַַמ
אדמ "ר  וחמי  מ רי  ב ד ־קד ת א ר ה ד ע , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָכה י ר
רק   ה ע למד  ה לד  טע נתיו , עב ר "מלד " ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלקח 
עניני א ד ת  לה יס ר לא  אבל כל, על־י   ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעניני
מבהילי  רי סי  מ וה בע , מה כל למעלה   הְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
אדמ "ר  ל ואמר .' וכ ק ה ואדמ "ר ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָמה על־ ־טב 
החינ התחלת מ ד  א א  , לע ת אי ,־עדמתְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנ

ה "ה   ה ס ד  את  י להד  ת צרי ערכ ה את מ ד  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מה בע . למעלה   ה  עניני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל־ידי 

להכריז  ולהט ח ת להי ת  רי  יד־ ה א  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוכ
" קי ה "ח עני א ד ת ("אס י  אי רייע") ְְְְִִִִֶַַַַָרח ב ת

ה כל. מ למעלה   הְְִֵֵֶֶַַָ
מירה   קי לח וע ה  מירה   לי" יר ה כ    ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוזה
 צרי  טי מ  קי ח ל   ה  " טיל ְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָוע ה 
מ רי ב ד ־קד ת ל  ת ה וכ ב אר וה , פ א ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָלהי ת
(לא  לקימ  צרי " טי מ" ה צו ת   אדמ "ר, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹוחמי 
 ע ל" "ק לת ת א  מ א א ) ה כל, ח ב  ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמ ד 
 כ  ה ,"ל ה זרת ה" ," קי ח" ה צו ת  ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַמק

." טי למ וע ה  "מירה  ְְְְֲִִִִִַַָָָָָהעני
העב דה  א ר טב ", לי   אלקי "קרבת עני   ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוכ ד ע 

.' כ ה נה  כלית זה  אי , עצמ הר מ ד  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיא 

            

 ה ה ה ה ה )וחי וחי וחי וחי  (יח, ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ה יצית  ח טי   עעהתנ ה על־ ־טב  אצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמס ר
נתה  ה על־ ־טב  אצל י  חי . בר  הי  א , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמעצמ

ח טי ח ת) ממ יכה  מצוה  (ע ת " ה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה "וחי 
. מ  י מ ה ְִִִִַַַַָה יצית

      

,"הר ה אדמ "ר קד ת ב ד  ל גתז רבקה , ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהרנית
 מ ק  יכ לאכל עליה  ה  והרפא  , ע ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹחלתה 
נהגה  ה פה ,  קד  לטע רצתה  א  הרנית, .נת ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמ
ת  לאכל  מ לאחר ורק  ה מה , ח ה  ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהתל

ֲִַחרית.
ה 'מח ־  אדמ "ר קד ת ב ד  ,תנ לח ה בר ְְְְְְֶֶַַַַַַָָָדע 

:ל אמר ֶֶַָָצדק ',
ח ת  להכניס   הינ ," ה "וחי  נאמר ה צת   ק ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
ריאי ח , על להי ת  כרחי מ זאת לע ת די  ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹֹצת.

מחה . ולהי ת , ְְְְֲִִִַָָוחזקי
מ טב האכילה . לפני  להתל ח בת אינ ואמר:   ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוס

האכילה ! ביל מ התל ה פה , ביל ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹלאכל

      ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
    ¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

e˜˙ ‡Ï∑ ר ּבים ל ׁשֹון נאמר   לכ ּכּזכר , ה ּנקבה  ‰'.להזהיר  È‡∑ ׂשכר ל ׁשּלם  .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

˙˜Ôeו ‡Ï dÒa È˜ ÏÎÏ b b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÈÚ ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»



     
    

    
    

    
    



נב              

        ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
   ¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

EÈ‡ ˙ÂÚ∑( נד אינֹו(סנהדרין א ֹו .אבי א ׁשת  זֹו ∆¿«»ƒִֵֵֶָ
ונאמר  ,"אבי "ערות  ּכאן: נאמר  ּכמ ׁשמע ֹו? ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָָא ּלא 

כ )לה ּלן אביו,(לקמן א ׁשת  ּלה ּלן מה  ּגּלה ". אביו "ערות  : ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  א ׁשת  ּכאן ‡En.אף  ˙ÂÚÂ∑ׁשאינּה א ּמֹו להביא  ִֵֶַָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֶָָ
אביו  .א ׁשת  ִֵֶָ

        ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
EÈ‡Œ˙L‡ ˙ÂÚ∑ מיתה לאחר  .לר ּבֹות  ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

      ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
       ©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

EÈ‡Œ˙a∑ ּבמ ׁשמע אנּוסה  ּבת  ÏBÓ„˙.אף  «»ƒְְֲַַַָָ∆∆
ıeÁ ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa∑ ׁשא ֹומרים מא ֹות ּה ׁשנֹולדה  ּבין «ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ

ה ֹוצא  ל ֹו: ׁשא ֹומרים  ּובין א ּמּה, את  ק ּים  :לאבי ְְִִִֵֵֵֶֶַָָל ֹו
נתינה  א ֹו ממזרת  ּכג ֹון: א ּמּה, .את  ְְְִִֶֶֶַָָ

       ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
   ¦¬¤§¨«§−¥«¨

'B‚Â EaŒ˙a ˙ÂÚ∑(צז -(יבמות מאנּוסת ֹו ּבב ּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְֲִֵָ
למדין  אנּו מא ׁשּתֹו, ּבּתֹו ּובת  ּוב ּתֹו מד ּבר . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָה ּכת ּוב 
ּבין  תג ּלה ", "לא  ּבהן ׁשּנאמר  ּוב ּתּה" א ּׁשה  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ "ערות 

אחר  מאיׁש ׁשהיא  ּבין מ ּמּנּו, EaŒ˙a.ׁשהיא  ˙ÂÚ∑ ִִִִֵֵֵֶֶֶַ∆¿««ƒ¿
ֿ וחמ  ה ּדין,קל  מן מזהירין ׁשאין לפי א ּלא  ,לב ּת ר  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ֿ ׁשוה ' מ 'ּגזרה  עח)למד ּוה  סנהדרין ג . יבמות .(מסכת ְְִֵָָָָָ

      ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
    ¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

EÈ‡ ˙L‡Œ˙a ˙ÂÚ∑,אבי ֿ א ׁשת  ּבת  נאמר :  לכ ונכרית , מ ּׁשפחה  אח ֹות ֹו על  ח ּיב  ׁשאינֹו ל ּמד  ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לק ּדּוׁשין  .ּברא ּויה  ְְִִָָ

        ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

‰È‡ז Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙ÈÚÂ Ce‡ ˙ÈÚ∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙ÈÚ Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡Ceח  ˙ÈÚ Èl‚˙ ‡Ï Ce‡ ˙z‡ ˙ÈÚ∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙ B‡ Ce‡ ˙a C˙Á‡ ˙ÈÚ∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ ÈÁ‡ ˙z‡ ÔÓ Ce‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙ÈÚ Èl‚˙ ‡Ï ÔÁ‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי  ‡Ï Cza ˙ B‡ Ca ˙a ˙ÈÚ∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙ÈÚ È‡ Ô‰˙ÈÚ∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce‡ ˙z‡ ˙a ˙ÈÚ∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙ÈÚ Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

‡Ceיב  ˙È˜ Èl‚˙ ‡Ï Ce‡ ˙Á‡ ˙ÈÚ∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ



     
     
    
      
      
     
    
    

      
     

    
    

     
     
     
     
     
    
   
    

     
    
     

     
     

      
    
     

  



נג               

     ¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−
 ¦«

       ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
  Ÿ̈«§−¦«

‰l‚˙ ‡Ï EÈ‡ŒÈÁ‡ ˙ÂÚ∑" תקרב לא  ֿ א ׁשּתֹו "אל  ערות ֹו? היא  .ּומה  ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

        ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
  §©¤−¤§¨¨«

‡Â‰ Ea ˙L‡∑ ונכרית וׁשפחה  לאנּוסה  ּפרט  ּבּה, איׁשּות  לבנ ּבׁשּיׁש א ּלא  אמר ּתי עה)לא  .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

      ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−
 ¦«

     ¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
      §¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

 ¦¨¬¦«
dze ‰M‡ ˙ÂÚ∑(צז ה ּכת ּוב (יבמות אסר  לא  ∆¿«ƒ»ƒ»ַַָָֹ

ת ּקח ", "לא  נאמר :  לכ הרא ׁשֹונה , נּׂשּואי ֿ ידי על  ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא ּלא 
ֿ א ּׁשה  את  יּקח  "א ׁשר  הענׁש: לענין וכן קיחה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹל ׁשֹון

ֿ א ּמּה" כ )ואת  מ ּתר (לקמן א ּׁשה , אנס  אבל  קיחה , ל ׁשֹון , ְְֲִִִֶַָָָָָָֻ
ּבּתּה ‰p‰.ל ּׂשא  ‰‡L∑לזֹו זֹו ∑nÊ‰.קר ֹוב ֹות  ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»

לחטא   יֹועצ  ׁשּיצר חטאין", "עצת  ּכתר ּגּומ ֹו: .עצה , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

      §¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¤§¨¨²
 ̈¤−¨§©¤«¨

d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין ∑ˆÏ.ׁשּתיהן ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…
לזֹו צרה  זֹו את  לע ׂשֹות  צרה , ל ּמד ÈiÁa∑‰.ל ׁשֹון ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ

ׁשהיא  זמן ּכל  אח ֹות ּה את  יּׂשא  לא  ּגר ׁשּה, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשאם 
.ּבח ּיים  ִַַ

         

לצררלצררלצררלצרר תתתתח ח ח ח  לא לא לא לא  אחתאחתאחתאחת אל אל אל אל  יח)וא וא וא וא הההה יפר(יח, כא" ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְֵָָֹֹ
את  ז א הב ת היינה  רא י ת ה . . הא ר  טע ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָה תב 

צרת" היינה  לא  ,ז(" רמ)י ח זלתי  אסרה  לא  ולכ" , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

"ת א (ספורנו )אח ה הא ר זה ,  ע למר,  י וא לי  . ְֲִִֵֶֶַַַַָָ
 י ה   מרי א  וי נח . בני     ה ט ר לפי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ההלכה  ר לפי   (א נח, סנהדרי רמ "ה  .(ראה  ְֲִֶֶַַָָ

     §¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
¤§¨¨«

˜È˙יג  È‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙ÈÚ∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce‡ Á‡ ˙ÈÚ∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce‡ Á‡ ˙z‡ ˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו ‡È‰ Ca ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙ÈÚ∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙ÈÚ Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז ˙ÈÚ Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙ÈÚ∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

daיז ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dze ‡˙z‡ ˙ÈÚ∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙ÈÚ ‰‡l‚Ï Ò˙ ‡Ï dza ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ ÔÈ»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙ÈÚ ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

˙˜יט  ‡Ï d˙BÒ ˜eÁa ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙ÈÚ ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«



    
   

      

     
    
     

     
      

  



נד              

    §¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
§¨§¨¨«

     ¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§Ÿ§©¥²
    ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

CÏnÏ∑וזֹו ,' מל' ׁשּׁשמ ּה היא  אלילים  עב ֹודת  «…∆ְְֱֲִִִֶֶַָֹ
ל ּכמרים , ּבנֹו ׁשּמֹוסר  עב ֹודת ּה, סד )היא  וע ֹוׂשין (סנהדרין ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבין  ּברגליו ה ּבן את  ּומעבירין ּגד ֹול ֹות  מד ּור ֹות  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָׁשּתי

הא ׁש מד ּור ֹות  מסירת ֹו∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי היא  זֹו ְְֵֵָ…ƒ≈ְִִָ
CÏnÏ.ל ּכמרים  ÈÚ‰Ï∑הא ׁש העברת  .זֹו ְִַָ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

     

      §¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

   §¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
      §¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

‡e‰ Ïz∑" ּתבליתם ֿ על  "וא ּפי וכן: ונא ּוף , וערוה  קד ׁש כה)ל ׁשֹון י  ה ּוא ",(ישעיה "ּתבל  אחר : ּדבר  . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע  אדם  זרע  וער ּבּוב  ּבלילה  .ל ׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

    ©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
    ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

      ©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
 ¤«§¤«¨

     §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
      ©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

§«§¤«

ÚÊÏ‡כ  CzÎL Ôz˙ ‡Ï CÁ ˙z‡e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d ‡‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  ÈkLÓ ekL˙ ‡Ï ‡eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡zÚBz∆¿»ƒ

‡zÒ‡Ï‡כג  CzÎL Ôz˙ ‡Ï ‡ÈÚa ÏÎe¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ïz da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ È‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dÏÚכה  dBÁ ˙ÈÚÒ‡Â ‡Ú‡ ˙‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰˙È ˙È ‡Ú‡ ˙È˜BÂ¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôeh˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡Bi‚Â ‡ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡zÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôeib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈



    
      

     
      
     


     

    
     

    
     

     
    
    

     
   

  
    

  
      

     
    

  
    

     
  

    
  

    
     

    
  

              

    ¦ ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
   £¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

     §«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
   ̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

ÌÎ˙‡ ı‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑ מל לבן מ ׁשל  ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְֶֶֶָָ
א ּלא  ּבמעיו ע ֹומד  ׁשאין מא ּוס  ּדבר  ְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאכיל ּוה ּו
עברה . ע ֹוברי מק ּימת  אינּה יׂשראל , ארץ  ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמקיא ֹו,

עצמ ּה מריקה  ר ּקּון, ל ׁשֹון תר ֹוקן', 'ולא  ְְְְְְְִִֵַַָָָותר ּגּומ ֹו:
.מהם  ֵֶ

     ¦ ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
    §¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמ ׁשמע וה ּנקבה  .ה ּזכר  «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

    §©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
      ©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

   £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ÈzÓLÓŒ˙‡ ÌzÓLe∑ על ֿ ּדין ּבית  להזהיר  ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַ
ּכ.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא  ָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

ּומה  מאחרי, נפסלים  וא ּתם  אלהיכם  איני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּתּטּמא ּו,

נאמר :  לכ ּכליה ? מתח ּיבים  וא ּתם  ּבכם , לי יׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהנאה 
אלהיכם ": ה ' ֱֲִֵֶֹ"אני

         

 וא וא וא וא ,,,, כ כ כ כ לי לי לי לי   י י י י הנאההנאההנאההנאה מהמהמהמה מאחרי מאחרי מאחרי מאחרי ,,,,  נפסלי נפסלי נפסלי נפסלי      ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוא וא וא וא
ליהליהליהליה  בי בי בי בי ל)מתח מתח מתח מתח יח, זר (רש"י מי   ע" לעיל תב  ר"י  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

כר".  ל ונאמ לה רע  י , עליכ נפסלי נפסלי נפסלי נפסלי( לי מב) ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
עלינ זר ה ' העב ה  י  זר", "מי  ל ה ד  ה א  –ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

.נ א מתע ק  לנ קרב  ה א  מ כיחה  –הנאה הנאה הנאה הנאה זרת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

י ראל. מעב דת הנאה  על רה  כר, ל ליה ליה ליה ליה ה ד  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
("רק  לי ראל ה ' י ק ר על רה  , רע ל ה ד  –ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
א ר  ;(" תיכנ ע ל את . . אפקד   על . . ידע י   ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאתכ

ר"ל. ליה  היא  ה צאה  ,ינ ח ה א  זה , ק ר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתל

         

 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' אני אני אני אני  ,,,, ה ה ה ה  מא מא מא מאתתתת ל)ולא ולא ולא ולא  תתתתמא מא מא מא (יח,  א א א א הא הא הא הא  ְְְְֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
 כ כ כ כ לי לי לי לי   י י י י הנאההנאההנאההנאה מהמהמהמה .... ....  אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ לאל,(רש"י)איני איני איני איני   י ֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

 וי ." כ הנאה  לי  ואי" תב  ולא  אלה , ל נקט ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמ ע 
ל אל – " אלקיכ "איני  עליו  א מר ה "ה  מי    ֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמר:

לה ' רח  נחת  לגר קוה  ע ד  ל אי ולח ב   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלהתיא
ה "ה   כ נלהת עליו  א א , .(" כ הנאה  לי  אי")ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
ר  לח ?" כ לי   י הנאה  "מה  ביכ ל: ,ת א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאל

רח . נחת ל  ולגר אליו  להתקרב  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלב 

‡ÈLכז e„Ú ÔÈl‡‰ ‡zÚBz Ïk ˙È È‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú‡ ˙‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú‡ Ô˜B˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡zÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל  ÏÈ„a ÈÓÈÓ ˙hÓ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Ú˙‡c ‡zÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬



     
     

    
     
     
       
    

  

   
      

     
     

     
   

    
       

      
   

    
    
     

    
    

    



נה               

    ¦ ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
   £¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

     §«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
   ̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

ÌÎ˙‡ ı‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑ מל לבן מ ׁשל  ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְֶֶֶָָ
א ּלא  ּבמעיו ע ֹומד  ׁשאין מא ּוס  ּדבר  ְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאכיל ּוה ּו
עברה . ע ֹוברי מק ּימת  אינּה יׂשראל , ארץ  ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמקיא ֹו,

עצמ ּה מריקה  ר ּקּון, ל ׁשֹון תר ֹוקן', 'ולא  ְְְְְְְִִֵַַָָָותר ּגּומ ֹו:
.מהם  ֵֶ

     ¦ ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
    §¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמ ׁשמע וה ּנקבה  .ה ּזכר  «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

    §©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
      ©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

   £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ÈzÓLÓŒ˙‡ ÌzÓLe∑ על ֿ ּדין ּבית  להזהיר  ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַ
ּכ.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא  ָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

ּומה  מאחרי, נפסלים  וא ּתם  אלהיכם  איני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּתּטּמא ּו,

נאמר :  לכ ּכליה ? מתח ּיבים  וא ּתם  ּבכם , לי יׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהנאה 
אלהיכם ": ה ' ֱֲִֵֶֹ"אני

         

 וא וא וא וא ,,,, כ כ כ כ לי לי לי לי   י י י י הנאההנאההנאההנאה מהמהמהמה מאחרי מאחרי מאחרי מאחרי ,,,,  נפסלי נפסלי נפסלי נפסלי      ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוא וא וא וא
ליהליהליהליה  בי בי בי בי ל)מתח מתח מתח מתח יח, זר (רש"י מי   ע" לעיל תב  ר"י  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

כר".  ל ונאמ לה רע  י , עליכ נפסלי נפסלי נפסלי נפסלי( לי מב) ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
עלינ זר ה ' העב ה  י  זר", "מי  ל ה ד  ה א  –ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

.נ א מתע ק  לנ קרב  ה א  מ כיחה  –הנאה הנאה הנאה הנאה זרת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

י ראל. מעב דת הנאה  על רה  כר, ל ליה ליה ליה ליה ה ד  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
("רק  לי ראל ה ' י ק ר על רה  , רע ל ה ד  –ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
א ר  ;(" תיכנ ע ל את . . אפקד   על . . ידע י   ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאתכ

ר"ל. ליה  היא  ה צאה  ,ינ ח ה א  זה , ק ר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתל

         

 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' אני אני אני אני  ,,,, ה ה ה ה  מא מא מא מאתתתת ל)ולא ולא ולא ולא  תתתתמא מא מא מא (יח,  א א א א הא הא הא הא  ְְְְֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
 כ כ כ כ לי לי לי לי   י י י י הנאההנאההנאההנאה מהמהמהמה .... ....  אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ לאל,(רש"י)איני איני איני איני   י ֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

 וי ." כ הנאה  לי  ואי" תב  ולא  אלה , ל נקט ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמ ע 
ל אל – " אלקיכ "איני  עליו  א מר ה "ה  מי    ֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמר:

לה ' רח  נחת  לגר קוה  ע ד  ל אי ולח ב   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלהתיא
ה "ה   כ נלהת עליו  א א , .(" כ הנאה  לי  אי")ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
ר  לח ?" כ לי   י הנאה  "מה  ביכ ל: ,ת א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאל

רח . נחת ל  ולגר אליו  להתקרב  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלב 

‡ÈLכז e„Ú ÔÈl‡‰ ‡zÚBz Ïk ˙È È‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú‡ ˙‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú‡ Ô˜B˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡zÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל  ÏÈ„a ÈÓÈÓ ˙hÓ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Ú˙‡c ‡zÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»
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 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' אני אני אני אני   ה ה ה ה  א א א א ל)ולא ולא ולא ולא  (יח, ְְְְֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
מה  מאחרי ,  נפסלי   וא , אלקיכ איני    א  א ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהא 

 כ לי   י (רש"י)הנאה  ֲִֵֶָָָ
"איני מ קל (על " כ הנאה  לי  אי" למר ל היה  ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלכא רה ,

?" כ לי   י הנאה  "מה  אמר ולה  ,(" ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלקיכ
טז)תב  רעה ",(משלי   לי רע   וג , ענהל ה ' על "ל : ְְֲֵַַַַָָָָָָֹ

ה ניא  ספר פר(כ"ז היא (פרק הרע  ריאת רת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
היא   לכ לה יע  ר ה וא ר'".   י  הרע  ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ"ע ה 
ת א אל ה "ה  עב ה  נית הרע  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעל־ידי ־זה 
נ ספק  אי  למר ?" לי   י הנאה  "מה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָביכ ל:
ר  ל וא הרע ), ל ריאת מ רת זהי  ) ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהנאה 

.תלג די  מדק ק   ְְְְִֵַָָֻח

.סימ עד "ו  .סימ כ"ל כ"י ,פסוקי אחרי פ' פרשת חסלת

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

    ©¥º¤¨£©§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−
      §¦´¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

Ï‡NÈŒÈa ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ac∑( ת"כ רבה. (ויקרא «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
ּגּופי  ׁשרב  מ ּפני ּבהקהל  זֹו ּפר ׁשה  ׁשּנאמרה  ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמל ּמד 

ּבּה ּתל ּויין eÈ‰z.ּתֹורה  ÌÈL„˜∑ מן ּפר ּוׁשים  הוּו ְִָָ¿…ƒƒ¿ְֱִִ
העברה , ּומן רבה)העריֹות  ׁשא ּתה (ויקרא מק ֹום  ׁשּכל  ֲֲִֵֶֶַָָָָָָָ

קד ּׁשה : מ ֹוצא  א ּתה  ערוה , ּגדר  כא)מ ֹוצא  "א ּׁשה (לקמן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
מק ּדׁשכם "; ה ' "אני – וג ֹו'" וחללה  "ולא (שם)זנה  ְְְְֲֲִִֶַַָָָֹֹ

מק ּדׁשֹו"; ה ' אני זרע ֹו... יהיּו...(שם)יח ּלל  "קד ׁשים  ְְְְְְֲִִִֵַַַֹ
וג ֹו'" וחללה  זנה  .א ּׁשה  ְֲִַָָָָֹ

    

כ ה  ה בא  וכ) " הרמ תב  ," הי  י קד" פירְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
 עצמ  ק" ל ה י  על אי  חסיד ת) ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָמק מ ת
 עצמ ר עב דה , נעלית רא  הי  ,"ל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻר
ל  ט  ר"י  ר אבל . רי ה  ברי מ ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻאפ

הערי ת". מ  יר  הו" ה א :  ְְֱֲִִִָָָמקרא 
ע ק רה   י קד פרת ה ד ה   לכ  ס ,ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻוהינ
מד ר  פא  ה ע ה  כח  ה ה  רה "), ("פי  ה ע ה  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻח 
,(" הרמ פר)  רי ה  דברי קד ה  א ד ת ְְְְִִֵַַַַָָָָֹֻֻלא 
הערי ת, מ רי ת א ד ת א א  ,נג מ לת  רְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ה מא ת, קלת משל  ר  רי האס  ברי  הְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
וק י  ק זה  הרי   פא  ה מא ת קלת ל בְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

." האר "ערות ְְִֶֶַַָָָה לה ,
 אפ זה  הרי  ערי ת, ה לה   ק ד  צינ ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹכפי 

ה א   ק ה א   די  ועד  , ד מח  אד ל פ, וה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
רה  רי ק לנעילה , קרב  , רי ־ה  י ְְְְִִִִִִֶַַָָָָמנחה 

זה . עני וללל להבהיר די  ערי ת, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹרת
באר  כפי  י תר, חמ ר  ע ה א  ערי ת א ר    ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה
,"' כ  ינ "חמ ־ע רה  ה נה  ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה 'צמח ־צדק '
ג ערי ת חטא  לפי  י "ה , גימטרא  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָחמ ־ע רה 

י "ה .  ֵַ
ה א  הענ יו מ י  ערי ת, הענ מ דל   ב ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹוכ

. ג ה דל   ב מ הענ מ דל הרי  , ג ה ער ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפי 
י קד" עני מתא  הערי ת, מ פרי ת וקא   ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָא
אני ",  קד" ל לקד ה   אי על־ידי ־זה  ודוקא  ," היְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
וקא   נמ י תר  ב  ב ה אמ ר, העצמ ת, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻקד ת

י תר. מ ה  ה ה  ְְֵֵַַַַָָעל־ידי 

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Âב  Ï‡NÈ È„ ‡zLk Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»
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יייי קד קד קד קד  אליה אליה אליה אליה ואמרואמרואמרואמר י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  עדתעדתעדתעדת ל ל ל ל  אל אל אל אל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹרררר ִִִִֹֹ
 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' אני אני אני אני   קד קד קד קד י י י י   הי הי הי הי( ב (יט, ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ

תתתת א א א א אסראסראסראסר  רי רי רי רי הא הא הא הא רטרטרטרט אחראחראחראחר ההההתתתתב ב ב ב ,,,, ִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָא א א א 
ממממ  י י י ירררר היההיההיההיה  ללי ללי ללי ללי  דברדברדברדבר וצוצוצוצהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ,,,,

(רמב ")ההההתרתרתרתרתתתת ַַַַָָָָ
ה תרת", מ  יר "להי ת ה צוה  לח ב  יכ ל  ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹאד

בר    מק נעלית, רחנית דרא  מצא   לאד רק  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיא 
אל "ר  ה תב   י מד ה רה . מצו ת ל עדת ללללאת ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

וטע מ ראל.  אד ל על חלה  ז מצוה     ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָי ראל"
ל  אלקיו  ה א  ה "ה  מאחר אני ":  קד "י   ֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה בר
 עצמ את  לק ה י  עליו  חל  מ ראל ואחת אחד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָל

להק "ה . לה מ ת ְְְִֵַָָָדי 

         

  יי יי יי יי ל ל ל ל רהרהרהרה פי פי פי פי  רב רב רב רב  ב )מ מ מ מ ני ני ני ני  יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
מצת:  י המכילת רת ג'  רז"ל, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָאמר
הקהל, נאמרה  תנר ודוקא  .תנפר נזיקי , סחיְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

היא  לבד  ז לא   ינימכילה מכילה מכילה מכילה רב  א א  , יר  יני ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

בל ל ל ל ל יי יי יי יי ה רה  ." הי  י קד" ה ללי  י  ְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָ
ולא  עליו ".  יתי מה  ל ת ע  קד "היה  : " ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהרמ
לפני אמר מצת  י י  רה ", פי  "ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָנקט

זה . ללי  צי  לי    מ לק   רח ועל ,תנרְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

          

יייי קד קד קד קד  אליה אליה אליה אליה ואמרואמרואמרואמר י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  עדתעדתעדתעדת ל ל ל ל  אל אל אל אל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹרררר ִִִִֹֹ
 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' אני אני אני אני   קד קד קד קד י י י י   הי הי הי הי( ב אמרה אמרה אמרה אמרה (יט, מל מל מל מל ד ד ד ד  ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

  יי יי יי יי ל ל ל ל רהרהרהרה פי פי פי פי  רב רב רב רב  מ מ מ מ ני ני ני ני  הקהל הקהל הקהל הקהל ,,,,  ז ז ז ז ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹררררהההה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
א ר (רש"י) :זמ לכל   מק לכל ה ראה  א מ ללמד   ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹי

("פי וה צו ת ה רה    ק  לזרז די   די יה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָמקהילי
יוענ אזהרת אמצע ת אינ  לכ ר ה  ְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָָָרה ")
הד ת  ח בי , סגנ תיחה  ידי  על א א  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוכ מה ,

אני "!  קד י  , הי  י קד"  י ראל ל ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמעלת

           

." תכ קד" על־ידי  נע ית למעלה " "קד תי    ," תכ ד מ למעלה  קד תי  ' כ מ ני  ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ"יכ ל
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  £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

e‡Èz ÂÈ‡Â Bn‡ LÈ‡∑ּתירא ּו מ ּכם , אחד  ּכל  ƒƒ¿»ƒƒ»ְִִֶֶָָ
ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו. זה ּו וא ּמֹו; כט)אביו קידושין כהנים. (תורת ְְְִִִֶָָ

א ֹומ  ּכׁשה ּוא  מ ּנין? א ּׁשה  איׁש, א ּלא  לי ר :אין ְִִִִִֵֵֶֶַָָ
"איׁש"? נאמר  ל ּמה  ֿ ּכן, אם  ׁשנים . ּכאן הרי ְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּתירא ּו",
אחרים  ר ׁשּות  א ּׁשה  אבל  לע ׂשֹות , ּביד ֹו ס ּפק  ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשהאיׁש

e‡Èz.עליה  ÂÈ‡Â Bn‡∑, לאב אם  הק ּדים  ּכאן ֶָָƒ¿»ƒƒ»ְְִִֵָָ
מא ּמֹו. יֹותר  אביו את  ירא  ׁשה ּבן לפניו ׁשּגל ּוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלפי
ׁשה ּבן  לפניו ׁשּגל ּוי לפי לאם , אב  הק ּדים  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוב ּכב ֹוד ,
ׁשּמׁשּדל ּתֹו מ ּפני מאביו, יֹותר  א ּמֹו את  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמכ ּבד 

eÓLz.ּבדברים  È˙˙aLŒ˙‡Â∑ ׁשּבת ׁשמירת   סמ ְִִָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְִַַַָָ
מ ֹורא  על  ׁשהזהר ּתי ֿ ּפי ֿ על  אף  ל ֹומר : אב , ְְְִִִֶַַַַַָָָלמ ֹורא 
ּתׁשמע  אל  ה ּׁשּבת '! את  'ח ּלל  : ל יאמר  אם  ְְִִֵֶַַַַַַָָֹאב ,

ה ּמצוֹות  ּכל  ּבׁשאר  וכן ‡ÌÎÈ‰Ï.ל ֹו, '‰ È‡∑ יבמות) ְְְִִֵַָָ¬ƒ¡…≈∆
ל ֹוה) ּתׁשמע  לא   לפיכ ּבכב ֹודי, ח ּיבים  ואבי ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹא ּתה 

ּדברי. את  לו)לב ּטל  קידושין לב . לא (ב "מ מ ֹורא ? איזה ּו ְְֵֵֶֶַַָָֹ
את  יס ּתר  ולא  ּבמק ֹומ ֹו, יד ּבר  ולא  ּבמק ֹומ ֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַֹֹֹיׁשב 
מל ּביׁש ּומ ׁשקה , מאכיל  ּכב ֹוד ? ואיזה ּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדבריו.

ּומ ֹוציא  מכניס  .ּומנעיל , ְְִִִַַ

     ©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−
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ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ אלילים (ת"כ )לעבדם . «ƒ¿∆»¡ƒƒְְֱִִָָ
ח ׁשּוב  ה ּוא  ּכלא  – 'אל ' ÎqÓ‰.ל ׁשֹון È‰Ï‡Â∑ ְְַָֹ≈…≈«≈»

 ס ֹופ אחריהם  ּפֹונה  א ּתה  ואם  הם , אלילים  ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּתח ּלתן
אלה ּות  ˙.לע ׂשֹותן ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ּתע ׂשּו לא  ֱֲַָֹ…«¬»∆ֲַֹ

ÈÂ˙ג  ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔeËz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד  ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬



    
      
      
   
    

     
      

     
     
    

      
    
    

     
    



נז               
       

יייי קד קד קד קד  אליה אליה אליה אליה ואמרואמרואמרואמר י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  עדתעדתעדתעדת ל ל ל ל  אל אל אל אל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹרררר ִִִִֹֹ
 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' אני אני אני אני   קד קד קד קד י י י י   הי הי הי הי( ב (יט, ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ

תתתת א א א א אסראסראסראסר  רי רי רי רי הא הא הא הא רטרטרטרט אחראחראחראחר ההההתתתתב ב ב ב ,,,, ִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָא א א א 
ממממ  י י י ירררר היההיההיההיה  ללי ללי ללי ללי  דברדברדברדבר וצוצוצוצהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ,,,,

(רמב ")ההההתרתרתרתרתתתת ַַַַָָָָ
ה תרת", מ  יר "להי ת ה צוה  לח ב  יכ ל  ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹאד

בר    מק נעלית, רחנית דרא  מצא   לאד רק  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיא 
אל "ר  ה תב   י מד ה רה . מצו ת ל עדת ללללאת ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

וטע מ ראל.  אד ל על חלה  ז מצוה     ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָי ראל"
ל  אלקיו  ה א  ה "ה  מאחר אני ":  קד "י   ֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה בר
 עצמ את  לק ה י  עליו  חל  מ ראל ואחת אחד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָל

להק "ה . לה מ ת ְְְִֵַָָָדי 

         

  יי יי יי יי ל ל ל ל רהרהרהרה פי פי פי פי  רב רב רב רב  ב )מ מ מ מ ני ני ני ני  יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
מצת:  י המכילת רת ג'  רז"ל, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָאמר
הקהל, נאמרה  תנר ודוקא  .תנפר נזיקי , סחיְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

היא  לבד  ז לא   ינימכילה מכילה מכילה מכילה רב  א א  , יר  יני ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

בל ל ל ל ל יי יי יי יי ה רה  ." הי  י קד" ה ללי  י  ְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָ
ולא  עליו ".  יתי מה  ל ת ע  קד "היה  : " ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהרמ
לפני אמר מצת  י י  רה ", פי  "ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָנקט

זה . ללי  צי  לי    מ לק   רח ועל ,תנרְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

          

יייי קד קד קד קד  אליה אליה אליה אליה ואמרואמרואמרואמר י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  עדתעדתעדתעדת ל ל ל ל  אל אל אל אל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹרררר ִִִִֹֹ
 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' אני אני אני אני   קד קד קד קד י י י י   הי הי הי הי( ב אמרה אמרה אמרה אמרה (יט, מל מל מל מל ד ד ד ד  ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

  יי יי יי יי ל ל ל ל רהרהרהרה פי פי פי פי  רב רב רב רב  מ מ מ מ ני ני ני ני  הקהל הקהל הקהל הקהל ,,,,  ז ז ז ז ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹררררהההה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
א ר (רש"י) :זמ לכל   מק לכל ה ראה  א מ ללמד   ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹי

("פי וה צו ת ה רה    ק  לזרז די   די יה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָמקהילי
יוענ אזהרת אמצע ת אינ  לכ ר ה  ְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָָָרה ")
הד ת  ח בי , סגנ תיחה  ידי  על א א  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוכ מה ,

אני "!  קד י  , הי  י קד"  י ראל ל ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמעלת

           

." תכ קד" על־ידי  נע ית למעלה " "קד תי    ," תכ ד מ למעלה  קד תי  ' כ מ ני  ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ"יכ ל
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e‡Èz ÂÈ‡Â Bn‡ LÈ‡∑ּתירא ּו מ ּכם , אחד  ּכל  ƒƒ¿»ƒƒ»ְִִֶֶָָ
ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו. זה ּו וא ּמֹו; כט)אביו קידושין כהנים. (תורת ְְְִִִֶָָ

א ֹומ  ּכׁשה ּוא  מ ּנין? א ּׁשה  איׁש, א ּלא  לי ר :אין ְִִִִִֵֵֶֶַָָ
"איׁש"? נאמר  ל ּמה  ֿ ּכן, אם  ׁשנים . ּכאן הרי ְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּתירא ּו",
אחרים  ר ׁשּות  א ּׁשה  אבל  לע ׂשֹות , ּביד ֹו ס ּפק  ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשהאיׁש

e‡Èz.עליה  ÂÈ‡Â Bn‡∑, לאב אם  הק ּדים  ּכאן ֶָָƒ¿»ƒƒ»ְְִִֵָָ
מא ּמֹו. יֹותר  אביו את  ירא  ׁשה ּבן לפניו ׁשּגל ּוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלפי
ׁשה ּבן  לפניו ׁשּגל ּוי לפי לאם , אב  הק ּדים  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוב ּכב ֹוד ,
ׁשּמׁשּדל ּתֹו מ ּפני מאביו, יֹותר  א ּמֹו את  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמכ ּבד 

eÓLz.ּבדברים  È˙˙aLŒ˙‡Â∑ ׁשּבת ׁשמירת   סמ ְִִָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְִַַַָָ
מ ֹורא  על  ׁשהזהר ּתי ֿ ּפי ֿ על  אף  ל ֹומר : אב , ְְְִִִֶַַַַַָָָלמ ֹורא 
ּתׁשמע  אל  ה ּׁשּבת '! את  'ח ּלל  : ל יאמר  אם  ְְִִֵֶַַַַַַָָֹאב ,

ה ּמצוֹות  ּכל  ּבׁשאר  וכן ‡ÌÎÈ‰Ï.ל ֹו, '‰ È‡∑ יבמות) ְְְִִֵַָָ¬ƒ¡…≈∆
ל ֹוה) ּתׁשמע  לא   לפיכ ּבכב ֹודי, ח ּיבים  ואבי ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹא ּתה 

ּדברי. את  לו)לב ּטל  קידושין לב . לא (ב "מ מ ֹורא ? איזה ּו ְְֵֵֶֶַַָָֹ
את  יס ּתר  ולא  ּבמק ֹומ ֹו, יד ּבר  ולא  ּבמק ֹומ ֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַֹֹֹיׁשב 
מל ּביׁש ּומ ׁשקה , מאכיל  ּכב ֹוד ? ואיזה ּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדבריו.

ּומ ֹוציא  מכניס  .ּומנעיל , ְְִִִַַ
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ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ אלילים (ת"כ )לעבדם . «ƒ¿∆»¡ƒƒְְֱִִָָ
ח ׁשּוב  ה ּוא  ּכלא  – 'אל ' ÎqÓ‰.ל ׁשֹון È‰Ï‡Â∑ ְְַָֹ≈…≈«≈»

 ס ֹופ אחריהם  ּפֹונה  א ּתה  ואם  הם , אלילים  ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּתח ּלתן
אלה ּות  ˙.לע ׂשֹותן ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ּתע ׂשּו לא  ֱֲַָֹ…«¬»∆ֲַֹ

ÈÂ˙ג  ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔeËz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד  ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬



    
      
      
   
    

     
      

     
     
    

      
    
    

     
    



נח              
ּתע ׂשּו לא  ּתאמר : ואם  לכם . אחרים  ולא  ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֹלאחרים 
נאמר  ּכבר  הרי לכם ?! ע ֹוׂשין אחרים  אבל  ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלעצמכם ,

ג ) כ  ׁשל (שמות ולא  ׁשּל לא  – " ל יהיה  "לא  :ְְְְִֶֶֶֹֹֹ
.אחרים  ֲִֵ

      §¦¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑ א ּלא זֹו ּפר ׁשה  נאמרה  לא  ¿ƒƒ¿¿¿ְֱֶֶָָָָָֹ
ּבת ֹו להאכל  ֿ מנת  על  א ּלא  זביחתן ּתהא  ׁשּלא  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלל ּמד 
ּכבר  הרי אכילה , זמן להם  לק ּבע  ׁשאם  ה ּזה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹה ּזמן

טז)נאמר  ז וג ֹו'"(לעיל  קר ּבנֹו זבח  נדבה  א ֹו נדר  "ואם  :. ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ
e‰ÁaÊz ÌÎˆÏ∑ מנת ֿ על  ּתהא  זביחת ֹו ּתח ּלת  ƒ¿…¿∆ƒ¿»Àְְְְִִֵַַָָ

עליו  ּתח ׁשב ּו ׁשאם  לרצ ֹון, לכם  ׁשּיהא  ֿ ר ּוח , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָנחת 
לפני  עליכם  יר ּצה  לא  ּפס ּול , ∑ÌÎˆÏ.מח ׁשבת  ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹƒ¿…¿∆

למד ּו ור ּבֹותינּו ּפׁשּוט ֹו; לפי זה ּו (חולין אפיצימנט "ו, ְְְְִֵֶַָ
ׁשּפס ּול ,יג ) - ּבקד ׁשים  ל ּמתע ּסק  ׁשּית ּכּון מ ּכאן ׁשּצרי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

.ל ׁשחט  ְִֹ

     §¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´
  ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

ÏÎ‡È ÌÎÁÊ ÌBÈa∑ ּכבר לכם  ׁשּקבע ּתי זה  זמן ֿ מנת  על  ּתׁשחט ּוה ּו .ּכׁשּתזּבח ּוה ּו, ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

       §¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ
¥«¨¤«

'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑ לח ּוץ ענין אינֹו אם  ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְִִֵָ
נאמר  ּכבר  ׁשהרי ז)לזמ ּנֹו, יאכל (לעיל  האכל  "ואם  ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לח  ענין ּתנה ּו וג ֹו'", ׁשלמיו  ֿ זבח  למק ֹומ ֹו.מ ּבׂשר  ּוץ  ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  אכילת ֹו? על  ּכרת  ח ּיבים  יהיּו ְְֲִִִֵַַַַָָָָיכ ֹול 

מ ּמּנּו(שם) ּתּׂשא ", ע ֹונּה מ ּמּנּו האכלת  "וה ּנפ ׁש :ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
למק ֹומ ֹו ח ּוץ  ּבמח ׁשבת  ה ּנׁשחט  יצא  מחבר ֹו, .ולא  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

Ïebt∑ּכמ ֹו ד )מתעב , סה ּפּגלים (ישעיה "ּומרק  : ƒְְְִִַָֹֻ
.ּכליהם " ְֵֶ

     §«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®
   §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â∑, מד ּבר ה ּכת ּוב  ּגמ ּור  ּבנֹותר  ¿…¿»¬ƒ»ְְֵַַָָָ
למק ֹומ ֹו, ח ּוץ  ה ּנׁשחט  על  ּכרת  ענּוׁש כא)ואינֹו (זבחים ְְְִִֵֵַַָָָ

מד ּבר . ּגמ ּור  ּבנֹותר  וזה ּו ה ּכת ּוב . מעט ֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּכבר 
ׁשוה ' מ 'ּגזרה  למד ּוה ּו 'ּכרת ֹות ' .ּובמ ּסכת  ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

     §ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½Ÿ§©¤²§©¬
     ̈«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ ּבס ֹוף ּפאה  ׁשּיּניח  …¿«∆¿«»¿ְִֵֶַַָ
˜ˆEÈ.(ת"כ )ׂשדה ּו Ë˜ÏÂ∑ ּבׁשעת ה ּנֹוׁשרים  ׁשּבלים  ֵָ¿∆∆¿ƒ¿ְְֳִִִִַַ

לקט . אינן ׁשל ׁש אבל  ׁשּתים , א ֹו אחת  (ת"כ .קצירה , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ח) .פאה

ÂÚÏ‡ה  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

„È‰B˙ו ‡ÓBÈe ÏÎ‡˙È ÒÎ˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡ea ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚÏ È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜ÁÓ¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח  ‡L„e˜ ˙È È‡ Ïa˜È dBÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט  ÔBÎÚ‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓe¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈



     
       

     
   
    

  
    

     
    

    
     

     
   
    
      
     

   
   

    
    
    
     

   
     

    
     
     



נט               

       §©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³
     §©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑. נּכר ֹות והן ׁשּבּה, ע ֹולל ֹות  ת ּטל  לא  …¿≈ְִִֵֵֶָָֹֹ
נטף  ולא  כ ּתף  לא  ל ּה ׁשאין ּכל  ע ֹוללת ? (פאה איזה ּו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

EÓk.ז) ËÙe∑ ּבׁשעת ה ּנֹוׁשרים  ענבים  ּגר ּגרי ∆∆«¿¿ְְְְֲִִִֵַַַָ

‡ÌÎÈ‰Ï.ּבצירה  '‰ È‡∑ ּגֹובה ואיני  לה ּפרע . ּדּין ְִָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִֵֶַַָָ
ׁשּנאמר  נפ ׁשֹות , א ּלא  כב )מ ּכם  ֿ ּדל (משלי  ּתגזל  "אל  : ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ

וג ֹו'" ריבם  יריב  ה ' ּכי .וגֹו'... ְְִִִָָ

    −Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬
©«£¦«

e‚z ‡Ï∑ לא" אבל  ממ ֹון, לג ֹונב  אזהרה  …ƒ¿…ְְֲֵַָָָָֹ
נפ ׁשֹות ; לג ֹונב  אזהרה  ה ּדּבר ֹות , ׁשּבע ׂשרת  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹתגנב "
ֿ ּדין  ּבית  מיתת  עליו ׁשח ּיבין ּדבר  מענינֹו, ה ּלמד  .ּדבר  ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ∑(קט ׁשּנאמר (ב "ק  כב )לפי ה "וכח ׁשֿ(ויקרא : ¿…¿«¬ְְֱִִֶֶֶַ
מ ּנין? אזהרה  ענׁש, למדנּו וחמ ׁש. קרן מ ׁשּלם  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבּה",

תכח ׁשּו" "ולא  ל ֹומר : לפי ∑ewL˙Œ‡ÏÂ.ּתלמ ּוד  ְְְֲַַַֹ¿…¿«¿ְִ

וחמ ׁש.(שם)ׁשּנאמר  קרן יׁשּלם  ֿ ׁשקר ", על  "ונׁשּבע  : ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"ולא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? אזהרה  ענׁש, ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנּו

Œ‡ÏÂ.ת ׁשּקר ּו" eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e‚z ‡Ï ְְַ…ƒ¿…¿…¿«¬¿…
eÚM˙Œ‡ÏÂ ewL˙∑ ס ֹופ לכח ׁש,  ס ֹופ ּגנב ּת, אם  ¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְִֵַַָָ

ל ּׁשקר  לה ּׁשבע   ס ֹופ .ל ׁשּקר , ְְְִֵֶֶַַַָ

    §«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬
   ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

ÈÓL eÚM˙Œ‡ÏÂ∑ ׁשּנאמר לפי נאמר ? ל ּמה  ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ
ז) כ  יכ ֹול (שמות ל ּׁשוא ". אלהי ֿ ה ' ׁשם  את  ת ּׂשא  "לא  :ְֱִֵֶֶַָָָֹֹ

ּכל  לר ּבֹות  מ ּנין המיחד ? ׁשם  על  א ּלא  ח ּיב  יהא  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻלא 

ל ּׁשקר " ב ׁשמי ת ּׁשבע ּו "ולא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹה ּכּנּויין?
לי  ׁשּיׁש ׁשם  ּכל  –. ִֵֵֶָ

     Ÿ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬
  ̈¦²¦§−©«Ÿ¤

˜LÚ˙Œ‡Ï∑( ת"כ) ׂשכיר ׂשכר  ה ּכֹוב ׁש .זה  …«¬…ְִֵֶַַָ
ÔÈÏ˙Œ‡Ï∑ ה ּפע ּלה על  מ ּוסב  נקבה , ∑˜aŒ„Ú.ל ׁשֹון …»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆

ח ּמה , מ ּׁשּׁשקעה  ׁשּיציאת ֹו מד ּבר , ה ּכת ּוב  יֹום  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׂשכיר 
ה ּוא  אחר  ּובמק ֹום  ה ּלילה . ּכל  ׂשכר ֹו ּגּבּוי זמן  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָלפיכ

טו)א ֹומר  כד  מד ּבר (דברים ה ּׁשמ ׁש", עליו ֿ תב ֹוא  "ולא  : ְְֵֵֶֶַַָָָֹ
ע ּמּוד  מ ּׁשּיעלה  ּפע ּלת ֹו ׁשה ׁשלמת  לילה , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבׂשכיר 

קי )ה ּׁשחר , לפי (ב "מ ה ּיֹום ; ּכל  ׂשכר ֹו ּגּבּוי זמן  לפיכ ְְְְִִִַַַַַָָָ
מע ֹות  לב ּקׁש ע ֹונה  ה ּבית , לבעל  זמן ּתֹורה  .ׁשּנתנה  ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

      «Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ
    §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

LÁ Ïl˜˙Œ‡Ï∑ מ ּנין חר ׁש, א ּלא  לי אין …¿«≈≈≈ִִִֵֵֵֶַָ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  אדם ? ּכל  כז)לר ּבֹות  כב  לא (שמות בע ּמ" : ְְְְַַַַָָָֹ

מיחד , חר ׁש מה  "חר ׁש"? נאמר  ל ּמה  ּכן, אם  ְֱִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻתאר ".
ׁשאינֹו ה ּמת , יצא  ּבח ּיים . ׁשה ּוא  ּכל  אף  ּבח ּיים , ִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשה ּוא 

˙ËwÏי  ‡Ï CÓÎ„ ‡˙Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È ˜BaLz ÈBi‚Ïe ÈÈÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙ÔewLיא  ‡ÏÂ ÔecÎ˙ ‡ÏÂ Ôe‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:dÁa L‡¡«¿«¿≈

È˙יב  ÏÁ˙Â ‡˜LÏ ÈÓLa ÔeÚM˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙È˙יג  ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ CÁ ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡È‚‡„ ‡‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

Ï‡יד  ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»



    
     
      
      

    
    

    
  

  
    

  
     

    
     
     

    
     

    



ס              
ÏLÎÓ.(ת"כ )ּבח ּיים  Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ∑( ת"כ) לפני ִַַ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִֵ

אל  ל ֹו. ה ֹוגנת  ׁשאינּה עצה  ת ּתן לא  ּבּדבר , ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה ּסּומא 
עליו  ע ֹוקף  וא ּתה  חמ ֹור ,  ל וקח   ׂשד מכר  ְְְְְֲֵַַַָָָָֹֹּתאמר :

הימ ּנּו EÈ‰Ï‡Ó.ונֹוטל ּה ˙‡ÈÂ∑ ה ּזה ׁשה ּדבר  לפי ְְֵֶָ¿»≈»≈¡…∆ְִֶֶַַָָ
לט ֹובה  זה  ׁשל  ּדע ּתֹו אם  לידע  ל ּבר ּיֹות  מס ּור  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָאינֹו

נת ּכּונּתי, לט ֹובה  ול ֹומר : לה ּׁשמט  ויכ ֹול  לרעה , ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָא ֹו
"ויראת  ּבֹו: נאמר   ה ּמּכיר לפיכ ,"מאלהי ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אדם  ׁשל  לל ּבֹו ה ּמס ּור  ּדבר  ּכל  וכן .ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמח ׁשב ֹותי
ּבֹו: נאמר  ּבֹו, מ ּכיר ֹות  ה ּבר ּיֹות  ׁשאר  ואין ְְְֱִִֵֵֶַַַָָהע ֹוׂשה ּו

"מאלהי ."ויראת  ְֱֵֵֶָָֹ

              

  

מכ מכ מכ מכ לללל     תתתת לא לא לא לא  ע ע ע ע רררר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹולפני ולפני ולפני ולפני  ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֹֹֹֹ ֹֹ
אל  ,ל ה גנת אינ עצה  ת לא  בר  ה מא  ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפני 
טלונ עליו   ק ע וא ה  חמ ר ל וקח   ד מכ ר ְְְְְְְֲֵַַַָָָָָֹאמר

 רש"י)הימ ובפירוש יד . (יט, ֵֶ
ל"עצה  גמא ת ע ד   בא ה ה ס ק  על ' הני ְְְְֲִֵַַַָָָֹ'תרת
די ה מה  צא  ל אמר "אל  מ ,"ל ה גנת אינְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
 ה) רב  ביל  הרי צא  , לסטי  ה ח קְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

. מ ו ש(רב  'כהני ל'תורת אהר ע(קרב מ  לע  וי ."( ְְֵֵֶֶַַַָָָ
ה גמא  את רק  והביא  , א גמא ת ר"י  הביא  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹלא 

חמ ר". ל וקח   ד ְְְְְֲַָ"מכ ר
פטת: למר  ְְְֵַַוי

למקרי  ה " הרי "צא   א ה מה " "צא  ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָָָה גמא ת

 א " לסטי  ה ח ק" ,לחבר נזק   לגר נת  ע הְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
דעי י בר אנ ,לחבר נזק   לגר והאיס ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"רב ",

זה . וכ צא  ר ע ת איס ר  מ , אחרי  רי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָמאיס
אינמ  חמ ר" ל וקח   ד "מכ ר ה גמא  ־איה ־ ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָ

 צרי חביר להי ת יכ ל הרי  ,חביר את לה יק  ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוקא 
מ כרח  ה בר אי   וא דה ,  רי מ ה  י תר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחמ ר

.חביר את לה יק  ביל היא  ז ְְֲִִִִֵֵֶֶַָעצה 
מכ ל" ת לא  עור "לפני  האיס ר  סי מה   ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוזה
למיע אס ר ,עצת על־ידי  חביר את י יק  לא   א אפילְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ורק   א להי ת צריכה  נת וכ , ירט  לי יק זה  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלערב 

לבד . חביר לטבת ,"ל ה גנת "עצה  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָלתת

     

     Ÿ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ
     ¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ ׁשה ּדּין מל ּמד  …«¬»∆«ƒ¿»ְֵֶַַַָ
חרם  ּומ ׁשּקץ , ׂשנא ּוי ע ּול , קר ּוי ה ּדין את  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהמקלקל 

ׁשּנאמר  ּתֹועבה , קר ּוי ׁשהעול  טז)ות ֹועבה , כה :(דברים ְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
עול " ע ׂשה  ּכל  וג ֹו' ה ' ת ֹועבת  קר ּויה ."ּכי וה ּתֹועבה  ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר  וחרם , כו)ׁשקץ  ז ת ֹועבה (שם ֿ תביא  "ולא  ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
וג ֹו'" ּתׁשּקצ ּנּו ׁשּקץ  ּכמה ּו. חרם  והיית   ּבית ֿ .אל  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

Ï„ŒÈÙ ‡O˙Œ‡Ï∑( ת"כ) זה ה ּוא  עני ּתאמר : ׁשּלא  …ƒ»¿≈»ִֶֶַָֹֹ

מת ּפרנס  ונמצא  ּבּדין אזּכּנּו לפרנס ֹו, ח ּיב  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהע ׁשיר 
‚„ÏB.ּבנק ּיּות  Èt c‰˙ ‡ÏÂ∑ ע ׁשיר ּתאמר : ׁשּלא  ְִִ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

ואראה  אב ּיׁשּנּו  היא זה , ה ּוא  ּגד ֹולים  ּבן זה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַה ּוא 
תה ּדר  "ולא  נאמר :  לכ ּבּדבר ! יׁש ענׁש ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבב ׁשּתֹו?

גד ֹול " E˙ÈÓÚ.ּפני ËtLz ˜„ˆa∑ ּדבר ּכמ ׁשמע ֹו. ְֵָ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְַָָָ
זכ ּות  לכף   חבר את  ּדן הוי לב )אחר : .(סנהדרין ְְְֱֲֵֵֵֶַַָ

       «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®
 £¦−§Ÿ̈«

ÏÈÎ CÏ˙Œ‡Ï∑ מ ׁשּלחי ׁשּכל  ֿ ׁשם  על  א ֹומר  אני …≈≈»ƒְְֲִֵֵֵֶַַָ
רעיהם  ּבב ּתי ה ֹולכים  הרע , ל ׁשֹון ּומס ּפרי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדנים 

מה  ּבּׁשּוק ,לר ּגל  לס ּפר  רע  ּיׁשמע ּו מה  א ֹו רע , ּירא ּו ְְְְְִִֵֵַַַַַַַ
אשפיימנ"ט  רגילה , ה ֹולכי רכיל ', 'ה ֹולכי ְְְְִִִִֵֵָָָנקראים 

‡Ètטו q˙ ‡Ï ‡È„a ˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a Èt‡ c‰˙ ‡ÏÂ ‡kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:CÁÏ dÈ„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆe˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡‡ CÁ„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»



      
      
      

    
    

      
     
     
    
    

    
     
     

       
      



סי               
ׁשאין  'רכיל ּות ' מצינּו ׁשּלא  לדברי, ּוראיה  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבלע "ז.
רכיל  "הלכי רכיל ",  תל "לא  'הליכה ': ּבל ׁשֹון ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹּכת ּוב 

ּוברזל " כח)נח ׁשת  ו ּכת ּוב (ירמיה אין הרע  ל ׁשֹון ּוׁשאר  ; ְְְֵֶֶַָָָָָֹ
הליכה , ה)ּבֹו קא רעה ּו",(תהילים ב ּסתר  ג )"מל ׁשני קכ  :(שם ְְֲִִֵֵֵֶַָָ

רמ ּיה ", ד )"ל ׁשֹון יב  לכ (שם ּגדל ֹות ". מד ּברת  "ל ׁשֹון : ְְְְִֶֶַָָָָֹ
נחלפת  ׁשה ּכ"ף  ּומר ּגל ,  ה ֹול ׁשה ּלׁשֹון א ֹומר : ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאני
אחד  מ ּמק ֹום  ׁשּמֹוצאיהם  הא ֹות ּיֹות  ׁשּכל  ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָּבגימ "ל ,
וק ֹו"ף  ּבכ "ף , וגימ "ל  ּבפ "א , ּבי"ת  ּבזֹו; זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָמתח ּלפ ֹות 

וכן ּבצד "י. וזי"ן ּבלמ "ד , ונּו"ן כח)ּבכ "ף , יט ב  :(שמואל  ְְְְְְִִֵֶַָָָ
וכן  רעה , עלי לאמר  ּבמרמה  ר ּגל  ,"ּבעב ּד ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ"ויר ּגל 

ג ) טו ה ּסֹוחר (תהילים ר ֹוכל , וכן ֿ ל ׁשנֹו", על  רגל  "לא  :ְְֵֵֵַַַָֹֹ
להתק ּׁשט  ּבׂשמים  ה ּמֹוכר  וכל  סח ֹורה , ּכל  אחר  ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָּומר ּגל 

נקרא  ּבעיר ֹות , ּתמיד  ׁשּמח ּזר  ֿ ׁשם  על  ה ּנׁשים , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהם 
ק ּורצין", תיכ ּול  "לא  ותר ּגּומ ֹו: ר ֹוגל . ל ׁשֹון ְְְְִֵֵֵַָ'ר ֹוכל '

ח)ּכמ ֹו ג  ּבּה(דניאל  "אכל  יה ּודיא "; ּדי קרציה ֹון "ואכל ּו : ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָ
לאכל  מ ׁשּפטם  ׁשהיה  ּבעיני, נראה  מל ּכא ". ּבי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻקרצא 
ח ּזּוק , ּגמר  וה ּוא  הלעטה , ׁשּום  ּדבריהם  המק ּבל  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּבבית 
הלעטה  וא ֹות ּה האמת , על  ּומעמידם  מק ּימים  ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּדבריו

ּבעיניו" "קרץ  ל ׁשֹון ק ּורצין", "אכילת  ו נקראת : (משלי  ְְְְֲִִִֵֵֵַָֹ
ולרמז יג ) ּבעיניהם  לקרץ  רכיל  ה ֹולכי ּכל   ּדר ׁשּכן ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

ה ּׁשֹומעים  ׁשאר  יבינּו ׁשּלא  רכיל ּותן, ˙ÓÚ„.ּדברי ‡Ï ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ…«¬…
EÚ ÌcŒÏÚ∑לה ּציל ֹו יכ ֹול  וא ּתה  ּבמיתת ֹו לרא ֹות  ««≈∆ְְְְִִִַַָָָ

עליו (ת"כ ) ּבאים  לסטים  א ֹו וח ּיה  ּבּנהר , ט ֹובע  ּכג ֹון: ,. ְְְִִִֵַַַָָָָָָ
'‰ È‡∑ לה ּפרע ונאמן ׂשכר , ל ׁשּלם  .נאמן ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

             

       

 רע רע רע רע      על על על על ־ ־ ־ ־ תעמד תעמד תעמד תעמד  ֹֹלא לא לא לא  ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
יל לה יכ ל וא ה  ,מיתת רש"י)לרא ת ובפירוש טז. (יט, ְְְְִִִַַָָָ

 האד את לח ב  היא  ה תב  נת הרי  ,להבי  תתתתוצרי לע לע לע לע ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
 ל נאמר זה  מ ע  – חבר לה לת יכל מה  ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָל
צינ רעל־ החבר, לה יל – ח בי  ל ולא  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלילה ,
"ה ב " ע עזב  "עזב  ,חביר  ממ ה לת ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָמצות

?' וכ "ל  יבְְִֶ
קל־וחמר  נלמד  זה  י לכא רה  ה יא ,  י הק ב ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹוי
ה י לה תב  הצר מה  מ ני  ,חביר  ממ ה לת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֻמהח ב 
פר ר"י  נת זהי  למר  וי ?"'וג תעמד  ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹֹ"לא 
את   לח ה תב  נת אי למר ,"' וכ מיתת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ"לרא ת
מ ל־וחמר  (ה למד  מות מ נת חביר ה לת הח ב   ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעצ

למר    מק ת ה מי חד  מ ב  א מד ר א א  ְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻ"ל),
 לאד צילעמ לעמ לעמ לעמ ד ד ד ד ר א  ועל־זה  מ ה יל, להתע ב  ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ

."'וג תעמד  "לא  ְֲַַָֹֹה תב 
רכה  לת ה ז ס נה  ל מ ב  נמצא  חבר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהינ
מקרה  למר   מק היה  ה יל, ל לח יו  ס נה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָספק 
ה תב א  ועל־זה  ,יל ה מ ולעמד  להתע ב  יכ ל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזה 
לה יל   י א א  לעמד  אס ר "'וג תעמד  "לא  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמזהיר
א הינ ,"יל לה יכ ל "א ה  ספק   י ־ א ־א א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהחבר,
היא  אפ ליל ס נה   לגר יכ לה  הה לה  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹע לת
 וזה ח ב . זה  אי אז הה לה , אפרת ספק  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמטילה 

"וא ה  ר"י  ל לה יל".יכיכיכיכל ל ל ל ק  ְְְִִִַַַָָָָָ

        

 רע רע רע רע      על על על על  תעמד תעמד תעמד תעמד  טז)לא לא לא לא  וא וא וא וא ה ה ה ה (יט, מיתתמיתתמיתתמיתת לרא לרא לרא לרא תתתת ֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 יל יל יל יללהלהלהלה "לרא ת (רש"י)יכ יכ יכ יכ ל ל ל ל  ל ז העב ה   עצ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ורק  ,"יל לה יכ ל "א ה  מ כיחה    אד ל "מיתתְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ללמד  י א מ זאת. לרא ת ה "ה  ל ז   ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹל
ס נת  י ראל מ ני   יר  נמצאי רנ ד :רנ לד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָה ראה 

ואחת  אחד  ל על איפא , לדעת,  י רחנית. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָטביעה 
עצ    א  די יה ל  לת ה לעסק  הח בה  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחלה 
מצאי ה  די יה  נ ולדעת לרא ת ל ז ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהעב ה 
! יל לה  יר ה ה ח ת ל נ מ כיחה  ,ז ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹס נה 
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‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ ּבר ּבים ּפניו את  ּתל ּבין .לא  ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

        

זה  יה די  אפיל , אד ל לקרב  נהג הריי "צ אדמ "ר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָכ "ק 
"לא  ל י ה חל לא  גיו  'ער לח' נפסק  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻעליו 

." רע   על ֲֵֶַַַתעמ ד 
: ע  ק ונימ  ְְְִִַוטעמ

ה א  מ ט'  ו 'ח ,'ער לח'  ה  חלקי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָארעה 

מארע ־  י תר  י  עצמ מ ט'  ח' הרביעי . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהחלק 
ימני  פיעי מ  רי האמ  יני ה פרטי  , סימני ְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָמא ת
 לח' ה יני  ל את  ויקיימ  למד .  ניְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהאחר
יהיה  א ־אז , א  לסימני עד  ' י ח 'א רח  מ חילת ,'ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָער

... א  דיני   לעס ק    ְֲִִֵַַָמק

È˙יז ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa CeÁ‡ ˙È ÈN˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¬¿ƒ»»»«»
:‡BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ CÁ«¿»¿»¿«≈«ƒ≈»



סב              
      

כיח ". "ה כח  דר  י לק יכ ל  תנא " "לא  רא י   י ק מי  רק  ...ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
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Ìw˙Œ‡Ï∑( כג מ ּגל !(יומא ה ׁשאילני ל ֹו: אמר  …ƒ…ְְִִֵַַַָָ
!קר ּדּמ ה ׁשאילני ל ֹו: אמר  למחר  לאו. ל ֹו: ְְְְִִֵַַַַָָָָָֻאמר 
זֹו – ה ׁשאל ּתני ׁשּלא   ּכדר , מ ׁשאיל איני ל ֹו: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאמר 
ה ׁשאילני  ל ֹו: אמר  נטירה ? היא  ואיזֹו נקימה . ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהיא 
ה ׁשאילני  ל ֹו: אמר  למחר  לאו. ל ֹו: אמר  !ְְְְִִֵַַַַָָָָָֻקר ּדּמ

ה ׁשאל ּתני  ׁשּלא   ּכמ ֹות ואיני , ל הא  ל ֹו: אמר  ! ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמ ּגל
ֿ ּפי  ֿ על  אף  ּבל ּבֹו, האיבה  ׁשּנֹוטר  נטירה , היא  זֹו –ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

נֹוקם  EBÓk.ׁשאינֹו EÚÏ z‰‡Â∑( ת"כ) ר ּבי אמר  ֵֵֶ¿»«¿»¿≈¬»ִַַָ
ּבּתֹורה  ּגד ֹול  ּכלל  זה  .עקיבא : ְֲִֶַָָָָ

              

    

 מ מ מ מ  לרע לרע לרע לרע  ְְְְְְְְַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואהב ואהב ואהב ואהבְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָֽֽֽֽ
רה  ד ל לל רש"י)זה  ובפירוש יח. (יט, ְֶַָָָ

" ואהב" צות זה  ה תב , הבנת  סי מ מה  , לע  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָי
?פר ר"י   מביא כ ד ל", "לל ְְְִִִֵֵֶַָָָהיא 

ל  על לצת   האי " הרמ הק ה  ה ה  לבאר,  ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָוי
יק ל  "לא  הרי  ," מ" מ ראל אחד  ל את אהב   ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאד

?"נפ את אהבת חביר את אה ב   האד ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָלב 
מ ראל  אחד  ל לאהב  יננצט  א להק ת,  י ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוע ד 
אד י  יי צי אר על   ה רה  צתה  מ ע  ," מ"ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
נקמה , זלה , נבה , א ר חסד , מילת צדקה ,  מ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלחבר
את    יק  אד מאליו  ב מ הרי  זה , וכ צא  ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנטירה 
ל  את   יק ו אי  ,פג מ ראל אחד  ל לאהב  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה י 

? הא ְִֵַָה צת
ב '  מתר זה  רה ", ד ל לל "זה  ר"י  פר  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוזה
מצות  אי ה ט דר מח א . חדא   א ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻק י ת

 מצוה  " ואהב" י ה צת ל ה לל א א  , פני ־עצמ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.לחבר  ֲֵַָָאד

 ה מפרת ה רה  מק מ ת כ ה  מצינ בר א . :  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוא
מתרצת  מה לל,  בעי  רטי ה את וה ה לל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

.' ה ְַָֻק יא 
ה ללי ה י י  היא  " מ" – " ואהב" צות יו מ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָב .
ז מצוה    ק הרי  ,לחבר  אד י ה צת ל את   ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלק
אד י ה צת  ה " רטי ה"   ק על־ידי  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה א 

.ֲֵַלחבר
מע ה ,  ברי  ה לחבר  אד י ה צת יו מְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
 א מ לק יכ ל ה א  הרי  , האד לרג התיחס ת ל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹללא 
אפר   האי ק יא  אי מ ילא  עת, כל ת מע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻלה נע 
ה א  זה  צי י  י  ," מ" מ ראל אחד  ל אהבת על  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלצת
אד י ע ה  ה צת ל את   לק ה ללי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה י י 

.ֲֵַלחבר

           

ניא , ק ה ינר מבאר י ראל, לאהבת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָנגע 
להי ת  אי ־אפר טפלה ,  ונפ עיקר  פ  י הע"ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
להי ת   צרי א א  ,"' כ  יניה אמי ית ואחוה  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאהבה 

טפל.  פוג עיקר  מתְְִִֵָָָָָנ
 כ י  י ראל, אהבת העני אמי ית רצ ,ב מ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ ה 
מציא ת  את לגמרי  לב ל רצ אי אבל טפל, ה א    הְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
האהבה  הרי  ,  ה מציא ת רצ  י ואדרה , .  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה
ה ב ב ר ר עד  מ ה  למ ה  נמ כת להי ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָצריכה 
ה ' אהבת   אדמ "ר, מו "ח  כ "ק  כדברי  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַה מי ,

לח ר  י ראל אהבת   צריכה  ה ב , ב ר לח ר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָצריכה 
ואינ ," עצ  ד טבה  "מ עה  פ א ה ב , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָב ר
מ ד   היא  למחה  ה מה  ד  ה מחה  ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָמה 

רצ   ,  ת ה להי  רי א א  ,  ה מציא ת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
טפל".  פ"ֵָָ

ל  עני  ה  קרבת" לגימה  "ד לה  העני    ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
פ ה מחת הרי  ,פ ה עב ר (ולא    ה עב ר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמחה 
על־  ודוקא  גמ ת), מרחנת א א  מ מ ת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאינ
ר  על־ידי  ה מחה   מ)   ה את  חי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידי ־זה 

CnÚיח  ÈÏ ec h˙ ‡ÏÂ ÌBw˙ ‡Ï»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈«»
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סג               
אזי ,("יי א א  מחה  ו "אי ב ר" א א  מחה  אי" ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָויי

.' כ ואדרה  ה מה , את מבלל ְְְְְֵֵֶַַַַָָָאינ
" י לח" למר  חסידי  הגינ  חסידית התועד ת ,ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַָולכ
אדמ "ר  מ "ח  כ "ק  יחת וכ ד ע  הרה ... לא  י   א]ְְְִִִֵַַַַַָֹ

על  לד ר רצ אי אבל ,' וכ ה א ס  בר ה א  ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"מ קה "
 יו קאמר"], לא   כ ר" הרי  ה ת,   י ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה 

.' כ ה עת קירב  נע ה  ְֲֵֵֶֶֶַַַַַעל־ידי ־זה 
ולברכה "!  י לח זיי "זאל ליט"א :) אדמ "ר כ "ק   י וס)ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

           

." ני א ר אחד  לנ אבינ רכנ" העני נע ה  ," מ  לרע  ואהב" מצות   ק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל־ידי 
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eÓLz È˙wÁŒ˙‡∑ לא ּבהמ ּת הן: וא ּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְֵֵֶֹ

ׁשאין  , מל ּגזר ֹות  א ּלּו ח ּקים  וג ֹו'. ּכלאים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻתר ּביע 
ל ּדבר  ÌÈ‡Ïk.טעם  „‚e∑: ׁשּנאמר לפי נאמר ? ל ּמה  ַַַָָ∆∆ƒ¿«ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

לא  יכ ֹול  יח ּדו". ּופ ׁשּתים  צמר  ׁשעטנז תל ּבׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ"לא 
"ּבגד ". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּפׁשּתן? ואניצי צמר  ּגּזי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיל ּבׁש
ּדבר  "ׁשעטנז". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּלבדים ? לר ּבֹות  ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָמ ּנין

ּדבר  ל ׁשֹון 'נּוז' אני: וא ֹומר  ונּוז. טוּוי ׁשּוע , ְְְֲִֵֶַָָָׁשה ּוא 
ּבלע "ז, מישטי"ר  לח ּבר ֹו. זה  עם  זה  וׁשזּור  ְְְְְִִֶֶַַַַָָה ּנמלל 

יב )ּכמ ֹו: מפר ׁשים (מו"ק  ׁשאנּו ּבה ֹון', ּדאית  לנאזי 'חזין ְְְְְְְִִֵֶַָָָָ
ּפר ׁש "ׁשעטנז", ּול ׁשֹון פלישטר "א . ּכּמּוׁש, ְְְִֵֵֵַַל ׁשֹון

ּופ ׁשּתים  צמר  מח ּברת  .מנחם : ְְְִִֵֶֶֶֶַַ

         

 לאי לאי לאי לאי זרע זרע זרע זרע  לא לא לא לא   ד ד ד ד(יט אה (יט,  י הק לה  וק ה , ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
למר,  וי לקצירה . ק דמת ריעה   א , לכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָולקט
על  מירה   ה א   וכלאי ולקט אה  י ה ד ־ה וה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה ה 

ה '. בע  ולקט ולקט ולקט ולקט הב לה  ה דה אה אה אה אה  יב ל את הב יל ה ' – ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

. ילענ  ואחד  ה דה  לבעל  אחד  ; חלקי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלני 
 לאי לאי לאי לאי לה וההב . ני  למיני  מחי ה את הב יל ה ' – ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָ

להב לה  וה ה  ה ק ר היא  ולקט אה  ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרחנית
. לאי ל ְְִִִֶַַַה מית

    Â§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
       ¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈
       ́Ÿ¦©¨®¦Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨

LÈ‡Ï ˙ÙÁ∑ ואיני לאיׁש, ּומיחדת  מיעדת  ∆¡∆∆¿ƒְְְְִִֵֶֶֶֶֹֻ
ּכנענית  ּוב ׁשפחה  ּבּמקרא . ּדמיֹון ל ֹו ו)יֹודע  (קידושין ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

עברי  לעבד  המארסת  ח ֹורין ּבת  וחציּה ׁשפחה  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחציּה
מד ּבר  ה ּכת ּוב  ּבׁשפחה , cÙ˙‰.ׁשּמּתר  ‡Ï ‰cÙ‰Â∑ ְְְִֵֶַַָָָֻ¿»¿≈…ƒ¿»»

ּבכסף  'ּפדיֹון' ּוסתם  ּפד ּויה , ואינּה לט)ּפד ּויה  גיטין .(ת"כ . ְְְְְְִֵֶֶָָָָ
‰LÙÁ B‡∑ ּבׁשטר.‰È‰z ˙wa∑ ולא ל ֹוקה  היא  À¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְִָֹ

לח ּיב ֹו ׁשּלא  ה ּדבר , את  לב ּקר  ֿ ּדין ּבית  על  יׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה ּוא .

ּגמ ּורין. קיד ּוׁשין ק ּדּוׁשיה  ואין ח ּפׁשה  לא  ּכי ְְִִִִִִֵֶָָָָֹֻמיתה ,
יא)ור ּבֹותינּו ּבמלק ּות (כריתות ׁשה ּוא  ׁשּמי מ ּכאן, למד ּו ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ה ּלֹוקה  על  ק ֹורין ה ּמלקין ׁשה ּדּינים  ּבקריאה , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָיהא 
ֿ נט) נח כח והפלא (דברים וג ֹו'... לע ׂשֹות  ת ׁשמר  ֿ לא  "אם  :ְְְְֲִִִַָֹֹ

וג ֹו'"  מ ּכת ֿ את  LtÁ‰.ה ' ‡ÏŒÈk∑( כג לפיכ (מכות ְְֶַֹƒ…À»»ְִָ
אם  הא  ק ּדּוׁשין. ק ּדּוׁשיה  ׁשאין מיתה , עליה  ח ּיב  ִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

מיתה  וח ּיב  ק ּדּוׁשין ק ּדּוׁשיה  – .ח ּפׁשה  ְִִִִֶַָָָָָֻ

ÔÈeÚיט  k˙ ‡Ï CÈÚa Ôehz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈeÚ LeÏe ÔÈeÚ ÚÊ˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡ÊËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

ÚÊ‡כ  ˙ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ekLÈ È‡ ‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜t˙‡Â ‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙eÁ B‡ ‡tÒÎa ˙˜Èt˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡zwa ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙Á˙‡ƒ¿»»«



    
   

     
   

    
      
    
    

     
      
     
     

      
   

     
     

      
     
      
    
    
     
     

    



סד              
        

 ייל רה  פי  רב  מ ני  הקהל, נאמרה   ז ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ"רה 
"( ויקרא־רבה) ָ

י   ביט  י מע לתבה  ה הל את לע רר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָה א 
רי הא ח מרת את  י להד אחת, ר לפניו .  רכיְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ה קר  את להבליט נה , ר . עליה נ הע את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלתאר

ה ה די . מעלת דל ואת מצו תיה  ה רה  ל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָוהעילי 
את   להעדי  י י   למדי נמצאנ ,א דר ה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמ ברי 

לה למס ר די   די יה  מקהילי א ר ה נה . ר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָה
י ראל  ל  מעלת דל הד ת לפח   י רה ', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'פי 
ל   ת ד ,היינ) אני "  קד י   הי  י קד" ְְְְֲִִִִֶֶַָָָ

מ ה ). ונבעת רית ת לקד ק רה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָי ראל
י והתרר ה רת, מרצת נבחנ ה יטת י  ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואכ

י תר. רה  הצלחה  ה יגה  ה נה  ְְִִִִֵַַַַָָָָָָה יטה 

     §¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®
 ¥−¨¨«

      §¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
      ©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬

 ̈¨«
‡ËÁ L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒÂ∑(ט כריתות לט. את (גיטין ּכׁשֹוגגלר ּבֹות  .ה ּמזיד  ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

    §¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈
       ©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²

  £¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«
B˙ÏÚ ÌzÏÚÂ∑ יהא אטימת ֹו; ואטמ ּתם  «¬«¿∆»¿»ְְֲֲִֵֶַַָ

מ ּמּנּו מ ּלהנֹות  ונס ּתם  È‰È‰.אט ּום  ÌÈL LÏL ְְִִִֵֶָָָ»…»ƒƒ¿∆
ÌÈÏÚ ÌÎÏ∑נטיעת ֹו מ ּׁשעת  ל ֹו? מ ֹונה  מאימתי »∆¬≈ƒְְִִֵֵֶַַָָ

מ ּתר ?(ת"כ ) יהא  ׁשנים  ׁשל ׁש לאחר  הצניע ֹו אם  יכ ֹול , .ְְְִִִִֵַַָָָָֹֻ
יהא  ּבהוית ֹו "יהיה ", ל ֹומר : .ּתלמ ּוד  ְְְֲִֵֶַַַָָ

        

נטיעתנטיעתנטיעתנטיעת מ מ מ מ עתעתעתעת ,,,, ל ל ל ל מ מ מ מ נהנהנהנה כג )מאימתי מאימתי מאימתי מאימתי  יט, וק ה ,(רש"י ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
רת. להניב  מתחיל  הע מעת ה פירה  מתחילה  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָא לי 
הרי לכא רה , מי ר " ערלי  לכ "יהיה  ה ה  למר,  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוי
 ר"י  למד  מ ה  ." רי את . .  וערל" נאמר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָבר

. יני ני  א רי רי רי רי את את את את  .... ....      ת.וערל וערל וערל וערלר ה על א ר – ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָ
 ערלי ערלי ערלי ערלי  לכ לכ לכ לכ  יהי יהי יהי יהיני ל לס ר  האד על ח בה  – ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ

ה פ  מאחר ה רת. אכילת היא לפני  עליו , מ לת ירה  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ה טיעה . – ת ע מ עת ְְְְִִִַַַָָָֻמתחילה 

             

  

יאכל יאכל יאכל יאכל :::: לא לא לא לא   ערלי ערלי ערלי ערלי  לכ לכ לכ לכ יהיהיהיהיהיהיהיה  ני ני ני ני  ל ל ל ל( כג (יט, ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
נינ( ו משנה  א פרק תערב (ערלה  ,' כ ערלה  ל "נטיעה  ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָ

." מאתי אחד  יעלה  לקט  וא ילקט, לא  זה  הרי  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹטיע ת,
אחד ע לה  ז הרי  תערבה  ערלה  ה א  י ה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלמר,
א ר  לי מב אי" י  דיעבד , רק   זה  א , מאתיְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ
לאחרי רק  ה א  הערלה  א ר ל  אמנ ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלכ ח ה ".
 ־אימה ־ ילקט", "לא  לכ ח ה  ולכ ה ח ר, מ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻקט
י , מאתי אחד    טלה  אינ לרקע , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמח ר

טל" לא  ש)"מח ר בערלה  מפרשי זה , בכל .(ראה  ְֵָָֹֻ
:ר ה דר זה  לפר ְְְְֵֵֶֶֶַָוי

 י   וא רב . טל ה ע ט  ה רה  כל ה א  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻלל
" י הע מ ל "המעט  ה י ראל  ע יו מ ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלאל:

ז  ז, טל )(ואתחנ לה להתערב  א   יד ח   י  האי ,ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
? י הע מד ר תְְִִַַָ

כ  י ח  אלקיכ ה '  בקי ה   וא" תב  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻועל־זה 
"  ד )ה ד , ואתחנ)מאחדי  רי ק י ראל  ע יו . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ה ה  "מח ר", בחינת  ה מ ה וכל ה "ה ,  ע ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמיד 
 א א  א ת ,  ויתערב  ל חס ־ו לת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאי ־אפר
לבדד  ו "ע , מי וק  י ח  ה " זאבי  בעי" ה תְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ

יתח ב " לא   י ב   ט)י כג , .(בלק ְְִִִַַָֹ

ÔkLÓכא  Ú˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï Îc ‡ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב  ‡ÓL‡„ ‡Î„a ‡‰Î È‰BÏÚ tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙BÁÓ dÏ ˜zLÈÂ Á Èc d˙BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:Á Ècƒ»

‡Ôlכג  Ïk Ôev˙Â ‡Ú‡Ï ÔeÏÚ˙ È‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈL ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á Ôe˜Á˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„‡Ï ˜ÁÓ ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈



סה               

     ©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−
©«Ÿ̈«

L„˜ BÈtŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכת ּוב  ׁשני, ּכמע ׂשר  ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְֲִֵֵֶַָ
ל ) כז מה (ויקרא לה '". קד ׁש וג ֹו' הארץ  ֿ מע ׂשר  "וכל  :ְְֲֶֶַַַַָָָֹ

יר ּוׁשלים  לח ֹומת  ח ּוץ  נאכל  אינֹו ׁשני, (קידושין ּמע ׂשר  ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָ

לה '"כד ) "ה ּלּולים  זה  ודבר  ּכן. זה  אף  ּבפדיֹון, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָא ּלא 
ל ּׁשמים  ּולה ּלל  ל ׁשּבח  ׁשם  ׁשּנֹוׂשא ֹו .ה ּוא , ְְְִֵֵֶַַַַַָָ

     ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬
    ̈¤−§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

B˙‡ez ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑ ה ּזאת ה ּמצוה  ¿ƒ»∆¿»ְִַַָֹ
ׁשּבׂשכר ּה ּתב ּואת ֹו, לכם  לה ֹוסיף  ּתהיה  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָׁשּתׁשמר ּו,
עקיבא  ר ּבי היה  ה ּנטיע ֹות . ּפר ֹות  לכם   מבר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאני
אדם : יאמר  ׁשּלא  הרע , יצר  ּכנגד  ּתֹורה  ּדּברה  ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹא ֹומר :

נאמר :  לפיכ ח ּנם , ּבֹו מצטער  אני ׁשנים  אר ּבע  ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ּתב ּואת ֹו" לכם  ‰'."לה ֹוסיף  È‡∑ ה ּמבטיח ה ', אני ְְִֶָָ¬ƒְֲִִַַַ

הבטחתי  ל ׁשמר  ונאמן ּכ .על  ְְְֱִִֶַַָָָָֹ

      ¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«

Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑נדר ׁש ּפנים  להר ּבה  ……¿««»ְְְִִֵַָָ
קד ׁשים (סג )ּב'סנהדרין' מ ּבׂשר  יאכל  ׁשּלא  אזהרה  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ח ּלין  מ ּבהמת  לא ֹוכל  ואזהרה  ּדמים , זריקת  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֻלפני
הר ּבה  וע ֹוד  נפ ׁשּה, ׁשּתצא  ˙eLÁ.טרם  ‡Ï∑ סנהדרין) ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ…¿«¬

נפלה סו) ּפּתֹו ּובע ֹופ ֹות ; ּבחל ּדה  המנח ׁשין א ּלּו ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻּכג ֹון
 ּבּדר הפסיק ֹו צבי ˙eBÚ.מ ּפיו, ‡Ï∑ ע ֹונֹות ל ׁשֹון ְְִִִִִֶֶַ…¿≈ְ

מלאכה . להתחיל  יפה  ּפל ֹוני יֹום  ׁשא ֹומר : ְְְְְִִֵֶֶַָָָָוׁשע ֹות ,
לצאת  ק ׁשה  ּפל ֹונית  .ׁשעה  ְִֵָָָָָ

       ́Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬
 §¨¤«

ÌÎL‡ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑( כ ה ּמׁשוה (מכות זה  …«ƒ¿«…¿∆ְֶֶַַ
רא ׁשֹו ה ּקף  ונמצא  ּולפ ּדח ּתֹו, אזנֹו לאח ֹורי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹצדעיו
למעלה  ׂשער ֹו ע ּקרי אזניו אח ֹורי ׁשעל  סביב , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעגל 

הר ּבה  E˜Ê.מ ּצדעיו ˙‡t∑(כא ה ּזקן (מכות ס ֹוף  ְְִֵַָָ¿«¿»∆ַָָ

למעלה  ּולחי לחי ּבכל  ׁשּתים  חמ ׁש: והן ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוגב ּוליו,
ּפא ֹות , ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב  ׁשה ּוא  הרא ׁש, ְְֵֵֵֵֶֶָָָֹאצל 
ה ּלחיים  ׁשּתי ח ּבּור  מק ֹום  – ּבסנטר ֹו למ ּטה  ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָואחת 

.יחד  ַַ

      §¤´¤¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½
    ¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

LÙÏ ËNÂ∑ להיֹות אמ ֹור ּיים , ׁשל  ּדר ּכן ּכן ¿∆∆»∆∆ְְֱִִִֵֶַָ
מת  להם  ּכׁשּמת  ּבׂשרם  ˜Ú˜Ú.מ ׂשרטין ˙˙Îe∑ ְְְְִֵֵֶֶָָָָ¿…∆«¬«

כא) לע ֹולם ,(מכות נמחק  ׁשאינֹו וׁשק ּוע , המח ּקה  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻּכתב 
לע ֹולם  מ ׁשחיר  וה ּוא  ּבמחט  ∑˜Ú˜Ú.ׁשּמקעקע ֹו ְְְְְְְִֶַַַַָ«¬«

ד )ל ׁשֹון כה א ֹותם ";(במדבר "וה ֹוקע  ו): כא ב  (שמואל  ְְַָ
א ֹותם  ות ֹולין ּבארץ  עץ  ּתֹוחבין ְְֲֲִִֵֶַָָָ"וה ֹוקענּום ",
פורפויינ"ט  ּבּקרקע , ּותח ּובין מח ּקין ונמצא ּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֻעליהם ,

.ּבלע "ז  ְַַ

˜„Lכד  da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ ‡zLe¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה  ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zLe¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇

È˙כז ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎÒaכח  Ôez˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙ ‡Ï ÔÈ˙ÈÁ ÔÈÓLeÂ¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»



     
     

    
    
    
     

    
    

   
     

      
    

   
    

  
    

    



סו              

    ©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
  ¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

d˙BÊ‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑ּבּתֹו ּבמ ֹוסר  «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְִֵ
ק ּדּוׁשין  ל ׁשם  ׁשּלא  ל ּביאה  ‰‡ı.ּפנּויה  ‰Ê˙Œ‡ÏÂ∑ ְְְִִִֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆

לע ׂשֹותן  ּפר ֹותיה  את  מזנה  הארץ  ּכן, ע ֹוׂשה  א ּתה  ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם 

א ֹומר  ה ּוא  וכן ּבארצכם . ולא  אחר  ג )ּבמק ֹום  ג  :(ירמיה ְְְְְְֵֵֵֶַַָֹ
וג ֹו'" רבבים  ."וּיּמנע ּו ְְְִִִַָ

     ¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
e‡Èz ÈLc˜Óe∑(ה ּבמקל ֹו(יבמות לא  יּכנס  לא  ƒ¿»ƒƒ»ְְִֵַָֹֹ

ואף ֿ רגליו; ׁשעל  ּובאבק  ּובאפנּדת ֹו ּבמנעל ֹו ְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֻולא 
ׁשּבתתי  "את  – ה ּמק ּדׁש על  מזהירכם  ׁשאני ֿ ּפי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעל 

ׁשּבת  ּדֹוחה  ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבנין אין – .ּתׁשמר ּו" ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

   ©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
    §¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

˙‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ א ֹוב ֿ לבעל  אזהרה  «ƒ¿∆»……ְְַַַָָ
סה)ויּדע ֹוני המד ּבר (סנהדרין ּפית ֹום  זה  ֿ א ֹוב , ּבעל  . ְְְִִִֵֶַַַַ

'יּדּוע ' ׁשּׁשמ ּה ח ּיה  עצם  מכניס  ויּדע ֹוני, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמ ּׁשחיֹו.
מד ּבר  והעצם  ּפיו, לת ֹו.eL˜zŒÏ‡∑ להיֹות ְְְִֵֶֶַָ«¿«¿ְִ

לפני  מ ּטּמאין א ּתם  ּבם , ּתעסק ּו ׁשאם  ּבם , ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָעס ּוקים 
אתכם  מתעב  ‡ÌÎÈ‰Ï.ואני '‰ È‡∑ מי את  ּדע ּו ְְֲִֵֶֶַַ¬ƒ¡…≈∆ְִֶ

מחל  ּבמי א ּתם  .יפין ְֲִִִֶַַ

      ¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨
    ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

Ìe˜z ‰ÈN ÈtÓ∑( לב קידושין זקן (ת"כ , יכ ֹול  ƒ¿≈≈»»ֵָָ
ׁשּקנה  א ּלא  זקן אין "זקן", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא ׁשמאי?

Ô˜Ê.חכמה  Èt z„‰Â∑ יׁשב לא  ה ּדּור ? איזה ּו ְָָ¿»«¿»¿≈»≈ִֵֵֵֶֹ
ּכמ ֹו עיניו יעצים  יכ ֹול  ּדבריו. את  יס ּתר  ולא  ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹּבמק ֹומ ֹו

ׁשהרי  ,"מאלהי "ויראת  נאמר :  לכ ראה ּו? ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא 
א ּלא  ּבֹו מ ּכיר  ׁשאין ע ֹוׂשה ּו, ׁשל  לל ּבֹו מס ּור  זה  ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּדבר 
"ויראת  ּבֹו: נאמר  ל ּלב , ה ּמס ּור  ּדבר  וכל  ְְֱֵֵֶַַַָָָָָָה ּוא .

"מאלהי. ֱֵֶֹ

     

      §¦«¨¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
eB˙ ‡Ï∑ ללמד ּבא  א ּתה  ועכ ׁשו אלילים , עב ֹודת  ע ֹובד  היית  אמ ׁש ל ֹו: ּתאמר  לא  ּדברים ; א ֹונאת  …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה ּגב ּורה  מ ּפי ׁשּנּתנה  .ּתֹורה  ְְִִִֶַָָָ

˙ÈÚËכט  ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cza ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל  ˙ÈÏe ÔeËz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא  ‡Ï eeÎ„e ÔÈca ˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a ‡‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

c‰˙eלב  Ìe˜z ‡˙ÈB‡a aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

Ï‡לג  ÔBÎÚ‡a ‡Bib CnÚ ib˙È È‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È ÔeB˙»≈



    
     
      

      
    

    
    

    
  
     

   

    
    

  
     

      
   
     

     
     

     
    

 

    
    
    

    
     

      
      

    
     

     



סז               

      §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À
      §¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦

  £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ‚ŒÈk∑ לחבר ּתאמר  אל  ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מ ּום  '‰ È‡∑ אני ואלהיו אלהי. ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱִֵֶָָֹֹ

    Ÿ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈
©§¨«

ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ ּכבר הרי ל ּדין, אם  …«¬»∆«ƒ¿»ְֲִִֵַָ
"מ ׁשּפט " ּומה ּו ּבּמׁשּפט ", עול  תע ׂשּו "לא  ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָֹנאמר :
מל ּמד  וה ּמׂשּורה ; וה ּמׁשקל  ה ּמּדה  היא  ּכאן? ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָה ּׁשנּוי
ה ּוא  הרי ּבּמּדה , ׁשּקר  ׁשאם  ּדּין, נקרא  ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשה ּמֹודד 
חרם  ּומ ׁשּקץ , ׂשנא ּוי ע ּול , וקר ּוי ה ּדין, את  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמקלקל 

ּבד ּין: האמ ּורים  ּדברים  לחמ ּׁשה  וג ֹורם  ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָות ֹועבה ,
ה ּׁשכינה  את  ּומס ּלק  ה ׁשם  את  ּומח ּלל  הארץ  את  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמט ּמא 
מארצם  א ֹותם  ּומגלה  ּבחרב  יׂשראל  את  .ּומ ּפיל  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

‰cna∑ הארץ מ ּדת  כט)זֹו ב ''ב  סא. ∑Ï˜Lna.(ב ''מ «ƒ»ִֶַָָ«ƒ¿»
ה ּלח ∑eNne‰.ּכמ ׁשמע ֹו מ ּדת  .היא  ְְַָ«¿»ִִַַַ

         

ב ב ב ב רהרהרהרה קל קל קל קל  הההה טטטט,,,, עול עול עול עול   תע תע תע תע (יט,לא לא לא לא  ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ח ח ח ח ננננלה ) לדק לדק לדק לדק ק ק ק ק  .... ....  אזני אזני אזני אזניהההה לצלצלצלצק ק ק ק  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹמצותמצותמצותמצות־ ־ ־ ־ ע ע ע ע הההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

 ת ת ת ת ע ע ע ע נע ת (רמ ")עתעתעתעת י   י חסרה  מ ה  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ
על  מ רה  ה דידה  ע ת  עצ  יסא  מחד  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻמנד ת.

 לכ עול. ל רמת החסרה  ה ה   א לת; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתח ב ת
את   א א א  ,ז מ ה   ה את רק  לא  ה רה  ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאסרה 
ל  ערמ מ ת   מ ה  י  ית, והחזקת ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָע

 האד עצמ עצמ עצמ עצמ  לבי לבי לבי לבי  ינ ינ ינ ינ. ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

      Ÿ§¥¤´¤©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤
      ¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−

 ¥¤¬¤¦§¨«¦
˜„ˆŒÈ‡∑ ּכנג ּדן ׁשּׁשֹוקלין ה ּמׁשק ֹול ֹות  .הם  «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ

˙ÙÈ‡∑ה ּיב ׁש מ ּדת  ה ּלח ∑‰ÔÈ.היא  מ ּדת  היא  .זֹו ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ L‡∑ אני אחר : ּדבר  ּכן. ֿ מנת  על  ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֲִֵֵַַָָָ

ׁשאינּה לט ּפה  ּבכ ֹור  ׁשל  ט ּפה  ּבין ּבמצרים  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהבחנּתי
מ ׁשקל ֹותיו  ׁשּטֹומן מ ּמי לה ּפרע  ה ּנאמן ואני ּבכ ֹור , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשל 

ּבהם  מ ּכירים  ׁשאין ה ּבר ּיֹות  את  לה ֹונֹות  .ּבמלח  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

  §©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
    ©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

BÈb‡לד  ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡ÈvÈkib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈi„ È‡ C˙Âk dÏ ÌÁ˙e ÔBÎÈÈa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה  ÔÈ„a ˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓe ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÔÏÈÎÓלו ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂÊ‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÈ‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ôe„aÚ˙Âלז ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»



    
   

     
    

     
     

     
     

    


    


     
    
     
    
    

  



סח              

      §¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
      ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¦©§²©−Ÿ¤

     ́¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
Ó‡z Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡Â∑ האזהר ֹות על  .ענׁשין ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ

˙ÓeÈ ˙BÓ∑( ת"כ),ּדין ֿ לבית  ּכח  אין ואם  ֿ ּדין; ּבבית  »ְְְִִִֵֵֵַֹ
א ֹותן  מס ּיעין הארץ  ‰‡ı.עם  ÌÚ∑( ת"כ)ׁשּבגינֹו עם  ְְִֶַַָָָ«»»∆ְִֶַ

את  ליר ׁש ׁשעתידין עם  אחר : ּדבר  הארץ . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבראת 
מצ  ֿ ידי על  ה ּלל ּוהארץ  .ֹות  ְְִֵֶַַָָָ

      ©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−
       ¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ

   ¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«
ÈtŒ˙‡ Ôz‡∑( ת"כ) מ ּכל אני ּפֹונה  ׁשּלי, ּפנאי ∆≈∆»«ְֲִִִֶֶַָ

ּבֹו וע ֹוסק  ּכל ∑LÈ‡a.עסקי ׁשאין ּבּצּבּור , ולא  ְֲֵַָ»ƒְִֵֶַָֹ
נכרתין  CÏnÏ.ה ּצּבּור  Ô˙ BÚfÓ Èk∑( סד סנהדרין (ת"כ , ְִִִַָƒƒ«¿»««…∆

ֿ ּבנֹו ּבן ּבא ׁש", ֿ ּוב ּתֹו ּבנֹו "מעביר  ׁשּנאמר : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָלפי
." ל ּמל נתן מ ּזרע ֹו "ּכי ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ֿ ּבּתֹו ְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹּובן

" ל ּמל מ ּזרע ֹו "ּבת ּתֹו ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ּפס ּול  .זרע  ְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ÈLc˜ÓŒ˙‡ ‡nË ÔÚÓÏ∑ ׁשהיא יׂשראל , ּכנסת  את  ¿«««≈∆ƒ¿»ƒְְִִֵֶֶֶֶָ

ּכל ׁשֹון לי, כג )מק ּדׁשת  כא את ֿ(לקמן יח ּלל  "ולא  : ְְְְִִֵֶֶֶַֹֻ
.מק ּדׁשי" ְִַָ

        

 וע וע וע וע סק סק סק סק  עסקי עסקי עסקי עסקי  מ מ מ מ ל ל ל ל  אני אני אני אני  ג )נהנהנהנה כ, (רש"י ר  ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
את  הא כלת פ ני  את "ונתי  על "אחרי " ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָפרת
מד ר  "אחרי " פרת י  ,א זה  על לחזר והצר ."  ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻֻה
ניחח  לריח   מק קרנת הקרבת היינ ה ', ל ' עסק'ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מ עד אהל תח  אל . .  זבחיה את . .  יביא ("א ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלפניו 
עסקי ". מ ל אני  "נה  לפר  ב מ ניחח "); לריח  . .ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
אינ ,תנפר    לפר   מח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָור"י 

ה '. ל מיחד  'עסק ' על  ְְֵֶֶֶֶַַָֻמד רת

      §¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦
       ̈¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬Ÿ«

eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑ סנהדרי העלימ ּו אם  הר ּבה ; ּבדברים  ׁשּיעלימ ּו ס ֹוף  אחד , ּבדבר  העלימ ּו אם  ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּגד ֹולה  סנהדרי ׁשּיעלימ ּו ס ֹוף  .קט ּנה , ְְְְְִֵֶֶַַַָָ

ÈaÓב  b b ÓÈz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡NÈa ÔeÈb˙Èc ‡Bib ÔÓe Ï‡NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚfÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓbÈ Ï‡NÈ:‡‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג  ‡e‰‰ ‡‚a ÈÊ‚e ˙È Ôz‡ ‡‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ‰È dÚfÓ È‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

È˙ד  Ï‡NÈ ˙È ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚfÓ ‰È„a ‡e‰‰ ‡b ÔÓ ÔB‰ÈÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈



    
    
     
     
    
    
    
    
    

      
    

    
     

    
     
     

     
   
    

     
     
    

      
    
    
     

   
    

     
   

     
    

   
    

   


      
     

  



סט               

     §©§¦̧£¦¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®
      §¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬

  ©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«
BzÁtLÓe∑ מ ׁשּפחה וכי ׁשמע ֹון: ר ּבי אמר  ¿ƒ¿«¿ְְְִִִִַַָָָ

ׁשּיׁש מ ׁשּפחה   ל ׁשאין , לל ּמד א ּלא  חטאה ? ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמה 
עליו  מח ּפין ׁשּכּלם  מ ֹוכסין, ּכּלם  ׁשאין מ ֹוכס  .ּבּה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

B˙‡ ÈzÎ‰Â∑ ׁשּנאמר לפי נאמר ? ל ּמה  ¿ƒ¿«ƒ…ְֱֱִֶֶֶַַָָ
ּבה ּכרת ? ה ּמׁשּפחה  ּכל  יהיּו יכ ֹול  ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ"ּובמ ׁשּפח ּתֹו",

ּכל  ולא  ּבה ּכרת  א ֹות ֹו – "את ֹו" ל ֹומר : ְְְִֵַַָָֹֹּתלמ ּוד 
ּביּסּורין  א ּלא  ּבה ּכרת  ‡ÈÁ.ה ּמׁשּפחה  ˙BÊÏ ְְְִִִִֵֶַָָָָƒ¿«¬≈

CÏn‰∑( ת"כ)ׁשעבד ּה אלילים  עב ֹודת  ׁשאר  לר ּבֹות  «…∆ְְֱֲֲִִֶַַָָָ
עב ֹודת ּה זֹו אין ואפ ּלּו , ּבכ. ְֲֲִֵַָָָ

    §©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½
      ¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬

  Ÿ−¦¤¬¤©«

     §¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−
¡«Ÿ¥¤«

ÌzLc˜˙‰Â∑ אלילים עב ֹודת  ּפריׁשּות  .זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

     

     §©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
§©¦§¤«

     ¦¦´¦À£¤̧§©¥¤¨¦²§¤¦−
      ́¨®¨¦§¦²¦¥−¨¨¬«

Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ‡∑(פה סנהדרין לאחר (ת"כ , לר ּבֹות  »ƒ¿ƒƒ≈ְְַַַ
Ba.מיתה  ÂÈÓc∑: ׁשּנאמר מק ֹום  ּכל  וכן סקילה , זֹו ִָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָ

ויּדע ֹוני, מא ֹוב  ולמדנּו ּבם ", "ּדמיהם  ּבֹו", ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ"ּדמיו

ּבם ". ּדמיהם  אתם  יר ּגמ ּו "ּבאבן ּבהם : ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר 
נענׁש אין ברא ׁשֹו" "ּדמ ֹו ּכמ ֹו מקרא : ׁשל  ְְְְֱִֵֶֶָָָֹּופ ׁשּוט ֹו

ׁשּיהרג לעצמ ֹו ּגרם  ׁשה ּוא  ה ּוא , א ּלא  מיתת ֹו .על  ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

‰‰e‡ה  ‡‚a ÈÊ‚e ˙È ‡‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒeƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ˙a ÈÚËÓÏ È‰B˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

ÈÚËÓÏו eeÎ„e ÔÈca ˙a Èt˙È Èc L‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L‡a ÈÊ‚e ˙È Ôz‡Â ÔB‰È˙«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז ‡‡ È‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט  ˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ËeÏÈ Èc b ‚ È‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:iÁ«»



    
     

   
   

    
    
    

  
    

    

     
     

   
    

     
      
     

     
     

   

  
     

     
    
      
       
      

       
     

     



ע              

      §¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−
    ¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

LÈ‡Â∑ לקטן ‡˙L‡Œ˙.ּפרט  Û‡È L‡ ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆
LÈ‡∑( נב סנהדרין יט. ׁשאין (קידושין למדנּו קטן. לא ׁשת  ּפרט  ƒְְְֵֵֶֶַָָָָ

? ל ח ּיב ּתי ֿ איׁש א ׁשת  איזֹו ועל  ק ּדּוׁשין. .לקטן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
e‰ÚŒ˙L‡ ˙‡ Û‡È L‡∑ ע ֹובד לא ׁשת  ּפרט  ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְֵֵֶָ

ּגּלּולים  לע ֹובד  ק ּדּוׁשין ׁשאין למדנּו, .ּגּלּולים . ְְִִִִִִֵֵֶַָ
˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑ הא מיתה  מ ּורה ּכל  ««…≈¿«…»∆ֲִָָָָ

חנק  א ּלא  אינּה סתם , .ּבּתֹורה  ְֵֶֶֶַָָָָ

      §¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−
    ¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

      §¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®
   ¤¬¤¨−§¥¤¬¨«

eNÚ Ïz∑ ה ּבן ּבזרע  האב  זרע  מבל ּבלין אחר : ל ׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

        

  מיה מיה מיה מיה  ע ע ע ע בל בל בל בל  .... .... תתתת אתאתאתאת י י י י ב ב ב ב  א א א א רררר  ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָואי ואי ואי ואי
יב ) ר"י(כ, (ראה  ת מר את יה דה  נא   אי ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָוק ה ,

טע ה ה  למר,  וי סק "). לא  , יס "ולא  כו : לח , ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹוישב 
." ה זרע  האב  זרע  לימבל" ," ע "בל ה א  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהא ר

טע אי א ר , ה מיתת אחר אפא , נתנת, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה ברא 
חית ה הרי  נ וא ער : על יתר לאביו . הא ה  מ רת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻזה ,

"בל". ל העני ל א  לא    וא , זרע ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאת

      §¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬
     ̈−§¥¤®¬−̈§¥¤¬¨«

‰M‡ ÈkLÓ∑(נה ּבׁשפ ֹופרת (סנהדרין ּכמכח ֹול  .מכניס  ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

      §¦À£¤̧¦©¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®
      ̈¥º¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙNÈ∑(עה יכ ֹול (סנהדרין א ּתה  אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ִַָָ
ּבה ּתר  נׂשא ּה ׁשהרי יׂשרפ ּו, הרא ׁשֹונה  א ׁשּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָל ֹומר 
ּכאן  ה ּכת ּובין וא ּמּה א ּׁשה  א ּלא  עליו, נאסרה  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹולא 

מר ּבֹותינּו ויׁש וא ּמּה. חמ ֹות ֹו את  ׁשּנׂשא  לא ּסּור , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתיהן
את ׁש "אתהן"? ּומה ּו חמ ֹות ֹו, א ּלא  ּכאן אין א ֹומרים : ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

אחת  "הן", ה ּוא : יוני ול ׁשֹון מהן; .אחת  ְְִֵֶֶַַַַָָ

      §¦À£¤̧¦¥§¨§²¦§¥−̈´¨®
 §¤©§¥−̈©«£«Ÿ

e‚‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה חטא , אדם  אם  ¿∆«¿≈»«¬…ְִֵָָָָָ
יד ּה, על  ּתּקלה  לאדם  ׁשּבאה  מ ּפני א ּלא  חטאה ? ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָמה 
ׁשּיֹודע  לאדם , ֿ וחמר  קל  ּתּסקל . ה ּכת ּוב : אמר   ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלפיכ
עברה . לעבר  לחבר ֹו רעה  וג ֹורם  לרע  ט ֹוב  ּבין ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹלהבחין

א ֹומר  א ּתה  ּבּדבר  ב )ּכּיֹוצא  יב  ּתא ּבד ּון (דברים "א ּבד  : ְְֵֵֵַַַַַָָָ

ּומה  ֿ וחמר : קל  ּדברים  הרי ֿ ה ּמקמ ֹות ", ֿ ּכל  ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹאת 
ּתּקלה  ׁשּבאת  על  ׁשֹומעין, ואינן ר ֹואין ׁשאינן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאילנֹות ,
ה ּמּטה  וכ ּלה , ׂשרף  ה ׁשחת , ּתֹורה : אמרה  ידם , ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל 
ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  על  מיתה , לדרכי ח ּיים   מ ּדר חבר ֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת 

.וכ ּמה  ְַָ

‡z˙י  ˙È Ûe‚È Èc b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È dÁ«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

ÈÚ˙‡יא  È‰e‡ ˙z‡ ÌÚ ekLÈ Èc ‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂz ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈiÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב  d˙lk ˙È ekLÈ Èc ‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈiÁ ‡ÏË˜ e„Ú ‡Ïz ÔB‰ÈÂz ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

‡z˙‡יג  ÈkLÓ ‡eÎc ˙È ekLÈ Èc ‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂz e„Ú ‡zÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈiÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

Úˆ˙יד  dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È qÈ Èc ‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡ea ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈÈa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÏË˜˙È‡טו ‡ÈÚa dzÎL ÔzÈ Èc ‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿



עי               

     §¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
    §¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈

 §¥¤¬¨«
        

 יד יד יד יד על על על על  להלהלהלה  לאד לאד לאד לאד אהאהאהאה טו )מ מ מ מ ני ני ני ני  כ, והינ,(רש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
את  ל נבראה  ה המה  א א  ,ענ גדר זה  איְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לה  ל רמת א א  ת א מ ת אינה  וכא ר , ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאד
ה כר  לגי  ה א  וכ . ל ע ת למציא   מק אי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

: לאד מרבה  ה א  מ ה  לס  יע  "ות "ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלת
י ־א ,ל ה יע  ה עלת ביל אינ . . ה ס  ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַ"ריאת
. . א א  רה , ל כר לק ח  א  די  טפל, ר  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

" האד טבת ביל . ְִִַָָָ

    §¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
     §¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
        §¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«

‡e‰ „ÒÁ∑.' ח ּסּודא' חר ּפה , אר ּמי: ל ׁשֹון ∆∆ְֲִִֶַָָָ
נח)ּומדר ׁשֹו אח ֹות ֹו?!(סנהדרין נׂשא  קין ּתאמר : אם  : ְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר  מ ּמּנּו, ע ֹולמ ֹו לבנֹות  ה ּמק ֹום  ע ׂשה  (תהלים חסד  ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
יּבנה "פט) חסד  "ע ֹולם  :. ִֶֶֶָָ

     Â§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤
     ¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´

    ̈¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤©¨«
‰Ú‰∑, ה ּוא ּגּלּוי "ערוה ", ל ׁשֹון ּכל  וכן ּגּלה , ∆¡»ְְְִִֵֶָָָ

מ ּגזרת  "זעוה " ּכמ ֹו ּדבר , ל ׁשם  ּבּתבה  יֹורדת  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוה ּוא "ו
ט) ה מ ּגזרת (אסתר "אחוה " וכן ֿ זע ", ולא  ֿ קם  "ולא  :ְְְְֲִִֵַַָָָֹֹ

ר ּבֹותינּו ּבּה נחלק ּו זֹו והעראה  נה)אח . יׁש(יבמות . ְְֱֲֵֵֶַַָָָָ
הכנסת  זֹו א ֹומרים : ויׁש ׁשּמׁש, נׁשיקת  זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָא ֹומרים :

.עטרה  ֲָָ

        §¤§©̧£¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦
   ¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

En‡ ˙BÁ‡ ˙ÂÚÂ∑.ּבאזהרתן ה ּכת ּוב  ׁשנה  ¿∆¿«¬ƒ¿ְְַַָָָָָָ
מן  וא ּמֹו אביו אח ֹות  על  ּבין עליהן, ׁשהזהר  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֻל ֹומר 
א ׁשת  ערות  אבל  האם . מן אחיֹותיהן על  ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאב ,

מן  אביו אחי א ׁשת  על  א ּלא  הזהר  לא  אביו ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻאחי
.האב  ָָ

      §¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®
   ¤§¨¬¦−̈£¦¦¬¨ª«

B˙„cŒ˙‡ kLÈ L‡∑( נד ה ּזה (יבמות ה ּמקרא  ¬∆ƒ¿«∆…»ְִֶַַָ
ּבענׁש ׁשה ּוא  למעלה , האמ ּור  'ּכרת ' על  לל ּמד  ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבא 

ערירי  וד ֹומה ∑ÌÈÈÚ.הליכת  ולד ; ּבלא  ּכתר ּגּומ ֹו: ֲֲִִִַ¬ƒƒְְְְְֶַָָ
ב )ל ֹו טו –(בראשית ּבנים  ל ֹו יׁש ערירי".  ה ֹול "ואנכי :ְֲִִִִֵֵָָֹ

ׁשּנה   לכ ּבנים . ּבלא  מת  – ּבנים  ל ֹו אין ְְְִִִֵֵָָָָָֹק ֹוברן,

יהיּו"; "ערירים  ימת ּו", "ערירים  א ּלּו: מקרא ֹות  ְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָֻּבׁשני
יהיּו לא  עברה , ּבׁשעת  ל ֹו יהיּו אם  ימת ּו", ְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹֻ"ערירים 
יהיּו", "ערירים  ּבח ּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימ ּות , ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָל ֹו
ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ימיו ּכל  יהיה  עברה , ּבׁשעת  ל ֹו אין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאם 

.עכ ׁשו  ְַָ

      §¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®
    ¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

daטז ËÏLÓÏ ‡ÈÚa ÏÎÏ ˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈiÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

˙יז B‡ È‰e‡ ˙a d˙Á‡ ˙È qÈ Èc ‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙ÈÚ ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙ÈÚ ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙ÈÚ ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È dBÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח  ‡˙‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ekLÈ Èc ‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb dÏ˜ ˙È d˙ÈÚ ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂz ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט  ‡Ï Ce‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙ÈÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰BÁ Èlb dÈ˜ ˙È È‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

ÈÚ˙כ  È‰e‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ekLÈ Èc ‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰BÁ Èlb È‰e‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא  ‡˜ÁÓ È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È qÈ Èc ‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙ÈÚ∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿



עב              
‰c‡Â‰∑ ׁשהעראה ּכנּדה , ּבּה העראה  לאסר  ּדר ׁשּו, ור ּבֹותינּו ּומא ּוסה . היא  מנּדה  ה ּזאת  ה ּׁשכיבה  ƒ»ƒְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

הערה " מק ֹור ּה "את  ּבה : .מפר ׁשת  ְְֱֶֶֶֶָָָֹ

  §©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
      ©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹

     ¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«

      §³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®
    ¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

ı˜‡Â∑ּכמ ֹו מא ּוס , כז)ל ׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ  ׁשה ּוא  ּכאדם  בח ּיי", "קצ ּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

     ̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º
        ¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ
    §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«

    §¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«
    ̈¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹
      ©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

  ¦§©¬§¦¨¤−§©¥«
‰‡ÓhÏ ‰‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc‰Â∑ ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»

מב ּדלין  ׁשהרי לחמ ֹור , ּפרה  ּבין ל ֹומר  צרי ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין
ּבין  , ל לטמאה   ל טה ֹורה  ּבין א ּלא  הם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָונּכרין

ר ּבֹו ּבין וכ ּמה  חציֹו, לנׁשחט  סימן ׁשל  ר ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻׁשּנׁשחט 
ׂשערה  מלא  nËÏ‡.לחציֹו? ÌÎÏ ÈzÏc‰ŒL‡∑ ְְְֲֶַָֹ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈

.לאסר  ֱֶֹ

       ¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬
   ¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«

ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc‡Â∑ אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒִ
הרי  לאו, ואם  ׁשּלי, א ּתם  הרי מהם , מב ּדלים  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻא ּתם 
עזריה  ּבן אלעזר  ר ּבי וחבריו. נב ּוכדנאצר  ׁשל  ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָא ּתם 
ּבב ׂשר  קצה  'נפ ׁשי אדם : יאמר  ׁשּלא  מ ּנין ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹא ֹומר :
יאמר : אבל  ּכלאים '! לל ּבׁש אפ ׁשי "אי ְְְֲֲִִִִִִֶַַָֹֹחזיר '!

ּתלמ ּוד  עלי'? ּגזר  ׁשּבּׁשמים  ואבי אע ׂשה  ּומה  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ'אפ ׁשי,
ׁשּתהא  לי", להיֹות  ֿ הע ּמים  מן אתכם  "ואב ּדל  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָל ֹומר :
ּומק ּבל  העברה  מן ּפֹור ׁש ל ׁשמי, מהם  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהב ּדלתכם 

ׁשמים  מלכ ּות  על  .עליו ְִַַָָָֹ

Ôe„aÚ˙Âכב  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú‡ ÔBÎ˙È Ô˜B˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג  ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈa ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁÂ e„Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È ÈÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡ÔB‰Úכד  ˙È Ôe˙Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„Ú ‡Ú‡ d˙È ˙ÈÓÏ ÔBÎÏ dpz‡ ‡‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈLÙ‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ L„e ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈeכה  ‡‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡ÈÚa ÔÈa ÔeLÙ˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ˙ Èc ÏÎe ‡ÙBÚe ‡ÈÚa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈLÙ‡ Èc ‡Ú‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

ÈÈכו ‡‡ LÈc˜ È‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈLÙ‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»



   
    

   

    
    

    
   



עג               

      §¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−
      ́¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«

'B‚Â B‡ Ì‰ ‰È‰ÈŒÈk∑ ּבהם נאמר  ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ֱֶֶַָָ
ּבסקילה , – והתראה  עדים  'ּכרת ': ּולמעלה  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ'מיתה ',

ח ּטאת . – וׁשגגתם  ּבה ּכרת , – התראה  ּבלא  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹמזיד 
'ּכרת ': ּבהם  ׁשּנאמר  מית ֹות  ח ּיבי ּבכל  ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן

.סימ זה "ב  מ "י .סימ ונג "ה  ,פסוקי קדושים ס"ד  פרשת חסלת

‡Bכז ÔÈca ÔB‰ È‰È È‡ ‡˙z‡ B‡ ‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓbÈ ‡‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈiÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

       



     
     

      
     

      
    

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס עוסק בצ"צ כו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... בנוגע למ"ש בעניני החינוך. הנה:

א( בודאי לא היתה כוונתי, שכל החינוך ימסר לאנשים דתים, אלא רק אלו הבת"ס של זרמים 

הדתים.

בזה  יתעסקו  ידועים, אלא שאדרבה,  בלתי  לאנשים  ימסר  כוונתי שהחינוך  היתה  לא  כן  ב( 

דוקא מומחים לחינוך. ועוד יותר, שיוכלו להיות גם אלו האנשים שהתעסקו עד עתה, אלא שיפרידו 

בינם ובין המפלגה, שלא יהי' להחינוך כל שייכות עם ענינים פולטיים. שבזה סרו הקישוים שמזכיר 

כת"ר שי' במכתבו.

ג( מה ששמע ממר גלמן שי' - שנושא שיחתינו הי' החילוק שבין בתי ספר חב"ד והמזרחי בנדון 

- בתוכן  וכלל. וטענתי היתה  זו ישבנו כלל  הנ"ל, הנה פלא הדבר בעיני למאד, כיון שלא על מדוכה 

ונוסח העתק מכתבי שנשלח לכת"ר, אשר מובן שאין לזה כל שייכות לבתי ספר ההולכים בזרם בלתי 

מפלגתי )של חב"ד(.

ד( מצו"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל.



עד

יום ראשון - ז' אייר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' אייר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' אייר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אייר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב אייר
מפרק סו 

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג אייר
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

לשבוע פרשת אחרי־קדושים לכל העולם תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



עה xii` 'f oey`x mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ז' ראשון יום
פרק מה  ,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò äî ÷øô,128 'nr cr.íúàîåè

äî ÷øticedil el xyt` cvik ,owfd epiax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zad`e 'd z`xi ± ald zecn ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez miiwl

dfe d"awda waczdl epevxa yie d"awdl dad` icedil dpyiyke ;'d

ok` `ed dfÎiciÎlry iptn ,zeevn miiwle dxez cenll eze` `ian

f` dyrp ± d"awda waczn

ote`a zeevnde dxezd meiw

dyrp xacd ;"dnyl" ly

,iniptÎiznyp ybxd jezn

dxez ecenila zeig ozepd

itk ,e` .zeevn eneiwae

xyt` ,mcewd wxta epcnly

ote`a d"awdl dad` didzy

`ed ,dpnn d`vezky ,dfk

,zeevn miiwne dxez cnel

,d"awdl gex zgp mexbl ick

lkk zeyrl lczynd oa enk

eia`l mexbl ezlkia xy`

'd z`xie 'd zad` .gex zgp

dxeabe cqg zecnd izy od1ly ezcn `id dad`de cqgd zcn ,

`id d`xide dxeabd zcne ,"iade` mdxa`" `xwpy ,epia` mdxa`

micner ep` eze` ,d"n wxta ."wgvi cgt" ± epia` wgvi ly ezcn

miiwl icedi ly ezexyt`a sqep ote` epyiy ,owfd epax xiaqi ,cenll

ici lr ,`ede ± iniptÎiznyp ybx jezn - ,onyl zeevne dxez

`idy) mingxd zcn ,ytpd ly ziy`xd ziyilyd dcnd zexxerzd

,zeevne dxez eneiw iptl ,xnelk .(epia` awri ly ezcn ,zx`tzd zcn

,eznyp ly iwl`d uevipd lr zepngxd zcn z` epeirxa xxerl eilr

,xzeia dpezgzd dbxcl ± xzeia ddeabd dbixcna exewnn cxiy

wegix zilkz wegxe "dtilw"n ezeig z` lawnd ,seba yalzdl

,eizeaygn ici lr dpikyd zelbl mxb `ed m` ,mb dne ;d"awdn

.xzei dlecb ± eznyp lr zepngxd f`y ,miaehÎ`ld eiyrne eixeaic

lr ,oky .zeevn miiwie dxez cnli ,eznyp lr df zepngx ybx jezne

dxewnl ,dze` dignd iwl`d uevipde dnypd day ,zeevne dxez ici

.`edÎjexa seqÎoi` xe`a

ì úBöîe äøBza ÷ñòì ,Léà éðôì øLé Cøc Lé ãBò,ïîL ¥¤¤¨¨¦§¥¦©£Ÿ©¨¦§¦§¨
,dnype al ly inipt ybx jezn -á÷òé ìL Búcî éãé-ìò©§¥¦¨¤©£Ÿ

,íéîçøä úcî àéäL ,íBìMä-åéìò eðéáà:`id jxcde - ¨¦¨¨©¨¤¦¦©¨©£¦
älçz BzáLçîa øøBòì,zeevne dxez miiwn `edy iptl ± §¥§©£©§§¦¨

,BLôð äiçnä úeäìà õBöéð ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø- ©£¦©¦¦§¥©¦¡Ÿ©§©¤©§
,ziwl`døLàeznyp ly iwl`d uevipd ±Y BøB÷nî ãøé £¤¨©¦§

,`edy,ïéîìò ìk àlînä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiç©¥©©¦¥¨©§©¥¨¨§¦
d`ad zinipt zeiga mze` digne zenlerd lk z` `lnnd -

,mi`xapl m`zen ote`ae zeyalzda,ïéîìò ìk ááBñå- §¥¨¨§¦
on dlrnly zeiga mze` digne zenlerd lk z` siwn

nl dzeida mda zlrete ,mi`xapd,mdn dlrdén÷ àlëå§ª¨©¥
,áéLç àìkseqÎoi` znerl .dne`nl aygp `l ,eiabl lkd - §¨¨¦

lkd aygp ,`edÎjexa
dbixcna ixd ± melkl
seqÎoi` ly ef dlrp
iig `edy ,`edÎjexa
lk z` digne miigd
,mi`xapde zenlerd
zenlerd lk eiable
melkl miaygp mi`xapde
uevipd xewn `ed my ±
,icedi znyp ly iwl`d
,uevipd cxi myne
àëLî"a Laìúðå§¦§©¥§¨§¨

,"àéåçc`xwpd ,seba -2 §¦§¨
`kyn"xer ± "`iegc

:aezky enk ,ytpl yeal ,xerÎ"`kyn" `xwp sebd ik ,ygpd
yeal edfy ,epiid `iegc ("`kyn")e ;"ipyialz xyae xer"
,dcear ici lr ekekif xcrda ,sebd ik ,ygpn ,"`ieg"n akxend

`"l wxta x`ean xacdy itk ,arezne uweyn `ed3sebae -
,iwl`d uevipd yalzd dfkúéìëúa Cìnä éðt øBàî ÷Bçøä̈¨¥§¥©¤¤§©§¦

Y úBqbä úBtìwä úéìëz àeä äfä íìBòä ék ,÷çøää©¤§¥¦¨¨©¤©§¦©§¦©©
ly zeqbd zetilwd lk xy`n qb xzei daxd `ed dfd mlerd

,miipgexd zenlerd,'eë± "e"lta k"ynl dpeekd .ile`" -
owfd epax oeekzn "'ek" dlnay ± `"hily x"enc` w"k zxrd
oezgz" `ed dfd mlerdy xn`p my ,"`ipz"a e"l wxta xaecnl
jxazi exe` xzqd oipra epnn dhnl oezgz oi`y dbixcna
ody `xg`Î`xhqe zetilw `ln `edy cr ltekne letk jyege
ly dbep ztilwn zeig lawn sebdy oeeikne ."'ek ynn 'd cbp
dlecb dcixie ,d"awdn wegixd zilkza `edy ixd ,dfd mlerd
da yi dnvr dcixid .dfk seba yalzdl iwl`d uevipl jka
ly iwl`d uevipd lry dlecbd zepngxl dwitqn daiq meyn
,xeaicae dyrna `hg `l mc` eze`y drya mb z`fe ,dnypd

.daygna `l elit`e¯ ,èøôáezepngx ly ybxa `lnzi ¦§¨
,eznyp lr dlecbåéúBáLçîe åéøeaãå åéNòî ìk ìò økæiLk§¤¦§Ÿ©¨©£¨§¦¨©§§¨

Y Cìî"e ,änä íéáBè àì øLà ,BúBéä íBiî,mlerdøeñà ¦¡£¤Ÿ¦¥¨¤¤¨
íéèäøa4- ""àçî éèéäøa"5svxa - ,mde ,genay zeaygnd ¨§¨¦§¨¦¥Ÿ¨

mda ixd ,gena mixaerd miaehÎ`ld mixedxdde zeaygnd
.d"awd ,mler ly ekln lekiak "xeyw"ìáç á÷òé" ék¦©£Ÿ¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ãåò äî ÷øô÷åñòì ùéà éðôì øùé êøã ùé

åúãî é"ò ïîùì úåöîå äøåúá
åúáùçîá øøåòì 'éîçøä úãî àéäù ä"òà á÷òé ìù
äéçîä úåäìà õåöéð ìò 'ä éðôì íéáø íéîçø äìçú
àìîîä ä"á ñ"à íééçä ééç åøå÷îî ãøé øùà åùôð
áéùç àìë äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë
êìîä éðô øåàî ÷åçøä àéåçã àëùîá ùáìúðå
úåñâä 'åôéì÷ä úéìëú àåä æä"åòä éë ÷çøää úéìëúá
åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìë ìò øåëæéùë èøôáå 'åë
íéèäøá øåñà êìîå äîä íéáåè àì øùà åúåéä íåéî
êùåîä ìùîëå .åúìçð ìáç á÷òé éë àçåî éèéäøá
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.1– "– א קכג, טו. באגה"ק כמבואר – וגבורה ביראה וכן החיצוניות. – חסד הפנימיות, – ˘ËÈÏ"‡."אהבה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2

מהזהר. – פל"א ˘ËÈÏ"‡:3.כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שזהו יל"פ אם בפל"א אף‰ÌÚËצ"ע כפשוטו ˘‰ÔÈÚכאן, נ"ל ויותר אמת,
פל"א. ראה בשיקוץ שהוא מפני – ודחויא – יא י' איוב – להנשמה לבוש שהגוף ע"ש – משכא דנק' –Ô‡ÎÂכוונתו "משכא",¯˜אין

ההפכי". לצד מדבר שהרי וכו' כבע"ח ו.4.למעליותא ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות ˘ËÈÏ"‡"תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.



`xiiעו 'g ipy mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ח' שני יום
,128 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òé ÷ùéå ä"ùæå,128 'nr cr.à"îá

"Búìçð6"lag" .ely "dlgp"d ly "lag"d od l`xyi zenyp - , ©£¨
ecve dlrnl xeyw cg`d ecvy ,lagd enk ,"milag" oeyln
jynp ± lagd ly oezgzd edvwa mikyenyke ,dhnl ± ipyd
ly eznypl qgia ,lekiak ,mb jk ± oeilrd dvwd mb `linn

ik ,"lag" z`xwpd ,icedi
oeilrd wlgde y`xd
enk) dnypd ly xzeia
(lagd ly oeilrd dvwd
seqÎoi`a ,xewna xeyw
oezgzd wlgde ,`ed jexa
yeal ,dnypd "lag" ly

,miyrn ly zelba (sebay) dnypd z` mikyenyk ixd ± seba
"lag" y`x lr mb drtyd jkl yi ± mirx zeaygne mixeaic

,dlrnl dxeywd dnypd xewn lr ,dnypdCLBnä ìLîëå§¦§©©¥
Y ìáçawlgd mb ,xen`k ,jynp ,oezgzd dvwa mikyenyky §¤¤

,icedi ly dnypd "lag"l qgia mb jk ± oeilrd,'eëåile`" - §
± "dkex`a x`anc d"t daeyzd zxb`l ezpeekw"k zxrd

..`"hily x"enc`Y .äðéëMä úeìb ãBñ àeäåici lry §¨©§¦¨
z` micixend ,icedi ly mirxd eizeaygne eixeaic ,eiyrn
xewn) dpikyd mby xacd rityn ± zetilwd zelba eznyp
xdxdie jk lr xkfii mc`yk ,ixd ± .zelba lekiak `id (dnypd

lre eznyp lr zepngx ly xzeia lecb ybx ea xxeri df ,dfa
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zelba eidi l`xyi ipayky ,l`xyi lkl miax mingx ,ikaae
ici lr zelbdn e`vei ,mdizeaygne mdixeaic ,mdiyrn llba

:`edÎjexa seqÎoi` mr ecg`zie ,zeevn meiwe dxez cenil

áeúkä øîàL eäæå9Bì÷ úà àOiå ,ìçøì á÷òé ÷Miå" : §¤¤¨©©¨©¦©©£Ÿ§¨¥©¦¨¤Ÿ
,úBîLpä ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk àéä ìçø ék ,"jáiå- ©¥§§¦¨¥¦§¤¤¦§¨¥§¨©§¨

,"lgx" mya z`xwp ,zenypd lk xewn ,"zeliv`c zekln"
,úeìéöàaL íéîçøä úcî àéäL ,äðBéìòä Búcîa á÷òéå§©£Ÿ§¦¨¨¤§¨¤¦¦©¨©£¦¤¨£¦

íéîçø øøBòîä àeä©§¥©£¦
,äéìò íéaø,awri - ©¦¨¤¨

mingxd zcn `edy
xxern ,"zeliv`"c
± lgx lr miax mingx
.l`xyi zenyp xewn

"Bì÷ úà àOiå"- ©¦¨¤Ÿ
íéîçøä øB÷îì äìòîì§©§¨¦§¨©£¦

,íéðBéìòäly mingxd - ¨¤§¦
mdy ,mingxd zecn b"i
zcnn daxda dlrnl
ik ,"zeliv`"c mingxd
,"zeliv`"c mingxd zcn

b"i ,eli`e .zlaben `id ixde ,"mler" ly mingx zcn `id
xewn mde :zelaben opi`e "mler"n dlrnl od mingxd zecn

,"zeliv`d mler" ly mingxd ly mb ,mingxdáà" àø÷pä©¦§¨©

,íøB÷îe "íéîçøä"zeliv`d mler" ly mingxd zcn - ¨©£¦§¨
b"i ly mingxd zcne .ongx `edy a`d ,"ongxd a`" z`xwp

mingxd xewne a`d ± "mingxd a`" z`xwp mingxd zecn10

`le ,"mingxd a`" mixne` ,cgein oevx zr ly onfa okly)
yexit edf ± .("ongxd a`"
± "'ebe awri `yie" :weqtd
,ezcn z` dlrn awri
mler" ly mingxd
ly mingxl ,"zeliv`d

,mingxd zecn b"i"jáiå"©¥§§
Yick ,dka awriøøBòì§¥

éLîäìeíMî C± §©§¦¦¨
mipeilrd mingxdn

,milaben izladíéîçø©£¦
úBîLpä ìk ìò íéaø©¦©¨©§¨
úñðk øB÷î ìòå§©§§¤¤

òäì ,ìàøNéïúBì ¦§¨¥§©£¨
ïúeìbî11,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ïBéìòä ãeçéa ïãçéìe , ¦¨¨§©£¨©¦¨¤§¥¨

Y àéäL ,ïé÷éLð úðéçáa,"oiwiyp" zpigaàçeø úe÷acúà ¦§¦©§¦¦¤¦¦§©§¨
,àçeøa,gexa gex zewac -áeúkL Bîk12éð÷Mé" : §¨§¤¨¦¨¥¦

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåùéå øîàð æ"òå .äðéëùä úåìâ ãåñ àåäå 'åëå ìáçá
ïëåùä 'ä íù ìò íéáø íéîçø øøåòì åäîçøéå 'ä ìà

.íúàîåè êåúá íúà ïëåùä áéúëãë åðúà

ä"ùæå
àéä ìçø éë .êáéå åìå÷ úà àùéå ìçøì á÷òé ÷ùéå
åúãîá á÷òéå .úåîùðä ìë øå÷î ìàøùé úñðë
øøåòîä àåä úåìéöàáù íéîçøä úãî àéäù äðåéìòä
øå÷îì äìòîì åìå÷ úà àùéå .äéìò íéáø íéîçø
êáéå .íøå÷îå íéîçøä áà '÷ðä íéðåéìòä íéîçøä
úåîùðä ìë ìò íéáø íéîçø íùî êéùîäìå øøåòì
ïãçééìå ïúåìâî ïúåìòäì ìàøùé úñðë øå÷î ìòå
àéäù ïé÷éùð 'éçáá ä"á ñ"à øåà ïåéìòä ãåçéá
åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø úå÷áãúà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ט.6. לב, ז.7.דברים נה, טז.8.ישעי' טז, יא.9.ויקרא כט, –10.בראשית ד" סב, דברים ˘ËÈÏ"‡."לקו"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעלותן' מעתיק – זה מפ' קטע ומפרש שמעתיק כג) ע' (לאיכה השירים Ô˙„È¯ÈÓ.".12'"הצ"צ שיר

ב. א,



עז xii` 'g ipy mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ח' שני יום
,128 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òé ÷ùéå ä"ùæå,128 'nr cr.à"îá

"Búìçð6"lag" .ely "dlgp"d ly "lag"d od l`xyi zenyp - , ©£¨
ecve dlrnl xeyw cg`d ecvy ,lagd enk ,"milag" oeyln
jynp ± lagd ly oezgzd edvwa mikyenyke ,dhnl ± ipyd
ly eznypl qgia ,lekiak ,mb jk ± oeilrd dvwd mb `linn

ik ,"lag" z`xwpd ,icedi
oeilrd wlgde y`xd
enk) dnypd ly xzeia
(lagd ly oeilrd dvwd
seqÎoi`a ,xewna xeyw
oezgzd wlgde ,`ed jexa
yeal ,dnypd "lag" ly

,miyrn ly zelba (sebay) dnypd z` mikyenyk ixd ± seba
"lag" y`x lr mb drtyd jkl yi ± mirx zeaygne mixeaic

,dlrnl dxeywd dnypd xewn lr ,dnypdCLBnä ìLîëå§¦§©©¥
Y ìáçawlgd mb ,xen`k ,jynp ,oezgzd dvwa mikyenyky §¤¤

,icedi ly dnypd "lag"l qgia mb jk ± oeilrd,'eëåile`" - §
± "dkex`a x`anc d"t daeyzd zxb`l ezpeekw"k zxrd

..`"hily x"enc`Y .äðéëMä úeìb ãBñ àeäåici lry §¨©§¦¨
z` micixend ,icedi ly mirxd eizeaygne eixeaic ,eiyrn
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ב. א,

xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט' שלישי יום
פרק מו  ,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã ùéå åî ÷øô,dq 'nr cr.êìîä

,"eäét úB÷éLpî"cegi"dy ,d"awdn zywan l`xyi zqpk - ¦§¦¦
zewiyp"a ."oiwiyp" ly ote`a didi d"awd mr l`xyi ipa ly
,dtl dtny zipevigd zewiacd wx `l dpyi (dtl dtn) "edit
cg` ly dtd lad ly ,(gex) "`gex" ly zewiac mb `l`

± .ezlef ly dtd lada
ly cegia mb xacd jk
dnyp oia "oiwiyp"
dxez ici lr ,d"awdl

- zeevne,eðéäc§©§
íãàä øeac úeøM÷úä¦§©§¦¨¨¨
,"äëìä Bæ ¯ 'ä øáã"a¦§©£¨¨
ly exeaic edfy -
enk edfe ,d"awd
dtn oiwiyp" ly zewiacd

,"dtlY ïëåxac eze` §¥
zecg`zda mbäáLçî©£¨¨

Y,mc`d ly¯ ,äáLçîa,dxeza xedxdd ici lr ,d"awd ly §©£¨¨
mb okeY äNòîemc`d ly,äNòîa,d"awd ly -àeäL ©£¤§©£¤¤

¯ ,úBönä äNòîdyrnd micg`zn ,zeevn ziiyr ici lr ©£¥©¦§
.dlrnly dyrnd zpigaa icedi lyä÷ãvä äNòî èøôáe¦§¨©£¥©§¨¨

,ãñçåziyrp ,cqg dyere dwcv ozep icediy ici lry - ¨¤¤
ly dyrnd zpiga oial ely dyrnd oia zcgein zecg`zd

.d"awd,àðéîé àòBøc ãñçclekiak `id cqgd zcn ,oky - §¤¤§¨§¦¨
"ilk" `ed ± mc`d ly cqgde ,"zipnid rexfd" dlrnl

d"awd ly "`pini `rexc"l13Lnî ÷eaç úðéça àeäå .14- , §§¦©¦©¨
,"weaig" `ed ,ely dad`d iiehian cg`y ,mc`a xacdy enk
,dlrnly cqgd wagn lekiak jk ± ad`pd z` wagn ade`d

,cqge dwcv dyery icedid z`áeúkL Bîk15Bðéîéå" : §¤¨¦¦
,"éð÷açzcqge oini zpiga `idy ,d"awd ly "epini ci" - §©§¥¦

,ize` zwagn ,dlrnlyúáLçîe øeaãa äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨§¦©£¤¤
ïeiòä,dxezay lkya -Y .Lnî ïé÷éLð úðéça ïäo`k ,oky ¨¦¥§¦©§¦¦©¨

:mipte`d ipya `ed cegid
ly exeaic eay ote`d
xeaica cg`zn mc`d
dxez edfy ,dlrnly
ici lr `a "cegi"dy)
;(dxez ixaca xeaicd
"`gexa `gex" ly cegide

gex)ezaygn ± (gexa
mc`d ly elkye
daygna micg`zn
ici lr ,dlrnly lkyae
`idy ,dxezd lky zpad

ynn "oiwiyp" zpiga idefe ,d"awd ly elkye eznkg16.,äpäå§¦¥
Y äæ-éãé-ìòzexxerzde ,eznyp lr mingx xxeri icediy ©§¥¤

ici lr ixd ± zeevn meiwle dxez cenill eze` `iaz ef mingx
- ef mingx zexxerzd"äaø äáäà" úðéçáì àáì ìBëé̈¨Ÿ¦§¦©©£¨©¨

,Baì úelbúäa,d"awdl dlecbd dad`d z` eala yibxiy - §¦§©¦
áéúëãk17:aezky enk -,"íäøáà úà äãt øLà á÷òéì" §¦§¦§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨

drya :`id ,icedi ly eytp zeipgexa df weqt zernyn -
"dzectl" mikixve ,mlrda ,dad`d zcn ,mdxa` ly ezcny
dict lretd `ed ,mingxd zcn `edy ,awri ixd ± dzelble
± dad`d z` milbn ± mingx zexxerzd ici lry ,ef zelbzde

,mdxa` ly ezcn:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.åî ÷øtdxez miiwl cvik ,ztqep jxc ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
:epia` awri ly ezcn ,mingxd zcna ± ald ybx jezn ,"jaala" zeevne

dxez miiwl ,df ybx jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx xxerl

dnypd xewn z` `ivedle dxewnl dnypd z` aiydl ick ,zeevne

.miaehÎ`ld eiyrne eixeaic ,eizeaygn awr ,myl dlbedy ,zelbn

jxc zniiwy ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,e"n wxta

ezad` z` xxerl ± (c`n c`n daexwe) ytp lkl deeyd ztqep

zadlyÎadl zad` jez eala zelbzda didzy ,icedi ly zxzeqnd

gvple cenrl oke ,zeevne dxez meiwl eze` `iaz ef dad`e .d"awdl

.'d zcear ipiprl mirixtnd ,miipevigde miiniptd ,minxebd lk z`

zlefl dlbn edyinyk ,mc`d rahay myky ± ezeppeazd ici lr ,z`fe

;eil` zlefdn zxfeg dad` ,`linn ,oinfn df ixd ± dwfg dad`

eitlky dfe ,xzeia lecb mc` `ed dad`d z` dlbny df m` cgeinae

ea xacd xxeri i`cea ixd ,xzeia zegp mc` `ed dad`d z` milbn

,daxda daexn dcnae ,dfÎjxcÎlr ± lecbd mc`l dwenr zxfeg dad`

,d`xne ,d`xdy zlaben izlade dlecbd dad`l qgia zeidl jixv

mipeilrd lkn mda xga d"awdy dnn lgd ,l`xyi ipal d"awd

ef dad` .zeevnde dxezd z` mdl ozpe mixvnn m`ived ,mipezgze

ly ef ezad` lr i`ceay ixd ± mipnfd lka l`xyi ipal d"awd d`xn

wliq d"awdy myke ;d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa xxerl ,d"awd

ipal ,oezgzd mc`l ezad` llba ,mlerd z`ixal zeripnd lk z`

z` wlql l`xyi ipa lr jk ± (h"n wxta dkex`a x`eank) l`xyi

"`ipz"d ixeriya) cenll elgdyk .'d zcearl mirixtnd minxebd

z` xtqd xagn dptd ,e"n wxt (zixad zevx`a ,xz`d ilb lrn
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יט.1. כז, פי'2.משלי לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר
כמו  מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו' התרגום
לשלול  היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). שוחקות "פנים – המצודות

ËÂ˘Ù‰ 'ÈÙ‰– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ליישב איך ועצ"ע .„ÓÏÏ
ובמילא וכו'. להתנהג ואיך פי'מוסר זה כתוב (‰Â¯‡‰גם כן לפנים, הפנים טובה ˆ"Ïשכמים תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל כמה מהם – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו ÏÏÎוכיו"ב. 'È‡¯ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד
˘¯ÙÓÂ" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו הפרטים, בכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –˙„Ó· ‚Â‰‰ Ú·Ë

ÏÎלעבודה (ואפי' הפי'˜Ï‰אדם" אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב משא"כ לזה, לב שימת ורק – זקוק אין
‰‡¯Â‰‰Âכיון בדא"פ: לע"ע ˘·Ú·Ëי"ל אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר להשתדל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו
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יט.1. כז, פי'2.משלי לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר
כמו  מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו' התרגום
לשלול  היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). שוחקות "פנים – המצודות

ËÂ˘Ù‰ 'ÈÙ‰– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ליישב איך ועצ"ע .„ÓÏÏ
ובמילא וכו'. להתנהג ואיך פי'מוסר זה כתוב (‰Â¯‡‰גם כן לפנים, הפנים טובה ˆ"Ïשכמים תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל כמה מהם – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו ÏÏÎוכיו"ב. 'È‡¯ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד
˘¯ÙÓÂ" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו הפרטים, בכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –˙„Ó· ‚Â‰‰ Ú·Ë

ÏÎלעבודה (ואפי' הפי'˜Ï‰אדם" אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב משא"כ לזה, לב שימת ורק – זקוק אין
‰‡¯Â‰‰Âכיון בדא"פ: לע"ע ˘·Ú·Ëי"ל אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר להשתדל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו

xii` 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י' רביעי יום
,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr.'åëå àôåâå

¯ ,Cìnä ìëéä Bìëéäì Bñéðëîe ,BútLàîjlnd lkidae ¥©§¨©§¦§¥¨¥©©¤¤
eze` qipkn `ed ,envr¯ ,øãçî íéðôì øãçihxtd excga ¤¤¦§¦¥¤¤

,iyi`deì ñðëð øNå ãáò ìk ïéàL íB÷îãçéúîe ,íL ¨¤¥¨¤¤§©¦§¨§¨¦§©¥
÷eMðå ÷eaçå ézîà áeø÷å ãeçéa íL Bnòwagn jlnd ± ¦¨§¦§¥£¦¦§¦§¦

`ede ,ewypne eze`
,ewypne jlnd z` wagn
àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨

àçeøamiwaczn mde ± §¨
,gexa gex micg`zne
Y Lôðå áì ìëa§¨¥¨¤¤
d`xn dfk lecb jlnyke
aexiwe efk dlecb dad`
zegp mc`l dfk lecb

- ixd ,dfk-úçà-ìò©©©
øøBòúzL änëå-änk©¨§©¨¤¦§¥
äìeôk äáäàä àìénî¦¥¨¨©£¨§¨
èBéãää áìa úìtëîe§ª¤¤§¥©¤§

ä Lôð ìà äfä íéLðà ìôLeCìn3Lôpä úeøM÷úäa , §©£¨¦©¤¤¤¤©¤¤§¦§©§©¤¤
àaìc à÷îòî Lôðå álî Lnî,ald wnern ±.õ÷ ïéàì ©¨¦¥¨¤¤¥¨§¨§¦¨§¥¥

Baì íà óàåjlnd d`xn eil` ,heyt mc` eze` ly ± §©¦¦
`ed ,efk dad`¯ ïáàä áìkxxerzn jk lk zelwa `le §¥¨¤¤

:z`f lka ± zlefl dad` iybxa ealñné ñnä,eal ±äéäå ¨¥¦©§¨¨

úáäàì Lnî Lôpä úBìëa íénk BLôð CtzLúå ,íéîì§©¦§¦§©¥©§©©¦¦§©¤¤©¨§©£©
¯ :Cìnä,ote`a didz ,jlnl eala xxerzzy dad`d ©¤¤

epax xiaqi oldl .jlnd l` ytpd zelka jtzyz eytpy
,mce xya jln ly ,lyna mixen`d mihxtd lky ,owfd
dlrp dcnae ,mpyi
jln ly ,lynpa ,xzeia
,d"awd ,miklnd ikln
lk ly lecbd jlnd
dad` d`xdy ,mlerd
,l`xyi mrl efk dlecb
avna eidy drya
mzeida ,xzeia zegpd
myn m`ivede ,mixvna
zebixcnl mze` dlrde
zrya xzeia zelrpd
ici lry ,dxez ozn
micg`zn zeevne dxez
f` wx `le .zecg`zd ly xzeia dlrpd dcna l`xyi ipa
ipa oial d"awd oia df avn miiw ,dry lkae onf lka `l`
mink" ly ote`a ,xen`d lka zewnrzdd jkitle ± l`xyi
xzeia dlecb dad` ,l`xyi ipaa zxxern ± "miptl miptd

.d"awdl

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäålyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd jlnd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëe§¨©¦¨©¤

,heicd eze`l d`xn jlndy dad`d ote`aãàî øúé ìBãâå§¨¨¥§Ÿ
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëalyna miriten mixacdy itkn §¦§¥¦§©¦§¥¥

,jlnd.eðéäìà eðì äNò̈¨¨¡Ÿ¥
ipal d`xd d"awd ±
dlecb dad` ,l`xyi
xy`n ,leab ila ,daxda

.lynay dad`d ote`ék¦
¯ ,ø÷ç ïéà Búlãâì¦§ª¨¥¥¤
`id d"awd ly ezlecb
zpade xwgn dlrnl
mixacdy ± jk ,lkyd

ly ezelcb ,lynpay `l` ,axe lecb jln lyna mdy enk md

ly ezelcb xy`n jexrÎoi`a dlrnl `id ,d"awd ,jlnd
jlna xaecny ,lynl d`eeydae ;lecbd mceÎxya jlnd
daxda jlen `edy ,"axe" mb `l` "lecb" wx `l `edy
xzei daxe dlecb dcna df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn

- oky ,jexrÎoi`aeäéàå§¦
ááBñå ïéîìò ìk àlîî§©¥¨¨§¦§¥

¯ ,ïéîìò ìkd"awd ¨¨§¦
lk z` siwne `lnn

;zenlerdøäfî òãBðå§©¦Ÿ©
¯ ,ì"æ é"øàäå LBãwä©¨§¨£¦©

,zece`úBìëéää éeaø± ¦©¥¨
zebixcn md "zelkid"
mler lka zeillk

,mipeilrd zenlerdníìBò ìëáe ,øtñî ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥¦§¨§¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúôùàî åîéøîå åîé÷îå åéãçé åéøù ìë íò åãåáë
íå÷î øãçî íéðôì øãç êìîä ìëéä åìëéäì åñéðëîå
ãåçéá íù åîò ãçééúîå íùì ñðëð øùå ãáò ìë ïéàù
àçåøá àçåø úå÷áãúàå ÷åùéðå ÷åáéçå éúéîà áåøé÷å
äìåôë äáäàä àìéîî øøåòúúù å"ëàò ùôðå áì ìëá
êìîä ùôð ìà äæä íéùðà ìôùå èåéãää áìá úìôåëîå
àáìã à÷îåòî ùôðå áìî ùîî ùôðä úåøù÷úäá
íéîì äéäå ñîé ñîä ïáàä áìë åáì íà óàå .õ÷ ïéàì
úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå

:êìîä

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
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זו 3. ולא הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה שליט"א הרבי לומד – לכך בהתאם
"קרוב אלא "קרוב", שזה הדברÓ‡„בלבד "קרוב מזו: ויתירה ,"„‡Ó „‡Ó לכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים. כמים של הכללית ההתבוננות מצד הדבר"‡ÏÎ·„Áנפש " ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,
" קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם שווים Ó‡„גם יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

בהם  לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה,
" פעם ועוד להקב"ה; יותר Ó‡„אהבה נחותה האדם של והבנתו שבמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "

הדבר קרוב –¯˙ÂÈ גדולה אהבה בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר
האהבה  כשמעורר – "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה.



`xiiפ 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bîëe ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø ìëéäå§¥¨¦§¨©§¨¦§¥¥§©§¦§
àøîba áeúkL4¯ áéúk :aezk5:¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä" ¤¨©§¨¨§¦£¥¦§¨¦§¨

?ely mik`lnd icecbl xtqn yidáéúëexne` xg` weqte ±6: §¦
¯ ,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé ïéôìà óìà"sl` ¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¢¨¦

,eze` miynyn mitl`
micner zeaax `eaixe
weqtdn gken ,ixd ;eiptl
xtqn miiwy ,ipyd
xtqndy `l` ,laben
,xzeia axe lecb `ed
oey`xd weqta eli`e
xtqn mdl oi`y aezk

llk?épLîe`xnbde ± §©¥
:zvxznïéôìà óìà"¤¤©§¦

ãeãb øtñî ¯ "'eëå§¦§©§
¯ ,ãçàaezky dn ¤¨

oitl` sl`" ipyd weqta
xtqna xaecnd "'eke
dpgnay mihxtd

,cg` mik`lnìáà£¨
¯ ,øtñî ïéà ¯ åéãeãâì¦§¨¥¦§¨
lr xaecn oey`xd weqta

.llk xtqn oi` mdle ,zepgn ± "eicecb"àìk dén÷ ílëå§ª¨©¥§¨
¯ ,éáéLç Lnîiabl melkl miaygp ,mixen`d dl` lke ©¨£¦¥

,d"awdLnî ãçà øeac ìehák ,Lnî úeàéöna íéìèáe§¥¦¦§¦©¨§¦¦¤¨©¨
¯ ,dúeîöòå úøaãîä Lôpä úeäî éaâìz` zllek ytpd §©¥¨©¤¤©§©¤¤§©§¨

,xeaicd gekdøeac äéäL ãBòa,ytpd ly ±ïéãò §¤¨¨¦¨£©¦
:úeëéøàa ìéòì økæpk ,álä úcîçå ïBöøa Bà dzáLçîa§©£©§¨¦§§¤§©©¥©¦§¨§¥©£¦

¯xeaicl oi` dnk cr ,`"ke 'k miwxta zekix`a x`azpy itk
mc`dy ixg`l mb ,zxacnd ytpd iabl llk jxr cigie cg`
lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp `id f`y) dlnd z` `hia xak
,jkn xzeie ,zxacnd ytpd jeza oiicr `vnp xeaicdyk oky
xeaicdyk ± jkn xzeie ,daygna oiicr `vnp xeaicdyk -
mc` ,oky .xeaicd raep dl` lkny) ald zcnga oiicr `vnp
dvex `edy dne daygna dfÎiptl ayeg `edy dn xacn
lha df cg`e cigi xeaic ± mye (xacl eala ok iptl cnege
epnn ,xeaicd ,dlrnl mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl
cinz lelk ± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd miige mixvep

;ixnbl ze`ivna lha `ed `linne ,exewnaílëålk ± §ª¨

,mik`lnd¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBL,d"awd ly £¦©¥§§
"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯dpeekd "ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl¯ ,Bnò ìàøNé íäz` `ln d"awd ¥¦§¨¥©
.my l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`d lkék¦

àeä-Ceøa-LBãwä çépä¦¦©©¨¨
úàzenlerd ±íéðBéìòä ¤¨¤§¦

úàåzenlerd ± §¤
¯ ,íéðBzçzäoi` :xnelk ©©§¦

mipeilrd zenlerd
zilkz mieedn mipezgze
d"awd ly dpeekd

,mlerd z`ixaaàìå§Ÿ
íà-ék ílëa øçä©§ª¨¦¦
íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨

¯;l`xyi ipa e`vnp my
dnl d`eeyda z`fe
jlndy ,lyna xn`py
z` `ivene dlrn
"miyp` ltye heicd"d
`ived d"awde ± dty`n

mixvnn mze`¯ ,'eë éãé-ìò àìå Càìî éãé-ìò àìlr `l Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥
lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera `xap `edy ,j`ln ici

,"zeliv`d mler" zbixcn `edy ,gily ici-LBãwä àlà¤¨©¨
ì ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-CeøaáeúkL Bîk ,íL8ãøàå" : ¨¦§§©§¨©§¨§¤¨¨¥¥

¯ ,"'Bâå Bìéväìmixvnl izcxi invr ip` :xne` d"awd §©¦§
"heicd yi`"d z` mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl
cegi"a ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n
lynpa mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb

-Lôpä úeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§©¤¤
Lnîiabl mb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ± ©¨

"ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak d"awd
z` ,"iytp" z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaiz iy`x)

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd,äôì ät ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦¤§¤
¯,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eityøaãì§©¥

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáãcg`zn ,dxez cnele xacn icediy drya §©£¨¨
myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic
,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay
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íéøîà éèå÷éì
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå :úåëéøàá
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
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שזה  בודאי – מלך נזכרות הוא האהבה, את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר
אנשים", "שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם
זו  שלא מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך
צריך  שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד
בפרקים  שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר

דובר נחותות,˘‡ÂÏÈÙהקודמים האדם  של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ·,להיפך מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש
אם  כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" ל"שימת
ב.4. יג, ג.5.חגיגה כה, י.6.איוב ז, ג.7.דניאל ו, ח.8.ישעי' ג, שמות



פי xii` 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bîëe ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø ìëéäå§¥¨¦§¨©§¨¦§¥¥§©§¦§
àøîba áeúkL4¯ áéúk :aezk5:¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä" ¤¨©§¨¨§¦£¥¦§¨¦§¨

?ely mik`lnd icecbl xtqn yidáéúëexne` xg` weqte ±6: §¦
¯ ,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé ïéôìà óìà"sl` ¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¢¨¦

,eze` miynyn mitl`
micner zeaax `eaixe
weqtdn gken ,ixd ;eiptl
xtqn miiwy ,ipyd
xtqndy `l` ,laben
,xzeia axe lecb `ed
oey`xd weqta eli`e
xtqn mdl oi`y aezk

llk?épLîe`xnbde ± §©¥
:zvxznïéôìà óìà"¤¤©§¦

ãeãb øtñî ¯ "'eëå§¦§©§
¯ ,ãçàaezky dn ¤¨

oitl` sl`" ipyd weqta
xtqna xaecnd "'eke
dpgnay mihxtd

,cg` mik`lnìáà£¨
¯ ,øtñî ïéà ¯ åéãeãâì¦§¨¥¦§¨
lr xaecn oey`xd weqta

.llk xtqn oi` mdle ,zepgn ± "eicecb"àìk dén÷ ílëå§ª¨©¥§¨
¯ ,éáéLç Lnîiabl melkl miaygp ,mixen`d dl` lke ©¨£¦¥

,d"awdLnî ãçà øeac ìehák ,Lnî úeàéöna íéìèáe§¥¦¦§¦©¨§¦¦¤¨©¨
¯ ,dúeîöòå úøaãîä Lôpä úeäî éaâìz` zllek ytpd §©¥¨©¤¤©§©¤¤§©§¨

,xeaicd gekdøeac äéäL ãBòa,ytpd ly ±ïéãò §¤¨¨¦¨£©¦
:úeëéøàa ìéòì økæpk ,álä úcîçå ïBöøa Bà dzáLçîa§©£©§¨¦§§¤§©©¥©¦§¨§¥©£¦

¯xeaicl oi` dnk cr ,`"ke 'k miwxta zekix`a x`azpy itk
mc`dy ixg`l mb ,zxacnd ytpd iabl llk jxr cigie cg`
lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp `id f`y) dlnd z` `hia xak
,jkn xzeie ,zxacnd ytpd jeza oiicr `vnp xeaicdyk oky
xeaicdyk ± jkn xzeie ,daygna oiicr `vnp xeaicdyk -
mc` ,oky .xeaicd raep dl` lkny) ald zcnga oiicr `vnp
dvex `edy dne daygna dfÎiptl ayeg `edy dn xacn
lha df cg`e cigi xeaic ± mye (xacl eala ok iptl cnege
epnn ,xeaicd ,dlrnl mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl
cinz lelk ± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd miige mixvep

;ixnbl ze`ivna lha `ed `linne ,exewnaílëålk ± §ª¨

,mik`lnd¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBL,d"awd ly £¦©¥§§
"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯dpeekd "ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl¯ ,Bnò ìàøNé íäz` `ln d"awd ¥¦§¨¥©
.my l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`d lkék¦

àeä-Ceøa-LBãwä çépä¦¦©©¨¨
úàzenlerd ±íéðBéìòä ¤¨¤§¦

úàåzenlerd ± §¤
¯ ,íéðBzçzäoi` :xnelk ©©§¦

mipeilrd zenlerd
zilkz mieedn mipezgze
d"awd ly dpeekd

,mlerd z`ixaaàìå§Ÿ
íà-ék ílëa øçä©§ª¨¦¦
íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨

¯;l`xyi ipa e`vnp my
dnl d`eeyda z`fe
jlndy ,lyna xn`py
z` `ivene dlrn
"miyp` ltye heicd"d
`ived d"awde ± dty`n

mixvnn mze`¯ ,'eë éãé-ìò àìå Càìî éãé-ìò àìlr `l Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥
lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera `xap `edy ,j`ln ici

,"zeliv`d mler" zbixcn `edy ,gily ici-LBãwä àlà¤¨©¨
ì ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-CeøaáeúkL Bîk ,íL8ãøàå" : ¨¦§§©§¨©§¨§¤¨¨¥¥

¯ ,"'Bâå Bìéväìmixvnl izcxi invr ip` :xne` d"awd §©¦§
"heicd yi`"d z` mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl
cegi"a ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n
lynpa mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb

-Lôpä úeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§©¤¤
Lnîiabl mb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ± ©¨

"ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak d"awd
z` ,"iytp" z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaiz iy`x)

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd,äôì ät ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦¤§¤
¯,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eityøaãì§©¥

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáãcg`zn ,dxez cnele xacn icediy drya §©£¨¨
myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic
,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay
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íéøîà éèå÷éì
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå :úåëéøàá
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
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שזה  בודאי – מלך נזכרות הוא האהבה, את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר
אנשים", "שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם
זו  שלא מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך
צריך  שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד
בפרקים  שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר

דובר נחותות,˘‡ÂÏÈÙהקודמים האדם  של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ·,להיפך מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש
אם  כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" ל"שימת
ב.4. יג, ג.5.חגיגה כה, י.6.איוב ז, ג.7.דניאל ו, ח.8.ישעי' ג, שמות

xii` `"i iying mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"א חמישי יום
,130 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðùã÷ øùà ù"æå,eq 'nr cr.íäééçá

qgia mb xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly "gex"dy
:dxezl¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzecg`zde zewiac"gex" §¦§©§¨§¨

,dlrnly "gex" zpiga mr mc`dúòéãéå äøBzä úâOä àéä¦©¨©©¨¦¦©
¯ ,Búîëçå BðBöøoiadl ick ,dbyd jezn dxez micnely drya §§¨§¨

mircei ,dxezd lky z`
ly eznkge epevx z` jka
ly dkldd wqt ± d"awd
e` xyk df xacy ,dxez
d"awdy ,oevxd edf ,leqt
;xacd didi jky dvex
,dkld dze`ay "lky"de
,d"awd ly eznkg `ed

¯ ,Lnî ãç àlëcepevx §ª¨©©¨
ici lre ± envr d"awd mr cg` xac md d"awd ly eznkge
.envr lekiak d"awd mr ,gexa gex ,l`xyi ipa micg`zn ,dxez

¯ ,÷eaç úðéçáa íâåmr cg`zne cgiizn icediy "cegi"d §©¦§¦©¦
lynl enk ,"weaig" zpigaa mb `ed ,zeevne dxez ici lr ,d"awd

- eizerexfae eteba exag z` wagn mc`úBönä íei÷ àeä¦©¦§
ç"îøa úBiNòî248 ±¯ ,íéøáàdrya ,f`y ± mc`a mpyiy ©£¦¦§¨¥¨¦

oipr meyn jka yi ,eixa` g"nxa ,zeiyrn zeevn miiwn icediy
z` miwagn ,lekiak dlrnly mixa`d g"nxy ,"weaig" ly

;eixa` g"nxàkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc248 ± ¦§¨¦¦¥§¨¥¨¦§©§¨
,lekiak dlrnly ,"jln"d ixa` 248 od dyrdÎzeevnøkæpk©¦§¨

¯ .ìéòì:ely ytpa gekl ilk `ed mc` xa`y enky ,b"k wxta §¥
jk ,d`ld jke ,drinyd gekl ± ofe`d ,di`xd gekl ilk ± oird
ilk `id devn lk ,mb
zcgein dkyndl cgein
dvexy ,oeilrd oevxd ly
.devn dze` miiwi icediy

ïé÷ìçð ììk Cøãå248 ± §¤¤§¨¤§¨¦
,dyrdÎzeevnììLL §¨Ÿ

ìàîNe ïéîé :úBðéça§¦¨¦§Ÿ
ïéc ãñç ïäL ,òöîàå§¤§©¤¥¤¤¦

¯ ,íéîçøody zeevn opyi ©£¦
.d`ld jke ,"l`ny" zpigan ody zeevn yie ,"oini" zpigan
,mingx ± "rvn`"e ,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg `id "oini" zpiga

:mde ,irvn`d ewd.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøz"zerexf" izy ± §¥§¦§¨§
.seb ± mingxe ,zil`ny rexf ± dxeab ,zipni rexf ± cqg ,sebe
exag z` wagn `edy jka `hazn mc` ly eweaigy myk ,ixd
izy ± "oirexc oixz"dy ,dlrnl mb jk ,etebae eizerexf izya
z` "miwagn" ,zeevnay ,dlrnly ,sebde ± "`teb"e ,zerexfd

.zeevnd z` miiwnd icedid

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaøLà" §¤¤§¦£¤
¯ ,"åéúBöîa eðLc÷d"awdycwn"epycw" .eizeevna epze` ¦§¨§¦§¨

ixd" ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw oeyln
z`zycewn:`ed xacd zeevna mb ixdy ,"Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥

úãçéî úBéäì äMà¦¨¦§§ª¤¤
Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò¦§¦¨§

áeúkL9BzLàa ÷áãå" : ¤¨§¨©§¦§
Y "ãçà øNáì eéäå§¨§¨¨¤¨
zecg`zd o`k yiy ,ixd
miidp mdy cr ,d`ln

."cg` xyal"Lnî äëk̈¨©¨
ici lry "cegi"d enk ±

,oiyeciwïk ìò øúéå§¤¤©¥
Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì§¥¥¦¤¤
ú÷ñBòä úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¤¤
Lôðå úBöîe äøBza©¨¦§§¤¤

¯ ,ìéòì íéøkæpä ïäéLeáìe úéðeiçämicg`zn mlek mdy ©¦¦§¥¤©¦§¨¦§¥
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa"uw oi`l xzi" `ed df cegi ± §¥¨

yi` ly cegid z` oiivn owfd epax .dy`e yi` ly cegidn
dfe ,xzeia wfgd cegid ote` edf zeinybay iptn ,dy`e

.oiyeciw oeyla x`ezníBìMä-åéìò äîìL ìéLîä ïëìå§¨¥¦§¦§ŸŸ¨¨©¨
äæ ãeçé ,"íéøéMä øéL"aici lr d"awde l`xyi ly ± §¦©¦¦¦¤

,zeevne dxez¯ ,älëå ïúç ãeçéì:`edyä÷éáãa± §¦¨¨§©¨¦§¥¨
,zipevig `idy zewiacä÷éLç,inipt xzei `edy wyg"a ©¦¨

äöéôçå,xzei cer inipt `edy "utg"a ±.÷eMðå ÷eaça± ©£¥¨§¦§¦
"awd mr icedi ly ecegia mpyi ,mixen`d mixacd lkd

dxez miiwn `edyk
:lirl epcnl .zeevne
`ed "epycw" dlndy
enk ,"oiyeciw" oeyln
"cegi"dy ,dhnl xacdy
."oiyeciw" ici lr dyrp
,owfd epax xiaqi oldl
,o`k "epycw" dlnay
dbixcnl mb mipeekzn

dyecwaycwzn da ,
ici lr dlrzne icedi
zbixcn ± zeevne dxez

:zenlern zlcaene zenlerdn dlrnly "ycw"eäæå§¤
íéøîBàL¯ ::devn lr mikxanykeðLc÷ øLà" ¤§¦£¤¦§¨

¯ ,"åéúBöîadlndyepycw,drnynúìòîì eðìòäL §¦§¨¤¤¡¨§©£©
-Ceøa-LBãwä ìL BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøa ïBéìòä Lã÷Ÿ¤¨¤§¨¤¦§ª¨¤©¨¨

äMã÷e ,Bîöòáe BãBáëa àeä,"dyecw" dlnd ±àéä ¦§§©§§ª¨¦
ììcáî àeä àeä-Ceøa-LBãwäM äî ,äìcáä ïBL± §©§¨¨©¤©¨¨ª§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá

.'åëå àôåâå ïéòåøã

íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
úåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
ïëìå .ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
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כד.9. ב, בראשית



`xiiפב a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב שישי יום
,eq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùã÷ä çåøá óñà ù"æå,132 'nr cr.[úåìéöàä

,dlrnle¯ ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça àéäå ,úBîìBòäî¥¨¨§¦§¦©¥¨¨§¦
,zenlerd lk siwn¯ ,ïäa Laìúäì ìBëé BðéàM äîoi` ©¤¥¨§¦§©¥¨¤

rityne lret `l` ,zenlera zeinipta yalzdl ezlekia
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íéâeðòúa äaødad` ± ©¨§©£¦

beprz ytpl yi day
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¯ ,Là éôLøk,zewl`l §¦§¥¥
CkcæpL íé÷écvä úcîk§¦©©©¦¦¤¦§©¥

¯ ,íøîçdrya ¨§¨
miniiwn miwicvdy
miyibxn ,ok` ,md ,devn
ytpd ji` ,"cegi"d z`
lr d"awd mr zcg`zn
df xace ,devnd ici

dlecb dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa rityn
mpi`y ,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl xzeia
mda xxern xacd oi` ± devnd meiw zrya "cegi"a miyibxn

,dad`e d`xiòãBpëå,recike ±ì àeä úòcLäLbøä ïBL §©©¤©©§©§¨¨
àeäå ,Lôpa,ytpay ybxde "zrc"d zpiga ±ãñç ììBk ©¤¤§¥¤¤

Y äøeáâeopyiy dryay ± d`xi ± "dxeab"e ,dad` ± "cqg" §¨
e` ,mibeprza dax dad` ,xen`k ,xxern df ,dybxde zrc
ip`e"y oeeikn ,j` .cgte dzni` ± d`xie ,y` ityxk dad`
xxern xacd oi` ± dybxdde zrcd ia oi`yk ,"rc` `le xra

,j` ± "zrc"d on mi`ad dad`e `xen iaéðà" ïë-ét-ìò-óà©©¦¥£¦
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éLçé àì CLçäæáe ."jnî Cicedi lkly ,epcnly dna ± Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨¨¤
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äëàìî øeqà LðòŸ¤¦§¨¨
çñôa õîçå úBúaLa§©¨§¨¥§¤©

¯ ,Lôð ìëì äåMäeze` ©¨¤§¨¤¤
ribn didy xeng yper

wicvlmelyeÎqg did el
e` zaya dk`ln dyer
eze` ,gqta ung lke`
"xea"l ribn xeng yper

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`d mr"leéôì§¦
úaL úMã÷ øBà øéàî øeîb õøàä íòå øea Lôða óàL¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨

úøëa BLôða ïBcðå ,áBè-íBéå,gqta ung zlik` lr ± §§¦§©§§¨¥
äìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò18¯ , §¦¨©¦§ª¨
dxi`ndzexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpaoi`y`edyibxn

`id z`f lka ,dyecwadxi`neze` ozip recn oaen okl ,eytpa
lr ,mbet `ed mb ik ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper

.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk icieäMî íâå§©©¤
õîç±,gqtaäö÷î ìeèìè Bà19¯,zayaäMãwa íâBt ¨¥¦§ª§¤¥©§ª¨

BLôð ìòL,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ±úMã÷a ¤©©§§¦§ª©
eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð,l`xyi ipa lk itlk ± ¤¤©©¦¦¨©©§ª¨

e` ,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna
zexnly ,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l
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íéøîà éèå÷éì
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
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בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח (וכן ÙÓ„ÎÂ¯˘הפשוט ,Â¯Â„·˘:
ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק אֿל, מקדשי אל הוא:„Ï‡אבוא ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂ"עמך הייתי "בהמות (גם

אבל  רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי' שלא (אף אסף כדלקמן)
ברש"י  הובא בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות (שיודעים הקודש ברוח זה) אמר

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא ˘ËÈÏ"‡16.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
וכהפסוקים הפשוט כפי' מדבר˘Ê"ÙÏ"לא שאסף ,ÂÓˆÚ „Ú·(כופל (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ עמך"? הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער ÓÂÏÎ¯"ואני ‡Ï‡ אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,
להמדובר  שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו

– והטעם הפשוט".˘‰Ôכאן; כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, ˘ËÈÏ"‡18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שלכאורה (מה יובן "עי"ז :
מובן ÏÏÎÂאינו ÏÏÎ,זה בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

אינו  עדיין בע"ה, גם ישנו  – שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה
מאיסור  ראי' דמביא הדיוק להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש  לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן,

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא ‰Â‡שויו"ט ‡Ï‡ אחרונים כמה לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת לגברא".‚·¯‡(בירושלמי גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ˘ËÈÏ"‡19.(ולא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

בשווה  אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס  מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה
וצדיק". לע"ה



`xiiפד b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג קודש שבת יום
פרק מז  ,132 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr.ì"ùîë

dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y
"e ,devn ici lr ytpa zkynpdzendaip` ± "jnr iziid

dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn ipi`e dnda zpigaa
itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy itk weica ux`dÎmra

cin xne` weqtdy
ixg`) okn xg`l
± ("jnr iziid zenda"
xacd ."jnr cinz ip`e"
okly ,jk oldl xaqen

" weqtd xne`azend
± zenda "jnr iziid

iciÎlry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda" `le) miax oeyl
,dybxde zrcn dhnly ,"dnda" ly ote`a zeevn meiw
dpiga mby ,dybxde zrcn dlrnly dpigaa xacd xeyw
drnyn oi`y `l` ,"zrc" da oi`y iptn ,"dnda" z`xwp ef
efe ,"zrc"n dlrnl `idy m`Îik ,"zrc"n dhnl `idy
zepiga izy ± (miax oeyl) "zenda" oeyla zernynd
zpigaa dxeyw ,"zrc"n dhnly "dnda" zpigay ± dndaa

."zrc"n dlrnly "dnda"ì "úBîäa" áeúkM äîe]ïBL ©¤¨§¥§
Y íéaøcigi oeyla df iptl ynzyn `edyk"xra ip`e", ©¦

" :okn xg`l cin okeip`e,"cinzCøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥
äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça íb©§¦©©©¨¤§©¥¤¤§¨¦§¤

úéðôeb äiNòå úBîäák,ipgexd diyrd mler enk `l ± ¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k `l`áeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20: §©¥¥§¤¨

,"úéNò äîëça ílk"ª¨§¨§¨¨¦¨
¯z` qgiiny ixd

dnkgl diyr oeyld
iptn ,("ziyr dnkga")
enk `id dnkg mby
,d"awd iabl diyr
¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðå§¦§¨§¥¨©¨
dlrnly ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l

,"zrc"nàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzenya ± §¤¦§¨¥§¨©¥§
,mipeilrd"ïa" íL(52) a"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©

,o"a `xwpdúeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦
"zeliv`d mler"n dlrnly.[zeevn meiwa mby ixd

dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra" zpigaa
zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa zkynpd

rc"n dlrnly "dnda"± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler" ly "zrc"l

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha mindy

mc`d al" mb jk ,mind

ade` cg`y drya ± "mc`l

`edyk cgeinae ,ipyd z`

xacd ,ef ezad` d`xn

xxerzzy ipyd lr rityn

`ed xacd .eil` dad` ea

jlnyk ,jk xacdy i`cee .dlrna mieey miyp`d ipyyk mb ,raha

enewnl eil` cxei ,ltye heyt mc`l dlecb dad` d`xn axe lecb

`ed mye ,jlnd lkiday ihxtd excgl e`iane eze` dlrn ,zegpd

zegpd mc`a xxeri dfy ,xacd xexa ± dwfg zecg`zda ez` cgiizn

epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl dlecb dad` ,ltyde

l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd lkky ,xiaqd owfd

,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d

d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday

,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad`

dxez ici lry ,dxez ozn zrya ,miiniptd eixcgl ep`iadl ick

.zecg`zd ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne

lr ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka

cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn

,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr "epycw" dlnd zaqen ok enk ;xenb

dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn da ,oeilrd ycew

milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad oeyln) "epycw"

`ide zlcaend d"awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici lr minxene

.zenlerdn dlrnl

ep` eze` ,f"n wxta
jiynn ,cenll micner
xiaqdl owfd epax
iaxd zxrd oeylae)
cvik :uxzle :(`"hily

miyxecmeikz`y drya ,miptl miptd mink ly dad`d z`
e`xd dlrnln dad`diptl?mixvn z`ivi zrya ,mipy itl`

zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly ,owfd epax xiaqn ,`l`
xkfipy ici lr ,miptl miptd mink ly dad`dzrkzryay

:xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez ozne mixvn z`ivi
eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd

cvn mb `l` ,(envraededdmixvn z`ivi znbec ,oky ±
.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi ± "d cxie"e

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
oipr ,icedi ly zipgexd ezceara yi ,mei lka mb `l` ,mixvn
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ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
[:úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá

äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá
àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà

àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé
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כד.20. קד, תהלים



פה xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג קודש שבת יום
פרק מז  ,132 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr.ì"ùîë

dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y
"e ,devn ici lr ytpa zkynpdzendaip` ± "jnr iziid

dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn ipi`e dnda zpigaa
itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy itk weica ux`dÎmra

cin xne` weqtdy
ixg`) okn xg`l
± ("jnr iziid zenda"
xacd ."jnr cinz ip`e"
okly ,jk oldl xaqen

" weqtd xne`azend
± zenda "jnr iziid

iciÎlry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda" `le) miax oeyl
,dybxde zrcn dhnly ,"dnda" ly ote`a zeevn meiw
dpiga mby ,dybxde zrcn dlrnly dpigaa xacd xeyw
drnyn oi`y `l` ,"zrc" da oi`y iptn ,"dnda" z`xwp ef
efe ,"zrc"n dlrnl `idy m`Îik ,"zrc"n dhnl `idy
zepiga izy ± (miax oeyl) "zenda" oeyla zernynd
zpigaa dxeyw ,"zrc"n dhnly "dnda" zpigay ± dndaa

."zrc"n dlrnly "dnda"ì "úBîäa" áeúkM äîe]ïBL ©¤¨§¥§
Y íéaøcigi oeyla df iptl ynzyn `edyk"xra ip`e", ©¦

" :okn xg`l cin okeip`e,"cinzCøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥
äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça íb©§¦©©©¨¤§©¥¤¤§¨¦§¤

úéðôeb äiNòå úBîäák,ipgexd diyrd mler enk `l ± ¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k `l`áeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20: §©¥¥§¤¨

,"úéNò äîëça ílk"ª¨§¨§¨¨¦¨
¯z` qgiiny ixd

dnkgl diyr oeyld
iptn ,("ziyr dnkga")
enk `id dnkg mby
,d"awd iabl diyr
¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðå§¦§¨§¥¨©¨
dlrnly ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l

,"zrc"nàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzenya ± §¤¦§¨¥§¨©¥§
,mipeilrd"ïa" íL(52) a"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©

,o"a `xwpdúeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦
"zeliv`d mler"n dlrnly.[zeevn meiwa mby ixd

dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra" zpigaa
zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa zkynpd

rc"n dlrnly "dnda"± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler" ly "zrc"l

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha mindy

mc`d al" mb jk ,mind

ade` cg`y drya ± "mc`l

`edyk cgeinae ,ipyd z`

xacd ,ef ezad` d`xn

xxerzzy ipyd lr rityn

`ed xacd .eil` dad` ea

jlnyk ,jk xacdy i`cee .dlrna mieey miyp`d ipyyk mb ,raha

enewnl eil` cxei ,ltye heyt mc`l dlecb dad` d`xn axe lecb

`ed mye ,jlnd lkiday ihxtd excgl e`iane eze` dlrn ,zegpd

zegpd mc`a xxeri dfy ,xacd xexa ± dwfg zecg`zda ez` cgiizn

epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl dlecb dad` ,ltyde

l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd lkky ,xiaqd owfd

,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d

d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday

,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad`

dxez ici lry ,dxez ozn zrya ,miiniptd eixcgl ep`iadl ick

.zecg`zd ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne

lr ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka

cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn

,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr "epycw" dlnd zaqen ok enk ;xenb

dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn da ,oeilrd ycew

milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad oeyln) "epycw"

`ide zlcaend d"awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici lr minxene

.zenlerdn dlrnl

ep` eze` ,f"n wxta
jiynn ,cenll micner
xiaqdl owfd epax
iaxd zxrd oeylae)
cvik :uxzle :(`"hily

miyxecmeikz`y drya ,miptl miptd mink ly dad`d z`
e`xd dlrnln dad`diptl?mixvn z`ivi zrya ,mipy itl`

zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly ,owfd epax xiaqn ,`l`
xkfipy ici lr ,miptl miptd mink ly dad`dzrkzryay

:xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez ozne mixvn z`ivi
eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd

cvn mb `l` ,(envraededdmixvn z`ivi znbec ,oky ±
.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi ± "d cxie"e

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
oipr ,icedi ly zipgexd ezceara yi ,mei lka mb `l` ,mixvn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
[:úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá

äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá
àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà

àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé
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כד.20. קד, תהלים

xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mixvn z`ivi,óebä øñànî úéäìàä Lôð úàéöé àéäå§¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦©£©©
¯ ,àéåçc àëLîd`a ytpd ly dzeig ,oky ± "ygpd xer" ¨§¨§¦§¨

ziale zelbl sebd aygp ,ziwl`d ytpd iabl okle ,dtilwdn
,xq`nde zelbd on z`vei ziwl`d ytpde ± xdeqãeçéa ììkì¦¨¥§¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
éãé-ìòäøBzä ÷ñò ©§¥¥¤©¨

¯ ,ììëa úBönäåÎlry §©¦§¦§¨
dxez cnel icediy ici
z`vei ,zeevn miiwne
zelbn ziwl`d eytp
xe` mr zcg`zne ,sebd
± `edÎjexa seqÎoi`
lr df xac dyrp cgeinae
envr lr lawn `edy ici
zrya miny zekln ler
oeylae .rny z`ixw

:"`ipz"dúìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©
úàéø÷a íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

daL ,òîLz`ixwa ± §©¤¨
`ed rnyéLîîe ìa÷îC §©¥©§¦

Cøaúé Bãeçé åéìò̈¨¦¦§¨¥
'ä" :Bøîàa ,Leøôa§¥§¨§
Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà¡Ÿ¥¤¨§

¯ ,ìéòì øàaúpLwxta ¤¦§¨¥§¥
,mcewd"eðéäìà" ék¦¡Ÿ¥

íäøáà éäìà" Bîk àeä§¡Ÿ¥©§¨¨
äéäL éôì ,"'eëå± §§¦¤¨¨

,epia` mdxa`øa óBñ-ïéà øBà ãeçéa ììëðå ìèa;àeä-Ce ¨¥§¦§¨§¦¥¨
¯iwl`" d"awd `xwp ,d"awd mr ezecg`zde elehia awry

ik ,icedi lk ly dwl`d ± "epiwl`" d"awd `xwp jk ,"mdxa`
seqÎoi` xe` mr cge`ne lha icedi ± devn meiw iciÎlr

.`edÎjexaäæì äëæ íäøáàL ÷øxe` mr cge`n zeidl ± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`äâøãnî Lãwa Bëeläå åéNòîa§©£¨§¦©Ÿ¤¦©§¥¨

¯ ,äâøãîìlha zeidl ,dpeilrd dbixcnl dlrzdy cr §©§¥¨
,`ed jexa seqÎoi` xe` mr cge`neáeúkL Bîk1òqiå" : §¤¨©¦©

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáàdbixcnn jld mdxa` ,dabpd ©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dpeilrd dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl
ezcear ici lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia

.zinvrdeðçðà ìáà,mdxa` ipa ±,eðì àéä äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨¦¨
eðì ïúpL,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà,dxeza ±BðBöø ¤¨©¨¤¨§¦§¦¨§

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥
¯ ,ãeçiä úéìëúaez` cg` xac md epevxe eznkgy ,jk §©§¦©¦

,jxazi¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäåici lr ©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨
jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxez cnel icediy dn

.jxazi ez` cg`zieLBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3: §¤¨©Ÿ©©¨©¨
¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå""xdef"a ik4 §¦§¦§¨§¦§©¦

zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn
"xdef"a x`eane ± mei mirax`l dpzipy dxezd ± "'n dxez"n
egwz ,"il egwie"l mi`a ,dxez ici lr ,"dnexz" ici lry ,my

d z` ,ize`,envr d"awøîéîì déì éåäå:xnel eilr dide ± ©£¥¥§¥©
¯ ,"äîeøúe"± "e"`e"a §¨

oeekn "il"y oeeikn
± "dnexz"e ,d"awdl
weqtd lr did ,dxezl
,"dnexze il egwie" xnel

jxazi eze` egwiyelr)
lr ± "dnexze" ± ?dn ici

- dxez (iciíeMî àlà¤¨¦
¯ ,ãç àlëcxac lkd §ª¨©

md dxeze d"awd .cg`
aezk `l okle ± cg` xac
dzid f` ik ,"dnexze"
`ed "il"y zernynd
(dxez) dnexze cg` xac
il" `l` ,sqep xac
.cg` xac md ± "dnexz

íL ïiò,"xdf"a ±.[áèéä ©¥¨¥¥
eäæåíéøîBàL5ïzzå" : §¤¤§¦©¦¤

äáäàa eðéäìà 'ä eðì̈¡Ÿ¥§©£¨
¯ ,"'eëcvn :xnelk

d"awd ly ezad`
,dpzn epl ozp ,l`xyil
dwl` ± epiwl` 'd didiy

eply,jxazi ez` micge`n didpy ,éðt øBàa ék"eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨
äæìå ."'eë eðéäìà 'äicediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ± ¡Ÿ¥§¨¤

,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd ezcear ici lr eze` biyn
mr cge`n zeidl dvegpd dbixcna `vnp cg` lk `ly

dwl` `xwi d"awdy jk icil cr ,d"awdelyoipr df `l` ± ¦¨¥
ly ezbxce eavn dpyn `l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly
;yxei edixd ± "yxei" ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid
zeki`e zenka ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok enk
ilan ,dpzna el ozip df `l` ,xkyd lawn ly dceard
itke ,l`xyin cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiiziy

:oldl xaqeiyBøBàå Bãeçéa Lôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤§¦§
¯ ,Cøaúéxe` mr zcge`ne dweac didz icedi ly eytpy ¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `edÎjexa seqÎoi`¯ ,ïBöøä àlà¤¨¨¨
,calaBa ä÷áãì íBìLå-ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL¤¦¥¨¨¨¤§¨©§¨§¨§¨
¯ ,'eë.df cegi ea oi` ,f`éLîîe ìa÷îe äöBøL ãiî ìáàC £¨¦¨¤¤§©¥©§¦

éøä ¯ "ãçà 'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò̈¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥¤¨£¥
çeø éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦©

éLîàåçeø C6¯ ,"gex"d ,oky ± gex dkiynne gex d`ian gex §©§¦©
oevxd zexxerzdezexxerzde "gex" d`ian ,mc` ly
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íéøîà éèå÷éì
à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é

äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå
÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù

ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì
ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå

à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä
îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù

ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå
úà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú

éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ
îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"ò ÷ä"æá ù"éì åç÷éå ô

éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì
ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá

åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî
ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë

'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî
àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð

ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà
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ט.1. יב, ב.2.בראשית קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק ב.6.בנוסח קסב, ב חלק זהר



`xiiפו b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

didie jyniiy ,mc`a "gex" ,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln
.d"awda weacàéäå,ytpl qgia ±.íéøöî úàéöé úðéça §¦§¦©§¦©¦§©¦

ze`hazde rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ±
,mixvn z`ivi oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd

zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr cgi

Y àéäL ,óàzxikf ©¤¦
,mixvn z`ivi zyxt zxin`eàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî`aeny enk ±àøîba ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨©§¨¨
íé÷ñBôe7¯ ,,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy §¦

- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti`øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨
.Lnî ãçàoipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¨©¨

ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî úàéöé úLøẗ¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤
Bîk ïk íb eðéäå§©§©¥§

¯ :ìéòì øàaúpLlry ¤¦§¨¥§¥
dyrp ± mixvn z`ivi ici
dwl` ,"mkiwl` 'd ip`"
cg`zn icediy ,mkly
lkay ,ixd .d"awd mr
z`ivi oipr icedia yi mei
,xen`ky myke ± mixvn
mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d
dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv
mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka
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íéøîà éèå÷éì
åð÷ú÷ úòùá íéøöî úàéöé 'ô"àéäù óà .à÷ååã ù

÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù
'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå

â íééñî íéøöî úàéöé"íëéäìà 'ä éðà ëíâ åðééäå
æîùîë ïë":ì
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אֿב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

didie jyniiy ,mc`a "gex" ,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln
.d"awda weacàéäå,ytpl qgia ±.íéøöî úàéöé úðéça §¦§¦©§¦©¦§©¦

ze`hazde rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ±
,mixvn z`ivi oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd

zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr cgi

Y àéäL ,óàzxikf ©¤¦
,mixvn z`ivi zyxt zxin`eàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî`aeny enk ±àøîba ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨©§¨¨
íé÷ñBôe7¯ ,,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy §¦

- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti`øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨
.Lnî ãçàoipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¨©¨

ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî úàéöé úLøẗ¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤
Bîk ïk íb eðéäå§©§©¥§

¯ :ìéòì øàaúpLlry ¤¦§¨¥§¥
dyrp ± mixvn z`ivi ici
dwl` ,"mkiwl` 'd ip`"
cg`zn icediy ,mkly
lkay ,ixd .d"awd mr
z`ivi oipr icedia yi mei
,xen`ky myke ± mixvn
mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d
dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv
mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka
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íéøîà éèå÷éì
åð÷ú÷ úòùá íéøöî úàéöé 'ô"àéäù óà .à÷ååã ù

÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù
'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå

â íééñî íéøöî úàéöé"íëéäìà 'ä éðà ëíâ åðééäå
æîùîë ïë":ì
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אֿב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

             

         
    

        
     

        
     

        
      

 
     

        
    

    
       

        
      

        
        

         
        

       
         

       


















































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב

             

    
       

     
      

      
      

      
         

     
      

          

        
       

        
          
          
         
          


         

       














































המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב



פז היום יום . . .  xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

didie jyniiy ,mc`a "gex" ,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln
.d"awda weacàéäå,ytpl qgia ±.íéøöî úàéöé úðéça §¦§¦©§¦©¦§©¦

ze`hazde rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ±
,mixvn z`ivi oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd

zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr cgi

Y àéäL ,óàzxikf ©¤¦
,mixvn z`ivi zyxt zxin`eàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî`aeny enk ±àøîba ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨©§¨¨
íé÷ñBôe7¯ ,,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy §¦

- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti`øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨
.Lnî ãçàoipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¨©¨

ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
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אֿב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכוֹת ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמוֹ ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דוֹל ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקוֹ ָהֶעְליוֹן ׁשֶ נוֲֹהִגין ְלַכּסוֹת ּבְ

ף ְליֹום. ף ְליֹום ּדַ בּוִעים – ּדַ עּוִרים ַהּקְ ֶכת סֹוָטה – נֹוָסף ַעל ׁשִ ִפיָרה ַמּסֶ יֵמי ַהּסְ נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּבִ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא 
בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד 
במעלה יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז 
מ'טוט, איז מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, 

עסט א חסיד, שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ׁש ּכְ ם ה' ַמּמָ ׁשֵ ְלָאְך ִנְקָרא ּבְ ַהּמַ ִעְנַין ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ֶרְך ַהּמְ ַח – ַעל ּדֶ ּלֵ ׁשַ ִליַח הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּמְ ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ִרים  ָ ְוָאז ְמֻקּשׁ ִרים;  ָ ּפֹוֲעִלים ֲהֵרי ְמֻקּשׁ ּוְכׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ל ַאְדמֹו"ר  י, ׁשֶ לּוֵחי ָהַרּבִ ה ֲחִסיִדים ֵהם ׁשְ ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. ּכֹל: הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ ּבַ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ַהְנָהָגה  ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת  ָהָאָדם רֹוֶאה אֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ם־טֹוב ָאַמר:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו 
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

תקנ"ה  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ עּוָדה  ּסְ ּבַ תרכ"א  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום 
עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תקכ"ח  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ּבְ ֵקן( :  ַהּזָ נּו  י )ַרּבֵ ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ֲאֹדִני ָאִבי  עּוָדה ָאַמר  ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֵען ּכְ ָ ּשׁ ִהיר. ַוּיִ ֶכם" ּבָ ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פח
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת רֹאׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ
ה  ִמּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ַבע  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ִמימֹות,  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ּבְ  – ָאַמר  ּבּור  ּדִ ֵדי  ּכְ

רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ ֶ לּוָלה ִמּשׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְולֹא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְולֹא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְולֹא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ

ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְולֹא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ

י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ

ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור – ְולֹא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' ב



פט             

ה'תשע"ח  אייר ז' ראשון יום        

       
         

     
סימן  הם  לבן לצבע  שהפכו הנגע  במקום  שערות  שתי 

תנאים  ונחלקו ב)טומאה. נב, אלו (נדה שערות אורך בשיעור 

בגמרא ולדעת(שם)ואמרו להחמיר". כולן כדברי  "הלכה

זו )הרמב "ם משנה המשניות, בזוג(בפירוש  ניטלות שיהיו כדי  (נגזרות ,

זהמספרים)ב  שיעור נקט  ולכן שבשיעורים , הקטן הוא -

'כדי בגודל הם ללבן שנהפכו  השערות  שאם  ופסק  להחמיר

הוא טומאה  סימן בזוג', ניטלות משנה)שיהיו .(כסף

למלך ': ה 'משנה והקשה

נזקק  שלא  עד  טהור, נגעים... ספק  ש "כל  היא  הלכה

ה"ה)לטומאה" פ"ו  פסק (להלן  לא  עדיין הכהן אם כלומר, .

כן, ואם טהור. הוא הרי  - מוחלט  מצורע  הוא  הנגע  שבעל

'כדי וארכן הלבנות השערות  שתי  את  רואה הכהן כאשר

לכמה והרי  טומאה , סימן הוא  מדוע  בזוג ', ניטלות  שיהיו

לטמא ? כדי  שיעור בזה  אין  דעות 

ומבאר:

על אדם מעמידים כי  הוא  טהור' נגעים ש 'ספק  לכך הטעם 

('אוקי טהור בחזקת  שהוא  מצבו נשתנה שלא  ואומרים  חזקתו

נעשה אם  ספק  יש  כאשר רק  זהו אך אחזקתיה'). גברא

בהלכה , הוא  והספק  ברורה המציאות  כאשר אבל המעשה ,

יכולה אדם  של חזקתו אין כי  חזקתו  על העמד אומרים  אין

האדם של טהרה חזקת ולכן ההלכה . את  ולקבוע  להכריע 

שהוא לבן שיער אורך שיעור לענין הלכה לקבוע  יכולה אינה

טומאה . סימן

סופר' קנד )וה 'חתם סי ' "הלכה(או "ח הגמרא  דברי  את מבאר

צריך ספק  שמשום  הכוונה שאין להחמיר" כולן כדברי 

" להיות  צריך היה הגמרא  לשון כן אם  כי  להחמיר,
למשה הלכה  בידם קבלה  שהיתה  הכוונה  אלא כולם". לדברי 

דין  בו  שמובא מקום  ובכל כולם, כדברי  להחמיר שיש  מסיני ,

לפי להחמיר  יש  וכאן ענינו , לפי  בו מחמירים  - שערות ' 'שתי 

בזוג". ניטלות שיהיו "כדי  בשיעורים  הקטן

ה'תשע"ח  אייר ח' שני יום      

        
          

     
לטומאה") נזקק  ("שלא הוחלט  שלא  נגע  שספק  זו  הלכה

כהנים' ב 'תורת  נלמדת ח)טהור, פ"ד , "וראהו (תזריע מהפסוק 

את מטמא ואינו מטמא הוא  הודאי  "את  – אותו" וטמא  הכהן

התוספות אך הכי )הספק ". אי  ד "ה ב, סה, צורך(נזיר  שאין כתבו

יש אלא לטומאה  הוזקק  שלא  נגע  ספק  לטהר כדי  בפסוק 

חזקתו. על  הדבר מעמידים  כי  לטהרו

יהושע ' ה 'פני  מנא)וכתב  בגמרא ב' ב י , נגעים(חולין  שטומאת ,

פי על  הולכים לא  טומאה בדיני  טומאה: דיני  משאר שונה 

וברשות טמא , ספקו  היחיד ברשות ספק  כל אלא  החזקה 

הוחלט  לא אם  נגעים , בטומאת ואילו טהור , ספקו הרבים

היחיד . ברשות  אפילו טהור ספקו 

נפתוח' ב)וב 'מי  ס"ק לא, לה(פרפר  טעם  נגעיםנתן בין בדל 

של בדיבורו תלויה  נגעים  וטומאת  טהרת  הטומאות : לשאר 

והגמרא שם)הכהן, לטמאו"(נזיר  או "לטהרו מהפסוק  לומדת

בו  ופתח  "הואיל הנגע  את  לטהר הכהן על ספק  יש  שכאשר 

תחילה".הכתוב 

א . הם : לטמא  הרמב "ם פסק  שבהם  הספקות  שני  והנה ,

קדם לבן שער או קדמה  בהרת אם ה"ט)ספק  פ"ב ב .(לעיל 

שמא או שפשתה  הבהרת היא אם וספק  שפשתה , בהרת 

זה וספק  פשיון, כאן ואין אחרת בהרת וזו הלכה הראשונה

ה"ו )טמא  פ"ד  נגעים(לעיל  ספק  משאר  נשתנו מדוע  לעיין: ויש  .

טהור? שספיקם

קדם לבן  שער או קדמה  בהרת  אם – הראשון בספק  ואכן,

התוספות  כבר  הקשו יהושע)– רבי  ד "ה א יט, אין (נדה מדוע  ,

מכיון  כי  ותירצו, הטהרה ? חזקת על האדם את מעמידים 

מלבין, הוא  מכך וכתוצאה מהנגע  להיפגע  השיער שדרך 

השיער . להלבנת וגרמה קדמה שהבהרת  מסתבר 

אחרת שזו או שפשתה, בהרת אותה  זו  אם  - השני  ובספק 

אלא הלכה לא  הקודמת שהבהרת  החזקה  על להעמיד  יש  –

ופשתה  בהרת  אותה היא נגעים זו הרא"ש  מ"א)(פירוש  .פ"ה

ה'תשע"ח  אייר ט' שלישי יום        

       
          

        
נזירות בהלכות  הרמב "ם  הט"ו )כתב  שנצטרע (פ"ז  "נזיר :

תגלחתו  שהרי  שערו, כל מגלח זה  הרי  מצרעתו... ונרפא 

תעשה לא על עבר נזרו בימי  שגלח  ש "נזיר  ואף  עשה ". מצות

ראשו ") על  יעבור  לא ראשו ")ועשה ("תער  שער  פרע גדל  יהיה ...("קדוש 

דוחה ולמה ועשה, תעשה  לא  דוחה  עשה  אין מקום  ובכל 

הנזיר נטמא  שכבר מפני  לנזירות , הנגע  תגלחת של עשה 

ובטל בהן קדוש  אינו והרי  לו... עולין אין חלוטו וימי  בצרעת 

עשה בא  ולפיכך תעשה ... לא  אלא נשאר ולא  מאליו העשה

אותו ". ודחה  הצרעת  תגלחת  של
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הראב "ד הנזיר(שם)אך של  והעשה  הלאו אחר: טעם  כתב 

להישאל יכול  הנזיר כלומר , בשאלה ". ישנו "שכן יותר  קלים 

ולכן  והעשה. הלאו יתבטלו וממילא  נזירותו על חכם אצל

אותם . דוחה  המצורע  תגלחת  של  העשה 

למלך' ה'משנה  :(כאן )וכתב 

ימי לאחר הנתק  סביבות  את מגלח נזיר  שמצורע  זה דין

בספרי נלמד משנה)ההסגר בכסף 'והתגלח',(הובא מהכתוב 

מצוה שתגלחת - הרמב "ם של  טעמו  ולפי  נזיר. אפילו לרבות

אינו  העשה  כי  שבנזירות  הלאו את  רק  דוחה המצורע  של

שתגלחת מהפסוק  לימוד  שצריך מובן - חלוטו בימי  קיים

שעולים ההסגר ימי  לאחר היא  שהרי  בנזיר, גם  היא הנתק 

גם בה יש  ל'לאו' ובנוסף  בהם, 'קדוש ' והוא נזירותו למנין

לדחותם . יכול  מצורע  של ה'עשה ' ואין 'עשה'

נזיר של  וה'עשה ' שה 'לאו' - הראב "ד של טעמו לפי אבל

- המצורע  שבתגלחת ה 'עשה ' מפני  נדחים  הם ולכן קלים 

מגלח? נזיר  שמצורע  מהפסוק  לימוד  צריך מדוע 

ומבאר:

לדעת כדי אלא  עשה  מצות  אינה  הנתק  שתגלחת לומר  יש 

הנתק  פשה  במנין אם הנמנית עשה מצות שהיא מצוה תגלחת כמו  (לא

לגלח המצוות  נזיר מצורע  היה  יכול לא  מהפסוק  הלימוד וללא ,

שבנזיר . וה'עשה' ה'לאו' את  ולדחות הנתק  את 

ה'תשע"ח  אייר י' רביעי יום       

       
          

המשניות יג)בפירוש  יד , טהרת(נגעים האם הרמב "ם  הסתפק 

גילוח  ידי  על מצורע  טהרת שכן הזה, בזמן נוהגת מצורע 

תעשה ' לא דוחה ש 'עשה  משום רק  מותרת  והזקן הראש 

הראש הקפת  של  תעשה' 'לא  על  עובר הוא בתגלחת  שהרי 

דוחה המצורע  טהרת  של  שה'עשה' אלא  הזקן, והשחתת 

זה  כלל  האם  להסתפק  ויש  תעשה')אותם, לא דוחה נאמר('עשה

אפשר שאי הזה ובזמן בשלמות  מתקיים  ה 'עשה ' כאשר רק 

רק  מתקיים  המצורע  טהרת של  וה'עשה ' קרבנות  להקריב 

נוהגת . המצורע  טהרת אין בחלקו,

מה'ספרא ' הרמב "ם  הוכיח פ"ב ולמסקנה סוטה בירושלמי  (הובא

המצורע ה"ב) טהרת  מצות נוהגת הבית חורבן  לאחר (וכיון שגם 

כיפורים) מחוסר  הוא הרי  קרבנותיו  להקריב יכול  כאן שאינו  כתב  ואכן

הבית". בפני "שלא אף  נוהגת  מצורע  שטהרת 

אדם' 'תולדת  ו )ובספר זה(פרק הרמב "ם  שלדעת  מבאר 

אחת כל כי  מעכב  אינו  קרבנות להקריב  אפשר שאי 

בפני מצוה  היא  הקרבנות, והבאת  המצורע  טהרת מהשתיים,

חמדה' וה'כלי ב)עצמה. אות יא, כב, בזמן (דברים שדוקא  הוסיף 

קרבנותיו  הביא  שלא  זמן כל  קרבנות , להקריב  שאפשר  הבית 

בית שאין בזמן אבל  בשלמות , מצורע  טהרת מצות  קיים לא 

אלא מהמצוה , חלק  רק  אינה המצורע  תגלחת  קיים , המקדש 

בשלמותה . המצוה 

לטהר נהגו לא הזה בזמן שלמעשה אחרונים, וכתבו

לכך: ומהטעמים  מצורעים.

ואל המחנה אל ויבוא  שייטהר כדי  היא מצורע  טהרת  א.

בארץ  אפילו נוהג מחנות  שילוח  שאין  הזה ובזמן ביתו ,

הא)ישראל ד "ה ב ה, ברכות להיטהר(תוספות צריך אין יעבץ,, (שאילת

קלו ) סי ' .א,

חזקה , כהני  אלא  מיוחסים  אינם הזה  בזמן  הכהנים  ב .

חזקת על  לסמוך אין מדאורייתא , המצורע  שטהרת  ומאחר 

הקפת של הלאוים על מספק  יעבור  שערותיו יגלח ואם  כהונה 

הזקן והשחתת שם)הראש  אדם .(תולדת

ה'תשע"ח  אייר י"א חמישי יום      

        
         
          

       
         
        
      
        
        

     
לטומאת הגורם הרע  לשון על  מדובר כאן הרי  להבין: יש 

בכלל הרשעים' 'שיחת  אודות הרמב "ם מאריך  ומדוע  צרעת,

הרע ? ללשון שייכת  שאינה 

הרע , לשון חומרת  את לבאר הרמב "ם  כוונת אם  ומאידך,

דעות  בהלכות שהביא חז"ל מאמר  את הביא לא (פ"ז מדוע 

היינו ה"ג) בעיקר", כופר כאילו הרע  בלשון המספר "כל :

הרע  שמלשון רק  כתב  וכאן ככפירה , חמור עצמו  הרע  שלשון

באים  ? כפירה לידי 

הדברים: וביאור 

של הרעות מידותיו  א . עניינים: שני  יש  הרע  בלשון

לשון  מדבר אם  גם  ב . לזולתו. נזק  גורם  שבדיבורו המדבר

אל אותו לגרור עלול עצמו הדיבור להזיק , כוונה ללא הרע 

נקרא שהאדם עד  הנפש , לעצם  קשור הדיבור  כוח  כי  הרע ,

אל המדבר את גורר עצמו הרע  הדיבור ולכן 'מדבר', בתואר

הרע .

האדם על הבאים הנגעים כי  ללמדנו , הרמב "ם  בא  וזאת 

מעצם אלא לזולת , הנזק  גרימת  משום  אינם הרע  לשון בגלל

הנהגת את  מדגיש  ולכן האדם . של הדיבור בכוח הפגם

מרבים  'שבתחילה  הרשעים   בו שאין דיבור ,'

משום  .מוחלט לרע  האדם את  מוביל הוא אך  ,
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הרע  לשון חומרת  את כאן הרמב "ם הזכיר לא זה  ומטעם 

זו  חומרה  על מדובר אין כאן כי  בעיקר ', כפר 'כאילו  עצמו,

הדיבור מעצם הנגרמת בנפש הפגיעה  על אלא הרע , בלשון

לכפירה . להגיע  עלול שמחמתה 

מרים , ממעשה נלמד  זה  עניין כיצד מפרט הרמב "ם ולכן

ואדרבה , למשה, להזיק  כוונה מתוך כלל היה לא  שדיבורה 

ומכל הים ", מן להצילו עצמה  וסיכנה ברכיה  על  "גידלתו הרי 

בצרעת . נענשה  מקום 

     

ה'תשע"ח  אייר י"ב שישי יום  ?    '   '

       
           

        
          


במשא  ולא במגע  מטמאה  טהור של  זרע  אותה שכבת (שנושא

מגע) מעורבותבלא כי  במשא , גם  מטמאה  זב  של  זרע  ושכבת

זיבה  של  טיפות  זיבה')בה  .('צחצוחי 

משולם  רבינו תשלז )והקשה סי ' חולין  ממרדכי  למלך  המשנה :(הביאו 

הזרע ? ברוב  מתבטלות לא  מיעוט  שהן הזיבה טיפות מדוע 

למלך ' ה'משנה זה  על של(כאן )[ותמה  זרע  שכבת  טומאת :

טומאת  היא כאן, הנידון  טומאת הזב  כי  ,קיימת

בגמרא  מבואר והרי  הזרע , בגלל הכי  א)בלאו כג, (בכורות

לומר אפשר במגע  כי  ביטול, שייך  לא  משא  טומאת שלענין

הזיבה , בטיפות  נגע  שלא תולים  הרוב  אחר והולכים היות כי 

נוגע  שאינו אף  ביחד, הכל את  נושא הוא הרי  במשא  אבל

בזיבה !

אף  שישנה  משא טומאת  משולם, רבינו לדעת  ומבאר:

מן  כי מדרבנן, גזירה  אלא התורה מן אינה  ברוב  כשנתבטלה

ברוב  בטלה נבילה)התורה ד "ה שם התוס' כתבו  הקשה(וכן  ולכן .

היא הזב  טומאת כי  במשא , מטמאת  הזב  של  זרע  שכבת מדוע 

 טומאת לענין גם ברוב  בטלה היא הרי  התורה ומן  ,

משא ]

ה 'מרדכי ' שם)ותירץ  :(חולין 

ניכר , אינו המתבטל הדבר  כאשר רק  הוא  ברוב  ביטול א.

אינם ולכן ניכרים  זיבה ' ו'צחצוחי  בטל אינו ניכר כשהוא  אבל

בטלים .

כך ואחר  עצמו בפני  ניכר היה  אם  רק  ברוב  בטל  דבר ב .

אינו  לעולם  ביאתו מתחילת  מעורב  היה  אם אבל נתערב ,

בה נמצאים  זיבה' ש 'צחצוחי  זב  של  זרע  שכבת ולכן בטל.

במשא . ומטמאים  בטלים אינם  ברייתם , מתחילת 

לעצמו  ניכר שהיה  בדבר רק  הוא  ברוב ' 'ביטול ומדוע 

שנת ערב ?קודם

חנוך ' ה 'מנחת  ג)כתב  ביהודה '(מ"ע ה 'נודע  יו "ד בשם (תנינא

נד ) רביםסי ' "אחרי  בדיינים  מהאמור נלמד ברוב ' 'ביטול :

אפילו ).להטות " ד "ה ב ג, ביצה כדוגמת(רש "י  להיות צריך ולכן

בתחילתם . מעורבים שאינם הדיינים

ה'תשע"ח  אייר י"ג  קודש  שבת ?          

       
          
        
           

    
– ההנקה או ההיריון בתקופת וסת לקבל  האשה  דרך אין

אינה אם  אף  הלידה מיום  חודש  וארבעה עשרים הנמשכת 

לחשוש אין  חריג, באופן כן אירע  אם  גם ולכן  בפועל. מניקה 

הדם . מציאת משעת רק  אלא  יותר מוקדם החלה הדם שזרימת 

תקבל לא שאשה  מצוי  ואין  הטבע  נשתנה בזמנינו אמנם

מיד אלא  הלידה  לאחר חודשים וארבעה עשרים  וסת 

בימי שגם  לרוב  מצוי  וגם  להרגלה, חוזרת  להניק  כשמפסיקה

בימינו. הדין ישתנה לכאורה  זה ולפי  וסת, מקבלת  ההנקה 

מעשית השלכה  אין זו  בהלכה המדובר שלענין  ואף 

טהרות דיני  כלל  לנו אין שהרי  מתים)בימינו, טמאי  כולנו  יש(כי  ,

וסת קיבלה  שאם  לבעלה  האשה  היתר  לגבי  השלכה לכך 

פעמים שלוש  עצמו על חזר  הדבר אם  אף  הלידה , לאחר

שמתייחסים משום וסת', 'קובעת אינה זהה , בזמן רצופות

חריגים . כמקרים  לכך

פיינשטיין הגר"מ כתב  ב)ואכן יז , סי ' ד  יו "ד  משה (אגרות

האשה ואין הדין  השתנה  הטבע , השתנה  ובימינו שמאחר 

שלוש ראתה ואם  ההנקה , בתקופת  דמים' 'מסולקת  נחשבת

וסת . לקביעת לחשוש עליה זמן, באותו  פעמים 

נראה האחרונות  השנים במאות הפוסקים  מדברי אך 

שינו  לא זאת  ובכל בזמנם , כבר קיים היה  הנוכחי שהמצב 

המציאות  שינוי  עקב  הדין 'טהרה את  ב. מח, סי ' ב בשם קנה (ראה

(157 הערה תרנה ע' ב קובעתכהלכה' אינה שהאשה  להלכה ונקטו

זו. בתקופה וסת

גזירת הם אלו שדינים  משום  לפרש , יש  הדבר  ובטעם 

אם אף  עליו, גזרו ולא מסוים  בפרט  והקילו  ומאחר  חכמים 

הרי מקום מכל בזמנם, המציאות מחמת  היא  לכך הסיבה 

גזירות ולחדש  להוסיף  לנו ואין כך  על  גזרו לא  למעשה 

שם)מעצמנו בשם קנה .(ראה
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ה'תשע"ח  אייר ז' ראשון  יום 

  
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 


   1 

יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר
מקום  זה ובאי  מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי  ובה כגריס  בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס  כחצי  ממנה והלך והוחלט 

.‡˙BÁt ÔÈ‡  ˙Úˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L ÔÏ ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙BÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê eÚMÓ ‰ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

ÈÁLÓ ÔwÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
ÔÈaÏÓ ÔL‡Â6ÔÈaÏÓ ÔwÚ ‰È‰ .B‰Ë ‰Ê È‰  ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ

.‡ÓË  ‡e‰L Ïk Ôl‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁLÓ ÔL‡Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע  "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב  על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט  - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב  נב , נדה במשנה במספריים.
כדברי "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני  להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי  בעניין ו הלכה ח  בפרק 
השיעור  רבינו מצריך המנוגע , את ומטהרות וזקן ראש בנגעי 
[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף  כדי  היינו הגדול
כולם  כדברי  "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו
אלא  הספק , מפני  שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק  ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע 
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח  בפרק  לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק ". "טמא כתב  ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק  בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק  לקמן רבינו פסק  וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע  כאן? החמירו

הספק ]. שהוא 4)מפני  צבע  כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט  מלבן, במקומם חוץ  האדם בני  שרוב  מפני  ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב  הלכה ב  פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק  משמע  לבן". הפך בנגע  "ושער (שם) מהכתוב 
הלבין. בנגע  שנוגע 

.ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙BÏ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
Ô‡k ˙Á‡ ˙BfÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa BÁL ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È‰  Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»

BÁM‰ ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡  ÌˆÓˆÓ ÒÈ‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»
BËÚÓÓ8˙‰a‰ CB˙a ˙BÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈe . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆

‡ÓË ‰Ê È‰  dÙBÒa eÈ‰L ÔÈe ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈
B‰Ë ‰Ê È‰  ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«

˙Bl‰ ˙BÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»
Ú‚p‰ CB˙a ˙BÚO ÈzL eÈ‰ .ÔÏ11‰ˆeÁ ˙BÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»

BÏ12‡ÓË 13 BÎB˙a ˙BÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿
‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס  וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי . מצבע  שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס 
כגריס , שיעור בו ואין הנגע  גודל את ממעט  השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס  שפחות ז הלכה א בפרק  למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט . אינו וודאי  "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף  הנגע  כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע 

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם
בלבד. הנגע  בתוך הנגע .11)מטמא בתוך צמחו פירוש,

עליו.12) ושוכבות הבריא  העור לצד תורת 13)נכפפו
בנגע , "ושער ב : הלכה ב  פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע ) בתוך שצמח  (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב  לו שחוצה "פרט  שם:
בתוכו".

.‚ÔÏ15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙BÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
˙BÈa ‰‰c ÔÏ ˙BÏ eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙BÏ16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË  ÔÏ Ô‰È‡Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א : משנה ד פרק  נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

פרשת  כהנים (תורת עמוק " לבן שער אין - עמוק  הנגע 
ה). ב , פרק  נגעים

.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÏ ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙e ˙‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙BÏ ˙BÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡  Ú‚p‰ CB˙aL18˙‰k BÊ È‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÈbÒÈÂ ÔÏ ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙BÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È‰ 21È‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.ÈbÒÈÂ ÔÏ ÚO da ÔÈ‡L ˙‰k ˙‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ

א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק  נגעים
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צג                 
         

      

ה'תשע"ח  אייר ז' ראשון  יום 

  
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 


   1 

יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר
מקום  זה ובאי  מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי  ובה כגריס  בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס  כחצי  ממנה והלך והוחלט 

.‡˙BÁt ÔÈ‡  ˙Úˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L ÔÏ ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙BÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê eÚMÓ ‰ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

ÈÁLÓ ÔwÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
ÔÈaÏÓ ÔL‡Â6ÔÈaÏÓ ÔwÚ ‰È‰ .B‰Ë ‰Ê È‰  ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ

.‡ÓË  ‡e‰L Ïk Ôl‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁLÓ ÔL‡Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע  "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב  על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט  - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב  נב , נדה במשנה במספריים.
כדברי "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני  להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי  בעניין ו הלכה ח  בפרק 
השיעור  רבינו מצריך המנוגע , את ומטהרות וזקן ראש בנגעי 
[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף  כדי  היינו הגדול
כולם  כדברי  "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו
אלא  הספק , מפני  שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק  ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע 
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח  בפרק  לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק ". "טמא כתב  ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק  בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק  לקמן רבינו פסק  וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע  כאן? החמירו

הספק ]. שהוא 4)מפני  צבע  כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט  מלבן, במקומם חוץ  האדם בני  שרוב  מפני  ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב  הלכה ב  פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק  משמע  לבן". הפך בנגע  "ושער (שם) מהכתוב 
הלבין. בנגע  שנוגע 

.ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙BÏ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
Ô‡k ˙Á‡ ˙BfÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa BÁL ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È‰  Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»

BÁM‰ ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡  ÌˆÓˆÓ ÒÈ‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»
BËÚÓÓ8˙‰a‰ CB˙a ˙BÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈe . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆

‡ÓË ‰Ê È‰  dÙBÒa eÈ‰L ÔÈe ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈
B‰Ë ‰Ê È‰  ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«

˙Bl‰ ˙BÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»
Ú‚p‰ CB˙a ˙BÚO ÈzL eÈ‰ .ÔÏ11‰ˆeÁ ˙BÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»

BÏ12‡ÓË 13 BÎB˙a ˙BÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿
‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס  וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי . מצבע  שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס 
כגריס , שיעור בו ואין הנגע  גודל את ממעט  השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס  שפחות ז הלכה א בפרק  למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט . אינו וודאי  "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף  הנגע  כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע 

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם
בלבד. הנגע  בתוך הנגע .11)מטמא בתוך צמחו פירוש,

עליו.12) ושוכבות הבריא  העור לצד תורת 13)נכפפו
בנגע , "ושער ב : הלכה ב  פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע ) בתוך שצמח  (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב  לו שחוצה "פרט  שם:
בתוכו".

.‚ÔÏ15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙BÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
˙BÈa ‰‰c ÔÏ ˙BÏ eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙BÏ16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË  ÔÏ Ô‰È‡Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א : משנה ד פרק  נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

פרשת  כהנים (תורת עמוק " לבן שער אין - עמוק  הנגע 
ה). ב , פרק  נגעים

.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÏ ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙e ˙‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙BÏ ˙BÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡  Ú‚p‰ CB˙aL18˙‰k BÊ È‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÈbÒÈÂ ÔÏ ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙BÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È‰ 21È‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.ÈbÒÈÂ ÔÏ ÚO da ÔÈ‡L ˙‰k ˙‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ

א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק  נגעים

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

                
         

ב . העור; ונפשט  האש מחמת שלא בעור מכה - שחין
- השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה
דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל
מכוות  כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת  בתורה:
א. הלכה א פרק  למעלה ראה בוהק , ה. השחין;

שאם 18) מכגריס , פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
הבהרת  צירוף  מבלי  עצמם מחמת מטמאים כגריס , הם

לבן. שיער בהם השערות 19)כשיש את רואים אנו אין
מקיפה  אינה הבהרת אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו
שהיא  לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם
אינה  שהבהרת מפני  טומאה, סימני  בה כשיש אפילו טהורה
הבשר  בעור הוא לנגע  שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה
המכווה  או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי 
טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע  פשה ואם לכך, ראוי  אינו

פנימית 20) בהרת חלקים: לשני  הבהרת את מחלקים והם
ובהרת  שחין של טבעת מוקפת והיא שערות שתי  שבה

טבעת. בצורת שבבהרת 21)חיצונה השערות שאין מפני 
אינה  כן גם והפנימית החיצונה. לבהרת מועילה הפנימית
אותה. מקיף  לפשיון ראוי  בשר עור שאין מפני  מטמאה
פירוש, שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה

טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי  בין נכנס  השחין

.‰ÔÈÁM‰ Ô‰Ï eÎÏ‰22˙‡ eÙÈw‰L ‰ÂÎn‰Â ˜‰a‰Â »¿»∆«¿ƒ¿«…«¿«ƒ¿»∆ƒƒ∆
,Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ B‡ Ô‰Ï ÔÈÎÓÒ B‡ ˙Bl‰ ˙BÚO‰«¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»

˙‰a‰ CB˙a ˙BÚO‰ ÈzL e‡ˆÓÂ23dÙe‚a24ÛBÒa ¿ƒ¿¿¿≈«¿»¿««∆∆¿»¿
‰Ê È‰  ÈM‰ ÚeM‰ ÛBÒa B‡ ÔBL‡‰ ÚeM‰«»«»ƒ¿«»««≈ƒ¬≈∆

epËÙÈ  Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËÏÁÓ25. À¿»¿ƒ…»¿»∆ƒ¿¿∆

לקמן.22) רבינו מסיים וכן שני  או ראשון הסגר בסוף 
למקומו 23) הבהרת והתפשטה לגמרי  השחין שנרפא כגון

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק  בלי24)וכן
הבהרת. ובין בינן מכווה או שחין כדין 25)הפסק  יטהרנו,

ההסגר. אחרי  טומאה סימני  בה נולדו שלא בהרת כל
שבוע  בסוף  הלכו לא אם אבל שני , הסגר בסוף  והמדובר

ש  אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין נית.ראשון

.ÂÔÏ ÚO ÔÈ‡26˙‰a‰ ÌÈc˜zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈≈»»»ƒ«À¿»«∆«¿ƒ««∆∆
 ÔÏ ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â :Ó‡pL ;Ôl‰ ÚO‰ ˙‡∆«≈»«»»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈»»»

B˙B‡ CÙ‰zL27˙‡ ÔÏ ÚO Ì„˜ Ì‡ Ï‡ .˙‰a‰ ∆«¬…««∆∆¬»ƒ»«≈»»»∆
‰‡ÓË ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙‰k ‡È‰ È‰  ˙‰a‰««∆∆¬≈ƒ¿«∆∆∆≈»ƒ«À¿»

.ÈbÒÈÂ¿«¿ƒ

(26- לבן לשיער קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק  שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם כלומר,27)טמא,

הפכה  שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה
ללבן. השחור השיער את

.ÊÁ‡Â ,Ba ËÏÁ‰Â ÔÏ ÚO de ˙‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆»≈»»»¿À¿«¿««
BÓB˜Óa ÔÏ ÚO ‰ÁÈp‰Â ˙‰a‰ ‰ÎÏ‰ Ck»»¿»««∆∆¿ƒƒ»≈»»»ƒ¿

‰ËÂ28˙‰a‰ ÌB˜Óa ˙Á‡ ˙‰a ‰ÊÁ Ck Á‡Â , ¿»≈¿««»»¿»«∆∆«∆∆ƒ¿««∆∆
‡˜p‰ e‰Ê  dÎB˙a ÔÏ ÚO‰ È‰Â ‰BL‡‰»ƒ»«¬≈«≈»»»¿»∆«ƒ¿»

‰c˜t ÚO29‡È‰Â :Ó‡pL ;‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡Â , ¿«¿À»¿≈ƒ«À¿»∆∆¡«¿ƒ

ezÎÙ‰L ‡Ï ,‡È‰ ezÎÙ‰L  ÔÏ ÚO ‰ÎÙ‰»¿»≈»»»∆¬»«ƒ…∆¬»«
dzÁ30. ¬∆¿»

כיוון 28) טהור המנוגע  נשארו, שהשערות פי  על אף 
נתרפאה. שהלכה 29)שהבהרת הראשונה הבהרת כאילו

על  בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה
זה 30)המשנה). נגע  אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע  לא אבל ללבן השיער את הפך

.Á,ËÏÁ‰Â ˙BÚO ÈzL de ÒÈ‚k ˙‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿À¿«
‰ËÂ ÒÈ‚ ÈˆÁk ‰pnÓ CÏ‰Â31ÈzL e‡LÂ , ¿»«ƒ∆»«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¬¿≈

ÒÈ‚ ÈˆÁk ÊÁÂ ,‡Lp‰ ÒÈ‚ ÈˆÁa ˙BÚO‰«¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ
˙‰aa ˙BÏ ˙BÚO ÈzL È‰Â CÏ‰L ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆∆»««¬≈¿≈¿»¿»««∆∆

‰‡nË ÔÓÈÒ ÔÈ‡  ÒÈ‚k32ÈzL CÙ‰iL „Ú , ƒ¿ƒ≈»ƒ«À¿»«∆«¬…¿≈
.˙Á‡ ˙‰a ˙BÚO‰«¿»«∆∆««

כשיעור.31) בה נשאר שלא אין 32)מפני  זה במקרה גם
אנו  אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס  שחצי  אומרים אנו
מזה  ויוצא בהרות שתי  של כצירוף  החדש הגריס  את רואים

השיער. את הפכה אחרת שבהרת

.Ëdcˆa ‰„ÏBÂ ,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a33 «∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿¿¿»¿ƒ»
BÊ È‰  ˙Á‡ ‰ÚO de ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

ÈbÒ‰Ï34,˙Á‡ ‰ÚO de ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««
È‰  ˙Á‡ ‰ÚO de ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

ÈbÒ‰Ï BÊ35,˙BÚO ÈzL de ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»
È‰  ˙Á‡ ‰ÚO de ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

ÈbÒ‰Ï BÊ36,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿
È‰  ˙BÚO ÈzL de ÒÈ‚ ÈˆÁk ˙‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»¬≈
˙BÚO‰ ÈzLÏ ˙‰a ‰Ó„˜ È‰L ,ËÈÏÁ‰Ï BÊ¿«¿ƒ∆¬≈»¿»«∆∆ƒ¿≈«¿»

˙Bl‰37‰Ó„˜ ˙‰a‰ ˜ÙÒ Ì„˜ ÔÏ ÚO ˜ÙÒ . «¿»»≈≈»»»»«»≈««∆∆»¿»
‡ÓË BÊ È‰ 38.˜ÙÒa B˙‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆À¿»¿»≈

  

          

היא  ובגמרא  דרקיעא ", ה "מתיבתא  כדעת פסק   " הרמב
קודמת  בהרת  א דרקיע  במתיבתא  "קאמיפלגי  מחלוקת:
ספק , טהור. לבהרת  קוד לב שער  וא טמא  לב לשער
טמא . אמרי  דרקיעא  מתיבתא  וכולהו  טהור אומר הקב "ה 
נחמני בר רבה  דאמר נחמני , בר רבה  נוכח  נוכח , מא ואמרי 
בתרי ' שליחא  שדרו  באהלות, יחיד  אני   בנגעי יחיד  אני 
שמתיבתא  הייתכ ברורה , והתמיה  טהור". טהור אמר כו '
שרבה  הדעת על יעלה  והיא הקב "ה  על יחלקו  דרקיעא 
ומתיבתא  הקב "ה  שבי בפלוגתא  שיכריע  הוא  נחמני  בר

דרקיעא .
כדברי ש "הלכה   אומרי כשאנו  : בהקדי לבאר ויש 
הראשונה  כמו  היא  השלישית שהדעה  הפשט אי המכריע "
הלכה  ולכ הדעות שתי  את כוללת שהיא  אלא  השניה  או 
טהור  נחמני  בר רבה  שאמר זה  בעניינינו   ג כ כמותה .
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דיעה  שהיא  אלא  הקב "ה  ל"דעת" הסכמה  לא  הוא  טהור
הדעות. שתי  את בתוכה  הכוללת נוספת

קוב "ה  באלוקות, דרגות שתי   ה דרקיעא  ומתיבתא  קוב "ה 
נקרא  ולכ "עלמי כל "סובב  בחי ' מהעולמות למעלה  הוא 
ומובדל  קדוש  שהוא  לפי  קודשא ־ברי־הוא   בש
מבחינת  הוא  דרקיעא  במתיבתא  המאיר והאור מעולמות.
זהו  .עלמי כל ממלא  בבחינת העולמות שבער האור
אמרי דרקיעא  מתיבתא  וכולהו  טהור אומר הקב "ה  "ספק ,
טהרתה  ולכ הישות מצד  בא  הטומאה  עני כי  טמא "
אלא   לעול באה  אינה  ישות כל ביטול. אותיות – בטבילה 
האור  . מציאות להרגשת  הנבראי של האפשרות מתו
אור  הוא  דרקיעא  במתיבתא  שמאיר עלמי כל הממלא 
מקו נתינת בו  יש  וממילא  לעולמות, שייכות לו  שיש 
אבל  טמא . אמרו  הספק   במקו ולכ וישות, למציאות
העולמות  אי "עלמי כל "סובב  – בקודשא ־ברי־הוא 
 ולכ ומציאות לישות  מקו נתינת בו  ואי  מקו  תופסי

טהור. ספק  , ש
שייכות  איזושהי  יש  "עלמי כל ל"סובב   שג ידוע   אמנ
 לשו "עלמי כל "סובב   אומרי אנו  שהרי  לעולמות,

 א כי  לעולמות, שייכות על מובדל המראה  לגמרי  היה 
אפילו  כי  "עלמי כל "סובב  עליו  לומר שיי היה  לא   מה
שמצד העולמות ביטול  שג מוב ומזה  . לה סובב  אינו 
את  לגמרי  שולל אינו  במציאות" "ביטול שהוא   הג זה  אור
אליו . הבטלה  מציאות איזושהי  וישנה  העולמות מציאות
בגדר  שאינו  ומהותו  עצמותו  הוא  זו  מדרגה  למעלה  אבל
לגמרי שולל זו  בחינה  מצד  העולמות וביטול כלל, עלמי
 שיי "לא  עצמותו  שלגבי  מבואר לכ . שלה מציאות כל
ז' הכל שכולל הוא  "אחד " עניי כי  אחד " מילת עליו 
אחד ) במילה   המרומזי)  העול רוחות וארבע   רקיעי
כלל. לעולמות ביחס  שאינו  יחיד  דרגת הוא  מזה  ולמעלה 
א טמא  דרקיעא  במתיבתא  שאמרו  מה  יוב ומעתה 
והבנת   מדרגת מצד  כי  טהור, אומר שהקב "ה  שידעו 
ישות  הגורמת שהיא   העול מציאות מורגשת  שכל
כל  "סובב  שהוא  קודשא ־ברי־הוא  מצד  אבל וטומאה .
ש שיי ואי אליו  המציאות בביטול העולמות כל ,"עלמי
נחמני בר רבה  של גדולתו  טהור. אמר ולכ כנ"ל ישות
... בנגעי (יחיד  – "יחיד " מבחינת אור  בעול שהמשי
 אי זו  בחינה  ולגבי  כלל, העולמות בגדר שאינו  כו ")
בר  רבה  של סברתו  הכריעה  לכ , מקו  תופסי העולמות
יחיד בחינת המשי כי  דרקיעא  המתיבתא  דעת את נחמני 
רב של הפס "ד  על־דר . שלה ובשכל בעולמות  ג
שכלי להסבר שיי היה  לא  כי  שתק   הטע שכששאלוהו 

זה . מפסק  בו  חזר לא  אבל
בר  ורבה  אחת  פע טהור אמר הקב "ה  מדוע  יוב בזה 

בטלי העולמות קוב "ה  שמצד  מכיו , פעמיי נחמני 
בר  לרבה  אבל טהור. "ספק " לכ ישות  ב ואי במציאות
שלא  הרי   שבעול לשכל  ג יחיד  מבחינת שהמשי נחמני 
ובשכל  למטה  מצד   א אלא  טהור למעלה  מצד  רק 

שטהור. מוב  שבעול
      

ביניהם.33) בריא עור הפסק  ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני  גריס  בחצי  גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא  מסגירים.
זו". אף  זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי  על אף 
מפני מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי  בה
ולא  הראשון הגריס  חצי  ידי  על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע . כל ידי  על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי36)שהפכה מפני  להחליט , ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי  את הפך הנגע 

כך. הדין השני  בחצי  שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק . בסוף  שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני  וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף  ומבאר טהור. ואמר נחמני  בר רבה את ושאלו
פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי  מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע  הבלעדית

קובעת. אינה

   1 
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע  מצומצם כגריס  בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי  הם איזה מצומצמת,
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סימני2) משלושת אחד הוא הבהרת בתוך חי  בשר
ומרומזים  מחיה. פשיון, לבנות, שערות שהם: הטומאה,
מחיה) פשיון, (שערות, "שפם" המלה של בנוטריקון
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דיעה  שהיא  אלא  הקב "ה  ל"דעת" הסכמה  לא  הוא  טהור
הדעות. שתי  את בתוכה  הכוללת נוספת

קוב "ה  באלוקות, דרגות שתי   ה דרקיעא  ומתיבתא  קוב "ה 
נקרא  ולכ "עלמי כל "סובב  בחי ' מהעולמות למעלה  הוא 
ומובדל  קדוש  שהוא  לפי  קודשא ־ברי־הוא   בש
מבחינת  הוא  דרקיעא  במתיבתא  המאיר והאור מעולמות.
זהו  .עלמי כל ממלא  בבחינת העולמות שבער האור
אמרי דרקיעא  מתיבתא  וכולהו  טהור אומר הקב "ה  "ספק ,
טהרתה  ולכ הישות מצד  בא  הטומאה  עני כי  טמא "
אלא   לעול באה  אינה  ישות כל ביטול. אותיות – בטבילה 
האור  . מציאות להרגשת  הנבראי של האפשרות מתו
אור  הוא  דרקיעא  במתיבתא  שמאיר עלמי כל הממלא 
מקו נתינת בו  יש  וממילא  לעולמות, שייכות לו  שיש 
אבל  טמא . אמרו  הספק   במקו ולכ וישות, למציאות
העולמות  אי "עלמי כל "סובב  – בקודשא ־ברי־הוא 
 ולכ ומציאות לישות  מקו נתינת בו  ואי  מקו  תופסי

טהור. ספק  , ש
שייכות  איזושהי  יש  "עלמי כל ל"סובב   שג ידוע   אמנ
 לשו "עלמי כל "סובב   אומרי אנו  שהרי  לעולמות,

 א כי  לעולמות, שייכות על מובדל המראה  לגמרי  היה 
אפילו  כי  "עלמי כל "סובב  עליו  לומר שיי היה  לא   מה
שמצד העולמות ביטול  שג מוב ומזה  . לה סובב  אינו 
את  לגמרי  שולל אינו  במציאות" "ביטול שהוא   הג זה  אור
אליו . הבטלה  מציאות איזושהי  וישנה  העולמות מציאות
בגדר  שאינו  ומהותו  עצמותו  הוא  זו  מדרגה  למעלה  אבל
לגמרי שולל זו  בחינה  מצד  העולמות וביטול כלל, עלמי
 שיי "לא  עצמותו  שלגבי  מבואר לכ . שלה מציאות כל
ז' הכל שכולל הוא  "אחד " עניי כי  אחד " מילת עליו 
אחד ) במילה   המרומזי)  העול רוחות וארבע   רקיעי
כלל. לעולמות ביחס  שאינו  יחיד  דרגת הוא  מזה  ולמעלה 
א טמא  דרקיעא  במתיבתא  שאמרו  מה  יוב ומעתה 
והבנת   מדרגת מצד  כי  טהור, אומר שהקב "ה  שידעו 
ישות  הגורמת שהיא   העול מציאות מורגשת  שכל
כל  "סובב  שהוא  קודשא ־ברי־הוא  מצד  אבל וטומאה .
ש שיי ואי אליו  המציאות בביטול העולמות כל ,"עלמי
נחמני בר רבה  של גדולתו  טהור. אמר ולכ כנ"ל ישות
... בנגעי (יחיד  – "יחיד " מבחינת אור  בעול שהמשי
 אי זו  בחינה  ולגבי  כלל, העולמות בגדר שאינו  כו ")
בר  רבה  של סברתו  הכריעה  לכ , מקו  תופסי העולמות
יחיד בחינת המשי כי  דרקיעא  המתיבתא  דעת את נחמני 
רב של הפס "ד  על־דר . שלה ובשכל בעולמות  ג
שכלי להסבר שיי היה  לא  כי  שתק   הטע שכששאלוהו 

זה . מפסק  בו  חזר לא  אבל
בר  ורבה  אחת  פע טהור אמר הקב "ה  מדוע  יוב בזה 

בטלי העולמות קוב "ה  שמצד  מכיו , פעמיי נחמני 
בר  לרבה  אבל טהור. "ספק " לכ ישות  ב ואי במציאות
שלא  הרי   שבעול לשכל  ג יחיד  מבחינת שהמשי נחמני 
ובשכל  למטה  מצד   א אלא  טהור למעלה  מצד  רק 

שטהור. מוב  שבעול
      

ביניהם.33) בריא עור הפסק  ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני  גריס  בחצי  גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא  מסגירים.
זו". אף  זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי  על אף 
מפני מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי  בה
ולא  הראשון הגריס  חצי  ידי  על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע . כל ידי  על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי36)שהפכה מפני  להחליט , ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי  את הפך הנגע 

כך. הדין השני  בחצי  שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק . בסוף  שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני  וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף  ומבאר טהור. ואמר נחמני  בר רבה את ושאלו
פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי  מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע  הבלעדית

קובעת. אינה

   1 
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע  מצומצם כגריס  בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי  הם איזה מצומצמת,
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יעטה"). שפם "ועל מה יג, (ויקרא במצורע  שנאמרה
מ "ה.3) פ "ד ומוסיפים 4)נגעים עגולה, היא העדשה

אינה  המחיה של תבניתה לרבעה. כדי  הקרנות את עליה
בה  כשיש אלא טומאה סימן ואינה גודלה, אלא קובעת
ועשאוה  קרנותיה את שמילאו עדשה בו להכניס  מקום
רבינו  וראה מ "ה. פ "א שם שוים. ורחבו שאורכו רבוע ,

א. פ "ו, שם למשנה שם.5)בפירושו ב 'תורת 6)משנה
לבן  שיער מה שנינו: ה"ז, ג פרשתא נגעים פרשת כהנים'

שערות. שתי  מקום מחיה אף  שערות, שתי  שם 7)מקום
חומה  המוקפת מבצר כעיר פירוש, "מבוצרת". מ "ה: פ "א,
חי בשר "ומחית ט  (שם, בתורה שנאמר צדדיה, מכל
שערות  שתי  של ברוחב  להיות צריך וההיקף  בשאת"),

ה"ט ). שם כהנים' "מכונסת 8)('תורת מ "ה: פ "א נגעים
להקל". אלו הרי  . . . ונתפזרה

.‰‡Ó ÏÎa ‰‡nËÓ ‰ÈÁn‰9‰‡Ó ‰È‰L ÔÈa , «ƒ¿»¿«¿»¿»«¿∆≈∆»»«¿≈
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÔÏ B‡ BÁL B‡ Ì„‡ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»»…»»»¿∆…ƒ¿∆

e‡aL ˙B‡n‰ Úa‡Ó Ôl‰10. «…∆≈«¿«««¿∆≈«¿

ב .9) פ "ד, שם שלה 10)משנה מראה ואם בפ "א. למעלה
נגע . אלא חי  בשר זה אין המראות, ארבעה כלובן

.‚‰ÈÁn‰ ÔÈ‡11ÏL dÙe‚a ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿»∆
‰˙È‰L ˙‰a ?„ˆÈk .˙‰a12ÚˆÓ‡a13B‡ ÔÈÁL «∆∆≈««∆∆∆»¿»¿∆¿«¿ƒ

‰ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ14B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‰ÈÁn‰Â ,˜‰ B‡ ƒ¿»ƒ¿»…«¿«ƒ¿»¿«¿ƒ
Û‡ ,˜‰a‰ CB˙a B‡ Ô˙ÈÁÓ CB˙a B‡ ‰ÂÎn‰ CB˙a¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿«…««
ÔÓÈÒ dÈ‡  ˙‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆≈»ƒ«
B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
B‡ ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a‰ CB˙a¿«…«ƒ¿»»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ

d˙ÈÁÓ ˙‡ ‰ÂÎn‰Â B˙ÈÁÓ15‰ÈÁn‰ ˙‡ ˜‰a‰Â16, ƒ¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«…«∆«ƒ¿»
„Á‡ ˜ÏÁL B‡ ,dcvÓ ‰ÈÁnÏ Ô‰Ó „Á‡ CÓÒpL B‡∆ƒ¿«∆»≈∆«ƒ¿»ƒƒ»∆»«∆»
,‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡  dÎB˙Ï ÒÎÂ ‰ÈÁn‰ ˙‡ Ô‰Ó≈∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈»ƒ«À¿»
Ô‰Ï eÎÏ‰ .ÈbÒÈÂ ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙‰k BÊ È‰Â«¬≈¿«∆∆∆≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆
B‡ ‰ÈÁn‰ ˙Áz eÈ‰L ˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰«¿ƒ«ƒ¿»«…«∆»«««ƒ¿»
ÔÈÒÎ eÈ‰L B‡ d˙B‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰L B‡ dcˆa eÈ‰L∆»¿ƒ»∆»«ƒƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÛBÒa ˙‰a‰ CB˙a dcÏ ‰ÈÁn‰ ˙‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«»¿««∆∆¿
;ËÈÏÁÈ ‰Ê È‰  ÈL ÚeL ÛBÒa B‡ ÔBL‡ ÚeL»«ƒ¿»«≈ƒ¬≈∆«¿ƒ

ËÙÈ  Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡17. ƒ…»¿»∆ƒ¿…

מ "ה.11) פ "א ובכת"י12)נגעים (ר"מ ) רומי  בדפוס 
הנכונה). הגירסא (והיא "שהיה" הגירסא צ "ל:13)תימן,

שחין  היה הבהרת שבאמצע  כלומר תימן), (כת"י  באמצעה
מכווה. למעלה 14)או ראה מכווה. מחית או שחין מחית
ה"ד. או"15)פ "ב  " . . . מחייתו "או" וצ "ל סופר, טעות

(ר"מ ). רומא ובדפוס  תימן בכת"י  הגירסא וכן מחייתה.
עם 16) זהה אינה מראה, בכל מטמאה שהמחיה אף ֿעלֿפי 

למטה  שהוא אלא - במחלה קשור לובן הוא שבוהק  בוהק .
טוב ' יום ('תוספות הוא בריא בשר מחיה אבל ביצה, מקרום

מ "ו). פ "ו מתאימים 17)נגעים זו, שבהלכה הדינים כל
שם. ראה לבן. שער בדין וה"ה, ה"ד בפ "ב  למעלה להאמור

.„ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰18‰ÈÁÓ ‰Ó„wL ÔÈa , «ƒ¿»ƒ«À¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿»

ÈÙÏ ,‰ÈÁn‰ ˙‡ ˙‰a ‰Ó„wL ÔÈa ˙‰a‰ ˙‡∆««∆∆≈∆»¿»«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ
'‰ÎÙ‰ ‡È‰Â' da Ó‡ ‡lL19:‰Bza Ó‡pL ‰Ê . ∆…∆¡«»¿ƒ»¿»∆∆∆¡««»

BÈ‡  ˙‡Oa ÈÁ Oa ˙ÈÁÓe ÔÏ ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»≈»»»ƒ¿«»»««¿≈≈
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰ÈÁÓÏe ÚOÏ ,Ô‰ÈLÏ CÈ»̂ƒƒ¿≈∆¿≈»¿ƒ¿»∆»»∆»≈∆
‡l‡ ‰ÈÁn‰ ÌÚ ÔÏ ÚO Ó‡ ‡ÏÂ ;‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿…∆¡«≈»»»ƒ«ƒ¿»∆»
,ÔÏ ÚO Ïa˜Ï È„k ‰È‰zL ,‰ÈÁnÏ eÚL ÔzÏƒ≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈»»»

.˙BÚO ÈzL ‡e‰L∆¿≈¿»

ושלא 18) הפוכה . . . מטמאה "שהמחיה מ "ג: פ "ד שם
שהמחיה  ובין למחיה הפכה שהבהרת בין פירוש: הפוכה",

לבהרת. כהנים'19)קדמה (ב 'תורת ה"ו פ "ב  למעלה ראה
רבינו  של דרכו וידועה אחר, לימוד אמרו נגעים, פרשת
ואף ֿעלֿפי פשוט , יותר הוא שלדעתו הלימוד את להביא

אחר). לימוד נאמר הלכה במדרשי  או שבתלמוד

.‰ÌˆÓˆÓ ÒÈ‚k ˙‰a20‰L„Úk ‰ÈÁÓ dÚˆÓ‡e «∆∆ƒ¿ƒ¿À¿»¿∆¿»»ƒ¿»«¬»»
˙‰a‰ ‰ËÚÓ˙ .ËÏÁÓ ‰Ê È‰  ˙ÓˆÓˆÓ21B‡ ¿À¿∆∆¬≈∆À¿»ƒ¿«¬»««∆∆

‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙pL22B‰Ë 23‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¬»«ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»
aL ‰ÈÁn‰˙‰a‰ ÔÈ‡L ;B‰Ë  BÊ ˙‰a CB˙ «ƒ¿»∆¿«∆∆»∆≈««∆∆

Á ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰˙È ‰È‰zL „Ú ‰ÈÁÓa ‰‡nhÓƒ«¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿≈»««ƒ¿»…«
„ˆ ÏkÓ ˙BÚO ÈzL24‰˙eÁt ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ . ¿≈¿»ƒ»«»¿»«ƒ¿»¿»

È‰  ‰L„Úk ˙ÈOÚpL „Ú ‰ÈÁn‰ ‰˙Â ‰L„ÚkÓƒ«¬»»¿»¿»«ƒ¿»«∆«¬≈«¬»»¬≈
ËÏÁÓ ‰Ê25B‡ ‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ . ∆À¿»ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»

dÏ ‰ÎÏ‰L26‰˙È‰L ˙BÓk BÊ È‰ 27Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»»¬≈¿∆»¿»¿≈»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»

שבתוכה.20) העדשה עם אחרי22)מבחוץ .21)ביחד
בה 23)הסגר. שאין מפני  טהור, - הבהרת נתמעטה

בה  שאין מפני  טהור, – המחיה נתמעטה ואם כגריס .
מטמאה  אינה הבהרת שפשתה שאע "פ  ומשמיענו כעדשה.
חוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני  פשיון, משום

לתוכו. פשה וכאן ה"א) פ "ד (לקמן ומכיוון 24)לנגע 
באורך  שערות שש היינו מצומצם, כגריס  היא הבהרת שכל
תופסת  שבאמצעה והעדשה ה"ז), פ "א (למעלה וברוחב 
צד. מכל שערות שתי  מקום נשאר לא שערות, משתי  יותר

טומאה.25) סימן נולד נכנסה 26)שהרי  הבהרת פירוש,
מקומה. כל תפסה או אותה ומיעטה המחיה לתוך

פשיון,27) משום מטמאה ואינה המנוגע . את ומסגירים
כמו  לנגע , מחוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני 
הראשון, הסגר אחר כשנתמעטה והמדובר למעלה. שביארנו
שם  ורבנן מאיר ר' מחלוקת טהור. - שני  הסגר אחר אבל
מאיר  ר' גם מצומצמת, [בעדשה כרבים. ופסק  מ "ג, פ "ו
כאן  היה שהרי  הלכה, או כשנתמעטה טהור שהוא מודה

מכעד  פחותה מחיה אבל לו. והלך טומאה אינה סימן שה
פשה  אם ולפיכך מנוגע , בלתי  כעור ודינה טומאה, סימן
מטמא  מבפנים שפשיון מאיר ר' דעת טמא. - לתוכה הנגע 
ועליו  למשנתנו, רבינו פירוש ראה שם)]. ישראל (תפארת

כאן. ביאורנו מסתמך

.Â˙‰a28,‰L„ÚkÓ ‰˙È ‰ÈÁÓ de ÒÈ‚kÓ ‰˙È «∆∆¿≈»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ«¬»»
ËÚÓ˙È ‡lL „Ïe ;‡ÓË  eËÚÓ˙pL B‡ eÂ¿»∆ƒ¿«¬»≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‰L„ÚkÓ ‰ÈÁn‰ ËÚÓ˙z ‡ÏÂ ,ÒÈ‚kÓ ˙‰a«∆∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«¬»»¿…
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צו                
         

˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«
e‡aL BÓk ,˙BÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ "ד.28) זה.29)שם בפרק 

.Ê˙‰a30dÙÈwÓ ˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ Oe ÒÈ‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È‰  ÈÁ‰ Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙‰e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È‰L ,ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙‰e ,32‰ÈÁn‰ È‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙‰k Ô‰ÈzL È‰  ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ "ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע "י  היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני  טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואף ֿעלֿפי  עקיבא, כר' פסק  המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ  פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ "ו. שם שמעון

.ÁÈ‡ L‡a ‰˙È‰L ˙‰a35,ÌÈÈ‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
ÔÓÈÒ dÈ‡  È‡‰ L‡a ˙‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈
‰‡B ‰È‰iL  Ô‰k‰ e‰‡Â :ÌÈÚ‚a Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈÈ‡ ÈL‡ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡Â36‰ËÚ‰ L‡Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡ Ï‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙ÏÈ‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

(35 ֿ והכסף  זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ "ו. שם
בלי בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואף ֿעלֿפי ֿכן כגריס , מקום האבר בראש
נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט : רבינו כתב  ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס 
התוספתא  דברי  לפי  מתיישב  זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב "ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ "ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף .36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני  גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק  שתנאֿקמא ומשמע  מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק 
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי  ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב '

.ËÌÈÈ‡ ÈL‡ ÏÎÂ40LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈

k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ  ÒÈ‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡a ÒÈ‚k ˙‰a ?„ˆÈk .ÔÈB‰Ë  Ì„‡ Èa ˙ia¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
 CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
Blk e‰‡iL „Ú  Ô‰k‰ e‰‡Â :Ó‡pL ;B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À

.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח  ראה פ "ב . נגעים תוספתא

   1 
ואם 1) מראה, זה ומאי  המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי  הנגע , לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני . או ראשון שבוע  בסוף  או בתחילת שהוחלט 

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡  ˜‰a ‰‡Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È‰  Ú‚p‰ CB˙Ï˙‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒe ,dÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ Oa dÎB˙e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ ÚeM‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡  Blk ÈÁ‰ Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ "א.2) פ "ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
הי "ד, פ "ב  נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת הראשון. הנגע 
הפשיון  – מטמא העיקרי ) (הנגע  שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ "ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.bÒ‰ Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú BÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡  CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡ÈÂ ÚeM‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע  בסוף  (מטמא) "ובפסיון מ "ג: פ "ג נגעים
ב 'תורת  מ "ב . בפ "ד שם משמע  וכן שני ". שבוע  ובסוף 
"אחרי ז): יג, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו הי "ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :Ó‡pL ;Ô‰Ó ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

BÚa ˙ÁtÒn‰9 ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙‰a Ï‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ "ח .7) פ "ו פ "ב 8)שם למעלה וראה מ "ה. פ "א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ "ח ). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע , אינו שבוהק  מפני 

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
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צז                 
         

˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«
e‡aL BÓk ,˙BÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ "ד.28) זה.29)שם בפרק 

.Ê˙‰a30dÙÈwÓ ˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ Oe ÒÈ‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È‰  ÈÁ‰ Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙‰e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È‰L ,ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙‰e ,32‰ÈÁn‰ È‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙‰k Ô‰ÈzL È‰  ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ "ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע "י  היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני  טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואף ֿעלֿפי  עקיבא, כר' פסק  המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ  פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ "ו. שם שמעון

.ÁÈ‡ L‡a ‰˙È‰L ˙‰a35,ÌÈÈ‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
ÔÓÈÒ dÈ‡  È‡‰ L‡a ˙‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈
‰‡B ‰È‰iL  Ô‰k‰ e‰‡Â :ÌÈÚ‚a Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈÈ‡ ÈL‡ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡Â36‰ËÚ‰ L‡Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡ Ï‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙ÏÈ‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

(35 ֿ והכסף  זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ "ו. שם
בלי בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואף ֿעלֿפי ֿכן כגריס , מקום האבר בראש
נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט : רבינו כתב  ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס 
התוספתא  דברי  לפי  מתיישב  זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב "ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ "ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף .36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני  גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק  שתנאֿקמא ומשמע  מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק 
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי  ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב '

.ËÌÈÈ‡ ÈL‡ ÏÎÂ40LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈

k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ  ÒÈ‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡a ÒÈ‚k ˙‰a ?„ˆÈk .ÔÈB‰Ë  Ì„‡ Èa ˙ia¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
 CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
Blk e‰‡iL „Ú  Ô‰k‰ e‰‡Â :Ó‡pL ;B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À

.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח  ראה פ "ב . נגעים תוספתא

   1 
ואם 1) מראה, זה ומאי  המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי  הנגע , לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני . או ראשון שבוע  בסוף  או בתחילת שהוחלט 

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡  ˜‰a ‰‡Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È‰  Ú‚p‰ CB˙Ï˙‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒe ,dÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ Oa dÎB˙e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ ÚeM‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡  Blk ÈÁ‰ Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ "א.2) פ "ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
הי "ד, פ "ב  נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת הראשון. הנגע 
הפשיון  – מטמא העיקרי ) (הנגע  שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ "ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.bÒ‰ Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú BÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡  CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡ÈÂ ÚeM‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע  בסוף  (מטמא) "ובפסיון מ "ג: פ "ג נגעים
ב 'תורת  מ "ב . בפ "ד שם משמע  וכן שני ". שבוע  ובסוף 
"אחרי ז): יג, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו הי "ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :Ó‡pL ;Ô‰Ó ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

BÚa ˙ÁtÒn‰9 ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙‰a Ï‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ "ח .7) פ "ו פ "ב 8)שם למעלה וראה מ "ה. פ "א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ "ח ). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע , אינו שבוהק  מפני 

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
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מראה  הוא שהפשיון הכוונה לבוהק " שפשה "פרט  פ "ב 
שם). ראה בוהק .

.„ÔÈÁM‰11˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓe ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰Â «¿ƒ¿«ƒ¿»¿«…«ƒ¿««¿ƒƒ¿«
ÔBÈOtÏ ÌB‡‰ ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L ‰ÂÎn‰12BÈ‡  «ƒ¿»∆≈¿ƒ≈»«ƒ¿≈

BÈbÒ‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ13‡ˆÓpL „Ú Ô‰Ï eÎÏ‰Â14 ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆«∆ƒ¿»
.ËÏÁÓ ‰Ê È‰  ÌB‡Ï CeÓÒ ÔBÈOt‰«ƒ¿»»¬≈∆À¿»

שם.11) הנגע 12)משנה, פשה ההסגר, שבוע  אחרי 
לבינה. בינו מבדיל מאלה ואחד בבהרת, נוגע  אינו והפשיון

שני .13) ההסגר.14)הסגר ימי  שבעת אחרי 

.‰ÒÈ‚k ˙‰a15‰˙OÙe16„BÚÂ ÒÈ‚ ÈˆÁk17, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿ƒ»
ÌB‡‰ ÔÓ CÏ‰Â18ÒÈ‚ ÈˆÁk19˙Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«ƒ»«¬ƒ¿ƒ««ƒ∆«»

‰Ê [È‰]  ÒÈ‚kÓ ˙È ÔBÈOt‰ ÌÚ ÌB‡‰ ÔÓƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¬≈∆
B‰Ë20„BÚÂ ÒÈ‚k ‰˙OÙe ÒÈ‚k ‰˙È‰ .21‰ÎÏ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»

ÌB‡‰ dÏ22‰lÁza ‰‡z 23Á‡ ÚeL ÈbÒÈÂ »»≈»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»«««
ÚeL24˙‰a‰ ‰ÎÏ‰Â ,BÈbÒ‰Â ˙‰a Ba ‰˙È‰ .25 »«»¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»««∆∆

bÒ‰ ÈÓÈ ÛBÒa26dÓB˜Óa ˙‰a ‰ÊÁÂ ,27˙BÓk ¿¿≈∆¿≈¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿
‰˙È‰L28‰È‰L BÓk ‡e‰ È‰ 29CB˙a] ‰ËÚÓ˙ . ∆»¿»¬≈¿∆»»ƒ¿«¬»¿

‰˙È‰L ˙BÓk ‰ÊÁÂ ‰˙OÙe [bÒ‰ ÈÓÈ30B‡ , ¿≈∆¿≈»¿»¿»¿»¿∆»¿»
‰˙OtL31‰ÊÁÂ ÔBÈOt‰ ËÚÓ˙Â32 ‰˙È‰L ˙BÓk ∆»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿»¿∆»¿»

ÈbÒÈ ‰Ê È‰33ËÙÈ B‡34. ¬≈∆«¿ƒƒ¿…

מ "ט .15) פ "ד ההסגר.16)שם יותר 17)אחרי  משהו
גריס . הנגע .18)מחצי  נתמעט  השני  מצדו

ה"ועוד".19) כשיעור פשיון היא כחכמים,20)והתוצאה
כשיעור, בו נשאר ולא נתמעט  הראשון הנגע  ונימוקם: שם.
עם  מצטרף  הפשיון אין ולפיכך אינו, כאילו כולו והרי 
כגריס . אינו לבדו והחדש שיעורו, את להשלים הנותר
גריס ", כחצי  "שפשתה ח  שבמשנה הדין על דילג (רבינו
 ֿ ומכל ועוד, גריס  בכחצי  שמטהרים כחכמים שפסק  מפני 
דעתו  להשמיענו באה והמשנה מצומצם. גריס  בכחצי  שכן
מ "ח  שם ראה המקרים. שני  בין שמחלק  עקיבא רבי  של
באור). ד"ה ה"ה, לקמן כסף ֿמשנה וראה ומ "ט ,

לשון 21) נקט  ורבינו מצומצם, כגריס  פשתה אם והואֿהדין
אבל  ועוד, בכגריס  ומטמא חולק  עקיבא שרבי  (שם) המשנה

לחכמים. מודה בו 22)בכגריס  שיש הפשיון כל ונשאר
מהאום. יותר היינו ועוד, כתחילה.23)כגריס  צ "ל:

של  בפשיון למעלה שביארנו למה בהתאם שם, כחכמים
חדש. כנגע  נידון שהפשיון גריס , שני24)כחצי  פירוש,

הראשון  ההסגר אחרי  הבהרת פשתה לא אם חדשים הסגרים
שלושה  של אפשרות מזה ויוצא שני ), הסגר למעשה (שהוא

מ "ז.25)הסגרים. הגירסה:26)שם שלפנינו, במשנה
באמצע  שהלכה לפרש, ואפשר שבוע ". בסוף  וחזרה "הלכה
במשנה  רבינו שגירסת ונראה בסופם. וחזרה ההסגר ימי 

וחזרה". שבוע  בסוף  "הלכה עצמו 27)היא: מקום באותו
הראשונה. הבהרת ולא 28)של הראשונה על יתירה לא

ממנה. חדש 29)פחותה כנגע  אותה דנים אין כלומר,
אחד. נוסף  בהסגר דיו אלא הסגרים, שני  עליו להטיל
אם  אבל שחזרה, לפני  המנוגע  את הכהן פטר כשלא ומדובר
"לאחר  אמרו: שם, במשנה חדשה. כבהרת דינה - פטרו

כתחילה". תראה ההסגר.30)הפטור בתוך 31)אחרי 
ההסגר. ההסגר.32)ימי  שבוע 33)בסוף  בסוף  הוא אם

ומשמיענו 34)ראשון. שני . שבוע  בסוף  הוא המקרה אם
כלל. נשתנה לא כאילו הנגע  ודין כלל, פשיון זה שאין רבינו
"שאם  ה"ז: פ "ב  נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת זה דין ומקור
לא  כאילו וכנס , פשה ואם כנס . לא כאילו ופשה, כנס 
מעלים  לא אינם ההסגר ימי  בתוך השינויים שכל פשה",

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה מורידים ולא

.ÂÒÈ‚k ˙‰a35ÒÈ‚k ‰˙OÙe36„ÏBÂ ,37ÔBÈOta «∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿
‰‡z  ÌB‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÔÏ ÚO B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»≈»»»¿»¿»»»≈»∆

‰lÁza38ÛBÒa ,BÈbÒ‰Â ÒÈ‚k ˙‰a Ba ‰˙È‰ . «¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
ÚÏÒk ‡È‰ È‰Â ÚeM‰39‡È‰ ‡È‰L ˜ÙÒ ,40˜ÙÒ «»««¬≈ƒ¿∆«»≈∆ƒƒ»≈

˙Á‡ ‡È‰L41‡ÓË ‰Ê È‰  ‰ÈzÁz ‰‡a42. ∆ƒ«∆∆»»«¿∆»¬≈∆»≈

וחכמים.35) עקיבא רבי  מחלוקת מ "ו . והוחלט .36)שם
עם 37) ביחד הפשיון בא אם אבל והוחלט , שפשתה אחרי 

בטומאתו  שנשאר חכמים מודים לבן, שיער עם או המחיה
דבר). של טעמו שם ראה ישראל'. ('תפארת הראשונה

בסימני38) להתבונן הכהן וצריך חדש, נגע  הוא כאילו
שנשאר  האומר עקיבא רבי  דעת נגד שם כחכמים הטומאה.
על  בפירושו (רבינו הפשיון מפני  הראשונה בטומאתו
ההבדל  מהו לבאר מתכוון שם שרבינו (נראה, שם). המשנה,
המנוגע  שניהם לדברי  שהרי  לחכמים, עקיבא רבי  שבין
חדש  נגע  שזה חכמים שלדעת מפרש, הוא ולפיכך טמא,
במחיה  המחייבים הפרטים כל את לבדוק  הכהן צריך
חלק  הוא שהפשיון לשיטתו עקיבא רבי  אבל לבן, ובשיער
לא  שאם ומכאן, כהן. בבדיקת צורך ואין הראשון מהנגע 
שנשאר  אף ֿעלֿפי  האום, והלכה חדש טומאה סימן נולד
כתב  שם ור"ש חכמים. לדעת טהור – כגריס  הפשיון
קרבן  מביא עקיבא רבי  לדעת קרבנות, לענין הוא שההבדל
ה'ירושלמי ' על הש"ס  ובגליון שנים. – חכמים ולדעת אחד,
שאלה  נשאלה שם שב 'ירושלמי ' מעיר, ה"ה פ "א קטן מועד
והר"ש  רבינו הזכירו לא למה ומתפלא ביניהון?" "מה זאת:

הזה). ה'ירושלמי ' את משנה' ה'כסף  פ "ה 39)וגם שם
מגריס . גדול הסלע  טמאה.40)מ "א. והיא ופשתה

הסגר.41) טמא 42)וטעונה ספק  אם כאן ביאר לא רבינו
ספק  שהוא משמע  כאן המשנה על ומפירושו טמא. ודאי  או
להיפך  או לבן לשיער קדמה בהרת אם בספק  כמו טמא

פ "ב . בסוף 

.ÊÒÈ‚k ˙‰a43‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ44Ba LÈ Ì‡ , «∆∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ≈
d˜˜BÊ  ˙BÚO ÈzL Á45ÔBÈOÙÏe ÔÏ ÚOÏ46, …«¿≈¿»¿»¿≈»»»¿ƒ¿

‰ÈÁÓÏ ‡Ï Ï‡47„Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰ ÔÈ‡L ; ¬»…¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«
ÛBÒÂ ‰ÈÁn‰ ÛBÒ ÔÈa ‰È‰ÈÂ ˙‰a‰ d˙B‡ ÛÈwzL∆«ƒ»««∆∆¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»¿
˙B‰a ÈzL eÈ‰ .˙BÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ Á ˙‰a‰««∆∆…«¿ƒ«¿≈¿»»¿≈∆»
 ˙BÚO ÈzL Á Ba LÈ Ì‡ :BÊÏ BfÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ¿≈ƒ»ƒ≈…«¿≈¿»

ÔÙˆÓ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÙˆÓ48. ¿»¿»¿ƒ»≈¿»¿»

מ "ה.43) צר.44)שם מנוגע  החוט 45)פס  דין פירוש,
עצמה. בתוך 46)כבהרת לבנות שערות שתי  יש אם

טמא. – המנוגע  החוט  התרחב  אם או אי47)החוט , כי 
צר  במקום להימצא טומאה, סימן שהוא למחיה לה אפשר
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צח                
         

כמקום  הוא החוט  רוחב  אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,
– שערות שתי  רחבה המחיה ובאמצע  שערות, שש צמיחת

הענין.48)מטמאה. לפי  ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰‰hL ˙‰a49bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈÈbÒÓ ÔÈ‡  ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»

פ "ב .49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ "ז 51)סימני  לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני  בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙‰a53eht‰ Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È‰  ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב "ד מצומצם כגריס  כשהיתה מדובר
זה  הרי  ופשתה, וחזרה לכגריס  ופחתה מכגריס  יותר כשהיא
וראה  מ "ג. פ "ט , נגעים במשנה משמע  (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסף ֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני 
לבנות. שערות שתי  או הפיטור.55)מחיה לפני 

מטמא,56) פיטור אחרי  שפשיון בה"ח  שאמרנו ואף ֿעלֿפי 
הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע  אם היינו

.È˙‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ de ÒÈ‚k58ÔÏ ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60ÔÏ ÚO ÈtÓ ‡ÓË 61ÔÏ ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙‰a‰ CB˙a ÔÏ ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË »≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
 ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË  BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.ÔÏ ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ "ו.57) פ "ד בהלכה 58)שם בבות שתי  המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב . המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי וחכמים, שמעון רבי  במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון
והבבא  כגריס , היא – המחיה בלי  – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס  בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס ", בבבא הלשון שינוי  ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי  של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס  היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס  בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי  כגריס  בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק  רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי כי  כגריס ", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ "כ המחיה עם אלא כגריס 
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס 
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב  אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי ). נכונות את מוכיחה שם, שני59)למשנה מפני 
הטומאה. ונמצא 60)סימני  לתוכה הבהרת ונתפשטה

הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע "פ 
טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ "ב 

הבהרת, שהגיעה לפני  זה במקום לבן שיער היה כאן והרי 
הנגע , מאותו כחלק  נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע  "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב ' פרשתא פ "א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ de63 ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË  ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙe ÔÏ ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»
‰„ÏBpL B‡ Á‡ ÔÏ ÚO Ba ÊÁÂ ÚO‰ CÏ‰Â ÔÏ»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ ÔÏ ÚO B‡ ˙Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
 ÔÏ ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡ ÚeL ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL ÚeL ÛBÒa B‡67eht‰ Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ‡MÈ ‡lL „Ú B‰Ë BÈ‡  ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈

מ "ז.62) שני63)שם בה  נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני  פשיון שהרי  אלה, טומאה סימני 

ה"ב ). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני  אחד ע "י 

והוחלט ,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט  סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

ה'תשע"ח  אייר ח' שני יום 

   1 
ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי  יבאר

בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי שחין, נעשית השבוע  ובסוף  הבשר בעור שהסגירו ומי 
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח  קרח  זה

מעולם.

.‡BÚ‰ ËLÙÂ BOa BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓa B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô‡a B‡ ÏÊa B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡˜ BÊ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡˜ ‰Ê È‰  BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע  או ֿ 4)חמים בכתב 

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני 
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צט                 
         

כמקום  הוא החוט  רוחב  אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,
– שערות שתי  רחבה המחיה ובאמצע  שערות, שש צמיחת

הענין.48)מטמאה. לפי  ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰‰hL ˙‰a49bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈÈbÒÓ ÔÈ‡  ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»

פ "ב .49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ "ז 51)סימני  לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני  בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙‰a53eht‰ Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È‰  ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב "ד מצומצם כגריס  כשהיתה מדובר
זה  הרי  ופשתה, וחזרה לכגריס  ופחתה מכגריס  יותר כשהיא
וראה  מ "ג. פ "ט , נגעים במשנה משמע  (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסף ֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני 
לבנות. שערות שתי  או הפיטור.55)מחיה לפני 

מטמא,56) פיטור אחרי  שפשיון בה"ח  שאמרנו ואף ֿעלֿפי 
הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע  אם היינו

.È˙‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ de ÒÈ‚k58ÔÏ ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60ÔÏ ÚO ÈtÓ ‡ÓË 61ÔÏ ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙‰a‰ CB˙a ÔÏ ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË »≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
 ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË  BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.ÔÏ ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ "ו.57) פ "ד בהלכה 58)שם בבות שתי  המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב . המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי וחכמים, שמעון רבי  במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון
והבבא  כגריס , היא – המחיה בלי  – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס  בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס ", בבבא הלשון שינוי  ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי  של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס  היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס  בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי  כגריס  בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק  רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי כי  כגריס ", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ "כ המחיה עם אלא כגריס 
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס 
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב  אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי ). נכונות את מוכיחה שם, שני59)למשנה מפני 
הטומאה. ונמצא 60)סימני  לתוכה הבהרת ונתפשטה

הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע "פ 
טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ "ב 

הבהרת, שהגיעה לפני  זה במקום לבן שיער היה כאן והרי 
הנגע , מאותו כחלק  נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע  "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב ' פרשתא פ "א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ de63 ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË  ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙe ÔÏ ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»
‰„ÏBpL B‡ Á‡ ÔÏ ÚO Ba ÊÁÂ ÚO‰ CÏ‰Â ÔÏ»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ ÔÏ ÚO B‡ ˙Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
 ÔÏ ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡ ÚeL ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL ÚeL ÛBÒa B‡67eht‰ Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ‡MÈ ‡lL „Ú B‰Ë BÈ‡  ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈

מ "ז.62) שני63)שם בה  נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני  פשיון שהרי  אלה, טומאה סימני 

ה"ב ). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני  אחד ע "י 

והוחלט ,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט  סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

ה'תשע"ח  אייר ח' שני יום 

   1 
ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי  יבאר

בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי שחין, נעשית השבוע  ובסוף  הבשר בעור שהסגירו ומי 
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח  קרח  זה

מעולם.

.‡BÚ‰ ËLÙÂ BOa BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓa B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô‡a B‡ ÏÊa B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡˜ BÊ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡˜ ‰Ê È‰  BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע  או ֿ 4)חמים בכתב 

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני 
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.„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(ÊÓ) BL‡ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È‰  [eck]8È‰  «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡ÈË ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח .6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא

לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע  כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י 
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙BiË ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„BÓ ÔÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,eÓb Èet e‡t˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È‰  BÚ‰ ‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,c ÏÎÏ Oa‰ BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

.e‡aL BÓk ˙BÚeL ÈL bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙ˆ ‡È‰ BÊ  ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰Bza ‰eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»

ÔBÈOÙa B‡ ÔÏ ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿
„Á‡ ÚeL ‡l‡ bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆

‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
 ÔÏ ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ  ÔÏ ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :ÚeM‰ ÛBÒa ‰‡ÈÂ .„Á‡ ÚeL ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ  ‰˙Ot B‡ ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
ÔÏ ÚO da „ÏB B‡ eht‰ Á‡Ï ‰˙Ot .ËÙÈ ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ 16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק  נגעים פרשת כהנים בתורת שם.
לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני  (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי  "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי ,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק  נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב  שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע  כדין

.‰ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡L ÓBÏ ,e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,Oa‰ BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt Oa‰ BÚ ˙‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ‚k ˙‰e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È‰  ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

B‰Ë  Oa‰ BÚÏ ‰˙OtL19BÚa ˙‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿

CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡  Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿
ÒÈ‚k ÔÈÁL ˙ˆ Btk20ÒÈ‚k ˙‰a de21 «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ

ÔÏ ÚOÏ ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…
‰OÙ˙Â dcˆa Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆

.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס  וכחצי  שחין גריס  כחצי  בו היו אם
שדיני פי  על ואף  המנוגע , את ומטהרים לכגריס  מצטרפים
"או  מהכתוב  למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק  באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק  מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי  אין

היד. כף  על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha  ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha  ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿
e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»

.ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡L ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ

צירוף ,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני 
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ ÚeM‰ ÛBÒe ÔÈÁLaL ˙‰a BÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
Oa‰ BÚ25ÛBÒe Oa‰ BÚa BÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡È  ÔÈÁL ˙ÈOÚ ÚeM‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע  עכשיו לפנינו ויש לגמרי  נתרפא
שני26) וטעון חדש נגע  הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.ÁLpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡ ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
ÏÎ‡L ÔÈa ,ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
eÈM‰L ÌÈc CÒ B‡ ÚO‰ ˙‡ ÔÈÈMn‰ ÌÈc¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á˜ ‡˜ ‰Ê È‰  ‰zÚ BL‡ ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ BÚO L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ BÁ‡Ï30L Ì‡Â ;Á˜ ‡˜  ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31 ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני  העוסקות הפרק 

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח  מ )
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח  כתוב : שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני  נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
האלה. המונחים שני  פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר

רבינו:28) גורס  ו הלכה י  פרק  נגעים פרשת כהנים בתורת
יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי  מחמת נשר יכול
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ק                
         

בידי קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי  גבחת אף  שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף  שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע  נתק  בין מה ח  בפרק  לקמן ראה משנה). כסף 

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Áw‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚeL ÈL bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

Oa BÚ ˙Úˆ ‰‡Ók :Ô‰a Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ôl‰ ÚO‰ ÔÈ‡ ,ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚeL ÈLe ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ˜a ˙‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡ÈÂ .ÈbÒÈ  ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ «¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ  ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :ÚeM‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL ÚeL ÈbÒÈ  ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
 ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ  ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
eht‰ Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ 35. «¿ƒ

נגע .32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע 
בפירוש 34) כתוב  כן לבן. שיער צמח  אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי  למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Áw‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ  BzÁa‚a B‡ BzÁ˜a :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,Oa‰ BÚ ‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt Oa‰ BÚ ˙‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Áw‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆
BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ  ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
Oa‰ BÚk  eÁ˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡‰L ;Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡‰ .ÔÏ ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È‰  Ô˜faLÂ L‡aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe Oa‰ BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈq‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚeL38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ BÚk Ô‰ È‰  ÚOÈ‰  ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ; ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙‰a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק  זקן לו צמח  שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

   1 
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט  נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי 

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק  וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙‰a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙Èe3Ï‚‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡‰Â ,Ôtv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏ Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»

‡l‡ ,ÈeÏb BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,BOa BÚa :Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»
BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈

ÈeÏ‚8ÌÈ˙q‰ ˙Èk ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח .2) פ "ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע , תחת
לגוף . שבעקב .4)מחוברת התחתון בשטח  העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ  לפנים, הנמשך העקב  שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסף ֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י  כך

ג. הלכה ה פרק  למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט  אחרי  או הסגר אחרי  הגוף  בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ "ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב , זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף 
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף  כתב  בכסף ֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב , חלקי 

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני  והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ "ב  שם
כסף ֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק  פיו את סוגר כשהאדם

.‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,ÔÚO Ïk LpL Ô˜f‰Â L‡‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e‡aL BÓk ,˙‰a ÔÈ‡nhÓ  ˙ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

Oa‰ BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

ÔÏ Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט . ה"ג בפ "ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני 

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח . פ "ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡Â :Ó‡pL ;‰B‰Ë  ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL  Oa‰ BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡Â Oa‰ BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ "ב  נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי  ר'
 ֿ שהתנא משמע  כהנים' שב 'תורת אף ֿעלֿפי  כמותו, רבינו
נאמר  ה"י  פ "א שם שבתוספתא מפני  עליו, חולק  קמא

(כסף ֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈÎBk „BÚ :˙BB‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
ib˙Â ˙‰a14aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk LÂ eÁ˜Â ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜fe L‡»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎne ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙‰a‰ ‰˙lb˙Â ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
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קי                 
         

בידי קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי  גבחת אף  שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף  שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע  נתק  בין מה ח  בפרק  לקמן ראה משנה). כסף 

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Áw‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚeL ÈL bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

Oa BÚ ˙Úˆ ‰‡Ók :Ô‰a Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ôl‰ ÚO‰ ÔÈ‡ ,ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚeL ÈLe ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ˜a ˙‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡ÈÂ .ÈbÒÈ  ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ «¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ  ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :ÚeM‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL ÚeL ÈbÒÈ  ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
 ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ  ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
eht‰ Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ 35. «¿ƒ

נגע .32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע 
בפירוש 34) כתוב  כן לבן. שיער צמח  אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי  למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Áw‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ  BzÁa‚a B‡ BzÁ˜a :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,Oa‰ BÚ ‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt Oa‰ BÚ ˙‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Áw‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆
BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ  ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
Oa‰ BÚk  eÁ˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡‰L ;Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡‰ .ÔÏ ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È‰  Ô˜faLÂ L‡aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe Oa‰ BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈq‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚeL38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ BÚk Ô‰ È‰  ÚOÈ‰  ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ; ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙‰a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק  זקן לו צמח  שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

   1 
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט  נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי 

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק  וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙‰a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙Èe3Ï‚‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡‰Â ,Ôtv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏ Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»

‡l‡ ,ÈeÏb BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,BOa BÚa :Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»
BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈

ÈeÏ‚8ÌÈ˙q‰ ˙Èk ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח .2) פ "ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע , תחת
לגוף . שבעקב .4)מחוברת התחתון בשטח  העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ  לפנים, הנמשך העקב  שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסף ֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י  כך

ג. הלכה ה פרק  למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט  אחרי  או הסגר אחרי  הגוף  בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ "ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב , זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף 
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף  כתב  בכסף ֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב , חלקי 

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני  והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ "ב  שם
כסף ֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק  פיו את סוגר כשהאדם

.‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,ÔÚO Ïk LpL Ô˜f‰Â L‡‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e‡aL BÓk ,˙‰a ÔÈ‡nhÓ  ˙ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

Oa‰ BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

ÔÏ Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט . ה"ג בפ "ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני 

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח . פ "ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡Â :Ó‡pL ;‰B‰Ë  ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL  Oa‰ BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡Â Oa‰ BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ "ב  נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי  ר'
 ֿ שהתנא משמע  כהנים' שב 'תורת אף ֿעלֿפי  כמותו, רבינו
נאמר  ה"י  פ "א שם שבתוספתא מפני  עליו, חולק  קמא

(כסף ֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈÎBk „BÚ :˙BB‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
ib˙Â ˙‰a14aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk LÂ eÁ˜Â ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜fe L‡»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎne ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙‰a‰ ‰˙lb˙Â ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
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ÔÎÂ .˙BB‰Ë el‡ È‰  ˙ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡a ˙‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÚO‰ CÏ‰Â ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,Oa‰ BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ

‰B‰Ë BÊ È‰  ÌÈ˙Èa ‰B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»
efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡Ó epzL17‰‡È  e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆

‰lÁza18˙‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈÎBk „BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆
‰ˆÈa Ìe˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ib˙pL Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆

‰ˆÈa Ìe˜k ˙ÈOÚ ib˙pL Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡z ≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»
Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓe ÔÈÁLe ,eÁ˜pL Ô˜Êe L‡e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡È  ˙B‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙BB‰Ë  Â‡Ï»¿

א.13) פ "ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב 'תורת
ב ): יג, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו וה"ב , ה"א א' פרק 
שהנגעים  משמע  עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי ' כי  "אדם
שניתנה  אחרי  שנשארו אף ֿעלֿפי  מתןֿתורה לפני  שפרחו
אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי .15)הראוי מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואף ֿעלֿפי  שם. יעקב  בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי  קב  אליעזר ר' משנת ב ) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי ' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק  חננאל, רבינו בשם ב  סימן פ "ד עירובין רא"ש
יד  וראה כמותו, הלכה - "קב " מספר - מקומות ושנים

תטו). אות עזה.17)מלאכי  יותר נעשתה שלבנוניתם
יש 18) וכן (ר"מ ), רומי  בדפוס  הוא וכן כתחילה, צ "ל:

חדש. נגע  הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו
שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים

ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú B‰Ë ,22Ï‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ  ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Êe ÒÈ‚k ˙‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Êe ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ ÚeM‰ ÛBÒe ,ÔÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .B‰Ë ‰Ê È‰  ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰  ‰˙OtL ˙‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ "א.20) פ "ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק  ה"ט : בפ "ב 
ואחרי כגריס , בהרת ה"ו: ד' ובפרק  קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק  כסלע , מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט , שלא
הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי24)שם זוכר אינו

כסלע . ובמי  ההסגר, לפני  כגריס  בהרת בו 25)היתה שהיו
שניהם  ההסגר ואחרי  כסלע , ואחד כגריס  אחד נגעים, שני 
כסלע . ואיזה כגריס  היה איזה זוכר ואינו כסלע ,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת
מטמא, הוא הוודאי  את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח :
לא  אבל הוודאי , הנגע  את פירוש, הספק . את מטמא ואינו
אנו  שאין מפני  טהור, - אחד באדם ואפילו הספק , הנגע  את

פשה. נגע  איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ  ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Êe ÒÈ‚k ˙‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,ÌÈbÒ‰Â‰Êe „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È‰Â ÚeM ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL eÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL  e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32eÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :eÓ‡L e‰ÊÂ .ÒÈ‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
ÚO de ˙‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ ¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙‰a‰ ˙‡ Ì„wL ÔÏ33ezÎÙ‰L ÔÏ ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ bÒ‰ CBzÓ36B‰Ë ‰Ê È‰ 37Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
ËÏÁ‰38ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È‰  ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.Á‡‰ ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק  כאן אין שהרי 
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק  כולו.30)הדוגמה

כסלע .31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב 'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי  את - "וטיהרו" למדו: ה"ט , סוף 

הספק . את פ "ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע  נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי  אע "פ 

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע  שאינו מפני  - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע  ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי  שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב  דייק  רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני 
כשהלכה  רק  לא הכוונה: "אף ֿעלֿפי " שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני  טהור, - השני  מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי  להסתפק  יש שהלכה שערה
מקור  להקל]. ספיקות שני  כאן והרי  מטמאות, שערות שתי 

ה"ה. פ "ב  נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ bÒ‰ CÈvL e‰‡Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈
BÏ e„ÏB BËt B‡ BÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
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LiL e‰‡ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È‰  ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

BÈbÒÈ  ÔBL‡ ÚeL ÛBÒa41ÚeL ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ËÙÈ  eht‰ Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ "ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני  נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי  בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

   1 
טומאה,1) מסימני  באחד והוחלט  בהרת בו שהיתה מי  יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט , מעט  מחייה שפרחה ובה כגריס  בהרת בו היתה
אברים  ראשי  בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט  כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב  אם הבהרת בנגע  ליטמא ראוי  שאינו מי  לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני  שנשכר נגע  יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3bÒ‰ Á‡ ÔÈa4,bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck Á‡Â5ÔÈa ,ÔÏ Ct‰Â BlÎa ˙Úv‰ ‰Át ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È‰  ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ bÒ‰ Ì‡ Ï‡ .B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È‰  BlÎa ˙Úv‰ ‰Át eht‰ Á‡Ïe ,ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ "ח , נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט . טומאה שני ,4)מסימני  או ראשון שבוע  בסוף 

והוחלט . טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב 'תורת עדיין. הוחלט  ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ "ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע ... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח  אמרו:

.‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :ÔÏ CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ  ˙BÏ ˙BÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡ ÚeL B˙B‡ ÔÈÈbÒÓ  ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ  ‰ÈÁÓ B‡ ÔÏ ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL ÚeL BÈbÒÓ  ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙‰a ÔÈcL .B‰Ë ‰Ê È‰ ¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

ÔÏ ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9eÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL eÈˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È‰  ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

B‰Ë10‰Ê È‰  ‰ÈÁÓ B‡ Á‡ ÔÏ ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza ÔÏ Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰ÁtL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»

„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Úv‰12ËÚÓ ‰ÁÙe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«

CBzÓ B‡ bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ
B‰Ë  ËÏÁ‰13‡ÓË  eht‰ Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
ÈbÒÈ  ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa‡e ÔlaL ˙B‡n‰ Úa‡a ÔÏ Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙËˆÓ Ïk‰ 17,B‡nËÏ ÔÈa B‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ "ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט  אחר

ה"ג). ה"ב ,10)לקמן פ "ב  (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ "ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י  עפ "י  תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי  "אין ה"ה: פ "ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח ". פרוח 

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ "ג.17) פ "א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ de ÒÈ‚k ˙‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Úv‰ ‰ÁÙe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Át21B‰Ë ‰Ê È‰ 22ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

ÔÏ23ÌBÈe :Ó‡pL ;‡ÓË  ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ Oa Ba ˙B‡‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙ÚaÓ24ÔÏ ÚO de ˙‰a Ba ‰˙È‰ .˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Át Ck Á‡Â ,ÔÏ ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈe :Ó‡pL ;B‰Ë  „ÓBÚ BÓB˜Óa ÔÏ ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa  ‡ÓËÈ ÈÁ Oa Ba ˙B‡‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,bÒ‰ Á‡ B‡ ËÏÁ‰ Á‡ ÔÏ Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

ÔÏ ÚOa ‡nhÓ25Ík Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
 ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡ Ì‡Â .B‰Ë  BlÎa ‰ÁÙe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ "ב .18) פ "ח  עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני 

הטומאה. סימן שנעלם מפני  בזמן 22)הכהן נהפך שהרי 
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי דורש ה"ד, פ "ה שם כהנים' ב 'תורת בלבד . במחיה
חי בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב  עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק  טומאתה כשיעור
רבי דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב 'תורת יוסי  כרבי  פסק  קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני  – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע "י 

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈÈ‡ ÈL‡ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
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LiL e‰‡ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È‰  ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

BÈbÒÈ  ÔBL‡ ÚeL ÛBÒa41ÚeL ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ËÙÈ  eht‰ Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ "ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני  נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי  בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

   1 
טומאה,1) מסימני  באחד והוחלט  בהרת בו שהיתה מי  יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט , מעט  מחייה שפרחה ובה כגריס  בהרת בו היתה
אברים  ראשי  בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט  כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב  אם הבהרת בנגע  ליטמא ראוי  שאינו מי  לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני  שנשכר נגע  יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3bÒ‰ Á‡ ÔÈa4,bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck Á‡Â5ÔÈa ,ÔÏ Ct‰Â BlÎa ˙Úv‰ ‰Át ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È‰  ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ bÒ‰ Ì‡ Ï‡ .B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È‰  BlÎa ˙Úv‰ ‰Át eht‰ Á‡Ïe ,ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ "ח , נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט . טומאה שני ,4)מסימני  או ראשון שבוע  בסוף 

והוחלט . טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב 'תורת עדיין. הוחלט  ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ "ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע ... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח  אמרו:

.‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :ÔÏ CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ  ˙BÏ ˙BÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡ ÚeL B˙B‡ ÔÈÈbÒÓ  ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ  ‰ÈÁÓ B‡ ÔÏ ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL ÚeL BÈbÒÓ  ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙‰a ÔÈcL .B‰Ë ‰Ê È‰ ¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

ÔÏ ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9eÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL eÈˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È‰  ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

B‰Ë10‰Ê È‰  ‰ÈÁÓ B‡ Á‡ ÔÏ ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza ÔÏ Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰ÁtL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»

„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Úv‰12ËÚÓ ‰ÁÙe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«

CBzÓ B‡ bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ
B‰Ë  ËÏÁ‰13‡ÓË  eht‰ Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
ÈbÒÈ  ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa‡e ÔlaL ˙B‡n‰ Úa‡a ÔÏ Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙËˆÓ Ïk‰ 17,B‡nËÏ ÔÈa B‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ "ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט  אחר

ה"ג). ה"ב ,10)לקמן פ "ב  (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ "ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י  עפ "י  תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי  "אין ה"ה: פ "ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח ". פרוח 

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ "ג.17) פ "א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ de ÒÈ‚k ˙‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Úv‰ ‰ÁÙe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Át21B‰Ë ‰Ê È‰ 22ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

ÔÏ23ÌBÈe :Ó‡pL ;‡ÓË  ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ Oa Ba ˙B‡‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙ÚaÓ24ÔÏ ÚO de ˙‰a Ba ‰˙È‰ .˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Át Ck Á‡Â ,ÔÏ ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈe :Ó‡pL ;B‰Ë  „ÓBÚ BÓB˜Óa ÔÏ ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa  ‡ÓËÈ ÈÁ Oa Ba ˙B‡‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,bÒ‰ Á‡ B‡ ËÏÁ‰ Á‡ ÔÏ Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

ÔÏ ÚOa ‡nhÓ25Ík Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
 ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡ Ì‡Â .B‰Ë  BlÎa ‰ÁÙe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ "ב .18) פ "ח  עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני 

הטומאה. סימן שנעלם מפני  בזמן 22)הכהן נהפך שהרי 
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי דורש ה"ד, פ "ה שם כהנים' ב 'תורת בלבד . במחיה
חי בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב  עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק  טומאתה כשיעור
רבי דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב 'תורת יוסי  כרבי  פסק  קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני  – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע "י 

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈÈ‡ ÈL‡ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
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Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈkÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À
ÔÏ27˙Úˆa Blk ÔÈaÏ‰L bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««

‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡a elÙ‡ ÈÁ Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»
ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈
Oa ‰L„Úk Ba ÊÁ Ì‡ ,‰ËÂ ÔÏ Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È‰  ÌÈÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»
elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Úˆ ‰‡ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È‰  ˜‰Ï Ct‰pL ,ÌÈÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï  ˙Úv‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È‰  ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡Ók Oa Ba ÊÁ Ck Á‡Â ,‰ËÂ ˙Úˆ ‰‡ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32Oa ‰L„Úk Ba ‰‡iL „Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰  «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï  ÈÁ Oa Ba ˙B‡‰ ÌBÈe :Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

 ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙‰Ëa ‡e‰ È‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח .26) פ "ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין
מעכבים. שאינם ה"א בפ "ו מדבריו 28)שנמנו משמע 

בתחילה  אפילו מעכב  אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ "ד). פ "ח  נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ "ו.29) פ "ח  מטמא 30)שם ואינו  נגע  אינו שבוהק 
לבן. כולו בנהפך מעכב  הוא ולפיכך ה"א), פ "א (למעלה

שהרי31) לגופה, צריכה אינה מ "אפילו" החל זו, בבא כל
חזרה  דין מפני  ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא

ההלכה. בראשי32)שבסוף  דוקא ולא שבגוף , מקום בכל
לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו

הבשר  ישוב  כי  "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב  אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב : ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי 

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק  אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף ". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק  על שנוסף  כגון
"בוהק  במשנה: גורס  (הראב "ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק  ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט  אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב  אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח  ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Úv‰ ‰ÁtL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,B‰Ë  »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Úˆa ‰qk˙Â ÊÁ .‡ÓË  ÈÁ Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË  ‰l‚˙Â ÊÁ ,B‰Ë 36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ

„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È‰  ˙ËÚÓ˙Ó ˙Úv‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«
.ÒÈ‚kÓ ˙‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ "ד. איברים ראשי  בו "חזרו אמרו: מ "א, שם

איברים  ראשי  נקטה מכגריס ". בהרתו שתתמעט  עד
שאינם  איברים, ראשי  רק  נתגלו אם שאפילו לרבותא,

מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים
הגוף . שבשאר

.ÂÈe‡‰ Ïk38˙‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ kÚÓ  »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
ÔÏ Blk40 ˙‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆

L‡a ‡Ï Ï‡ BlÎa ‰Át ?„ˆÈk .kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
LpL B‡ ,ÔÈ„Bn‰ ‰ÂÎne ÔÈÁMa ,Ô˜fe˙BÁt ‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»

‰L„ÚkÓ41ÔÈ„Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
Ô˜f‰Â L‡‰ ÊÁ .B‰Ë ‰Ê È‰  Ô˜fÏÂ L‡ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È‰ 43Ô‰ È‰L ,Ô‰a ˙Úv‰ ÁÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙‰Ï ÔÈÈe‡44˙B‰a ÈzL d eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰B‰h‰ ‰ÁÙe ,‰B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,B‰Ë ‰Ê È‰  BlÎa ‰Át Ck Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÁtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆

˙Á‡ ˙‰k ˙B‰a‰ ÈzL ÔÈ‡ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰ÁÙe49.B‰Ë  »¿»¿À»

מ "ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח  שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני  ממקום נשאר אם

לב ). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה
הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני  כאן יש כן, ואם

 ֿ אף ֿעל בעור, חי  בשר מכעדשה פחות ב . מכעדשה: יותר
ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פי ֿכן שדיני  אף ֿעלֿפי 

הם  הבשר, בעור בהרת מדיני  שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי  לגמרי , נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ "ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואף ֿעלֿפי 
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי  הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאי ֿכלי  וכן המשנה מפרשי  אחרונה').
בכחצי ורק  "טהורים", אלה בכל כתוב  שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסף ֿמשנה). רבינו לידי  שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני  מ "ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח ). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח  זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן

בבא  גם שלדעתו מפני  עוד", "ולא המילים: שתי  את הוסיף 
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס  חצי  כשהיה ומדובר עצמה, בפני  בבא שזוהי 
אין  פירושם ולפי  ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס  וחצי 
הראב "ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום

בהשגתו).
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.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡Ó LÈÂ ,Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;B‰Ë  BlÎa ‰ÁtL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ BËÙe Ô‰kÏ ‰‡‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«

e‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰  eht‰ Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»
ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙‰a52Ô‰kÏ B˙B‡‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈

el‡Â ;bÒ‰ CÈˆÂ ‡ÓË ‰Ê È‰  BlÎa ‰ÁtL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ BÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e‡aL BÓk ,B‰Ë ‰È‰  bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ "י .50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)

ה'תשע"ח  אייר ט ' שלישי יום 

   1 
הסגר 1) בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר

צהוב  שיער ומה הנתק , את מגלחים כיצד דיניהם, וכל
ואם  זה את זה מעכבים אם והזקן הראש בתורה, האמור

מצטרפים.

.‡Ô‰aL ÚO‰ ÏtiL ‡e‰ Ô˜f‰Â L‡‰ ÈÚ‚ƒ¿≈»…¿«»»∆ƒ…«≈»∆»∆
‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Èet ÚO‰ ÌB˜Ó ‡MÈÂ BwÚÓ≈ƒ»¿ƒ»≈¿«≈»»¿∆«ƒ¿»

˜˙2ÒÈ‚kÓ ˙BÁt ˜˙ ÔÈ‡Â .3‰È‰L ÔÈa .ÚaÓ‰ ∆∆¿≈∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿À»≈∆»»
˜ÓÚ Ó‡ ‡ÏÂ .˜ÓÚ ‰È‰ ‡lL ÔÈa ˜ÓÚ e‰‡Ó«¿≈»…≈∆…»»»…¿…∆¡«»…
È„Èa  ˜ÓÚ ‰‡n ‰Ó :CÏ ÓBÏ ‡l‡ ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ∆»«»««¿∆»…ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ;ÌÈÓL È„Èa  ‡nhn‰ ˜˙ Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆∆«ƒ«≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ

Ì„‡ B˜˙pL4‰ÏÚ‰L ÒÈq‰Â ‰M‡‰Â .B‰Ë ‡e‰L , ∆¿»»»∆»¿»ƒ»¿«»ƒ∆∆¡»
ÌÈ˜˙a ‡nhÓ ‰Ê È‰  ÚO Ì˜Ê5. ¿»»≈»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

הוא 2) עצמו השיער מריטת בעור, שינוי  כל אין ואפילו
שינוי בלי  נגע  שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע .
וגבחת  קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי  בעור.
פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף  שם ומבאר נתק ? ובין
ולא  טבעי  דבר וזהו הפנים לצד או האחורי  הצד כל שנקרח 
ושערות  הזקן או הראש באמצע  נקרח  אם הוא ונתק  חולני ,

צדדיה. מכל הקרחת את מה 3)מקיפות לנתק , נגע  "הקיש
פחות  אינו נתק  אף  מכגריס  פחות אינו הבשר) (בעור נגע 

מרט 4)מכגריס ". אדם אלא מאליהן נפלו לא שהשערות
האשה 5)אותן. "זקן ז: הלכה ד פרק  נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי  שיער משהעלו ... והסריס 

.˜c ‰ˆ ÚOa :ÌÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ˜˙p‰«¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»…«
‰Ê ÏÎÂ .˙BÚeL ÈL bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙe¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿»∆
B‡ BL‡a ˜˙ BÏ „ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰Bza LÙÓ¿…»«»≈«ƒ∆«∆∆¿…
‡ÏÂ ˙Bwc ˙Ba‰ˆ ˙BÚO ÈzL Ba eÈ‰ Ì‡ :B˜Êaƒ¿»ƒ»¿≈¿»¿À«¿…

˙BÈ6‡Ï ;ËÈÏÁÈ  ÏÏk BÁL ÚO ˜˙pa ÌL ÔÈ‡Â ≈¿≈»«∆∆≈»»¿»«¿ƒ…
ÚeL ÈbÒÈ  ‰ˆ ‡ÏÂ BÁL ‡Ï ÚO Ba ‰È‰»»≈»…»¿…»…«¿ƒ»«
˜c ‰ˆ ÚO Ba „ÏB Ì‡ :e‰‡B ÈÚÈMe .„Á‡∆»«¿ƒƒ≈ƒ«≈»»…«
˙BÚO ÈzL Ba e„ÏB ;ËÈÏÁÈ  ˜˙p‰ ‰OtL B‡∆»»«∆∆«¿ƒ¿¿≈¿»

ÚO Ba „ÏB ‡ÏÂ ‰Ot ‡Ï ;B˙B‡ ËÙÈ  ˙BBÁL¿ƒ¿……»»¿…«≈»
‡ÏÂ ˜˙p‰ ˙BÈÒ Ál‚È  BÁL ÚO ‡ÏÂ ‰»̂…¿…≈»»¿«≈¿ƒ«∆∆¿…

˜˙p‰ Ál‚È7ÛBÒa e‰‡BÂ ÊBÁÂ .ÈL ÚeL ÈbÒÈÂ ¿«≈«∆∆¿«¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿≈¿
‰ˆ ÚO Ba „ÏB B‡ ˜˙p‰ ‰Ot Ì‡ :ÈL ÚeL»«≈ƒƒ»»«∆∆«≈»»…
bÒ‰ ÔÈ‡L ,ËÙÈ  ÌeÏk Ba „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ  ˜c««¿ƒ…«¿ƒ¿…∆≈∆¿≈
„ÏB BËtL Á‡ Ì‡Â .˙BÚeL ÈL ÏÚ ˙È ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ»≈«¿≈»¿ƒ««∆¿»«

ËÈÏÁÈ  ‰Ot B‡ ‰ˆ ÚO Ba8. ≈»»…»»«¿ƒ

יד 6) בכתב  הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי  שער מיעוט  "ושער", שם: כהנים בתורת תימן.

וכי7) שנינו: ז הלכה ט  פרק  נגעים פרשת כהנים בתורת
הא  יגלח , לא לנתק  סמוך ... לגלח )? (בנתק  בו יש מה
כדי לו, סמוך שערות שתי  ומניח  לו חוצה מגלח  כיצד?

פשה. אם ניכר הבשר.8)שיהא בעור נגע  כדין

.‚ÁÈpÓe BÏ ‰ˆeÁ Ál‚Ó ?˜˙p‰ ˙‡ ÔÈÁl‚Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«∆∆¿«≈«»«ƒ«
.ÔBÈOt‰ k ‰È‰iL È„k ,BÏ CeÓÒ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿

Ì„‡ ÏÎa ‰Lk BzÁÏ‚˙Â9Álb˙‰Â :Ó‡pL ,10ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈»¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿«»¿≈
c ÏÎa ‰Lk11ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â .12‰Ê È‰  ¿≈»¿»»»«¬ƒ»»»ƒ¬≈∆

.bÒÓ ‰Ê È‰  BÁl‚ ‡ÏÂ BÈbÒ‰ .Ál‚Ó¿«≈«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¬≈∆À¿»

שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח  לכהן זקוקה ואינה
שהוא.10) אופן בכל בתער 11)משמע  דווקא ולאו

הטהרה. שערו.12)כתגלחת לגלח  לו שאסור

.„˙È˙k ‰È‰iL ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ ‰ˆ ÚO13 ≈»»…»»«»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ˆ˜ ‰È‰iL ‡e‰ ˜c Ó‡pL ‰ÊÂ .‰f‰14Ì‡ Ï‡ ; «»»¿∆∆∆¡««∆ƒ¿∆»»¬»ƒ

 ‰f‰ ˙È˙k ‰ˆ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,C‡ ‰È‰»»»…««ƒ∆»…¿«¿ƒ«»»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡≈ƒ«À¿»

כדי14)כגון.13) בו להיות צריך אבל השערות, משאר
בזוג. שיינטל

.‰ÔÈa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ˙Bwc‰ ˙Ba‰v‰ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»«¿À««ƒ«À¿»≈
eÈ‰L ÔÈa ,BfÓ BÊ ˙B˜ÁÓ eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L∆»¿«≈∆»¿À»ƒ≈∆»
Ì„wL ÔÈa ,˜˙p‰ ÛBÒa eÈ‰L ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««∆∆≈∆»¿«∆∆≈∆»«
˙‡ ‰v‰ ÚO‰ Ì„wL ÔÈa ‰v‰ ÚO‰ ˙‡ ˜˙p‰«∆∆∆«≈»«»…≈∆»««≈»«»…∆
˙BÏh eÈ‰iL ‡e‰Â .‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰ È‰  ˜˙p‰«∆∆¬≈ƒ«À¿»¿∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa15.Ôl‰ ÚOa e‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿«≈»«»»

לבן 15) בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר
בפרוטרוט . הסברו ושם א הלכה ב  בפרק  למעלה

.ÂÔÈ˜˙a ÏÈvn‰ BÁM‰ ÚO‰16È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ «≈»«»««ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿≈
ÛÎÏ È„k Ôk‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÏÈvÓ ÔÈ‡Â .˙BÚO¿»¿≈»«ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈»…

ÔwÚÏ ÔL‡17eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L ÔÈa . …»¿ƒ»»≈∆»¿«≈∆»
˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BfÙÓ18ÔÓ ‡MÈÂ ¿À»¿∆ƒ¿¿∆¿««∆∆¿ƒ»≈ƒ

ÚO‰ ÔÈe BÎB˙aL BÁM‰ ÚO‰ ÔÈa Èet ˜˙p‰«∆∆»≈«≈»«»∆¿≈«≈»
e‡L Ì‡ Ï‡ ;˙BÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¬»ƒƒ¿¬
ÔÈ‡  BÙBÒa ˜˙p‰ „ˆa ˙BBÁM‰ ˙BÚO È˙M‰«¿≈¿»«¿¿««∆∆¿≈»
ÈzL ˜˙p‰ CB˙a ‡L Ì‡L ?˙BÏÈvÓ „ˆÈk .˙BÏÈvÓ«ƒ≈««ƒ∆ƒƒ¿«¿«∆∆¿≈
‰ˆ ÚO ˜˙pa „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÁL ˙BÚO¿»¿««ƒ∆««∆∆≈»»…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57



קה                 
         

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡Ó LÈÂ ,Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;B‰Ë  BlÎa ‰ÁtL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ BËÙe Ô‰kÏ ‰‡‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«

e‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰  eht‰ Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»
ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙‰a52Ô‰kÏ B˙B‡‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈

el‡Â ;bÒ‰ CÈˆÂ ‡ÓË ‰Ê È‰  BlÎa ‰ÁtL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ BÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e‡aL BÓk ,B‰Ë ‰È‰  bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ "י .50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)

ה'תשע"ח  אייר ט ' שלישי יום 

   1 
הסגר 1) בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר

צהוב  שיער ומה הנתק , את מגלחים כיצד דיניהם, וכל
ואם  זה את זה מעכבים אם והזקן הראש בתורה, האמור

מצטרפים.

.‡Ô‰aL ÚO‰ ÏtiL ‡e‰ Ô˜f‰Â L‡‰ ÈÚ‚ƒ¿≈»…¿«»»∆ƒ…«≈»∆»∆
‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Èet ÚO‰ ÌB˜Ó ‡MÈÂ BwÚÓ≈ƒ»¿ƒ»≈¿«≈»»¿∆«ƒ¿»

˜˙2ÒÈ‚kÓ ˙BÁt ˜˙ ÔÈ‡Â .3‰È‰L ÔÈa .ÚaÓ‰ ∆∆¿≈∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿À»≈∆»»
˜ÓÚ Ó‡ ‡ÏÂ .˜ÓÚ ‰È‰ ‡lL ÔÈa ˜ÓÚ e‰‡Ó«¿≈»…≈∆…»»»…¿…∆¡«»…
È„Èa  ˜ÓÚ ‰‡n ‰Ó :CÏ ÓBÏ ‡l‡ ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ∆»«»««¿∆»…ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ;ÌÈÓL È„Èa  ‡nhn‰ ˜˙ Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆∆«ƒ«≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ

Ì„‡ B˜˙pL4‰ÏÚ‰L ÒÈq‰Â ‰M‡‰Â .B‰Ë ‡e‰L , ∆¿»»»∆»¿»ƒ»¿«»ƒ∆∆¡»
ÌÈ˜˙a ‡nhÓ ‰Ê È‰  ÚO Ì˜Ê5. ¿»»≈»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

הוא 2) עצמו השיער מריטת בעור, שינוי  כל אין ואפילו
שינוי בלי  נגע  שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע .
וגבחת  קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי  בעור.
פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף  שם ומבאר נתק ? ובין
ולא  טבעי  דבר וזהו הפנים לצד או האחורי  הצד כל שנקרח 
ושערות  הזקן או הראש באמצע  נקרח  אם הוא ונתק  חולני ,

צדדיה. מכל הקרחת את מה 3)מקיפות לנתק , נגע  "הקיש
פחות  אינו נתק  אף  מכגריס  פחות אינו הבשר) (בעור נגע 

מרט 4)מכגריס ". אדם אלא מאליהן נפלו לא שהשערות
האשה 5)אותן. "זקן ז: הלכה ד פרק  נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי  שיער משהעלו ... והסריס 

.˜c ‰ˆ ÚOa :ÌÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ˜˙p‰«¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»…«
‰Ê ÏÎÂ .˙BÚeL ÈL bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙe¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿»∆
B‡ BL‡a ˜˙ BÏ „ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰Bza LÙÓ¿…»«»≈«ƒ∆«∆∆¿…
‡ÏÂ ˙Bwc ˙Ba‰ˆ ˙BÚO ÈzL Ba eÈ‰ Ì‡ :B˜Êaƒ¿»ƒ»¿≈¿»¿À«¿…

˙BÈ6‡Ï ;ËÈÏÁÈ  ÏÏk BÁL ÚO ˜˙pa ÌL ÔÈ‡Â ≈¿≈»«∆∆≈»»¿»«¿ƒ…
ÚeL ÈbÒÈ  ‰ˆ ‡ÏÂ BÁL ‡Ï ÚO Ba ‰È‰»»≈»…»¿…»…«¿ƒ»«
˜c ‰ˆ ÚO Ba „ÏB Ì‡ :e‰‡B ÈÚÈMe .„Á‡∆»«¿ƒƒ≈ƒ«≈»»…«
˙BÚO ÈzL Ba e„ÏB ;ËÈÏÁÈ  ˜˙p‰ ‰OtL B‡∆»»«∆∆«¿ƒ¿¿≈¿»

ÚO Ba „ÏB ‡ÏÂ ‰Ot ‡Ï ;B˙B‡ ËÙÈ  ˙BBÁL¿ƒ¿……»»¿…«≈»
‡ÏÂ ˜˙p‰ ˙BÈÒ Ál‚È  BÁL ÚO ‡ÏÂ ‰»̂…¿…≈»»¿«≈¿ƒ«∆∆¿…

˜˙p‰ Ál‚È7ÛBÒa e‰‡BÂ ÊBÁÂ .ÈL ÚeL ÈbÒÈÂ ¿«≈«∆∆¿«¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿≈¿
‰ˆ ÚO Ba „ÏB B‡ ˜˙p‰ ‰Ot Ì‡ :ÈL ÚeL»«≈ƒƒ»»«∆∆«≈»»…
bÒ‰ ÔÈ‡L ,ËÙÈ  ÌeÏk Ba „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ  ˜c««¿ƒ…«¿ƒ¿…∆≈∆¿≈
„ÏB BËtL Á‡ Ì‡Â .˙BÚeL ÈL ÏÚ ˙È ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ»≈«¿≈»¿ƒ««∆¿»«

ËÈÏÁÈ  ‰Ot B‡ ‰ˆ ÚO Ba8. ≈»»…»»«¿ƒ

יד 6) בכתב  הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי  שער מיעוט  "ושער", שם: כהנים בתורת תימן.

וכי7) שנינו: ז הלכה ט  פרק  נגעים פרשת כהנים בתורת
הא  יגלח , לא לנתק  סמוך ... לגלח )? (בנתק  בו יש מה
כדי לו, סמוך שערות שתי  ומניח  לו חוצה מגלח  כיצד?

פשה. אם ניכר הבשר.8)שיהא בעור נגע  כדין

.‚ÁÈpÓe BÏ ‰ˆeÁ Ál‚Ó ?˜˙p‰ ˙‡ ÔÈÁl‚Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«∆∆¿«≈«»«ƒ«
.ÔBÈOt‰ k ‰È‰iL È„k ,BÏ CeÓÒ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿

Ì„‡ ÏÎa ‰Lk BzÁÏ‚˙Â9Álb˙‰Â :Ó‡pL ,10ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈»¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿«»¿≈
c ÏÎa ‰Lk11ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â .12‰Ê È‰  ¿≈»¿»»»«¬ƒ»»»ƒ¬≈∆

.bÒÓ ‰Ê È‰  BÁl‚ ‡ÏÂ BÈbÒ‰ .Ál‚Ó¿«≈«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¬≈∆À¿»

שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח  לכהן זקוקה ואינה
שהוא.10) אופן בכל בתער 11)משמע  דווקא ולאו

הטהרה. שערו.12)כתגלחת לגלח  לו שאסור

.„˙È˙k ‰È‰iL ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ ‰ˆ ÚO13 ≈»»…»»«»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ˆ˜ ‰È‰iL ‡e‰ ˜c Ó‡pL ‰ÊÂ .‰f‰14Ì‡ Ï‡ ; «»»¿∆∆∆¡««∆ƒ¿∆»»¬»ƒ

 ‰f‰ ˙È˙k ‰ˆ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,C‡ ‰È‰»»»…««ƒ∆»…¿«¿ƒ«»»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡≈ƒ«À¿»

כדי14)כגון.13) בו להיות צריך אבל השערות, משאר
בזוג. שיינטל

.‰ÔÈa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ˙Bwc‰ ˙Ba‰v‰ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»«¿À««ƒ«À¿»≈
eÈ‰L ÔÈa ,BfÓ BÊ ˙B˜ÁÓ eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L∆»¿«≈∆»¿À»ƒ≈∆»
Ì„wL ÔÈa ,˜˙p‰ ÛBÒa eÈ‰L ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««∆∆≈∆»¿«∆∆≈∆»«
˙‡ ‰v‰ ÚO‰ Ì„wL ÔÈa ‰v‰ ÚO‰ ˙‡ ˜˙p‰«∆∆∆«≈»«»…≈∆»««≈»«»…∆
˙BÏh eÈ‰iL ‡e‰Â .‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰ È‰  ˜˙p‰«∆∆¬≈ƒ«À¿»¿∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa15.Ôl‰ ÚOa e‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿«≈»«»»

לבן 15) בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר
בפרוטרוט . הסברו ושם א הלכה ב  בפרק  למעלה

.ÂÔÈ˜˙a ÏÈvn‰ BÁM‰ ÚO‰16È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ «≈»«»««ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿≈
ÛÎÏ È„k Ôk‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÏÈvÓ ÔÈ‡Â .˙BÚO¿»¿≈»«ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈»…

ÔwÚÏ ÔL‡17eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L ÔÈa . …»¿ƒ»»≈∆»¿«≈∆»
˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BfÙÓ18ÔÓ ‡MÈÂ ¿À»¿∆ƒ¿¿∆¿««∆∆¿ƒ»≈ƒ

ÚO‰ ÔÈe BÎB˙aL BÁM‰ ÚO‰ ÔÈa Èet ˜˙p‰«∆∆»≈«≈»«»∆¿≈«≈»
e‡L Ì‡ Ï‡ ;˙BÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¬»ƒƒ¿¬
ÔÈ‡  BÙBÒa ˜˙p‰ „ˆa ˙BBÁM‰ ˙BÚO È˙M‰«¿≈¿»«¿¿««∆∆¿≈»
ÈzL ˜˙p‰ CB˙a ‡L Ì‡L ?˙BÏÈvÓ „ˆÈk .˙BÏÈvÓ«ƒ≈««ƒ∆ƒƒ¿«¿«∆∆¿≈
‰ˆ ÚO ˜˙pa „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÁL ˙BÚO¿»¿««ƒ∆««∆∆≈»»…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

                
         

‰ˆ ÚOa BËÈÏÁ‰ .B‰Ë ‰Ê È‰  ‰OtL B‡ ˜c«∆»»¬≈∆»∆¿ƒ¿≈»»…
‰Ë  ˙BBÁL ˙BÚO ÈzL ˜˙pa ÁÓˆÂ ÔBÈOÙa B‡¿ƒ¿¿»««∆∆¿≈¿»¿»«
ÔÈa .‰v‰ ÚO‰ „iÓe ÔBÈOt‰ „iÓ ˙BÏÈvÓe ,˜˙p‰«∆∆«ƒƒ««ƒ¿ƒ««≈»«»…≈
ÁÓBv‰L .BÙBÒa eÁÓvL ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÁÓvL19 ∆»¿¿∆¿««∆∆≈∆»¿¿∆«≈«

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÈvÓ20‡Lp‰Â ,21‰È‰iL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ «ƒ¿»»¿«ƒ¿»≈«ƒ«∆ƒ¿∆
‰Ów‰ ÔÓ ˜BÁ22.˙BÚO ÈzL »ƒ«»»¿≈¿»

בין 16) בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק  נמצא אם
בתורה  כתוב  ההסגר לפני  טהור. - ההסגר אחר שצמח 
בתורת  ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא
ולאחר  פטור; בו יש ואם ט ): הלכה ח  פרק  (שם כהנים
בו  צמח  שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב  ההסגר

הוא. טהור הנתק  גדול 17)נרפא יותר הוא זה שיעור
בזוג. ניטלות ממש 18)מהשיעור הנתק  גבול על ולא

בלשון  "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך
החלט .19)המשנה. מבוצר.20)אחרי  אינו אפילו

כלל.21) נקרחו שלא השחורות השיער 22)השערות
הנתק . את המקיף  הבריא

.Ê‰Ï ˙Á‡Â ‰BÁL ˙Á‡ ,eÁÓvL ˙BÚO ÈzL23 ¿≈¿»∆»¿««¿»¿««¿»»
.˙BÏÈvÓ ÔÈ‡  ‰ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k‡ ˙Á‡ ,‰a‰ˆ B‡¿À»««¬À»¿««¿»»≈»«ƒ

לבנה 23) ואין מצילות שחורות ושתיהן שערות שתי 
להציל. מצטרפת

.ÁBa „ÏBÂ ÔBÈOÙa B‡ ‰ˆ ÚOa ËÏÁ‰L ˜˙∆∆∆À¿«¿≈»»…¿ƒ¿¿«
 ÁM‰ ÚO‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÂ BÁL ÚO≈»»¿ƒ≈««ƒ∆»««≈»«»…
B‡ Á‡ ‰ˆ ÚO Ba „ÏeiL „Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰¬≈∆»«∆ƒ»≈≈»»…«≈
.ÁM‰ ÚO‰ CÏ‰L Á‡Ó Á‡ ÔBÈOt ‰OÙÈƒ¿∆ƒ¿«≈≈««∆»««≈»«»…
‡t˙pL ÔÂÈk  ‡e‰ B‰Ë ˜˙p‰ ‡t :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»«∆∆»≈»∆ƒ¿«≈

ÔÓB˜Óa ‰‡ÓË ÈÓÈqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ B‰Ë24. »««ƒ∆ƒ»≈À¿»ƒ¿»

נשארו 24) ידם על שהוחלט  הטומאה סימני  כלומר,
מטמאים. חדשים טומאה סימני  נולדו אם אבל במקומם,

.ËÔÈa ‰lÁza BËÈÏÁ‰L ÔÈa ,‰ˆ ÚOa BËÈÏÁ‰∆¿ƒ¿≈»»…≈∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈL ÚeL ÛBÒa B‡ ÔBL‡ ÚeL ÛBÒa BËÈÏÁ‰L∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»«≈ƒ

eht‰ Á‡ BËÈÏÁ‰L B‡25‰v‰ ÚO‰ CÏ‰Â , ∆∆¿ƒ«««ƒ¿»««≈»«»…
È‰  ÔBÈOt BÏ „ÏBpL B‡ Á‡ ‰ˆ ÚO Ba „ÏBÂ¿«≈»»…«≈∆«ƒ¿¬≈

‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê26ÔÈa ,ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆À¿»¿∆»»¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈
eL ÛBÒa B‡ ÔBL‡ ÚeL ÛBÒaÁ‡ B‡ ÈL Ú ¿»«ƒ¿»«≈ƒ««

„ÏBpL B‡ Á‡ ÔBÈOt ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ,eht‰«ƒ¿»««ƒ¿¿»«ƒ¿«≈∆«
‡lL „Ú .‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê È‰  ‰ˆ ÚO BÏ≈»»…¬≈∆À¿»¿∆»»«∆…
˙BÚO ÈzL Ba ÁÈÓˆiL „Ú B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡MÈƒ»≈ƒ«À¿»«∆«¿ƒ«¿≈¿»

.˙BBÁL¿

צהובות.25) שערות שתי  הללו 26)כשצמחו הדינים וכל
עור  בנגעי  ד פרק  בסוף  למעלה שנאמר למה מתאימים

ובשר.

.È‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ˜˙ ÈL27‰ËÈLÂ28BÁL ÚO ÏL ¿≈¿»ƒ∆¿«∆¿ƒ»∆≈»»
Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ29ıÙÂ ,30[˜˙Â] BÁM‰ ÚO‰ «¿∆∆≈≈∆¿ƒ¿««≈»«»¿∆∆

‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È‰  „Á‡ ÌB˜nÓ31ÚO‰L , ƒ»∆»¬≈¿∆»»∆«≈»

‰ˆÙ ;˜˙p‰ „ˆa ‡e‰ È‰ Ô‰ÈÈa ‡Lp‰ BÁM‰«»«ƒ¿»≈≈∆¬≈¿««∆∆ƒ¿¿»
˙BÓB˜Ó ÈMÓ ‰hM‰32ÔÓ ‡Lp‰ È‰L ,B‰Ë  «ƒ»ƒ¿≈¿»∆¬≈«ƒ¿»ƒ

?Ô‰Ó ‰ˆt ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ .˜˙p‰ ÚˆÓ‡a ‰hM‰«ƒ»¿∆¿««∆∆¿«»ƒ¿∆¿»ƒ¿»≈∆
˙BÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜nÓ ˙BÁt ÔÈ‡33‰˙È‰ Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ»¿»

‰ˆt‰L ;‡ÓË ‰Ê È‰  ÒÈ‚k „Á‡ ÌB˜nÓ ‰ˆtƒ¿»ƒ»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆«ƒ¿»
Á‡ ˜˙ dÓˆÚ34BÈ‡Â Bcˆa BÁL ÚO È‰Â , «¿»∆∆«≈«¬≈≈»»¿ƒ¿≈

Á‡ ˜˙Â BÙÈwÓ BÁM‰ ÚO‰L ˜˙ .BÎB˙Ï ÒeÎ»¿∆∆∆«≈»«»«ƒ¿∆∆«≈
Ô‰ÈÈaL ÚO‰ ıÙ :BÁM‰ ÚO‰ ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆«≈»«»ƒ¿««≈»∆≈≈∆

‡ÓË  „Á‡ ÌB˜nÓ35Ïv ‡Ï ÈÓÈt‰ ˜˙p‰L ;36, ƒ»∆»»≈∆«∆∆«¿ƒƒ…ƒ«
ÚO‰ ıÙ .BÎB˙a ‡Ï ,Bcˆa BÁM‰ ÚO‰ È‰L∆¬≈«≈»«»¿ƒ…¿ƒ¿««≈»

ÒÈ‚k ‰ˆt ‰˙È‰ elÙ‡Â ,B‰Ë  ˙BÓB˜Ó ÈMÓ37; ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÚOÂ „Á‡ ˜˙ eOÚ ÔBˆÈÁ‰Â ÈÓÈt‰ ˜˙p‰ È‰L∆¬≈«∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ«¬∆∆∆»¿≈»

Óˆ È„k ‰ˆt‰ ‰È‰zL ‡e‰Â .ÚˆÓ‡a BÁL˙ÁÈ »»∆¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«
.˙È B‡ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»»≈

כגריס .27) מהם אחד מציל,29)שורה.28)ובכל ואינו
מבוצר. שאינו והשיער 30)מפני  למטה או למעלה

מבוצר. בלתי  נשאר "טמא"31)השחור כתוב  במשנה
פשה. אחד שנגע  מפני  שטמא מבארים המשנה ומפרשי 
אינו  ופשיון ההסגר לפני  כשנפרץ  שהמדובר מפרש, ורבינו
ב ), הלכה ד פרק  למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא
הכוונה  אלא אמרו, ממש טמא שלא מפרש הוא ולפיכך

הסגר.שהש  וטעון מציל אינו השחור למעלה 32)יער
והשיער  הנתקים שני  את מחברות הפרצות כן ואם ולמטה

צדדיו. מכל נתק  מוקף  נקרא 33)השחור אינו מזה פחות
הנתק 34)מבוצר. כפשיון נידון אינו למה להבין, קשה

הגירסה  ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון.
פירצה  נולדה שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן.
דינה  הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה השיטה באמצע 
שני בין עומדת שהיא שמפני  אומרים אנו ואין חדש כנתק 

מהם. כחלק  תידון החיצון 36)האדם.35)הנתקים אבל
מבוצר. שבו השחור השער שהרי  דנים 37)ניצל, אנו אין

חדש. כנגע  אותה

.‡ÈÔÈ˜˙ ÈL ÔÎÂ ,epnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‰È‰L ˜˙∆∆∆»»≈ƒ∆¿≈¿≈¿»ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ‡ˆBÈ ËeÁL38ËeÁ‰ Áa LÈ Ì‡ , ∆≈ƒ∆»∆ƒ≈¿…««

˜e˙p‰39‡nhÏ ÔÈ˜˜BÊ  ˙BÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k40 «»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ«≈
Ba ÁÓBˆa ÔÈÏÈvÓe ÔBÈOÙe ˜c B‰ˆ ÚOa41Ï‡ ; ¿≈»»«ƒ¿«ƒƒ«≈«¬»

„Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ËeÁ‰ B˙B‡a ‡Lp‰ BÁL ÚO≈»»«ƒ¿»¿«≈«ƒ«
ÒÈ‚k ËeÁ‰ Á ‰È‰iL42. ∆ƒ¿∆…««ƒ¿ƒ

בנתק .39)ומחברם.38) אחד 40)הנגוע  בחוט  נולד אם
עצמם. בנתקים נולדו כאילו זה הרי  הטומאה מסימני 

יש 41) אם ואפילו מציל הוא שחור שיער בחוט  צמח  אם
בנתקים. טומאה מציל 42)סימן אינו שהמשואר מפני 

החוט  ברוחב  אין אם מבוצר שיהיה אפשר ואי  במבוצר אלא
נקרא  אינו שהרי  שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס 
מכאן  שערות שתי  ברוחב  נתק  מוקף  הוא אם אלא מבוצר
שערות. שש וביחד באמצע  השחורות השערות ושתי  ומכאן

.È[ÏÚ] ˜˙p‰ ‰OÙe ÒÈ‚k ˜˙ BL‡a ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿…∆∆ƒ¿ƒ»»«∆∆«
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קו                
         

˙BÁt ‡l‡ ÏÏk ÚO ÌL ‡L ‡ÏÂ BL‡ Ïk»…¿…ƒ¿«»≈»¿»∆»»
CBzÓ Blk ˜zpL ÔÈa ,B‰Ë ‰Ê È‰  ˙BÚO È˙MÓƒ¿≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«Àƒ
:Ó‡pL ;eht‰ Á‡ B‡ ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ bÒ‰∆¿≈ƒ∆¿≈«««ƒ∆∆¡«

‡e‰ B‰Ë ‡e‰ Á˜43B˜Êa ˜˙p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈«»¿≈ƒ»»«∆∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .B‰Ë ‰Ê È‰  B˜Ê Ïk ˜zÂ¿ƒ«»¿»¬≈∆»¿««ƒ∆≈∆
Ïk CÏ‰ Ì‡L ,‡È‰ ‰Ïa˜ ,˙ÎaL ‰Bza LÙÓ¿…»«»∆ƒ¿»«»»ƒ∆ƒ»«»
ÁwL Ô˜f‰ BÚ ‡nË˙ÈÂ .‡e‰ B‰Ë  Ô˜f‰ ÚO44 ¿««»»»¿ƒ¿«≈«»»∆»«

.e‡aL BÓk ,Oa‰ BÚ ÈÚ‚a¿ƒ¿≈«»»¿∆≈«¿

ב .43) הלכה ו, פרק  נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
אחר  בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק  למעלה ראה
בקשר  שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני  טמא, - הפיטור
מטהרת  שהפריחה ומשמע  יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב 

בלבד. הטומאה הראש.44)אחר לעור הדין והוא

.‚È˜e˙ B˜Ê Ïk B‡ ˜e˙ BL‡ ÏÎÂ ‰lÁza ‡a‰«»«¿ƒ»¿»…»»¿»»
ÈbÒÈ 45 ‰ˆ ÚO BÏ „ÏB ‡Ï Ì‡ .„Á‡ ÚeL «¿ƒ»«∆»ƒ…«≈»»…

;‡ÓË  ˜c ‰ˆ ÚO BÏ „ÏB Ì‡ .ÈL ÚeL ÈbÒÈ«¿ƒ»«≈ƒƒ«≈»»…«»≈
‰ˆ ÚO eht‰ Á‡ BÏ „ÏB .ËtÈ  BÏ „ÏB ‡Ï…«ƒ»≈««««ƒ≈»»…

BÁL ÚO BÏ „ÏB .ËÏÁÓ ‰Ê È‰ 46‰Ê È‰  ¬≈∆À¿»«≈»»¬≈∆
B‰Ë47ÚO BÏ „ÏBÂ Ô˜Ê B‡ L‡ ˜e˙ Blk ‡a‰ . »«»À¿…»»¿«≈»
BÁL48BÁM‰ ÚO‰ CÏ‰ .e‡aL BÓk ,B‰Ë  »»¿∆≈«¿»««≈»«»

ÔBÈOt ÌeMÓ ‡ÓË 49. »≈ƒƒ¿

הראש,45) חצי  רק  שנקרח  וגבחת לקרחת דומה זה ואין
נתק . זה הרי  כולו נקרח  אם שיער 46)אבל שצמח  אחר

כמו 47)הצהוב . הצהוב , ונשאר השחור הלך ואפילו
קטן. ההסגר.48)בנתק  שם.49)אחר תוספתא

הוא  אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר
פושה  הנגע  אין שהרי  פשיון, משום מטמא אינו באמצע 

לו. מחוצה אלא לתוכו

.„È‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ Ô˜f‰Â L‡‰50ÔÈ‡Â , »…¿«»»≈»¿«¿ƒ∆∆∆¿≈»
:Ó‡pL ;‰ÊÏ ‰fÓ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈ƒƒ∆»∆∆∆¡«
.ÌÈL ÔÈeLÁ Ô‰L „nÏÓ  Ô˜f‰ B‡ L‡‰ ˙Ú»̂««»…«»»¿«≈∆≈¬ƒ¿«ƒ
ÏL ‰wt „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ ÏL ˜t‰Ó ?Ô˜Ê e‰Ê È‡Â¿≈∆»»≈«∆∆∆¿ƒ»∆¿«ƒ»∆
ËeÁ‰ ÔnL Ïk ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ËeÁ‰ ˙‡ Á˙BÓ .˙bb«¿∆∆≈«∆«≈…∆¿…∆…∆ƒ«
‰hÓÏe ËeÁ‰ ÔÓe ,L‡‰ ÏÏkÓ ‡e‰ È‰  ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬≈ƒ¿«»…ƒ«¿«»

.Ô˜f‰ ÏÏkÓ ƒ¿««»»

להיפך.50) וכן טהור, - בזקן פרח  ולא הראש בכל פרח  אם
יהודה. כרבי  פסק 

   1 
לראות 1) והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי  יבאר

או  הטהור את המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה
אין  בסוף , שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא,
שנראה  וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים
בו  שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע , בו
בתוך  מחליטים או מסגירים אם בי "ג, או בשביעי  או תחילה
הכהן  יאמר אם כאחד, נגעים שני  רואים ואם הסגר, ימי 

מוסתר, במקום לבדוק  צריך הכהן אין ושוב , לך לנגוע 
בודק . כשהוא הכהן לפני  יעמוד וכיצד

.‡Ïk‰2BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó3 «…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»∆
ÌÈ„Ú‰Â4LBz b ‡ÏÂ ÌÈÎBk „BÚ ‡Ï Ï‡ ,5. ¿»¬»ƒ¬»…≈»ƒ¿…≈»

ÔÈLk Ïk‰Â6Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ ÏÎÂ .ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ˙B‡Ï ¿«…¿≈ƒƒ¿∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»»
BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,Ô˙B‡ ‰‡B7. ∆»ƒƒ¿≈«¿

א.2) פ "ג, נגעים שם 3)משנה ובגמרא ב . מג, נדה משנה
יהיה  כי  "אדם ב ): יג, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו א מד,

שהוא. כל אדם משמע  בשרו", כנענים 4)בעור עבדים
המצוות  בכל חייבים והם עבדות, לשם ונטבלו שנימולו

בהן. חייבות מצוות,5)שהנשים שבע  עליו שקיבל גוי 
עליהם  מצווים ישראל) לבני  חוץ  אדם בני  (כל נוח  שבני 

א). נו, סנהדרין בקי6)(ראה אינו ואפילו כהן. כל כלומר,
רבינו  מבאר הבאה ובהלכה ובשמותיהם. במראיהם בנגעים

נגעי7)בפרוטרוט . לראות רשאי  אבל מ "ה. פ "ב  נגעים
שם. כתנאֿקמא קרוביו.

.Èt ÏÚ Û‡8‰‡Óh‰ ,ÌÈÚ‚ ˙B‡Ï ÔÈLk Ïk‰L ««ƒ∆«…¿≈ƒƒ¿¿»ƒ«À¿»
Ú„BÈ BÈ‡L Ô‰k ?„ˆÈk .Ô‰k ‰ÈeÏz ‰‰h‰Â¿«»√»¿»«…≈≈«…≈∆≈≈«
‡ÓË Ó‡ :BÏ ÓB‡Â e‰‡B ÌÎÁ‰  ˙B‡Ï9, ƒ¿∆»»≈¿≈¡…»≈

;B‰Ë ÓB‡ Ô‰k‰Â ,B‰Ë Ó‡ ;‡ÓË ÓB‡ Ô‰k‰Â¿«…≈≈»≈¡…»¿«…≈≈»
Ïk ‰È‰È Ì‰Èt ÏÚÂ :Ó‡pL .BÈbÒÓ ‡e‰Â ,BÈbÒ‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿«ƒ∆ƒ¿∆»
 ‰ËBL B‡ ÔË˜ Ô‰k‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ú‚ ÏÎÂ Èƒ¿»»««¬ƒ»»«…≈»»∆
.‚BÒ B‡ ËBt B‡ ËÈÏÁÓ ‡e‰Â BÏ ÓB‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«¿ƒ≈≈
Èc ÏÚ CÓBÒ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈≈«ƒ¿≈

‰‡B Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÎÁ‰BÓˆÚ ÏÚ CÓBÒÂ ∆»»¬»ƒ»»«…≈∆¿≈««¿
,Ba epBiL „Ú ÌÈÚ‚ ÏkÓ Ú‚ ˙B‡Ï BÏ eÒ‡ »ƒ¿∆«ƒ»¿»ƒ«∆∆«
Ìlk Ì„‡ ÈÚ‚a Ô‰È˙BÓLe ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa È˜a ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»»À»

ÌÈza ÈÚ‚e ÌÈ„‚a ÈÚ‚e10. ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ה"א.8) פ "ג שם.9)שם והערות ה"ג פ "א למעלה ראה
הי "ז.10) פ "ה מצורע  פ ' כהנים' 'תורת

.‚Ô‰k11 ‡Óh‰ ˙‡ ‰Ë B‡ B‰h‰ ˙‡ ‡nhL …≈∆ƒ≈∆«»ƒ≈∆«»≈
Ô‰k‰ B‡nËÂ ‡e‰ ‡ÓË :Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï12, …»»¿∆∆¡«»≈¿ƒ¿«…≈

CBzÓ ÔÈa ,‡tpL ÚˆÓe .Ô‰k‰ B‰ËÂ ‡e‰ B‰Ë»¿ƒ¬«…≈¿…»∆ƒ¿»≈ƒ
È‰  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ ,ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa bÒ‰∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬ƒ«««»»ƒ¬≈

‰z‡ B‰Ë Ô‰k BÏ Ó‡iL „Ú B˙‡ÓËa ‰Ê13. ∆¿À¿»«∆…«…≈»«»

ט 11) פרק  נגעים כהנים' 'תורת הי "ב ; פ "א נגעים תוספתא
ואם 12)הי "ז. לטמאו, הכהן יכול טמא הוא אם כלומר,

בטהרה. וכך לטמאו. בכוחו אין - שם 13)לאו תוספתא
ה"ו.

.„È‡M Ô‰k‰ ÔÈ‡14eÈ‰iL „Ú ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ≈«…≈««¿«≈∆«»≈«∆ƒ¿
Ô‰ÎÂ .BÏ ‰ˆeÁL Oa‰ BÚa Ú‚p‰ ÌB˜Óa ÂÈÈÚ≈»ƒ¿«∆«¿«»»∆»¿…≈

‰‡L15ÚeL ÛBÒa e‰‡BL ‡e‰  ‰lÁza Ú‚p‰ ∆»»«∆««¿ƒ»∆≈¿»«
BËÈÏÁÓ B‡ BÈbÒnL ‡e‰Â ,ÈL ÚeL ÛBÒe ÔBL‡ƒ¿»«≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ
 ‰ÏÁL B‡ ‰lÁz e‰‡L Ô‰k‰ ˙Ó .BËBt B‡¿≈«…≈∆»»¿ƒ»∆»»

Á‡ Ô‰k e‰‡B16,ÔBÈOÙa B‡nËÏ ÏBÎÈ ÈM‰ ÔÈ‡Â . ≈…≈«≈¿≈«≈ƒ»¿«¿¿ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



קז                 
         

˙BÁt ‡l‡ ÏÏk ÚO ÌL ‡L ‡ÏÂ BL‡ Ïk»…¿…ƒ¿«»≈»¿»∆»»
CBzÓ Blk ˜zpL ÔÈa ,B‰Ë ‰Ê È‰  ˙BÚO È˙MÓƒ¿≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«Àƒ
:Ó‡pL ;eht‰ Á‡ B‡ ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ bÒ‰∆¿≈ƒ∆¿≈«««ƒ∆∆¡«

‡e‰ B‰Ë ‡e‰ Á˜43B˜Êa ˜˙p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈«»¿≈ƒ»»«∆∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .B‰Ë ‰Ê È‰  B˜Ê Ïk ˜zÂ¿ƒ«»¿»¬≈∆»¿««ƒ∆≈∆
Ïk CÏ‰ Ì‡L ,‡È‰ ‰Ïa˜ ,˙ÎaL ‰Bza LÙÓ¿…»«»∆ƒ¿»«»»ƒ∆ƒ»«»
ÁwL Ô˜f‰ BÚ ‡nË˙ÈÂ .‡e‰ B‰Ë  Ô˜f‰ ÚO44 ¿««»»»¿ƒ¿«≈«»»∆»«

.e‡aL BÓk ,Oa‰ BÚ ÈÚ‚a¿ƒ¿≈«»»¿∆≈«¿

ב .43) הלכה ו, פרק  נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
אחר  בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק  למעלה ראה
בקשר  שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני  טמא, - הפיטור
מטהרת  שהפריחה ומשמע  יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב 

בלבד. הטומאה הראש.44)אחר לעור הדין והוא

.‚È˜e˙ B˜Ê Ïk B‡ ˜e˙ BL‡ ÏÎÂ ‰lÁza ‡a‰«»«¿ƒ»¿»…»»¿»»
ÈbÒÈ 45 ‰ˆ ÚO BÏ „ÏB ‡Ï Ì‡ .„Á‡ ÚeL «¿ƒ»«∆»ƒ…«≈»»…

;‡ÓË  ˜c ‰ˆ ÚO BÏ „ÏB Ì‡ .ÈL ÚeL ÈbÒÈ«¿ƒ»«≈ƒƒ«≈»»…«»≈
‰ˆ ÚO eht‰ Á‡ BÏ „ÏB .ËtÈ  BÏ „ÏB ‡Ï…«ƒ»≈««««ƒ≈»»…

BÁL ÚO BÏ „ÏB .ËÏÁÓ ‰Ê È‰ 46‰Ê È‰  ¬≈∆À¿»«≈»»¬≈∆
B‰Ë47ÚO BÏ „ÏBÂ Ô˜Ê B‡ L‡ ˜e˙ Blk ‡a‰ . »«»À¿…»»¿«≈»
BÁL48BÁM‰ ÚO‰ CÏ‰ .e‡aL BÓk ,B‰Ë  »»¿∆≈«¿»««≈»«»

ÔBÈOt ÌeMÓ ‡ÓË 49. »≈ƒƒ¿

הראש,45) חצי  רק  שנקרח  וגבחת לקרחת דומה זה ואין
נתק . זה הרי  כולו נקרח  אם שיער 46)אבל שצמח  אחר

כמו 47)הצהוב . הצהוב , ונשאר השחור הלך ואפילו
קטן. ההסגר.48)בנתק  שם.49)אחר תוספתא

הוא  אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר
פושה  הנגע  אין שהרי  פשיון, משום מטמא אינו באמצע 

לו. מחוצה אלא לתוכו

.„È‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ Ô˜f‰Â L‡‰50ÔÈ‡Â , »…¿«»»≈»¿«¿ƒ∆∆∆¿≈»
:Ó‡pL ;‰ÊÏ ‰fÓ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈ƒƒ∆»∆∆∆¡«
.ÌÈL ÔÈeLÁ Ô‰L „nÏÓ  Ô˜f‰ B‡ L‡‰ ˙Ú»̂««»…«»»¿«≈∆≈¬ƒ¿«ƒ
ÏL ‰wt „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ ÏL ˜t‰Ó ?Ô˜Ê e‰Ê È‡Â¿≈∆»»≈«∆∆∆¿ƒ»∆¿«ƒ»∆
ËeÁ‰ ÔnL Ïk ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ËeÁ‰ ˙‡ Á˙BÓ .˙bb«¿∆∆≈«∆«≈…∆¿…∆…∆ƒ«
‰hÓÏe ËeÁ‰ ÔÓe ,L‡‰ ÏÏkÓ ‡e‰ È‰  ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬≈ƒ¿«»…ƒ«¿«»

.Ô˜f‰ ÏÏkÓ ƒ¿««»»

להיפך.50) וכן טהור, - בזקן פרח  ולא הראש בכל פרח  אם
יהודה. כרבי  פסק 

   1 
לראות 1) והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי  יבאר

או  הטהור את המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה
אין  בסוף , שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא,
שנראה  וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים
בו  שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע , בו
בתוך  מחליטים או מסגירים אם בי "ג, או בשביעי  או תחילה
הכהן  יאמר אם כאחד, נגעים שני  רואים ואם הסגר, ימי 

מוסתר, במקום לבדוק  צריך הכהן אין ושוב , לך לנגוע 
בודק . כשהוא הכהן לפני  יעמוד וכיצד

.‡Ïk‰2BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó3 «…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»∆
ÌÈ„Ú‰Â4LBz b ‡ÏÂ ÌÈÎBk „BÚ ‡Ï Ï‡ ,5. ¿»¬»ƒ¬»…≈»ƒ¿…≈»

ÔÈLk Ïk‰Â6Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ ÏÎÂ .ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ˙B‡Ï ¿«…¿≈ƒƒ¿∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»»
BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,Ô˙B‡ ‰‡B7. ∆»ƒƒ¿≈«¿

א.2) פ "ג, נגעים שם 3)משנה ובגמרא ב . מג, נדה משנה
יהיה  כי  "אדם ב ): יג, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו א מד,

שהוא. כל אדם משמע  בשרו", כנענים 4)בעור עבדים
המצוות  בכל חייבים והם עבדות, לשם ונטבלו שנימולו

בהן. חייבות מצוות,5)שהנשים שבע  עליו שקיבל גוי 
עליהם  מצווים ישראל) לבני  חוץ  אדם בני  (כל נוח  שבני 

א). נו, סנהדרין בקי6)(ראה אינו ואפילו כהן. כל כלומר,
רבינו  מבאר הבאה ובהלכה ובשמותיהם. במראיהם בנגעים

נגעי7)בפרוטרוט . לראות רשאי  אבל מ "ה. פ "ב  נגעים
שם. כתנאֿקמא קרוביו.

.Èt ÏÚ Û‡8‰‡Óh‰ ,ÌÈÚ‚ ˙B‡Ï ÔÈLk Ïk‰L ««ƒ∆«…¿≈ƒƒ¿¿»ƒ«À¿»
Ú„BÈ BÈ‡L Ô‰k ?„ˆÈk .Ô‰k ‰ÈeÏz ‰‰h‰Â¿«»√»¿»«…≈≈«…≈∆≈≈«
‡ÓË Ó‡ :BÏ ÓB‡Â e‰‡B ÌÎÁ‰  ˙B‡Ï9, ƒ¿∆»»≈¿≈¡…»≈

;B‰Ë ÓB‡ Ô‰k‰Â ,B‰Ë Ó‡ ;‡ÓË ÓB‡ Ô‰k‰Â¿«…≈≈»≈¡…»¿«…≈≈»
Ïk ‰È‰È Ì‰Èt ÏÚÂ :Ó‡pL .BÈbÒÓ ‡e‰Â ,BÈbÒ‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿«ƒ∆ƒ¿∆»
 ‰ËBL B‡ ÔË˜ Ô‰k‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ú‚ ÏÎÂ Èƒ¿»»««¬ƒ»»«…≈»»∆
.‚BÒ B‡ ËBt B‡ ËÈÏÁÓ ‡e‰Â BÏ ÓB‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«¿ƒ≈≈
Èc ÏÚ CÓBÒ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈≈«ƒ¿≈

‰‡B Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÎÁ‰BÓˆÚ ÏÚ CÓBÒÂ ∆»»¬»ƒ»»«…≈∆¿≈««¿
,Ba epBiL „Ú ÌÈÚ‚ ÏkÓ Ú‚ ˙B‡Ï BÏ eÒ‡ »ƒ¿∆«ƒ»¿»ƒ«∆∆«
Ìlk Ì„‡ ÈÚ‚a Ô‰È˙BÓLe ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa È˜a ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»»À»

ÌÈza ÈÚ‚e ÌÈ„‚a ÈÚ‚e10. ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ה"א.8) פ "ג שם.9)שם והערות ה"ג פ "א למעלה ראה
הי "ז.10) פ "ה מצורע  פ ' כהנים' 'תורת

.‚Ô‰k11 ‡Óh‰ ˙‡ ‰Ë B‡ B‰h‰ ˙‡ ‡nhL …≈∆ƒ≈∆«»ƒ≈∆«»≈
Ô‰k‰ B‡nËÂ ‡e‰ ‡ÓË :Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï12, …»»¿∆∆¡«»≈¿ƒ¿«…≈

CBzÓ ÔÈa ,‡tpL ÚˆÓe .Ô‰k‰ B‰ËÂ ‡e‰ B‰Ë»¿ƒ¬«…≈¿…»∆ƒ¿»≈ƒ
È‰  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ ,ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa bÒ‰∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬ƒ«««»»ƒ¬≈

‰z‡ B‰Ë Ô‰k BÏ Ó‡iL „Ú B˙‡ÓËa ‰Ê13. ∆¿À¿»«∆…«…≈»«»

ט 11) פרק  נגעים כהנים' 'תורת הי "ב ; פ "א נגעים תוספתא
ואם 12)הי "ז. לטמאו, הכהן יכול טמא הוא אם כלומר,

בטהרה. וכך לטמאו. בכוחו אין - שם 13)לאו תוספתא
ה"ו.

.„È‡M Ô‰k‰ ÔÈ‡14eÈ‰iL „Ú ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ≈«…≈««¿«≈∆«»≈«∆ƒ¿
Ô‰ÎÂ .BÏ ‰ˆeÁL Oa‰ BÚa Ú‚p‰ ÌB˜Óa ÂÈÈÚ≈»ƒ¿«∆«¿«»»∆»¿…≈

‰‡L15ÚeL ÛBÒa e‰‡BL ‡e‰  ‰lÁza Ú‚p‰ ∆»»«∆««¿ƒ»∆≈¿»«
BËÈÏÁÓ B‡ BÈbÒnL ‡e‰Â ,ÈL ÚeL ÛBÒe ÔBL‡ƒ¿»«≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ
 ‰ÏÁL B‡ ‰lÁz e‰‡L Ô‰k‰ ˙Ó .BËBt B‡¿≈«…≈∆»»¿ƒ»∆»»

Á‡ Ô‰k e‰‡B16,ÔBÈOÙa B‡nËÏ ÏBÎÈ ÈM‰ ÔÈ‡Â . ≈…≈«≈¿≈«≈ƒ»¿«¿¿ƒ¿
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.ÔBL‡ ‡l‡ ‰Ot ‡Ï Ì‡ ‰Ot Ì‡ Ú„BÈ ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ»»ƒ…»»∆»ƒ
Ô‰k ÔÓ‡Â17,‰Ot ‡Ï ‰Ê Ú‚Â ‰Ot ‰Ê Ú‚ :ÓBÏ ¿∆¡»…≈«∆«∆»»¿∆«∆…»»

˙‡ ‰Ó„˜ BÊ ˙‰a B‡ ˙‰a‰ ˙‡ Ì„˜ ‰Ê ÔÏ ÚOÂ¿≈»»»∆»«∆««∆∆«∆∆»¿»∆
.ÔÏ ÚO≈»»»

שם.14) והערות ה"ג פ "ו למעלה ראה ה"י . שם
ד.15) ב , שם כהנים' ו'תורת ויב , הי "א שם תוספתא
הענין 17)שם.16) עבר שהיא, סיבה מפני  אם פירוש,

אחר. כהן ליד מידו

.‰ÏÏÁ18ÏeÒt19ÂÈaÓ „Á‡ :Ó‡pL ;ÌÈÚ‚ ˙i‡Ï »»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆∆¡«««ƒ»»
ÌÈLk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ï‡ .Ì˙p‰Îa  ÌÈ‰k‰20˙i‡Ï «…¬ƒƒ¿À»»¬»«¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

˙Á‡a elÙ‡Â ‡ÓeÒ ‰È‰È ‡lL „Ïe ,ÌÈÚ‚¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿∆»«¬ƒ¿««
ÂÈÈÚÓ21ÂÈÈÚ B‡Ó ‰‰kL Ô‰k elÙ‡Â .22‰‡È ‡Ï ≈≈»«¬ƒ…≈∆»»¿≈»…ƒ¿∆

.Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡Ó ÏÎÏ :Ó‡pL ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡∆«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈

בה.18) אסור שכהן מאשה כהנים'19)שנולד 'תורת
לומר  תלמוד חללים? מרבה שאני  יכול ה"ח : פ "א נגעים

כהונה. בקדושת שהוא מי  כלומר, שם.20)"הכהנים",
מום  ובעל מבניו, אחד אל או ב ): יג, (ויקרא שנאמר מפני 
שאסור  אלא כהונה, קדושת עליו וחלה מבניו, כן גם הוא

הקרבנות. מ "ג.21)בעבודת פ "ב  עיני22)נגעים שם.
לומדים  "לכל" ומהמילה עיניים, שתי  משמע  "עיני " - הכהן
שם  טוב ' יום וב 'תוספות כהה. ולא מליאה ראיה שצריכה
אחת  בעין שסומא כשר. אחת עין ראיית כהתה שאם מפרש,

עיניו. בשתי  דוקא כהייה אבל שפסול, אמרו

.ÂÌBia ‡l‡ ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B ÔÈ‡23ÈbÒ‰Ï ÔÈa , ≈ƒ∆«¿»ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÓB‡ ‡e‰ ÔÈÚ‰ ÏÎa È‰L ,ËÙÏ ÔÈa ËÈÏÁ‰Ï ÔÈa≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…∆¬≈¿»»ƒ¿»≈

˙ÈÁLa ‡Ï ÔÈ‡B ÔÈ‡Â .'ÌBÈe' 'ÌBi'24ÔÈa ‡ÏÂ ««¿≈ƒ…¿«¬ƒ¿…≈
ÈÙÏ ,ÔpÚÓ‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙Èa‰ CB˙a ‡ÏÂ ÌÈaÚ‰»«¿«ƒ¿…¿««ƒ¿…¿«¿À»¿ƒ
˙È‡ ‰fÚL ÈÙÏ ,ÌÈ‰va ‡ÏÂ ;‰fÚ ˙È‡ ‰‰kL∆≈»ƒ¿≈«»¿…«»√«ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿≈

‰‰k25˙ÈÚÈ ‰ÚLa ?Ô˙B‡ ÔÈ‡B È˙ÓÈ‡ .26 ≈»≈»«ƒ»¿»»¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚ ÔÈa .˙ÈÚÈLze ˙ÈÈÓMe ˙ÈLÈÓÁe«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»»≈

ÌÈze ÌÈ„‚a ÈÚ‚27. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

ה"א.23) ב , פרק  נגעים כהנים' ומשנה 24)'תורת שם,
ב . פ "ב , אז.25)נגעים חזק  השמש שאור כר'26)מפני 

שם. "לכל 27)יהודה נדֿנה): יד, (ויקרא בתורה כתוב 
הנגעים  כל הוקשו ולבית", הבגד ולצרעת ולנתק  הצרעת נגע 

הי "ד). פי "ג (לקמן לזה זה

.Ê˙aMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B ÌBÈ ÏÎa28ÌBÈÂ ¿»ƒ∆«¿»ƒƒ«»¿
BË29ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈL ÌBÈ ÏÁ .»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»¿

ÂÈBÁ‡Ï ÔÈÈÚÓ  BË30ca LÈÂ .31Ï˜‰Ï «¬ƒƒ«¬»¿≈«»»¿»≈
ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê ˙aL ÌBÈa ‰È‰iL LÙ‡L .ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆¿«»∆∆

‡ÓË ,˙B‡Ï Èe‡‰32ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏÈ ÁÓÏe , »»≈»»≈¿»»≈¿»∆ƒ»≈
‰‡ÓË33BÏ e„ÏeÈ ÁÓÏe ,B‰Ë ‰È‰iL LÙ‡Â ; À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»ƒ»¿

‰‡ÓË ÈÓÈÒ34B˙i‡ ˙ÚLa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â . ƒ»≈À¿»¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»
.˙aM‰ Á‡Ï¿««««»

ד.28) פ "א, נגעים במשנה פ "ג,29)כחכמים שם משנה

כל  נגעים רואים שאין כחכמים פסק  א. ז, קטן ומועד ב .
ה"ח . לקמן ראה המועד). בחול (אפילו הרגל ימי 

השבת.30) גורמת.31)לאחר זו יראנו 32)דחייה ואם
יטמא. - יטהרנו.33)הכהן - שני  ובשבוע  שנית, ויסגירנו

להקל. הוא גם 34)זה מטמאים טומאה שסימני  אע "פ 
בשבת  אותו רואה היה שאם להחמיר, כאן יש הפטור, אחרי 
ימי שבתוך ואפשר שנית. מסגירו היה ראשון, הסגר אחר
בשבוע  וגם טהור, ויהיה הטומאה סימני  להם ילכו ההסגר
בשבת  הנגע  את רואה היה שאם להחמיר, זו בדחייה יש שני 
בטהרתו  יישאר למחר טומאה סימני  וכשיבואו מטהרו, היה

ויטמאנו. הכהן שיראנו עד

.ÁÔ˙Á35ÈÓÈ ˙ÚL Ïk BÏ ÔÈ˙B  Ú‚ Ba ‰‡pL »»∆ƒ¿»∆«¿ƒ»ƒ¿«¿≈
‰zLn‰36B˙Èa B‡ ÂÈ„‚a ‰‡ Ì‡ ÔÎÂ .37ÔÈ‡  «ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈≈

Ï‚a ÔÎÂ .‰zLn‰ Á‡Ï „Ú Ô˙B‡ ÔÈ‡B38ÔÈ˙B ƒ»«¿«««ƒ¿∆¿≈»∆∆¿ƒ
˙‡ epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ :Ó‡pL .Ï‚‰ ˙BÓÈ Ïk BÏ»¿»∆∆∆∆¡«¿ƒ»«…≈ƒ∆

ÓB‚Â ˙Èa‰39‡lL ˙eL‰ „Ï ‰Bz ‰ÈzÓ‰ Ì‡ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¿∆…
‰ÂˆÓ „Ï ÓÁÂ Ï˜ ,ÂÈÏk e‡nhÈ40. ƒ«¿≈»«»…∆ƒ¿«ƒ¿»

  

         
     

 הדי  בטע אבל מ "ב ), פ"ג  נגעי) במשנה   הדברי ומקור
מהפסוק   למדי יהודה  רבי  לדעת בגמרא ,  התנאי נחלקו 
 מכא" בו  רואה  אתה  שאי   יו שיש  בו " הראות  וביו"
לדעת  אבל " ימי שבעה  לו  נותני נגע  בו  שנולד  חת אמרו 
 הכה וצוה  אומר הוא  "הרי  מקל־וחומר זאת  לומדי רבי 
 כל־שכ הרשות לדבר לו   ממתיני  א הבית את ופנו 
לפני בבית שהיו   הכלי לפנות אפשר (שהרי  מצוה " לדבר
כדעת   הטע נקט  " והרמב .( ה  וטהורי הכה שיבוא 

רבי .
 הדי גדר  בעצ  חלוקי  הטעמי ששני  לומר ויש 
נגעי  רואי שאי זה  יהודה  רבי  לדעת .לחת  שממתיני
ולא   נגעי מראיית הופקעו  אלו   שימי מצד  הוא  החת
על  חסה  שהתורה  מצד  הוא  שהדי רבי  לדעת אבל שנדחו .

דחויה . של בגדר הוא   הדי הרי  יטמאו  שלא  כליו 
רק  הוא  לו "  ממתיני"  שא לדינא  נפק "מ  לומר יש  ואולי 
שא הרי  הרגל, לאחרי  הנגע  ראיית לדחות שאפשר היתר
משא "כ טמא . ה "ז אלו   בימי הנגע  את הכה ראה  בדיעבד 
א  שג הרי  , נגעי מראיית הופקעו  אלו   שימי לדעה 

. כלו ראייתו  אי אלו   בימי הנגע  את הכה ראה 
על־פי אלו   אופני שני  לפרש  יש  והמוסר הדרוש  בדר
שכל  שמבאר צרעת, טומאת הלכות  בסו  " הרמב דברי 
 מעניי תשובה  שיעשה   האד לטובת הוא  הצרעת עניי
של  עני הוא   הנגעי שעני מדבריו  והיוצא  הרע , לשו
וכמו  מדרכו , שישוב  כדי   האד לטובת מלמעלה  חסד 

בטובו שכת  הא ־ל שרצה  המצוה  "משורשי  "ה "חינו ב 
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קח                
         

אות ה ' מאהבת בנו ... את איש  ייסר כאשר לייסרנו  הגדול
סדרי ומשנה  ה ' אוהב  הרשע  את ואפילו  מוסרו ". יודיע 

תשובתו . למע  עול
"דבר  מפני  הנגע  ראיית די הפקעת הנ"ל:  האופני שני 
שני על  מלמדי רשות לדבר אפילו  הנגע  דחיית או  מצוה "
של  ממונו  על חסה  שהתורה  בזה  שביהודי . המעלות סוגי 
חביב שכל־כ מעלתו  מתבטאת הרשע , אפילו  יהודי  כל
א אלא  עליו  רק  לא  חסה  שהתורה  עד  הקב "ה  אצל הוא 

הרשות. דבר שזהו  היות  ע ממונו  על
מורה  מצוה  דבר מפני  הנגע  ראיית די  שמפקיעי זה  ואילו 
מדובר   א  שג ישראל איש  של המצוה  מעשה  מעלת על
אחרי  שג כ "כ  ברשעו  שעמד  הנגע  בו  שנראה  מי  על
גופו , עור ואפילו  בגדיו  ונשתנו  ביתו  קירות שנשתנו 
ראיית  די להפקיע  שלו  מצוה " ה "דבר בכח  יש   מכל־מקו
שבגללה  שלו  המצוה  מעשה  קדושת גודל נרגש  ובזה  הנגע 

. נגעי טומאת די שיחול אפשר אי 
שרבי יהודה , ורבי  רבי  במחלוקת הפנימי  הביאור  ג זהו 
הבזוי ממונו  על חסה  שהתורה  הראשונה  שהמעלה  סובר
וזוהי יותר, גדולה  מעלה  היא  הוא  שישראל מצד  רשע  של
את   ודוחי  ימי שבעה  לחת  ממתיני שבגללה  הסיבה 
לו   ממתיני  א" שלו  הק "ו   ג וזהו  שלו . הנגע  ראיית
של  חביבות  שא מצוה " לדבר כל־שכ הרשות לדבר
הרשות  דברי  בשביל הנגע  ראיית לדחות מועילה  ישראל

מצוה . של בעניי כל־שכ ישראל, של
הנגוע של המצוה  מעשה   שג שזה  סובר יהודה  רבי  אבל
מעלה  היא  קדושתו  מצד  הנגע  ראיית די להפקיע  יכול
...חת" בדי התורה  חידוש  שזהו  סובר ולכ יותר, גדולה 

המשתה ". ימי  ז' לו  נותני
      

שם.35) עד 36)נגעים נגעו את רואים אין כלומר,
משתה  ימי  לו שהם החתונה, מיום ימים שבעת שיעברו

בגדים,37)ושמחה. נגעי  דיני  וי "ד פי "ג לקמן ראה
בתים. נגעי  דיני  שהרי38)ובפט "ו המועד, לחול הכוונה

ז. בהלכה למעלה כבר נאמר טוב ' והכתוב 39)ב 'יום
יצוה  שהכהן פירוש, בבית", אשר כל יטמא "ולא מסיים:
ואפשר  לראות יבוא שהוא לפני  בבית הנמצא כל את לפנות

טמא. הכל ויהיה או 40)שיטמאנו וכלה חתן שמחת
הרגל. שמחת

.Ë‡l‡ ÔÈËBt ‡ÏÂ ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÈbÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ∆»
‰lÁza Ba ‰‡iL ÌBÈ41ÈÚÈMa B‡ ,42ÌBÈa B‡ , ¿∆≈»∆«¿ƒ»«¿ƒƒ¿

˙BÚeL ÈL Ô‰a ÔÈÈbÒnL ÌÈÚ‚pa OÚ ‰LÏL43, ¿»»»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆¿≈»
ÔÈÓÏe ÔBL‡ ÚeL ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈL ÌBiL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ¿«
ÈÚ‚a ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚a ÔÈa ,ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa ÈL ÚeL»«≈ƒ¿»«¿»ƒ≈¿ƒ¿≈»»≈¿ƒ¿≈

.ÌÈ„‚e ÌÈza»ƒ¿»ƒ

בו 41) ואין ולמעלה, ביצה מקרום ומראהו כגריס  בו כשיש

או  מחיה בו כשיש מסגירים; - מחיה ולא לבן שיער לא
מקרום  למטה וכשמראהו מחליטים; - לבנות שערות שתי 

פוטרים. - מכגריס  פחות הוא או אם 42)ביצה אבל
זה, בשינוי  כלל מתחשבים אין - שבעה בתוך הנגע  נשתנה

להחמיר. ובין להקל שאין 43)בין ומכוה שחין להוציא
ה"ג). פ "ה (למעלה אחד שבוע  של הסגר אלא להם

.ÈÔÈÈbÒÓ ÔÈ‡44bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a45ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ , ≈«¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈¿…«¿ƒƒ
ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ BÏ „ÏB Ì‡ bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a46‡ÏÂ , ¿¿≈∆¿≈ƒ«ƒ«∆¿≈¿…

ËÏÁn‰ ÔÈËÈÏÁÓ‡ÏÂ ,Á‡ Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ «¿ƒƒ«À¿»ƒ«∆««≈¿…
Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ BËeÏÁ ÈÓÈ CB˙a B˙B‡ ÔÈÈbÒÓ«¿ƒƒ¿¿≈¬ƒ«∆«
ÌÈÚ‚ ÈL Ba eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .‚q‰Ï Èe‡L Á‡«≈∆»¿ƒ»≈¬»ƒ»¿≈¿»ƒ

‰Ê ‰‡Â ÊÁÂ ‰Ê ‰‡Â47:BÏ ÓBÏ zÓ ‰Ê È‰  ¿»»∆¿»«¿»»∆¬≈∆À»«
‰Êa ËÏÁÓ B‡ ,‰Êa ËÏÁÓe ‰Êa bÒÓ ‰z‡ È‰¬≈«»À¿»»∆À¿»»∆À¿»»∆
ÚeL ÛBÒa ÔÈa ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa .‰Êa bÒÓeÀ¿»»∆≈«¿ƒ»≈«≈¿»«

ÈL ÚeL ÛBÒa ÔÈa ÔBL‡48ÌÈÚ‚ ÈL ÔÈ‡B ÔÈ‡Â . ƒ≈¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k49:Ó‡pL ;„Á‡ LÈ‡a ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿««≈ƒ¿≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆∆¡«

.Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡Â¿»»«…≈∆«∆«

א.44) פ "ג, נזקק 45)שם, הכהן אין שני , נגע  בו נולד אם
כלל. בתוך 46)לו שני  נגע  בו נולד אם הדין שהוא ונראה,

טומאה. סימני  ובו ההסגר מפני47)ימי  שהסגירו לפני 
הראשון. ה"י .48)הנגע  פ "א אחת,49)תוספתא בבת

נגעים  משנה בשני . מתבונן ואחרֿכך באחד מתבונן אלא
א. פ "א

.‡ÈÚe‚50CÏ BÏ Ó‡È ‡Ï  B˙B‡Ï Ô‰ÎÏ ‡aL »«∆»¿…≈ƒ¿……«≈
‰‡B  ÌÈL ÂÈÙÏ e‡a .„iÓ BÏ ˜˜Ê ‡l‡ ,eLÂ»∆»ƒ¿»ƒ»»¿»»¿«ƒ∆
ÊBÁÂ ,BËÈÏÁÓ B‡ BËBt B‡ BÈbÒÓ ,ÔBL‡‰ ˙‡∆»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈM‰ ˙‡ ‰‡BÂ51. ¿∆∆«≈ƒ

הי "א.50) פ "א שם כל 51)תוספתא את שגמר אחר
בראשון. הטיפול

.ÈÔ‰k‰ ÔÈ‡52LwÏ ˜e˜Ê53ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙Áz54ÏL ≈«…≈»¿«≈«««ƒ≈»»∆
ÂÈ„Át ÔÈa B‡ Úe‚55ÌL ‡nL ÌÈËÓw‰ CB˙a B‡ »«≈¿»»¿«¿»ƒ∆»»

Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡Ó ÏÎÏ :Ó‡pL ,Ú‚56CÙB‰a ÔÎÂ . ∆«∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈¿≈¿≈
ÔÏ Blk57„ÓÚÈ „ˆÈÎÂ .58‡e‰ LÈ‡ Ì‡ ?Ô‰k‰ ÈÙÏ À»»¿≈««¬…ƒ¿≈«…≈ƒƒ

„BÚk „ÓBÚÂ ,ÌÚ ‰‡ 59˜ÒBÓÎe60Ì‡Â .ÌÈ˙ÈÊ ƒ¿∆»…¿≈¿≈¿≈≈ƒ¿ƒ
˙ÎBÚk ˙LBÈÂ ,‰nÚ ˙È‡  ‡È‰ ‰M‡61 ƒ»ƒƒ¿≈¬À»¿∆∆¿∆∆

da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ62˙‚B‡Îe63ÌÈ„ÓBÚa64˙‰a‚nL , ¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆¿¿ƒ∆«¿««
Ú‚p‰ ‰È‰ Ì‡ .ÈÁM‰ ˙Èa ‰ÏbiL „Ú ˙ÈÓÈ‰ d„È»»«¿»ƒ«∆ƒ»∆≈«∆ƒƒ»»«∆«

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÔÓÊa Ô‰a ‰‡65;‡ÓË ‰Ê È‰  Ck ƒ¿∆»∆ƒ¿«∆≈¿ƒ»¬≈∆»≈
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  Ck ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk Ô‰a ‰‡ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆»∆¿∆≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‰‡ ‡e‰ Ck ,BÚ‚Ï ‰‡ Ì„‡‰L ÌLÎe .BÏ¿≈∆»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿∆

BzÁÏ‚˙Ï66„ÓÚiLk BOa ÏÎa ÚO ‰‡È ‡Ï Ì‡L . ¿ƒ¿«¿∆ƒ…≈»∆≈»¿»¿»¿∆«¬…
e‡aL BÓk ‰M‡‰ LzLk B‡ ˜ÒBÓÎe „BÚk ÌÚ»…¿≈¿≈¿∆≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
‡La OtÁÏ ˜e˜Ê Ô‰k ÔÈ‡Â ,‰Lk ˙ÁÏ‚z BÊ È‰ ¬≈ƒ¿««¿≈»¿≈…≈»¿«≈ƒ¿»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚO Ô‰a ‡L ‡nL ˙BÓB˜Ó¿∆»ƒ¿»»∆≈»««ƒ∆

‡a˙iL BÓk ,Ïk‰ Ál‚Ï CÈˆ67. »ƒ¿«≈««…¿∆ƒ¿»≈
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אות ה ' מאהבת בנו ... את איש  ייסר כאשר לייסרנו  הגדול
סדרי ומשנה  ה ' אוהב  הרשע  את ואפילו  מוסרו ". יודיע 

תשובתו . למע  עול
"דבר  מפני  הנגע  ראיית די הפקעת הנ"ל:  האופני שני 
שני על  מלמדי רשות לדבר אפילו  הנגע  דחיית או  מצוה "
של  ממונו  על חסה  שהתורה  בזה  שביהודי . המעלות סוגי 
חביב שכל־כ מעלתו  מתבטאת הרשע , אפילו  יהודי  כל
א אלא  עליו  רק  לא  חסה  שהתורה  עד  הקב "ה  אצל הוא 

הרשות. דבר שזהו  היות  ע ממונו  על
מורה  מצוה  דבר מפני  הנגע  ראיית די  שמפקיעי זה  ואילו 
מדובר   א  שג ישראל איש  של המצוה  מעשה  מעלת על
אחרי  שג כ "כ  ברשעו  שעמד  הנגע  בו  שנראה  מי  על
גופו , עור ואפילו  בגדיו  ונשתנו  ביתו  קירות שנשתנו 
ראיית  די להפקיע  שלו  מצוה " ה "דבר בכח  יש   מכל־מקו
שבגללה  שלו  המצוה  מעשה  קדושת גודל נרגש  ובזה  הנגע 

. נגעי טומאת די שיחול אפשר אי 
שרבי יהודה , ורבי  רבי  במחלוקת הפנימי  הביאור  ג זהו 
הבזוי ממונו  על חסה  שהתורה  הראשונה  שהמעלה  סובר
וזוהי יותר, גדולה  מעלה  היא  הוא  שישראל מצד  רשע  של
את   ודוחי  ימי שבעה  לחת  ממתיני שבגללה  הסיבה 
לו   ממתיני  א" שלו  הק "ו   ג וזהו  שלו . הנגע  ראיית
של  חביבות  שא מצוה " לדבר כל־שכ הרשות לדבר
הרשות  דברי  בשביל הנגע  ראיית לדחות מועילה  ישראל

מצוה . של בעניי כל־שכ ישראל, של
הנגוע של המצוה  מעשה   שג שזה  סובר יהודה  רבי  אבל
מעלה  היא  קדושתו  מצד  הנגע  ראיית די להפקיע  יכול
...חת" בדי התורה  חידוש  שזהו  סובר ולכ יותר, גדולה 

המשתה ". ימי  ז' לו  נותני
      

שם.35) עד 36)נגעים נגעו את רואים אין כלומר,
משתה  ימי  לו שהם החתונה, מיום ימים שבעת שיעברו

בגדים,37)ושמחה. נגעי  דיני  וי "ד פי "ג לקמן ראה
בתים. נגעי  דיני  שהרי38)ובפט "ו המועד, לחול הכוונה

ז. בהלכה למעלה כבר נאמר טוב ' והכתוב 39)ב 'יום
יצוה  שהכהן פירוש, בבית", אשר כל יטמא "ולא מסיים:
ואפשר  לראות יבוא שהוא לפני  בבית הנמצא כל את לפנות

טמא. הכל ויהיה או 40)שיטמאנו וכלה חתן שמחת
הרגל. שמחת

.Ë‡l‡ ÔÈËBt ‡ÏÂ ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÈbÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ∆»
‰lÁza Ba ‰‡iL ÌBÈ41ÈÚÈMa B‡ ,42ÌBÈa B‡ , ¿∆≈»∆«¿ƒ»«¿ƒƒ¿

˙BÚeL ÈL Ô‰a ÔÈÈbÒnL ÌÈÚ‚pa OÚ ‰LÏL43, ¿»»»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆¿≈»
ÔÈÓÏe ÔBL‡ ÚeL ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈL ÌBiL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ¿«
ÈÚ‚a ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚a ÔÈa ,ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa ÈL ÚeL»«≈ƒ¿»«¿»ƒ≈¿ƒ¿≈»»≈¿ƒ¿≈

.ÌÈ„‚e ÌÈza»ƒ¿»ƒ

בו 41) ואין ולמעלה, ביצה מקרום ומראהו כגריס  בו כשיש

או  מחיה בו כשיש מסגירים; - מחיה ולא לבן שיער לא
מקרום  למטה וכשמראהו מחליטים; - לבנות שערות שתי 

פוטרים. - מכגריס  פחות הוא או אם 42)ביצה אבל
זה, בשינוי  כלל מתחשבים אין - שבעה בתוך הנגע  נשתנה

להחמיר. ובין להקל שאין 43)בין ומכוה שחין להוציא
ה"ג). פ "ה (למעלה אחד שבוע  של הסגר אלא להם

.ÈÔÈÈbÒÓ ÔÈ‡44bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a45ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ , ≈«¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈¿…«¿ƒƒ
ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ BÏ „ÏB Ì‡ bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a46‡ÏÂ , ¿¿≈∆¿≈ƒ«ƒ«∆¿≈¿…

ËÏÁn‰ ÔÈËÈÏÁÓ‡ÏÂ ,Á‡ Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ «¿ƒƒ«À¿»ƒ«∆««≈¿…
Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ BËeÏÁ ÈÓÈ CB˙a B˙B‡ ÔÈÈbÒÓ«¿ƒƒ¿¿≈¬ƒ«∆«
ÌÈÚ‚ ÈL Ba eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .‚q‰Ï Èe‡L Á‡«≈∆»¿ƒ»≈¬»ƒ»¿≈¿»ƒ

‰Ê ‰‡Â ÊÁÂ ‰Ê ‰‡Â47:BÏ ÓBÏ zÓ ‰Ê È‰  ¿»»∆¿»«¿»»∆¬≈∆À»«
‰Êa ËÏÁÓ B‡ ,‰Êa ËÏÁÓe ‰Êa bÒÓ ‰z‡ È‰¬≈«»À¿»»∆À¿»»∆À¿»»∆
ÚeL ÛBÒa ÔÈa ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa .‰Êa bÒÓeÀ¿»»∆≈«¿ƒ»≈«≈¿»«

ÈL ÚeL ÛBÒa ÔÈa ÔBL‡48ÌÈÚ‚ ÈL ÔÈ‡B ÔÈ‡Â . ƒ≈¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k49:Ó‡pL ;„Á‡ LÈ‡a ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿««≈ƒ¿≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆∆¡«

.Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡Â¿»»«…≈∆«∆«

א.44) פ "ג, נזקק 45)שם, הכהן אין שני , נגע  בו נולד אם
כלל. בתוך 46)לו שני  נגע  בו נולד אם הדין שהוא ונראה,

טומאה. סימני  ובו ההסגר מפני47)ימי  שהסגירו לפני 
הראשון. ה"י .48)הנגע  פ "א אחת,49)תוספתא בבת

נגעים  משנה בשני . מתבונן ואחרֿכך באחד מתבונן אלא
א. פ "א

.‡ÈÚe‚50CÏ BÏ Ó‡È ‡Ï  B˙B‡Ï Ô‰ÎÏ ‡aL »«∆»¿…≈ƒ¿……«≈
‰‡B  ÌÈL ÂÈÙÏ e‡a .„iÓ BÏ ˜˜Ê ‡l‡ ,eLÂ»∆»ƒ¿»ƒ»»¿»»¿«ƒ∆
ÊBÁÂ ,BËÈÏÁÓ B‡ BËBt B‡ BÈbÒÓ ,ÔBL‡‰ ˙‡∆»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈM‰ ˙‡ ‰‡BÂ51. ¿∆∆«≈ƒ

הי "א.50) פ "א שם כל 51)תוספתא את שגמר אחר
בראשון. הטיפול

.ÈÔ‰k‰ ÔÈ‡52LwÏ ˜e˜Ê53ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙Áz54ÏL ≈«…≈»¿«≈«««ƒ≈»»∆
ÂÈ„Át ÔÈa B‡ Úe‚55ÌL ‡nL ÌÈËÓw‰ CB˙a B‡ »«≈¿»»¿«¿»ƒ∆»»

Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡Ó ÏÎÏ :Ó‡pL ,Ú‚56CÙB‰a ÔÎÂ . ∆«∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈¿≈¿≈
ÔÏ Blk57„ÓÚÈ „ˆÈÎÂ .58‡e‰ LÈ‡ Ì‡ ?Ô‰k‰ ÈÙÏ À»»¿≈««¬…ƒ¿≈«…≈ƒƒ

„BÚk „ÓBÚÂ ,ÌÚ ‰‡ 59˜ÒBÓÎe60Ì‡Â .ÌÈ˙ÈÊ ƒ¿∆»…¿≈¿≈¿≈≈ƒ¿ƒ
˙ÎBÚk ˙LBÈÂ ,‰nÚ ˙È‡  ‡È‰ ‰M‡61 ƒ»ƒƒ¿≈¬À»¿∆∆¿∆∆

da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ62˙‚B‡Îe63ÌÈ„ÓBÚa64˙‰a‚nL , ¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆¿¿ƒ∆«¿««
Ú‚p‰ ‰È‰ Ì‡ .ÈÁM‰ ˙Èa ‰ÏbiL „Ú ˙ÈÓÈ‰ d„È»»«¿»ƒ«∆ƒ»∆≈«∆ƒƒ»»«∆«

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÔÓÊa Ô‰a ‰‡65;‡ÓË ‰Ê È‰  Ck ƒ¿∆»∆ƒ¿«∆≈¿ƒ»¬≈∆»≈
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  Ck ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk Ô‰a ‰‡ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆»∆¿∆≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‰‡ ‡e‰ Ck ,BÚ‚Ï ‰‡ Ì„‡‰L ÌLÎe .BÏ¿≈∆»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿∆

BzÁÏ‚˙Ï66„ÓÚiLk BOa ÏÎa ÚO ‰‡È ‡Ï Ì‡L . ¿ƒ¿«¿∆ƒ…≈»∆≈»¿»¿»¿∆«¬…
e‡aL BÓk ‰M‡‰ LzLk B‡ ˜ÒBÓÎe „BÚk ÌÚ»…¿≈¿≈¿∆≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
‡La OtÁÏ ˜e˜Ê Ô‰k ÔÈ‡Â ,‰Lk ˙ÁÏ‚z BÊ È‰ ¬≈ƒ¿««¿≈»¿≈…≈»¿«≈ƒ¿»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚO Ô‰a ‡L ‡nL ˙BÓB˜Ó¿∆»ƒ¿»»∆≈»««ƒ∆

‡a˙iL BÓk ,Ïk‰ Ál‚Ï CÈˆ67. »ƒ¿«≈««…¿∆ƒ¿»≈

מי "ד.52) פ "ב , המק 53)נגעים נראים לחפש. שאינם ומות

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

                
         

ואינם  הסתרים בית נקראים במיוחד, אותם כשבודקים אלא
ה"א. פ "ו למעלה ראה בנגעים. זרועותיו,54)מטמאים

השחי . את 55)בבית מכסה שהגוף  במקום פירוש, אשכיו.
נראה. ואינו האשכים בלי56)כיס  לעיניים הנראה נגע 

שהוא. כל אם 57)טיפול ה"א). פ "ז (למעלה טהור שהוא
את  מעכבים אינם - נגע  בלי  הסתרים בית מקומות נשארו

שכזו,58)הטהרה. בעמידה נסתרים שהם מקומות יש
אחר. באופן בעמידה שהוא 59)ונגלים אדמה כחופר

שברגל. למקומות קובעת זו עמידה רגליו. מפשק 
המקומות 60) בודקים כך ידו. מגביה שהוא זיתים, לוקט 

מכסות. לפשק 61)שהזרועות ודרכה העיסה, את לשה
הסתרים, בית נקרא אינו אז שמתגלה ומה רגליה, את קצת
שיעור  מספיק  - באדמה לחפור אשה של דרכה שאין מפני 
הנגלים  המקומות גם מטמאים שבאיש ואף ֿעלֿפי  זה.

לישה. בשעת נגלים ואינם עודר שהיא 62)כשהוא לנגע 
הדד. השחי .63)תחת בית סביב  כאריגה 64)לנגע  לא

גדול  בכלי  כאריגה אלא ואורגת, יושבת שהיא בפלך
ואורגים. וכן 65)שעומדים "כך", המלה את להוסיף  יש

(ר"מ ). רומא בדפוס  כתבה 66)הוא שנתרפא, במצורע 
פ "ד  נגעים ראה שערו". כל את "וגלח  ט ): יד, (ויקרא תורה

שם. אחרונה ומשנה טוב ' יום ו'תוספות לקמן 67)מ "ב ,
ה"א. פי "א

   1 
הקוצץ 1) או המחייה הכוה או טומאה סימני  התולש יבאר

בהרתו  שנקצצה מי  כך, אחר או לכהן שיבא קודם הנגע 
השנייה  ונפלה אחת לבנה שערה והתולש בכוונה, שלא
והנהגת  ימול, אם בערלתו בהרת שהיתה מי  ודין וכו',
למצורע  מוסגר מצורע  בין מה והמצורעת, המוחלט  המצורע 

לטומאה. שניהם ודין מוחלט ,

.‡LÏBz‰2‰‡ÓË ÈÓÈÒ3B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ÔÈa Ôlk ÔÈa , «≈ƒ»≈À¿»≈À»≈ƒ¿»»
‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂBk‰4ıˆBw‰ B‡ ,d˙ˆ˜Ó B‡ dlk , «∆∆«ƒ¿»À»ƒ¿»»«≈

Blk Ú‚p‰5ÔÈa ,˙Èa‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ B‡ BOaÓ «∆«Àƒ¿»ƒ«∆∆ƒ««ƒ≈
ËÏÁ‰ CB˙a B‡ bÒ‰ CB˙a ÔÈa Ô‰kÏ ‡iL Ì„…̃∆∆»…«…≈≈¿∆¿≈¿∆¿≈
.‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  eht‰ Á‡ B‡«««ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆

ÓM‰ :Ó‡pL6˙BOÚÏÂ „‡Ó ÓLÏ ˙Úv‰ Ú‚a ∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««ƒ¿…¿…¿«¬
Ì˙Èeˆ L‡k ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ ÌÎ˙‡ eBÈ L‡ ÏÎk¿…¬∆∆¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ«¬∆ƒƒƒ

ı˜iL B‡ LÏ˙È ‡lL  eÓLz7‰˜BÏ BÈ‡ Ï‡ . ƒ¿¿∆…ƒ¿∆»…¬»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡  eÏÈÚB‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÂÈOÚÓ eÏÈÚBiL „Ú8. «∆ƒ«¬»¿ƒ…ƒ≈∆

˙BÏ ˙BÚO LÏL de ˙‰a Ba ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»«∆∆»»¿»¿»
˙Á‡ LÏ˙Â9‰pnÓ ‡LÂ ‰ÈÁn‰ ˙ˆ˜Ó ‰Âk , ¿»«««»»ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆»

‰L„Úk10.‰È‰Lk ‡ÓË ‡e‰ È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡  «¬»»≈∆∆¬≈»≈¿∆»»
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ11ÔÎÂ . ¿≈…«≈»∆«ƒ«««¿¿≈

˜˙p‰ ˙‡Â :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰12‡Ï «¿«≈«∆«∆∆∆∆∆¡«¿∆«∆∆…
Ú˙a ˜˙p‰ Ïk Ál‚iL „Ú iÁ BÈ‡Â .Ál‚È13zÓe . ¿«≈«¿≈«»«∆¿«≈«»«∆∆¿««À»

˙Úv‰ da LiL BÙ˙k ÏÚ ËBÓa ‡OÏ ÚˆnÏ14 «¿…»ƒ»¿«¿≈∆≈»«»««
Èq‰ L˜ÏÂ15 ‰‡ÓË ÈÓÈÒ eÎÏ‰ Ì‡Â ,BÏ‚ ÏÚ ¿ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ»≈À¿»

.CÎÏ Ôek˙ ‡lL ‡e‰Â .eÎÏÈ≈¿¿∆…ƒ¿«≈¿»

מ "ד.2) פ "ז, צהוב 3)נגעים ושיער שבבהרת, לבן שיער

טומאה,4)שבנתק . סימן הוא הבהרת שבתוך חי  בשר
מטמאה. ואינה כמחיה דינה אין נכוותה כלומר,5)ואם

קצץ  אם והואֿהדין שבו. הטומאה סימני  את ולא  עצמו
או 6)מקצתו. "פן", או "השמר", שנאמר: מקום וכל

מקומות). ובכמה ב  יז, (מכות לאֿתעשה הוא "אל"
מהו 7) פירש לא רבינו רעד. פיסקא כי ֿתצא פרשת 'ספרי '

שבת  במסכת רש"י  בוהק . כגון לגמרי  טהור נגע  קוצץ  דין
בלאֿתעשה. שעובר בפירוש אומר - ב  במס '8)קלב ,

ששת  רב  זה, בדין נחמן ורב  ששת רב  נחלקו - ב  צד, שבת
ששת  כרב  ופסק  חייב , אומר נחמן ורב  פטור, אמר
רבינו  בשם כתבו ששת, רב  ד"ה א לב , עירובין (ב 'תוספות'
באיסורים, ששת כרב  פוסק  גדולות' הלכות ש'בעל שמשון,
'תשובות  בשם הרא"ש שם כתב  וכן בדינים. נחמן וכרב 

מטמאות.9)הגאונים'). והן שתיים שיעור 10)ונשארו
ה"א). פ "ג (למעלה לטמא ומספר 11)מחיה מדרבנן,

ביתֿהדין. דעת שיקול לפי  שתי12)המכות פירוש,
וה"ג). ה"ב  פ "ח  (ראה הנתק  את הגובלות שערות

ה"א).13) פי "א (לקמן הטהרה ואפשר 14)כתגלחת
ה"ב ). פ "ג שם  (תוספתא אותה יעביר חוטים 15)שהמוט 

חבלים. מהם ועושים הדקל, סביב  הנכרכים

.„Ú ‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂkL B‡ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ LÏBz‰«≈ƒ»≈À¿»∆»»∆«ƒ¿»«
‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  Ô‰k Ïˆ‡ ‡a ‡lL∆…»≈∆…≈¬≈∆»¿≈ƒ»»

bÒ‰ ÈÓÈ Á‡Ï B‰Ë ‰Ê È‰  bÒ‰ ÈÓÈa Ôk16. ≈ƒ≈∆¿≈¬≈∆»¿««¿≈∆¿≈
ËÏÁÓ ‰Ê È‰  Ô‰a ËÏÁ‰L Á‡ ÔLÏz Ì‡Â¿ƒ¿»»««∆À¿«»∆¬≈∆À¿»
B‡ BlÎa ˙Úv‰ ÁÙzL „Ú ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,‰È‰Lk¿∆»»¿≈»√»«∆ƒ¿««»««¿À

ÒÈ‚kÓ Bz‰a ËÚÓ˙zL „Ú17. «∆ƒ¿«≈««¿ƒƒ¿ƒ

עקיבא 16) כרבי  פסק  אחר. טומאה סימן מצא לא אם
קיבלו  ה"ג שם שבתוספתא מפני  מ "ד, פ "ז נגעים במשנה
שם). הגר"א ביאור (ראה יהושע  ורבי  גמליאל רבן דבריו

שם.17) במשנה, כחכמים

.‚B‰Ë  ‰eÎa ‡lL dlk Bz‰a ‰ˆˆ˜pL ÈÓ18. ƒ∆ƒ¿¿»««¿À»∆…¿«»»»
dÙÈwn‰ ÈÁ‰ Oa‰ Ïk ıˆ˜ Ì‡ :‰eÎa dˆˆ¿̃»»¿«»»ƒ»«»«»»««««ƒ»

˙ÈÓÏBÚ ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡  ‰ÚO‰ ËeÁk elÙ‡19; ¬ƒ¿««¬»≈»√»»ƒ
.BlÎa ÁÙzL „Ú ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡  ÌeˆÓˆa dˆˆ¿̃»»¿ƒ¿≈»√»«∆ƒ¿«¿À

שם.18) הכל 19)משנה, שבזה אמרו, ה"ה שם בתוספתא
והטעם, בכולו. תפרח  אם אפילו כלל, טהרה לו שאין מודים
נשאר  אם אבל שקצץ , החי  בבשר פורחת היתה לא שמא
אליעזר  רבי  לדעת אפילו טהור בכולו ופרחה חי  בשר מקצת
באותו  שפרחה כשם ולומר, לתלות שאפשר (מפני  במשנה
במה  המקיף ): החוט  בכל פורחת היתה כך הנשאר, מקצת
כחכמים, פסק  ורבינו הבהרת. את בצמצום כשקצץ  נחלקו?

שם.

.„LÏBz‰20È‰  ‰iM‰ ‰LÂ ˙Á‡ ‰Ï ‰ÚO «≈«¬»¿»»««¿»¿»«¿ƒ»¬≈
B‰Ë ‰Ê21 ˙Á‡ ‰LÂ ÌÈzL LÏz ,LÏL eÈ‰ . ∆»»»»«¿«ƒ¿»¿»««

B˙‡ÓËa ‰Ê È‰22‰L„Úk ‰ÈÁÓ Ba ‰˙È‰ .23‰Âk , ¬≈∆¿À¿»»¿»ƒ¿»«¬»»»»
‰˙È ‰˙È‰ .B‰Ë ‰Ê È‰  dÈˆÁ CÏ‰Â dÈˆÁ∆¿»¿»«∆¿»¬≈∆»»¿»¿≈»

˙Bn‰ ‰Âk :‰L„ÚkÓ24‰Ê È‰  ‰L„Úk CÏ‰Â ƒ«¬»»»»«»¿»««¬»»¬≈∆
B‰Ë25.‡ÓË ‰Ê È‰  ˙Bn‰ CÏ‰Â ‰L„Úk ‰Âk ; »»»«¬»»¿»««»¬≈∆»≈
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קי                
         

וה"ד.20) ה"ג שם תלש 21)תוספתא לא אם שאפילו
נטהר. שתי22)היה נשארות היו תלש לא שאלמלי 

האחת  שנשרה כשם אומרים אנו שאין ומשמיענו, שערות.
שנתלשו. השתים גם נושרות היו כך שנשארה,

מצומצמת.24)מצומצמת.23) עדשה על העולה החלק 
ביסוד 25) המונח  הכלל טהור. הוא מעשיו בלי  שגם מכיוון

לטהר, מועיל אינו באיסור שעשה המעשה הוא: אלה דינים
מעשה  בלי  שגם במקרה לטומאה גורמת אינה גם אבל

טהור. היה האסור

.‰‰˙È‰L ÈÓ26Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏBnÈ  B˙ÏÚa ˙‰a ƒ∆»¿»«∆∆¿»¿»ƒ¿««ƒ
dpÓÊa ‡lL ‰ÏÈÓ ‡È‰L27˙‡ ‰ÁB„ ‰OÚ ˙ÂˆnL ; ∆ƒƒ»∆…ƒ¿«»∆ƒ¿«¬≈»∆

‰ÏÚ‰ BÚa CÏ‰Â ÏÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿»»¿ƒ»¿»«¿»»¿»
Ba ËÏÁÓ ‰È‰L ÔÓÈÒ28Ôa˜a iÁ ‰Ê È‰  ƒ»∆»»À¿»¬≈∆«»¿»¿«

ÚˆÓ29. ¿…»

הפרק .26) סוף  שם מילה 27)משנה, ב . קלב , שבת גמרא
שלא  הוא זה יום ואחר ללידתו, השמיני  ביום היינו בזמנה

הכהן.28)בזמנה. החליטו נטהר 29)שכבר שהרי 
מן  פטור הטומאה סימן והעביר שמל מוסגר אבל בטומאתו,

ה"ו). פ "ג שם (תוספתא מעולם נטמא שלא מפני  הקרבן,

.Â‰OÚ ˙ÂˆÓ30‰qÎÓ ËÏÁn‰ Úˆn‰ ‰È‰iL31 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆«¿…»«À¿»¿À∆
,Ï‡k ÌÙO ÏÚ ‰ËBÚÂ ,BËelÁ ÈÓÈ Ïk L‡…»¿≈ƒ¿∆«»»¿»≈

ÌBÙe32‡e‰L ÂÈÏÚ ÌÈBÚ‰ ÚÈ„BÓe ,ÂÈ„‚a ≈¿»»ƒ«»¿ƒ»»∆
.ÓB‚Â Ú‚p‰ Ba L‡ Úev‰Â :Ó‡pL ;‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»«¬∆«∆«¿≈

ÏB„b Ô‰k elÙ‡33ÚBt ÚËˆpL34‰OÚL ,ÌBÙe ¬ƒ…≈»∆ƒ¿»«≈«≈∆¬≈
Ïk ÌBÏL ˙ÏÈ‡La eÒ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„∆∆…«¬∆¿»ƒ¿ƒ«»»
 ‰ËÚÈ ÌÙO ÏÚÂ :Ó‡pL ,Ï‡k BËelÁ ÈÓÈ¿≈ƒ¿»≈∆∆¡«¿«»»«¿∆
.LB„Â ‰BLÂ ‡B˜ Ï‡ .˙B˜ec ÂÈ˙ÙO eÈ‰iL∆ƒ¿¿»»¿¬»≈¿∆¿≈
ÏÎa ‚‰BÂ .BËelÁ ÈÓÈ Ïk ÒaÎÏe tÒÏ eÒ‡Â¿»¿«≈¿«≈»¿≈ƒ¿≈¿»
È‰Â .ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa elÙ‡ el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»¿»ƒƒ«¬≈
Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰ÎÈÒe ‰ˆÈÁa zÓ ‡e‰35 À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»

‰hn‰ LÈÓL˙e36B˙hÓ ˙‡ Û˜BÊÂ37‡Lk ¿«¿ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿»
.ÌÚ‰»»

בגמרא 30) ומבואר מה) יג, (ויקרא בתורה כתוב  זה כל
וטז. טו דף  קטן, משמע ,31)מועד רבינו של מלשונו

דעת  וזוהי  הראש. כיסוי  פירושה בתורה, האמורה שפריעה
המצוות' ב 'ספר אולם א. טו, קטן במועד עקיבא רבי 
אליעזר  כרבי  שיער, לגידול שהכוונה פירש קסג, לאֿתעשה
"את  י ): כא, (שם גדול בכהן האמור את פירש וכן שם,
המקדש  כלי  מהל' פ "ה להלכה פסק  וכן יפרע ", לא ראשו

וצ "ע . ראשו 33)קורע .32)ה"ו. את (שם) בו שנאמר
יפרום. לא  ובגדיו יפרע  ל.34)לא הערה כל 35)ראה

קטן  במועד נפשטה שלא בעיה הם הללו הדברים שלושת
להקל. ופסק  ופסק 36)שם, - ב  ז, שם תנאים מחלוקת

להקל. יהודה את 37)כרבי  להפוך שצריך כאבל ולא
המיטה.

.Ê,ÈÚÏ ıeÁ BcÏ LBÓ BÏ ‰È‰iL Úˆn‰ ÔÈcƒ«¿…»∆ƒ¿∆»¿«»ƒ
˙BÈÚa ‰Ê „Â .BLBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ««¬∆»¿»»∆»¬»

„Ïa Ï‡OÈ ı‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰38. «À»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

  

         
 

למחנה   מחו  ימי שבעת "תסגר  מרי בעניי מהציווי 
הוא  מחנות לשלוש   מחו שהשהות משמע  " תאס ואחר
 ואי מחנה  שאי במקרה  ונפק "מ  המצורע , בטהרת תנאי 
המצורע . טהרת מעכב  הוא   הא למחנה   מחו להיות שיי
ג נוגעת להיות העלולה  למעשה  נפק "מ  תהיה  זה  ולפי 
באר נוהגת המצורע  שטהרת הוא  הדי שהרי  בימינו ,
לפי וא "כ , הבית. בפני  ושלא  הבית בפני   לאר  ובחו
ישנה  הזה , בזמ  וירושלי מחנות קדושת שאי הדעות
א .החורב לאחר לטהרתו  להגיע  יכול מצורע   הא שאלה 
יהיה  שלא  הוא  ישב " "בדד  של העניי שעיקר נאמר
 שצרי עניינו   א אבל הזה  בזמ  ג הדבר אפשרי  במחנה 
אחר  שיי זה  שאי הרי  מושבו " למחנה   מחו" להיות

.החורב
     

חומה 38) המוקפות עיירות שנינו: מ "ז, פ "א כלים במסכת
המצורעין. את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות

Á.˙Úˆn‰39‰ËBÚ ‡ÏÂ ˙ÓBt dÈ‡Â ˙ÚBt dÈ‡ «¿…««≈»««¿≈»∆∆¿…»
‰ÚÈ„BÓe ÈÚÏ ıeÁÓ ‡È‰ ˙LBÈ Ï‡ ,ÌÙO ÏÚ«»»¬»∆∆ƒƒ»ƒƒ»
‡l‡ ,„Ïa ÌÈÚˆÓ‰ ‡ÏÂ .‰‡ÓË ‡È‰L ÌÈÁ‡Ï»¬≈ƒ∆ƒ¿≈»¿…«¿…»ƒƒ¿«∆»

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk40Ô‰L ÏkÏ ÚÈ„B‰Ï ÔÈiÁ »«¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿ƒ««…∆≈
‡ÓË ‡ÓËÂ :Ó‡pL ;Ô‰Ó eLÙiL È„k ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆∆¡«¿»≈»≈

.‡ÓË ‡e‰L ÚÈ„BÓ ‡Óh‰  ‡˜Èƒ¿»«»≈ƒ«∆»≈

הכתוב 39) מן זה למדו שם ובגמרא א. כג, סוטה משנה,
אשה. ולא הוא" צרוע  "איש מד) יג, 'תורת 40)(שם

ה"ט . פי "ב  נגעים כהנים'

.ËÏÚ ‰ËBÚÂ ÌBÙe ÚBt ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓËÂ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«≈¿∆«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÙO41. »»ƒ¿≈∆»≈

תורה.41) של ספק  בכל כמו בו ומחמירים

.È„Á‡Â bÒÓ ÚˆÓ „Á‡42ÔÈÚÏ ËÏÁÓ ÚˆÓ ∆»¿…»À¿»¿∆»¿…»À¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓË43ÔÈÚÏ ËÏÁÓ ÚˆÓÏ bÒÓ ÚˆÓ ÔÈa ÔÈ‡Â . À¿»¿≈≈¿…»À¿»ƒ¿…»À¿»¿ƒ¿«

,ÌÈtˆÂ ˙ÁÏ‚˙Â ‰ÓÈÙe ‰ÚÈt ‡l‡ ,‰‡ÓËÀ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ√ƒ
ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ eËt bÒ‰ CBzÓ B‰h‰L∆«»ƒ∆¿≈»ƒ«ƒ¿««ƒ
˙‡ÓË Ï‡ ,Ô‰a iÁ ËÏÁ‰ CBzÓ B‰h‰Â ÌÈtv‰«ƒ√ƒ¿«»ƒ∆¿≈«»»∆¬»À¿«

.c ÏÎa ‰ÂL Ô‰ÈL¿≈∆»»¿»»»

לשניהם.42) אחד אינם 43)דין קרבנות חיוב  לענין אבל
והטהור  שמן, ולוג אשם להביא חייב  שהמוחלט  שוים,
הכלל  מן כאן רבינו הוציא ולמה מביא. אינו הסגר מתוך
מפני קרבנות? כתב  ולא וציפורים, תגלחת ופרימה פריעה
הם  רבינו שמונה הדברים ד' וכל טהרתו, לפני  שמדובר
(ראה  שנטהר אחרי  מביא קרבנות אבל בטומאתו, בעודו

ה"ב ). פי "א לקמן

.‡ÈÚˆn‰44˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ 45Ì„‡ ‡nËÓ . «¿…»»≈¬«À¿¿«≈»»
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קיי                 
         

וה"ד.20) ה"ג שם תלש 21)תוספתא לא אם שאפילו
נטהר. שתי22)היה נשארות היו תלש לא שאלמלי 

האחת  שנשרה כשם אומרים אנו שאין ומשמיענו, שערות.
שנתלשו. השתים גם נושרות היו כך שנשארה,

מצומצמת.24)מצומצמת.23) עדשה על העולה החלק 
ביסוד 25) המונח  הכלל טהור. הוא מעשיו בלי  שגם מכיוון

לטהר, מועיל אינו באיסור שעשה המעשה הוא: אלה דינים
מעשה  בלי  שגם במקרה לטומאה גורמת אינה גם אבל

טהור. היה האסור

.‰‰˙È‰L ÈÓ26Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏBnÈ  B˙ÏÚa ˙‰a ƒ∆»¿»«∆∆¿»¿»ƒ¿««ƒ
dpÓÊa ‡lL ‰ÏÈÓ ‡È‰L27˙‡ ‰ÁB„ ‰OÚ ˙ÂˆnL ; ∆ƒƒ»∆…ƒ¿«»∆ƒ¿«¬≈»∆

‰ÏÚ‰ BÚa CÏ‰Â ÏÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿»»¿ƒ»¿»«¿»»¿»
Ba ËÏÁÓ ‰È‰L ÔÓÈÒ28Ôa˜a iÁ ‰Ê È‰  ƒ»∆»»À¿»¬≈∆«»¿»¿«

ÚˆÓ29. ¿…»

הפרק .26) סוף  שם מילה 27)משנה, ב . קלב , שבת גמרא
שלא  הוא זה יום ואחר ללידתו, השמיני  ביום היינו בזמנה

הכהן.28)בזמנה. החליטו נטהר 29)שכבר שהרי 
מן  פטור הטומאה סימן והעביר שמל מוסגר אבל בטומאתו,

ה"ו). פ "ג שם (תוספתא מעולם נטמא שלא מפני  הקרבן,

.Â‰OÚ ˙ÂˆÓ30‰qÎÓ ËÏÁn‰ Úˆn‰ ‰È‰iL31 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆«¿…»«À¿»¿À∆
,Ï‡k ÌÙO ÏÚ ‰ËBÚÂ ,BËelÁ ÈÓÈ Ïk L‡…»¿≈ƒ¿∆«»»¿»≈

ÌBÙe32‡e‰L ÂÈÏÚ ÌÈBÚ‰ ÚÈ„BÓe ,ÂÈ„‚a ≈¿»»ƒ«»¿ƒ»»∆
.ÓB‚Â Ú‚p‰ Ba L‡ Úev‰Â :Ó‡pL ;‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»«¬∆«∆«¿≈

ÏB„b Ô‰k elÙ‡33ÚBt ÚËˆpL34‰OÚL ,ÌBÙe ¬ƒ…≈»∆ƒ¿»«≈«≈∆¬≈
Ïk ÌBÏL ˙ÏÈ‡La eÒ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„∆∆…«¬∆¿»ƒ¿ƒ«»»
 ‰ËÚÈ ÌÙO ÏÚÂ :Ó‡pL ,Ï‡k BËelÁ ÈÓÈ¿≈ƒ¿»≈∆∆¡«¿«»»«¿∆
.LB„Â ‰BLÂ ‡B˜ Ï‡ .˙B˜ec ÂÈ˙ÙO eÈ‰iL∆ƒ¿¿»»¿¬»≈¿∆¿≈
ÏÎa ‚‰BÂ .BËelÁ ÈÓÈ Ïk ÒaÎÏe tÒÏ eÒ‡Â¿»¿«≈¿«≈»¿≈ƒ¿≈¿»
È‰Â .ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa elÙ‡ el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»¿»ƒƒ«¬≈
Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰ÎÈÒe ‰ˆÈÁa zÓ ‡e‰35 À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»

‰hn‰ LÈÓL˙e36B˙hÓ ˙‡ Û˜BÊÂ37‡Lk ¿«¿ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿»
.ÌÚ‰»»

בגמרא 30) ומבואר מה) יג, (ויקרא בתורה כתוב  זה כל
וטז. טו דף  קטן, משמע ,31)מועד רבינו של מלשונו

דעת  וזוהי  הראש. כיסוי  פירושה בתורה, האמורה שפריעה
המצוות' ב 'ספר אולם א. טו, קטן במועד עקיבא רבי 
אליעזר  כרבי  שיער, לגידול שהכוונה פירש קסג, לאֿתעשה
"את  י ): כא, (שם גדול בכהן האמור את פירש וכן שם,
המקדש  כלי  מהל' פ "ה להלכה פסק  וכן יפרע ", לא ראשו

וצ "ע . ראשו 33)קורע .32)ה"ו. את (שם) בו שנאמר
יפרום. לא  ובגדיו יפרע  ל.34)לא הערה כל 35)ראה

קטן  במועד נפשטה שלא בעיה הם הללו הדברים שלושת
להקל. ופסק  ופסק 36)שם, - ב  ז, שם תנאים מחלוקת

להקל. יהודה את 37)כרבי  להפוך שצריך כאבל ולא
המיטה.

.Ê,ÈÚÏ ıeÁ BcÏ LBÓ BÏ ‰È‰iL Úˆn‰ ÔÈcƒ«¿…»∆ƒ¿∆»¿«»ƒ
˙BÈÚa ‰Ê „Â .BLBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ««¬∆»¿»»∆»¬»

„Ïa Ï‡OÈ ı‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰38. «À»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

  

         
 

למחנה   מחו  ימי שבעת "תסגר  מרי בעניי מהציווי 
הוא  מחנות לשלוש   מחו שהשהות משמע  " תאס ואחר
 ואי מחנה  שאי במקרה  ונפק "מ  המצורע , בטהרת תנאי 
המצורע . טהרת מעכב  הוא   הא למחנה   מחו להיות שיי
ג נוגעת להיות העלולה  למעשה  נפק "מ  תהיה  זה  ולפי 
באר נוהגת המצורע  שטהרת הוא  הדי שהרי  בימינו ,
לפי וא "כ , הבית. בפני  ושלא  הבית בפני   לאר  ובחו
ישנה  הזה , בזמ  וירושלי מחנות קדושת שאי הדעות
א .החורב לאחר לטהרתו  להגיע  יכול מצורע   הא שאלה 
יהיה  שלא  הוא  ישב " "בדד  של העניי שעיקר נאמר
 שצרי עניינו   א אבל הזה  בזמ  ג הדבר אפשרי  במחנה 
אחר  שיי זה  שאי הרי  מושבו " למחנה   מחו" להיות

.החורב
     

חומה 38) המוקפות עיירות שנינו: מ "ז, פ "א כלים במסכת
המצורעין. את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות

Á.˙Úˆn‰39‰ËBÚ ‡ÏÂ ˙ÓBt dÈ‡Â ˙ÚBt dÈ‡ «¿…««≈»««¿≈»∆∆¿…»
‰ÚÈ„BÓe ÈÚÏ ıeÁÓ ‡È‰ ˙LBÈ Ï‡ ,ÌÙO ÏÚ«»»¬»∆∆ƒƒ»ƒƒ»
‡l‡ ,„Ïa ÌÈÚˆÓ‰ ‡ÏÂ .‰‡ÓË ‡È‰L ÌÈÁ‡Ï»¬≈ƒ∆ƒ¿≈»¿…«¿…»ƒƒ¿«∆»

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk40Ô‰L ÏkÏ ÚÈ„B‰Ï ÔÈiÁ »«¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿ƒ««…∆≈
‡ÓË ‡ÓËÂ :Ó‡pL ;Ô‰Ó eLÙiL È„k ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆∆¡«¿»≈»≈

.‡ÓË ‡e‰L ÚÈ„BÓ ‡Óh‰  ‡˜Èƒ¿»«»≈ƒ«∆»≈

הכתוב 39) מן זה למדו שם ובגמרא א. כג, סוטה משנה,
אשה. ולא הוא" צרוע  "איש מד) יג, 'תורת 40)(שם

ה"ט . פי "ב  נגעים כהנים'

.ËÏÚ ‰ËBÚÂ ÌBÙe ÚBt ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓËÂ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«≈¿∆«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÙO41. »»ƒ¿≈∆»≈

תורה.41) של ספק  בכל כמו בו ומחמירים

.È„Á‡Â bÒÓ ÚˆÓ „Á‡42ÔÈÚÏ ËÏÁÓ ÚˆÓ ∆»¿…»À¿»¿∆»¿…»À¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓË43ÔÈÚÏ ËÏÁÓ ÚˆÓÏ bÒÓ ÚˆÓ ÔÈa ÔÈ‡Â . À¿»¿≈≈¿…»À¿»ƒ¿…»À¿»¿ƒ¿«

,ÌÈtˆÂ ˙ÁÏ‚˙Â ‰ÓÈÙe ‰ÚÈt ‡l‡ ,‰‡ÓËÀ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ√ƒ
ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ eËt bÒ‰ CBzÓ B‰h‰L∆«»ƒ∆¿≈»ƒ«ƒ¿««ƒ
˙‡ÓË Ï‡ ,Ô‰a iÁ ËÏÁ‰ CBzÓ B‰h‰Â ÌÈtv‰«ƒ√ƒ¿«»ƒ∆¿≈«»»∆¬»À¿«

.c ÏÎa ‰ÂL Ô‰ÈL¿≈∆»»¿»»»

לשניהם.42) אחד אינם 43)דין קרבנות חיוב  לענין אבל
והטהור  שמן, ולוג אשם להביא חייב  שהמוחלט  שוים,
הכלל  מן כאן רבינו הוציא ולמה מביא. אינו הסגר מתוך
מפני קרבנות? כתב  ולא וציפורים, תגלחת ופרימה פריעה
הם  רבינו שמונה הדברים ד' וכל טהרתו, לפני  שמדובר
(ראה  שנטהר אחרי  מביא קרבנות אבל בטומאתו, בעודו

ה"ב ). פי "א לקמן

.‡ÈÚˆn‰44˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ 45Ì„‡ ‡nËÓ . «¿…»»≈¬«À¿¿«≈»»

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

                
         

BÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe BÚbÓa ÌÈÏÎÂ46Ì„‡ ‡nËÓe , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆«¬ƒ¿«≈»»
‡OÓa47LBÓe kLÓ ‡nËÓe ,48Ô‡ ˙Áz elÙ‡49 ¿«»¿«≈ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

ÈtÓ .‰ËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ó‡pL .‰ÊÎe Êk¿»¿»»∆∆¡«¿ƒ∆¿»»¿»≈ƒƒ
LBÓe kLÓ ‡nËlÓ ‰hL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰50. «¿»»¿∆»≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

el‡ ÏÎa ËÏÁn‰ „Á‡Â bÒn‰ „Á‡Â51. ¿∆»«À¿»¿∆»«À¿»¿»≈

ה"א.44) פ "א וכלים 45)כלים אדם שמטמאות הטומאות
לטומאה  ראשון נעשה בהן והנוגע  הטומאה, אב  נקראות

וכלים. אדם לא אבל ומשקין אוכלין מטמא כלי46)והוא
אלא  החיצון בדופנו טומאה כשנגעה מיטמא אינו חרס 
היתה  אלא עצמו בכלי  הטומאה נגעה לא ואפילו מתוכו,
וה"ב ). ה"א פי "ג כלים הל' (ראה טמא – באוירו תלויה

זה 47) ובא קרש על שישב  כגון בו, נגע  שלא אף ֿעלֿפי 
את  הרים הטמא אם בין השני , מצדו הקרש את והרים

להיפך. ובין על 48)הטהור ישב  או שכב  אם מ "ד. שם
זה  סדינים עשרה היו אם ואפילו טמאים, – וכדומה סדינים
באחרים  נגע  ולא העליון על ישב  או שכב  והמצורע  זה תחת

טמאים. כולם ישב 49)– והוא אבן תחת הסדינים שהיו
כסף ֿמשנה, (ראה הטומאה מן מצילה האבן אין האבן, על
שכן  ממצורע , חמור זב  שם: שאמרו סז, מפסחים שהקשה
כאן). משנהֿלמלך וראה ומושב . משכב  עושה

ומושב .50) משכב  מטמא שלפני ֿזה כמו 51)ומשמע 
הקודמת. בהלכה שנתבאר

.ÈB˙‡Èa ‡nËnL ,ÚˆÓa LÈ ‰˙È ‡ÓÁ52 À¿»¿≈»≈ƒ¿…»∆¿«≈¿ƒ»
ÒÎ ?„ˆÈk .bÒ‰ ÈÓÈa ÔÈa ËÏÁ‰ ÈÓÈa ÔÈa ,˙ÈÏ¿«ƒ≈ƒ≈∆¿≈≈ƒ≈∆¿≈≈«ƒ¿«

‡ÓË  ˙ÈÏ53,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa L‡ Ïk ¿«ƒƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ
.‰‡ÓËÏ ÔBL‡ eOÚ ,Ô‰a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«»∆«¬ƒ¿À¿»

BLBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :Ó‡pL54‡ÓË ‡e‰ ‰Ó 55, ∆∆¡«ƒ««¬∆»«»≈
Ì„‡ ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ‰È‰ .‡ÓË BLBÓ Û‡«»»≈»»≈««»ƒ»¿»«»»

‡ÓË  ÔÏÈ‡‰ ˙Áz B‰Ë56˙Áz „ÓBÚ B‰h‰ ‰È‰ . »««»ƒ»ƒ¿»»»«»≈««
„ÓÚ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï  ÂÈzÁz Úˆn‰ ÚÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»««¿…»«¿»…ƒ¿»¿ƒ»«
‡Ï ˜ÙÒ „ÓÚ ˜ÙÒ .LBÓ BÏ ‰OÚ È‰L ,‡ÓË ƒ¿»∆¬≈«¬»»»≈»«»≈…

B‰Ë  „ÓÚ57BaÂ BL‡ Úˆn‰ ÒÈÎ‰ .58 ˙ÈÏ »«»ƒ¿ƒ«¿…»…¿À¿«ƒ
BÎB˙a LiL Ïk ‡ÓË59ÒÎ .60 ˙Òk‰ ˙ÈÏ ƒ¿»…∆≈¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆

ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰B‚ ‰ˆÈÁÓ BÏ ÔÈOBÚ61‰Áe ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¿»»
˙Bn‡ Úa‡62‡ˆBÈÂ ÔBL‡ ÒÎÂ ,˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ «¿««««¿««¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÚ‰ ÌÚ „ÓÚÈ ‡ÏÂ BcÏ BLBÓ ‰È‰iL È„k ,ÔBÁ‡«¬¿≈∆ƒ¿∆»¿«¿…«¬…ƒ»»
.Ì˙B‡ ‡nËÈÂ eaÚa¿ƒ¿ƒ«≈»

מי "א.52) פי "ג, ונגעים שהה 53)שם. לא אפילו משמע 
שם. נגעים במשנה תנאֿקמא כדעת ויצא. עין, כהרף 

בו.54) נמצא שהוא פי "ב ,55)המקום כהנים' 'תורת
נטמא",56)הי "ד. עמד "ואם עד אחריו והבאים זה דין

מ "ז. שם נגעים במס ' פ "ו,57)מבוארים טהרות משנה,
בפירושו. שם רבינו שכתב  מה ראה גופו 58)מ "ב . ושאר

לבית. מ "ח .59)מחוץ  שם כשהוא 60)נגעים, כלומר,
להכנס . צד.61)רוצה מחיצות 62)מכל המוקף  והשטח 

הכנסת  ובית "מושבו", שהוא עצמו בפני  כחדר דינו אלו
מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף  שטח  אבל למושבו, מחוץ 

עצמו. בפני  מושב  אינו אמות מארבע  קצרות או טפחים

ה'תשע"ח  אייר י' רביעי יום 

   1 
וכיצד 1) מצוותֿעשה ותגלחתו המצורע  שטהרת יבאר

ושאר  והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים
ומתי איפה מצורע  טהרת ודין בלילה, כשרים אם מעשיו
כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע , לטהר והכשרים נוהגת,
וכל  בהנאה מותרות הן אם והמשתלחת השחוטה צפור

דיניהן.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ ÚˆÓ ˙‰Ë2‰ËiLk BzÁÏ‚˙Â , »√«¿…»ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«
‰OÚ ˙ÂˆÓ3‡ÈÓ ?Úˆn‰ ˙‡ ÔÈ‰ËÓ „ˆÈk . ƒ¿«¬≈≈«¿«¬ƒ∆«¿…»≈ƒ

˜ÊÓ4‡È‰ ‰Ïa˜Â ,L„Á OÁ ÏL5,[L„Á] ‰È‰iL ƒ¿»∆∆∆»»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆»»
˙ÈÚÈ BÎB˙Ï Ô˙BÂ6ÌÈiÁ ÌÈÓ7Lc˜Ï ÔÈÈe‡‰ ¿≈¿¿ƒƒ«ƒ«ƒ»¿ƒ¿«≈

˙‡hÁ ÈÓ Ô˙B‡8‡ÈÓe .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Ê eÚLÂ , »≈«»¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
Bc ÌÈtˆ ÈzL9˙BB‰Ë10˙Úˆ ˙‰Ë ÌLÏ11, ¿≈ƒ√ƒ¿¿¿≈»√«»««

‰ea‰ ˙‡ ËÁBLÂ .‰hnÏ Á˜ÏÂ :Ó‡pL12 ∆∆¡«¿»««ƒ«≈¿≈∆«¿»
‰È‰iL „Ú ‰vÓÓe ,ÒÁ ÈÏÎaL ÌÈn‰ ÏÚ Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¿«∆«∆ƒ¿∆
‰ËeÁM‰ Btv‰ B˜Â ÙBÁÂ ,ÌÈna k Ìc‰«»ƒ»««ƒ¿≈¿≈«ƒ«¿»

ÂÈÙa13ıÚ ÏËBÂ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê „Â . ¿»»¿»»∆«»»ƒƒ«¿»¿≈≈
Úk ÚÈk BÈÚÂ ‰n‡ Bk‡ ‰È‰iL B˙ÂˆÓe ,Ê‡∆∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»¿«»¿»¿ƒ¿ƒ«∆«

ÈÚkÓ‰hn‰14ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡L BÊ‡Â ,15BÓk , ƒ«¿≈«ƒ»¿≈∆≈≈¿«¿
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,e‡aL16˙ÚÏBz ÈLe ,17BÏ˜LÓ , ∆≈«¿≈»ƒ∆«¿ƒ««ƒ¿»

BÓÚË Ì‡Â .Ï˜L18BÏÒt 19˙ÏÎz‰ ˙ÚÈˆk ,20ÏÎÂ . ∆∆¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿»
‰ÎÏ‰  ÌÈeÚM‰21Btv‰ ÔzLÏL ÌÚ Á˜BÏÂ . «ƒƒ¬»»¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ

el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa‡Â .‰iÁ‰22ıÚÂ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ««»¿«¿»»ƒƒ≈¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
eÙl˜˙pL BÊ‡Â Ê‡23ÌÚ BÊ‡‰ CBÎÂ .ÔÈÏeÒt  ∆∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»≈ƒ

˙ÈB‰Ê ÏL ÔBLÏa Ê‡‰24ÛÈwÓe ,25ÈL‡ Ô‰Ï »∆∆¿»∆¿ƒ«ƒ»∆»≈
ÔzÚa‡ ÏBËÂ ,‰iÁ‰ Btˆ ÏL f‰ L‡Â ÌÈt‚‡¬««ƒ¿…«»»∆ƒ««»¿≈«¿«¿»
ÏÚ ÌÈÓÚt ÚL ‰fÓe ,Ô‰ÈÏÚL Ìce ÈÏkaL ÌÈna««ƒ∆«¿ƒ«»∆¬≈∆«∆∆«¿»ƒ«
„ˆÈÎÂ .Btv‰ ˙‡ ÁlLÓe ,ÚˆÓ ÏL B„È Á‡««»∆¿…»¿«≈«∆«ƒ¿≈«
BÈ‡Â .‰ÓBÁÏ ıeÁ d˜BÊÂ ÈÚa „ÓBÚ ?dÁlLÓ¿«¿»≈»ƒ¿¿»«»¿≈

a„nÏ ‡ÏÂ ÈÚÏ ‡ÏÂ ÌiÏ ‡Ï ÂÈt CÙB‰26, ≈»»…«»¿…»ƒ¿…«ƒ¿»
‰ÊÁÂ dÁlL .‰„O‰ Èt Ï‡ ÈÚÏ ıeÁÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ»ƒ∆¿≈«»∆ƒ¿»¿»¿»

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,dÁlLÓe ÊBÁ 27Ck Á‡Â . ≈¿«¿»¬ƒ≈»¿»ƒ¿««»
BÁl‚Ó „ˆÈk .Úˆn‰ ˙‡ Ô‰k‰ Ál‚Ó28ÈÚÓ ? ¿«≈««…≈∆«¿…»≈«¿«¿«¬ƒ

˙Èe ÈÁM‰ ˙Èa elÙ‡ ,‰‡p‰ BOa Ïk ÏÚ Úz«««»¿»«ƒ¿∆¬ƒ≈«∆ƒ≈
.˙ÚÏ„k ‰OÚiL „Ú ,Ûeb‰ Ïk ÏÚL ÚO ‰ÂÚ‰»∆¿»≈»∆«»««∆≈»∆ƒ¿««

BÚO Ïk ˙‡ :Ó‡pL29BL‡ Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ∆∆¡«∆»¿»ƒ≈»»∆¡«…
ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B˜Êe30ËÚÓÏe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ˙BaÏ ? ¿»¿«≈»¿«…«≈»∆¿«≈

‰‡ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌËÁ‰ CB˙aL ÚO31Ck Á‡Â . ≈»∆¿«…∆¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿««»
‡nËlÓe ‰‡Èa ‡nËlÓ ‰ËÈÂ ,ÏBËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓ¿«≈¿»»¿≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿«≈
‰BÓe ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒkÈÂ ,LBÓe kLÓƒ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒ«»∆
:Ó‡pL ,‰hn‰ LÈÓL˙a Ô‰a eÒ‡Â .ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ¿»»∆¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«

BÏ‰‡Ï ıeÁÓ32.‰hn‰ LÈÓL˙a eÒ‡L „nÏÓ  ƒ¿»√¿«≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»
˙zÓ ˙Úˆn‰Â33.‰hn‰ LÈÓL˙a ¿«¿…««À∆∆¿«¿ƒ«ƒ»

וגם 2) ח ) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו מצוה
בכלל. ראשונה לתגלחת 3)תגלחת והכוונה עצמה. בפני 
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קיב                
         

כן  הראשונה. לתגלחתו השביעי  ביום מגלחו שהכהן שנייה
[בספר  קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב 
כלולה  אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות
גמר  הן וזו שזו פי  על ואף  הקרבנות, הבאת של במצוה
ואילו  ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה:

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת ספל 4)תכלית
חיים 5)גדול. מים "מה דרשו ב  טו, סוטה בגמרא אמנם

מלאכה" בו נעשתה שלא כלי  אף  מלאכה בהם נעשתה שלא
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר

בערך.6) גרם שמונים - הלוג או 7)רביעית מעיין מי 
שוטפים. על 8)נהרות להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת

במת. שנטמא מקבלות 9)אדם שאינן חפשיות, צפרים מין
לאכילה.10)תרבות. הכהן 11)כשרות אותן שיקח 

שלוקח  לקבוע , צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
מצורע  כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע  לטהרת
איש  בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח  ו: הלכה א פרשתא
לאשה, כשרות לאיש לקח  אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין
כשר  למצורע  למצורע , כשר לבית לאיש, כשרות לאשה

יותר.12)לבית. המצורע .13)הבריאה בפני
המטה.14) כרע  שיעור נתפרש ולא ו. משנה י "ד פרק  נגעים
למאכל 15) ראוי  שיח  והוא סתם "איזוב " לו קוראים אלא

טפח .16)אדם. - איזוב  חייא: רבי  תני  א כו, נדה
יתוש 17) כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ  צבוע  צמר

תולעת  בדם צבוע  צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן
תולעת. מביצי  המתמצה בנוזל טבל 18)או אם פירוש,

אחר. צמר זה לטהרת 19)בנוזל הצמר בו לצבוע  פסול
שבים,20)צרעת. ברייה בדם צבוע  צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. איש 21)ששמה קבלה
א  ד, (עירובין מסיני  שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי 

בתלמוד). מקומות ושני22)ובכמה איזוב  ארז, צפרים,
קליפתם.23)תולעת. השני24)שהורדה תולעת היא

לשון  של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני  למעלה, שנאמרה
זהורית. של לשון קושר 25)נקראה: אינו אבל מקרב ,

חביות", שתי  מקיפים "אין ב  לב , ביצה במסכת וכן אותה.
מקיפין  אין ב  מו, בחולין המוקף ", מן "שלא ב  ל, בעירובין

ועוד. ב 26)בבועי , פרשתא מצורע  פרשת כהנים בתורת
שלא  לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה
לעיר  חוץ  יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד

לעיר. שם 27)וישלחנה ד. הלכה ח  פרק  נגעים תוספתא
פעמים  הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו:
אבל  השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי 
באכילה  מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה

אחר. מצורע  ראשונה.28)ולטהרת לרבות 29)תגלחת
גלויים. שאינם בתגלחת 30)מקומות נכתב  זה פסוק 

משנייה. ראשונה ולמדו דומה 31)שנייה, ואינו כלל,
מגביה  כשהאדם לפעמים שנגלה השחי , בית של לשיער

משנה). (כסף  ימים"32)זרועו שבעת לאהלו מחוץ  "וישב 
אשתו. זו אהלו ב ) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו

לא 33) לאהלה. מחוץ  ולא לאהלו" "מחוץ  ב  ח , כריתות
(לפני חלוטו בימי  המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
יהודה  ברבי  יוסי  רבי  בזה נחלקו ב  ז, קטן במועד ריפויו).

צרעתו, בימי  לעוזיהו נולד יותם שהמלך אמרו ושם ורבי 
שמר  עוזיהו שהרי  המטה, בתשמיש שמותר רבי  למד ומזה
הישר  "ויעש ג): טו, (מלכיםֿב  שכתוב  כמו המצוות על

קרבנות. בהקרבת רק  ונכשל ד'". בעיני 

.ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk34.‰‡Óh‰ ‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú el‡‰ »ƒ¿««»ƒ»≈¬«ƒ««À¿»
‡e‰ È‰L .‡OÓa ‡Ï ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»…¿«»∆¬≈
 ÓB‚Â ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÂ ÈÚÈM‰ ÌBi ‰È‰Â :ÓB‡≈¿»»««¿ƒƒ¿ƒ∆∆¿»»¿≈
‡nËÓ ‰È‰L ÌLÎe .ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»¿«≈¿»ƒ¿≈∆»»¿«≈
‡nËÓ‰ ÏkL ;ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ Ck ,ÚbÓa ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«»»¿«≈»»¿«»∆»«¿«≈
Ô‰k‰ BÁl‚Ó ÈÚÈM‰ ÌBie .Ì„‡ ‡nËÓ  ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«≈»»««¿ƒƒ¿«¿«…≈
,ÏBËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓe ,‰BL‡k ‰iL ˙ÁÏ‚zƒ¿««¿ƒ»»ƒ»¿«≈¿»»¿≈
ÌBÈ ÈÏeË ÏÎk ‡e‰ È‰Â ,ÌÈÁ‡ ‡nËlÓ ‰ËÈÂ35 ¿ƒ¿«ƒ¿«≈¬≈ƒ«¬≈¿»¿≈
‰Óe˙a ÏÎB‡  BLÓL ÈÚ‰ .OÚÓa ÏÎB‡Â36; ¿≈¿«¬≈∆¡ƒƒ¿≈ƒ¿»
e‡aL BÓk ,ÌÈL„wa ÏÎB‡  B˙tk ‡È‰37. ≈ƒ«»»≈«√»ƒ¿∆≈«¿

מטמא 34) ושרץ  כשרץ ", "מטמא ב : משנה י "ד פרק  נגעים
במשא. ולא במגע  וכלים נקרא 35)אדם ביום שטבל טמא

וקדשים  תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול
שני . מעשר באכילת הקריב 36)ומותר שלא פי  על אף 

תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי  קרבנותיו, עדיין
א.37) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות א בפרק 

.‚‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ ˙BÁÏ‚z‰ ÈzLa Ál‚Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿«≈«∆»
˙BÚO ÈzL ÁÈp‰L B‡ Ú˙a ‡lL Álb Ì‡Â .Ú˙a¿««¿ƒƒ«∆…¿««∆ƒƒ«¿≈¿»
iL Ì‡Â .Ô‰k ‡l‡ BÁl‚Ó BÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿¿≈¿«¿∆»…≈¿ƒƒ≈
‡Ï  ‰iMa ÔÁl‚Â ‰BL‡ ˙ÁÏ‚˙a ˙BÚO ÈzL¿≈¿»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»…
‡È‰ È‰Â ,„Ïa ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ‡l‡ BÏ ‰˙ÏÚ»¿»∆»ƒ¿««««ƒ¿««¬≈ƒ

‰BL‡38.Úˆn‰ ˙‰ËÏ Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»«»≈¿»√««¿…»

ימים.38) שבעת אחר שנייה תגלחת וצריך

.„˙ÁÏ‚z39Ó ÔÈ‡ B˙‡f‰Â B˙ÏÈËe Úˆn‰˙BkÚ ƒ¿«««¿…»¿ƒ»¿«»»≈»¿«¿
.ÌÈkÚÓ ÂÈOÚÓ Ïk ‡Le ,BÊ ˙‡ BÊ∆¿»»«¬»¿«¿ƒ

(מצוה)39) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
אינם  מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע ,
ד  הלכה ב  פרשתא מצורע  פרשת כהנים ובתורת מעכבים".
מעכבים, - המצורע  של בגופו הנעשים שדברים למדו,
וכיבוס  החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים

מעכבים. אינם בגדים,

.‰‡Le ,ÌBia  ‰Èf‰‰Â ˙ÁÏ‚z‰Â Btv‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿««»»«¿»
,ÌÈL‡a  el‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa  ÂÈOÚÓ Ïk»«¬»≈«≈««¿»≈«¬»ƒ
 el‡ .ÌÈLa ÔÈa ÌÈL‡a ÔÈa  ÂÈOÚÓ Ïk ‡Le¿»»«¬»≈«¬»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa ÌÈ‰Îa ÔÈa  ÂÈOÚÓ Ïk ‡Le ,ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ¿»»«¬»≈¿…¬ƒ≈

.Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈

.ÂÈÙa ,ı‡Ï ‰ˆeÁe ı‡a ˙‚‰B BÊ ÚˆÓ ˙‰Ë»√«¿…»∆∆»»∆¿»»»∆ƒ¿≈
,B‰ËÏ ‰ÂˆÓ B‡nhL Ô‰ÎÂ .˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«¬

ÔÈLk Ïk‰Â .B‡nËÏ B‡ B‰ËÏ :Ó‡pL40‰ËÏ ∆∆¡«¿«¬¿«¿¿«…¿≈ƒ¿«≈
Ê elÙ‡ ,Úˆn‰ ˙‡41ÚˆÓ ÔÈ‡Â .˙Ó ‡ÓË elÙ‡Â ∆«¿…»¬ƒ»«¬ƒ¿≈≈¿≈¿…»
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כן  הראשונה. לתגלחתו השביעי  ביום מגלחו שהכהן שנייה
[בספר  קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב 
כלולה  אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות
גמר  הן וזו שזו פי  על ואף  הקרבנות, הבאת של במצוה
ואילו  ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה:

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת ספל 4)תכלית
חיים 5)גדול. מים "מה דרשו ב  טו, סוטה בגמרא אמנם

מלאכה" בו נעשתה שלא כלי  אף  מלאכה בהם נעשתה שלא
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר

בערך.6) גרם שמונים - הלוג או 7)רביעית מעיין מי 
שוטפים. על 8)נהרות להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת

במת. שנטמא מקבלות 9)אדם שאינן חפשיות, צפרים מין
לאכילה.10)תרבות. הכהן 11)כשרות אותן שיקח 

שלוקח  לקבוע , צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
מצורע  כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע  לטהרת
איש  בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח  ו: הלכה א פרשתא
לאשה, כשרות לאיש לקח  אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין
כשר  למצורע  למצורע , כשר לבית לאיש, כשרות לאשה

יותר.12)לבית. המצורע .13)הבריאה בפני
המטה.14) כרע  שיעור נתפרש ולא ו. משנה י "ד פרק  נגעים
למאכל 15) ראוי  שיח  והוא סתם "איזוב " לו קוראים אלא

טפח .16)אדם. - איזוב  חייא: רבי  תני  א כו, נדה
יתוש 17) כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ  צבוע  צמר

תולעת  בדם צבוע  צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן
תולעת. מביצי  המתמצה בנוזל טבל 18)או אם פירוש,

אחר. צמר זה לטהרת 19)בנוזל הצמר בו לצבוע  פסול
שבים,20)צרעת. ברייה בדם צבוע  צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. איש 21)ששמה קבלה
א  ד, (עירובין מסיני  שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי 

בתלמוד). מקומות ושני22)ובכמה איזוב  ארז, צפרים,
קליפתם.23)תולעת. השני24)שהורדה תולעת היא

לשון  של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני  למעלה, שנאמרה
זהורית. של לשון קושר 25)נקראה: אינו אבל מקרב ,

חביות", שתי  מקיפים "אין ב  לב , ביצה במסכת וכן אותה.
מקיפין  אין ב  מו, בחולין המוקף ", מן "שלא ב  ל, בעירובין

ועוד. ב 26)בבועי , פרשתא מצורע  פרשת כהנים בתורת
שלא  לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה
לעיר  חוץ  יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד

לעיר. שם 27)וישלחנה ד. הלכה ח  פרק  נגעים תוספתא
פעמים  הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו:
אבל  השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי 
באכילה  מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה

אחר. מצורע  ראשונה.28)ולטהרת לרבות 29)תגלחת
גלויים. שאינם בתגלחת 30)מקומות נכתב  זה פסוק 

משנייה. ראשונה ולמדו דומה 31)שנייה, ואינו כלל,
מגביה  כשהאדם לפעמים שנגלה השחי , בית של לשיער

משנה). (כסף  ימים"32)זרועו שבעת לאהלו מחוץ  "וישב 
אשתו. זו אהלו ב ) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו

לא 33) לאהלה. מחוץ  ולא לאהלו" "מחוץ  ב  ח , כריתות
(לפני חלוטו בימי  המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
יהודה  ברבי  יוסי  רבי  בזה נחלקו ב  ז, קטן במועד ריפויו).

צרעתו, בימי  לעוזיהו נולד יותם שהמלך אמרו ושם ורבי 
שמר  עוזיהו שהרי  המטה, בתשמיש שמותר רבי  למד ומזה
הישר  "ויעש ג): טו, (מלכיםֿב  שכתוב  כמו המצוות על

קרבנות. בהקרבת רק  ונכשל ד'". בעיני 

.ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk34.‰‡Óh‰ ‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú el‡‰ »ƒ¿««»ƒ»≈¬«ƒ««À¿»
‡e‰ È‰L .‡OÓa ‡Ï ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»…¿«»∆¬≈
 ÓB‚Â ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÂ ÈÚÈM‰ ÌBi ‰È‰Â :ÓB‡≈¿»»««¿ƒƒ¿ƒ∆∆¿»»¿≈
‡nËÓ ‰È‰L ÌLÎe .ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»¿«≈¿»ƒ¿≈∆»»¿«≈
‡nËÓ‰ ÏkL ;ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ Ck ,ÚbÓa ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«»»¿«≈»»¿«»∆»«¿«≈
Ô‰k‰ BÁl‚Ó ÈÚÈM‰ ÌBie .Ì„‡ ‡nËÓ  ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«≈»»««¿ƒƒ¿«¿«…≈
,ÏBËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓe ,‰BL‡k ‰iL ˙ÁÏ‚zƒ¿««¿ƒ»»ƒ»¿«≈¿»»¿≈
ÌBÈ ÈÏeË ÏÎk ‡e‰ È‰Â ,ÌÈÁ‡ ‡nËlÓ ‰ËÈÂ35 ¿ƒ¿«ƒ¿«≈¬≈ƒ«¬≈¿»¿≈
‰Óe˙a ÏÎB‡  BLÓL ÈÚ‰ .OÚÓa ÏÎB‡Â36; ¿≈¿«¬≈∆¡ƒƒ¿≈ƒ¿»
e‡aL BÓk ,ÌÈL„wa ÏÎB‡  B˙tk ‡È‰37. ≈ƒ«»»≈«√»ƒ¿∆≈«¿

מטמא 34) ושרץ  כשרץ ", "מטמא ב : משנה י "ד פרק  נגעים
במשא. ולא במגע  וכלים נקרא 35)אדם ביום שטבל טמא

וקדשים  תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול
שני . מעשר באכילת הקריב 36)ומותר שלא פי  על אף 

תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי  קרבנותיו, עדיין
א.37) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות א בפרק 

.‚‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ ˙BÁÏ‚z‰ ÈzLa Ál‚Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿«≈«∆»
˙BÚO ÈzL ÁÈp‰L B‡ Ú˙a ‡lL Álb Ì‡Â .Ú˙a¿««¿ƒƒ«∆…¿««∆ƒƒ«¿≈¿»
iL Ì‡Â .Ô‰k ‡l‡ BÁl‚Ó BÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿¿≈¿«¿∆»…≈¿ƒƒ≈
‡Ï  ‰iMa ÔÁl‚Â ‰BL‡ ˙ÁÏ‚˙a ˙BÚO ÈzL¿≈¿»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»…
‡È‰ È‰Â ,„Ïa ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ‡l‡ BÏ ‰˙ÏÚ»¿»∆»ƒ¿««««ƒ¿««¬≈ƒ

‰BL‡38.Úˆn‰ ˙‰ËÏ Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»«»≈¿»√««¿…»

ימים.38) שבעת אחר שנייה תגלחת וצריך

.„˙ÁÏ‚z39Ó ÔÈ‡ B˙‡f‰Â B˙ÏÈËe Úˆn‰˙BkÚ ƒ¿«««¿…»¿ƒ»¿«»»≈»¿«¿
.ÌÈkÚÓ ÂÈOÚÓ Ïk ‡Le ,BÊ ˙‡ BÊ∆¿»»«¬»¿«¿ƒ

(מצוה)39) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
אינם  מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע ,
ד  הלכה ב  פרשתא מצורע  פרשת כהנים ובתורת מעכבים".
מעכבים, - המצורע  של בגופו הנעשים שדברים למדו,
וכיבוס  החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים

מעכבים. אינם בגדים,

.‰‡Le ,ÌBia  ‰Èf‰‰Â ˙ÁÏ‚z‰Â Btv‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿««»»«¿»
,ÌÈL‡a  el‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa  ÂÈOÚÓ Ïk»«¬»≈«≈««¿»≈«¬»ƒ
 el‡ .ÌÈLa ÔÈa ÌÈL‡a ÔÈa  ÂÈOÚÓ Ïk ‡Le¿»»«¬»≈«¬»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa ÌÈ‰Îa ÔÈa  ÂÈOÚÓ Ïk ‡Le ,ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ¿»»«¬»≈¿…¬ƒ≈

.Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈

.ÂÈÙa ,ı‡Ï ‰ˆeÁe ı‡a ˙‚‰B BÊ ÚˆÓ ˙‰Ë»√«¿…»∆∆»»∆¿»»»∆ƒ¿≈
,B‰ËÏ ‰ÂˆÓ B‡nhL Ô‰ÎÂ .˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«¬

ÔÈLk Ïk‰Â .B‡nËÏ B‡ B‰ËÏ :Ó‡pL40‰ËÏ ∆∆¡«¿«¬¿«¿¿«…¿≈ƒ¿«≈
Ê elÙ‡ ,Úˆn‰ ˙‡41ÚˆÓ ÔÈ‡Â .˙Ó ‡ÓË elÙ‡Â ∆«¿…»¬ƒ»«¬ƒ¿≈≈¿≈¿…»
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,˙Á‡k ÔÈÚˆÓ ÈL ÔÈ‰ËÓ ÔÈ‡Â .ÚˆÓ ‰ËÓ¿«≈¿…»¿≈¿«¬ƒ¿≈¿…»ƒ¿««
.˙BÏÈÁ ˙BˆÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿¬ƒ

הכהנים.40) פרשתא 41)כל מצורע  פרשת כהנים בתורת
להיכנס  לו שמותר בכהן היא מצורע  שטהרת דרשו ה, א,
מצורע  כהן ולפיכך לה, להיכנס  אסור המצורע  אשר למחנה,
מת, וטמא שזב  נלמד ומכאן מצורע , לטהרת כשר אינו
- כמצורע  חומה מוקפות לערים מחוץ  משתלחים שאינם

לטהרה. כשרים

.Ê‰Ê ÚˆÓ Ô‰a ‰hL ˙ÚÏBz ÈLe BÊ‡Â Ê‡ ıÚ≈∆∆¿≈¿ƒ««∆ƒ≈»∆¿…»∆
˙ÁlzLn‰ Btˆ ÔÎÂ .ÌÈÁ‡ ÌÈÚˆÓ Ô‰a ‰ËÓ ¿«≈»∆¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿«««
,‰ÁlzLpL Á‡Ó ÌÈÁ‡ ÌÈÚˆÓ da ‰ËÏ zÓÀ»¿«≈»¿…»ƒ¬≈ƒ≈««∆ƒ¿«¿»

‰ÏÈÎ‡a ˙zÓe42‰eÒ‡ ‰ËeÁM‰ Btv‰ Ï‡ . À∆∆«¬ƒ»¬»«ƒ«¿»¬»
dËÁL .d˙ËÈÁL ˙ÚMÓ ?Ò‡z È˙ÓÈ‡Óe .‰‡‰a«¬»»≈≈»«≈»≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»

˙ÚÏBz ÈL ‡ÏÂ Ê‡ ıÚ ‡ÏÂ BÊ‡ ÌL ÔÈ‡Â43È‰  ¿≈»≈¿…≈∆∆¿…¿ƒ««¬≈
dÓL ‰Èe‡ dÈ‡L ‰ËÈÁML ,‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ¬»«¬»»∆¿ƒ»∆≈»¿»¿»

‰ËÈÁL44BÚ  ‰ËeÁM‰ BtvÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â . ¿ƒ»¿»≈¿«ƒƒƒ«¿»≈
‡Ï L‡ ‰ÊÂ :Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰OÚ ÏÚ«¬≈¿«…«¬∆∆∆¡«¿∆¬∆…
˙BaÏ ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰Ó eÏÎ‡…̇¿≈∆ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«
‡‰  eÏÎ‡z ‰B‰Ë :Ó‡Â .‰ËeÁM‰ Btv‰«ƒ«¿»¿∆¡«¿»…≈»
.‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙Á‡«∆∆……≈¿»«»ƒ¿«¬≈¬≈

תיכף 42) חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
למעלה  רבינו כתב  לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר

פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א ואמרנו 43)בהלכה
לא  השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה

כהלכתה. פוסק 44)נעשתה ורבינו שם תנאים מחלוקת
(פרט  שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל

הדם). לכיסוי 

.Á,˙Ácp‰ ÈÚ ÈtvÓ ÌÈtv‰ ÈzL ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈«ƒ√ƒƒƒ√≈ƒ«ƒ««
ÌÈtvÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ‰„BÚa ÔÙÈÏÁ‰L ÌÈtvÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ√ƒ∆∆¡ƒ»«¬»»»¿…ƒƒ√ƒ

Ô˙ÂˆÓe .LÙp‰ ˙‡ e‚‰L45˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰iL ∆»¿∆«∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿≈∆»
ÏÚ Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe ,ÌÈÓ„e ‰ÓB˜a ,‰‡Óa¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿««««
ÁÓÏ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ Á˜lL B‡ ˙BÂL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆»««««¿««¿»»
˙BLk  LÈ‡ ÌLÏ ÌÈtv‰ ÈzL Á˜Ï .˙BLk ¿≈»«¿≈«ƒ√ƒ¿≈ƒ¿≈
Ô‰a ‰ËÏ ˙BLk  ‰M‡ ÌLÏ ;‰M‡ Ô‰a ‰ËÏ¿«≈»∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¿«≈»∆
;Ì„‡ ‰ËÏ ˙BLk  ÚbÓ ˙Èa Ô‰a ‰ËÏ ;LÈ‡ƒ¿«≈»∆«ƒ¿À»¿≈¿«≈»»
Á˜ÏÂ :Ó‡pL .ÚbÓ ˙ÈÏ ˙BLk  Ì„‡Ï ÔÁ˜Ï¿»»¿»»¿≈¿«ƒ¿À»∆∆¡«¿»«

.‰hnÏ«ƒ«≈

לכתחילה.45)

.ËËÁL46 B„ ‰˙È‰ ‡lL ˙‡ˆÓÂ Ô‰Ó ˙Á‡ »«««≈∆¿ƒ¿≈∆…»¿»¿
ËÁL .‰ÏÈÎ‡a ˙zÓ ‰BL‡‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈƒ««¿ƒ»¿»ƒ»À∆∆«¬ƒ»»«
‰BL‡‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈ  ‰ÙË ˙‡ˆÓÂ ˙Á‡‰»««¿ƒ¿≈¿≈»ƒ««¿ƒ»¿»ƒ»

.‰‡‰a ˙zÓÀ∆∆«¬»»

ישנן 46) ח  הלכה ח  פרק  שם ובתוספתא שם, המשנה לשון
משנה, ולחם משנה וכסף  ראב "ד ראה שונות. גירסאות
שהרי לשנייה, זוג יקח  דרור אינה השחוטה אם ולהלכה:

באכילה, מותרת והראשונה דרור, זוג בן עדיין לה נקבע  לא
צי שאינה הוא מפני  רשאי  המצורע  רצה ואם מצורע : פור

מותרות  הראשונות שתיים ואז אחרות ציפורים שתי  להביא
אלא  נקבעת אינה אחת שציפור התוספתא), (לפי  באכילה
ואסורה  בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט  אם זוג;
למעלה  פסק  שרבינו פי  על ואף  הטריפות. מפני  באכילה
אין  שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה
מפני זוגה, כבת השנייה את לקבוע  מועילה הטריפה שחיטת
כהנים  בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה
מצורע . לטהרת כשרות אינן שטריפות יב , א, מצורע  פרשת
או  דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים אלו וכל

הראשונה. שחיטת לפני  טריפות בה שנולדה

.ÈÌc‰ CtL47„Ú ˙ÁlzLn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ  ƒ¿««»«ƒƒ∆«ƒ¿««««
˙eÓzL48Ìc‰ CÙMÈ  ˙ÁlzLn‰ ‰˙Ó .49ÁwÈÂ ∆»≈»«ƒ¿«««ƒ»≈«»¿ƒ«

.˙BÁ‡ ÌÈzL¿«ƒ¬≈

ההזאות.47) מפני48)לפני  זוג, בת לה לקחת ואסור
ראוייה  ואינה זוגה לבת אותה קבעה הראשונה ששחיטת
ששחיטה  השחיטה, לפני  כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג
בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה

אבל 49) מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני  כשמתה המדובר,
והשילוח  המצורע  נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם

מעכב . אינו

   1 
בהם 1) יש טומאה סימני  וכמה בגדים צרעת שיעור יבאר

הם  ואם הבגדים, וגבחת קרחת דיניהם, וכל מצטרפין, ואם
בגד  שיעור כמה ודין לבן, וערבו צבוע  שתיו או צבועים

בנגעים. מטמא

.‡ÒÈ‚k  ÌÈ„‚a ˙Úˆ2˙BÁt Ï‡ ;Ì„‡ ˙Úˆk , »««¿»ƒƒ¿ƒ¿»««»»¬»»
:Ô‰a LÈ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏLe .B‰Ë  ÒÈ‚kÓƒƒ¿ƒ»¿»ƒ»≈À¿»≈»∆
ÔÈLÙÓ ÔzLÏLe .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡ ,˜˜È¿«¿«¬«¿«¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

‰Bza3ÔÈwÈaL ˜i‰ ‡e‰ ˜˜È .4˜È ‡e‰L , «»¿«¿««»…∆«¿Àƒ∆»…
Îe Òeh‰ ÛÎk ,‰a‰Ï˜c‰ Èˆe‰5‡e‰ ÌcÓ„‡Â ; «¿≈ƒ¿«««»¿≈«∆∆«¬«¿«

˙ÈB‰Êk ,‰a‰ Ì„‡ ‡e‰L ,ÌÈn„‡aL Ì„‡6.‰ÙÈ »…∆»¬Àƒ∆»…«¿≈ƒ¿ƒ»»
ÔÈÙËˆÓ el‡ ˙B‡Ó ÈLe7‰‡Óa .‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿≈«¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿≈

„ÓÚ Ì‡Â ,„‚a‰ ˙‡ ÔÈÈbÒÓ ÌcÓ„‡ B‡ ˜˜È¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ∆«∆∆¿ƒ»«
˙BÚeL ÈL ‰Ê ‰‡Óa8ÔÈÙBOÂ ÔÈËÈÏÁÓ 9ÔÎÂ . ¿«¿∆∆¿≈»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈

‰Ot Ì‡10ÔÈÙBOÂ ÔÈËÈÏÁÓ 11„‚a ?„ˆÈk . ƒ»»«¿ƒƒ¿¿ƒ≈«∆∆
˙ÚL BÈbÒÓ  ÌcÓ„‡ B‡ ˜˜È Ú‚ Ba ‰‡pL∆ƒ¿»∆«¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ¿«
ÛBOÂ BËÈÏÁÓ  ‰Ot Ì‡ :‰‡B ÈÚÈMe ,ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ»»«¿ƒ¿≈

„‚a‰ Ïk ˙‡12B‡ ,‰Ot ‡ÏÂ e‰‡Óa „ÓÚ Ì‡Â ; ∆»«∆∆¿ƒ»«¿«¿≈¿…»»
‰‰ÎÂ ‰OtL13B‡ ,Ô‰a bÒ‰L ˙B‡n‰ ÈMÓ ∆»»¿»»ƒ¿≈««¿∆À¿«»∆

ÒaÎÈ  ‰Ot ‡ÏÂ ˜ÈB‰Ïe ÌÈc‡‰Ï ‰‡n‰ ÛÈÒB‰L∆ƒ««¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿…»»¿«≈
˙ÈL ÌÈÓÈ ˙ÚL ÈbÒÈÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó14ÛBÒe . ¿«∆«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

‰‰k Ì‡ :‰‡B ,OÚ ‰LÏL ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ÚeL»«≈ƒ∆¿»»»∆ƒ»»
˙ÈLÈÏL ‰‡ÓÏ15B‰ËÂ Òeak ÔeÚË ‰Ê È‰ 16; ¿«¿∆¿ƒƒ¬≈∆»ƒ¿»

˜˜È ‰È‰L ÔB‚k ,‰È‰M ‰nÓ Ú‚p‰ ‰pzL Ì‡Â¿ƒƒ¿«»«∆«ƒ«∆»»¿∆»»¿«¿«
ÚB˜  ˜˜È ‰OÚÂ ÌcÓ„‡ B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÚÂ¿«¬»¬«¿«¬«¿«¿«¬»¿«¿«≈«
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קיד                
         

ÛBOÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó17˙ÈÏËÓ ÙB˙Â ,ÚwM ‰Ó18 ¿«∆«¿≈«∆»«¿≈«¿ƒ
Blk BÒaÎÓe ,„‚a‰ ‡L ËBÙe ,ÚwL ÌB˜na«»∆»«≈¿»«∆∆¿«¿À
bÒ‰L ‰‡na „ÓÚ Ì‡Â ;‰ËÂ BÏÈaËÓe ÈL Òeakƒ≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»«««¿∆∆À¿«

Blk ˙‡ ÛOÈÂ BËÈÏÁÈ  ‰lÁza Ba19. «¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…∆À

למעלה 2) ראה ה"ד. יד, פרק  נגעים פרשת כהנים' 'תורת
ה"ז. מט .3)פ "א יד, ה"ב .4)ויקרא של 5)שם עלים

התמר. בתוספתא 6)עץ  כסומכוס , פסק  אדום. צבוע  צמר
ה"ג. פ "א ה"ב .7)נגעים שם כהנים' שני8)'תורת

ימים. שבוע  בני  הבגד.9)הסגרים כל בשבוע 10)את
שני .11)ראשון. הסגר בלי  בתורה 12)מיד, מפורש

נב ). יג, בינוני .13)(שם אדום או בינוני  ירוק  ומראהו
אבל 14) במראהו עמד א. היינו: הראשונים, המקרים שני 

אבל  מ "ה, פי "א בנגעים מבוארים - וכהה פשה ב . פשה, לא
לפרשו, קשה וכו', המראה שהוסיף  או השלישי : הדין
בקריתֿספר  והמבי "ט  הראשון. לדין לגמרי  דומה ולכאורה
שהיו  ממה יותר עוד נתחזקו הירקות או שהאדמימות פירש,

ההסגר. -15)לפני  להיפך או לאדמדם מירקרק  אבל
הבאה. בפיסקה דינו פרק 16)יבואר נגעים כהנים' ב 'תורת

למראה  ולא שני  למראה הנגע " כהה "והנה אמרו: ה"ו, טו
קריעת  ומצריך שני , הסגר אחרי  מדבר זה פסוק  שלישי .
אינו  שלישי  למראה נשתנה שאם מזה ומשמע  הנגע , מקום

קריעה. ה'תורת 17)צריך מדרשת רבינו למד זה דין
כהה" "והנה שהכתוב  הקודמת, בהערה המובאה כהנים'
דעת  ולהיפך. לאדמדם מירקרק  היינו שני , במראה מדבר
ירוק  הוא אפילו אדמדם, או ירקרק  שאינו מה שכל רבינו,
שהוא. אחר מראה כל וכן שלישי , מראה נקרא - אדום או
לירקרק . ומאדמדם לאדמדם מירקרק  היינו שני " ו"מראה
נה) (שם, הכתוב  את מפרש שרבינו מבאר, ובכסף ֿמשנה
הוא  טמא פשה לא והנגע  עינו את הנגע  הפך לא "והנה
הוא  אז ורק  שני , למראה אפילו הפך שלא תשרפנו" באש
כמו  ודינו טמא, אינו שני  למראה הפך שאם  ומכאן, טמא.
וראה  חריפה, בצורה זו הלכה על משיג הראב "ד כהה. אם

מטלית?18)כסף ֿמשנה. עליו טולה שהוא "ומנין טלאי .
אלא  עוד ואין נז), יג, (ויקרא עוד תראה ואם לומר: תלמוד
חור  יישאר ואם פירוש, ה"ד). שם כהנים (תורת מקומו"
נגע  שם שייראה אפשרות אין - הנגע  בו שהיה במקום

יישרף .19)שנית. - בשני  העומד ה: משנה שם

.Ú‚20‰È‰L B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÙe ˜˜È ‰È‰L ∆«∆»»¿«¿«»»¬«¿«∆»»
ÔBÈOt ‰Ê È‰  ˜˜È ‰OÙe ÌcÓ„‡21. ¬«¿«»»¿«¿«¬≈∆ƒ¿

ד.20) משנה ב ,21)שם יד, פרק  נגעים כהנים' ב 'תורת
זה  שמצטרפים מלמד יחיד, בלשון "והיה" מהכתוב  דרשו

זה. עם

.‚BÏ ‰OÙe Ú‚ ‡Ïa È˜ ÌB˜Ó BÚˆÓ‡a ‰È‰L Ú‚∆«∆»»¿∆¿»»»ƒ¿…∆«»»
ıeÁÏ ‰OÙiL „Ú ,ÔBÈOt BÈ‡  Ú‚p‰22ÔÈ‡L . «∆«≈ƒ¿«∆ƒ¿∆«∆≈

ÌÈ„‚a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ÔBÈOt BÎB˙Ï Ú‚p‰ ÔBÈOtƒ¿«∆«¿ƒ¿≈¿»»≈ƒ¿»ƒ
.ÌÈze»ƒ

הפשיון 22) שאין נגע  כך לתוכו, הפשיון שאין נתק  "מה
פ "ד  למעלה ראה ה"ד, ח  פרק  שם כהנים' 'תורת לתוכו".

ה"א.

.„ÔBÈOt‰23CeÓq‰24‡e‰L Ïk  ÌÈ„‚a25, «ƒ¿«»ƒ¿»ƒ»∆
bÒ‰L „‚a ?„ˆÈk .ÒÈ‚k  ÊBÁ‰ B‡ ˜BÁ‰Â¿»»«≈ƒ¿ƒ≈«∆∆∆À¿«
Ba bÒ‰L Ú‚p‰ ÔÓ ˜BÁ ÒÈ‚k Á‡ Ú‚ Ba „ÏBÂ¿«∆««≈ƒ¿ƒ»ƒ«∆«∆À¿«
 ÒÈ‚kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;ÛOÈÂ ÔBÈOt ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»»»ƒƒ¿ƒ

„‚a ÔÎÂ .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ÛBÒa Ú‚p‰ epnÓ ÚwL ≈«¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«ƒ∆«∆«¿
 ÒÈ‚k Ú‚ Ba ÊÁÂ ,e‡aL BÓk ,ÈL ÚeL»«≈ƒ¿∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ

ËÙpL Á‡ Ú‚p‰ Ba ‰OtL „‚a ÔÎÂ .ÛOÈ26 ƒ»≈¿≈∆∆∆»»«∆«««∆ƒ¿«
.ÛOÈƒ»≈

מ "ז.23) פי "א לאום.24)נגעים = העיקרי  לנגע 
טמא.25) - מכגריס  פחות פשה אותו.26)אפילו שטיהרו

.‰ÒaÎnL ÈÓ27BÓk ,ÔBL‡ ÚeLa Ú‚p‰ ˙‡ ƒ∆¿«≈∆«∆«¿»«ƒ¿
,BÏ ‰ˆeÁL „‚a‰ ÔÓ ËÚÓ ÒaÎÏ CÈˆ ,e‡aL∆≈«¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«∆∆∆»

Ú‚p‰ Ba L‡ ˙‡ :Ó‡pL28ÌÈ„‚a ÈÚ‚ ÏÎÂ . ∆∆¡«≈¬∆«»«¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÓÓÒ ‰ÚL Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÚÓ  Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnL29 ∆¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«¿»ƒ

,ÌÈÓ˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL C„k ,Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL∆«¬ƒƒ««∆∆¿∆∆∆«¬ƒƒ««¿»ƒ
e‡aL BÓk30.‰c ÔÈÚa ¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

ה"ה.27) פט "ו שם כהנים' "את 28)'תורת נאמר ולא
בו. שהנגע  המקום משמע  א.29)הנגע ", צה, זבחים

לו.30) הלכה ביאה, איסורי  מהלכות ט  בפרק 

.Â„‚a31BÓk ,˙ÈÏËÓ Ù˙Â Ú‚p‰ ÌB˜Ó epnÓ ÚwL ∆∆∆»«ƒ∆¿«∆«¿»««¿ƒ¿
ÈzÓ  „‚a‰ ÏÚ ÒÈ‚k Ú‚ ÊÁÂ ,e‡aL32˙‡ ∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ««∆∆«ƒ∆

dÏÈvÓe ˙ÈÏËn‰33Ú‚p‰ ÊÁ .„‚a‰ ‡L ÛBOÂ , ««¿ƒ«ƒ»¿≈¿»«∆∆»««∆«
Ïk‰ ˙‡ ÛBO  ˙ÈÏËn‰ ÏÚ34. «««¿ƒ≈∆«…

מ "ו.31) שם הבגד.32)נגעים מן מן 33)מפרידה
טהור. מבגד שבאה מפני  הגירסא:34)הטומאה, במשנה,

עם  הבגד לכל שהכוונה רבינו ומפרש הבגד". את "שורף 
והר"ש  ספר). (קרית הבגד מן חלק  עכשיו שהוא המטלית,
ואם  עצמו, בפני  כבגד נידונה שהמטלית מפרש, שם במשנה
אצבעות) שלוש של (מרובע  שלוש על שלוש בה יש
מיטמאה  אינה זה כשיעור בה אין ואם נגע , כל כדין מסגירה
כדברי משמע  ה"ו פ "ו נגעים ובתוספתא כלל. בנגעים
סתם: בה שנאמר המשנה, על הסתמך רבינו אבל הר"ש,

הבגד. את שורף 

.Ê‰ÏBh‰35bÒn‰ ÔÓ36B‰Ëa37„‚a‰ ÏÚ Ú‚ ÊÁÂ «∆ƒ«À¿»¿»¿»«∆«««∆∆
˙ÈÏËn‰ ˙‡ ÛBO 38„‚a‰  ˙ÈÏËn‰ ÏÚ ÊÁ . ≈∆««¿ƒ»««««¿ƒ«∆∆
ÛOÈ bÒn‰ ÔBL‡‰39„‚a‰ ˙‡ LnLz ˙ÈÏËn‰Â , »ƒ«À¿»ƒ»≈¿««¿ƒ¿«≈∆«∆∆

ÔÈÓÈÒa Ba ‰eÙz ‡È‰L40ÈL ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡ : ∆ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ»«¿≈»¿≈
Ïk‰ ÔÈÙBO  ‰Ot B‡ ˙BÚeL41. »»»¿ƒ«…

שם.35) ונסגר 36)משנה נגע  בו שהיה מבגד חתך
נגע 37)ונטהר. בו נראה שלא בבגד הזו החתיכה את תפר
זיקה 38)מעולם. אין מנוגע , לבגד זיקה לה שהיה מכיון

חזר  כאילו ודינה טהור, לבגד חיבורה ע "י  ממנה נפקעת זו
יישרף . הראשון שהבגד מאליו, מובן הנגע . מפני39)בה

עצמו. לבגד חזר כאילו והריהו למטלית, זיקתו פקעה שלא
בו 40) נולד שהרי  השני , הבגד את להסגיר צריך פירוש,

כוחם  במטלית, שיוולדו הטהרה או הטומאה וסימני  נגע ,
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קטו                 
         

ÛBOÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó17˙ÈÏËÓ ÙB˙Â ,ÚwM ‰Ó18 ¿«∆«¿≈«∆»«¿≈«¿ƒ
Blk BÒaÎÓe ,„‚a‰ ‡L ËBÙe ,ÚwL ÌB˜na«»∆»«≈¿»«∆∆¿«¿À
bÒ‰L ‰‡na „ÓÚ Ì‡Â ;‰ËÂ BÏÈaËÓe ÈL Òeakƒ≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»«««¿∆∆À¿«

Blk ˙‡ ÛOÈÂ BËÈÏÁÈ  ‰lÁza Ba19. «¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…∆À

למעלה 2) ראה ה"ד. יד, פרק  נגעים פרשת כהנים' 'תורת
ה"ז. מט .3)פ "א יד, ה"ב .4)ויקרא של 5)שם עלים

התמר. בתוספתא 6)עץ  כסומכוס , פסק  אדום. צבוע  צמר
ה"ג. פ "א ה"ב .7)נגעים שם כהנים' שני8)'תורת

ימים. שבוע  בני  הבגד.9)הסגרים כל בשבוע 10)את
שני .11)ראשון. הסגר בלי  בתורה 12)מיד, מפורש

נב ). יג, בינוני .13)(שם אדום או בינוני  ירוק  ומראהו
אבל 14) במראהו עמד א. היינו: הראשונים, המקרים שני 

אבל  מ "ה, פי "א בנגעים מבוארים - וכהה פשה ב . פשה, לא
לפרשו, קשה וכו', המראה שהוסיף  או השלישי : הדין
בקריתֿספר  והמבי "ט  הראשון. לדין לגמרי  דומה ולכאורה
שהיו  ממה יותר עוד נתחזקו הירקות או שהאדמימות פירש,

ההסגר. -15)לפני  להיפך או לאדמדם מירקרק  אבל
הבאה. בפיסקה דינו פרק 16)יבואר נגעים כהנים' ב 'תורת

למראה  ולא שני  למראה הנגע " כהה "והנה אמרו: ה"ו, טו
קריעת  ומצריך שני , הסגר אחרי  מדבר זה פסוק  שלישי .
אינו  שלישי  למראה נשתנה שאם מזה ומשמע  הנגע , מקום

קריעה. ה'תורת 17)צריך מדרשת רבינו למד זה דין
כהה" "והנה שהכתוב  הקודמת, בהערה המובאה כהנים'
דעת  ולהיפך. לאדמדם מירקרק  היינו שני , במראה מדבר
ירוק  הוא אפילו אדמדם, או ירקרק  שאינו מה שכל רבינו,
שהוא. אחר מראה כל וכן שלישי , מראה נקרא - אדום או
לירקרק . ומאדמדם לאדמדם מירקרק  היינו שני " ו"מראה
נה) (שם, הכתוב  את מפרש שרבינו מבאר, ובכסף ֿמשנה
הוא  טמא פשה לא והנגע  עינו את הנגע  הפך לא "והנה
הוא  אז ורק  שני , למראה אפילו הפך שלא תשרפנו" באש
כמו  ודינו טמא, אינו שני  למראה הפך שאם  ומכאן, טמא.
וראה  חריפה, בצורה זו הלכה על משיג הראב "ד כהה. אם

מטלית?18)כסף ֿמשנה. עליו טולה שהוא "ומנין טלאי .
אלא  עוד ואין נז), יג, (ויקרא עוד תראה ואם לומר: תלמוד
חור  יישאר ואם פירוש, ה"ד). שם כהנים (תורת מקומו"
נגע  שם שייראה אפשרות אין - הנגע  בו שהיה במקום

יישרף .19)שנית. - בשני  העומד ה: משנה שם

.Ú‚20‰È‰L B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÙe ˜˜È ‰È‰L ∆«∆»»¿«¿«»»¬«¿«∆»»
ÔBÈOt ‰Ê È‰  ˜˜È ‰OÙe ÌcÓ„‡21. ¬«¿«»»¿«¿«¬≈∆ƒ¿

ד.20) משנה ב ,21)שם יד, פרק  נגעים כהנים' ב 'תורת
זה  שמצטרפים מלמד יחיד, בלשון "והיה" מהכתוב  דרשו

זה. עם

.‚BÏ ‰OÙe Ú‚ ‡Ïa È˜ ÌB˜Ó BÚˆÓ‡a ‰È‰L Ú‚∆«∆»»¿∆¿»»»ƒ¿…∆«»»
ıeÁÏ ‰OÙiL „Ú ,ÔBÈOt BÈ‡  Ú‚p‰22ÔÈ‡L . «∆«≈ƒ¿«∆ƒ¿∆«∆≈

ÌÈ„‚a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ÔBÈOt BÎB˙Ï Ú‚p‰ ÔBÈOtƒ¿«∆«¿ƒ¿≈¿»»≈ƒ¿»ƒ
.ÌÈze»ƒ

הפשיון 22) שאין נגע  כך לתוכו, הפשיון שאין נתק  "מה
פ "ד  למעלה ראה ה"ד, ח  פרק  שם כהנים' 'תורת לתוכו".

ה"א.

.„ÔBÈOt‰23CeÓq‰24‡e‰L Ïk  ÌÈ„‚a25, «ƒ¿«»ƒ¿»ƒ»∆
bÒ‰L „‚a ?„ˆÈk .ÒÈ‚k  ÊBÁ‰ B‡ ˜BÁ‰Â¿»»«≈ƒ¿ƒ≈«∆∆∆À¿«
Ba bÒ‰L Ú‚p‰ ÔÓ ˜BÁ ÒÈ‚k Á‡ Ú‚ Ba „ÏBÂ¿«∆««≈ƒ¿ƒ»ƒ«∆«∆À¿«
 ÒÈ‚kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;ÛOÈÂ ÔBÈOt ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»»»ƒƒ¿ƒ

„‚a ÔÎÂ .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ÛBÒa Ú‚p‰ epnÓ ÚwL ≈«¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«ƒ∆«∆«¿
 ÒÈ‚k Ú‚ Ba ÊÁÂ ,e‡aL BÓk ,ÈL ÚeL»«≈ƒ¿∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ

ËÙpL Á‡ Ú‚p‰ Ba ‰OtL „‚a ÔÎÂ .ÛOÈ26 ƒ»≈¿≈∆∆∆»»«∆«««∆ƒ¿«
.ÛOÈƒ»≈

מ "ז.23) פי "א לאום.24)נגעים = העיקרי  לנגע 
טמא.25) - מכגריס  פחות פשה אותו.26)אפילו שטיהרו

.‰ÒaÎnL ÈÓ27BÓk ,ÔBL‡ ÚeLa Ú‚p‰ ˙‡ ƒ∆¿«≈∆«∆«¿»«ƒ¿
,BÏ ‰ˆeÁL „‚a‰ ÔÓ ËÚÓ ÒaÎÏ CÈˆ ,e‡aL∆≈«¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«∆∆∆»

Ú‚p‰ Ba L‡ ˙‡ :Ó‡pL28ÌÈ„‚a ÈÚ‚ ÏÎÂ . ∆∆¡«≈¬∆«»«¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÓÓÒ ‰ÚL Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÚÓ  Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnL29 ∆¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«¿»ƒ

,ÌÈÓ˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL C„k ,Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL∆«¬ƒƒ««∆∆¿∆∆∆«¬ƒƒ««¿»ƒ
e‡aL BÓk30.‰c ÔÈÚa ¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

ה"ה.27) פט "ו שם כהנים' "את 28)'תורת נאמר ולא
בו. שהנגע  המקום משמע  א.29)הנגע ", צה, זבחים

לו.30) הלכה ביאה, איסורי  מהלכות ט  בפרק 

.Â„‚a31BÓk ,˙ÈÏËÓ Ù˙Â Ú‚p‰ ÌB˜Ó epnÓ ÚwL ∆∆∆»«ƒ∆¿«∆«¿»««¿ƒ¿
ÈzÓ  „‚a‰ ÏÚ ÒÈ‚k Ú‚ ÊÁÂ ,e‡aL32˙‡ ∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ««∆∆«ƒ∆

dÏÈvÓe ˙ÈÏËn‰33Ú‚p‰ ÊÁ .„‚a‰ ‡L ÛBOÂ , ««¿ƒ«ƒ»¿≈¿»«∆∆»««∆«
Ïk‰ ˙‡ ÛBO  ˙ÈÏËn‰ ÏÚ34. «««¿ƒ≈∆«…

מ "ו.31) שם הבגד.32)נגעים מן מן 33)מפרידה
טהור. מבגד שבאה מפני  הגירסא:34)הטומאה, במשנה,

עם  הבגד לכל שהכוונה רבינו ומפרש הבגד". את "שורף 
והר"ש  ספר). (קרית הבגד מן חלק  עכשיו שהוא המטלית,
ואם  עצמו, בפני  כבגד נידונה שהמטלית מפרש, שם במשנה
אצבעות) שלוש של (מרובע  שלוש על שלוש בה יש
מיטמאה  אינה זה כשיעור בה אין ואם נגע , כל כדין מסגירה
כדברי משמע  ה"ו פ "ו נגעים ובתוספתא כלל. בנגעים
סתם: בה שנאמר המשנה, על הסתמך רבינו אבל הר"ש,

הבגד. את שורף 

.Ê‰ÏBh‰35bÒn‰ ÔÓ36B‰Ëa37„‚a‰ ÏÚ Ú‚ ÊÁÂ «∆ƒ«À¿»¿»¿»«∆«««∆∆
˙ÈÏËn‰ ˙‡ ÛBO 38„‚a‰  ˙ÈÏËn‰ ÏÚ ÊÁ . ≈∆««¿ƒ»««««¿ƒ«∆∆
ÛOÈ bÒn‰ ÔBL‡‰39„‚a‰ ˙‡ LnLz ˙ÈÏËn‰Â , »ƒ«À¿»ƒ»≈¿««¿ƒ¿«≈∆«∆∆

ÔÈÓÈÒa Ba ‰eÙz ‡È‰L40ÈL ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡ : ∆ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ»«¿≈»¿≈
Ïk‰ ÔÈÙBO  ‰Ot B‡ ˙BÚeL41. »»»¿ƒ«…

שם.35) ונסגר 36)משנה נגע  בו שהיה מבגד חתך
נגע 37)ונטהר. בו נראה שלא בבגד הזו החתיכה את תפר
זיקה 38)מעולם. אין מנוגע , לבגד זיקה לה שהיה מכיון

חזר  כאילו ודינה טהור, לבגד חיבורה ע "י  ממנה נפקעת זו
יישרף . הראשון שהבגד מאליו, מובן הנגע . מפני39)בה

עצמו. לבגד חזר כאילו והריהו למטלית, זיקתו פקעה שלא
בו 40) נולד שהרי  השני , הבגד את להסגיר צריך פירוש,

כוחם  במטלית, שיוולדו הטהרה או הטומאה וסימני  נגע ,
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בשני זיקה יש שלמטלית מזה, יוצא הבגד. כל לגבי  יפה
המטלית 41)הבגדים. אבל הבגד, נטהר הנגע  עבר ואם

לה  ואין הנגע  לה כשחזר שריפה הוצרכה שהרי  תישרף ,
ברטנורא). וראה ספר. (קרית עולמית טהרה

.Á ÌcÓ„‡ B‡ ˜˜È ‰lÁza Blk ‡aL „‚a∆∆∆»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿«
BÈbÒÓ42ÈL Ba „ÓÚ Ì‡ .ÚeL Á‡ ÚeL «¿ƒ»«««»«ƒ»«¿≈

Ú‚p‰ ‰OÙe BÈbÒ‰L „‚a Ï‡ .ÛOÈ  ˙BÚeL»ƒ»≈¬»∆∆∆ƒ¿ƒ»»«∆«
Á‡Â BËtL B‡ ,ÌcÓ„‡ B‡ ˜˜È ‰OÚÂ BlÎa¿À¿«¬»¿«¿«¬«¿«∆¿»¿««

B‰Ë ‰Ê È‰  ÌcÓ„‡ B‡ ˜˜È Blk ‡a BËtL43. ∆¿»»À¿«¿«¬«¿«¬≈∆»
.ÛOÈ  ‰OÙe Òk»«»»ƒ»≈

ה"ב .42) פ "ז למעלה ראה קטן. נגע  ברייתא 43)כדין
לפריחה  מנין אומר: אבטולמוס  בן נתן "ר' ב : פז, סנהדרין
ונאמר  באדם, וגבחת קרחת נאמר טהורה? שהיא בבגדים
כאן  אף  טהור, בכולו פרח  להלן מה בבגדים. וגבחת קרחת
לדין  בבגדים פריחה דין רבינו והשווה טהור". בכולו פרח 
(למעלה  הפיטור אחר אפילו בהם מטהרת שהפריחה נתקים,
החלט  מתוך רק  מטמאה שהפריחה כבהרת ולא הי "ב ), פ "ח 
ומשנהֿלמלך. ראב "ד ראה ה"א). פ "ז (ראה הסגר מתוך או

.Ë„‚a44ÔB‚k ,‚È‡‰ ÔÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÎBnL ∆∆∆ƒ¿ƒ«»»ƒ»»ƒ¿
ÒB‚Ò45„Ú ,‡nË˙Ó BÈ‡  Ú‚ Ba ‰‡Â ,Óˆ ÏL »∆∆∆¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿«≈«

BÓˆÚ ‚È‡e ÔÈÎBna Ú‚p‰ ‰‡iL46Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆≈»∆«∆««ƒ»»ƒ«¿¿∆∆∆¡«
el‡  BzÁ˜ ,BzÁa‚ B‡ BzÁ˜a :ÌÈ„‚aƒ¿»ƒ¿»«¿¿««¿»«¿≈

ÌÈ˜ÁM‰47ÌÈL„Á‰ el‡  BzÁab ,48. «¿»ƒ««¿≈«¬»ƒ

מי "א.44) פי "א שחוטים 45)נגעים פליש, - באידיש
פניו. על ובולטים מהאריג יחד.46)יוצאים בשניהם

ממנו.47) שיצאו המוכין שנקרחו ישן 'תורת 48)אריג
שחי "ת  גבהתו, = גבחתו ה"ט . פט "ו נגעים פרשת כהנים'

זוטרתא). פסיקתא בשם אהרן (קרבן מתחלפים וה"א

.ÈÌÈ„‚a‰49,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈÚev‰ «¿»ƒ«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
È„Èa ÔÈÚevL ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÔÈÚevL ÔÈa≈∆¿ƒƒ≈»»≈∆¿ƒƒ≈

ÌÈÓL50ÌÈÏ e‰iL „Ú ,51BÈ˙ML „‚a .52Úeˆ »«ƒ«∆¿¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»«
BaÚÂ53Ïk‰  ÔÏ BÈ˙LÂ Úeˆ BaÚ ,ÔÏ ¿∆¿»»∆¿»«¿ƒ¿»»«…

‰‡p‰ Á‡ CÏB‰54ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ˙BÁt . ≈«««ƒ¿∆»ƒ»∆¿»«
‚È‡‰ ÔÓ ˙BÚaˆ‡ LÏL55ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡56. »∆¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ "ג.49) שחורים.50)שם מטלאים צמר כגון בטבע ,
לפשתים 51) מהכתוב  דרשו ה"ד פי "ג שם כהנים' ב 'תורת

לבנה. צמר אף  לבנה, פשתים מה מח ) יג, (ויקרא ולצמר
כברייתו, פשתים "מה דרשו: ושם מטבעו, לבן הוא הפשתן
פשתן. לצבוע  העולם דרך אין פירוש, כברייתו", צמר אף 

האורך.52) בשתי .53)חוטי  המעורבים הרוחב  חוטי 
האריגה.54) בסוג תלוי  זה לעין. יותר ונראה שבולט  מה

ה"ג. פ "ה נגעים נאמר 55)תוספתא ופשתים, צמר וחוטי 
הבא. בפרק  משנה 56)שיעורם לכלום. ראוי  שאינו מפני 

ב . פי "ב , נגעים

.‡È„‚a57‰‡Â LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt Ba ‚‡L ∆∆∆»«»ƒ»«»¿ƒ¿»
 LÏL ÏÚ LÏLÏ BÓÈÏL‰ Ck Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»ƒ¿ƒ¿»«»

B‰Ë58. »

במקום 58)שם.57) נולד אם אלא מטמא הנגע  שאין
ה"ד. פ "ו למעלה ראה לטמא. הראויים ובזמן

.ÈÙBz‰59ÏÚ LÏL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ˙BiÏËÓ «≈«¿ƒ∆≈¿»««≈∆»«
;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È‰  „‚a Ô‰Ó ‰OÚÂ LÏL»¿»»≈∆∆∆¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.‡e‰ „Á‡ „‚a BlÎÂ ,‚e‡k eÙz‰L∆«»¿»¿À∆∆∆»

הבאה.59) בהלכה המובאת מהמשנה נלמד זה דין

.‚È„‚a60˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ‡e‰L61ÔÈÚeˆ Ô‰Ó , ∆∆∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈÏ Ô‰Óe62BaL Ôla Ú‚ ‰‡Â ,63ÔÈÈbÒÓ  ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»∆««»»∆«¿ƒƒ

ÛOÈÂ Blk ‡ÓË  ˙BÚeL ÈL „ÓÚ Ì‡ .B˙B‡64. ƒ»«¿≈»ƒ¿»À¿ƒ»≈
‰Ê È‰  ˙Á‡ ‰Ï ˙ÈÏËÓa Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«∆«¿«¿ƒ¿»»«∆∆¬≈∆

Úeˆ Ì‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈOt65Blk ‰È‰ . ƒ¿««ƒ∆≈≈≈∆»«»»À
ÒÈ‚k elÙ‡ ,ÔÏ „Á‡ Òt Be Úeˆ66Ba ‰‡Â , »««∆»»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú‚67‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡L ;ÈbÒÈ  ∆««¿ƒ∆ƒ»«¿≈»¿…ƒ¿…
ÛOÈ  ˙BÚeL ÈL ‰‰k68. »»¿≈»ƒ»≈

ז.60) משנה פי "א מחתיכות 61)שם תפור הבגד כל
המשנה.62)קטנות. בלשון נראה 63)"קייטא" אם

ה"י . למעלה שנתבאר כמו כלל, מטמא אינו בצבוע 
קובע .64) הנגע  שמקום לבן, שכולו בגד מפני65)כמו

והמדובר  הנגע . מן הרחוק  פשיון מטמא שבבגדים
רחוק  פשיון אין מגריס  בפחות אבל כגריס , הוא כשהפשיון

ה"ד. למעלה ראה הפס 66)מטמא. כל אפילו פירוש,
הגדול  לנגע  אין כן ואם מכגריס , יותר גדול אינו הלבן
אינו  לצבוע  הפשיון שהרי  פשיון, של אפשרות כגריס 

הסגר.67)מטמא. טעון אינו זה משיעור שפחות כגריס ,
בן 68) יהודה כר' פשיון. בלא שיטמא אפשר כן, ואם

שם. במשנה בתירה

    1 
שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר

שנתערב  מוחלט  בגד באחרים, נתערב  או לגוי  מכרו  או
לעיר. חוץ  אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úev‰ BÚ‰ Û‡ .C ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚k  »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק  נמנו מח ) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב  דקים חוטים הם השתי  בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ "ח ). פי "א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור

שצמר  אמרנו הקודם בפרק  מטמא. אינו אדם בידי  הצבוע 
הם  ואפילו אחר גוון בעלי  ולא לבנים רק  מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי  הצבוע , אף  מטמא עור אבל כך, מטבעם
יהודה, רבי  נגד מ "ג) (שם שמעון כרבי  פסק  שמים. בידי 
אדם  בידי  בצבוע  כמותו סובר מאיר רבי  שגם מפני 

עליו 5)(כסף ֿמשנה). דופקים אלא טווי , שאינו צמר
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מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח  פרשת כהנים' 'תורת
הי "ב . פי "ג,

.ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈÎBk È„BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡È  ÌÈÎBk È„BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ  ÌÈzLt‰ ÔÓe Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ "א. שם
ה"א. פ "ט  למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע  את דנים הישראל, אותם שקנה לפני  נגע  בהם
או  שנתגייר לגוי  דומה זה ואין ישראל. בידי  עכשיו נולד
ה"ד), פ "ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני  גם בנגעים לטמא היה ראוי  זה שבגד מפני 
היה  לא עצמו הגוף  אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי 
כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני 

ש  של שחשב  בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד
הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל

הי "ב ). פי"ד לקמן 'תורת 10)מעורב .9)(משנהֿלמלך
ללבשו. שאסור ואע "פ  ה"ב . פי "ג שם כהנים'

.‚ÌÈlÓb Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡  ÌÈlÓb‰ ÔÓ  Ì‡12 Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…

ÌÈÚ‚a ‡nhÓ  ÌÈÏÁ‰ ÔÓ13 ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»
Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙhL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»

ÊÚ ˙a ÏÁÂ .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL Óv‰ ÔÈ‡  ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈
B‡ Òeap˜ BaÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««

‡nhÓ BÈ‡  ÔzLt BaÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ
‡M‰Â Óˆ B‡ ÔzLt BaÚ B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡  da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ "ב .11) ברוב .12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני 
בן  שמעון רבי  מטהר פ "ה (בתוספתא ברוב  נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק  כספק , שזה מפני  יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע "ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי "ב  למעלה (ראה צבוע  ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ "ה נגעים תוספתא ה"י ).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי . מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע . צמר – פירש מ "ד פי "א

.„BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡  „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈
BÈ‡  ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈

BÚ‰ ÈÏk :Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈
Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21 Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע "י17) אותו מעבדים רצוי , לשימוש ראוי  יהיה שהעור כדי 
ועפצים. קמח  מלח , בהם שנותנים במים ממושכת שרייה

וה"י .18) ה"ט  פי "ג כהנים' דברים 20)שם.19)'תורת

וכדומה. כסאות לוחות, כגון קיבול, בית להם שאין
כלים 21) (בהל' נאדות. כגון קיבול, בית להם שיש כלים

מקבלים  אינם עור כלי  שפשוטי  רבינו, כותב  ה"י  פ "א
טומאת  ובין טומאה קבלת בין מחלק  שהוא וברור טומאה,
שמרבה  הי "ב  שם כהנים' ה'תורת על בזה והסתמך נגעים,
יעשה  אשר "לכל נא) יג, (ויקרא הכתוב  מן אוהלים עורות

כאן). משנהֿלמלך ראה למלאכה", העור

.‰ÌiaL ‰iÁ ˙BBÚ22aÁ .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡  «»∆«»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈
Óˆ ÏL ‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ ,ı‡a Ï„b‰ ÔÓ Ô‰Ï»∆ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»∆∆∆
Ïk ÔÈ„aÚÓ‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a BÚ B‡ ÌÈzLt B‡ƒ¿ƒ¿≈»¿«»«¿À»ƒ»

‡e‰L23ÔÈ‡nhÓ  ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ,24.ÌÈÚ‚a ∆¿»»≈∆≈ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰‡ÓËÏ ÌÈ„‚a ÈeaÁ C„k BÏ epaÁiL ‡e‰Â25. ¿∆¿«¿∆¿∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»

מ "א.22) פ "א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב 'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב  מן זה למדו ה"ט 

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים
כאן. יוםֿטוב ' 'תוספות ראה הימי . לא 25)העור היינו

זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי  תפירות, משתי  פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני  לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
f‰ Ò„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È‰  LBÓÏ B‡ kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈLÂ ,˙Ît‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰ÎO31ÌÈÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆe ,Ë‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ‚k Á Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È‰  ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈk ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓz‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk„k ÔÈ‡36Ô‰ÈBÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰ÈBÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי "א.26) מת.27)שם בטמא  או בשרץ  נגיעה כגון
ישב 28) שכב , כולל ("דרס " שדרס  הדבר את מטמא הזב 

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע  לא אפילו עליו ורכב )
בהל' מבוארים מדרס , דיני  (פרטי  מדרס  לטמא הראוי 

ומושב ). משכב  הדק 30)מפרש.29)מטמאי  הצעיף 
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט "ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק  ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני  כלל, טומאה מקבלות אינן

ה"ו). כלים מהל' פכ"ב  מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי 
כלל. מטמא נגע  שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט ,
חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט  הנאד

אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני  מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע  נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע  נולד אם
שלפעמים  מפני  ומטמא פשיון זה הרי  שני , מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים
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קיז                 
         

מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח  פרשת כהנים' 'תורת
הי "ב . פי "ג,

.ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈÎBk È„BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡È  ÌÈÎBk È„BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ  ÌÈzLt‰ ÔÓe Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ "א. שם
ה"א. פ "ט  למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע  את דנים הישראל, אותם שקנה לפני  נגע  בהם
או  שנתגייר לגוי  דומה זה ואין ישראל. בידי  עכשיו נולד
ה"ד), פ "ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני  גם בנגעים לטמא היה ראוי  זה שבגד מפני 
היה  לא עצמו הגוף  אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי 
כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני 

ש  של שחשב  בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד
הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל

הי "ב ). פי"ד לקמן 'תורת 10)מעורב .9)(משנהֿלמלך
ללבשו. שאסור ואע "פ  ה"ב . פי "ג שם כהנים'

.‚ÌÈlÓb Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡  ÌÈlÓb‰ ÔÓ  Ì‡12 Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…

ÌÈÚ‚a ‡nhÓ  ÌÈÏÁ‰ ÔÓ13 ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»
Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙhL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»

ÊÚ ˙a ÏÁÂ .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL Óv‰ ÔÈ‡  ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈
B‡ Òeap˜ BaÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««

‡nhÓ BÈ‡  ÔzLt BaÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ
‡M‰Â Óˆ B‡ ÔzLt BaÚ B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡  da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ "ב .11) ברוב .12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני 
בן  שמעון רבי  מטהר פ "ה (בתוספתא ברוב  נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק  כספק , שזה מפני  יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע "ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי "ב  למעלה (ראה צבוע  ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ "ה נגעים תוספתא ה"י ).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי . מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע . צמר – פירש מ "ד פי "א

.„BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡  „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈
BÈ‡  ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈

BÚ‰ ÈÏk :Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈
Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21 Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע "י17) אותו מעבדים רצוי , לשימוש ראוי  יהיה שהעור כדי 
ועפצים. קמח  מלח , בהם שנותנים במים ממושכת שרייה

וה"י .18) ה"ט  פי "ג כהנים' דברים 20)שם.19)'תורת

וכדומה. כסאות לוחות, כגון קיבול, בית להם שאין
כלים 21) (בהל' נאדות. כגון קיבול, בית להם שיש כלים

מקבלים  אינם עור כלי  שפשוטי  רבינו, כותב  ה"י  פ "א
טומאת  ובין טומאה קבלת בין מחלק  שהוא וברור טומאה,
שמרבה  הי "ב  שם כהנים' ה'תורת על בזה והסתמך נגעים,
יעשה  אשר "לכל נא) יג, (ויקרא הכתוב  מן אוהלים עורות

כאן). משנהֿלמלך ראה למלאכה", העור

.‰ÌiaL ‰iÁ ˙BBÚ22aÁ .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡  «»∆«»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈
Óˆ ÏL ‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ ,ı‡a Ï„b‰ ÔÓ Ô‰Ï»∆ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»∆∆∆
Ïk ÔÈ„aÚÓ‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a BÚ B‡ ÌÈzLt B‡ƒ¿ƒ¿≈»¿«»«¿À»ƒ»

‡e‰L23ÔÈ‡nhÓ  ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ,24.ÌÈÚ‚a ∆¿»»≈∆≈ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰‡ÓËÏ ÌÈ„‚a ÈeaÁ C„k BÏ epaÁiL ‡e‰Â25. ¿∆¿«¿∆¿∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»

מ "א.22) פ "א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב 'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב  מן זה למדו ה"ט 

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים
כאן. יוםֿטוב ' 'תוספות ראה הימי . לא 25)העור היינו

זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי  תפירות, משתי  פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני  לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
f‰ Ò„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È‰  LBÓÏ B‡ kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈLÂ ,˙Ît‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰ÎO31ÌÈÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆe ,Ë‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ‚k Á Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È‰  ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈk ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓz‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk„k ÔÈ‡36Ô‰ÈBÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰ÈBÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי "א.26) מת.27)שם בטמא  או בשרץ  נגיעה כגון
ישב 28) שכב , כולל ("דרס " שדרס  הדבר את מטמא הזב 

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע  לא אפילו עליו ורכב )
בהל' מבוארים מדרס , דיני  (פרטי  מדרס  לטמא הראוי 

ומושב ). משכב  הדק 30)מפרש.29)מטמאי  הצעיף 
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט "ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק  ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני  כלל, טומאה מקבלות אינן

ה"ו). כלים מהל' פכ"ב  מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי 
כלל. מטמא נגע  שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט ,
חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט  הנאד

אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני  מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע  נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע  נולד אם
שלפעמים  מפני  ומטמא פשיון זה הרי  שני , מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים
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משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע  אין שבבגדים משמע 
הי "ג. פ "ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡BÂ ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ  Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ "א שם תוספתא

.ÁÚ‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ ≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב .40) או לשתי  המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את

(רבינו  לרככו כדי  חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ "ח . פי "א בנגעים כחכמים, פסק  המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט  הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב : שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע 

חוט ). "על" חוט 

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙BÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡Â ,„Á‡ ËeÁa ˙BÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B‰Ë ÈM‰  Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡ .Ô‰ÈÈa52È˙Me ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡ .‡ÓË ‰Ê È‰  «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
BcÏ56B‰Ë ‚e‡‰ 57BcÏ ‚e‡a ‰‡ ;58 ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ ÛBO  ÔÈ„qa ‰‡ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60B‰Ë ÔÈ„q‰  ÔÈÓÈpa ‰‡ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰  ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ "ט .47) פי "א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי  קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי  חוטי  כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני  עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני מלפניו, לאדם תלוי  אחד "חלוק ") נקרא כך שם (ועל
והאורג  ברצועה, או בחוט  החלקים שני  את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני  עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי  חוטי 

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב  שתי  בו שיש האריג
אלא  השתי  לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב  חוט  הוא
המיוחד  בכלי  עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי נמצא שהוא מפני  נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך

אותו. ומחזקת הגוף  בתוך היושבת כנפש ומחזקו,
לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי  חוטי 
הנארג.54) מהבגד חלק  כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי  העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי , מקצתו היה שהנגע 

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע  בנפש, ומקצתו בשתי  הנגע  מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי  לאריג הנפש חוט  משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף  מוצא אתה לכך ודוגמה השתי .

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק  מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב  לבדו. העומד בחוט  בנראה שנאמר
שייפרד  החוט  חלק  וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט  גרע  לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק  זה, (פירוש זו הלכה שבסוף  שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ "י . פי "א נגעים
והם  לנוי  הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים
אותם. גם מטמא שבסדין הנגע  ולפיכך לסדין, טפלים

לנימין.61) טפל אינו פ "ה 62)שהסדין נגעים תוספתא
במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י .

אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙BiÓ‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ  Ú‚ Ba ‰‡pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ Óˆ ‰Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65 ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙ÙO dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק  שפת על
לקישוט . החלוק  שפת על שתופרים זהב  פס  או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע 
פט "ו  נגעים כהנים' ב 'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע ", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב  מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב ' ה'תוספות שם ונדחק 
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק  לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואף ֿעלֿפי  צבוע , שהוא מפני  אותו
הי "ג), פי "ב  (למעלה טמא הכל הלבן בחלק  נגע  ונולד צבוע 
כהנים' ב 'תורת משמע  וכן באמריות. היא הכתוב  גזירת

שם).

.‡È„‚a66 ÌÈÎBk „BÚÏ BÎÓ B‡ BÚvL bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
B‰Ë67ÌÈÁ‡a Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈB‰Ë Ôlk 69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71 LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
B‰Ë72B˙È‰a zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dcÏ ‡È‰  Ú‚ da ‰‡Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»

מי "ב .66) גויים 67)שם שבגדי  (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני  צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אף ֿעלֿפי  מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י . פ "ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע  ואי 
וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את  להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב  ה"א) פי "ב  (למעלה שנית להסגירו
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מתחילה. לפני69)כמותו מנוגע  ספק  הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק  שנחלט ) לפני  =) לטומאה שנזקק 
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי "ב . פי "א נגעים מס ' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי 
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע  בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי  בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.ÈËÏÁÓ „‚a74Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk  ÌÈÁ‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙOÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È‰  ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי  כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע  שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע  למטלית הנגע  חזר ואח "כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב  ה"ז) פי "ב  (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק  כיון
כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב ?
ב 'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט  אבל ברוב , בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י "א, הלכה פי "ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי .77) ע "י  נפקעת אינה החלט  טומאת

.‚È„‚a „Á‡78bÒn‰ Ú B‡ È˙L B‡ BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B‡Ó ‡ ‡e‰ È‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

ÚˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»
˙ÁzÓ elÙ‡ LBÓe kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡Èe ‡OÓe¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««

Ô‡‰80ÈÏk B‡ Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ
˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ BÚ81B‰Ë ˙ÈÏ «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»

eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa L‡ Ïk ‡ÓË ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ LBÓe kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô‡‰‡ÓË  Ô‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.LBn‰ B‡ kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט "ז, שם כהנים' ב 'תורת
והי "ב .79)המנוגע . הי "א פ "י  למעלה ראה 80)ראה

וכסף ֿמשנה. מ "ח .81)ראב "ד פי "ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
B‰Ë ˙ÈÏ da ÒÎpL ÔÂÈk  ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk  ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈeÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË B‰Ë ˙ÈÏ ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85ÓB‡ ‡e‰ È‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰  ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙ÚˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Úv‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈

˙ÓÏ Úˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈze ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈
el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈

.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

ֿ 83)אצבעות.82) כתנא פסק  ה"ו. פ "ז נגעים תוספתא
ב .84)קמא. קג, יבמות ב .85)ברייתא ד, עירובין

הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו

רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו
מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי '

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ  ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚a ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי "ג.88) פ "ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע  שאדם
ה"ז). פ "י  (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים

ה'תשע"ח  אייר י"א חמישי יום 

     1 
בהם 1) יש טומאה סימני  וכמה בתים צרעת שיעור יבאר

יאמר  איך הבית בתוך נגע  כשיראה ודין לזה, זה בין ומה
התנאים  חלונות, בו פותחים אם אפל ובית לכהן, האומר
אם  לארץ  וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו
מגוים. בתים והלוקח  ישראל שבארץ  גויים בתי  מטמאים,

.‡ÔÈÒÈ‚ ÈLk  ÌÈza ˙Úˆ2‡ˆÓ .‰Ê „ˆa ‰Ê »««»ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆¿«∆ƒ¿»
˙BÚO LL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜Ó BÓk Ú‚p‰ Á3,Ûeba …««∆«¿¿¿ƒ«≈¿»«

Úeaa ˙BÚO ‰OÚ ÌÈzLk Bk‡Â4˙BÁt‰Â . ¿»¿ƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ«¿«»
‰ÎÏ‰ ÔÈeÚM‰ ÏÎÂ .B‰Ë  ÌÈza ‰Ê eÚMÓƒƒ∆¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ5. ¿∆ƒƒ«

כגריס 2) שיעורם ובגדים אדם נגעי  ג. משנה י "ב  פרק  נגעים
הנגע  את וראה בתים: בנגעי  ונאמר ז) הלכה א פרק  (למעלה
כשני ששיעורם ללמד בא זה הרי  לז) יד, (ויקרא הנגע  והנה

הגריס .3)נגעים. מעוגל.4)שיעור כגריס  דעת 5)לא
אלא  גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו,

פה. בעל מסיני  משה שקיבל לשיעור אסמכתא

.‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL6,˜˜È ‰‡Ó :ÌÈza LÈ ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»ƒ«¿≈¿«¿«
ÈLe .‰Bza ÔÈLÙÓ ÔlÎÂ .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡Â«¬«¿«¿«ƒ¿¿À»¿…»ƒ«»¿≈

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ˙B‡n‰7CeÓq‰ ÔBÈOÙe .8Ïk  ««¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«»»
˜BÁ‰Â ,‡e‰L9 ÁBh‰ Á‡ ÊBÁ‰ Ï‡ .ÒÈ‚k  ∆¿»»ƒ¿ƒ¬»«≈««ƒ«

.ÔÈÒÈ‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ

טומאה",6) "סימני  אלה למראות רבינו קרא למה הוברר לא
טומאה  סימני  נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי  הלא
הטומאה  וסימני  כלל, נגע  אינם אחרים ומראות "נגע ", אלא

ומחייה. לבן ושיער פשיון, מבגדים 7)הם: זה דין למד
א). יב , העיקרי ).8)(למעלה נגע  = (אום באום נוגע 

האום.9) לבין בינו הפסק  יש אם

.‚Ú‚p‰ ‰‡Ó ‰È‰iL „Ú ÔÈ‡nËÓ ÌÈza ÈÚ‚ ÔÈ‡≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«
Èw‰ ÔÓ ÏÙL10eÈ‰iL  ˙eÚ˜L :Ó‡pL ; »»ƒ«ƒ∆∆¡«¿«¬…∆ƒ¿

˙B‡n‰ ÈLe .˙BÈwa ÔÈÚ˜BL11B‡ ÔÈÈbÒÓ ¿ƒ«ƒƒ¿≈««¿«¿ƒƒ
ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙe ,13ÈÁ‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈

.‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B  ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק  להיות שצריכים אדם בנגעי  כמו
אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק  מחליטים אין כלומר,

האלה. המראות משני  באחד המנוגע .13)אלא המקום את
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מתחילה. לפני69)כמותו מנוגע  ספק  הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק  שנחלט ) לפני  =) לטומאה שנזקק 
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי "ב . פי "א נגעים מס ' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי 
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע  בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי  בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.ÈËÏÁÓ „‚a74Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk  ÌÈÁ‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙOÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È‰  ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי  כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע  שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע  למטלית הנגע  חזר ואח "כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב  ה"ז) פי "ב  (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק  כיון
כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב ?
ב 'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט  אבל ברוב , בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י "א, הלכה פי "ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי .77) ע "י  נפקעת אינה החלט  טומאת

.‚È„‚a „Á‡78bÒn‰ Ú B‡ È˙L B‡ BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B‡Ó ‡ ‡e‰ È‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

ÚˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»
˙ÁzÓ elÙ‡ LBÓe kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡Èe ‡OÓe¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««

Ô‡‰80ÈÏk B‡ Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ
˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ BÚ81B‰Ë ˙ÈÏ «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»

eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa L‡ Ïk ‡ÓË ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ LBÓe kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô‡‰‡ÓË  Ô‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.LBn‰ B‡ kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט "ז, שם כהנים' ב 'תורת
והי "ב .79)המנוגע . הי "א פ "י  למעלה ראה 80)ראה

וכסף ֿמשנה. מ "ח .81)ראב "ד פי "ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
B‰Ë ˙ÈÏ da ÒÎpL ÔÂÈk  ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk  ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈeÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË B‰Ë ˙ÈÏ ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85ÓB‡ ‡e‰ È‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰  ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙ÚˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Úv‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈

˙ÓÏ Úˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈze ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈
el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈

.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

ֿ 83)אצבעות.82) כתנא פסק  ה"ו. פ "ז נגעים תוספתא
ב .84)קמא. קג, יבמות ב .85)ברייתא ד, עירובין

הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו

רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו
מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי '

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ  ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚a ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי "ג.88) פ "ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע  שאדם
ה"ז). פ "י  (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים

ה'תשע"ח  אייר י"א חמישי יום 

     1 
בהם 1) יש טומאה סימני  וכמה בתים צרעת שיעור יבאר

יאמר  איך הבית בתוך נגע  כשיראה ודין לזה, זה בין ומה
התנאים  חלונות, בו פותחים אם אפל ובית לכהן, האומר
אם  לארץ  וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו
מגוים. בתים והלוקח  ישראל שבארץ  גויים בתי  מטמאים,

.‡ÔÈÒÈ‚ ÈLk  ÌÈza ˙Úˆ2‡ˆÓ .‰Ê „ˆa ‰Ê »««»ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆¿«∆ƒ¿»
˙BÚO LL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜Ó BÓk Ú‚p‰ Á3,Ûeba …««∆«¿¿¿ƒ«≈¿»«

Úeaa ˙BÚO ‰OÚ ÌÈzLk Bk‡Â4˙BÁt‰Â . ¿»¿ƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ«¿«»
‰ÎÏ‰ ÔÈeÚM‰ ÏÎÂ .B‰Ë  ÌÈza ‰Ê eÚMÓƒƒ∆¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ5. ¿∆ƒƒ«

כגריס 2) שיעורם ובגדים אדם נגעי  ג. משנה י "ב  פרק  נגעים
הנגע  את וראה בתים: בנגעי  ונאמר ז) הלכה א פרק  (למעלה
כשני ששיעורם ללמד בא זה הרי  לז) יד, (ויקרא הנגע  והנה

הגריס .3)נגעים. מעוגל.4)שיעור כגריס  דעת 5)לא
אלא  גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו,

פה. בעל מסיני  משה שקיבל לשיעור אסמכתא

.‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL6,˜˜È ‰‡Ó :ÌÈza LÈ ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»ƒ«¿≈¿«¿«
ÈLe .‰Bza ÔÈLÙÓ ÔlÎÂ .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡Â«¬«¿«¿«ƒ¿¿À»¿…»ƒ«»¿≈

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ˙B‡n‰7CeÓq‰ ÔBÈOÙe .8Ïk  ««¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«»»
˜BÁ‰Â ,‡e‰L9 ÁBh‰ Á‡ ÊBÁ‰ Ï‡ .ÒÈ‚k  ∆¿»»ƒ¿ƒ¬»«≈««ƒ«

.ÔÈÒÈ‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ

טומאה",6) "סימני  אלה למראות רבינו קרא למה הוברר לא
טומאה  סימני  נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי  הלא
הטומאה  וסימני  כלל, נגע  אינם אחרים ומראות "נגע ", אלא

ומחייה. לבן ושיער פשיון, מבגדים 7)הם: זה דין למד
א). יב , העיקרי ).8)(למעלה נגע  = (אום באום נוגע 

האום.9) לבין בינו הפסק  יש אם

.‚Ú‚p‰ ‰‡Ó ‰È‰iL „Ú ÔÈ‡nËÓ ÌÈza ÈÚ‚ ÔÈ‡≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«
Èw‰ ÔÓ ÏÙL10eÈ‰iL  ˙eÚ˜L :Ó‡pL ; »»ƒ«ƒ∆∆¡«¿«¬…∆ƒ¿

˙B‡n‰ ÈLe .˙BÈwa ÔÈÚ˜BL11B‡ ÔÈÈbÒÓ ¿ƒ«ƒƒ¿≈««¿«¿ƒƒ
ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙe ,13ÈÁ‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈

.‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B  ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק  להיות שצריכים אדם בנגעי  כמו
אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק  מחליטים אין כלומר,

האלה. המראות משני  באחד המנוגע .13)אלא המקום את
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.„È‡cÂ Ú„BiL ,ÌÎÁ elÙ‡  ˙Èaa Ú‚ ‰‡iLk¿∆≈»∆∆«««ƒ¬ƒ»»∆≈«««
‡l‡ ,˙Èaa ÈÏ ‰‡ Ú‚ :Ó‡ÈÂ Ê‚È ‡Ï ,Ú‚ ‰fL∆∆∆«…ƒ¿…¿…«∆«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»

Ô‰kÏ ÓB‡14epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ .˙Èaa ÈÏ ‰‡ Ú‚k : ≈«…≈¿∆«ƒ¿»ƒ««ƒ¿ƒ»«…≈ƒ
ÌÈ˜ ÈÏÈÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈÁ elÙ‡ ,˙Èa‰ ˙‡15Á‡Â , ∆««ƒ¬ƒ¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿««
.Ú‚p‰ ‰‡ÈÂ ÒkÈÂ Ô‰k‰ ‡BÈ Ck»»«…≈¿ƒ»≈¿ƒ¿∆«∆«

מצורע 14) פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
כבושים  דברי  הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא
הרע  לשון על אלא באים הנגעים אין "בני , מוסר): (תוכחת
זכור  וכו' הצרעת בנגע  "השמר ח ֿט ): כד, (דברים שנאמר
ללמד  אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את
מטרת  במשה)". (שדיברה הרע  לשון על אלא נענשה שלא
הרע . מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה

התורה 15) גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
של  ממונם על חסה שהתורה ומפני  המנוגע . בבית שייטמאו
הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני  לפנותם ציוותה ישראל
בדברי תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו

טהור. הכל החליט  או הסגיר שלא זמן וכל הכהן

.‰˙‡ ˙B‡Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡  ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16Á‡Â .B‰Ë  Ba ‰‡ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

 .˙Èa‰Œ˙‡ ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È‰  ÈbÒ‰Â B˙ÈÏ CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע  פרשת כהנים תורת ג. משנה ב  פרק  שם
לאורי . ולא - לי " נראה "כנגע  י "א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט  בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ  המנוגע  הבית פתח  יד על
ור"ן  רש"י  ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב  נו, בנדרים

.ÂÚa‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,˙È B‡ ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ÙÚÂ ÌÈ‡a ı‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï‡ .BÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ‡ ˙‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙BB˜19‰Úa‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ  «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע .19) הבית בנוי  ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע 

.ÊÈzL ,‰BÓMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ba eÈ‰È ÌÈ‡ ‰nk«»¬»ƒƒ¿≈»ƒ¿∆¿≈
;Ú‚Ï Èe‡ Ï˙k Ïk ‰È‰iL È„k ,Ï˙k ÏÎa ÌÈ‡¬»ƒ¿»…∆¿≈∆ƒ¿∆»…∆»¿∆«

ÈLk Ba ‰‡iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆≈»∆ƒ¿≈
L‡ ÌÈ‡‰ ˙‡ :Ó‡pL ,ÌÈ‡ ÈzL ÏÚ ÔÈÒÈ‚¿ƒƒ«¿≈¬»ƒ∆∆¡«∆»¬»ƒ¬∆

ÌÈˆÚ ‰nÎÂ .Ú‚p‰ Ô‰a21˙Áz ÔzÏ È„k ?Ba eÈ‰È »≈«»«¿«»≈ƒƒ¿¿≈ƒ≈««
ÛB˜Ln‰22ÌÈvt ÔÈa ˙˙Ï È„k ?ÙÚÂ .23Ï‡ .BÁÏ ««¿¿»»¿≈»≈≈«ƒ«¬≈¬»

‡nhÓ BÈ‡  el‡ ÌÈeÚMÓ ˙BÁt Ba ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒƒƒ≈≈ƒ«≈
.ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ

שצריך 21) אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
שני של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני  שיהיו

באמצע 22)העצים. מחברים שהנגרים לעץ  הכוונה
ידו. על תתעכב  שהדלת כדי  שבין 23)המשקוף , הסדקים

והאבנים. הקורות בין או האבנים נדבכי 

.Á˙Èa .ÌÈ‡k ÔÈeLÁ ÔÈ‡ LÈM‰Â ÌÈl‰«¿≈ƒ¿««ƒ≈»¬ƒ«¬»ƒ«ƒ
„Á‡Â ÚÏÒa „Á‡Â LÈLa ‰tÁÓ ÂÈcvÓ „Á‡L∆∆»ƒƒ»¿À∆¿«ƒ¿∆»¿∆«¿∆»

a „Á‡Â ÌÈÏa.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡  ÙÚ ƒ¿≈ƒ¿∆»¿»»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.Ë‰‡Â eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»
 ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ‡ BÏ ‡È‰ Ck Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»

B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי  הבית היה לא הנגע  ראיית שבשעת מפני 
בנגעים.

.ÈÔÏha  ÌÈÚÊa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
 ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È‰  ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.‡a˙iL BÓk ,‰eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי  הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLeÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı‡ ˙Èa :Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈËMÏ26Ï‡OÈ ı‡aL ÌÈÎBk È„BÚ‰ Èze .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט  זה ופסוק  א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני  אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ 

.È‰‡È  ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע  נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע  את דנים הישראל אותם שקנה לפני  נגע 
עובר  או שנתגייר לגוי  דומה זה ואין ישראל. בידי  עכשיו
ד), הלכה ו פרק  (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני  גם בנגעים לטמא היה ראוי  זה שבית מפני 
היה  לא עצמו הגוף  אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני  הנגע  את הכהן כשראה והמדובר ראוי .
של  שהבית שחשב  כגון בטעות, החליטה או והסגירה
מביאין  אין ישראל של בבית גם כן לא שאם ישראל,

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון

.‚È„Á‡ BcˆÂ ÌÈÎBk „BÚ „Á‡ BcvL ˙Èa«ƒ∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
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 ı‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı‡aL ÌÈza‰ Ïk ‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚeˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚeˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק  כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
 ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰Èc Ô‰a LiL L„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני  בגמרא, שם מפרש ב  יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ  "בבית לד): (שם, שנאמר מפני  שמיטמאים,

ישראל. בארץ  שהוא בית כל משמע 

.ÂËÒe‡‰ ˙BÈ˜31‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ˜Â32ÔÈ‡  ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

להאכיל 31) האבוס  את עליו לתלות כדי  בבית, קיר בנה אם
בהמתו. את רבינו 32)בו מפרש המשנה על בפירושו

מפני בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה
בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש

     1 
הנגע 1) שבהם האבנים חולץ  ואיך בתים נגעי  הסגר יבאר

והבונה  נגע , בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ ,
המנוגע  בית מטהרים כיצד טהור, בבית מסוגרות אבנים

וטיחה. חליצה אחר

.‡˙BÚeL ‰LÏL bÒ‰ Ô‰a LÈ ÌÈza ÈÚ‚2Ô‰L , ƒ¿≈»ƒ≈»∆∆¿≈¿»»∆≈
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈL ÌBiL ;ÌBÈ OÚ ‰ÚLzƒ¿»»»∆¿ƒƒ∆¿»¿»
‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ OÚ ‰LÏL ÌBÈÂ¿¿»»»∆¿»¿»ƒ¿≈»«»
e‰‡B  ˙BÚeL ‰LÏLÏ CÈˆ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒ»ƒƒ¿»»≈
.OÚ ‰ÚLz ÌBÈe ,OÚ ‰LÏL ÌBÈe ,ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿¿»»»¿ƒ¿»»»
.‰Bza LÙÓ BÈ‡ ˙BÚeL ‰LÏL ÌÈza bÒ‰Â¿∆¿≈»ƒ¿»»≈¿…»«»

.Ô‰ ‰Ïa˜ Èc ÌÈza ÈÚ‚ ÈÈc  ÔÎÂ¿≈…ƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»»≈

מ "ז.2) פ "ג נגעים

.‰Ïa˜ È„e ‰Bza Ô‰a ÔÈLÙÓ‰ ÔÈÈc‰ ÏÎÂ¿»«ƒƒ«¿…»ƒ»∆«»¿ƒ¿≈«»»
˜˜È Ú˜BL Ú‚p‰ ‰‡ÈÂ Ô‰k‰ ‡BiLk :Ì‰ Ck»≈¿∆»«…≈¿ƒ¿∆«∆«≈«¿«¿«
elÙ‡Â .ÌÈÓÈ ˙ÚL ÈbÒÈ ,e‡aL BÓk ,ÌcÓ„‡ B‡¬«¿«¿∆≈«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Blk B‡ˆÓ3ÈbÒÈ  ÌcÓ„‡ B‡ ˜˜È ‰lÁza4. ¿»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿««¿ƒ
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :e‰‡B ÈÚÈMe«¿ƒƒ≈ƒ»»«∆«¿≈»ƒ«
;B‰Ë ˙Èa‰Â ,„Ïa Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜  CÏ‰ Ì‡ƒ»«≈¿«∆«ƒ¿«¿««ƒ»
.ÈL ÚeL ÈbÒÓ  ‰Ot ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚL B‡ˆÓ¿»∆»«¿≈»¿…»»«¿ƒ»«≈ƒ
CÏ‰ B‡ Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :OÚ ‰LÏL ÌBÈa e‰‡BÂ¿≈¿¿»»»ƒ»»«∆«»«
;ÌÈtˆa ˙Èa‰ ˙‡ ‰ËÓe Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜  BÏ≈¿«∆«¿«≈∆««ƒ¿ƒ√ƒ
„ÓÚL B‡ ÈL ÚeL ÛBÒa ‰OtL Ú‚p‰ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»»«∆«∆»»¿»«≈ƒ∆»«
‰ˆ˜Óe Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ‡‰ ˙‡ ıÏBÁ  BÈÚa5 ¿≈≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆««¿∆

ÈÚÏ ıeÁÓ Ï‡ ÙÚ‰6BÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ∆»»∆ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ

ÊÁ Ì‡ :e‰‡B OÚ ‰ÚLz ÌBÈe .ÈLÈÏL ÚeL»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈ƒ»«
Ú‚ Ba,ÁBh‰ ÈÁ‡ ÔBÈOt ‰Ê È‰  ÔÈÒÈ‚ ÈLk ∆«ƒ¿≈¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«

B‰ËÓ  Ú‚ Ba ÊÁ ‡Ï Ì‡Â ;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ¿≈∆»««ƒ¿ƒ…»«∆«¿«¬
B‰ËiL Ì„˜ Ú‚p‰ Ba ÊÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈtˆa¿ƒ√ƒ¿»¿«∆«¬…«∆«…∆∆¿«¬
Á‡ Ú‚ Ba ‰‡ Ì‡Â ;ı˙pÈ ‰Ê È‰  ÌÈtˆa¿ƒ√ƒ¬≈∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»∆«««
Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡È  ÌÈtˆa B‰hL∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»¿≈ƒ»»«∆«
Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ‡‰ ˙‡ ıÏBÁ  ÔBL‡ ÚeL ÛBÒa¿»«ƒ≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«
BÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ÈÚÏ ıeÁ ÙÚ‰ ‰ˆB˜Â¿∆∆»»»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
 ÔÈÒÈ‚ ÈLk Ú‚ Ba ‡ˆÓ Ì‡ :‰‡BÂ .ÈL ÚeL»«≈ƒ¿∆ƒ»»∆«ƒ¿≈¿ƒƒ
;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ ,ÁBh‰ ÈÁ‡ ÔBÈOt ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«¿≈∆»««ƒ
ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈtˆa B‰ËÓ  Ú‚ Ba ÊÁ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆«¿«¬¿ƒ√ƒ¿»¿«
Ì‡Â ;ı˙pÈ  ÔÈtˆa ‰‰Ë Ì„˜ Ú‚ Ba ‰‡iL∆≈»∆∆«…∆»√»¿ƒ√ƒƒ»≈¿ƒ
.‰lÁza ‰‡È  ÌÈtˆa B‰hL Á‡ B ‰‡ƒ¿»««∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבית.3) בגדים.4)כל ונגעי  אדם בנגעי  קולף .5)כמו
זו,6) שבהלכה הדינים כל לעיר. מחוץ  שופכו פירוש,

א. פי "ג, שם במשנה מפורשים

.‚ıÏBÁ ‡e‰Lk7BÈ‡  Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ‡‰ ˙‡ ¿∆≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«≈
ÌÈ‡ È˙MÓ ˙BÁt ıÏBÁ8„vÓ ÌÈ‡ ÏËB BÈ‡Â . ≈»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«

.˙BÁ‡ ÌÈ‡ eÁ˜ÏÂ :Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ Ô‡ÈÓe ‰Ê∆¿ƒ»¿«∆∆∆¡«¿»¿¬»ƒ¬≈
ÙÚÂ :Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ ‡ÈÓe ‰Ê „vÓ ÙÚ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆≈ƒ¿«∆∆∆¡«¿»»
‡l‡ ,„ÈÒa ÁË BÈ‡Â .˙Èa‰ ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ Á‡«≈ƒ«¿»∆«»ƒ¿≈»¿ƒ∆»
‡ÈÓ BÈ‡ .ÓB‚Â ÁwÈ Á‡ ÙÚÂ :Ó‡pL ,ÙÚa¿»»∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿≈≈≈ƒ

Ô‡9ÌÈzL ˙Áz ˙Á‡10ÌÈ‡ ÈzL ‡ÏÂ ,ıÏÁL ∆∆««««¿«ƒ∆»«¿…¿≈¬»ƒ
‰ˆeÏÁ ˙Á‡ Ô‡ ˙Áz11˙Áz ÌÈzL ‡ÈÓ ‡l‡ , ««∆∆««¬»∆»≈ƒ¿«ƒ««

LÏL ˙Áz ÌÈzL ‡È‰Ï BÏ LÈÂ .ÌÈzL12. ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ««»

מ "ו.7) פי "ב  את 8)שם "וחלצו מ ): יד, (ויקרא שנאמר
רבים. בלשון אין 11)קטנות.10)גדולה.9)האבנים"

בראש  אמרנו שהרי  אחת, אבן רק  כשחלץ  שהמדובר לפרש
לומר, ובעלֿכרחינו משתיים. פחות חולץ  שאינו זו, הלכה
שחלץ , אחת אבן תחת אבנים שתי  להביא שאסור שהכוונה,
פחות  להביא שמותר ואע "פ  אבנים, כמה חלץ  אם ואפילו
נא, אות יכין שם, ישראל תפארת ראה החולצות. ממספר

טוב '. יום להביא 12)ו'תוספות מותר שלוש, הוציא אם
יותר  שיחלוץ  אלא הקפידה שלא גדולות, שתים במקומן
שאין  הקודמת בהערה (ראה מאחת יותר ושיביא מאחת,
יותר  חלץ  אם אפילו אחת, חלוצה במקום שתים להביא

מאחת).

.„Ï˙k‰ ‰È‰13ÔÈˆÏBÁ Ô‰ÈL  BÁ ÔÈÏ BÈa »»«…∆≈¿≈¬≈¿≈∆¿ƒ
ÌÈ‡ ÔÈ‡ÈÓ Ì‰ÈLe ÙÚ‰ ˙‡ ÌÈˆB˜ Ô‰ÈLe¿≈∆ƒ∆∆»»¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ

˙BÁ‡14˙Èa‰ ÏÚa Ï‡ ,15;ÙÚ‰ ˙‡ BcÏ ‡ÈÓ ¬≈¬»««««ƒ≈ƒ¿«∆∆»»
ÁËÂ ÁwÈ Á‡ ÙÚÂ :Ó‡pL16ÏthÓ BÁ ÔÈ‡  ∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿»≈¬≈ƒ«≈

.‰ÁÈËa BnÚƒ¿ƒ»
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קכי                 
         

 ı‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı‡aL ÌÈza‰ Ïk ‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚeˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚeˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק  כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
 ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰Èc Ô‰a LiL L„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני  בגמרא, שם מפרש ב  יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ  "בבית לד): (שם, שנאמר מפני  שמיטמאים,

ישראל. בארץ  שהוא בית כל משמע 

.ÂËÒe‡‰ ˙BÈ˜31‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ˜Â32ÔÈ‡  ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

להאכיל 31) האבוס  את עליו לתלות כדי  בבית, קיר בנה אם
בהמתו. את רבינו 32)בו מפרש המשנה על בפירושו

מפני בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה
בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש

     1 
הנגע 1) שבהם האבנים חולץ  ואיך בתים נגעי  הסגר יבאר

והבונה  נגע , בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ ,
המנוגע  בית מטהרים כיצד טהור, בבית מסוגרות אבנים

וטיחה. חליצה אחר

.‡˙BÚeL ‰LÏL bÒ‰ Ô‰a LÈ ÌÈza ÈÚ‚2Ô‰L , ƒ¿≈»ƒ≈»∆∆¿≈¿»»∆≈
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈL ÌBiL ;ÌBÈ OÚ ‰ÚLzƒ¿»»»∆¿ƒƒ∆¿»¿»
‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ OÚ ‰LÏL ÌBÈÂ¿¿»»»∆¿»¿»ƒ¿≈»«»
e‰‡B  ˙BÚeL ‰LÏLÏ CÈˆ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒ»ƒƒ¿»»≈
.OÚ ‰ÚLz ÌBÈe ,OÚ ‰LÏL ÌBÈe ,ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿¿»»»¿ƒ¿»»»
.‰Bza LÙÓ BÈ‡ ˙BÚeL ‰LÏL ÌÈza bÒ‰Â¿∆¿≈»ƒ¿»»≈¿…»«»

.Ô‰ ‰Ïa˜ Èc ÌÈza ÈÚ‚ ÈÈc  ÔÎÂ¿≈…ƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»»≈

מ "ז.2) פ "ג נגעים

.‰Ïa˜ È„e ‰Bza Ô‰a ÔÈLÙÓ‰ ÔÈÈc‰ ÏÎÂ¿»«ƒƒ«¿…»ƒ»∆«»¿ƒ¿≈«»»
˜˜È Ú˜BL Ú‚p‰ ‰‡ÈÂ Ô‰k‰ ‡BiLk :Ì‰ Ck»≈¿∆»«…≈¿ƒ¿∆«∆«≈«¿«¿«
elÙ‡Â .ÌÈÓÈ ˙ÚL ÈbÒÈ ,e‡aL BÓk ,ÌcÓ„‡ B‡¬«¿«¿∆≈«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Blk B‡ˆÓ3ÈbÒÈ  ÌcÓ„‡ B‡ ˜˜È ‰lÁza4. ¿»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿««¿ƒ
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :e‰‡B ÈÚÈMe«¿ƒƒ≈ƒ»»«∆«¿≈»ƒ«
;B‰Ë ˙Èa‰Â ,„Ïa Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜  CÏ‰ Ì‡ƒ»«≈¿«∆«ƒ¿«¿««ƒ»
.ÈL ÚeL ÈbÒÓ  ‰Ot ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚL B‡ˆÓ¿»∆»«¿≈»¿…»»«¿ƒ»«≈ƒ
CÏ‰ B‡ Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :OÚ ‰LÏL ÌBÈa e‰‡BÂ¿≈¿¿»»»ƒ»»«∆«»«
;ÌÈtˆa ˙Èa‰ ˙‡ ‰ËÓe Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜  BÏ≈¿«∆«¿«≈∆««ƒ¿ƒ√ƒ
„ÓÚL B‡ ÈL ÚeL ÛBÒa ‰OtL Ú‚p‰ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»»«∆«∆»»¿»«≈ƒ∆»«
‰ˆ˜Óe Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ‡‰ ˙‡ ıÏBÁ  BÈÚa5 ¿≈≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆««¿∆

ÈÚÏ ıeÁÓ Ï‡ ÙÚ‰6BÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ∆»»∆ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ

ÊÁ Ì‡ :e‰‡B OÚ ‰ÚLz ÌBÈe .ÈLÈÏL ÚeL»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈ƒ»«
Ú‚ Ba,ÁBh‰ ÈÁ‡ ÔBÈOt ‰Ê È‰  ÔÈÒÈ‚ ÈLk ∆«ƒ¿≈¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«

B‰ËÓ  Ú‚ Ba ÊÁ ‡Ï Ì‡Â ;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ¿≈∆»««ƒ¿ƒ…»«∆«¿«¬
B‰ËiL Ì„˜ Ú‚p‰ Ba ÊÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈtˆa¿ƒ√ƒ¿»¿«∆«¬…«∆«…∆∆¿«¬
Á‡ Ú‚ Ba ‰‡ Ì‡Â ;ı˙pÈ ‰Ê È‰  ÌÈtˆa¿ƒ√ƒ¬≈∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»∆«««
Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡È  ÌÈtˆa B‰hL∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»¿≈ƒ»»«∆«
Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ‡‰ ˙‡ ıÏBÁ  ÔBL‡ ÚeL ÛBÒa¿»«ƒ≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«
BÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ÈÚÏ ıeÁ ÙÚ‰ ‰ˆB˜Â¿∆∆»»»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
 ÔÈÒÈ‚ ÈLk Ú‚ Ba ‡ˆÓ Ì‡ :‰‡BÂ .ÈL ÚeL»«≈ƒ¿∆ƒ»»∆«ƒ¿≈¿ƒƒ
;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ ,ÁBh‰ ÈÁ‡ ÔBÈOt ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«¿≈∆»««ƒ
ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈtˆa B‰ËÓ  Ú‚ Ba ÊÁ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆«¿«¬¿ƒ√ƒ¿»¿«
Ì‡Â ;ı˙pÈ  ÔÈtˆa ‰‰Ë Ì„˜ Ú‚ Ba ‰‡iL∆≈»∆∆«…∆»√»¿ƒ√ƒƒ»≈¿ƒ
.‰lÁza ‰‡È  ÌÈtˆa B‰hL Á‡ B ‰‡ƒ¿»««∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבית.3) בגדים.4)כל ונגעי  אדם בנגעי  קולף .5)כמו
זו,6) שבהלכה הדינים כל לעיר. מחוץ  שופכו פירוש,

א. פי "ג, שם במשנה מפורשים

.‚ıÏBÁ ‡e‰Lk7BÈ‡  Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ‡‰ ˙‡ ¿∆≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«≈
ÌÈ‡ È˙MÓ ˙BÁt ıÏBÁ8„vÓ ÌÈ‡ ÏËB BÈ‡Â . ≈»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«

.˙BÁ‡ ÌÈ‡ eÁ˜ÏÂ :Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ Ô‡ÈÓe ‰Ê∆¿ƒ»¿«∆∆∆¡«¿»¿¬»ƒ¬≈
ÙÚÂ :Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ ‡ÈÓe ‰Ê „vÓ ÙÚ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆≈ƒ¿«∆∆∆¡«¿»»
‡l‡ ,„ÈÒa ÁË BÈ‡Â .˙Èa‰ ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ Á‡«≈ƒ«¿»∆«»ƒ¿≈»¿ƒ∆»
‡ÈÓ BÈ‡ .ÓB‚Â ÁwÈ Á‡ ÙÚÂ :Ó‡pL ,ÙÚa¿»»∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿≈≈≈ƒ

Ô‡9ÌÈzL ˙Áz ˙Á‡10ÌÈ‡ ÈzL ‡ÏÂ ,ıÏÁL ∆∆««««¿«ƒ∆»«¿…¿≈¬»ƒ
‰ˆeÏÁ ˙Á‡ Ô‡ ˙Áz11˙Áz ÌÈzL ‡ÈÓ ‡l‡ , ««∆∆««¬»∆»≈ƒ¿«ƒ««

LÏL ˙Áz ÌÈzL ‡È‰Ï BÏ LÈÂ .ÌÈzL12. ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ««»

מ "ו.7) פי "ב  את 8)שם "וחלצו מ ): יד, (ויקרא שנאמר
רבים. בלשון אין 11)קטנות.10)גדולה.9)האבנים"

בראש  אמרנו שהרי  אחת, אבן רק  כשחלץ  שהמדובר לפרש
לומר, ובעלֿכרחינו משתיים. פחות חולץ  שאינו זו, הלכה
שחלץ , אחת אבן תחת אבנים שתי  להביא שאסור שהכוונה,
פחות  להביא שמותר ואע "פ  אבנים, כמה חלץ  אם ואפילו
נא, אות יכין שם, ישראל תפארת ראה החולצות. ממספר

טוב '. יום להביא 12)ו'תוספות מותר שלוש, הוציא אם
יותר  שיחלוץ  אלא הקפידה שלא גדולות, שתים במקומן
שאין  הקודמת בהערה (ראה מאחת יותר ושיביא מאחת,
יותר  חלץ  אם אפילו אחת, חלוצה במקום שתים להביא

מאחת).

.„Ï˙k‰ ‰È‰13ÔÈˆÏBÁ Ô‰ÈL  BÁ ÔÈÏ BÈa »»«…∆≈¿≈¬≈¿≈∆¿ƒ
ÌÈ‡ ÔÈ‡ÈÓ Ì‰ÈLe ÙÚ‰ ˙‡ ÌÈˆB˜ Ô‰ÈLe¿≈∆ƒ∆∆»»¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ

˙BÁ‡14˙Èa‰ ÏÚa Ï‡ ,15;ÙÚ‰ ˙‡ BcÏ ‡ÈÓ ¬≈¬»««««ƒ≈ƒ¿«∆∆»»
ÁËÂ ÁwÈ Á‡ ÙÚÂ :Ó‡pL16ÏthÓ BÁ ÔÈ‡  ∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿»≈¬≈ƒ«≈

.‰ÁÈËa BnÚƒ¿ƒ»
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וכמו  שבמקצוע " באב" רק  הוא  "חולצי  ש "שניה שמה 
שבזוית  אב" ב .) (פי "ג,  בנגעי המשנה  דברי  את שפירש 
שבזוית  המנוגעת אב" כולו " את  חול  חול כשהוא 
ש לתת הזויות דר שכ זה , ובבית זה  בבית שנראה 
משני ונראה  הכותל עובי  כל את  המחזיקי גדולות  אבני
הצד  ג) כולה  את  לחלו חיוב  עליה  יש  זו   שאב  הצדדי

הנגע ). בו  נראה  שלא 
חז"ל  מאמר בפירוש  נחלקו  ורש "י   " שהרמב לומר ויש 
היא  השכנות  " הרמב שלדעת לשכנו ", ואוי  לרשע  "אוי 
שייכי  שבמהות  השכני של האמיתית  מהות על סימ
פירושו  לשכנו " ואוי  לרשע  "אוי  רש "י  לשיטת אבל לזה . זה 
את   לחלו צרי ולכ שכנו  על פנימית השפעה  לשכ שיש 
לא  אבל ,השכ של החלק  לצד   ג הבית שבזוית  האב כל

בעצמו . השכ של  האבני את
     

רבים:14)שם.13) בלשון כתובים האלה המעשים שכל
אחרות. אבנים ולקחו הקצו, אשר העפר וחלצו,

בו.15) יחיד.16)שהנגע  בלשון

.‰˙ÈÂÊaL Ô‡17˙‡ ıÏBÁ  ıÏBÁ ‡e‰L ÔÓÊa , ∆∆∆¿»ƒƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓÊe ,dlk18BlL ˙‡ ı˙B  ı˙B ‡e‰L19ÁÈpÓe À»ƒ¿«∆≈≈∆∆«ƒ«

BÁ ÏL ˙‡20ÏL BÊ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ca LÈÂ . ∆∆¬≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆∆
BlL Ô‡Ï „È BÓk BÁ21. ¬≈¿»¿∆∆∆

לבית 17) נכנס  השני  וחלקה המנוגע , בבית ממנה וחלק 
"וחלצו".18)אחר. המנוגע .19)שנאמר הבית את

יחיד.ש 20) בלשון "ונתץ " חלק 21)נאמר אם פירוש,
את  ומביאה שלו, לחלק  כביתֿיד נידון חבירו שבבית האבן
באוהל. מטמאה המנוגעת אבן שהרי  חבירו, לבית הטומאה

ב . קכח , בחולין נפשטה שלא בעיא

.Â˙Èa22ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰Â Ú‚ Ba ‰‡pL23 «ƒ∆ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒ»««»
‰iÏÚÏ ˙BBw‰ ˙‡ Ô˙B24˙‡ Ô˙B  ‰iÏÚa ‰‡ ; ≈∆«»¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»≈∆

ÂÈ‡  ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï .˙ÈaÏ ˙BBw‰«««ƒ…»¿»¬ƒ»««»¬»»
BnÚ ÔÈˆz Ôlk BÙÚÂ ÂÈˆÚÂ25ÔÈaÏn‰ ˙‡ ÏÈvÓe .26 ¿≈»«¬»À»ƒ»ƒƒ«ƒ∆««¿¿ƒ

˙BBlÁ‰ È‚ÈÒ ˙‡Â27. ¿∆¿ƒ≈««

מ "ג.22) פי "ג נגע .23)נגעים אין כלומר,24)ובה
וכשהוא  טהורות, והן העליה מן הן כאילו נחשבו הקורות
את  לתמוך התקרה תחת עמודים מעמיד הבית את נותץ 

הן 25)העליה. הרי  אליו, לצרפן אחר בנין שאין מכיוון
המנוגע . מבנין שהם 26)חלק  רבינו מפרש שם, במשנה

הקורה". לשטח  העשויות 27)"ממעל שבחלונות, שבכות
החלון. מן יפלו שלא התינוקות על לשמירה

.ÊÌÈ‡ Á˜Bl‰28bÒÓ ˙ÈaÓ29:B‰Ë ˙Èa Ô‡e «≈«¬»ƒƒ«ƒÀ¿»¿»»¿«ƒ»
ÊÁbÒnÏ Ú‚p‰30ÌÈ‡‰ ˙‡ ıÏBÁ 31;B‰haL »««∆««À¿»≈∆»¬»ƒ∆«»

ı˙pÈ bÒn‰  ‰aL ÌÈ‡‰ ÏÚ Ú‚ ‰‡32, ƒ¿»∆««»¬»ƒ∆»»«À¿»ƒ»≈
B˙B‡ ÔÈÈbÒÓ ÈM‰ ˙Èa‰Â33˙Èa Ïk ÔÈ„k ,‰Ê Ú‚a ¿««ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ¿∆«∆¿ƒ»«ƒ

.‰lÁza Ú‚ Ba ‰‡pL∆ƒ¿»∆««¿ƒ»

מ "ה.28) ה"ב ).29)שם למעלה (ראה שחלצן אחרי 
לנתצו.30) וצריך האבנים, את לקח  שממנו את 31)לבית

הן  שהרי  הטהור, בבית ובנאן בית מאותו שלקח  האבנים
נתיצה. הטעון מהבית לאבנים 32)חלק  הנגע  שחזר מפני 

לבית. מפני33)השייכות מיד, אותן חולצים ואין
למעלה  (ראה השני  הבית בשביל הנגע  את לראות שצריכים

בגדים). בדין ה"ז פי "ב 

.ÁÔÈ‰ËÓ „ˆÈk34‰ˆÈÏÁ‰ Á‡ ?ÚbÓ‰ ˙Èa‰ ˙‡ ≈«¿«¬ƒ∆««ƒ«¿À»«««¬ƒ»
ÌÈtˆ ÈzLe ÒÁ ÈÏÎa ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡ÈÓ ‰ÁÈh‰Â¿«ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒƒ¿ƒ∆∆¿≈ƒ√ƒ
e‡aL Ì„‡ ˙‰Ëk ,˙ÚÏBz ÈLe BÊ‡Â Ê‡ ıÚÂ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿»√«»»∆≈«¿
B„È Á‡Ï ÌÈÓÚt ÚL ‰fÓ Ì„‡aL ‡l‡ .c ÏÎÏ¿»»»∆»∆¿»»«∆∆«¿»ƒ¿««»
ÛB˜Ln‰ ÏÚ ÌÈÓÚt ÚL ‰fÓ ˙Èe ,ÚˆÓ ÏL∆¿…»¿«ƒ«∆∆«¿»ƒ«««¿

.ÔÈÂL Ô‰ÈOÚÓ Ïk ‡Le .ıeÁaÓ ˙Èa ÏL∆«ƒƒ«¿»»«¬≈∆»ƒ

יד)34) (ויקרא בתורה מפורשים זו, שבהלכה הדינים כל
פי "ד). (שם במשנה ומבוארים

    1 
אסור 1) ואם הטומאות, מאבות אב  המנוגע  שבית יבאר

מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין בהנאה,
רוב  הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט  והמוסגר
עומד  שהיה מי  בגדיו, וייטמאו ישהה וכמה המנוגע , בבית
המציל  בהיפך, או לבית חוץ  ידיו ופשט  המנוגע  בבית
כו', המנוגע  בבית מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה
שהיא  צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי 

בישראל. ופלא אות

.‡‡  ÚbÓ‰ ˙Èa2˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó3Ú‚Bp‰ Ïk , «ƒ«¿À»»≈¬«À¿»«≈«
B‡ bÒ‰ Á‡ epnÓ ÔÈˆÏBÁL ÌÈ‡ ÔÎÂ .‡ÓË Baƒ¿»¿≈¬»ƒ∆¿ƒƒ∆««∆¿≈
Ôlk  B˙B‡ ÔÈˆ˙BpLk ˙Èa ÏL ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ‡¬»ƒ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¿∆¿ƒÀ»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ Ì‰Ó ˙ÈÊk ÏÎÂ ,˙B‡ÓË ˙B‡¬À¿¿»¿«ƒ≈∆¿«≈»»¿≈ƒ

‡OÓe ÚbÓa4˙ÈÊk ÒÎ Ì‡ ?„ˆÈk .‰‡Èe5Ô‰Ó ¿«»¿«»¿ƒ»≈«ƒƒ¿«¿«ƒ≈∆
„‡Ó ˙Èaa L‡ Ïk ‡ÓË  B‰Ë ˙ÈÏ,ÌÈÏÎÂ Ì ¿«ƒ»ƒ¿»…¬∆««ƒ≈»»¿≈ƒ

ÔÈeÒ‡ ÔlÎÂ .ÚˆÓ Ì„‡k ‰‡Èa ÔÈ‡nËÓ ÔlkL∆À»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»¿…»¿À»¬ƒ
eÒ‡ ‰Ê È‰  „ÈÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÙO Ì‡Â .‰‡‰a«¬»»¿ƒ¿»»¿»»≈∆ƒ¬≈∆»

‰‡Ó Ba Ôz  ˙‡ÓÓ ˙Úˆ :Ó‡pL .‰‡‰a6Ï‡Â «¬»»∆∆¡«»«««¿∆∆≈¿≈»¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .Ba ‰‰z≈»∆¿À»¿«¿ƒ»»ƒ««ƒ

‰ÓBÁ ˙ÙwÓ dÈ‡L7. ∆≈»À∆∆»

מ "ד.2) פי "ג הי "ג.3)נגעים פי "ג למעלה ראה
נגע 4) לא אפי ' במשא מטמאים ה"ח . פ "ו נגעים תוספתא

טומאה  מקבל שאינו עץ , על מונחים שהיו כגון בהם,
העץ . את מ "ח .5)והגביה (פ '6)שם כהנים' ב 'תורת

שגם  המנוגעים, בגדים גבי  זו דרשה נאמרה יא) יד, נגעים
ממארת". "צרעת נאמר ה"ד.7)בהם פ "ד מצורע  פ ' שם

הט "ו  פי "ג למעלה ראה ממצורע . יותר חמורים שהם נמצא,
מנוגעים. בגדים בדין

.bÒÓ ˙Èa8:Ó‡pL ,BÎBzÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ «ƒÀ¿»≈¿«≈∆»ƒ∆∆¡«
.Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ B˙‡ ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ ‡a‰Â¿«»∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»»∆
Ba Ú‚Bp‰L ,ÂÈBÁ‡Óe BÎBzÓ ‡nËÓ ËÏÁn‰ Ï‡¬»«À¿»¿«≈ƒ≈¬»∆«≈«
‡ÓË ˙Èaa ˙‡ÓÓ ˙Úˆ :Ó‡pL .‡ÓË  ÂÈBÁ‡Ó≈¬»»≈∆∆¡«»«««¿∆∆««ƒ»≈
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ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«
‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈBÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈

Ô‰ÈBÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב 'תורת נאמרה זו דרשה
הי "ג. פ "ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ "ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â bÒn‰ „Á‡11‰‡Èa ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»

˙Áz „ÓBÚ‰  ÂÈÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡ B‡ ,bÒÓ ÔÈa≈À¿»ƒ»∆≈≈»»»≈««
‡e‰ È‰L ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ ˙ÈaÏ ÒÎp‰ B‡ ÔÏÈ‡‰»ƒ»«ƒ¿»««ƒ«ƒ»≈∆¬≈

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ‡Óh‰ ˙Èa‰Â15˙ÚbÓ Ô‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ«»≈««…∆∆»¿≈∆∆¿À««
.Ï‰‡a L‡ Ïk ‡ÓË  ÌL ‰Áp‰Â Ï‰‡Ï ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆¿…∆¿À¿»»ƒ¿»»¬∆»…∆

‰ ˙Áz ˙ÁpÓ ‰˙È‰‰È‰ .‡ÓË  BÚ B‰h‰Â ÔÏÈ‡ »¿»À««««»ƒ»¿«»≈ƒ¿»»»
˙ÚbÓ Ô‡a Ì„‡ ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ B‰h‰«»≈««»ƒ»¿»«»»¿∆∆¿À««
LBnL .e‰‡nË  ÌL dÁÈp‰ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï …ƒ¿»¿ƒƒƒ»»ƒ¿»∆«
ÂÈˆÚÂ ÌÈ‡ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‰BÓk ÚbÓ‰«¿À»»≈»»≈≈ƒ≈¬»ƒ¿≈»

BÙÚÂ16. «¬»

למטה.11) האמורים בענינים שווה הבית 12)דינם כל אם
אחר. לאוהל מלמעלה.13)נכנס  כגון 14)מכסה

מכסה  שתקרתו טהור, בית בתוך בנוי  היה המנוגע  שהבית
המנוגע . בית של נגעים 15)גגו במס ' אלעזר, רבי  כדעת

מ "ו. בהערות.16)שם הי "ב  פ "י  למעלה ראה מ "ז. שם

.„ÏÈ‰‡n‰17‰ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÚbÓ Ô‡ ÏÚ B„Èa ««¬ƒ¿»«∆∆¿À««∆∆¡ƒ»
ÚbiL „Ú ,B‰Ë  ÂÈÏÚ18. »»»«∆ƒ«

ה"ג.17) פ "ז נגעים בה"ג 18)תוספתא שאמרנו ומה 
מאהיל  אחר כשדבר היינו באוהל, מטמאה המנוגעת שאבן
ה'תוספתא' בביאור (הגר"א הכלי  או האדם ועל האבן על

שם).

.‰B‰Ë19elÙ‡ ,ÂÈBÁ‡ Cc ÚbÓ ˙ÈÏ ÒÎpL »∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»∆∆¬»¬ƒ
Ï‡ ‡a‰Â :Ó‡pL ;B‰Ë  BÓËÁÓ ıeÁ Blk ÒÎƒ¿«À≈»¿»∆∆¡«¿«»∆

‰Bz ‰‡nË ‰‡Èa Cc  ˙Èa‰20. ««ƒ∆∆ƒ»ƒ¿»»

ב .19) יז, שבועות אחוריו 20)גמרא דרך כולו וכנשנכנס 
נמצא  שהוא מפני  אלא לבית, הכניסה מפני  ולא נטמא,
שנטמא, מלפני  בבית הנמצאים הכלים כמו הבית, בתוך

שם. טמאים. שהם

.Â‡ÓË  ‡ÓË ˙ÈÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰L B‰Ë21. »∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ»≈ƒ¿»
˙ÈlË ÔÎÂ22LÏL ÏÚ LÏL ‰pnÓ ÒÈÎ‰L ‰B‰Ë ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ∆»»«»

ÒÁ ÈÏk ÔÎÂ .˙‡ÓË  ‡ÓË ˙ÈÏ23BÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ¿«ƒ»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ
‡ÓË  ‡ÓË ˙ÈÏ24ÒÈÎiL „Ú  ÌÈÏk ‡L Ï‡ . ¿«ƒ»≈ƒ¿»¬»¿»≈ƒ«∆«¿ƒ

ÈÏk‰ 25„iÓ ‡ÓË Ba ÒÈÎiMÓ ,26ÌÈc ‰na . …«¿ƒƒ∆«¿ƒÀƒ¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÔÈˆeÏÁ eÒÎpL ÌÈÏÎa ?ÌÈeÓ‡27Ì„‡ Ï‡ ; ¬ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¬ƒ¬»»»

ÂÈ„‚a LeÏ ‡e‰Â ÚbÓ ˙ÈÏ ÒÎpL Ï‡OiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿»ƒ¿»»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ÂÈÏ‚a ÂÈÏcÒÂ28‡ÓË Ì„‡‰ È‰  ¿«¿»»¿«¿»¿«¿»¿»»¬≈»»»»≈

ÒiL È„k ÌL ‰‰LiL „Ú ÌÈB‰Ë ÂÈ„‚e ,„iÓ29 ƒ»¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿≈∆»≈
ÌÈˆÈa LÏLk ÏÎ‡ÈÂ Ì„‡30ÔzÙÏa ÌÈhÁ ˙t31. »»¿…«¿»≈ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»

˙Èaa ÏÎ‡‰Â ,ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ÎM‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈««ƒ¿«≈∆¿»»¿»…≈««ƒ
ÂÈ„‚a ÔÈ‡L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ¿«≈∆¿»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆≈¿»»
ÎBMÏ eÚL ÔzÏ ‡l‡ !?ÌL ÏÎ‡iL „Ú ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ«∆…«»∆»ƒ≈ƒ«≈
Ì‡ ,„ÓBÚ‰ B‡ LBi‰ B‡ ÎBM‰ „Á‡Â .ÏÎB‡k¿≈¿∆»«≈«≈»≈ƒ
e‡ÓË  ‰eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡ eÚL ÏÎ‡Ï È„k ‰‰L»»¿≈∆¡…ƒ¬ƒ»»¬»ƒ¿¿

.ÂÈ„‚a¿»»

אל 21) "והבא תורה: אמרה זה ועל ביאה, דרך כשנכנס 
מ "ח ). פי "ג (נגעים הערב " עד יטמא וכו' שם.22)הבית

ה"ז.23) פ "ז נגעה 24)תוספתא אם מיטמא חרס  כלי 
עצמו, בכלי  נגעה לא ואפילו שבתוכו, באויר טומאה

נטמא. – הבית באויר אוירו כשנגע  ורובו 25)ולפיכך
שהיה.26)ככולו. כל ללא הוציאם שאין 27)ואפילו

בהם. מלובש באצבעותיו.28)אדם כלומר,
את 29) לאכול היו נוהגים ולפניה, המשנה בתקופת

בגדים  גבי  על נשענים היינו בהסיבה, הקבועות הסעודות
לשמאלם. במשנה 30)רכים עראי . אכילת היא מזה פחות

ככר)". חצי  = (פרס  פרס  אכילת "כדי  אמרו: מ "ט ) (שם

בינוניות. תרנגולת ביצי  כשלוש הוא ככר שחצי  רבינו ודעת
(31- טעימות לו מוסיף  והלפתן טעים, חטים שפת מכיון

מהרה. נאכל הוא

.ÊÒÎpL ÈÓ32BÏcÒÂ ÂÈÙ˙k ÏÚ ÂÈÏÎÂ ÚbÓ ˙ÈÏ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿≈»«¿≈»¿«¿»
ÏÈvÓ BÈ‡L ;„iÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰Â ‡e‰  ÂÈtÎa BzÚaËÂ¿««¿¿«»¿≈¿≈ƒƒ»∆≈«ƒ
ÔÎÂ .Ô‰a LeÏ ‡e‰L ÌÈÏk ‡l‡ „iÓ ‡nËlÓƒ¿«≈ƒ»∆»≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌÈÏÎa ÔÈLeÏ eÈ‰L ‰Ó‰a‰Â ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ¿«¿≈»∆»¿ƒ¿≈ƒ

„iÓ ÌÈÏk‰ e‡ÓË  ÚbÓ‰ ˙ÈaÏ eÒÎÂ33Ï‡ . ¿ƒ¿¿««ƒ«¿À»ƒ¿¿«≈ƒƒ»¬»
.‰Ó‰ak ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ≈¿«≈À¿»«¿≈»

בהלכה 32) שנאמר למה מורחב  ביאור הוא זה דין מ "ט . שם
חלוצים". שנכנסו "בכלים חלוצים.33)הקודמת: ככלים

לחשוב ) (אתה "יכול ה"י : פ "ה מצורע  פ ' כהנים' 'תורת
(שלא  המנוגע  בבית בגדים מצילים יהו והגוי  הבהמה
אתה  (מכאן בגדיו" "וכבס  תלמודֿלומר: מיד), ייטמאו
הבהמה  יצאו המנוגע , בבית מציל בגדים המטמא למד)
טומאה  מקבלים אינם (שהרי  בגדים מטמאים שאין והגוי 

המנוגע . בבית בגדים מצילים אין – כלל)

.Á‰È‰L ÈÓ34B„È ËLÙe ÚbÓ ˙Èa „ÓBÚ35ıeÁ ƒ∆»»≈¿«ƒ¿À»»«»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ˙ÈaÏ36˙ÏÈÎ‡ È„k ‰‰L Ì‡ , ««ƒ¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈¬ƒ«

ıeÁa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚah‰ e‡ÓË  eÚM‰37. «ƒƒ¿¿««»««ƒ∆≈«
ÔÎÂe‡ÓË  ÚbÓ ˙ÈÏ B„È ËLÙe ıeÁa „ÓBÚ‰ ¿≈»≈«»«»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿

„iÓ „Ïa ÂÈ„È38˙ÏÈÎ‡ È„k ÌL e‰zL Ì‡Â . »»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ«
˙BB‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ˙BÚaË e‡ÓË  eÚM‰39. «ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿

שם.34) כשיעור.35)משנה, ששהה על 36)לפני 
ידיו. הגוף 37)אצבעות אחרי  נגררות שהידים מפני 
בפנים. מדרבנן.38)הנמצא ידים כחכמים,39)טומאת

טמאות  אינן מלבוש דרך שהכניסן מכיוון ונימוקם, שם.
בחוץ . נשאר האדם שגוף  ואף ֿעלֿפי  כשיעור, שהו אם אלא

.ËÏÈvn‰ Ïk40ÏÈ˙t „ÈÓˆa41ÏÈvÓ  ˙n‰ Ï‰‡a »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
‰qÎÓ42Ï‰‡a ‰qÎÓ ÏÈvn‰ ÏÎÂ ;ÚbÓ ˙Èa ¿À∆¿«ƒ¿À»¿»««ƒ¿À∆¿…∆
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קכג                 
         

ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«
‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈBÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈

Ô‰ÈBÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב 'תורת נאמרה זו דרשה
הי "ג. פ "ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ "ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â bÒn‰ „Á‡11‰‡Èa ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»

˙Áz „ÓBÚ‰  ÂÈÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡ B‡ ,bÒÓ ÔÈa≈À¿»ƒ»∆≈≈»»»≈««
‡e‰ È‰L ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ ˙ÈaÏ ÒÎp‰ B‡ ÔÏÈ‡‰»ƒ»«ƒ¿»««ƒ«ƒ»≈∆¬≈

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ‡Óh‰ ˙Èa‰Â15˙ÚbÓ Ô‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ«»≈««…∆∆»¿≈∆∆¿À««
.Ï‰‡a L‡ Ïk ‡ÓË  ÌL ‰Áp‰Â Ï‰‡Ï ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆¿…∆¿À¿»»ƒ¿»»¬∆»…∆

‰ ˙Áz ˙ÁpÓ ‰˙È‰‰È‰ .‡ÓË  BÚ B‰h‰Â ÔÏÈ‡ »¿»À««««»ƒ»¿«»≈ƒ¿»»»
˙ÚbÓ Ô‡a Ì„‡ ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ B‰h‰«»≈««»ƒ»¿»«»»¿∆∆¿À««
LBnL .e‰‡nË  ÌL dÁÈp‰ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï …ƒ¿»¿ƒƒƒ»»ƒ¿»∆«
ÂÈˆÚÂ ÌÈ‡ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‰BÓk ÚbÓ‰«¿À»»≈»»≈≈ƒ≈¬»ƒ¿≈»

BÙÚÂ16. «¬»

למטה.11) האמורים בענינים שווה הבית 12)דינם כל אם
אחר. לאוהל מלמעלה.13)נכנס  כגון 14)מכסה

מכסה  שתקרתו טהור, בית בתוך בנוי  היה המנוגע  שהבית
המנוגע . בית של נגעים 15)גגו במס ' אלעזר, רבי  כדעת

מ "ו. בהערות.16)שם הי "ב  פ "י  למעלה ראה מ "ז. שם

.„ÏÈ‰‡n‰17‰ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÚbÓ Ô‡ ÏÚ B„Èa ««¬ƒ¿»«∆∆¿À««∆∆¡ƒ»
ÚbiL „Ú ,B‰Ë  ÂÈÏÚ18. »»»«∆ƒ«

ה"ג.17) פ "ז נגעים בה"ג 18)תוספתא שאמרנו ומה 
מאהיל  אחר כשדבר היינו באוהל, מטמאה המנוגעת שאבן
ה'תוספתא' בביאור (הגר"א הכלי  או האדם ועל האבן על

שם).

.‰B‰Ë19elÙ‡ ,ÂÈBÁ‡ Cc ÚbÓ ˙ÈÏ ÒÎpL »∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»∆∆¬»¬ƒ
Ï‡ ‡a‰Â :Ó‡pL ;B‰Ë  BÓËÁÓ ıeÁ Blk ÒÎƒ¿«À≈»¿»∆∆¡«¿«»∆

‰Bz ‰‡nË ‰‡Èa Cc  ˙Èa‰20. ««ƒ∆∆ƒ»ƒ¿»»

ב .19) יז, שבועות אחוריו 20)גמרא דרך כולו וכנשנכנס 
נמצא  שהוא מפני  אלא לבית, הכניסה מפני  ולא נטמא,
שנטמא, מלפני  בבית הנמצאים הכלים כמו הבית, בתוך

שם. טמאים. שהם

.Â‡ÓË  ‡ÓË ˙ÈÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰L B‰Ë21. »∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ»≈ƒ¿»
˙ÈlË ÔÎÂ22LÏL ÏÚ LÏL ‰pnÓ ÒÈÎ‰L ‰B‰Ë ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ∆»»«»

ÒÁ ÈÏk ÔÎÂ .˙‡ÓË  ‡ÓË ˙ÈÏ23BÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ¿«ƒ»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ
‡ÓË  ‡ÓË ˙ÈÏ24ÒÈÎiL „Ú  ÌÈÏk ‡L Ï‡ . ¿«ƒ»≈ƒ¿»¬»¿»≈ƒ«∆«¿ƒ

ÈÏk‰ 25„iÓ ‡ÓË Ba ÒÈÎiMÓ ,26ÌÈc ‰na . …«¿ƒƒ∆«¿ƒÀƒ¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÔÈˆeÏÁ eÒÎpL ÌÈÏÎa ?ÌÈeÓ‡27Ì„‡ Ï‡ ; ¬ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¬ƒ¬»»»

ÂÈ„‚a LeÏ ‡e‰Â ÚbÓ ˙ÈÏ ÒÎpL Ï‡OiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿»ƒ¿»»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ÂÈÏ‚a ÂÈÏcÒÂ28‡ÓË Ì„‡‰ È‰  ¿«¿»»¿«¿»¿«¿»¿»»¬≈»»»»≈

ÒiL È„k ÌL ‰‰LiL „Ú ÌÈB‰Ë ÂÈ„‚e ,„iÓ29 ƒ»¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿≈∆»≈
ÌÈˆÈa LÏLk ÏÎ‡ÈÂ Ì„‡30ÔzÙÏa ÌÈhÁ ˙t31. »»¿…«¿»≈ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»

˙Èaa ÏÎ‡‰Â ,ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ÎM‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈««ƒ¿«≈∆¿»»¿»…≈««ƒ
ÂÈ„‚a ÔÈ‡L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ¿«≈∆¿»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆≈¿»»
ÎBMÏ eÚL ÔzÏ ‡l‡ !?ÌL ÏÎ‡iL „Ú ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ«∆…«»∆»ƒ≈ƒ«≈
Ì‡ ,„ÓBÚ‰ B‡ LBi‰ B‡ ÎBM‰ „Á‡Â .ÏÎB‡k¿≈¿∆»«≈«≈»≈ƒ
e‡ÓË  ‰eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡ eÚL ÏÎ‡Ï È„k ‰‰L»»¿≈∆¡…ƒ¬ƒ»»¬»ƒ¿¿

.ÂÈ„‚a¿»»

אל 21) "והבא תורה: אמרה זה ועל ביאה, דרך כשנכנס 
מ "ח ). פי "ג (נגעים הערב " עד יטמא וכו' שם.22)הבית

ה"ז.23) פ "ז נגעה 24)תוספתא אם מיטמא חרס  כלי 
עצמו, בכלי  נגעה לא ואפילו שבתוכו, באויר טומאה

נטמא. – הבית באויר אוירו כשנגע  ורובו 25)ולפיכך
שהיה.26)ככולו. כל ללא הוציאם שאין 27)ואפילו

בהם. מלובש באצבעותיו.28)אדם כלומר,
את 29) לאכול היו נוהגים ולפניה, המשנה בתקופת

בגדים  גבי  על נשענים היינו בהסיבה, הקבועות הסעודות
לשמאלם. במשנה 30)רכים עראי . אכילת היא מזה פחות

ככר)". חצי  = (פרס  פרס  אכילת "כדי  אמרו: מ "ט ) (שם

בינוניות. תרנגולת ביצי  כשלוש הוא ככר שחצי  רבינו ודעת
(31- טעימות לו מוסיף  והלפתן טעים, חטים שפת מכיון

מהרה. נאכל הוא

.ÊÒÎpL ÈÓ32BÏcÒÂ ÂÈÙ˙k ÏÚ ÂÈÏÎÂ ÚbÓ ˙ÈÏ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿≈»«¿≈»¿«¿»
ÏÈvÓ BÈ‡L ;„iÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰Â ‡e‰  ÂÈtÎa BzÚaËÂ¿««¿¿«»¿≈¿≈ƒƒ»∆≈«ƒ
ÔÎÂ .Ô‰a LeÏ ‡e‰L ÌÈÏk ‡l‡ „iÓ ‡nËlÓƒ¿«≈ƒ»∆»≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌÈÏÎa ÔÈLeÏ eÈ‰L ‰Ó‰a‰Â ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ¿«¿≈»∆»¿ƒ¿≈ƒ

„iÓ ÌÈÏk‰ e‡ÓË  ÚbÓ‰ ˙ÈaÏ eÒÎÂ33Ï‡ . ¿ƒ¿¿««ƒ«¿À»ƒ¿¿«≈ƒƒ»¬»
.‰Ó‰ak ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ≈¿«≈À¿»«¿≈»

בהלכה 32) שנאמר למה מורחב  ביאור הוא זה דין מ "ט . שם
חלוצים". שנכנסו "בכלים חלוצים.33)הקודמת: ככלים

לחשוב ) (אתה "יכול ה"י : פ "ה מצורע  פ ' כהנים' 'תורת
(שלא  המנוגע  בבית בגדים מצילים יהו והגוי  הבהמה
אתה  (מכאן בגדיו" "וכבס  תלמודֿלומר: מיד), ייטמאו
הבהמה  יצאו המנוגע , בבית מציל בגדים המטמא למד)
טומאה  מקבלים אינם (שהרי  בגדים מטמאים שאין והגוי 

המנוגע . בבית בגדים מצילים אין – כלל)

.Á‰È‰L ÈÓ34B„È ËLÙe ÚbÓ ˙Èa „ÓBÚ35ıeÁ ƒ∆»»≈¿«ƒ¿À»»«»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ˙ÈaÏ36˙ÏÈÎ‡ È„k ‰‰L Ì‡ , ««ƒ¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈¬ƒ«

ıeÁa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚah‰ e‡ÓË  eÚM‰37. «ƒƒ¿¿««»««ƒ∆≈«
ÔÎÂe‡ÓË  ÚbÓ ˙ÈÏ B„È ËLÙe ıeÁa „ÓBÚ‰ ¿≈»≈«»«»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿

„iÓ „Ïa ÂÈ„È38˙ÏÈÎ‡ È„k ÌL e‰zL Ì‡Â . »»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ«
˙BB‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ˙BÚaË e‡ÓË  eÚM‰39. «ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿

שם.34) כשיעור.35)משנה, ששהה על 36)לפני 
ידיו. הגוף 37)אצבעות אחרי  נגררות שהידים מפני 
בפנים. מדרבנן.38)הנמצא ידים כחכמים,39)טומאת

טמאות  אינן מלבוש דרך שהכניסן מכיוון ונימוקם, שם.
בחוץ . נשאר האדם שגוף  ואף ֿעלֿפי  כשיעור, שהו אם אלא

.ËÏÈvn‰ Ïk40ÏÈ˙t „ÈÓˆa41ÏÈvÓ  ˙n‰ Ï‰‡a »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
‰qÎÓ42Ï‰‡a ‰qÎÓ ÏÈvn‰ ÏÎÂ ;ÚbÓ ˙Èa ¿À∆¿«ƒ¿À»¿»««ƒ¿À∆¿…∆
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˙n‰43‰Ê È‰  ÚbÓ‰ ˙Èaa ‰l‚Ó ‰È‰ elÙ‡ , «≈¬ƒ»»¿À∆««ƒ«¿À»¬≈∆
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ‡ ÈÏk B‡ ÒÁ ÈÏk ?„ˆÈk .B‰Ë»≈«¿≈∆∆¿≈¬»ƒ¿≈¬»»
eÈ‰Â ÔÎB˙a ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»
„ÈÓˆ ÔÈÙwÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚbÓ‰ ˙Èaa ÔÈqÎÓ¿Àƒ««ƒ«¿À»««ƒ∆≈»À»ƒ»ƒ
˙ec‰Â Ba‰ .B‰Ë ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ Ô‰  ÏÈ˙t44 »ƒ≈¿»«∆¿»»«¿«

ÚbÓ‰ ˙ÈaaL45ÌÈÏk  ÔÈl‚Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««ƒ«¿À»««ƒ∆≈¿Àƒ≈ƒ
.ÔÈB‰Ë ÔÎB˙aL∆¿»¿ƒ

מי "ב .40) טומאה 41)שם מקבלים שאינם  הכלים כל 
שהם  חרס  כלי  וכן אדמה וכלי  אבנים כלי  כגון כלל,
בדופן  טומאה נגעה (אם מגבם ולא מתוכם טומאה מקבלים
באוהל  מליטמא שבתוכם מה את מצילים מבחוץ ) הכלי 
מהודק  בכיסוי  פירוש, פתיל". ב "צמיד מכוסים הם אם המת
ה"א). פכ"א מת טומאת הל' (ראה יפה ומחובר

שם.42) יהודה כרבי  מחובר. הכיסוי  אין אפילו
לקמן.43) בנויה 44)מבואר – דות באדמה. חפורה – בור

הקרקע . שבתוכם 45)על מה על המת באוהל המצילים
מכוסים. כשהם

.ÈÌÈÈÚ ÏÏBk ,˙eÙzLa eÓ‡‰ ÌL ‡e‰ ˙Úv‰«»««≈»»¿À»≈ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ BÚ ÔÏ È‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L ‰a‰«¿≈∆≈ƒ∆»∆∆¬≈…∆»»»
Èe˜ Ô˜f‰ B‡ L‡‰ ÚO ˙ˆ˜ ˙ÏÈÙe ,˙Úˆ Èe»̃»««¿ƒ«¿»¿«»…«»»»
.˙Úˆ Èe˜ ÌÈza‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÚ ÈepLÂ ,˙Ú»̂««¿ƒ≈«¿»ƒ«»ƒ»»««
‰Bz ez‡wL ,ÌÈze ÌÈ„‚a eÓ‡‰ ÈepM‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»«»
‡l‡ ,ÌÏBÚ ÏL B‚‰nÓ BÈ‡ ,ÌM‰ ˙eÙzLa ˙Ú»̂««¿À»«≈≈ƒƒ¿»∆»∆»
.Ú‰ ÔBLlÓ ÔÈ‰Ê‰Ï È„k Ï‡OÈa ‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙B‡»∆∆»»¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ»»»

B˙Èa ˙BÈ˜ ˙BpzLÓ  Ú‰ ÔBLÏa tÒÓ‰L46Ì‡ . ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ız‰L „Ú BÚLa „ÓÚ Ì‡ ;˙Èa‰ ‰ËÈ  Ba ÊÁ»«ƒ¿«««ƒƒ»«¿ƒ¿«∆À«
LBÈ ‡e‰L B˙ÈaL BÚ‰ ÈÏk ÔÈpzLÓ  ˙Èa‰««ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆¿≈∆≈
„ÓÚ Ì‡Â ;e‰ËÈ  Ba ÊÁ Ì‡ .Ô‰ÈÏÚ ÎBLÂ¿≈¬≈∆ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»«
Ì‡ .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ ÔÈpzLÓ  eÙOiL „Ú BÚLa¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆»»ƒ
 eÙOiL „Ú BÚLa „ÓÚ Ì‡Â ;e‰ËÈ  Ba ÊÁ»«ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ»¿
,BcÏ ÌÒÙÓe ÏcÓ ‰È‰ÈÂ ,ÚËˆÈÂ BBÚ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆À¿»¿À¿»¿«
˙eˆÈl‰ ‡e‰L ,ÌÈÚL‰ ˙ÁÈOa ˜qÚ˙È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ∆«≈»
:ÓB‡Â ‰Bza È‰ÊÓ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .Ú‰ ÔBLÏÂ¿»»»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ«»¿≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰OÚ L‡ ˙‡ BÎÊ .˙Úv‰ Ú‚a ÓM‰ƒ»∆¿∆««»««»≈¬∆»»¿»¡…∆
Ú‡ ‰Ó eBa˙‰ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .Cca ÌÈÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¬≈≈ƒ¿¿»≈«
‰ÏB„‚ ‰˙È‰L ,‰ÈÁ‡a ‰acL !‰‡Èp‰ ÌÈÓÏ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ»∆»¿»¿»
dÓˆÚa ‰kÒÂ ‰Èka ÏÚ ezÏc‚Â ÌÈLa epnÓƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿«¿»
‰˙ÚË ‡l‡ B˙e‚a ‰a„ ‡Ï ‡È‰Â ,Ìi‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿∆»»¬»
Ïk ÏÚ „Èt˜‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÌÈ‡È ‡LÏ ezÂL‰L∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ«»
Û‡Â ,„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â :Ó‡pL ,el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈∆∆¡«¿»ƒ∆»»¿…¿«
Ì„‡ ÈÏ ÓÁÂ Ï˜ ;˙Úˆa ‰LÚ „iÓ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ»∆∆¿»¿»«««»…∆ƒ¿≈»»
.˙B‡ÏÙÂ ˙BÏB„b a„Ï ÌÈanL ,ÌÈLth‰ ÌÈÚL‰»¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿»
˜Á˙‰Ï ÂÈ˙BÁ‡ ÔeÎÏ ‰ˆBL ÈÓÏ Èe‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ∆∆¿«≈…¿»¿ƒ¿«≈
Ì„‡ ÒÙzÈ ‡lL È„k ,Ô‰nÚ a„lÓe Ô˙ÈLÈÓƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ»≈»»
ÌÈˆl‰ ˙ÈLÈ C„ ‰ÊÂ .Ì˙eÏÎÒÂ ÌÈÚL ˙La¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆¿ƒ««≈ƒ
ÔÈÚk ,È‡‰ È„a ÔÈaÓ ‰lÁza :ÌÈÚL‰»¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ¿«

ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÌÈc a ÏÈÒk ÏB˜Â :Ó‡pL∆∆¡«¿¿ƒ¿…¿»ƒƒ»»ƒ
‰ÓÏ‡z :Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙e‚a tÒÏ¿«≈ƒ¿««ƒƒ»ƒ¿»∆∆¡«≈»«¿»
‰È‰È Ck CBzÓe .˜˙Ú ˜Ècˆ ÏÚ ˙Bc‰ ˜L È˙ÙOƒ¿≈»∆«…¿««ƒ»»ƒ»ƒ¿∆
,Ì‰È„a ÈÙc ˙˙ÏÂ ÌÈ‡Èpa a„Ï Ïb‰ Ô‰Ï»∆∆¿≈¿«≈«¿ƒƒ¿»≈…ƒ¿ƒ¿≈∆
ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈÚÏÓ eÈ‰iÂ :Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÂÈ‡Èa ÌÈÚzÚzÓe ÂÈc ÌÈÊBeƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ
:Ó‡pL ÔÈÚk ,wÚa ÔÈÙBÎÂ ÌÈ‰Ï‡a a„Ï¿«≈≈…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»∆∆¡«
ÈÈ ÏÚ ÔÎ ‡Ï L‡ ÌÈc Ï‡OÈ È e‡tÁÈÂ«¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆…≈«¿»
Ì‰Èt ÌÈÓM ezL :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â .Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆«¬≈≈««»«ƒƒ∆
ÌÈÓMa ˙ÈLÏ Ì‰Ï Ìb ÈÓ .ı‡a CÏ‰z ÌBLÏe¿»ƒ¬«»»∆ƒ»«»∆»ƒ«»«ƒ
˙ÁÈO ‡È‰ BÊ .ı‡a ‰lÁz ‰Îl‰L ÌBLÏ ?Ì‰Ètƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ»»»∆ƒƒ«
˙ÈLÈÂ ˙B˜ ˙ÈLÈ Ô‰Ï ˙ÓBbL ,ÌÈÚL‰»¿»ƒ∆∆∆»∆¿ƒ«¿»ƒƒ«
ÌÚ ˙B‡zLÓ Èza ˙ÈLÈÂ ı‡‰ ÈnÚ ÏL ˙BiÒk¿≈ƒ∆«≈»»∆ƒƒ«»≈ƒ¿»ƒ
‡l‡ dÈ‡ Ï‡OÈ ÈLk ˙ÁÈO Ï‡ .ÎL È˙BL≈≈»¬»ƒ«¿≈≈ƒ¿»≈≈»∆»
ÊBÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ CÎÈÙÏ .‰ÓÎÁÂ ‰Bz È„a¿ƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»«»»≈
ÈÈ È‡È ea„ Ê‡ :Ó‡pL .da Ô˙B‡ ‰kÊÓe Ô„È ÏÚ«»»¿«∆»»∆∆¡«»ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
ÔBkÊ ÙÒ ˙kiÂ ÚÓLiÂ ÈÈ L˜iÂ ,e‰Ú Ï‡ LÈ‡ƒ∆≈≈««¿≈¿»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆ƒ»

.BÓL ÈLÁÏe ÈÈ È‡ÈÏ ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿≈¿»¿¿≈¿

ÏÒ˙Úˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜È ¿ƒ¿ƒ¿À¿«»««
  

     

שלמעלה  עניי זה  שנס  הוא  פלא  ובי נס  בי ההבדל
אבל  הטבע , מערכות שידוד  תו ומתגלה  לגמרי  מהטבע 
 כא  " הרמב שכותב  וזה  בטבע . המלובש  נס  הוא  פלא 
בבית  טבעי  כנגע  בא  אחד  מצד  הצרעת נגע  כי  ופלא " "אות
בבית  שמופיע  שאחרי  פלא  הוא  שני  מצד  אבל בבגד , או 
יופיע תשובה  עשה  לא   וא בבגד  יופיע  תשובה  עשה  ולא 

וכו ' בעור
        

  

    

: הרשעי  הלצי ישיבת דר" את מתאר ההלכה  ובהמש
בגנות  לדבר באי כ ומתו הבאי ... בדברי  מרבי בתחילה 
ולתת   בנביאי לדבר הרגל  לה יהיה  כ ומתו ... הצדיקי
 וכופרי  באלקי לדבר באי כ ומתו ... בדבריה דופי 
לתאר   " הרמב רוצה  כא הרי  להבי וצרי כו '". בעיקר...
דיבור  הבאי , דברי  והלא  היא . היכ עד  הרע  לשו חומרת
וכפירה   הנביאי בדברי  דופי  נתינת , הצדיקי בגנות
, אחרי  חמורי  ענייני אלא  הרע  לשו  אינ בעיקר
שיחת  השתלשלות סדר להביא   " הרמב בחר ומדוע 
הלכות   בסיו דווקא  בעיקר כפירה  שסופה   הרשעי

דעות. בהלכות ולא  צרעת טומאת
"שיחת  בדבר  " הרמב של לשונו  שאריכות לומר ויש 
שני שבו  הרע  לשו של גדרו  את להבהיר באה  " הרשעי
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קכד                 
         

הרע לשו בדברי  חבירו  את מזיק  שהוא  האחד  . ענייני
וכו '. שנאה  או  קנאה  של רעות מידות מתו  הבאי שלו 
בו  שהמדבר עצמו  הדיבור מצד  הרע  לשו הוא  והשני 
הוא   שבאד הדיבור שכוח   הג כי  הרע  לתו עצמו  מוש
קשור  הוא  זאת בכל , האד את החוצה  המבטא  חיצוני  כח 
הרע לשו דיבור ולכ "מדבר" הוא  שתוארו   האד  לעצ

הרע . אל יותר עוד   האד את מוש
 הראשו האופ שהרי  , ממרי הדוגמא   " הרמב הביא  לכ
בה , שיי אינו  שמדבר הרע  לשו ידי  על חברו  היזק  של
אלא  בגנותו  דברה  "לא  בעצמו   " הרמב שמדגיש  וכמו 
שלא   וא כו ' דבריה  על כלל הקפיד  לא  ומשה  כו '" טעתה 

מיד . נענשה  למשה  היזק   שו גרמה 
קירות  "השתנו  שבתחילה  הרע  לשו על העונש  תו  ג זהו 
שבביתו , העור כלי  משתני ברשעו " "עמד   וא ביתו "
עשה  לא   וא שעליו   הבגדי משתני ברשעו " "עמד 
כניסת  לסדר  שמתאי ויצטרע " עורו  "משתנה  תשובה 
חיצוני עניי רק  זהו  בתחילה  הרע . לשו המדבר  באד הרע 
 הול ואח "כ  כלל באחר פוגע  שאינו  שלו  בדיבור הקשור

ממש . שמצטרע  עד  ועוד  עוד   באד ונטמע  הרע 
כי  אד" הפסוק  על אדמוה "ז דברי   ג יובנו  זה  בהסבר
יותר  נעלה  הכי   הש הוא   אד שהרי  כו '" בשרו  בעור יהיה 
צרעת  הנעלה   באד שתהיה  יתכ ואי ואנוש , איש  מגבר
של  שהרע   ש ומסביר חמורות. הכי  מהטומאות שהיא 
אד של בפנימיותו  נכנס  ואינו  חיצוני  עניי הוא  הרע  לשו
מלבושיו "  בסו" בלבד  פסולת בבחינת בו  נמצא  אלא 
"הצדיק  אפילו  בימינו  כי  בזמננו  צרעת נגע  אי זה   ומטע
הרע לשו ולכאורה  בפנימיותו ". קצת הרע  עדיי והטוב 
ב .) טו , ערכי) חז"ל ושקלוהו  החמורות מהעבירות הוא 
כפר  ו "כאילו  יעבור" ואל "יהרג  שדינ עבירות שלוש  כנגד 
עצמו  מצד  הרע  לשו של הנ"ל בגדר מדבר  ש כי  בעיקר".
עלול  עצמו  שבדיבור שהרע  רק  לחברו  מזיק  אינו  שעדיי
שהוא  כתב  ולכ ,נמו  למקו ולהביאו  המדבר את למשו

מלבושיו ".  ש "בסו עניי
      

ויקרא 46) רבה מדרש הם: זה ומלבב  נאה סיום מקורות
פ "ו  נגעים ותוספתא א. וטז, ב , טו ערכין גמרא טז, פרשה

ה"ו.

ה'תשע"ח  אייר י"ב שישי יום 

   
ÔÈc (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ
.‰Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚ .˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc ( .‰c ˙‡ÓËÀ¿«ƒ»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»

.Ê ˙‡ÓË ÔÈc („ƒÀ¿«»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1
˘ÂÓÂÎ˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰‰‰Ë'Ò


אב 1) מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב  יבאר

חמה  וסריס  אדם וסריס  וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות
ושאר  היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס , טומטום
מקור  ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין
שלו  ראשונה וראייה הזב  וזוב  שהזיע , או שנעקר האשה
ורוקק  מוצץ  היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע , ושל

דם.

.‡f‰2‰f‰Â3‰cp‰Â4˙„ÏBi‰Â5„Á‡ Ïk  «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆»∆»
˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ ÔzÚa‡Ó6,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ . ≈«¿«¿»»≈¬«À¿¿«≈≈ƒ¿«»

LBÓe kLÓ ‡nËÓe ,‡OÓe ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓe¿«≈»»¿«»¿«»¿«≈ƒ¿»»
‰‡ÓË ‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÂÈzÁzÓ kÓe7‡nËÓe , ∆¿»ƒ«¿»¿∆»«À¿»¿«≈

ÛcÓ8Bab ÏÚ9. «»««

זב 2) יהיה כי  איש "איש ב ): טו, (ויקרא בתורה כתוב 
הזרע  כלי  אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו
בין  היכר סימני  הונא רב  מוסר ב  לה, נדה במסכת (ספורנו).

חולני . זוב  ובין הטבעי  האדם כי3)זרע  ואשה כה: שם
היא. טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב 

וטמאה 4) נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה האשה
ימים. כנידה 5)שבעת ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. עשר ארבעה טמאה נקבה טומאות,6)ויולדת ראשי 
הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים
נמנו  אלו ארבעה בלבד. ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו
בהקדמתו  ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק  כלים במסכת
הטומאות. אבות חלקי  עשר אחד מונה טהרות לספר

ומפורשים 7) טו) פרק  (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים
לקמן. מבוארים ופרטיהם ה פרק  זבים זבים 8)במשנה

נודף " "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק 
נגיעה. בלי  מרחוק  גבי9)שמורגש על הנמצאים דברים

הזב , לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב 
אוכלין  לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף  טמאים
דיני רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין,
ולאחר  הטומאה" אב  אותם "ועושה באמרו: ומושב  משכב 
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף  ומטמא מוסיף : מכאן

.„Á‡10‰Ê „Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Ê „Á‡Â ‰pË˜ ‰Ê ∆»»»¿«»¿∆»»»¿»¿∆»»»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ11Ò‡ ˙ÓÁÓ B‡12ÈzL ÏÚa Ê „Á‡Â , ≈¬««¿»≈¬«…∆¿∆»»««¿≈

˙Bi‡13‡nËÏ ‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË  LÏL ÏÚa B‡ ¿ƒ««»À¿«À»»»¿«≈
ÌÈÁ‡14. ¬≈ƒ

הבנת 10) תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
דין  עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות
ומושב . משכב  מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי  בעל אלא זב 
אחר  בזה ימים בשני  בין אחד ביום בין ראיות, שתי  ראה ב .
ואם  קרבנות, להבאת מחוץ  דבר לכל גמור זב  הוא הרי  זה,
טהרתו. אחרי  קרבנות להביא הוא מחוייב  ראיות שלוש ראה
בתקופה  ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג.
איסורי מהלכות ו בפרק  רבינו (לדעת לנידה נידה שבין
ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי  ימי  כל ביאה
ולתקופת  ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים
תקופת  שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה
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קכה                  
         

הרע לשו בדברי  חבירו  את מזיק  שהוא  האחד  . ענייני
וכו '. שנאה  או  קנאה  של רעות מידות מתו  הבאי שלו 
בו  שהמדבר עצמו  הדיבור מצד  הרע  לשו הוא  והשני 
הוא   שבאד הדיבור שכוח   הג כי  הרע  לתו עצמו  מוש
קשור  הוא  זאת בכל , האד את החוצה  המבטא  חיצוני  כח 
הרע לשו דיבור ולכ "מדבר" הוא  שתוארו   האד  לעצ

הרע . אל יותר עוד   האד את מוש
 הראשו האופ שהרי  , ממרי הדוגמא   " הרמב הביא  לכ
בה , שיי אינו  שמדבר הרע  לשו ידי  על חברו  היזק  של
אלא  בגנותו  דברה  "לא  בעצמו   " הרמב שמדגיש  וכמו 
שלא   וא כו ' דבריה  על כלל הקפיד  לא  ומשה  כו '" טעתה 

מיד . נענשה  למשה  היזק   שו גרמה 
קירות  "השתנו  שבתחילה  הרע  לשו על העונש  תו  ג זהו 
שבביתו , העור כלי  משתני ברשעו " "עמד   וא ביתו "
עשה  לא   וא שעליו   הבגדי משתני ברשעו " "עמד 
כניסת  לסדר  שמתאי ויצטרע " עורו  "משתנה  תשובה 
חיצוני עניי רק  זהו  בתחילה  הרע . לשו המדבר  באד הרע 
 הול ואח "כ  כלל באחר פוגע  שאינו  שלו  בדיבור הקשור

ממש . שמצטרע  עד  ועוד  עוד   באד ונטמע  הרע 
כי  אד" הפסוק  על אדמוה "ז דברי   ג יובנו  זה  בהסבר
יותר  נעלה  הכי   הש הוא   אד שהרי  כו '" בשרו  בעור יהיה 
צרעת  הנעלה   באד שתהיה  יתכ ואי ואנוש , איש  מגבר
של  שהרע   ש ומסביר חמורות. הכי  מהטומאות שהיא 
אד של בפנימיותו  נכנס  ואינו  חיצוני  עניי הוא  הרע  לשו
מלבושיו "  בסו" בלבד  פסולת בבחינת בו  נמצא  אלא 
"הצדיק  אפילו  בימינו  כי  בזמננו  צרעת נגע  אי זה   ומטע
הרע לשו ולכאורה  בפנימיותו ". קצת הרע  עדיי והטוב 
ב .) טו , ערכי) חז"ל ושקלוהו  החמורות מהעבירות הוא 
כפר  ו "כאילו  יעבור" ואל "יהרג  שדינ עבירות שלוש  כנגד 
עצמו  מצד  הרע  לשו של הנ"ל בגדר מדבר  ש כי  בעיקר".
עלול  עצמו  שבדיבור שהרע  רק  לחברו  מזיק  אינו  שעדיי
שהוא  כתב  ולכ ,נמו  למקו ולהביאו  המדבר את למשו

מלבושיו ".  ש "בסו עניי
      

ויקרא 46) רבה מדרש הם: זה ומלבב  נאה סיום מקורות
פ "ו  נגעים ותוספתא א. וטז, ב , טו ערכין גמרא טז, פרשה

ה"ו.

ה'תשע"ח  אייר י"ב שישי יום 

   
ÔÈc (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ
.‰Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚ .˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc ( .‰c ˙‡ÓËÀ¿«ƒ»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»

.Ê ˙‡ÓË ÔÈc („ƒÀ¿«»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1
˘ÂÓÂÎ˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰‰‰Ë'Ò


אב 1) מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב  יבאר

חמה  וסריס  אדם וסריס  וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות
ושאר  היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס , טומטום
מקור  ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין
שלו  ראשונה וראייה הזב  וזוב  שהזיע , או שנעקר האשה
ורוקק  מוצץ  היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע , ושל

דם.

.‡f‰2‰f‰Â3‰cp‰Â4˙„ÏBi‰Â5„Á‡ Ïk  «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆»∆»
˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ ÔzÚa‡Ó6,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ . ≈«¿«¿»»≈¬«À¿¿«≈≈ƒ¿«»

LBÓe kLÓ ‡nËÓe ,‡OÓe ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓe¿«≈»»¿«»¿«»¿«≈ƒ¿»»
‰‡ÓË ‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÂÈzÁzÓ kÓe7‡nËÓe , ∆¿»ƒ«¿»¿∆»«À¿»¿«≈

ÛcÓ8Bab ÏÚ9. «»««

זב 2) יהיה כי  איש "איש ב ): טו, (ויקרא בתורה כתוב 
הזרע  כלי  אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו
בין  היכר סימני  הונא רב  מוסר ב  לה, נדה במסכת (ספורנו).

חולני . זוב  ובין הטבעי  האדם כי3)זרע  ואשה כה: שם
היא. טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב 

וטמאה 4) נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה האשה
ימים. כנידה 5)שבעת ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. עשר ארבעה טמאה נקבה טומאות,6)ויולדת ראשי 
הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים
נמנו  אלו ארבעה בלבד. ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו
בהקדמתו  ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק  כלים במסכת
הטומאות. אבות חלקי  עשר אחד מונה טהרות לספר

ומפורשים 7) טו) פרק  (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים
לקמן. מבוארים ופרטיהם ה פרק  זבים זבים 8)במשנה

נודף " "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק 
נגיעה. בלי  מרחוק  גבי9)שמורגש על הנמצאים דברים

הזב , לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב 
אוכלין  לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף  טמאים
דיני רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין,
ולאחר  הטומאה" אב  אותם "ועושה באמרו: ומושב  משכב 
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף  ומטמא מוסיף : מכאן

.„Á‡10‰Ê „Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Ê „Á‡Â ‰pË˜ ‰Ê ∆»»»¿«»¿∆»»»¿»¿∆»»»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ11Ò‡ ˙ÓÁÓ B‡12ÈzL ÏÚa Ê „Á‡Â , ≈¬««¿»≈¬«…∆¿∆»»««¿≈

˙Bi‡13‡nËÏ ‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË  LÏL ÏÚa B‡ ¿ƒ««»À¿«À»»»¿«≈
ÌÈÁ‡14. ¬≈ƒ

הבנת 10) תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
דין  עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות
ומושב . משכב  מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי  בעל אלא זב 
אחר  בזה ימים בשני  בין אחד ביום בין ראיות, שתי  ראה ב .
ואם  קרבנות, להבאת מחוץ  דבר לכל גמור זב  הוא הרי  זה,
טהרתו. אחרי  קרבנות להביא הוא מחוייב  ראיות שלוש ראה
בתקופה  ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג.
איסורי מהלכות ו בפרק  רבינו (לדעת לנידה נידה שבין
ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי  ימי  כל ביאה
ולתקופת  ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים
תקופת  שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה
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היום  כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) וכן נידה
במקווה. טבילה אחר טהורה - בטהרה עבר ואם שלאחריו,
ושומרת  היום אותו כל טמאה השני , ביום גם ראתה אם ד.
מובן  טהורה. - בטהרה עבר ואם השלישי , יום כל היא
"שומרת  נקראת היא האלה המקרים ובשני  טבילה. שצריכה
יום  נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני  יום", כנגד יום
ביום  גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,
ימים  שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי 
קרבנות. מביאה היום ולמחרת שמיני , בליל וטובלת בטהרה

חיצונית.11) סיבה כל איזה 12)בלי  של השפעה ידי  על
זב  אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה

באונס . מטמא אחת.13)אינו ראייה לבעל פרט 
שונים 14) הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ביניהם

.‚‰OÚ ˙a ;‰ca ‰‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ ˙a ‰pË¿̃«»«∆»ƒ«¿»¿ƒ»«¬»»
‰ÈÊa  ÌÈÓÈ15‰‡nËÓ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ; »ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿∆»¿«¿»

dÏÚBa ˙‡16.‡a˙iL BÓk , ∆¬»¿∆ƒ¿»≈

ראתה 15) ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
ימים  שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם
זבה. תהיה ועשירי  תשיעי  שמיני , היינו, זה, אחר בזה

בתורה 16) ככתוב  ימים שבעת וליטמא הטומאה אב  להיות
וטמא  ... אותה איש ישכב  שכוב  "ואם כד): טו, (ויקרא
ודין  בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת

בה. כנוגע  בועלה

.„ÌÈb „Á‡Â .‰ÈÊa ‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ Ôa ÔË»̃»∆∆»ƒ«≈¿ƒ»¿∆»≈ƒ
„Á‡Â ÌÈ„ÚÂ17.‰ÈÊe ‰ca ÔÈ‡nhÓ Ï‡OÈ «¬»ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ובין.17) בין

.‰Ì„‡ ÒÈÒ18‰nÁ ÒÈÒ ,19‡Lk ‰ÈÊa ÔÈ‡nhÓ ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈ‡Èa‰«¿ƒƒ

אדם.18) ידי  על את 19)שנסתרס  שראה מיום סריס . נולד
ח ). פרק  יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס  הוא החמה

.ÂÔÏa ‰‡nhÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡20Ì„‡a LÈ‡‰ ‡ÏÂ ,21; ≈»ƒ»ƒ«¿»¿…∆¿…»ƒ¿…∆
.ÔÏa LÈ‡‰Â ,Ì„‡a ‰M‡‰ ‡l‡∆»»ƒ»¿…∆¿»ƒ¿…∆

לבנה.20) היא הזיבה אדומה.21)אם בזיבה

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚Bc‡Â23ÈÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B  À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ ÈÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k ÔÏa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡e25ÔÈÙBO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óez Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27 „Á‡k Ì„‡Â ÔÏ ‰‡ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óez‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBO28Ï‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡:Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰˜ „Ú ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú  ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â ÔÏa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ iÁ BÈ‡  «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â ÔÏa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ iÁ ‰Ê È‰  ‰‡L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני 

לחומרא. - תורה איסור ספק  וכל אשה ספק  אם 25)איש
הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו

קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם
טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף  ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים

וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי 
המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק  אין זה ובנידון

נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים
ואנדרוגינוס . וודאי .32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :Ó‡pL .‡OÓe ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .f‰Â33Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c eq‡ ÔÈÚa e‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.B‰Ë ‡e‰ È‰  ˜È Ì„ ‰˙‡ Ì‡ Ï‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»

‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‡Le dw BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»
„BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי  איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב  היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב  ירוק  "וכי  ח ): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב " עד וטמא  וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ Ì„ B˙B‡ È‰ ¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

B˜n‰L ,‰Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰B‰Ë38.ÌÁ‰ Cc Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי  דמיה נקווים שבו בגוף  המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה  ה

הטמא. בדם שנגעה מפני  אחד

.È˜ÚpL ‰M‡‰ B˜Ó39‰M‡‰  ı‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»
Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

˙BiÏbÓ41Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ 42dÈ‡ Ï‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»
‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ

.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני 
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב  הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב ). עד הנגיעה (יום ערב  טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰B‰Ë ‰M‡‰ È‰  ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»
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(44- טומאתה בימי  שלא למקור מחוץ  הבאים והנוזלים
טהורים.

.È,Êk ˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡  Ê ÏL BBÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË BBÊ :Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ Ê ÏL ‰BL‡ ‰i‡ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

ÚÊ ˙ÎLk ‡È‰ È‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ LiL ˙BLBn‰Â ˙BkLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
.ÌÈB‰Ë  ‰iM‰ ‰‡L „Ú ‰BL‡ ‰i‡ ‰‡MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡ Á‡ ‡l‡ Ê Èe˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌÈzLk ‰aÓ ˙Á‡ ‰‡ .‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰a46 ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ
l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰BÁ‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע  שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי  היינו, אחריה. וניגוב  טבילה כשיעור רצופה

בינוני . אדם של אמה ידי47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע  ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי 

זרע . כשכבת דינן הקודמות אבל זב ,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ ÚˆÓ ÏL ‰BL‡ ‰i‡¿ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ Ê ÏÎÂ Úeˆ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ BBÊ  eÓ‚ f ‰Ó :eÓb Êk Úev‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡‰ B˙i‡  ÚˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„ÈÎLÂ f‰ ˜„Á‡ Ïk  ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe BÚÊ ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰Bz ÔÈc ‰‡ÓË ‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓe ÚbÓa49f‰ ˜È ÈÎÂ :˜a ÓB‡ ‡e‰ È‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL LÙ‡ È‡ BÚÊ ˙ÎLÂ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe .B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב .49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk  ‰ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .Êk ‰‡ÓË ‡ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe BwÀ≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
‡L „Á‡Â f‰ „Á‡  f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,

.ÊË.‰‡ÓË ‡ Ô‰Ó ‰LÏL .Êa ÔÈ˜LÓ ‰ÚLzƒ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆«À¿»
„Á‡ Ïk .ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe ,BÚÊ ˙ÎLÂ ,Bw :Ô‰Â»≈À¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
.e‡aL BÓk ,‡e‰L ÏÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ el‡Ó≈≈¿«≈»»¿≈ƒ¿»∆¿∆≈«¿
,BÈÚ ˙ÚÓc :Ô‰ el‡Â .‰‡Óh‰ „ÏÂk Ô‰Ó ‰LÏL¿»≈∆ƒ¿««À¿»¿≈≈ƒ¿«≈

Â˙ÙbÓ Ì„Â52ÔÈ˜LÓk el‡Ó „Á‡ Ïk .‰M‡‰ ÏÁÂ , ¿««≈»…«¬≈»ƒ»»∆»≈≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË53ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ï‡ ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»»¬»¿«¿ƒ≈ƒ

.ÔÈB‰Ë Ô‰Ó ‰LÏLe .e‡aL BÓk ,ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿¿»≈∆¿ƒ
,epnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰ÁeÒ ‰ÁÏÂ ,B˙ÚÊ :Ô‰ el‡Â¿≈≈≈»¿≈»¿»«¿ƒƒ∆

ÂÈÁÂ f‰ ÔÓ ‰LÏL el‡ È‰ .ÈÚ‰Â54Ô˙BÓk55 ¿»¿ƒ¬≈≈¿»ƒ«»«¬≈»¿»
Ì„‡‰ ‡MÓ56BÚÈÂ BÁÈk .57BÈÂ58BlL Û‡‰ ÈÓe ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«∆

.ÔÈeLÁ Ô‰ ˜‰ ÏÏÎe ,c ÏÎÏ Bwk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿À¿»»»ƒ¿«»…≈¬ƒ
‰n‡ ÈtÓ ‡ˆBi‰ Ìc59Ô‰ È‰  ÂÈtÓ ˙˙BM‰ Ì„Â »«≈ƒƒ«»¿»«≈ƒƒ¬≈≈

‰Ê È‰  Ìc ˜˜BÂ ıˆBÓ ‰È‰ .B˙ÙbÓ Ìc ÏÏÎaƒ¿«««≈»»»≈¿≈»¬≈∆
‡Ïa BÏ LÙ‡ È‡ ıˆBnL Ìc‰L ;˜k ‡nËÓ¿«≈¿…∆«»∆≈ƒ∆¿»¿…

.˜ ÈÁeˆÁƒ̂¿≈…

שבגופו.52) מפצע  הזב  אבל 53)דם נגיעה , ידי  על 
רביעית. כששתה ויולדת.54)מטמאים נידה זבה

אלו.55) משקין כמו טהורים.56)דינם מאנשים
בגרון.57) חרחור או שיעול ידי  על מוציא שהאדם הליחה
מאליו.58) הפה מן הזב  הזכר.59)נוזל אבר

   1 
לח 1) מטמא אם זב  של וזובו ויולדת זבה נידה דם יבאר

שטווהו  פשתן או הזב  ממנה ששתה כוס  המסיט  ודין ויבש,
או  במים שנתערב  טמא רוק  או דם ודין בזה, וכיוצא נידה
כלי שואלין אם גויים, של רגלים במי  שנתערבו רגליו מי 
מימי שנעקרו שנתגיירה גויה או וזבה מקום, מכל רגלים מי 
ובנידה  בזיבה המטמאה היא מי  ודין והטילו, וטבלו רגליהן

ובלידה.

.‡‰c Ìc2Ï‡ ,LÈÂ ÁÏ ‡nËÓ ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ «ƒ»¿»»¿∆∆¿«≈«¿»≈¬»
Ïk ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ BÚÊ ˙ÎLÂ BwÂ Ê ÏL BBÊ∆»¿À¿ƒ¿««¿≈¿«≈∆»»
.‡nËÓ BÈ‡ È‡cÓ ˙BÈ LÈ Ï‡ ,ÁÏ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«¬»»≈≈ƒ«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBÙa Ô˙B‡ ÔÈBL Ì‡ ?‰nk „ÚÂ¿««»ƒƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈

ÁÏa ‡nËÓ ‰Ê È‰  ‰È‰L ˙BÓÎÏ ÊBÁÂ3eÈ‰ Ì‡ . ¿≈ƒ¿∆»»¬≈∆¿«≈¿«ƒ»
ÔÈLBt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙lÁ˙a ÔÈLBt ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»««ƒ∆≈»¿ƒ

ÔÙBÒa4.Ô‰ ‰Ïa˜ Èc el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ . ¿»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«»»≈

א.2) נד, טהור.3)נדה - יבש נשאר אלא חזר, לא ואם
המעתֿלעת 4) כל במשך פושרים המים היו שאם ואפשר

בן  יהודה כר' טהור. - אעפ "כ שהיה, לכמות חוזר היה
שגירסא  משמע  ומדבריו כסף ֿמשנה, (ראה א נו, שם נקוסה

משנהֿלמלך). וראה זו, בהלכה לפניו היתה אחרת

.ÔzLt5‰c ez‡ÂhL6BËÈÒn‰ 7B‰Ë8Ì‡Â . ƒ¿»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
ÁÏ ‰È‰9.‰Èt ˜ ÈtÓ ,‡nËÓ  »»«¿«≈ƒ¿≈…ƒ»

ה"ו.5) פ "ד טהרות להרטיב 6)תוספתא נשים של  ודרכן
טוויה. אגב  ברוקן החוטים בלי7)את ממקומו מזיזו

מפני "המסיטו" ונקט  לנוגע , והואֿהדין ישירה. נגיעה
בהיסט . גם מטמא שלח  להשמיענו הבאה, מפני8)הבבא

מטמא  אינו שרוק  הקודמת בהלכה ואמרנו נתייבש, שהרוק 
לח . כשהוא נתייבש 9)אלא לא שהרוק  כלומר,

נתייבש  שאפילו ואומר, יהודה ר' חולק  שם (בתוספתא
לשונו  נקט  ורבינו טמא. - מים ע "י  הפשתן ונתלחלח  הרוק 
עיין  לדעתו. שהתכוון להניח  יש ולפיכך תנאֿקמא, של

שם).

.‚B˙BzLÏ ‡lL CÏÓÂ ÒBk‰ Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈp‰L Ê»∆ƒƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿«∆…ƒ¿
B‰Ë ÒBk‰ ˙‡ ËÈÒn‰ 10Ïk f‰ epnÓ ‰˙L . «≈ƒ∆«»»»ƒ∆«»»

f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË BËÈÒn‰  ‡e‰L11. ∆«¿ƒ»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»

הכוס .10) על רוק  נשאר שמא חוששים ואין
שבפיו 11) רוק  קצת יתערב  שלא אי ֿאפשר שותה כשהאדם

ה"ג. פ "ה טהרות תוספתא המשקה. עם
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קכז                  
         

(44- טומאתה בימי  שלא למקור מחוץ  הבאים והנוזלים
טהורים.

.È,Êk ˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡  Ê ÏL BBÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË BBÊ :Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ Ê ÏL ‰BL‡ ‰i‡ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

ÚÊ ˙ÎLk ‡È‰ È‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ LiL ˙BLBn‰Â ˙BkLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
.ÌÈB‰Ë  ‰iM‰ ‰‡L „Ú ‰BL‡ ‰i‡ ‰‡MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡ Á‡ ‡l‡ Ê Èe˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌÈzLk ‰aÓ ˙Á‡ ‰‡ .‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰a46 ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ
l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰BÁ‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע  שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי  היינו, אחריה. וניגוב  טבילה כשיעור רצופה

בינוני . אדם של אמה ידי47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע  ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי 

זרע . כשכבת דינן הקודמות אבל זב ,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ ÚˆÓ ÏL ‰BL‡ ‰i‡¿ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ Ê ÏÎÂ Úeˆ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ BBÊ  eÓ‚ f ‰Ó :eÓb Êk Úev‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡‰ B˙i‡  ÚˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„ÈÎLÂ f‰ ˜„Á‡ Ïk  ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe BÚÊ ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰Bz ÔÈc ‰‡ÓË ‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓe ÚbÓa49f‰ ˜È ÈÎÂ :˜a ÓB‡ ‡e‰ È‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL LÙ‡ È‡ BÚÊ ˙ÎLÂ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe .B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב .49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk  ‰ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .Êk ‰‡ÓË ‡ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe BwÀ≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
‡L „Á‡Â f‰ „Á‡  f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,

.ÊË.‰‡ÓË ‡ Ô‰Ó ‰LÏL .Êa ÔÈ˜LÓ ‰ÚLzƒ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆«À¿»
„Á‡ Ïk .ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe ,BÚÊ ˙ÎLÂ ,Bw :Ô‰Â»≈À¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
.e‡aL BÓk ,‡e‰L ÏÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ el‡Ó≈≈¿«≈»»¿≈ƒ¿»∆¿∆≈«¿
,BÈÚ ˙ÚÓc :Ô‰ el‡Â .‰‡Óh‰ „ÏÂk Ô‰Ó ‰LÏL¿»≈∆ƒ¿««À¿»¿≈≈ƒ¿«≈

Â˙ÙbÓ Ì„Â52ÔÈ˜LÓk el‡Ó „Á‡ Ïk .‰M‡‰ ÏÁÂ , ¿««≈»…«¬≈»ƒ»»∆»≈≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË53ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ï‡ ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»»¬»¿«¿ƒ≈ƒ

.ÔÈB‰Ë Ô‰Ó ‰LÏLe .e‡aL BÓk ,ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿¿»≈∆¿ƒ
,epnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰ÁeÒ ‰ÁÏÂ ,B˙ÚÊ :Ô‰ el‡Â¿≈≈≈»¿≈»¿»«¿ƒƒ∆

ÂÈÁÂ f‰ ÔÓ ‰LÏL el‡ È‰ .ÈÚ‰Â54Ô˙BÓk55 ¿»¿ƒ¬≈≈¿»ƒ«»«¬≈»¿»
Ì„‡‰ ‡MÓ56BÚÈÂ BÁÈk .57BÈÂ58BlL Û‡‰ ÈÓe ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«∆

.ÔÈeLÁ Ô‰ ˜‰ ÏÏÎe ,c ÏÎÏ Bwk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿À¿»»»ƒ¿«»…≈¬ƒ
‰n‡ ÈtÓ ‡ˆBi‰ Ìc59Ô‰ È‰  ÂÈtÓ ˙˙BM‰ Ì„Â »«≈ƒƒ«»¿»«≈ƒƒ¬≈≈

‰Ê È‰  Ìc ˜˜BÂ ıˆBÓ ‰È‰ .B˙ÙbÓ Ìc ÏÏÎaƒ¿«««≈»»»≈¿≈»¬≈∆
‡Ïa BÏ LÙ‡ È‡ ıˆBnL Ìc‰L ;˜k ‡nËÓ¿«≈¿…∆«»∆≈ƒ∆¿»¿…

.˜ ÈÁeˆÁƒ̂¿≈…

שבגופו.52) מפצע  הזב  אבל 53)דם נגיעה , ידי  על 
רביעית. כששתה ויולדת.54)מטמאים נידה זבה

אלו.55) משקין כמו טהורים.56)דינם מאנשים
בגרון.57) חרחור או שיעול ידי  על מוציא שהאדם הליחה
מאליו.58) הפה מן הזב  הזכר.59)נוזל אבר

   1 
לח 1) מטמא אם זב  של וזובו ויולדת זבה נידה דם יבאר

שטווהו  פשתן או הזב  ממנה ששתה כוס  המסיט  ודין ויבש,
או  במים שנתערב  טמא רוק  או דם ודין בזה, וכיוצא נידה
כלי שואלין אם גויים, של רגלים במי  שנתערבו רגליו מי 
מימי שנעקרו שנתגיירה גויה או וזבה מקום, מכל רגלים מי 
ובנידה  בזיבה המטמאה היא מי  ודין והטילו, וטבלו רגליהן

ובלידה.

.‡‰c Ìc2Ï‡ ,LÈÂ ÁÏ ‡nËÓ ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ «ƒ»¿»»¿∆∆¿«≈«¿»≈¬»
Ïk ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ BÚÊ ˙ÎLÂ BwÂ Ê ÏL BBÊ∆»¿À¿ƒ¿««¿≈¿«≈∆»»
.‡nËÓ BÈ‡ È‡cÓ ˙BÈ LÈ Ï‡ ,ÁÏ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«¬»»≈≈ƒ«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBÙa Ô˙B‡ ÔÈBL Ì‡ ?‰nk „ÚÂ¿««»ƒƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈

ÁÏa ‡nËÓ ‰Ê È‰  ‰È‰L ˙BÓÎÏ ÊBÁÂ3eÈ‰ Ì‡ . ¿≈ƒ¿∆»»¬≈∆¿«≈¿«ƒ»
ÔÈLBt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙lÁ˙a ÔÈLBt ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»««ƒ∆≈»¿ƒ

ÔÙBÒa4.Ô‰ ‰Ïa˜ Èc el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ . ¿»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«»»≈

א.2) נד, טהור.3)נדה - יבש נשאר אלא חזר, לא ואם
המעתֿלעת 4) כל במשך פושרים המים היו שאם ואפשר

בן  יהודה כר' טהור. - אעפ "כ שהיה, לכמות חוזר היה
שגירסא  משמע  ומדבריו כסף ֿמשנה, (ראה א נו, שם נקוסה

משנהֿלמלך). וראה זו, בהלכה לפניו היתה אחרת

.ÔzLt5‰c ez‡ÂhL6BËÈÒn‰ 7B‰Ë8Ì‡Â . ƒ¿»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
ÁÏ ‰È‰9.‰Èt ˜ ÈtÓ ,‡nËÓ  »»«¿«≈ƒ¿≈…ƒ»

ה"ו.5) פ "ד טהרות להרטיב 6)תוספתא נשים של  ודרכן
טוויה. אגב  ברוקן החוטים בלי7)את ממקומו מזיזו

מפני "המסיטו" ונקט  לנוגע , והואֿהדין ישירה. נגיעה
בהיסט . גם מטמא שלח  להשמיענו הבאה, מפני8)הבבא

מטמא  אינו שרוק  הקודמת בהלכה ואמרנו נתייבש, שהרוק 
לח . כשהוא נתייבש 9)אלא לא שהרוק  כלומר,

נתייבש  שאפילו ואומר, יהודה ר' חולק  שם (בתוספתא
לשונו  נקט  ורבינו טמא. - מים ע "י  הפשתן ונתלחלח  הרוק 
עיין  לדעתו. שהתכוון להניח  יש ולפיכך תנאֿקמא, של

שם).

.‚B˙BzLÏ ‡lL CÏÓÂ ÒBk‰ Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈp‰L Ê»∆ƒƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿«∆…ƒ¿
B‰Ë ÒBk‰ ˙‡ ËÈÒn‰ 10Ïk f‰ epnÓ ‰˙L . «≈ƒ∆«»»»ƒ∆«»»

f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË BËÈÒn‰  ‡e‰L11. ∆«¿ƒ»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»

הכוס .10) על רוק  נשאר שמא חוששים ואין
שבפיו 11) רוק  קצת יתערב  שלא אי ֿאפשר שותה כשהאדם

ה"ג. פ "ה טהרות תוספתא המשקה. עם
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.„CLpL Ê12ÔËÈÒn‰  Ïˆa‰ ˙‡Â ˙t‰ ˙‡13 »∆»«∆««¿∆«»»«¿ƒ»
B‰Ë14ÔBÙÙÏn‰Â ˙eLÈw‰ ˙‡ CL .15ÔËÈÒn‰  »»«∆«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

.Ô‰a Ú˙n‰ f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»«ƒ¿»≈»∆

הבצל.13)שם.12) את או הפת הרוק 14)את שאין
יבש. דבר עם לחות.15)מתערב  הרבה בהם שיש

.‰ÔÈÏBt ÈtÏ˜16ÔÈÒBÓez ÈtÏ˜e17ÔˆˆwL18„BÚ‰ ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆¿»»»≈
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏkL ;‡ÓË ÔËÈÒn‰  ÌÈÎBk»ƒ«¿ƒ»»≈∆»»¿≈»ƒ

‡a˙iL BÓk ,Ô‰Èc ÏÎÏ ÌÈÊk19ÔÈtÏw‰ . ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔÈ˜ÂMaL20‰ Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ 21. ∆«¿»ƒ¿ƒ»∆««»…

שבע 17)שם.16) אותו ושולקים מר, שטעמו קטנית מין
סעודה  לקינוח  אותו אוכלים ואח "כ מרירותו להפיג פעמים

ב ). כד, ופירש 18)(ביצה "שפסקן". הגירסא בתוספתא,
בפיו. שקלפם ה"ו.19)הגר"א  אנו 20)לקמן ואין

גויים. של או ישראל של הם אם רוב 21)יודעים אם
רובם  ואם טמאים, – גויים הם לשוק  הקליפים מביאי 

טהורים. - יהודים

.ÂÌc22 ÂÈ‡Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈÓa Ú˙pL ‡ÓË »»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ»¿«¿»
ÔÈÈe B‰Ë Ì„a Ú˙ .B‰Ë Ïk‰23B˙B‡ ÔÈ‡B 24 «…»ƒ¿»≈¿»»¿«ƒƒ

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k25Ì‡ :ÌÈÓa Ú˙pL ‡ÓË ˜ ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈…»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ
Le˜ ‰È‰26‰ÁÓ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È‰  B˙ik »»»ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»

˜a Ú˙ .B‰Ë Ïk‰  ÂÈ‡Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈna««ƒƒ»¿«¿»«…»ƒ¿»≈¿…
ÂÈÏ‚ ÈÓ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B  Á‡«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈«¿»
Ïk‰  Ô‰È‡Ó eÏËa Ì‡ :ÌÈÓa eÚ˙pL ‡ÓË ÏL∆»≈∆ƒ¿»¿¿«ƒƒ»¿«¿≈∆«…
ÌÈÏ‚ ÈÓa B‡ ÔÈÈa Ú˙ .‡ÓË  Â‡Ï Ì‡Â ,B‰Ë»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿≈«¿«ƒ
ÈÓa eÚ˙ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B  ÔÈB‰Ë¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿»¿¿≈

‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ÌÈÏ‚27. «¿«ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ««»…
ÔÈÏÈËÓ ÌÈÎBk È„BÚÂ Ï‡OÈ eÈ‰L ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ¿ƒƒ
,‡ÓË Ïk‰  ÌÈÎBk È„BÚ  Ì‡ :Ì‰ÈÏ‚ ÈÓ ÌL»≈«¿≈∆ƒ…¿≈»ƒ«…»≈
Ïk‰  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;B‰Ë Ïk‰  Ï‡OÈ  Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»≈«…»∆¡»¿∆¡»«…
ÈÓa ‰Ê ÌÈÎBk „BÚ ÈÏ‚ ÈÓ Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .‡ÓË»≈¿≈ƒƒ¿»≈≈«¿≈≈»ƒ∆¿≈

.‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ‰Ê Ï‡OÈ ÈÏ‚«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ««»…

ה"ב .22) מתבטל 23)שם הדם מראה ואין אדום, יין
והיין.24)בהם. הטהור הדם מראה 25)את היה אם

טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתב ֿיד סמיך מפני27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒÁ30Ô‰ÈÏ‚ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰f‰ B‡ f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È‰  ‰iLe ‰BL‡ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈB‰Ë  ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ‡L ‡Ï È‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס .30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט 
הזב .

.Ë‰Ê34‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓ e˜ÚpL35ÈÓÈ ˙ÚL ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈh‰ Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰ÏËÂ ‰„ÈÂ ,‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰È˜Ú Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È‰ 36‰ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÎBk ˙„BÚ40‰ib˙Â ,‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓ e˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ÏhL Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰ÏËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„BÚ‰ ÈÏ‚ ÈÓk Ô‰ È‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰È˜Ú Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È‰Â ‰‡ÈˆÈ Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈB‰h‰ Ï‡OÈ ÈÏ‚«¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי 
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„Ú‰41‰„Ïe ‰ce ‰ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ï‡ ,Ï‡OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:Ó‡pL .‰Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ ÌzÓ‡Â Ï‡OÈ Èa Ï‡ eac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡OÈ Èa  Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ïk ÏÚ eÊb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B˜e ÌÈÎÊ ,Ô‰Èc ÏÎÏ ÌÈÊk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰˜p‰Â45Ï‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï  ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰Êb‰ wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,eÎÊ kLÓa ÌÈÎBk „BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
 Ô‰ÈÏÚ eÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

ÚÊ ˙ÎL ÏÚ eÊ‚ ‡Ï46BÚÊ ˙ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰Bz ÔÈ„k ‰B‰Ë ÌÈÎBk „BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈÊ eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È‰L .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙ÎLk ‰‡Óh‰ ‡ ÌÚÊ ˙ÎL ‰˙È‰  ‰Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«
ÈcÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL Á‡Óe .f‰ ÚÊ∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óez ‰ÈÏÚ ÛOÏ e‡BÈ ‡Ï ,ÌÈÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ
‰c Ì„Â ,ÌÈÎBk „BÚ ÏL BBfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙e ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈÎBk È„BÚ‰Â ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„BÚ‰ ˜Â ,f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚBe ,ÔkÓe ÔkLÓe ,Ô‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓe ÌÈÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk  ÌÈÎBk ˙„BÚÈcÓ ‰‡ÓË ‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óez‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰ÈcÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;c ÏÎÏ Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
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קכח                 
         

,‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓÎe dwk  ˙ÈÎp‰ Ì„Â .e‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»
LÈ ‡nËÓ BÈ‡Â ÁÏ ‡nËÓ51. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈

  

       
  

במקו רק  שיי הטומאה  עניי שכל הוא  הדבר  וטע
אלא  לשרות מתאוה  אינה  הטומאה ... "רוח  כי  הקדושה 
וחיות  יניקה  תוספת לקבל שתוכל כדי  הקדושה "  במקו
האמיתית  הטהרה  עניי  העול אומות אצל שיי אי ולכ
לא  שהרי   עליה לשרות מתאווה  הטומאה  רוח  אי כי 
של  תוכנה  ונמצא  וחיות, יניקה  תוספת  מה לקבל תוכל

לישראל. ומעלה  שבח  זו  הלכה 
אהבתי  אתכ "רק  כתיב  : האד לעבודת מזה  יש  והוראה 
כל  את  עליכ אפקוד  כ על האדמה  משפחות מכל
שיהיה  כדי  רק  הוא  " ב "עוונותיכ התכלית כי  " עוונותיכ
זכויות  סוג של עילוי  בו   ויתווס כזכויות" לו  נהפכו  "זדונות
אלא  כשלעצמה  הבריאה  מצד  כלל שיי שאינו  יותר נעלה 
"חטא " על כא שמדובר ופשיטא  . האד עבודת מצד  רק 
היינו  " חטאי שלמה  ובני  אני  "והייתי  כמו  חסרו מלשו
 עדיי גמור, צדיק  – ומעלתו  עבודתו  אחר  שג , חסרי
אלקי" ה ' אל וצועק  התשובה  עבודת של העילוי  לו  חסר
שהרי חסרונו  יתמלא  ואז משיח  כבר שיבוא  "ל דמי  אל

בתיובתא ". צדיקייא  לאתבא  אתא  "משיח 
       

א.41) א, פרשתא זבים פרק  כהנים' ו'תורת מ "א, פ "ב  זבים
א.42) א, פרשתא תזריע  פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב .44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ ), רומא בדפוס  אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע "פ  הנז': שבכת"י  זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י 
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב ", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי ).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב  "נקיים", המלה בפירוש
מדרבנן  שהרי  התורה", "מן המלים את הוסיף  ולפיכך
שהם  שכתבנו, כמו הוא הנכון הפירוש אולם מטמאים,

זוב ]. או דם ראו ולא חכמים.49)נקיים גזירת הכוונה כאן
ה"ז.50) פ "א למעלה ישראלית 51)ראה כדם שלא

שם. במשנה כביתֿהלל ויבש. לח  שמטמא

   1 
או 1) הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

דינן. ומה למפרע  הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת

.‡‰ck  ‰c ÏÚBa2‰‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ ‡e‰L , ≈ƒ»¿ƒ»∆»≈¬«À¿»
‡OÓ Ì„‡ ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ .‰Bz ÏL3 ∆»¿«≈≈ƒ¿«»¿«≈»»¿«»

Ëq‰a ‡nËÓe ,ÚbÓe4kÓe kLÓ ‡nËÓe , ¿«»¿«≈¿∆≈¿«≈ƒ¿»∆¿»
‰ck5. ¿ƒ»

אותה 2) איש ישכב  שכוב  "ואם כד): טו, (ויקרא שנאמר
כהנים' 'תורת כנדה, טמא הבועל פירוש, עליו". נדתה ותהי 

ה"ג. פ "ז, זבים הנדה,3)פרשת בועל את נשא הטהור אם
בו. נגע  שלא אע "פ  נטמא להיפך, אותו 4)או נשא ולא

משא  טומאת רבינו שלדעת ללמוד, יש (מכאן נטמא –
לך  אין כן, לא שאם הטומאה, את הניד לא אפילו  פירושה
בהקדמתו  ישראל' 'תפארת ראה היסט . שאינן משא

ו).לטהרות, ומרכב 5)אות משכב  שהרי  ממש, כנדה לא
כראשון  דינו נדה בועל ושל הטומאה, אב  הוא נדה של
ללמדנו, רק  והתכוון בה"ב , רבינו שמבאר כמו לטומאה,
נדה, כדין בהם נגע  שלא אע "פ  ומרכב  משכב  שמטמא
מה  יתבאר ששי  פרק  לקמן אחרים. בטמאים מהֿשאיןֿכן

כאן). משנהֿלמלך (ראה למרכב  משכב  בין

.‰c kLÓk BkÓe ‰c ÏÚBa kLÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿«ƒ»
‰c ÂÈÏÚ ‰ÒcL kn‰ B‡ kLn‰L .dkÓe∆¿»»∆«ƒ¿»«∆¿»∆»¿»»»ƒ»
BkÓe ‰c ÏÚBa kLÓe ,‰‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ »≈¬«À¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¿»

‰‡ÓË „ÏÂ 6ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚BpL ÌÈÏÎk , ¿«À¿»¿≈ƒ∆≈«»∆∆≈»¿«¿ƒ
‰nÏÂ .„Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»»

?dkLÓ ˙‡ÓhÓ BkLÓ ˙‡ÓË ‰Ú‚7ÈtÓ ƒ¿¿»À¿«ƒ¿»ƒÀ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈
‡ÓËÂ ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :‰c ÏÚBa Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»¿ƒƒ»»»»¿»≈
kLÈ L‡ kLn‰ Ïk :Ba Ó‡Â ;ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ¿∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«
,ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :Ó‡pL Á‡Ó .‡ÓËÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈««∆∆¡«¿ƒƒ»»»»
?Ó‡ ‰nÏÂ !?kLÓ ‡nËÓ ‡e‰L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆¿«≈ƒ¿»¿»»∆¡«

B˜z e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ8‰‡ÓhÓ ƒƒ«¿»»¿∆«»ƒ¿ƒÀ¿»
‰‡ÓËa B‡Ï˙e ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËlÓ ,‰eÓÁ¬»ƒ¿«≈»»¿≈ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,„ÏÂ BkLÓ ‰È‰iL ,‰l«̃»∆ƒ¿∆ƒ¿»»»¿…¿«≈»»¿≈ƒ
˙B„ÏÂ ‡Lk ,„Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿

.˙B‡Óh‰«À¿

ב .6) לב , עליו",7)נדה נדתה "ותהי  תורה: כתבה הלא
ממש? כנידה שדינו א.8)ומשמע  לג, שם

.‚Ú ‡a‰ „Á‡ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL ÏÚ B‡ ‰cp‰ Ï9 ∆»«»««ƒ»«∆∆¿∆∆
„Á‡ [.Ôk„k ‡lL ÔÈa Ôk„k ÔÈa] .˙„ÏBi‰ ÏÚ B‡««∆∆≈¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»

‰Ún‰10‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b ÔÈa .ÓBb‰ „Á‡Â ««¬∆¿∆»«≈≈»∆»««¿«»
ÏÚBa ÌeMÓ ‡nË˙Ó  ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÔÈa≈»»∆»««¿»ƒ¿«≈ƒ≈
ÚLz Ôa ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰cƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈∆≈«

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL11ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ ˙ÏÚp‰Â , »ƒ¿∆»¿«ƒ¿∆∆»¿»«»»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ12ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡  Ô‡kÓ ˙BÁt Ï‡ ; ¿∆»¬»»ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ

„ÏÂ ‡e‰L ,„Ïa ‰ca Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa≈ƒ»∆»ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆»»
Ba Ú‚Bk ‡e‰ È‰  f‰ ÏÚBa ÔÎÂ .‡ BÈ‡Â13. ¿≈»¿≈≈«»¬≈¿≈«

f‰ ÔÓ ˙ÏÚp‰ B‡ fa Ú‚Bp‰ „Á‡Â14. ¿∆»«≈««»«ƒ¿∆∆ƒ«»

וד.9) ג, דין בהערות ה"ב  פ "א למעלה 'תורת 10)ראה
ה"י . ביאה איסורי  מהל' פ "א ראה ה"א. שם כהנים'

א.11) מה, ב .12)נדה מד, א.13)שם עג, שם
מטמא 14) הזב  ואין בועלה, את מטמאה היא דרשו: שם

בועל. שהוא מה
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קכט                  
         

,‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓÎe dwk  ˙ÈÎp‰ Ì„Â .e‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»
LÈ ‡nËÓ BÈ‡Â ÁÏ ‡nËÓ51. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈

  

       
  

במקו רק  שיי הטומאה  עניי שכל הוא  הדבר  וטע
אלא  לשרות מתאוה  אינה  הטומאה ... "רוח  כי  הקדושה 
וחיות  יניקה  תוספת לקבל שתוכל כדי  הקדושה "  במקו
האמיתית  הטהרה  עניי  העול אומות אצל שיי אי ולכ
לא  שהרי   עליה לשרות מתאווה  הטומאה  רוח  אי כי 
של  תוכנה  ונמצא  וחיות, יניקה  תוספת  מה לקבל תוכל

לישראל. ומעלה  שבח  זו  הלכה 
אהבתי  אתכ "רק  כתיב  : האד לעבודת מזה  יש  והוראה 
כל  את  עליכ אפקוד  כ על האדמה  משפחות מכל
שיהיה  כדי  רק  הוא  " ב "עוונותיכ התכלית כי  " עוונותיכ
זכויות  סוג של עילוי  בו   ויתווס כזכויות" לו  נהפכו  "זדונות
אלא  כשלעצמה  הבריאה  מצד  כלל שיי שאינו  יותר נעלה 
"חטא " על כא שמדובר ופשיטא  . האד עבודת מצד  רק 
היינו  " חטאי שלמה  ובני  אני  "והייתי  כמו  חסרו מלשו
 עדיי גמור, צדיק  – ומעלתו  עבודתו  אחר  שג , חסרי
אלקי" ה ' אל וצועק  התשובה  עבודת של העילוי  לו  חסר
שהרי חסרונו  יתמלא  ואז משיח  כבר שיבוא  "ל דמי  אל

בתיובתא ". צדיקייא  לאתבא  אתא  "משיח 
       

א.41) א, פרשתא זבים פרק  כהנים' ו'תורת מ "א, פ "ב  זבים
א.42) א, פרשתא תזריע  פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב .44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ ), רומא בדפוס  אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע "פ  הנז': שבכת"י  זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י 
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב ", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי ).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב  "נקיים", המלה בפירוש
מדרבנן  שהרי  התורה", "מן המלים את הוסיף  ולפיכך
שהם  שכתבנו, כמו הוא הנכון הפירוש אולם מטמאים,

זוב ]. או דם ראו ולא חכמים.49)נקיים גזירת הכוונה כאן
ה"ז.50) פ "א למעלה ישראלית 51)ראה כדם שלא

שם. במשנה כביתֿהלל ויבש. לח  שמטמא

   1 
או 1) הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

דינן. ומה למפרע  הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת

.‡‰ck  ‰c ÏÚBa2‰‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ ‡e‰L , ≈ƒ»¿ƒ»∆»≈¬«À¿»
‡OÓ Ì„‡ ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ .‰Bz ÏL3 ∆»¿«≈≈ƒ¿«»¿«≈»»¿«»

Ëq‰a ‡nËÓe ,ÚbÓe4kÓe kLÓ ‡nËÓe , ¿«»¿«≈¿∆≈¿«≈ƒ¿»∆¿»
‰ck5. ¿ƒ»

אותה 2) איש ישכב  שכוב  "ואם כד): טו, (ויקרא שנאמר
כהנים' 'תורת כנדה, טמא הבועל פירוש, עליו". נדתה ותהי 

ה"ג. פ "ז, זבים הנדה,3)פרשת בועל את נשא הטהור אם
בו. נגע  שלא אע "פ  נטמא להיפך, אותו 4)או נשא ולא

משא  טומאת רבינו שלדעת ללמוד, יש (מכאן נטמא –
לך  אין כן, לא שאם הטומאה, את הניד לא אפילו  פירושה
בהקדמתו  ישראל' 'תפארת ראה היסט . שאינן משא

ו).לטהרות, ומרכב 5)אות משכב  שהרי  ממש, כנדה לא
כראשון  דינו נדה בועל ושל הטומאה, אב  הוא נדה של
ללמדנו, רק  והתכוון בה"ב , רבינו שמבאר כמו לטומאה,
נדה, כדין בהם נגע  שלא אע "פ  ומרכב  משכב  שמטמא
מה  יתבאר ששי  פרק  לקמן אחרים. בטמאים מהֿשאיןֿכן

כאן). משנהֿלמלך (ראה למרכב  משכב  בין

.‰c kLÓk BkÓe ‰c ÏÚBa kLÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿«ƒ»
‰c ÂÈÏÚ ‰ÒcL kn‰ B‡ kLn‰L .dkÓe∆¿»»∆«ƒ¿»«∆¿»∆»¿»»»ƒ»
BkÓe ‰c ÏÚBa kLÓe ,‰‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ »≈¬«À¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¿»

‰‡ÓË „ÏÂ 6ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚BpL ÌÈÏÎk , ¿«À¿»¿≈ƒ∆≈«»∆∆≈»¿«¿ƒ
‰nÏÂ .„Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»»

?dkLÓ ˙‡ÓhÓ BkLÓ ˙‡ÓË ‰Ú‚7ÈtÓ ƒ¿¿»À¿«ƒ¿»ƒÀ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈
‡ÓËÂ ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :‰c ÏÚBa Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»¿ƒƒ»»»»¿»≈
kLÈ L‡ kLn‰ Ïk :Ba Ó‡Â ;ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ¿∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«
,ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :Ó‡pL Á‡Ó .‡ÓËÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈««∆∆¡«¿ƒƒ»»»»
?Ó‡ ‰nÏÂ !?kLÓ ‡nËÓ ‡e‰L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆¿«≈ƒ¿»¿»»∆¡«

B˜z e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ8‰‡ÓhÓ ƒƒ«¿»»¿∆«»ƒ¿ƒÀ¿»
‰‡ÓËa B‡Ï˙e ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËlÓ ,‰eÓÁ¬»ƒ¿«≈»»¿≈ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,„ÏÂ BkLÓ ‰È‰iL ,‰l«̃»∆ƒ¿∆ƒ¿»»»¿…¿«≈»»¿≈ƒ
˙B„ÏÂ ‡Lk ,„Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿

.˙B‡Óh‰«À¿

ב .6) לב , עליו",7)נדה נדתה "ותהי  תורה: כתבה הלא
ממש? כנידה שדינו א.8)ומשמע  לג, שם

.‚Ú ‡a‰ „Á‡ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL ÏÚ B‡ ‰cp‰ Ï9 ∆»«»««ƒ»«∆∆¿∆∆
„Á‡ [.Ôk„k ‡lL ÔÈa Ôk„k ÔÈa] .˙„ÏBi‰ ÏÚ B‡««∆∆≈¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»

‰Ún‰10‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b ÔÈa .ÓBb‰ „Á‡Â ««¬∆¿∆»«≈≈»∆»««¿«»
ÏÚBa ÌeMÓ ‡nË˙Ó  ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÔÈa≈»»∆»««¿»ƒ¿«≈ƒ≈
ÚLz Ôa ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰cƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈∆≈«

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL11ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ ˙ÏÚp‰Â , »ƒ¿∆»¿«ƒ¿∆∆»¿»«»»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ12ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡  Ô‡kÓ ˙BÁt Ï‡ ; ¿∆»¬»»ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ

„ÏÂ ‡e‰L ,„Ïa ‰ca Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa≈ƒ»∆»ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆»»
Ba Ú‚Bk ‡e‰ È‰  f‰ ÏÚBa ÔÎÂ .‡ BÈ‡Â13. ¿≈»¿≈≈«»¬≈¿≈«

f‰ ÔÓ ˙ÏÚp‰ B‡ fa Ú‚Bp‰ „Á‡Â14. ¿∆»«≈««»«ƒ¿∆∆ƒ«»

וד.9) ג, דין בהערות ה"ב  פ "א למעלה 'תורת 10)ראה
ה"י . ביאה איסורי  מהל' פ "א ראה ה"א. שם כהנים'

א.11) מה, ב .12)נדה מד, א.13)שם עג, שם
מטמא 14) הזב  ואין בועלה, את מטמאה היא דרשו: שם

בועל. שהוא מה
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˙B‡nËÓ Ìlk  Ìc ‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¬»»À»¿«¿
‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÚÙÓÏ15e‰ÊÂ . ¿«¿≈«≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿∆

‰˙È‰L ‰M‡ ?„ˆÈk .‰cpaL ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡˜p‰«ƒ¿»≈≈¿≈∆«ƒ»≈«ƒ»∆»¿»
˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡Â ‰B‰Ë16˙ÈÁLa dÓˆÚ ‰˜„e , ¿»¿≈»∆∆»¿»«¿»¿«¬ƒ

‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„a ÌBi‰ ÈˆÁe ,‰B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»¿»«¬ƒ«»¿»«¿»»¿»
‰„È˜t ˙ÚMÓ ‰˙OÚL ˙B‰h‰ Ïk È‰  Ìc»¬≈»«¿»∆»¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÚÙÓÏ ˙B‡ÓË ‰iL ‰„È˜t ˙ÚL „Ú ‰BL‡17. ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«
ÌÈL Á‡Ïe ,‰B‰Ë ‰‡ˆÓe ÌBi‰ ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«»¿»¿»¿««¿«ƒ
˙B‰h‰ Ïk  Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡¿»»ƒ»¿»»¿»»»«¿»
ÌÈOÚ „Ú Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„aL ˙ÚÓ ‰˙OÚL∆»¿»≈≈∆»¿»»¿»»«∆¿ƒ

˙BÚL Úa‡Â18„ÚÂ .˙B‡ÓË ÚÙÓÏ19Á‡lL ¿«¿«»¿«¿≈«¿≈¿≈∆¿««
LÈÓLz‰ ÈÙlLÂ ,‰„È˜Ùk ‡e‰ È‰  LÈÓLz‰««¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈««¿ƒ

‰ÙÈ Ba ˙˜„Ba dÈ‡L ÈtÓ ,‰„È˜Ùk BÈ‡ 20. ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆∆»∆

לבדיקה.15) רוב 16)מבדיקה דם. לראיית קבוע  זמן
ראתה  ואם מסוים. ביום לחודש אחת דם רואות הנשים
רצופים, חדשים בשלושה בחודש יום באותו פעמים שלוש

זה. ביום וסת לה תיכף 17)נקבע  הדם בא שמא חוששים
בו. הרגישה ולא הראשונה הבדיקה אבל 18)אחרי 

אף ֿעלֿפי טהורות, – לעת מעת לפני  בהן שנגעה הטהרות
א. ב , נדה במשנה, כחכמים רב . זמן עצמה בדקה שלא

בו.19) שבדקה א.20)המטלית ה, שם

.‰ dzÒÂ ˙ÚLa Ìc ‰˙‡Â ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ƒ»∆≈»∆∆¿»¬»»ƒ¿«ƒ¿»
d˙ÚL dic21ÚÙÓÏ ‰‡ÓË dÈ‡Â22˙ÚL ÚÈb‰ . «»¿»»¿≈»¿≈»¿«¿≈«ƒƒ«¿«

dÓˆÚ ‰˜„a ÌÈÓÈ Á‡Ïe ,dÓˆÚ ‰˜„a ‡ÏÂ dzÒÂƒ¿»¿…»¿»«¿»¿««»ƒ»¿»«¿»
˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰Â ÚÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È‰  Ìc ‰‡ˆÓe»¿»»¬≈¿≈»¿«¿≈««¬≈ƒ¿∆¿«
‰eÓ‡‰ ˙B˙ÒÂ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊÂ .dzÒÂ ˙ÚMÓ ‰cƒ»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ¿«¿»»¬»
Á‡ ‰˜„aLk ‰B‰Ë dÓˆÚ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿ƒ»¿»«¿»¿»¿∆»¿»««

‰B‰Ë BÊ È‰  ˙Òe‰23. «∆∆¬≈¿»

וסתה 21) משעת בהן שנגעה הטהרות את רק  מטמאת
א. ב , שם משנה, והטעם,22)ואילך. א. לט , שם משנה,

הקבוע . בזמן בא שהדם מניחים -23)שאנו א טז, שם
שהלכה  למקובל בהתאם כרב  ופסק  ושמואל, רב  מחלוקת
הבדיקה  הוא: רב  של נימוקו באיסורים. שמואל נגד כרב 

הוסת. ביום דם בא שלא הוכיחה

.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈbz  »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒk Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙ÈeÓˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„k ‰ÈÈ‡ B‡ ‰ÈÏÚ „k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡Ï dkcL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡z Ck Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B‰h‰ Ïk 32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk  ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙BB‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»

˙Ú „Ú ˙B‡Ï dkcL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם
הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת
שיש  באשה שמדובר משמע  כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע  וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב . מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב  ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה  ומצאה  הווסת  בסוף  בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú ÚÙÓÏ ‰‡ÓË 35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
ÚÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË  »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú ÚÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú ÚÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È‰  «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב  ד, שם
פ "ט ). ביאה איסורי  בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני 

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע  בראייה שהרי 
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני  קורקוס , הר"י  בשם בכסף ֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב , זמן בכתם להרגיש

רב . זמן לפני  בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק  אחרי  בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני  שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב . נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק  ולא טרי 
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡k ÔÓ˙k 41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .ÚÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ
Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡ ÔÈa ,ÚÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ ÚÙÓÏ kÓe kLÓ ˙B‡nËÓ ¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.ÚÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓe Ôw ÔÎÂ .ÌÈ„‚e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ OÁ ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï‡ .ÚÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈
Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ ÚÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«

„Ïa43Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰  Ì˙k ‰‡B‰ Ï‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««
‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע  קבוע , וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ "ד חנינא כרבי  דם, ראיית כדין הכתם דין
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א. ה, שם כלי42)אנטיגנוס  לכלי . ומהודק  צמוד כיסוי 
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס 

וזבה. וזב  נדה ו,43)ע "י  שם ומושב . משכב  מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי  חכמים

.ËBn‡  dÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰L ˙aÚÓ¿À∆∆∆ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ
‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈

˙ÚÏ47e‡aL BÓk ÚÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿
˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50ÈcÓ Ïk‰  ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆
ÌÈL„˜Â ‰Óez51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬

L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ53Ï‡ .ÔÈÏBz  el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»
ÔÈÏeh‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óez‰ ˙‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ

‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ 55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈
,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰ÈcÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B ÏÚBe ,Ô‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓe ÔwÂ ÔkÓe ÔkLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚBe ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

È‡‰ ‡ˆiL56ÈcÓ ˙B‡ÓË ˙B‡ Ôlk  ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ¿ƒ

א.45) כח , שם הונא, רב  של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,
ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי  שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י  (ר"מ ) רומא בדפוס  כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק  המעתיק 

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע  וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי  מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע 
א. טז, שם רב , לדעת יצחק  בר נחמן כרב  מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ "ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י . שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק . שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק  הקפידו מהם ויש בקדשים,

קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף  שם.

העובר.56) של

ה'תשע"ח  אייר י"ג ש "ק יום 

   1 
תקנת 1) למפרע , מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר

כל  וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים
כתמים  הכשר מהגויים, או ישראל מבין הבאים הכתמים

דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים,

.‡Ô˙ÚL Ôic ÌÈL Úa‡2.ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â «¿«»ƒ«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«
‡È‰ BÊ È‡ .‰˜Êe ‰Ïe˙e ,‰˜ÈÓe ˙aÚÓ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿À∆∆¿ƒ»¿»¿≈»≈ƒ

daÚ kiMÓ ?˙aÚÓ3˙aÚÓ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ . ¿À∆∆ƒ∆À«À»»»¿»¿∆¿«¿À∆∆

Áe ‰ÏÈt‰ Ck Á‡Â ,Ìc ‰˙‡Â4BÈ‡L „ B‡ ¿»¬»»¿««»ƒƒ»«»»∆≈
d˙˜ÊÁa BÊ È‰  „ÏÂ5Á‡Â Ìc ‰˙‡ .d˙ÚL di„Â »»¬≈¿∆¿»»¿«»¿»»»¬»»¿««

daÚ k‰ Ck6ÏÎk ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ BÊ È‰  »À«À»»¬≈¿«¿»¿«¿≈«¿»
‰Úa‡Â ÌÈOÚ Ïk ?‰˜ÈÓ ‡È‰ BÊ È‡ .ÌÈLp‰«»ƒ≈ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»»
B‡ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a da ˙Ó elÙ‡ .‰„l‰ ÌBiÓ L„Á…∆ƒ«≈»¬ƒ≈¿»¿¿«∆
Ï‡ .d˙ÚL dic  ‰˜ÈÓÏ e‰˙˙ B‡ e‰˙ÏÓbL∆¿»«¿¿»«¿ƒ¿ƒ»«»¿»»¬»
‰˜ÈÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ‰Úa‡Â ÌÈOÚ Á‡««∆¿ƒ¿«¿»»…∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»

 ˙ÎÏB‰ÂBÊ È‡ .ÌÈLp‰ ÏÎk ÚÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È‰ ¿∆∆¬≈¿≈»¿«¿≈«¿»«»ƒ≈
˙Ïe˙a .‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL Ïk ?‰Ïe˙a ‡È‰ƒ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»¿«

ÌÈÓc7ÌÈÏe˙a ˙Ïe˙a ‡Ï ,eÓ‡8elÙ‡ ?„ˆÈk . »ƒ»¿…¿«¿ƒ≈«¬ƒ
ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡Â ˙‡O9‰˙‡Â ‰„ÏÈ B‡ , ƒ»¿»¬»»≈¬«ƒƒ»¿»¿»¬»

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú  ‰„Ï ˙ÓÁÓ Ìc»≈¬«≈»¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿«À¿»
‰ÈÏÚ eÚL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊ È‡ .d˙ÚL di„Â¿«»¿»»≈ƒ¿≈»…∆»¿»∆»
È‡Â .Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ»¿ƒ¿»¿…»¬»»¿≈
dÏ ˙B‡B˜ ‰È˙BÁL Ïk ?d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ‡È‰ BÊƒ»¿ƒ¿»…∆«¿∆»¿»

˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰ÈÙa ‰˜Ê10LÏL ‰ÈÏÚ eÚ . ¿≈»¿»∆»¿≈»«¿∆∆»¿»∆»»
˙BBÚ11˙BBÚ LÏL ‰ÈÏÚ eÚÂ eÊÁÂ ,‰˙‡Â¿»¬»¿»¿¿»¿»∆»»

˙È B‡ ˙BÁt B‡ ˙BÁ‡12ÏÎk ‡È‰ È‰  ‰˙‡Â ¬≈»»≈¿»¬»¬≈ƒ¿»
.ÚÙÓÏ ‰‡nËÓe ÌÈLp‰«»ƒ¿«¿»¿«¿≈«

ה).2) הלכה ג פרק  למעלה (ראה למפרע  טמאות אינן
העובר 3) שהכרת מאיר, רבי  בשם סומכוס  אמר ב  ה, שם

העיבור. תחילת אחר חדשים שלושה שלפוחית 4)היא
רוח . אומרים 5)מליאה אנו ואין מעוברת בחזקת

העיבור. את הפסיקה לראייתה.6)שההפלה סמוך
כן.7) לפני  דם ראתה נבעלה.8)שלא מחמת 9)שלא

בתולים. דם הם והדמים שהיא 10)בעילה, פי  על ואף 
יום.11)מתביישת. שלושים היא העונות 12)עונה ימי 

הראשונות. העונות לימי  בדיוק  מכוונות היו לא

.‰Ïe˙a13˙ÚÙBL elÙ‡ Ìc ‰˙‡L14‰ÚL Ïk ¿»∆»¬»»¬ƒ««»ƒ¿»
˙ÙÏB„ B‡15˙Á‡ ÌÚt BÊ È‰ 16‰˜ÒÙe Ìc ‰˙‡ . ∆∆¬≈««««»¬»»»¿»

.ÌÈÓÚt ÈzL BÊ È‰  ‰˙‡Â ‰ÊÁÂ¿»¿»¿»¬»¬≈¿≈¿»ƒ

דמים.13) הפסק .14)בתולת טיפה 15)בלי  אחר טיפה
ניכר. הפסק  שעתה.16)בלי  ודיה

.‚dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ˙˜Èz17ÌÚt Ìc ‰˙‡Â ˙B‡Ï ƒ…∆∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»»««
˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡ ;d˙ÚL dic  ‰iLe ‰BL‡ƒ»¿ƒ»«»¿»»»¬»««¿ƒƒ

ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ 18ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ eÚ] .19 ¿«¿¿«¿≈«»¿»∆»¿»√»ƒ
[d˙ÚL dic  ‰˙‡ Ck Á‡Â20‰LÏL ‰ÈÏÚ eÚ ; ¿««»»¬»«»¿»»»¿»∆»¿»

eÚ ;d˙ÚL dic  ‰˙‡ Ck Á‡Â ÌÈÁ‡ ÌÈL„Á√»ƒ¬≈ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
‰‡nËÓ  ‰˙‡Â ÌÈÁ‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»¿«¿»

ÚÙÓÏ21. ¿«¿≈«

טרם 17) או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
בתורת  הרשב "א מסוים. במקום שערות שתי  לה שצמחו
דינים  טעם מפרש כאן) משנה הכסף  (מביאו הארוך הבית
לה  אין לראות זמנה הגיע  שלא תינוקת סתם ואומר: אלה
מעיד  שאינו מקרה זה הרי  אחת פעם ראתה ואם נידות דמי 
ואינה  כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה, שינוי  על
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קלי                  
         

א. ה, שם כלי42)אנטיגנוס  לכלי . ומהודק  צמוד כיסוי 
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס 

וזבה. וזב  נדה ו,43)ע "י  שם ומושב . משכב  מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי  חכמים

.ËBn‡  dÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰L ˙aÚÓ¿À∆∆∆ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ
‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈

˙ÚÏ47e‡aL BÓk ÚÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿
˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50ÈcÓ Ïk‰  ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆
ÌÈL„˜Â ‰Óez51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬

L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ53Ï‡ .ÔÈÏBz  el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»
ÔÈÏeh‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óez‰ ˙‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ

‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ 55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈
,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰ÈcÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B ÏÚBe ,Ô‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓe ÔwÂ ÔkÓe ÔkLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚBe ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

È‡‰ ‡ˆiL56ÈcÓ ˙B‡ÓË ˙B‡ Ôlk  ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ¿ƒ

א.45) כח , שם הונא, רב  של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,
ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי  שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י  (ר"מ ) רומא בדפוס  כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק  המעתיק 

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע  וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי  מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע 
א. טז, שם רב , לדעת יצחק  בר נחמן כרב  מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ "ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י . שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק . שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק  הקפידו מהם ויש בקדשים,

קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף  שם.

העובר.56) של

ה'תשע"ח  אייר י"ג ש "ק יום 

   1 
תקנת 1) למפרע , מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר

כל  וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים
כתמים  הכשר מהגויים, או ישראל מבין הבאים הכתמים

דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים,

.‡Ô˙ÚL Ôic ÌÈL Úa‡2.ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â «¿«»ƒ«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«
‡È‰ BÊ È‡ .‰˜Êe ‰Ïe˙e ,‰˜ÈÓe ˙aÚÓ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿À∆∆¿ƒ»¿»¿≈»≈ƒ

daÚ kiMÓ ?˙aÚÓ3˙aÚÓ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ . ¿À∆∆ƒ∆À«À»»»¿»¿∆¿«¿À∆∆

Áe ‰ÏÈt‰ Ck Á‡Â ,Ìc ‰˙‡Â4BÈ‡L „ B‡ ¿»¬»»¿««»ƒƒ»«»»∆≈
d˙˜ÊÁa BÊ È‰  „ÏÂ5Á‡Â Ìc ‰˙‡ .d˙ÚL di„Â »»¬≈¿∆¿»»¿«»¿»»»¬»»¿««

daÚ k‰ Ck6ÏÎk ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ BÊ È‰  »À«À»»¬≈¿«¿»¿«¿≈«¿»
‰Úa‡Â ÌÈOÚ Ïk ?‰˜ÈÓ ‡È‰ BÊ È‡ .ÌÈLp‰«»ƒ≈ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»»
B‡ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a da ˙Ó elÙ‡ .‰„l‰ ÌBiÓ L„Á…∆ƒ«≈»¬ƒ≈¿»¿¿«∆
Ï‡ .d˙ÚL dic  ‰˜ÈÓÏ e‰˙˙ B‡ e‰˙ÏÓbL∆¿»«¿¿»«¿ƒ¿ƒ»«»¿»»¬»
‰˜ÈÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ‰Úa‡Â ÌÈOÚ Á‡««∆¿ƒ¿«¿»»…∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»

 ˙ÎÏB‰ÂBÊ È‡ .ÌÈLp‰ ÏÎk ÚÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È‰ ¿∆∆¬≈¿≈»¿«¿≈«¿»«»ƒ≈
˙Ïe˙a .‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL Ïk ?‰Ïe˙a ‡È‰ƒ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»¿«

ÌÈÓc7ÌÈÏe˙a ˙Ïe˙a ‡Ï ,eÓ‡8elÙ‡ ?„ˆÈk . »ƒ»¿…¿«¿ƒ≈«¬ƒ
ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡Â ˙‡O9‰˙‡Â ‰„ÏÈ B‡ , ƒ»¿»¬»»≈¬«ƒƒ»¿»¿»¬»

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú  ‰„Ï ˙ÓÁÓ Ìc»≈¬«≈»¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿«À¿»
‰ÈÏÚ eÚL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊ È‡ .d˙ÚL di„Â¿«»¿»»≈ƒ¿≈»…∆»¿»∆»
È‡Â .Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ»¿ƒ¿»¿…»¬»»¿≈
dÏ ˙B‡B˜ ‰È˙BÁL Ïk ?d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ‡È‰ BÊƒ»¿ƒ¿»…∆«¿∆»¿»

˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰ÈÙa ‰˜Ê10LÏL ‰ÈÏÚ eÚ . ¿≈»¿»∆»¿≈»«¿∆∆»¿»∆»»
˙BBÚ11˙BBÚ LÏL ‰ÈÏÚ eÚÂ eÊÁÂ ,‰˙‡Â¿»¬»¿»¿¿»¿»∆»»

˙È B‡ ˙BÁt B‡ ˙BÁ‡12ÏÎk ‡È‰ È‰  ‰˙‡Â ¬≈»»≈¿»¬»¬≈ƒ¿»
.ÚÙÓÏ ‰‡nËÓe ÌÈLp‰«»ƒ¿«¿»¿«¿≈«

ה).2) הלכה ג פרק  למעלה (ראה למפרע  טמאות אינן
העובר 3) שהכרת מאיר, רבי  בשם סומכוס  אמר ב  ה, שם

העיבור. תחילת אחר חדשים שלושה שלפוחית 4)היא
רוח . אומרים 5)מליאה אנו ואין מעוברת בחזקת

העיבור. את הפסיקה לראייתה.6)שההפלה סמוך
כן.7) לפני  דם ראתה נבעלה.8)שלא מחמת 9)שלא

בתולים. דם הם והדמים שהיא 10)בעילה, פי  על ואף 
יום.11)מתביישת. שלושים היא העונות 12)עונה ימי 

הראשונות. העונות לימי  בדיוק  מכוונות היו לא

.‰Ïe˙a13˙ÚÙBL elÙ‡ Ìc ‰˙‡L14‰ÚL Ïk ¿»∆»¬»»¬ƒ««»ƒ¿»
˙ÙÏB„ B‡15˙Á‡ ÌÚt BÊ È‰ 16‰˜ÒÙe Ìc ‰˙‡ . ∆∆¬≈««««»¬»»»¿»

.ÌÈÓÚt ÈzL BÊ È‰  ‰˙‡Â ‰ÊÁÂ¿»¿»¿»¬»¬≈¿≈¿»ƒ

דמים.13) הפסק .14)בתולת טיפה 15)בלי  אחר טיפה
ניכר. הפסק  שעתה.16)בלי  ודיה

.‚dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ˙˜Èz17ÌÚt Ìc ‰˙‡Â ˙B‡Ï ƒ…∆∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»»««
˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡ ;d˙ÚL dic  ‰iLe ‰BL‡ƒ»¿ƒ»«»¿»»»¬»««¿ƒƒ

ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ 18ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ eÚ] .19 ¿«¿¿«¿≈«»¿»∆»¿»√»ƒ
[d˙ÚL dic  ‰˙‡ Ck Á‡Â20‰LÏL ‰ÈÏÚ eÚ ; ¿««»»¬»«»¿»»»¿»∆»¿»

eÚ ;d˙ÚL dic  ‰˙‡ Ck Á‡Â ÌÈÁ‡ ÌÈL„Á√»ƒ¬≈ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
‰‡nËÓ  ‰˙‡Â ÌÈÁ‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»¿«¿»

ÚÙÓÏ21. ¿«¿≈«

טרם 17) או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
בתורת  הרשב "א מסוים. במקום שערות שתי  לה שצמחו
דינים  טעם מפרש כאן) משנה הכסף  (מביאו הארוך הבית
לה  אין לראות זמנה הגיע  שלא תינוקת סתם ואומר: אלה
מעיד  שאינו מקרה זה הרי  אחת פעם ראתה ואם נידות דמי 
ואינה  כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה, שינוי  על
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פעם  כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת
שאינה  להן שקדמה הראשונה על השתיים מעידות שלישית

נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה או 18)מקרה לעת מעת
שתי אבל שלישית, בראיה והמדובר לפקידה. מפקידה
פי על אף  שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות הראיות
מפני דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר
בתינוקת. בה הקילו התורה מן אינה למפרע  שהטומאה

דמיה.19) נסתלקו אומרים  אנו ראיה, נידונה 20)בלי 
ראשונה. הראיות 21)כראיה שתי  אבל השלישית, בראיה

למפרע . מטמאות אינן הראשונות

.„‰BL‡ ÌÚt ‰˙‡Â ˙B‡Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ˙˜Èzƒ…∆∆ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»««ƒ»
ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ  ‰iL ;d˙ÚL dic 22eÚ . «»¿»»¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈«»¿

ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ23dic  ‰˙‡ Ck Á‡Â »∆»¿»√»ƒ¿««»»¬»«»
d˙ÚL24Á‡Â ÌÈÁ‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ eÚ ; ¿»»»¿»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿««

ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ  ‰˙‡ Ck25. »»¬»¿«¿»¿«¿≈«

עשרה 22) משתים כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע  אם
נידה  דמי  שערות, שתי  לה וצמחו ולמעלה אחד ויום שנים
לדבר  בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה מצויים

זה. בפרק  א שבהלכה דמים בתולת היא וזו ללא 23)זה
לנידות 24)ראיה. עדיין הגיעה שלא מוכיח  הזה ההפסק 

שלה.25)קבועה. וסת הוא שכך אנו אומרים

.‰ÌpÓÊ ÚÈb‰L ‰Ïe˙e ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿»∆ƒƒ«¿«»
ÌÚt e‡ ;Ô˙ÚL Ôic  ‰BL‡ ‰i‡ e‡L ˙B‡Ïƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«»¿»»»««
.e‡aL BÓk ,ÌÈLp‰ ÏÎk ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ  ‰iL¿ƒ»¿«¿¿«¿≈«¿»«»ƒ¿∆≈«¿

Ò‡a ‰BL‡‰ e‡ Ì‡Â26.Ô˙ÚL Ôic ‰iMa Û‡  ¿ƒ»»ƒ»¿…∆««¿ƒ»«»¿»»

באונס 26) שראייה פי  על אף  נבהלה. או שקפצה כגון
דמים. סילוק  מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה,

.Â‰ÈÏÚ eÚÂ Ìc ‰˙‡L ‰˜ÈÓ B‡ ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»∆»¬»»¿»¿»∆»
eÚ ;d˙ÚL dic  ‰˙‡ Ck Á‡Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
,‰iL ÌÚt ‰˙‡Â ÌÈÁ‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»««¿ƒ»
˙B‡nËÓ  ‰BL‡ ‰i‡Ï ˙ÈLÈÏL ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿«¿

ÚÙÓÏ27‰Ë Ìc Á‡ Ì„ ‰‡B‰ .28ÌÈOÚ CB˙a ¿«¿≈«»»»«««…«¿∆¿ƒ
˙BÚL Úa‡Â29Û‡ ,d˙ÚL dicL ÏÎÂ .d˙ÚL dic  ¿«¿«»«»¿»»¿…∆«»¿»»«

˜czL ‰ÎÈˆ  ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿…
;˙ÁaLÓ  ˜cÏ ‰an‰ ‰M‡ ÏÎÂ .„ÈÓz dÓˆÚ«¿»»ƒ¿»ƒ»««¿»ƒ¿…¿À««
‰˜È„a‰ ÔÈ‡L ,‰Ë Ìc ÏÚ ˙LBÈÂ ‰cp‰ ÔÓ ıeÁƒ«ƒ»¿∆∆««…«∆≈«¿ƒ»

ÌeÏk Ô‰Ï ˙ÏÚBÓ30. ∆∆»∆¿

או 27) מעוברת אומר, יוסי  "רבי  שנינו: ב ) (ז, שם במשנה
שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו  מניקה
עליה  עברו כן ואחרי  דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
בראייה  ואומר: ממשיך יוסי  ורבי  ראתה, ולא עונות שלוש
כפירוש  לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה אבל ראשונה,

יום 28)רש"י . עד זכר ללידת שמיני  מיום יולדת של דם
נקרא  שמונים עד נקיבה ללידת עשר חמישה ומיום ארבעים

מטמא. ואינו טוהר טוהר.29)דם דם ימי  שנגמרו משעה
נשארת 30) היא כלום תמצא לא אם אפילו נידות בימי 

טהורה  היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי  בטומאתה,
מיותרת. הבדיקה ולפיכך

.Ê˙B˜„Ba ˙BÈ‰Ï Ï‡OÈ ˙BÏ Ô‰Ï ewz ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿
˙ÈÁLa ,ÌBÈ ÏÎa ÔÓˆÚ31ÏL ˙B‰Ë ÈtÓ «¿»¿»¿«¬ƒƒ¿≈¿»∆

˙ÈÚ32˙ÈÚe ,33˙ÈÁL ÏL ˙B‰Ë ÈtÓ34ÏÎÂ . «¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿»∆«¬ƒ¿»
‰Óez ˙ÏÎB‡35‰Óe˙a ˙ÏÎB‡L ‰ÚLa ˙˜„Ba36, ∆∆¿»∆∆¿»»∆∆∆ƒ¿»

˙BÚL ‰ÚLa ˙˜„Ba ‰M‡ ÏÎÂ37d˙hÓ LnLÏ ¿»ƒ»∆∆¿»»∆∆∆¿«≈ƒ»»
˙B‰h‰ ÈtÓ38˙B‰Ëa ˙˜ÒBÚ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ƒ¿≈«¿»¬»ƒ…»¿»∆∆ƒ¿»

LiL ÌÈLp‰ ÏkL ;dÏÚÏ ‰˜È„a ‰ÎÈˆ dÈ‡ ≈»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»∆»«»ƒ∆≈
˙ÒÂ Ô‰Ï39Ô‰ÈÏÚÏ ‰‰Ë ˙˜ÊÁa 40e‡aL BÓk , »∆∆∆¿∆¿«»√»¿«¿≈∆¿∆≈«¿

.‰c ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ»

לבדוק .31) תבדוק 32)צריכה לא אם שעבר, הערב 
הטהרות  כל למפרע  ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית

האחרונה. הבדיקה אחר בודקת.33)שעשתה
היום.34) במשך בהן נישאה 35)שנגעה שלא כהן בת

הכנענית. ושפחתו כהן אשת ללוי , או וטמא 36)לישראל
תרומה. לאכול תשמיש.37)אסור לפני שם 38)כלומר,

תשמיש  אחר עצמה לבדוק  צריכה שהיא מפני  פירוש, ב . יא,
חייבוה  תשמיש מחמת דם ראתה שמא הטהרות, מפני 

תשמיש. לפני  היינו לבעלה, גם קבוע 39)לבדוק  זמן
נידות. דם קבוע 40)לראיית וסת לה שאין שאשה משמע ,

וכן  בטהרות עוסקת שאינה פי  על אף  לבעלה לבדוק  חייבת
ט . הלכה ביאה איסורי  מהלכות ד בפרק  בפירוש רבינו פסק 

.ÁÔ˜ÙÏ eÚÈb‰ ‡lL Ï‡OÈ ˙Ba ˙˜ÊÁ41˙˜ÊÁa ∆¿«¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿«
‰‰Ë42eÚÈb‰MÓ Ï‡ ;Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â , »√»¿≈«»ƒ¿»¬»ƒ∆ƒƒ

‰˜È„a ˙BÎÈˆ Ô˜ÙÏ43.Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»

הלכה 41) למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע  שלא
דבר.42)ד. לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

הבחינה 43) ולא נידות דם ממנה זב  שכבר אנו, מניחים
שאינה  זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר

אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה

.Ë˙LÁ‰44,ÈÏÁa dzÚ„ ‰ÙËpL ÈÓe ‰ËBM‰Â «≈∆∆¿«»ƒ∆ƒ¿¿»«¿»¿…ƒ
Ô˙B‡ ˙Bw˙Ó ˙BÁ˜t Ô‰Ï LÈ Ì‡45el‡ È‰  ƒ≈»∆ƒ¿¿«¿»¬≈≈
.‰Óe˙a ˙BÏÎB‡¿ƒ¿»

כשוטה.44) ודינה מדברת ואינה שומעת אינה
טבילה.45) צריכה היא אם אותן ומטבילות בודקות

.ÈÌÈÓ˙k‰ Ïk46Ï‡OÈ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰47˙˜ÊÁa  »«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆¿«
˙˜ÊÁa  ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿«»ƒƒ≈»¿≈»ƒ¿∆¿«

ÔÈB‰Ë48‡lL ,ÌÈB‰Ë  Ï‡OÈ ÈÚa ÌÈ‡ˆÓp‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ∆…
ÔÈÚÈˆÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÓ˙k CÈÏL‰Ï Ï‡OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿≈∆∆»«¿ƒƒ

Ì˙B‡49 ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈBÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈB‰Ë50˙Èa ˙BÈÒe ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰‡Óh‰51e‡aL BÓk ,˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ÔlÎÂ .52. «À¿»¿À»À¿»»¿»≈¿∆≈«¿

דם.46) כתמי  שעליהם מבין 47)בגדים שבאו ראינו
שגזרו 48)ישראל. פי  על אף  כתמיהן, על טומאה גזרו לא

ט ). הלכה ג פרק  למעלה (ראה דמן יש 49)על ולפיכך
הם. גויות שכתמי  מוצנע .50)להניח  מקום שהם

שם).51) (רש"י  טומאתן בימי  לנשים מיוחד חדר
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קלב                 
         

הוא,52) הספק  א. הלכה ביאה איסורי  מהלכות ט  בפרק 
מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא

טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰ÚL »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
 Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ Ú ÔÈa  Ck Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È‰  ÏÏk Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È‰  ‰‰k B‡ Ú Ì‡Â ;Ú∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ eÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk  È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .k BÓeML∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰ÚL ÂÈÏÚ ÈÚ‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי  פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע  זה "הרי  עבר לא שאם בפירוש, כתוב 
כן  ואם צבע " הוא "הרי  כאן: כותב  עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני  משנה, בכסף  ופירש טבילה? צריך למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק  הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני  כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני  כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני  הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי  גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני  אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי  שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי  (רב  שכזו

.È„‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈÈÚÓ  Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
Ì‡ :ÚÊ ˙ÎL Ba ‰„‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰ÚLƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ

L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba 58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59 »»»»¿¿««¿ƒ»»»
‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע , אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט  של בחודו עובר

המחט . יתעכב  הזרע  למקום וכשיגיע  ישן 59)הבגד בגד
לעיני60)שנשחק . חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע  המקום אבל שחוק , שהבגד מפני  המסתכל
עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא

בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙ÚL Ì˙k‰ ÏÚ ÈÚ‰ Ck Á‡Â ,˙B‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
,˙BB‰Ë ‰OÚL ˙B‰h‰Â ,Úˆ ‰Ê È‰  Ú ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆∆«¿«¿»∆»»¿
B‡ Ì˙k‰ Ú Ì‡Â .˙Á‡ ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ«««∆∆¿ƒ»««∆∆

˙B‡ÓË ˙B‰h‰Â ,Ì˙k ‰Ê È‰  BÈÚ ‰‰k62È‰L , »»≈¬≈∆∆∆¿«¿»¿≈∆¬≈
ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈˆÂ ,BÈÒ‰Ï Ì˙k‰ ÏÚ „Èt˜‰ƒ¿ƒ««∆∆«¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««

.B‰ËÏ ‰iL¿ƒ»¿«¬

יא 61) בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי 
לפני גבו על שנעשו הטהרות דיני  מפני  כאן והוכפלו

שם. נאמרו שלא שהמדובר 62)הכיבוס , משמע  מלשונו
שנעשו  אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני  שנעשו בטהרות

טמאות. - הטבילה לפני  הכביסה אחר

.„È,Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓÒ ‰ML ÂÈÏÚ ÈÚ‰L Ì˙k∆∆∆∆¡ƒ»»ƒ»«¿»ƒ¿…»«
ÔBtˆ ÂÈÏÚ ÈÚ‰ Ck Á‡Â63˙B‰h‰ È‰  ÚÂ ¿««»∆¡ƒ»»«¿»«¬≈«¿»

ÈÚÓ ÔBtv‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙B‡ÓË ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»¿≈««ƒ∆«««¬ƒ
Úv‰64 ÔÈÓÓq‰ ˙ÚL ÂÈÏÚ ÈÚ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «∆«ƒ¿…∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ

Ì˙k ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰65ÈÚÈM‰ ÈÚ‰ el‡ ‡nLÂ , ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿∆»ƒ∆¡ƒ«¿ƒƒ
,Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓq‰ ˙ÚL ÂÈÏÚ ÈÚ‰ .BÚ ‰È‰»»≈∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ¿…»«

ÚÂ ‰iL ÌÚt ÂÈÏÚ ÔÈÚ‰Â ÊÁÂ66˙B‰h‰ Ïk  ¿»«¿∆¡ƒ»»»««¿ƒ»¿»«»«¿»
‰iLÏ ‰BL‡ ˙ÒaÎz ÔÈa ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ¿ƒ»

˙BB‰Ë67Á‡ ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B‰h‰ ÏÎÂ , ¿¿»«¿»∆«¬««»««
‡e‰L BzÚ„ ‰l‚Â ÏÈ‡B‰ ;˙B‡ÓË ‰iL ˙ÒaÎzƒ¿…∆¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆
‡ÓË ‰Ê È‰  BÓeM ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆBÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»¿∆¿ƒƒ¬≈∆»≈

BÏhiL „Ú68Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k .BÏÈaËÈÂ «∆¿«¿¿«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰ ‰Ó Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL ÔÈÓÓq‰ ˙ÚL ‰‡Èaƒ»ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆»≈

.Ô˙B‡ ÔÈÈÚÓ C‡È‰Â¿≈««¬ƒƒ»

סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: ואם 64)רש"י 
איסורי מהלכות ט  פרק  (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן

שם). משנה ומגיד לו הלכה שחכמים 65)ביאה מכיוון
הבדיקה. אותה בלי  לטהרו אין בדיקה הצריכו

עבר,66) ולא סימנין שבעה עליו "העביר שם: ברייתא
רבי ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן
לשנייה  ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה עבר 67)אבל
הקפדתו  אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא,
טהורים  ראשון כיבוס  שלפני  [והטהרות לטמא. מועילה
שהרי הבגד, לנקות הקפדה מוכיח  אינו זה שכיבוס  מפני 

יועיל]. לא שהכיבוס  רוצה את 68)הוא גם שיבטל
שנשאר. הרישום

.ÂËÌ„ ‰pnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰˙nL ‰M‡‰69‡nËÓ  »ƒ»∆≈»¿»¿»ƒ∆»»¿«≈
Ì˙k ÌeMÓ70‡ÓË BÓB˜Ó B˜n‰L ,71Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆∆∆«»¿»≈««ƒ
Ìc‰ ‡ˆiL72ÏÈ‡B‰ ,‰c Ô‡k ÔÈ‡Â ‰˙nL Á‡ ∆»»«»««∆≈»¿≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓ˙k ˙‡ÓË ‡nËÓ  ‡ˆÈ ‡ÓË ÌB˜nÓe73Ì‡Â . ƒ»»≈»»¿«≈À¿«¿»ƒ¿ƒ
Ï‰‡a ‡nËÓ  ˙ÈÚÈ Ba ‰È‰74ÌeMÓ ‡nËÓe »»¿ƒƒ¿«≈¿…∆¿«≈ƒ

Ì˙k75. ∆∆

שהוא.69) כל נידות.70)אפילו דם משום כלומר,
הטומאה.71) אב  הוא בו הנמצא שנעקר 72)וכל פירוש,

לבית  ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו
ממש  נידה זו הרי  לגופה חוץ  יצא שלא פי  על אף  החיצון,

ב ). הלכה ביאה איסורי  מהלכות ה פרק  טומאת 73)(ראה
טומאה 74)נידות. לקבל הראוי  דבר כל מת. טומאת

הזיית  וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא
כמת  זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר

מת 75)שלם. ממש. כנידה ומרכב  ומושב  משכב  לטמא
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הוא,52) הספק  א. הלכה ביאה איסורי  מהלכות ט  בפרק 
מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא

טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰ÚL »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
 Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ Ú ÔÈa  Ck Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È‰  ÏÏk Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È‰  ‰‰k B‡ Ú Ì‡Â ;Ú∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ eÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk  È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .k BÓeML∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰ÚL ÂÈÏÚ ÈÚ‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי  פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע  זה "הרי  עבר לא שאם בפירוש, כתוב 
כן  ואם צבע " הוא "הרי  כאן: כותב  עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני  משנה, בכסף  ופירש טבילה? צריך למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק  הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני  כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני  כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני  הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי  גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני  אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי  שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי  (רב  שכזו

.È„‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈÈÚÓ  Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
Ì‡ :ÚÊ ˙ÎL Ba ‰„‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰ÚLƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ

L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba 58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59 »»»»¿¿««¿ƒ»»»
‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע , אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט  של בחודו עובר

המחט . יתעכב  הזרע  למקום וכשיגיע  ישן 59)הבגד בגד
לעיני60)שנשחק . חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע  המקום אבל שחוק , שהבגד מפני  המסתכל
עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא

בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙ÚL Ì˙k‰ ÏÚ ÈÚ‰ Ck Á‡Â ,˙B‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
,˙BB‰Ë ‰OÚL ˙B‰h‰Â ,Úˆ ‰Ê È‰  Ú ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆∆«¿«¿»∆»»¿
B‡ Ì˙k‰ Ú Ì‡Â .˙Á‡ ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ«««∆∆¿ƒ»««∆∆

˙B‡ÓË ˙B‰h‰Â ,Ì˙k ‰Ê È‰  BÈÚ ‰‰k62È‰L , »»≈¬≈∆∆∆¿«¿»¿≈∆¬≈
ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈˆÂ ,BÈÒ‰Ï Ì˙k‰ ÏÚ „Èt˜‰ƒ¿ƒ««∆∆«¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««

.B‰ËÏ ‰iL¿ƒ»¿«¬

יא 61) בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי 
לפני גבו על שנעשו הטהרות דיני  מפני  כאן והוכפלו

שם. נאמרו שלא שהמדובר 62)הכיבוס , משמע  מלשונו
שנעשו  אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני  שנעשו בטהרות

טמאות. - הטבילה לפני  הכביסה אחר

.„È,Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓÒ ‰ML ÂÈÏÚ ÈÚ‰L Ì˙k∆∆∆∆¡ƒ»»ƒ»«¿»ƒ¿…»«
ÔBtˆ ÂÈÏÚ ÈÚ‰ Ck Á‡Â63˙B‰h‰ È‰  ÚÂ ¿««»∆¡ƒ»»«¿»«¬≈«¿»

ÈÚÓ ÔBtv‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙B‡ÓË ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»¿≈««ƒ∆«««¬ƒ
Úv‰64 ÔÈÓÓq‰ ˙ÚL ÂÈÏÚ ÈÚ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «∆«ƒ¿…∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ

Ì˙k ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰65ÈÚÈM‰ ÈÚ‰ el‡ ‡nLÂ , ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿∆»ƒ∆¡ƒ«¿ƒƒ
,Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓq‰ ˙ÚL ÂÈÏÚ ÈÚ‰ .BÚ ‰È‰»»≈∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ¿…»«

ÚÂ ‰iL ÌÚt ÂÈÏÚ ÔÈÚ‰Â ÊÁÂ66˙B‰h‰ Ïk  ¿»«¿∆¡ƒ»»»««¿ƒ»¿»«»«¿»
‰iLÏ ‰BL‡ ˙ÒaÎz ÔÈa ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ¿ƒ»

˙BB‰Ë67Á‡ ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B‰h‰ ÏÎÂ , ¿¿»«¿»∆«¬««»««
‡e‰L BzÚ„ ‰l‚Â ÏÈ‡B‰ ;˙B‡ÓË ‰iL ˙ÒaÎzƒ¿…∆¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆
‡ÓË ‰Ê È‰  BÓeM ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆBÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»¿∆¿ƒƒ¬≈∆»≈

BÏhiL „Ú68Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k .BÏÈaËÈÂ «∆¿«¿¿«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰ ‰Ó Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL ÔÈÓÓq‰ ˙ÚL ‰‡Èaƒ»ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆»≈

.Ô˙B‡ ÔÈÈÚÓ C‡È‰Â¿≈««¬ƒƒ»

סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: ואם 64)רש"י 
איסורי מהלכות ט  פרק  (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן

שם). משנה ומגיד לו הלכה שחכמים 65)ביאה מכיוון
הבדיקה. אותה בלי  לטהרו אין בדיקה הצריכו

עבר,66) ולא סימנין שבעה עליו "העביר שם: ברייתא
רבי ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן
לשנייה  ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה עבר 67)אבל
הקפדתו  אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא,
טהורים  ראשון כיבוס  שלפני  [והטהרות לטמא. מועילה
שהרי הבגד, לנקות הקפדה מוכיח  אינו זה שכיבוס  מפני 

יועיל]. לא שהכיבוס  רוצה את 68)הוא גם שיבטל
שנשאר. הרישום

.ÂËÌ„ ‰pnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰˙nL ‰M‡‰69‡nËÓ  »ƒ»∆≈»¿»¿»ƒ∆»»¿«≈
Ì˙k ÌeMÓ70‡ÓË BÓB˜Ó B˜n‰L ,71Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆∆∆«»¿»≈««ƒ
Ìc‰ ‡ˆiL72ÏÈ‡B‰ ,‰c Ô‡k ÔÈ‡Â ‰˙nL Á‡ ∆»»«»««∆≈»¿≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓ˙k ˙‡ÓË ‡nËÓ  ‡ˆÈ ‡ÓË ÌB˜nÓe73Ì‡Â . ƒ»»≈»»¿«≈À¿«¿»ƒ¿ƒ
Ï‰‡a ‡nËÓ  ˙ÈÚÈ Ba ‰È‰74ÌeMÓ ‡nËÓe »»¿ƒƒ¿«≈¿…∆¿«≈ƒ

Ì˙k75. ∆∆

שהוא.69) כל נידות.70)אפילו דם משום כלומר,
הטומאה.71) אב  הוא בו הנמצא שנעקר 72)וכל פירוש,

לבית  ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו
ממש  נידה זו הרי  לגופה חוץ  יצא שלא פי  על אף  החיצון,

ב ). הלכה ביאה איסורי  מהלכות ה פרק  טומאת 73)(ראה
טומאה 74)נידות. לקבל הראוי  דבר כל מת. טומאת

הזיית  וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא
כמת  זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר

מת 75)שלם. ממש. כנידה ומרכב  ומושב  משכב  לטמא
שהיא  חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור
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זכר  של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם
קטנה  זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י "ד או
דם  הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי  שטבלה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב  וטבלה י "א  ביום

.‡Ô˙‡ÓËa Ì‰ ÌÏBÚÏ ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰f‰Â f‰«»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿»≈¿À¿»»
eÏaËiL „Ú kÓe kLÓe ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe2. ¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»∆¿»«∆ƒ¿¿

‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙i‡ ‡Ïa ÌÈL ‰nk eÁ‡˙ elÙ‡¬ƒƒ¿«¬«»»ƒ¿…¿ƒ«À¿»¿…
.Ô˙‡ÓËa Ô‰ È‰  eÏË»¿¬≈≈¿À¿»»

פ "ד 2) (ראה במים" שתבוא עד תהא "בנדתה ב  סד, שבת
שם). מיימוניות והגהות ה"ג, ביאה איסורי  מהלכות

.˙„ÏBÈ3‰Úa‡Â ÎÊÏ ‰ÚL Á‡ ‰ÏË ‡lL ∆∆∆…»¿»««ƒ¿»¿»»¿«¿»»
CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡zL Ìc Ïk ,‰˜Ï OÚ»»ƒ¿≈»»»∆ƒ¿∆««ƒ∆¿
LÈÂ ÁÏ ‡nËÓe ˙ecp‰ Ì„k ‡e‰ È‰  ‰Ë ÈÓÈ4. ¿≈…«¬≈¿««ƒ¿«≈«¿»≈
‰ÏÈËe ÌÈÓÈa ‡l‡ ,„Ïa ÌÈÓÈa e˙k‰ ‰Ïz ‡Ï5. …»»«»¿»ƒƒ¿«∆»¿»ƒ¿ƒ»

א.3) לה, נדה שדם 4)משנה, למדנו, ה"א בפ "ה למעלה
הנוזלים  ושאר כשנתייבש, ובין לח  כשהוא בין מטמא נידות
ונחלקו  בלבד. לחים כשהם מטמאים ויולדת זבה של
אחר  טבלה שלא יולדת דם בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי 
נקיבה. ללידת עשר ארבעה אחר או זכר ללידת ימים שבעת
ימי בתוך דמיה מטהרת שהתורה מכיוון אומרים, ביתֿשמאי 
כנוזלים  הוא זה דם הרי  ה"ו), פ "ד למעלה  (ראה טוהר
שהתורה  סוברים, וביתֿהלל לח . כשהוא רק  ומטמא אחרים
לזכר  ימים שבעה שעברו אחר רק  היולדת דמי  את טיהרה
טבלה, שלא זמן וכל טבלה, וגם לנקבה עשר ארבעה או

יבש. כשהוא גם ומטמא נידות כדם טמא בלשון 5)דמה
טוהר  דם כלומר, רחמנא". תלה וטבילה "ביומי  שם: הגמרא
ימי נגמרים ואף ֿעלֿפי ֿכן היולדת. טבילת אחר מתחיל

הלידה. מיום לנקבה ושמונים לזכר ארבעים אחרי  טוהר

.‚˙„ÏBÈ6‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ÏaËÏ ‰„iL7˜ÚÂ ∆∆∆»¿»ƒ¿…ƒÀ¿»¿»√»¿∆¡«
‰pnÓ8d˙„ÈÈa Ì„9ÌÈpM‰ ÔÈÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ10È‰  ƒ∆»»ƒƒ»»¿»»¿≈«ƒ«ƒ¬≈

‰‡ÓË BÊ11‰Ê Ì„Ï ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈh‰ ÔÈ‡Â ,12ÏÚ Û‡Â , ¿≈»¿≈«¿ƒ»∆∆¿»∆¿««
d˙iÏÚa ‰pnÓ ˜Ú Ì‡Â .dOa ‡È‰ ÔÈ„ÚL Èt13 ƒ∆¬«ƒƒƒ¿»»¿ƒ∆¡«ƒ∆»«¬ƒ»»

,‰Ë Ì„ ‡e‰L ÈtÓ ,‰B‰Ë BÊ È‰  ‰Â˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆¬≈¿»ƒ¿≈∆«…«
ÌÈÈ‡a ÚÏn‰ Ìc‰ ÏÎÏ ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈh‰Â14 ¿«¿ƒ»∆∆¿»«»«À¿»»≈»ƒ

.‰Ë Ì„ B˙B‡ ‰ÓÈOÓe¿ƒ»«…«

א.6) מב , שם רב , של ללידת 7)מימרא ימים שבעת אחרי 
נקבה. ללידת יום ארבעהֿעשר או שדם 8)זכר המקום מן

בו. מכונס  שטבלה.9)נידות מסויים 10)לפני  מקום
ולחוץ  וממנו ה"ב ), ביאה איסורי  מהלכות פ "ה (ראה ברחם

החיצון. בית החיצון,11)נקרא בבית נמצא שהדם זמן כל
ואע "פ  החמה. שקיעת אחר ותיטהר שנית תטבול ֵֵוכשיצא
רבינו  דעת א) עא, (חולין מטמאה אינה בלועה שטומאה
ובית  שם, כרבא הסתרים, בית אלא בלוע  אינו החיצון שבית
הלכות  (ראה במשא מטמא אבל במגע  מטמא אינו הסתרים
טומאת  האשה טמאה ולפיכך וה"ח ). ה"ג פ "א מת טומאת
והערב  טבילה וטעונה הדם, את נשאה שהרי  אחד, יום
אביי דעת לפי  נאמרה שם הסוגיא כל רבינו, ולדעת שמש.

בו  הנמצאת והטומאה כבלוע , דינו החיצון שבית (שם),
שאינו  אמרו ולפיכך במשא, לא וגם במגע  לא מטמאה אינה
אמאי . ד"ה שם תוספות ראה לחוץ . שיצא עד מטמא

הדם 12) כל את לטהר אמנם מועילה היולדת טבילת
לפני שנעקר הדם את מטהרת אינה אבל במקור, המכונס 
אינו  אבל משא טומאת האשה את מטמא זה ודם הטבילה,
טוהר  דם שתקופת מפני  ימים, שבעת ראיה טומאת מטמאה

הראיות. טומאות כל את שטבלה.13)מפסיקה אחר
(14 ֿ מהֿשאין "מובלע ", נקרא במקור במקומו המכונס  ודם

החיצון. לבית ויצא ממנו שנעקר הדם כן

.„˙„ÏBÈ15‰Úa‡Â ÎÊ ÏL ‰ÚL Á‡ ‰ÏhL ∆∆∆»¿»««ƒ¿»∆»»¿«¿»»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ˙ÈÙÒ Á‡ B‡ ,‰˜ ÏL OÚ»»∆¿≈»««¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

BÊa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡16‰Ë ÈÓÈ ÏÎa ‡È‰ È‰  ƒ»¿»∆∆¿¬≈ƒ¿»¿≈…«
È‰Â ,BLÓL ÈÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏhL ‡ÓËk dlL∆»¿»≈∆»««¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿«¬≈

ÌBÈ ˙ÏeË ‡È‰17ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎa18‰ÎÈˆ dÈ‡Â . ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ»
ÌÈÓi‰ ÌÏLÓa ‡l‡ ,‰Ë ÈÓÈ ÛBÒa ˙Á‡ ‰ÏÈË19 ¿ƒ»«∆∆¿¿≈…«∆»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈc ‰na .BLÓL ÈÚ‰L ÌBÈ ÏeËk ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿∆∆¡ƒƒ¿«∆¿»ƒ
OÚÓe ‰Óez ÔÈÚÏ ?ÌBÈ ÏeËk ‡È‰L ÌÈeÓ‡20; ¬ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»«¬≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡k ‡È‰ È‰ ÌÈL„˜Ï Ï‡21‡Ï ÔÈ„ÚL ¬»¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿À¿»∆¬«ƒ…
‡l‡ ,ÏË22ÔÈ„ÚL ˙Ó ‡ÓËa B‡ ‰ca Ú‚pL ÈÓk »«∆»¿ƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿≈≈∆¬«ƒ

˙„ÏBi‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏË ‡Ï…»«¿«≈»∆ƒ¿≈»«»»≈∆«∆∆
OÚÓa ˙ÏÎB‡ ‰Ë ÈÓÈ CB˙a23˙‡ ˙ÏÒBÙe ¿¿≈…«∆∆¿«¬≈∆∆∆

‰Óez‰24ÏÙ Ì‡Â .‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ ÏeËk «¿»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
‡e‰ È‰  ‰Óez ÏL kk ÏÚ d˙‰Ë ÌcÓe dwÓ≈À»ƒ«»√»»«ƒ»∆¿»¬≈

‡a˙iL BÓk B‰Ë ÌBÈ ÏeË ‰˜LnL ,B˙‰Ëa25. ¿»√»∆«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈
˙B‡Óh‰ „ÏÂk ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓe26ÌÈÏLzL „Ú ¿«¿»∆«√»ƒƒ¿««À¿«∆«¿ƒ

ÏkÏ ‰B‰Ë ‰È‰˙Â ‰Ë ÈÓÈ27Á‡nL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿≈…«¿ƒ¿∆¿»«…¿≈»∆ƒ∆≈««
‰ÏÈË ‰ÎÈˆ ‡È‰L  L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆«…∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ÛBqa ˙Á‡28Èt ÏÚ Û‡ ,L„wa Úbz Ck Á‡Â «∆∆«¿««»ƒ««…∆««ƒ
˙Á‡ ‰ÏÈË ‰ÎÈˆ dÈ‡L.‰Óez‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»«∆∆«¬ƒ««¿»

ב .15) עא, שם פ "ז 16)משנה ביאה איסורי  בהלכות
צריכה  זבה) שהיתה בזמן (שילדה בזוב  שיולדת רבינו, ביאר
וימי טובלת, ואחרֿכן דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור

טבילתה. יום אחר מתחילים ביום 17)טוהר שטבל טמא
החמה. שקיעת עד יום" "טבול נקרא לטומאתו, האחרון

ארוך".18) יום "טבולת התלמוד: כשיושלמו 19)בלשון
מיום  לנקבה ימים וששה וששים לזכר יום ושלושה שלושים

יתבאר.20)טבילתה. שם.21)לקמן במשנה כביתֿהלל
עושה  שני  בחולין, שני  עושה לטומאה שראשון ביארנו כבר
עושה  שלישית ותרומה בחולין), לא (אבל בתרומה שלישי 

בקודש. לכאן 22)רביעי  נשתרבבה זו שתיבה נראה
נ 23)בטעות. יום במסכת "טבול שנינו: ג, פי "ד, געים

בתרומה". אוכל שמשו העריב  במעשר, עושה 24)אוכל
לטומאה. שלישי  התרומה ה"ד.25)את שם

לטומאה.26) שני  נעשו בהם שנגעה פירוש,27)וקדשים
מזה  ויוצא עוסקים. אנו שבה יום, טבול מטומאת טהורה
מטומאת  תיטהר ולקדשים ממש, טהורה תהיה שלתרומה
את  תטמא) (ולא תפסול עדיין אולם לטומאה, ראשון

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



קלד                 
         

פוסל  כיפורים שמחוסר מפני  קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב  וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ "י  הטומאות אבות בהלכות וכן מ "א), (פ "ג
אלה). מקורות הכסף ֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי "ב  לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב 
כתב  לכך ודומה ה). פ "ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי "ב , מת טומאת מהלכות בפ "ה גם רבינו
ואף ֿעלֿפי במת, כנוגע  ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע  ולא מת, טומאת בדיני  רבינו עוסק 

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף 
בפי "ב  רבינו של מלשונו משמע  [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסף ֿמשנה]. הט "ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי  ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב ) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי 

השלמות). (ראה שם. רש"י  פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙ÚˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰ÚL Á‡ ‰ÏËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ‰Ë Ì„ È‰  ‰˜ ÏL OÚ ‰Úa‡ B‡ ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓÎe dwk31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È‰L35,˙B‡ÓË ˙B‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי  רוק  לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ "א: פ "ב  יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב ]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי  רוק  זרע , שכבת
הי "ד.36) פ "א למעלה

.Â‰pË˜ ‰Ê37Á‡ dlL enM‰ ÌBia ‰ÏhL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
ı‰38‰c eq‡ ÔÈÚa e‡aL BÓk ,39È‰  »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈

dÚbÓ40d˙ÏÈÚe41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…
B‰Ë dÏÚBe ,B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk  ‰˙‡»¬»…∆»¿»»¬»»

eËÙe43˙B‰Ë Ïk  ‰ÏhL Á‡ Ìc ‰˙‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»
dÏÚBe ,kÓe kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
„enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ enM‰ ÏÈÏa ‰ÏË .˙‡hÁ iÁ«»«»»¿»¿≈«ƒ…∆∆«¬∆«
kÓ ‰OBÚ ÔÈ„ÚÂ ,‰ÏË ‡lL ÈÓk BÊ È‰  ÁM‰«««¬≈¿ƒ∆…»¿»«¬«ƒ»∆¿»

LBÓe44. »

או 37) אחת פעם הזיבה בתקופת שראתה אשה א. עב , נדה
נקראת  זה, אחר בזה ימים בשני  בין אחד ביום בין פעמיים,
נקרא  זה ויום המחרת, יום כל לשמור וצריכה קטנה זבה

טהורה. - וטבלה בטהרה עבר ואם השימור, עם 38)יום
לבעלה  שאסורה אלא לטבול, לה מותר שאז השמש, נצנוץ 
ותיטמא  ביום בו תראה שמא היום, כל טהרות ולעשות

ה"ט .39)למפרע . ביאה איסורי  מהלכות אם 40)בפ "ו
בטהרות. נבעלה.41)נגעה בספק .42)אם עומדים

חטאת.43) קרבן דם 44)מלהביא תראה לא  אם אפילו
משכב  אותה. מטהרת אינה לילה טבילת כי  השמור, ביום
לפעמים  רבינו כותב  ולפיכך דבר, לכל שוה דינם ומושב 
כמו  לו, אחר דין מרכב  אבל מושב . ולפעמים משכב 

בפ "ו. לקמן שיתבאר

.Ê‰‡B‰45ÏÈÏ ÚÏ ‰ÏËÂ OÚ „Á‡ ÌBÈa Ì„ »»»¿««»»¿»¿»»∆∆≈
LBÓe kLÓ ‰‡nËÓ BÊ È‰  OÚ ÌÈL46Û‡ , ¿≈»»¬≈¿«¿»ƒ¿»»«
‰ÏB„‚ ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ47BÓk , «ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿

e‡aL48.‰c eq‡ ÔÈÚa ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»

ב .45) עא, שם הקרבן,46)משנה מן פטורים  אבל
שם. וי "ג,47)כביתֿהלל י "ב  ביום דם תראה אם אפילו

אינו  נידות ודם נדה, תקופת תחילת הוא י "ב  יום שהרי 
לטהרה. מועילה לילה טבילת אין אעפ "כ לזיבה, מצטרף 

שם.48)

.ÁOÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÏË49Û‡ ,‰nÁ‰ ı‰ Á‡ »¿»¿¿≈»»««»≈««»«
ÚÏ [„Ú] LnLÏ ‰eÒ‡L Èt ÏÚ50 ‰LnL Ì‡ , «ƒ∆¬»¿«≈«»∆∆ƒƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈB‰Ë dkÓe dkLÓe ,B‰Ë dÏÚBa¬»»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ««ƒ
ÈtÓ .‰ÏÈh‰ Á‡ OÚ ÌÈL ÌBÈa Ìc ‰˙‡L∆»¬»»¿¿≈»»«««¿ƒ»ƒ¿≈
,‰c eq‡a ÌL e‡aL BÓk ,‰c ˙lÁz ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ»¿∆≈«¿»¿ƒƒ»

OÚ „Á‡ ÌBÈÏ ÛËˆÓ BÈ‡Â51‰ÎÈˆ dÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ¿»≈¿««»»¿ƒ»≈»¿ƒ»
OÚ ÌÈL ÌBÈ ÓLÏ52˙˜ÒBÚÂ ˙ÏBË ‡l‡ , ƒ¿…¿≈»»∆»∆∆¿∆∆

ÌBÈa ˙ÏBË  ÈÈOÚa Ì„ ‰‡B‰ Ï‡ .˙B‰Ëaƒ¿»¬»»»»»¬ƒƒ∆∆¿
Á‡ Ì„ Ba ‰‡z Ì‡L ,B˙B‡ ˙nLÓe OÚ „Á‡««»»¿«∆∆∆ƒƒ¿∆»««
,dÏÚBa ‡ÓËÂ ‰˙OÚL ˙B‰Ë Ïk e‡ÓË  ‰ÏÈË¿ƒ»ƒ¿¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¬»

Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡‰ÏB„‚ ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰53BÓk , ««ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿
.‰c ÔÈÚa e‡aL∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

באשה 49) והמדובר, הקודמת. ההלכה המשך היא זו הלכה
עשר. אחד ביום יעשה 50)שראתה שמא גזירה מדרבנן,

לפניו. או עשירי  ביום כשתראה למפרע .51)כך לטמא
ראייתה 52) משעת נדה בטומאת תטמא בו תראה ואם

עשר,53)ואילך. שנים ביום תהיה שלישית ראייה שהרי 
עבר  שלא זמן שכל מפני  והטעם, זיבה. תקופת גמר אחר

קטנה. כזבה דינה הזיבה, בתקופת בטהרה יום עליה

.ËÈÚÈL ÌBÈa eÏhL ‰ÏB„‚ ‰ÊÂ Ê54,Ô‰lL »¿»»¿»∆»¿¿¿ƒƒ∆»∆
e‡aL BÓk55˙B‰Ëa e˜qÚ˙È ‡Ï 56;ÚÏ „Ú ¿∆≈«¿…ƒ¿«¿ƒ¿»«»∆∆

,‰ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙ÚL ezÒÈÂ ‰‡ÓË e‡È ‡nL∆»ƒ¿À¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
ÚÙÓÏ ˙B‡ÓË ˙B‰h‰ Ô˙B‡ e‡ˆÓÂ57Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ¿¿»«¿»¿≈¿«¿≈«««ƒ

ÚÙÓÏ LBÓe kLÓ ÔÈOBÚ Ô‰L58ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡  ∆≈ƒƒ¿»»¿«¿≈«≈¿«¿ƒ
Ëq‰a ÒÁ ÈÏk59eÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏhL Á‡Ó ¿≈∆∆¿∆≈≈««∆»¿««ƒ∆»¿

„Ú eËÈÒ‰L ÒÁ ÈÏk ÏÎÂ ,Ïk‰ e˙ÒÂ ‰‡ÓË e‡Â¿»À¿»¿»¿«…¿»¿ƒ∆∆∆≈ƒ«
.B‰Ë e‡ ‡lL∆…»»

נקיים.54) פי "א,55)משבעה ביאה איסורי  מהלכות בפ "ו
שביעי . ביום לטבול מותרת כהנים'56)שזבה 'תורת

ב . ט , מצורע  א.57)פרשת פא, שם.58)פסחים
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קלה                  
         

פוסל  כיפורים שמחוסר מפני  קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב  וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ "י  הטומאות אבות בהלכות וכן מ "א), (פ "ג
אלה). מקורות הכסף ֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי "ב  לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב 
כתב  לכך ודומה ה). פ "ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי "ב , מת טומאת מהלכות בפ "ה גם רבינו
ואף ֿעלֿפי במת, כנוגע  ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע  ולא מת, טומאת בדיני  רבינו עוסק 

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף 
בפי "ב  רבינו של מלשונו משמע  [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסף ֿמשנה]. הט "ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי  ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב ) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי 

השלמות). (ראה שם. רש"י  פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙ÚˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰ÚL Á‡ ‰ÏËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ‰Ë Ì„ È‰  ‰˜ ÏL OÚ ‰Úa‡ B‡ ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓÎe dwk31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È‰L35,˙B‡ÓË ˙B‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי  רוק  לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ "א: פ "ב  יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב ]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי  רוק  זרע , שכבת
הי "ד.36) פ "א למעלה

.Â‰pË˜ ‰Ê37Á‡ dlL enM‰ ÌBia ‰ÏhL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
ı‰38‰c eq‡ ÔÈÚa e‡aL BÓk ,39È‰  »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈

dÚbÓ40d˙ÏÈÚe41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…
B‰Ë dÏÚBe ,B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk  ‰˙‡»¬»…∆»¿»»¬»»

eËÙe43˙B‰Ë Ïk  ‰ÏhL Á‡ Ìc ‰˙‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»
dÏÚBe ,kÓe kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
„enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ enM‰ ÏÈÏa ‰ÏË .˙‡hÁ iÁ«»«»»¿»¿≈«ƒ…∆∆«¬∆«
kÓ ‰OBÚ ÔÈ„ÚÂ ,‰ÏË ‡lL ÈÓk BÊ È‰  ÁM‰«««¬≈¿ƒ∆…»¿»«¬«ƒ»∆¿»

LBÓe44. »

או 37) אחת פעם הזיבה בתקופת שראתה אשה א. עב , נדה
נקראת  זה, אחר בזה ימים בשני  בין אחד ביום בין פעמיים,
נקרא  זה ויום המחרת, יום כל לשמור וצריכה קטנה זבה

טהורה. - וטבלה בטהרה עבר ואם השימור, עם 38)יום
לבעלה  שאסורה אלא לטבול, לה מותר שאז השמש, נצנוץ 
ותיטמא  ביום בו תראה שמא היום, כל טהרות ולעשות

ה"ט .39)למפרע . ביאה איסורי  מהלכות אם 40)בפ "ו
בטהרות. נבעלה.41)נגעה בספק .42)אם עומדים

חטאת.43) קרבן דם 44)מלהביא תראה לא  אם אפילו
משכב  אותה. מטהרת אינה לילה טבילת כי  השמור, ביום
לפעמים  רבינו כותב  ולפיכך דבר, לכל שוה דינם ומושב 
כמו  לו, אחר דין מרכב  אבל מושב . ולפעמים משכב 

בפ "ו. לקמן שיתבאר

.Ê‰‡B‰45ÏÈÏ ÚÏ ‰ÏËÂ OÚ „Á‡ ÌBÈa Ì„ »»»¿««»»¿»¿»»∆∆≈
LBÓe kLÓ ‰‡nËÓ BÊ È‰  OÚ ÌÈL46Û‡ , ¿≈»»¬≈¿«¿»ƒ¿»»«
‰ÏB„‚ ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ47BÓk , «ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿

e‡aL48.‰c eq‡ ÔÈÚa ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»

ב .45) עא, שם הקרבן,46)משנה מן פטורים  אבל
שם. וי "ג,47)כביתֿהלל י "ב  ביום דם תראה אם אפילו

אינו  נידות ודם נדה, תקופת תחילת הוא י "ב  יום שהרי 
לטהרה. מועילה לילה טבילת אין אעפ "כ לזיבה, מצטרף 

שם.48)

.ÁOÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÏË49Û‡ ,‰nÁ‰ ı‰ Á‡ »¿»¿¿≈»»««»≈««»«
ÚÏ [„Ú] LnLÏ ‰eÒ‡L Èt ÏÚ50 ‰LnL Ì‡ , «ƒ∆¬»¿«≈«»∆∆ƒƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈB‰Ë dkÓe dkLÓe ,B‰Ë dÏÚBa¬»»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ««ƒ
ÈtÓ .‰ÏÈh‰ Á‡ OÚ ÌÈL ÌBÈa Ìc ‰˙‡L∆»¬»»¿¿≈»»«««¿ƒ»ƒ¿≈
,‰c eq‡a ÌL e‡aL BÓk ,‰c ˙lÁz ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ»¿∆≈«¿»¿ƒƒ»

OÚ „Á‡ ÌBÈÏ ÛËˆÓ BÈ‡Â51‰ÎÈˆ dÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ¿»≈¿««»»¿ƒ»≈»¿ƒ»
OÚ ÌÈL ÌBÈ ÓLÏ52˙˜ÒBÚÂ ˙ÏBË ‡l‡ , ƒ¿…¿≈»»∆»∆∆¿∆∆

ÌBÈa ˙ÏBË  ÈÈOÚa Ì„ ‰‡B‰ Ï‡ .˙B‰Ëaƒ¿»¬»»»»»¬ƒƒ∆∆¿
Á‡ Ì„ Ba ‰‡z Ì‡L ,B˙B‡ ˙nLÓe OÚ „Á‡««»»¿«∆∆∆ƒƒ¿∆»««
,dÏÚBa ‡ÓËÂ ‰˙OÚL ˙B‰Ë Ïk e‡ÓË  ‰ÏÈË¿ƒ»ƒ¿¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¬»

Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡‰ÏB„‚ ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰53BÓk , ««ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿
.‰c ÔÈÚa e‡aL∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

באשה 49) והמדובר, הקודמת. ההלכה המשך היא זו הלכה
עשר. אחד ביום יעשה 50)שראתה שמא גזירה מדרבנן,

לפניו. או עשירי  ביום כשתראה למפרע .51)כך לטמא
ראייתה 52) משעת נדה בטומאת תטמא בו תראה ואם

עשר,53)ואילך. שנים ביום תהיה שלישית ראייה שהרי 
עבר  שלא זמן שכל מפני  והטעם, זיבה. תקופת גמר אחר

קטנה. כזבה דינה הזיבה, בתקופת בטהרה יום עליה

.ËÈÚÈL ÌBÈa eÏhL ‰ÏB„‚ ‰ÊÂ Ê54,Ô‰lL »¿»»¿»∆»¿¿¿ƒƒ∆»∆
e‡aL BÓk55˙B‰Ëa e˜qÚ˙È ‡Ï 56;ÚÏ „Ú ¿∆≈«¿…ƒ¿«¿ƒ¿»«»∆∆

,‰ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙ÚL ezÒÈÂ ‰‡ÓË e‡È ‡nL∆»ƒ¿À¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
ÚÙÓÏ ˙B‡ÓË ˙B‰h‰ Ô˙B‡ e‡ˆÓÂ57Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ¿¿»«¿»¿≈¿«¿≈«««ƒ

ÚÙÓÏ LBÓe kLÓ ÔÈOBÚ Ô‰L58ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡  ∆≈ƒƒ¿»»¿«¿≈«≈¿«¿ƒ
Ëq‰a ÒÁ ÈÏk59eÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏhL Á‡Ó ¿≈∆∆¿∆≈≈««∆»¿««ƒ∆»¿

„Ú eËÈÒ‰L ÒÁ ÈÏk ÏÎÂ ,Ïk‰ e˙ÒÂ ‰‡ÓË e‡Â¿»À¿»¿»¿«…¿»¿ƒ∆∆∆≈ƒ«
.B‰Ë e‡ ‡lL∆…»»

נקיים.54) פי "א,55)משבעה ביאה איסורי  מהלכות בפ "ו
שביעי . ביום לטבול מותרת כהנים'56)שזבה 'תורת

ב . ט , מצורע  א.57)פרשת פא, שם.58)פסחים
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כלי59) מטמאים וזבה זב  בתוכו. לנגוע  מבלי  הזיזוהו אם
(לקמן  מהודק  בכיסוי  מכוסה הכלי  אם ואפילו בהיסט , חרס 
השביעי ביום זיבה ראו שאם רבינו, ומשמיענו ה"ג). פ "ח 
אע "פ  בהיסט , למפרע  מטמאים אינם טבילתם אחר
שהסיטו  הכלים ולפיכך למפרע , ומושב  משכב  שמטמאים
דין  למדו ב  ח , מגילה במסכת טהורים. - לראייה טבילה  בין

מהכתוב . זה

   1 
מרכב 1) בין ומה ומושב  משכב  בתורה נאמר למה יבאר

או  ומצורע  והיולדת והנידה והזבה והזב  מדף , ודין למושב ,
מרכב  טומאת שומע  שאתה מקום כל ודין שמתו, נכרי 
וכלים  ומשקין אוכלין ודין הזב , בהן שיגע  צריך אם ומושב 
למעלה, הזב  עליהם שישב  ומושב  למשכב  עשויים שאינם

ממנו. למטה או בו נוגע  ואינו הזב  מן למעלה שהוא כל

.‡e‡a k2kLÓ ÔÈ‡nËÓ ÂÈÁÂ f‰L , ¿»≈«¿∆«»«¬≈»¿«¿ƒƒ¿»
‰nÏÂ .‡e‰ „Á‡ LBn‰Â kLn‰Â .kÓe LBÓe»∆¿»¿«ƒ¿»¿«»∆»¿»»
Èe‡‰  kLn‰L ?LBÓe kLÓ ‰Bza Ó‡∆¡««»ƒ¿»»∆«ƒ¿»»»
ÏÚ LiL ÔÈe .‰ÈLÈÏ Èe‡‰  LBn‰Â ,‰ÈÎLÏƒ¿ƒ»¿«»»»ƒƒ»≈∆»««

e‰‡nË  LBn‰ ÏÚ ÎML B‡ kLn‰3CÎÈÙÏ . «ƒ¿»∆»«««»ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,„Ï kLÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÓB‡ È‡¬ƒ≈¿»»ƒ¿»¿«¿«ƒ

‰ÈÎÏ Èe‡‰ ‰Ê ?kÓ e‰Ê È‡Â .LBÓÏ4ÔB‚k , ¿»¿≈∆∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»¿
BÓÁ‰ ˙ÚcÓ5ÔËÈtËÂ6.Òeq‰ «¿«««¬¿«≈««

ה"א.2) פ "א מצורע 3)למעלה פרשת כהנים' ב 'תורת
המשכב  על ששכב  בזמן אלא לי  "אין שנינו: ה"ז, פ "ב 
המשכב ? על וישב  המושב  על שב  מנין המושב , על וישב 

ריבה". – יטמא לרכיבה.4)ת"ל מניחים 5)מיוחד
החמור. גב  על על 6)אותה להניחו שרגילים שטיח  מין

רבינו, דעת מ "ב ). פכ"ג (כלים עליו כשרוכבים הסוס  גב 
ולא  מרכב  נקרא רגליים בפיסוק  עליו שיושבים דבר שכל
מרכב ). ד"ה מ "ג, פ "א כלים יוםֿטוב ' 'תוספות (ראה מושב 
חלק  אותו ואפילו מ "ג. פ "א כלים למס ' בפירושו כתב  וכן
אבל  מושב , משום מטמא אינו ממש עליו יושב  שהאדם
פרשת  התורה על ובפירושו א כז, (עירובין רש"י  דעת
כגון  לרכיבה, המסייעים הדברים פירושו שמרכב  מצורע ),
תחת  אותה וקושרים שבאוכף  בטבעות שמכניסים החגורה,
בו, אוחז שהרוכב  העץ  או האוכף , את ומחזיקה הסוס  בטן
ממש  עליו יושב  שהוא המקום אבל גבו, עליו משעין או
והרא"ש. הר"ש דעת וכן מושב , משום טמא רכיבה בשעת
אוכף  הנ"ל) למשנה (בפירושו שמנה רבינו על לתמוה (ויש
כלים  מס ' התוספתא הלא מרכב , טומאת המטמאים בין
שלו  והתפוס  מושב , טמא "האוכף  אומרת: פ "ב  בבאֿבתרא
שדרכן  לנשים המיוחד באוכף  מדובר אולי  מרכב ". טמא
וסובר  הסוס , של אחד בצד נמצאות רגליהן כששתי  לירכב ,

כמושב ). שדינו רבינו

.˙B‡Ó ‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  kn‰Â kLn‰«ƒ¿»¿«∆¿»»∆»≈∆»≈¬
,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .‰Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe7kLÓ ÔÈa ‰Óe . ¿«¿ƒ∆»»»¿«»«≈ƒ¿»
Ú‚Â Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,kLÓa Ú‚Bp‰L ?kÓÏ¿∆¿»∆«≈«¿ƒ¿»ƒ»»»»¿»«

 ÂÈ‡nËnÓ Lt ‡lL „Ú ÌÈÏk ‡Le ÌÈ„‚aƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ«∆…≈≈ƒ¿«¿»
Ì‡nË ‰Ê È‰8Ú‚Bp‰Â ;‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‡OÚÂ ¬≈∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿À¿»¿«≈«

La elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡  kÓa˙Ú ¿∆¿»≈¿«≈¿»ƒ¿…≈ƒ¬ƒƒ¿«
È‰  kn‰ ˙‡ B‡ kLn‰ ˙‡ ‡OBp‰ Ï‡ .BÚbÓ«»¬»«≈∆«ƒ¿»∆«∆¿»¬≈
„Ú B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ê∆¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»«
˜lÁ kÓ ˙‡ÓËaL ÔÈpÓe .ÂÈ‡nËnÓ Lt ‡lL∆…≈≈ƒ¿«¿»ƒ«ƒ∆¿À¿«∆¿»ƒ≈
ÓB‡ ‡e‰ È‰L ?˜lÁ ‡Ï kLÓe B‡OnÓ BÚbÓ«»ƒ«»¿ƒ¿»…ƒ≈∆¬≈≈
.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ BkLÓa ÚbÈ L‡ LÈ‡Â :kLÓa¿ƒ¿»¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿»»
ÂÈÏÚ kÈ L‡ kn‰ ÏÎÂ :ÓB‡ ‡e‰ kÓe¿∆¿»≈¿»«∆¿»¬∆ƒ¿«»»
,Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÂÈzÁ˙ ‰È‰È L‡ ÏÎa Ú‚p‰ ÏÎÂ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«»»∆
‡nËÓ BÈ‡L ,„nÏÓ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«¿«≈¿»»¿«≈∆≈¿«≈
ÒaÎÈ Ì˙B‡ ‡OBp‰Â :Ó‡Â .BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿««»¿∆¡«¿«≈»¿«≈
kLÓ ‡OBp‰ B‡ kn‰ ˙‡ ‡OBp‰ „Á‡ .ÂÈ„‚a¿»»∆»«≈∆«∆¿»«≈ƒ¿»
f‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»
ÈÓÈÓe ÔwÂ ÔkLÓe ,˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰f‰Â¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆ƒ¿»»¿À»≈≈
Ïk  Ê ÏL BBÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ ‰c Ì„Â ,Ô‰ÈÏ‚«¿≈∆¿«ƒ»¿»»¿∆∆¿∆»»
B‡ el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚pL Ì„‡Â .‡ el‡Ó „Á‡∆»≈≈»¿»»∆»«¿∆»ƒ»≈
B‡ B˙ÚÈ‚ ˙ÚLa ÌÈÏk ‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ  Ô‡O¿»»¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,B˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿≈¿«≈…»»¿…¿≈

OÁ9OÁ ÈÏk ‡nËÓ  Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏkL ;10ÏÎÂ , ∆∆∆»«¿«≈»»¿«≈¿≈∆∆¿…
‰p‰ .OÁ ÈÏk ‡nËÓ BÈ‡  Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L∆≈¿«≈»»≈¿«≈¿≈∆∆ƒ≈

È‰  ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba Ó‡pL ‡ÓË ÏkL ,z„ÓÏ‰Ê »«¿»∆»»≈∆∆¡«¿«≈¿»»¬≈∆
Ì‰a ÚbiL ÌÈ„‚a ‡nËÓ11Lt ‡lL ÔÓÊ Ïk ¿«≈¿»ƒ∆ƒ«»∆»¿«∆…≈≈

.e‰BÓk ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿À¿»»
BÈ‡L ,OÁ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ„‚k ÌÈÏk ‡L ‡nËÓe¿«≈¿»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ OÁ ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ¿«≈…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…
È‰  ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba Ó‡ ‡lL ‡ÓË ÏÎÂ .Lt≈≈¿»»≈∆…∆¡«¿«≈¿»»¬≈
‡nËÓ BÈ‡L ,LtL Á‡k Lt ‡lL „Ú ‡e‰«∆…≈≈¿««∆≈≈∆≈¿«≈
BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿≈∆»»¿≈»ƒ«∆≈
kÓa Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏe .OÁ ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡nËÓ12 ¿«≈»»¿…¿≈∆∆¿ƒ»«≈«¿∆¿»

kn‰ ˙‡ ‡OBp‰Â ,BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿«≈∆«∆¿»
.e‡aL BÓk ,B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

עליו,7) מונחת שטומאה קרש שהרים כגון נגע , שלא אע "פ 
כובדו  ומפני  מזה, הקרש קצה על כבד כלי  הניח  אם וכן
פ "ח  לקמן ראה עליה. שהטומאה השני , קצהו למעלה עלה

שם.8)ה"ב . כלים פרשת 9)משנה, כהנים' 'תורת
מטמא  ואינו מטמא הוא "בגד הי "א: ב  פרשתא פ "ב  מצורע 
מהכתוב , שם למדו אחרים כלים חרס ". כלי  ולא אדם לא

הזב . שעל כבגדים מ "א.10)שמיטמאים פ "ה זבים
הוא 11) שהנוגע  ואע "פ  לבוש, שהוא הבגדים את רק  ולא

התורה  גזרה כלים, מטמא אינו וראשון לטומאה, ראשון
בטומאה  נוגע  שהוא בשעה פירוש, "בחיבורים", שיטמא

הכלים. ואת הטומאה את מחבר בו 12)וגופו נאמר שלא
בגדיו". "יכבס 

.‚ÌÈÏk‰ Ïk13Ì‰  f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ e‡OpiL »«≈ƒ∆ƒ»¿¿«¿»ƒ«»≈
ÛcÓ ÔÈ‡˜p‰14,Ì‰a Ú‚B ‡e‰L ÌÈÏÎk Ìlk Ì‰Â , «ƒ¿»ƒ«»¿≈À»¿≈ƒ∆≈«»∆

‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ì‰L∆≈ƒ¿À¿»¿≈»¿«¿ƒ…»»¿…
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קלו                 
         

˙B„ÏÂ ‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿
Ì‰ÈcÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב ,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב  זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב , מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק  טמא התורה מן זב "). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב  שנגע 

עצמו. בזב  נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ "ו. פ "ד זבים
נודף  שריח  כמו והכוונה, נודף ". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב . מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק ,

רבינו,15) וסובר ב . ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי 
"וכל  י ): טו, (ויקרא מהכתוב  ב  לב , שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע 

(כסף ֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„f‰16 e˙nL Úˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ Á‡ kÓe kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰ÈcÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
BkÓe BkLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»

Ï‡ .ÌÈÙBÒ Èc ÏL ‰‡ÓË ‡ ‰˙ÈÓ Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»
kLÓ ‰OBÚ BÈ‡  ˙nL ÈÎ19ÈÁ ‡e‰Lk È‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰ÈcÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב .16) סט , נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע  אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע  שאינו משכב  מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה , גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י . פ "ב 

.‰ÌB˜Ó Ïk22kÓe kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
‡OpiLk kna B‡ kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ ≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ f‰ ‡OÂ kÓÏ B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ‡‰23kn‰ B‡ kLn‰ ‡ÓË  »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê kÓ B‡ kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

 Ô‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ LBÓe kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL kLn‰ B‡ ı‡a Ú‚Bp‰ kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  B˙ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
LBÓe kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â ,ÂÈab ÏÚ Ô‡Â ‰hÓÏ¿«»¿∆∆««»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔÈ‡ÓË Ôlk  ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ô‡‰ Èab ÏÚ26 ««≈»∆∆∆¿«¿»ƒ∆À»¿≈ƒ

‰‡ÓËÏ ÔBL‡Â27B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ¿À¿»¿∆»¿ƒ…∆«¿∆
Ì„‡ B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ ,fa Ú‚Bp‰ Ì„‡»»«≈««»¿ƒ…∆«¿∆»»

„ÏÂ Ïk‰  ÂÈab ÏÚL Ô‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«»∆∆∆««»«…¿«
ÔÓ ıeÁ ;ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿≈¿«≈…»»¿…≈ƒƒ
ÂÈ‡nËnÓ Lt ‡lL „ÚL ,f‰ Èab ÏÚL Ì„‡‰»»»∆««≈«»∆«∆…≈≈ƒ¿«¿»

e‡aL BÓk ,ÌÈÏk ‡L ‡nËÓ28. ¿«≈¿»≈ƒ¿∆≈«¿

מ "ג.22) פ "א של 23)כלים כובדו אין הרב , כובדן ומפני 
המשכב . על מורגש "אבן 24)הזב  נקראת זו טומאת

והיתית  יח ): ו, (דניאל כמו שם: רבינו ופירש (שם). מסמא"
ישראל' 'תפארת (ראה גובא פום על ושמת חדה אבן

ו). אות טהרות, לסדר זו 25)בהקדמתו פיסקא באבן.
חוצצת  אינה שאבן כשם לומר: תטעה שלא ללמדנו, באה
כך  שתחתיה, המשכבות לכל חודרת והיא הטומאה בפני 
באויר  תלויה סדין גבי  על שוכב  וכשהזב  חוצץ  אינו אויר
"בשעת  וכותב  מוסיף  ורבינו נטמאו. – מהם למעלה
או  שכיבה דרך לנגיעה שהכוונה להשמיענו, שכיבתו"
זה  אלא מטמא אינו מאיבריו באחד נגיעה אבל ישיבה,

ראשון. ונעשה בו הנישא 26)שנגע  כל מ "ב : פ "ה זבים
טמא. – הזב  גבי  (ראה 27)על זב . של עליונו כדין

יום  'תוספות וראה ה"ג, מ "ב ,למעלה פ "ה זבים ֿטוב '
ופוסלים  אחד מטמאים "מלמעלן, הגירסה: את שמקיים
אוכלין  מטמאים הזב  מן למעלה שהיו אלה פירוש, אחד".
שנעשית  התרומה את פוסלים והם שני , אותם ועושים

ה"ב .28)שלישי ). למעלה

.Â‡Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰Â ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»¬ƒ…
LÈÂ ,‰hÓÏ eÈ‰L kÓÏ ‡ÏÂ LBÓÏ ‡ÏÂ kLÓÏ¿ƒ¿»¿…¿»¿…¿∆¿»∆»¿«»¿»«

Ba ‡ˆBiÎÂ f‰29Ôlk  Ô‰a eÚ‚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ «»¿«≈¬≈∆¿«¿»¿…»¿»∆À»
ÔÈB‰Ë30,‰ÏÚÓÏ f‰Â ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»»»»¿«»¿«»¿«¿»

‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È‰  Ba Ú‚B BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈«¬≈∆»≈ƒ≈
Ê31‡OBp‰L ,‡OÓa ‡nËnL „ ‡OB ÏÎk , »¿»≈»»∆¿«≈¿«»∆«≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡32‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿À¿»»»«¿»∆…∆ƒ¿∆¿«¿»
kLÓÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ÔÈa ,Ì„‡ ÔÈa .‡ÓË  f‰ ÔÓƒ«»»≈≈»»≈≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ Ïk ‡L ÔÈa kÓÏe LBÓÏe¿»¿∆¿»≈¿»»«≈ƒ≈√»ƒ
‰hÓÏ ‰È‰iL ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ïk‰ .ÔÈ˜LÓ ÔÈa≈«¿ƒ«…ƒ¿À¿»¿…∆ƒ¿∆¿«»
ÈÏk B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ,B‰Ë  Ba ÚbÈ ‡ÏÂ f‰ ÔÓƒ«»¿…ƒ«»ƒ»»»¿ƒ
Ì„‡‰L ‡l‡ ;kÓÏ B‡ LBÓÏ B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»∆»∆»»»
B‡ kLÓÏ B‡ LBÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰Â ,ÔBL‡ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

e‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ‡ kÓÏ33. ¿∆¿»««À¿»¿∆≈«¿

ויולדת.29) נדה סאה 30)זבה, כפה יכול א: נט , שבת
ו): טו, (ויקרא תלמודֿלומר טמא? יהא וכו' עליה וישב 
לישיבה. שמיוחד מי  יטמא" וכו' הזב  עליו ישב  "אשר

במשא.31) מיטמאים אינם כלים מן 32)אבל פירש אם
הטומאה  כאב  דינו - פירש שלא זמן כל אבל הטומאה,

ה"ב ). למעלה (ראה כלים בפרק 33)ומטמא פעמים כמה
זה.
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קלז                  
         

˙B„ÏÂ ‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿
Ì‰ÈcÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב ,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב  זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב , מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק  טמא התורה מן זב "). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב  שנגע 

עצמו. בזב  נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ "ו. פ "ד זבים
נודף  שריח  כמו והכוונה, נודף ". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב . מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק ,

רבינו,15) וסובר ב . ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי 
"וכל  י ): טו, (ויקרא מהכתוב  ב  לב , שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע 

(כסף ֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„f‰16 e˙nL Úˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ Á‡ kÓe kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰ÈcÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
BkÓe BkLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»

Ï‡ .ÌÈÙBÒ Èc ÏL ‰‡ÓË ‡ ‰˙ÈÓ Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»
kLÓ ‰OBÚ BÈ‡  ˙nL ÈÎ19ÈÁ ‡e‰Lk È‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰ÈcÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב .16) סט , נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע  אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע  שאינו משכב  מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה , גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י . פ "ב 

.‰ÌB˜Ó Ïk22kÓe kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
‡OpiLk kna B‡ kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ ≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ f‰ ‡OÂ kÓÏ B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ‡‰23kn‰ B‡ kLn‰ ‡ÓË  »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê kÓ B‡ kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

 Ô‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ LBÓe kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL kLn‰ B‡ ı‡a Ú‚Bp‰ kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  B˙ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
LBÓe kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â ,ÂÈab ÏÚ Ô‡Â ‰hÓÏ¿«»¿∆∆««»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔÈ‡ÓË Ôlk  ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ô‡‰ Èab ÏÚ26 ««≈»∆∆∆¿«¿»ƒ∆À»¿≈ƒ

‰‡ÓËÏ ÔBL‡Â27B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ¿À¿»¿∆»¿ƒ…∆«¿∆
Ì„‡ B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ ,fa Ú‚Bp‰ Ì„‡»»«≈««»¿ƒ…∆«¿∆»»

„ÏÂ Ïk‰  ÂÈab ÏÚL Ô‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«»∆∆∆««»«…¿«
ÔÓ ıeÁ ;ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿≈¿«≈…»»¿…≈ƒƒ
ÂÈ‡nËnÓ Lt ‡lL „ÚL ,f‰ Èab ÏÚL Ì„‡‰»»»∆««≈«»∆«∆…≈≈ƒ¿«¿»

e‡aL BÓk ,ÌÈÏk ‡L ‡nËÓ28. ¿«≈¿»≈ƒ¿∆≈«¿

מ "ג.22) פ "א של 23)כלים כובדו אין הרב , כובדן ומפני 
המשכב . על מורגש "אבן 24)הזב  נקראת זו טומאת

והיתית  יח ): ו, (דניאל כמו שם: רבינו ופירש (שם). מסמא"
ישראל' 'תפארת (ראה גובא פום על ושמת חדה אבן

ו). אות טהרות, לסדר זו 25)בהקדמתו פיסקא באבן.
חוצצת  אינה שאבן כשם לומר: תטעה שלא ללמדנו, באה
כך  שתחתיה, המשכבות לכל חודרת והיא הטומאה בפני 
באויר  תלויה סדין גבי  על שוכב  וכשהזב  חוצץ  אינו אויר
"בשעת  וכותב  מוסיף  ורבינו נטמאו. – מהם למעלה
או  שכיבה דרך לנגיעה שהכוונה להשמיענו, שכיבתו"
זה  אלא מטמא אינו מאיבריו באחד נגיעה אבל ישיבה,

ראשון. ונעשה בו הנישא 26)שנגע  כל מ "ב : פ "ה זבים
טמא. – הזב  גבי  (ראה 27)על זב . של עליונו כדין

יום  'תוספות וראה ה"ג, מ "ב ,למעלה פ "ה זבים ֿטוב '
ופוסלים  אחד מטמאים "מלמעלן, הגירסה: את שמקיים
אוכלין  מטמאים הזב  מן למעלה שהיו אלה פירוש, אחד".
שנעשית  התרומה את פוסלים והם שני , אותם ועושים

ה"ב .28)שלישי ). למעלה

.Â‡Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰Â ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»¬ƒ…
LÈÂ ,‰hÓÏ eÈ‰L kÓÏ ‡ÏÂ LBÓÏ ‡ÏÂ kLÓÏ¿ƒ¿»¿…¿»¿…¿∆¿»∆»¿«»¿»«

Ba ‡ˆBiÎÂ f‰29Ôlk  Ô‰a eÚ‚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ «»¿«≈¬≈∆¿«¿»¿…»¿»∆À»
ÔÈB‰Ë30,‰ÏÚÓÏ f‰Â ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»»»»¿«»¿«»¿«¿»

‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È‰  Ba Ú‚B BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈«¬≈∆»≈ƒ≈
Ê31‡OBp‰L ,‡OÓa ‡nËnL „ ‡OB ÏÎk , »¿»≈»»∆¿«≈¿«»∆«≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡32‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿À¿»»»«¿»∆…∆ƒ¿∆¿«¿»
kLÓÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ÔÈa ,Ì„‡ ÔÈa .‡ÓË  f‰ ÔÓƒ«»»≈≈»»≈≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ Ïk ‡L ÔÈa kÓÏe LBÓÏe¿»¿∆¿»≈¿»»«≈ƒ≈√»ƒ
‰hÓÏ ‰È‰iL ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ïk‰ .ÔÈ˜LÓ ÔÈa≈«¿ƒ«…ƒ¿À¿»¿…∆ƒ¿∆¿«»
ÈÏk B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ,B‰Ë  Ba ÚbÈ ‡ÏÂ f‰ ÔÓƒ«»¿…ƒ«»ƒ»»»¿ƒ
Ì„‡‰L ‡l‡ ;kÓÏ B‡ LBÓÏ B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»∆»∆»»»
B‡ kLÓÏ B‡ LBÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰Â ,ÔBL‡ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

e‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ‡ kÓÏ33. ¿∆¿»««À¿»¿∆≈«¿

ויולדת.29) נדה סאה 30)זבה, כפה יכול א: נט , שבת
ו): טו, (ויקרא תלמודֿלומר טמא? יהא וכו' עליה וישב 
לישיבה. שמיוחד מי  יטמא" וכו' הזב  עליו ישב  "אשר

במשא.31) מיטמאים אינם כלים מן 32)אבל פירש אם
הטומאה  כאב  דינו - פירש שלא זמן כל אבל הטומאה,

ה"ב ). למעלה (ראה כלים בפרק 33)ומטמא פעמים כמה
זה.
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ה'תשע"ח  אייר ז' ראשון  יום 


 

   1 
וסימניהן,1) ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר

מי פי  ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס  וגדול, קטן
פקח  וחרשת, חרש ודיניהם, וטומטום אנדרוגינוס  בודקין,

ופקחת.

.‡‰OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰  ˙BeÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡  ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙BÚO ‰nk ‰‡È‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‰‡È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,ÚO ˙‡‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡˜  ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰Ú4. «¬»

עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי 

.‰f‰ ÔÓfa ˙BÚO ÈzL ˙‡‰Â5ÔÓÈÒ ‡˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰Ú ‡wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡ÈzL Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈeÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙‚Ba ‡wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e‚Ï ˙eÚ8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי  תרגום כי  שער, מלאה כלומר,

היא  והרי  בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי  האב  וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני  שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡ÈzLÎe .‰L ÌÈOÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú ¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈOÚ ˙La elÙ‡ ,˙BÚO10‰ML ‰Ú ‰È‰z  ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙‚Ba ‡wz Ck Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי  שנראו פי  על ואף 

אילונית. אינה 11)סימני  איילונית דין לה שאין כל כי 
נערות. ימי  חדשי  שישה אחרי  אלא לבגרות יוצאת

.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈOÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
 ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡Â ,˙BÚO ÈzL ‰‡È‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈

ÈzL ‡ÈzL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú  ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈
˙BÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»

„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי  לה אין
נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי  איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי  כי  אדם, של שנותיו רוב 

.‰È‰  ˙BÚO ÈzL ‰‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙eÚ ÈÓÈ dÏ15˙e‚Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי  כי 
כבוגרת. היא הרי  איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי  בסימנים

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰M˜˙Óe17ÌÈÚÓ ÈÏetL dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ¿≈»ƒ≈≈«ƒ

ÌÈLpk18dÈ‡Â ‰Ú dÏB˜Â ,.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ˙k «»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ»
ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk  ˙ÈBÏÈ‡‰Â ˙‚Ba‰Â ‰Úp‰Â¿««¬»¿«∆∆¿»«¿ƒ»««ƒ¿»¿»

‰ÏB„b ˙‡˜19. ƒ¿≈¿»

לה.17) קשה למעלה 18)התשמיש תפוח ) (מקום כף  כמין
הבטן. לעומת הערוה וכן 19)מן שבתורה. עונשים לכל

ממאנות. שאינן מיאון, לעניין

.ÊÔÓÈÒ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ÔÈÓÈÒ ˙aa LÈÂ¿≈««ƒ»ƒƒ¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒ»
‰OÚÈÂ dBÁ‡Ï ‰È„È ÈÊÁzMÓ :Ô‰ el‡Â .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆»«¬»¿≈»∆

„c‰ L‡ ÈÁLiMÓe .ÔÈcc‰ ÌB˜Óa ËÓ˜20. ∆∆ƒ¿««ƒƒ∆«¿ƒ…««
‰‰BLÂ Ú˜BL ‡e‰Â ,„c‰ ı˜Ú ÏÚ B„È Ì„‡ ÔziMÓeƒ∆ƒ≈»»»«…∆««¿≈«¿∆
BL‡a ‰OÚÈÂ „c‰ ÌËÁ L‡ ÏˆtiMÓe .ÊÁÏ«¬…ƒ∆ƒ»≈……∆««¿≈»∆¿…
.BÓˆÚ ÌËÁ‰ ÏˆtiMÓ ,eLt È˙BaÂ .ÔË˜ eck«»»¿««≈¿ƒ∆ƒ»≈«…∆«¿
ÛÈwzMÓe .ÔÈcc‰ eL˜L˜˙iMÓe .ÔÈcc‰ ehiMÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆ƒ««ƒƒ∆ƒ¿«¿¿««ƒƒ∆«ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÁeÙz‰ Oa‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,‰ËÚ‰»¬»»∆¿«»»«»«∆¿«¿»ƒ
‡ÏÂ ‰f‰ Oa‰ CÚÓ˙iMÓe .ÔËa‰ ˙nÚÏ ‰ÂÚ‰»∆¿»¿À««∆∆ƒ∆ƒ¿«≈«»»«∆¿…

.‰L˜ ‰È‰Èƒ¿∆»∆

הפטמה.20)

.Á„Á‡ ÔÓÈÒ ˙aa ‰‡ .‰BÓL ÔÈÓÈq‰ el‡ Ïk»≈«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»««ƒ»∆»
B‡ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a ‡È‰Â ,Ôlk B‡ el‡ ÏkÓƒ»≈À»¿ƒ«¿≈∆¿≈»»
˙ÈOÚ .‰pË˜ ‡È‰ È‰Â ,Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ˙BÁt»≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿«»«¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a«¿≈∆¿≈»»¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»

el‡ ÏkÓ „Á‡a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ÔBzÁz‰21‡Ï Ì‡Â . ««¿≈«¿ƒƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ…
‡È‰ È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡ da ‰‡Â ,ÔBzÁz‰ ‰‡ƒ¿»««¿¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈¬≈ƒ

ÈÓÁ‰Ï da ÌÈ„Â ,‰pË˜Ï ‰Ú ÔÈa ˜ÙÒ22Ì‡Â . »≈≈«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
BÊ È‰  [ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‰‡ ‡ÏÂ] ,Ôlk e‡ƒ¿À»¿…ƒ¿»ƒ»««¿¬≈

˙È‡cÂ ‰ÏB„‚23Ôlk e‡BiL LÙ‡ È‡L ;24‡l‡ , ¿»«»ƒ∆ƒ∆¿»∆»À»∆»
LÂ ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡a k25. ¿»»ƒ»««¿¿»«
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קלח               
         

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי 
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי  על אף 
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰OÚ ÌÈzL Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
È‰  ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈

.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È ‰L ‰OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡˜Â ,ÔË˜ ‡˜26‰nk ‡È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡  ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙BÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡È‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
 ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡˜Â ,ÏB„‚ ‡˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע  את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי  איש
על  שאף  אחד ויום שנה י "ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי  לשם (לפרש להפליא יודע  שאינו פי 
חטאות  מכל יעשו כי  אשה או איש אומר: הכתוב  וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È‰  ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ba e‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡ Ì‡ ,Ô˜fa ˙BÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈÒ ‡e‰ È‰ 30Ì‡Â ;c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú  ÒÈÒ ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡ÈiL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י "ג לו שאין זה הוא סריס 
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי  הביא שלא מי  כל

סריס . הוא הרי  סריס , מסימני  אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב  נכנס  כבר כי 

.È,ÒÈÒ ‰Ê È‰  ‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈOÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙BÚO ÈzL ‡È‰Â ,‰hÓÏ ˙BÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È‰ ‡l‡ ;ÒÈÒ BÈ‡  ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32BÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ BOe ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚÊ37ıÁBÂ , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï‰ BOa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק 
שער. ועושה 36)קצף .35)בלי  הולך השתן קלוח  שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי  מים כשמטיל (=קשת) כיפה
בכלי .37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים

עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק  "וקולו
הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈÒ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈÒ ‡˜p‰ ‡e‰  ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡ÈÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס  שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי .41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי  שתי  של

.ÂË‡È‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45 ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

‰‰hÓlÓ ˜c ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡pL ÔÂÈk ≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי .45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙ae Ôaa ˙BeÓ‡‰ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .ÔwÚÏ ÔL‡ ÛÎÏ È„k ÔeÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ôa ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,ÔwÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ LÁ ˙e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.ÔwÚÏ ÔL‡ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰ÂÚ‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈˆ el‡ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa  ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰ÂÚ‰ ˙Èe≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈˆe .ÔÓˆÚ Úf‰ ÈÈ‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47ÔwÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È‰  ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È‰  ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.eLÂ Ô‰a eÈ‰ ˙BÚOe ,ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰OÚ ÌÈzL CB˙a ˙BÚO ÈzL ‰‡È‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL  ‰OÚ LÏL CB˙a ‡È‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙BÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
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קלט                
         

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי 
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי  על אף 
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰OÚ ÌÈzL Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
È‰  ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈

.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È ‰L ‰OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡˜Â ,ÔË˜ ‡˜26‰nk ‡È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡  ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙BÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡È‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
 ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡˜Â ,ÏB„‚ ‡˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע  את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי  איש
על  שאף  אחד ויום שנה י "ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי  לשם (לפרש להפליא יודע  שאינו פי 
חטאות  מכל יעשו כי  אשה או איש אומר: הכתוב  וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È‰  ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ba e‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡ Ì‡ ,Ô˜fa ˙BÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈÒ ‡e‰ È‰ 30Ì‡Â ;c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú  ÒÈÒ ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡ÈiL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י "ג לו שאין זה הוא סריס 
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי  הביא שלא מי  כל

סריס . הוא הרי  סריס , מסימני  אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב  נכנס  כבר כי 

.È,ÒÈÒ ‰Ê È‰  ‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈOÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙BÚO ÈzL ‡È‰Â ,‰hÓÏ ˙BÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È‰ ‡l‡ ;ÒÈÒ BÈ‡  ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32BÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ BOe ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚÊ37ıÁBÂ , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï‰ BOa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק 
שער. ועושה 36)קצף .35)בלי  הולך השתן קלוח  שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי  מים כשמטיל (=קשת) כיפה
בכלי .37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים

עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק  "וקולו
הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈÒ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈÒ ‡˜p‰ ‡e‰  ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡ÈÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס  שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי .41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי  שתי  של

.ÂË‡È‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45 ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

‰‰hÓlÓ ˜c ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡pL ÔÂÈk ≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי .45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙ae Ôaa ˙BeÓ‡‰ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .ÔwÚÏ ÔL‡ ÛÎÏ È„k ÔeÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ôa ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,ÔwÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ LÁ ˙e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.ÔwÚÏ ÔL‡ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰ÂÚ‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈˆ el‡ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa  ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰ÂÚ‰ ˙Èe≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈˆe .ÔÓˆÚ Úf‰ ÈÈ‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47ÔwÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È‰  ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È‰  ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.eLÂ Ô‰a eÈ‰ ˙BÚOe ,ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰OÚ ÌÈzL CB˙a ˙BÚO ÈzL ‰‡È‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL  ‰OÚ LÏL CB˙a ‡È‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙BÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
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Á‡Â ÎÊÏ ‰OÚ LÏL Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««
.ÔÓÈÒ ÔÈ‡  ‰˜Ï ‰OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜cpLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
Á‡ ‡l‡ e˜c ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ˙BÚO ÈzL ÌL e‡ˆÓÂ ,ÔÓÊ¿«¿ƒ¿¿»¿≈¿»¬≈≈¿∆¿«
È„k ,eÁÓˆ ÔÓÊ Ì„˜ ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÈÒƒ»ƒ¿≈¿ƒ∆»…∆¿«»¿¿≈

.‡ÓeL eÈ‰iL∆ƒ¿»

.Î˙L Ïk ‡e‰L ,ÔÓf‰ CB˙a ÔÈa  ˙a‰ ÔÈ˜„BaLk¿∆¿ƒ««≈¿«¿«∆»¿«
 ÔÓf‰ Á‡Ï ÔÈa ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ ÔÈa ,‰OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈≈…∆¿«∆≈¿«««¿«
‰M‡ elÙ‡Â .˙BÓ‡Â ˙BLk ÌÈL Èt ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈¿∆¡»«¬ƒƒ»
‡Ï Ì‡Â ‰‡È‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…

.‰‡È‰≈ƒ»

.‡ÎÔÈÎÚe ˙e Ôa ˙BeÓ‡‰ ÌÈM‰ Ïk49ÏÎe »«»ƒ»¬¿≈¿««¬»ƒ¿»
‡l‡ ,‰nÁ‰ ÈL ‡ÏÂ ‰l‰ ÈL ‡Ï ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈»…¿≈«¿»»¿…¿≈««»∆»
ÏÚ ,˙BaÚÓe ˙BËeLt Ô‰L ,eaÚ‰ „Ò ÏL ÌÈL»ƒ∆≈∆»ƒ∆≈¿¿À»«
e‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈÚB˜ Ì‰L BÓk ,ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿∆≈¿ƒ»¿∆≈«¿
ÏÎÏ ÔÈBÓ ÌÈM‰ Ô˙B‡e .L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ«…∆¿»«»ƒƒ¿»

.˙c‰ Ècƒ¿≈«»

הנערך.49) גיל לפי  משתנה שהערך

.ÎÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈM‰ ÔÈÓa ÌÈLp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿…«
.„ÈÚ‰Ï ÌÈLk ÌÈL‡ ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈBw‰«¿ƒ∆»«ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.‚Î,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰Ê Èa :Ó‡L ‡‰»»∆»«¿ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»
,Ôa˜Ï ÔÓ‡  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÊ Èzaƒƒ«»»ƒ¿∆»∆¡»¿»¿»

˙BkÓÏ ‡Ï Ï‡50LÏL Ôa ‰Ê Èa .ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ¬»…¿«¿…»√»ƒ¿ƒ∆∆¿
‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a BÊ Èza ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ∆¿≈»»¿∆»ƒƒ«¿≈∆¿≈»»
˙BÓÁÏÂ ÔÈÎÚÏÂ ÌÈ„Ï ÔÓ‡  „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»∆¡»ƒ¿»ƒ¿«¬»ƒ¿«¬»

.ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ˙BkÓÏ ‡Ï Ï‡ ,˙BLc˜‰Ïe¿∆¿≈¬»…¿«¿…»√»ƒ

בשוגג.50) האשם חטא אם

.„ÎÏ LiL ÈÓ‡e‰  ˙e˜ ‡Â ˙eÎÊ ‡ B ƒ∆≈≈∆«¿¿≈∆«¿
Ì‡ ˜ÙÒ ÎÊ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰Â ,ÒBÈ‚Bc‡ ‡˜p‰«ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»»»≈ƒ
È‡cÂ ÎÊ ‡e‰ Ì‡ Ba Ú„eiL ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡Â .‰˜¿≈»¿≈ƒ»∆ƒ»«ƒ»»««

.ÌÏBÚÏ ˙È‡cÂ ‰˜ ‡È‰ Ì‡ƒƒ¿≈»«»ƒ¿»

.‰Î‡l‡ ,˙e˜ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈…«¿¿…«¿∆»
ÌeË‡51Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰ Ì‚Â ,ÌeËÓË ‡˜p‰ ‡e‰  »«ƒ¿»À¿¿«»≈¿ƒ
Ú˜52;È‡cÂ ÎÊk ‡e‰ È‰  ÎÊ ‡ˆÓÂ ÌeËÓh‰ ƒ¿««À¿¿ƒ¿»»»¬≈¿»»««

ÌeËÓËÂ .‰˜ ‡e‰ È‰  ‰˜ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿≈»¬≈¿≈»¿À¿
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL Ôa eÈ‰L ÒBÈ‚Bc‡Â¿«¿¿ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»
ÏÎa Ô‰a a„pL Ì‰Â .ÌÈÏB„b ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰ ¬≈≈¿∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆¿»

.ÌB˜Ó»

את 52)סתום.51) המכסה הקרום את ממנו שהסירו
ערוותו.

.ÂÎÌB˜Ó ÏÎa ÌÈeÓ‡‰ ˙LÁÂ LÁ53Ô‰ , ≈≈¿≈∆∆»¬ƒ¿»»≈
ÌÈa„Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÌÈÓl‡‰54ÈÓ Ï‡ ; »ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»ƒ

ÚÓBL BÈ‡Â a„nL55a„Ó BÈ‡Â ÚÓBL B‡ ,56 ∆¿«≈¿≈≈«≈«¿≈¿«≈
ÌÈÓÏL Ô‰L ‰M‡Â LÈ‡Â .Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È‰¬≈¿»»»¿ƒ¿ƒ»∆≈¿≈ƒ

ÌÈËBL ‡ÏÂ ÌÈLÁ ‡Ï ÔÈ‡Â ,ÔzÚ„a57ÔÈ‡˜  ¿«¿»¿≈»…≈¿ƒ¿…ƒƒ¿»ƒ
.˙ÁwÙe Áwtƒ≈«ƒ««

בני53) שאינם מפני  דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שמע 54)דעת. שלא וכיוון אמו, ממעי  חרש שנולד

שידבר. אפשר אי  עימו שמדברים מה תחילתו 55)מעולם
נתחרש. כן ואחרי  לדבר שלמד עד פיקח  היה

דיבורו.56) וניטל המקרע 57)שנשתתק  שוטה? ואיזהו
הלכות  רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את
. כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט : ט , עדות
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי  כל אלא . .

הדברים". מן בדבר

.ÊÎ˙BÓM‰ Ïk e‡ˆÓ58ÌÈ˜t ÈLa ÌÈÚ e‡aL ƒ¿¿»«≈∆≈«¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»ƒ
.‰ÂÚ .ÔÈLec˜ :Ô‰ el‡Â .˙BÓL ÌÈOÚ  el‡≈∆¿ƒ≈¿≈≈ƒƒ∆¿»
.‰Ú .‰pË˜ .‰OÚ Èeq‡ .ÔÈÂ‡Ï Èeq‡ .‰iL¿ƒ»ƒ≈»ƒƒ≈¬≈¿«»«¬»
ÔÓÈÒ .ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ .‰ÏB„b .˙ÈBÏÈ‡ .˙‚Ba∆∆«¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ»

Ú‰.ÏB„b .Ì„‡ ÒÈÒ .‰nÁ ÒÈÒ .ÔË˜ .ÔBÈÏ »∆¿»»¿ƒ«»¿ƒ»»»
Ïk ÌÈO .ÌÈÁ˜t .ÌÈLÁ .ÌeËÓË .ÒBÈ‚Bc‡«¿¿ƒÀ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ»
Ïk EÈÈÚÓ eÊeÏÈ Ï‡Â ,„ÈÓz E˙nÚÏ el‡‰ ˙BÓM‰«≈»≈¿À»¿»ƒ¿«»≈≈∆»
Ô‰Ó ÌL Ïk ‡Ï ÔÈÎÈˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»≈≈∆

.B˙B‡ ÈkÊpL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆«¿ƒ

מונחים.58) מושגים,

ה'תשע"ח  אייר ח' שני יום 

   1 
שטר 1) קידושי  הנותן, הוא ומי  כסף  קידושי  דיני  בו נתבארו

לחצאין. קידשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה.
עד  או שתבגר עד בבתו זכאי  שהאב  פרוטה, בחצי  קידש
בלא  בביאה, לקדש שלא בקידושין, שליחות שתנשא,

אירוסין. ברכת ובשוק , שידוכין,

.‡„ˆÈk2Lc˜Ó ‡e‰ ÛÒÎa Ì‡ ?˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ≈«»ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆¿«≈
‰ËetÓ ˙BÁt ÔÈ‡ 3ÓB‡ .‰Ëet ‰ÂL B‡ ÛÒk ≈»ƒ¿»∆∆»∆¿»≈
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ4ÈÏ5,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ , »¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ

‰Êa ‰M‡Ï ÈÏ z‡ È‰ :B‡6ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ Ô˙BÂ ,7. ¬≈«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈»ƒ¿≈≈ƒ
d˙B‡ ‰BwL ÔÚÓLnL ÌÈc ÓB‡L ‡e‰ LÈ‡‰Â¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆«¿»»∆∆»

ÛÒk‰ dÏ ÔziL ‡e‰Â ,‰M‡Ï BÏ8. ¿ƒ»¿∆ƒ≈»«∆∆

א.2) ב , במשנה 3)קידושין הוא וכן שם. כביתֿהלל
גרעין  חצי  משקל הוא הפרוטה ושיעור נה. בבבאֿמציעא
א). א, קידושין לרבינו, המשנה (פירוש מכסף  שעורה

העולם 4) לכל אשתו את אוסר שהבעל היא חכמים לשון
ב :). (קידושין שתהיי5)כהקדש ע "י  כלומר בשבילי ,

פירוש  שם). ('תוספות' כהקדש העולם לכל תאסרי  אשתי 
(שם). לי  מזומנת לי , מיוחדת - לי " "מקודשת אחר:
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קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב  (4 (עמ ' וה'מאירי ' זו". בתמרה לי  "התקדשי  מו.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י7)הכרח 
עדים". "שני  אשה"8)התימנים איש יקח  "כי  שנאמר

יקח  "כי  ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב , (דברים
תקח ". כי  ולא -

.ÈÈ‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È‰ :BÏ ‰Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ‰ ,CÏ ˙Ò‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ 10‡e‰ Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ 11È‰  ‡È‰ ‰Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי9) יונתן מתרגם יט ), יב , (בראשית לאשה" "לי  לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח  שהאיש ב . ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב , המקדש

הכ"ב ). פ "ה, (לקמן מקודשת זו הרי  קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב : ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט  צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני  קדושי  וחלו קידושין
זה  שאין משמע  הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י  שני  של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק  אלא
שכתב : רבינו מדברי  אולם ממנו. גט  צריכה ואינה
קידושי התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק ", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט  ממנו וצריכה ספק ,
שם. המאירי  להרב  הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚ÒÁ‰ ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ ˙Bk  ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È‰ :‰ˆiL c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט .).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע "פ  ואין
עדים. בפני  לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡  ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי  של בעייתו ט . קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב  פרט 

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב  שנאמר: המתגרשת,
ט :). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי  עיקר כל שהרי 
(הובא  הרשב "א וכתב  ז). הערה פ "א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח  משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט . והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני הוא: כך קידושין "סדר ה"ב ) פ "א, (קידושין בירושלמי 
ס "ק  לב  סי ' לאהע "ז (הגר"א פלוני " של בתו קידשתי  פלוני 

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב 
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים  הויה

שרביא). ורב  פפא כרב  ט : (קידושין לבעל

.‰dÏ ÓB‡  ‰‡Èa Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»
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(˙Lc˜Ó BÊ È‰  dk„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס  בעת עדים, שני  בפני 
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח : התימנים, ובכת"י  ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי  את הרי  או כיוצא וכל לי  מאורסת את הרי  או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי  הן ש"הן לפי  הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי  תיבה התימנים, בכת"י 
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י , ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני , מקודשת זו הרי  מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
 ֿ (מגיד ביאה בתחילת מקודשת זו הרי  ביאתי , בתחילת לי 

ב 'ירושלמי '29)משנה). יותר ומבואר ב . ט , קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ "א, קידושין
ששני הכתוב  לך מגיד - אשה" "משכבי  יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף  זה קטע  וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס "ט ; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ , משנת רומא בדפוס  אבל
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ÏÏk31dÏ Ó‡ .32È‰ ,ÈzL‡ z‡ È‰ :dÏ ˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È‰ :B‡ ,È˙Òe‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È‰33È˙ÙeÁ z‡ È‰ ,34z‡ È‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È‰ ,È˙eLa35È‰  ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח  כי  בתורה: שנאמר ב . ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח  ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י 

אינו. הזה אשה.33)הקטע  איש יקח  כי  הכתוב : מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב "א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק  בגמרא לגירסתנו
בספק . מקודשת זו שהרי  פסק  ס "ג כז סי ' אהע "ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
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קמי                
         

קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב  (4 (עמ ' וה'מאירי ' זו". בתמרה לי  "התקדשי  מו.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י7)הכרח 
עדים". "שני  אשה"8)התימנים איש יקח  "כי  שנאמר

יקח  "כי  ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב , (דברים
תקח ". כי  ולא -

.ÈÈ‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È‰ :BÏ ‰Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ‰ ,CÏ ˙Ò‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ 10‡e‰ Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ 11È‰  ‡È‰ ‰Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי9) יונתן מתרגם יט ), יב , (בראשית לאשה" "לי  לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח  שהאיש ב . ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב , המקדש

הכ"ב ). פ "ה, (לקמן מקודשת זו הרי  קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב : ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט  צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני  קדושי  וחלו קידושין
זה  שאין משמע  הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י  שני  של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק  אלא
שכתב : רבינו מדברי  אולם ממנו. גט  צריכה ואינה
קידושי התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק ", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט  ממנו וצריכה ספק ,
שם. המאירי  להרב  הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚ÒÁ‰ ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ ˙Bk  ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È‰ :‰ˆiL c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט .).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע "פ  ואין
עדים. בפני  לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡  ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי  של בעייתו ט . קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב  פרט 

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב  שנאמר: המתגרשת,
ט :). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי  עיקר כל שהרי 
(הובא  הרשב "א וכתב  ז). הערה פ "א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח  משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט . והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני הוא: כך קידושין "סדר ה"ב ) פ "א, (קידושין בירושלמי 
ס "ק  לב  סי ' לאהע "ז (הגר"א פלוני " של בתו קידשתי  פלוני 

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב 
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים  הויה

שרביא). ורב  פפא כרב  ט : (קידושין לבעל

.‰dÏ ÓB‡  ‰‡Èa Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚa23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚBe ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ  ‰‡Èa Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆
˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈe dk„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈe) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»

(˙Lc˜Ó BÊ È‰  dk„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס  בעת עדים, שני  בפני 
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח : התימנים, ובכת"י  ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי  את הרי  או כיוצא וכל לי  מאורסת את הרי  או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי  הן ש"הן לפי  הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי  תיבה התימנים, בכת"י 
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י , ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני , מקודשת זו הרי  מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
 ֿ (מגיד ביאה בתחילת מקודשת זו הרי  ביאתי , בתחילת לי 

ב 'ירושלמי '29)משנה). יותר ומבואר ב . ט , קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ "א, קידושין
ששני הכתוב  לך מגיד - אשה" "משכבי  יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף  זה קטע  וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס "ט ; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ , משנת רומא בדפוס  אבל

.Â‰È‰iL CÈˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ Ó‡iL ÌÈc‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

˙kL B‡ ,dÏ Ó‡L È‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe‡ ÈÈ‰ ,CÈÏÚa ÈÈ‰ :dÏ B˙pL ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡  ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ Ó‡ .32È‰ ,ÈzL‡ z‡ È‰ :dÏ ˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È‰ :B‡ ,È˙Òe‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È‰33È˙ÙeÁ z‡ È‰ ,34z‡ È‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È‰ ,È˙eLa35È‰  ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח  כי  בתורה: שנאמר ב . ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח  ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י 

אינו. הזה אשה.33)הקטע  איש יקח  כי  הכתוב : מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב "א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק  בגמרא לגירסתנו
בספק . מקודשת זו שהרי  פסק  ס "ג כז סי ' אהע "ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
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עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי  על .תחילה

.ÊÈ‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È‰ :dÏ ˙k B‡ ,dÏ Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È‰ ,È˙c‚ z‡ È‰ ,È˙ÊÚ z‡ È‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È‰ ,ÈzÁz z‡ È‰ ,È˙e‚Ò z‡ È‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  È˙ÒeÙz z‡ È‰ ,È˙eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 38: ≈¿ƒ¿ƒ≈

משמען 36) אם ספק  האלו, הלשונות כל כי  א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון
לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב , (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח ) כא, (שמות יעדה"
ב , (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי  עזרתי ,
מצלעותיו  אחת "ויקח  מלשון: - תחתי  סגורתי , צלעתי , יח ).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי  כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור
(רש"י בבית עמי  נתפסת - תפושתי  וכן לבית, עמי  נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י  ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני 

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי  מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י  ('תוספות'

.Á˙kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈc‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»

e‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈
‰˙ˆÂ ÔÈLecw‰41Ó‡ ‡ÏÂ Lt ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«

Ô‰Â ÏÈ‡B‰  ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈
LÙÏ CÈˆ BÈ‡Â ,Bic  ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈

Ìz‡ :Ì‰Ï ÓBÏ CÈˆ BÈ‡ ÔÈLeb‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È‰  Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ LbL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על  והאומר 40)נוסף 
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני  לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי  לקידושיו,
לי מיועדת או מיוחדת את הרי  אמר: כאילו זה והרי 
.( ס "ג כז, סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסף ֿמשנה).41) הן פ "ד 42)שאמרה שני  מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ "ז. הזמינם שלא ואף ֿעלֿפי 

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק  מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני  משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי , אתם
אצלה, והם שנים בפני  שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי  מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק  הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי  בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È‰  ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ

˙Á‡Â z‡44Ï‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È‰ :ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם
נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי "ד, לקמן שם.45)וראה

שאמר 46) וברגע  עיקר, ראשון לשון תפוס  אומרים: ואין
האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי , מקודשת את הרי 
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,

רוקח '). ('מעשה מהם לאחד אף  מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰ËeÙa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰ËeÙa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È‰  ‰Ëet ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëet¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
˙Lc˜Ó BÊ48‰ËeÙa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»

ÁÓÏ ‰ËeÙa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ
‰ËeÙa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰ËeÙa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿

‰ËeÙa ÈÏ ‰eÎÓ E˙Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿
‰ËeÙa ÈÏ E˙Ú˜˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa 55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע "פ  ב . ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי כמקדש זה והרי  בקידושיו. הפסק  כאן ואין לסופו, גם
וחצייך  בפרוטה, לי  עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,

(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני  וגם שם. קידושין,
לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי  לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י 
מקודשת  אינה לחצי , חצי  בין דיבורו באמצע  הפסיק  אם

שם). שהרי49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק  לדון יש כאן
למחר. השני  החצי  קידושי  את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף  את מנה לא שהרי  הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי  האשה, גוף  בקידושי  הפסיק 

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק  שלו. קידושיהן שכסף  מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי  נלך המקבל אחרי 

להשגי עלינו אולי  או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח 
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי  אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף  את קיבל שהאב  גדולות הבנות
אחת  כל שהרי  מקודשות, הבנות שאין ודאי  אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי  רק  גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח  לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק 

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי  רק  האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע 
– בתך לומר התכוין ודאי  כה:), (קידושין בכסף  נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע 
לומר  נתכוין אולי  ספק , יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף , גם

בה. כשאחזיק  - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
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קמב               
         

שני שגם ואע "פ  ב "תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב 
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי אלו, דינים לשני  ביחס  הוא" והולך מונה תמצי ֿלומר
ספק . מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל  כי 
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי  תמצי ֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL ‰Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È‡Ï58‰È„È ‰OÚÓe d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Îe60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe‡‰61bzL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

bzL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙LÁ ‰˙È‰ elÙ‡Â65È‰  ‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È‡ ˙ÚcÓ ‰‡Èa ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡Èa ‰È‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ 68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי  קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף 

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח  מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב  האב  ואין הואיל כי  איבה,
מלזונה. וימנע  איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב 
ימכור  "וכי  ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי  לאשתו, כתובה יכתוב 

פ "י . לקמן ב .61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב . פ "ב  למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ "ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב . קיב , יבמות
פ "ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט .

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב .68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי  ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף  ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי "ט .

.È‡È‰ È‰Â ,˙eL da ‰È‡Ï ÔÈ‡  ˙a‰ ‰‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eLa ‡È‰ È‰  ‰È‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL da ‰È‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט , נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס 
ה"ב . פ "י , לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב . מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב . מד,

.‚ÈdÈ‡  ‰È‡ ˙Ú„Ï ‡lL bzL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73Á‡ ‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ dÈ‡  ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈe ‡È‰ ÔÈe . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡  ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי '72) פסק  וכן שם. רבינא כדעת - ב  מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי 

בשעת  האב  נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי 
אביה  קיבל שלא ואע "פ  מקודשת. היא הרי  הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט , לכהן שאסורה כגרושה

ואח "כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב  נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב  יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח "כ לעכב  יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י (כסף ֿמשנה שעה באותה ושתק  בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב .77)קולון ואח "כ אפילו 78)ושתק ,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח "כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰È‡80Ë‚ ‰ÎÈˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eLa ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ BzÏ ‡‰ ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק  שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב ). פ "ב , לעיל (ראה לא או נערותה סימני 
שערות, שתי  הביאה לא ועדיין העליון מסימני  אחד בה
ה"ח ) פ "ב , (לעיל קטנה ספק  נערה, ספק  היא כי  נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי  הביאה ואח "כ
גמור, סימן הוא אולי  ספק  ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי  לענין א. עט , קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי  ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב , (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי  הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט  אינו והלא  שוחט ,

ב ). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
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קמג                
         

שני שגם ואע "פ  ב "תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב 
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי אלו, דינים לשני  ביחס  הוא" והולך מונה תמצי ֿלומר
ספק . מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל  כי 
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי  תמצי ֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL ‰Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È‡Ï58‰È„È ‰OÚÓe d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Îe60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe‡‰61bzL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

bzL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙LÁ ‰˙È‰ elÙ‡Â65È‰  ‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È‡ ˙ÚcÓ ‰‡Èa ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡Èa ‰È‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ 68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי  קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף 

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח  מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב  האב  ואין הואיל כי  איבה,
מלזונה. וימנע  איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב 
ימכור  "וכי  ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי  לאשתו, כתובה יכתוב 

פ "י . לקמן ב .61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב . פ "ב  למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ "ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב . קיב , יבמות
פ "ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט .

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב .68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי  ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף  ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי "ט .

.È‡È‰ È‰Â ,˙eL da ‰È‡Ï ÔÈ‡  ˙a‰ ‰‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eLa ‡È‰ È‰  ‰È‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL da ‰È‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט , נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס 
ה"ב . פ "י , לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב . מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב . מד,

.‚ÈdÈ‡  ‰È‡ ˙Ú„Ï ‡lL bzL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73Á‡ ‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ dÈ‡  ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈe ‡È‰ ÔÈe . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡  ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי '72) פסק  וכן שם. רבינא כדעת - ב  מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי 

בשעת  האב  נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי 
אביה  קיבל שלא ואע "פ  מקודשת. היא הרי  הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט , לכהן שאסורה כגרושה

ואח "כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב  נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב  יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח "כ לעכב  יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י (כסף ֿמשנה שעה באותה ושתק  בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב .77)קולון ואח "כ אפילו 78)ושתק ,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח "כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰È‡80Ë‚ ‰ÎÈˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eLa ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ BzÏ ‡‰ ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק  שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב ). פ "ב , לעיל (ראה לא או נערותה סימני 
שערות, שתי  הביאה לא ועדיין העליון מסימני  אחד בה
ה"ח ) פ "ב , (לעיל קטנה ספק  נערה, ספק  היא כי  נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי  הביאה ואח "כ
גמור, סימן הוא אולי  ספק  ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי  לענין א. עט , קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי  ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב , (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי  הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט  אינו והלא  שוחט ,

ב ). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
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רוצה  - אשה" לי  "קדש סתם לו אמר אלא  זו, או זו אשה לי 
א. יב , נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר

א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין
שזכתה  ואחרי  הקידושין, כסף  בעצמה מקבלת הבת א. יט ,
שמן  ואע "פ  לאביה. נעוריה שבח  כל כי  אביה בו זכה בכסף 
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ "א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«

c‰88ÔÈ‡  ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»
ÌÈ„Ú ÔÈÎÈˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«

e‰L‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óez BÏ LÈÙ‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»
ÌB˜Ó92CÈˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML  »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ

.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט , לקבלה שליח  בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ "ד, פ "ג,89)לקמן קידושין ב 'ירושלמי ' נראה וכן
בעדים". השליח  הוחזק  "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט  בשליח  אבל ה"ד. פ "ו,
חולק , והראב "ד במינויו. עדים שני  שצריך ב  סג, בגיטין
בפני לעשות צריך להולכה קידושין בשליח  גם ולדעתו
לשליח  כסף ) (בקידושי  קידושין שליח  להשוות ואין שנים.
אולם  לעדים. זקוק  אינו ולפיכך בידו, הגט  שתופס  הגט 
שאמרו  - ב  מה, קידושין הש"ס  מסוגיית מוכח  רבינו כדברי 
שעשאו  עדים שאין ומשמע  שויה", שליח  "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח ,
קידושין  וקידושיו גמור שליח  הוא הרי  לקדש, שליח 

התבואה.91)(כסף ֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט  מתמנה וכן שהשליח  עדים. בלא לשולחו

בעניני וגם ה"א. פ "ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי  ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח  מוכר זה הרי  לי , קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח  העושה ואין

ה"א). פ "א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰  d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈÁ‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי  כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק  יש
נוגעים  הם הרי  כסף  בקידושי  אבל שטר בקידושי  שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ "א רבינו שכתב  (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי ' עדים נעשים

.ÊÈ ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈLk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»
˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ  Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆

˙Èa96Ìz‡ Ì‚ eÓÈz Ôk :Ó‡Â ,97˙BaÏ  ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙Èa Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙Èa Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ

„Ú‰ Ï‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL „Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב : "איש" ובשליחות,
קטן  ולא - איש לכולם. לוקח  אחד ג) יב , (שמות אבות"
שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י  דעת בן שאינו מי  ולא

ה"ב . מצוות.96)פ "ב  בברית ובא "גם"97)מהול תיבת
השליח . את לרבות ובאה זה, בפסוק  עבד 98)מיותרת

עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי  - כנעני 
כנשים. במצוות חייב  נאמר 99)- שהרי  הוא. ברית שבן

לעבדך  - מימך שואב  עד עציך "מחוטב  י ) כט , (דברים
רבינו  דברי  והשווה ב . כג, לגיטין (רש"י  אלהיך" ה' בברית

ה"ב ). פ "ב  שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י  שליח  עליו  נעשה אינו
אולם  גט , לענין שנויים הדברים ושם ב . כג, בגיטין מקורה
הידוע : ההיקש עלֿפי  לגיטין, קידושין דיני  משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È‰ :dÏ ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿
‰Ê ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«

BÏ ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈
:BÏ ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È‰ :BÏ ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
 Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ‡‰ Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic  c Ó‡ ‡ÏÂ Lt ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B˙Bk BÈ‡ ,ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈc‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח .102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי  זה. אין התימנים, בכת"י 

דבר  אמרו ולא האב , או השליח  שתק  אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי  -
סי ' באהע "ז והגר"א מחוקק ' 'חלקת ט "ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי עסוקים". היו אם שתק  "אפילו הביא וה'טור' ס "א ). לו
ומוסב  אחרֿכך, שכתוב  למה נמשך שזה הב "ח  ביאר זה,
"הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח  אבל - המקדש על
פקדון  לשם הכסף  את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא שאם

ב 'דרישה'). גם בענין 104)(ועיי "ש ועסוקים הואיל
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קמד               
         

ה"ח . לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,
דעת 105) מספיקה אינה הרמב "ן ולדעת ה"ד. לעיל כמבואר

כי עצמה, האשה של דעתה צריכים אלא שלוחה או האב 
הוא  שהבעל שבגט  וכשם לבעלה. עצמה את המקנה היא
גירושין  הל' לקמן ראה שלוחו, ולא דעתו צריכים - המקנה
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ "ב ,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח : התימנים, בכת"י 
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע "ז וה'טור' שליח ". דין
עם  האיש כדין השליח  עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ‡Ï ˙eL¿»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡  ‰ˆiL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB È‡ ÈBÏÙÏ :Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡111‰p‡iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ÎBL B‡ dL‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי ).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י  יותר שכר מקבל במצוה, עוסק 

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע "פ 
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב 'תוספות' עליה, רצונו את יכוף  ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ "א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב  בידו סיפק 

ס "ח . לז, סי ' בו.111)אהע "ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰B˙ ÈLec˜ el‡ È‰  ‰‡Èa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L‚Óe ÓBbL ÌLk .‰Bz‰ ÔÓ ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙Èk ÙÒ dÏ ˙ÎÂ :Ó‡pL113ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÛÒk‰ Ï‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈÙBÒ ÈcÓ BLeÙe ,‰Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב .115)ט :). פ "א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י  אוקספורד, בכת"י  מוזיאום, בריטיש בכת"י 
נוסחתנו  כי  שכתב  משנה' ב 'כסף  ועי ' תימניים. כת"י  ובכמה
מביאה  חלוק  שהכסף  כתב  בתחילה שהרי  מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהיושטר, כי  [ויתכן סופרים. מדברי  ף 
ה"ב , פ "א למעלה הרמב "ם רבינו שהגיה מה עלֿפי  הגהה
הנוסחא  וגם ח ) הערה (עיי "ש תורה" דין "ושלשתם

הרב  שבידי  אחד תימני  ובכת"י  ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק  ישנה מיימון י .ל.

איננה]. - סופרים" מדברי  הכסף  "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ k ,‡e‰ Ck c‰ wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡Èa ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ .Lc˜Ó  ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰‡Èa Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ecÓ117„a ÌÈˆet Ï‡OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי  אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי  מלקות
רצוי - מרדות פירש, - ב  קמא, בחולין ורש"י  הדיין. עיני 
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב .118)עליו. יב , קידושין

.ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb‰ ‰Ê „ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ  השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע "י  שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע 
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב 
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב : כו סי ' בשו"ע  והרמ "א ב . יב , קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי  שהכו מימי  ראה 121)ראיתי 

ה"ד. פ "א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa  ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ CÏ CÈˆ  ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎnL C„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
CÈ ‡Ï  Ca ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
 ‰OÚpM ‰Ó .‰ÏhÏ ‰Îa BfL ,ÔÈLecw‰ Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ "ט , ברכות וב 'ירושלמי ' ב . ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב , בארץ  נוהגים
(רמ "א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע  שאינו מי  לבייש שלא כדי  לד) סי ' אהע "ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח  אליעזר ושם ס ) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי  השווה

ה"ו. פי "א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea ?CÓ „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈÚ‰127˙BÒe‡‰ ˙‡ eÏ Ò‡Â ,128˙‡ eÏ Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Cea .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»
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קמה                
         

ה"ח . לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,
דעת 105) מספיקה אינה הרמב "ן ולדעת ה"ד. לעיל כמבואר

כי עצמה, האשה של דעתה צריכים אלא שלוחה או האב 
הוא  שהבעל שבגט  וכשם לבעלה. עצמה את המקנה היא
גירושין  הל' לקמן ראה שלוחו, ולא דעתו צריכים - המקנה
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ "ב ,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח : התימנים, בכת"י 
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע "ז וה'טור' שליח ". דין
עם  האיש כדין השליח  עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ‡Ï ˙eL¿»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡  ‰ˆiL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB È‡ ÈBÏÙÏ :Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡111‰p‡iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ÎBL B‡ dL‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי ).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י  יותר שכר מקבל במצוה, עוסק 

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע "פ 
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב 'תוספות' עליה, רצונו את יכוף  ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ "א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב  בידו סיפק 

ס "ח . לז, סי ' בו.111)אהע "ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰B˙ ÈLec˜ el‡ È‰  ‰‡Èa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L‚Óe ÓBbL ÌLk .‰Bz‰ ÔÓ ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙Èk ÙÒ dÏ ˙ÎÂ :Ó‡pL113ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÛÒk‰ Ï‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈÙBÒ ÈcÓ BLeÙe ,‰Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב .115)ט :). פ "א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י  אוקספורד, בכת"י  מוזיאום, בריטיש בכת"י 
נוסחתנו  כי  שכתב  משנה' ב 'כסף  ועי ' תימניים. כת"י  ובכמה
מביאה  חלוק  שהכסף  כתב  בתחילה שהרי  מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהיושטר, כי  [ויתכן סופרים. מדברי  ף 
ה"ב , פ "א למעלה הרמב "ם רבינו שהגיה מה עלֿפי  הגהה
הנוסחא  וגם ח ) הערה (עיי "ש תורה" דין "ושלשתם

הרב  שבידי  אחד תימני  ובכת"י  ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק  ישנה מיימון י .ל.

איננה]. - סופרים" מדברי  הכסף  "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ k ,‡e‰ Ck c‰ wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡Èa ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ .Lc˜Ó  ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰‡Èa Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ecÓ117„a ÌÈˆet Ï‡OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי  אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי  מלקות
רצוי - מרדות פירש, - ב  קמא, בחולין ורש"י  הדיין. עיני 
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב .118)עליו. יב , קידושין

.ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb‰ ‰Ê „ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ  השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע "י  שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע 
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב 
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב : כו סי ' בשו"ע  והרמ "א ב . יב , קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי  שהכו מימי  ראה 121)ראיתי 

ה"ד. פ "א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa  ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ CÏ CÈˆ  ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎnL C„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
CÈ ‡Ï  Ca ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
 ‰OÚpM ‰Ó .‰ÏhÏ ‰Îa BfL ,ÔÈLecw‰ Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ "ט , ברכות וב 'ירושלמי ' ב . ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב , בארץ  נוהגים
(רמ "א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע  שאינו מי  לבייש שלא כדי  לד) סי ' אהע "ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח  אליעזר ושם ס ) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי  השווה

ה"ו. פי "א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea ?CÓ „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈÚ‰127˙BÒe‡‰ ˙‡ eÏ Ò‡Â ,128˙‡ eÏ Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Cea .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe‡ ˙ka ‡È‰ BÊ .Ï‡OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
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Ck Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ CÓ  ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck Á‡Â ,ÔÈÒe‡ ˙ka CÓ¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈

dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ CÓ  ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב . ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי  מפרשים, ויש שם). (רש"י  ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח  לבני  בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
(בראשית  הכתוב  כלשון בעל, בעילת ע "י  אלא אשתֿאיש
(רבי ה"א פ "א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג) כ,

בהגהותיו). מוילנא הכהן יחוד 129)בצלאל הוא חופה
ה"א. פ "י  להלן רבינו שכתב  כמו המקדש, של בביתו

ושם 130) לחופה, שתיכנס  עד לו אסורה היא ועדיין
ה"ג. פ "י , לקמן הסדורה חתנים" "ברכת מברכים

בו 131) מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ "ח , סוטה 'ירושלמי '
הכלה". את בו ומקדשין . . מן 132). הבא משקה

שעורים. ממשרת או (הובא 133)התמרים גאון נסים רב 
טז). אות פ "א, לכתובות ברא"ש

ה'תשע"ח  אייר ט ' שלישי יום 

   1 
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי  עדות, בפסולי  או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס , טומטום, סריס ,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי , שפחה, או גויה לשוק ,
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח  קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆÏ ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  dÁk ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È‰  BÁk ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëet  ÛÒÎa Lc˜ Ì‡  ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב ) כד, (דברים בתורה שנאמר ב . ב , קידושין
יט :) ליבמות (רש"י  משמע  מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני  וגם

מד.). לקידושין (רש"י  ואע "פ 3)לבעל ב . מח , בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח 
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי  - ה"א) פ "י ,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני  רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף : אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני . רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני ,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע  חכמים תיקנו לא וכאן

כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני  כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע  יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע  קידושין להפקיע  חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט  צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת

אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט  אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח '). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב .). שם ובגמרא ב . נ, (קידושין

.„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dzÁ8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dzÁÏ Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»
Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï‡ .11 ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…
z‡Â :dÏ Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê „a ÈÓ‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ

‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆

שליח .8) בתור הקידושין כסף  בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי  לפחות, פרוטות שתי  לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי  לה: שאמר אחרי 
לי . מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף  החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק  היא והרי 

לקידושין  'יד' יש אם הספק : ומהות בביאורנו. ה"ב  פ "ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי  והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב . פ "ח , ושם יג; פ "ב ,

.‚ez˜Êe ezÏË ,‰Ê È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«
ÂÈÙÏ15„‡‰ „Ï B‡ e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡  ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»

˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡  Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»

ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È‰ 21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא  ואע "פ 
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני  בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח :). (קידושין הקידושין כסף  את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי  שם.
שליח .19) בתורת זה 20)בשבילי , בכסף  זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי  התקדשי  ואמר חזר לא אפילו שם.
ס "ח ). ל, סי ' אהע "ז (שו"ע  לו שנתתי 

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ 23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó  dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  Ì‰ÈL25:dÏ Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡  ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰Ó‡ ,‰Ê kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È‰  ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰Ó‡Â ,dÎLÏ ‰ÈÁ‡ ı ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰Ê ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆
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קמו               
         

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי  שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי  לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י  ח : (קידושין קונים 25)בידה שאין אע "פ  כי 
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
מקומו  לה שהשאיל להניח  יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי  לספק , מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף  רוצה שאיני  שלך סלע 

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב "א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי  שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי  בהצלתה, מחוייב  שהוא אע "פ 

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙Bt ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰Ó‡ Ì‡  ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡  Ô˙Â ,„Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈc‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡  CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.Á‡«≈

ט .29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡  ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈÙBÒ Èc ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36 ÒÎÏ ‰ˆ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈˆ  ÒÎÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈLÎa Lc˜Óe ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk  ÈzLc˜ ‡Ï :‰Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37ÊBÁ  ÒÎÏ ‰ˆ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ  ÒÎÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק .31) קידושי  אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ 'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי  "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י בשנים כאן אף  עדים, בשני  להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב .34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני  יוםֿטוב  שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ "י , שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי "ב , עדות (הל' פסול ספק  זה הרי  אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי  מביא מב , סי ' אהע "ז וב 'טור'

(כסף ֿמשנה). רבינו בדברי  הנכונה הגירסא והיא גט ", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡  LcwL39ÏB„b Ï‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È‡ ˙eLÓ41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙ÁÓe ˙kÓe ˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ 44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰  ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
 OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙ÁÓe ˙kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47 Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ  «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י .38) פ "ב , לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב . נ, ֿ 40)קידושין משתים הפחותה

א. פ "ב , לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב ). פ "ג, (לעיל אביה בחיי  נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב , הקידושין 43)מלשון עסקי 
יש 44)והנישואין. זה, ולפי  ליתא. התימנים, בכת"י 

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי "ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי  - ב  קז, ביבמות רבינו דברי  ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס 
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי  לפי  אותה "בודקין ה"ז: פי "א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף ) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח  מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי "ף  (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי  אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח . פכ"ט , מכירה הל' רבינו דברי  וראה א. נט ,

.Á‰˙ˆ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ ,dÏÚa ÌÚ LÈÏ49:ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰Bz‰ ÔÓ52ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ eÓb  ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…
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קמז                
         

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי  שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי  לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י  ח : (קידושין קונים 25)בידה שאין אע "פ  כי 
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
מקומו  לה שהשאיל להניח  יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי  לספק , מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף  רוצה שאיני  שלך סלע 

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב "א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי  שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי  בהצלתה, מחוייב  שהוא אע "פ 

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙Bt ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰Ó‡ Ì‡  ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡  Ô˙Â ,„Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈc‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡  CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.Á‡«≈

ט .29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡  ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈÙBÒ Èc ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36 ÒÎÏ ‰ˆ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈˆ  ÒÎÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈLÎa Lc˜Óe ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk  ÈzLc˜ ‡Ï :‰Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37ÊBÁ  ÒÎÏ ‰ˆ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ  ÒÎÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק .31) קידושי  אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ 'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי  "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י בשנים כאן אף  עדים, בשני  להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב .34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני  יוםֿטוב  שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ "י , שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי "ב , עדות (הל' פסול ספק  זה הרי  אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי  מביא מב , סי ' אהע "ז וב 'טור'

(כסף ֿמשנה). רבינו בדברי  הנכונה הגירסא והיא גט ", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡  LcwL39ÏB„b Ï‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È‡ ˙eLÓ41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙ÁÓe ˙kÓe ˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ 44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰  ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
 OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙ÁÓe ˙kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47 Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ  «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י .38) פ "ב , לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב . נ, ֿ 40)קידושין משתים הפחותה

א. פ "ב , לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב ). פ "ג, (לעיל אביה בחיי  נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב , הקידושין 43)מלשון עסקי 
יש 44)והנישואין. זה, ולפי  ליתא. התימנים, בכת"י 

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי "ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי  - ב  קז, ביבמות רבינו דברי  ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס 
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי  לפי  אותה "בודקין ה"ז: פי "א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף ) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח  מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי "ף  (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי  אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח . פכ"ט , מכירה הל' רבינו דברי  וראה א. נט ,

.Á‰˙ˆ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ ,dÏÚa ÌÚ LÈÏ49:ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰Bz‰ ÔÓ52ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ eÓb  ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL Á‡ dLc˜Ï56 LÈÏ ‰˙ˆ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב .49) קא, ה"ח .50)יבמות כגון 51)פי "א, מקום. בכל
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הי "ד. פי "ט  לקמן וכן מ "ו. פי "א, כתובות במשנה,
קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי 
פי "א,53) ולקמן ב . קיב , (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי  ואין
בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה

קט :). אע "פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה
סופרים, מדברי  גט  וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא

ה"ו. פי "א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט  כמבואר

.ËLÁ58˙‡OpL ˙LÁ ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈeÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡  ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ˙Áwt‰ LÁ61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ

ÔÈeÓb62LÁ‰ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈
‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ ≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ "ב , לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש
פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים

שם). (לעיל  ב .60)ופקחת  קיב , הוא:61)יבמות כלל 
תורה  קידושי  סופרים, מדברי  הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי  לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי "א, נשאה 63)מן לא והפקח  הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח  נשאה אם אבל עדיין,
ב 'ירושלמי ' רבינו דברי  ומקור ה"ה. פ "י , גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב . קיב , יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי  ביניהם, שלום (אין

קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈÒ ÔÈa ‰nÁ ÒÈÒ ÔÈa ,LcwL ÒÈÒ65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È‰  ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈeÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ "ב , לעיל פ "ב ,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס  אע "פ 

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס  לומר צורך ואין לאוין, בחייבי  תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי  תופסין,
וכן  פט "ז. ביאה איסורי  הל' רבינו דברי  והשווה עט :)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע "פ  האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח "כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט 
חולקים  יש ס "ד, מד סי ' אהע "ז ובשו"ע  ק :). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט . צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È‰  LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות  פ "ב  לעיל קידושי69)מפורשים

ספק , קידושי  שהם - א עב , ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי הטומטום שאין ואע "פ  היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט  הוא צריך להנשא,
חוזר  הוא גט  יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס , ואשר שם). (רש"י  ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני  בריה אנדרוגינוס  פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי  והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו
לישא  מותר "אנדרוגינוס  הט "ו: פ "א, ביאה איסורי  הל'

א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.È˙BÈÚ‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰ÂÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»

ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈeÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח ,70) פרק  בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב 
ה"ה. פ "ב  לעיל כי71)ראה קרא: "אמר ב : סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
קידושין  בה תפסי  לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח  לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי  לא עריות כל בימי72)אף  פנויה
"ותהי73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ "י , לקמן וראה בה. יגע  שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואי ֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי  כל הוכנו וכבר

מד). סי ' אהע "ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚ÈÁ‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡  ÈzLb :ÂÈÙa dÏÚÏ ‰Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡  dÏÚa ÈÙa ‡lL Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰Lb˙pL ‰È‡ ‡ÈzL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ  ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי  אפילו 76)אשון.כי 
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי  אומרים, ויש ה"ד. פי "ב , גירושין
אהע "ז  (שו"ע  לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס "ב ). יז, ב .77)סי ' פט , גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï Èeq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ Èeq‡Ó78‰ÓÈ ˙ˆ LcwL ÌÈ ÔÎÂ ,79È‰  ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰ÓÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

ÈiÁ ‡Lk ‰ÓÈa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰ÂÚk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L‚Ó85. ¿»≈¿≈
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קמח               
         

וֿח .78) הלכות פ "א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי  היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה

הי "ב ). פ "א, יבום הל' רבינו דברי  והשווה כי80)יא.
שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי  תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי  לאיש תהיין "כי 
אלא  המקום? לפני  שנואה או המקום לפני  אהובה יש וכי 
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי  הכתוב : אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח .). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני 
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב :). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי  הואיל
וראה  בגט . מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם  תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡  «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ Á‡ ‡È‰ È‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87 Ï‡OÈ ˙a eLcwL „ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ÓeÓ Ï‡OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

 BBˆa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈeÓb ÔÈLec˜ el‡ È‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח , קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב , (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי למד כה) סי ' (וישלח  ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק :
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי  שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י  להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב . ל, בבכורות וכן ב . מז, יבמות

"אע "פ  - יא) ז, (יהושע  ישראל" "חטא הפסוק : על מד.)
כותב : תימן' ב 'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט  יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב  שלא מזרע  בין ברצונו בין
הרי ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי ' ליבמות אוצה"ג רס "ג כהן 90)בתשובת דוד רבי 
שכוונתו  רבינו דברי  מבאר א', חדר ט ' בית בתשובותיו
יכשילה  כי  עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט  "וצריכה שהוסיף : וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈBÁ91ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ 92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ eÓb  ‰ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈÁ‡ ÔÈLec˜95‰ÁzLpL Á‡ dLc˜Â Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È‰ 96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני  משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי92)מהם אינו שבה שפחה חצי  שהרי 

כאומר  הוא הרי  כן, ואם הט "ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי  מקודשת חצייך לאשה
כי אשה, חצי  ממקדש עדיף  זה דין כי  ויתכן ה"ט ), (פ "ג
מה  כל כי  בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי  ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי  שהיה
מד, אהע "ז הב "ח  וכביאור מג. (גיטין ספק  קידושי 

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח . לעיל כמבואר
קידושי המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק  קידושי 
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי  ודאי 

לפני96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי 
בה  חלו וממילא אשה, חצי  למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי  ראשון קידושי  בה חלו אולי  או שני . קידושי 
(ב "ח  שני  קידושי  בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי  משנה' ו'מרכבת

שם). ב 

.ÊÈ?‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰ÙeÁ ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„Ú dLcwL ÔÈBÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

ÈÚ98ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È‰  ÔÈBÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט , (ויקרא אשם להביא חייב  עליה שהבא
בת  וחצי  שפחה חצי  שהמקדש (הט "ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי98)חורין
מותר  עברי  (שעבד שבה השפחה בחצי  גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי 
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי  מצד עליו שאסורה
יהושע ' 'פני  ועי ' י ), (פ "א, בכריתות להרמב "ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני  משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי  כי 

ה"ט , פ "ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי , התקדש לאשה
בן  הוא שהרי  לכולו, ראויה היא ששם לחלק , יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי  תהי  כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק  מחמת לכולו ראויה אינה הרי  שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ "ד, עבדים הל' רבינו דברי  והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜  LcwL BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a‰ kzLpL101ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ 103‰Ê „a ÔÈMÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח  מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח  הוא הרי  דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע  ואינו שעושה  השיכור
הי "ח ). פכ"ט , כשוטה 103)מכירה הוא והרי  שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע  באמת אם היטב  חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי  לוט , של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ËetÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
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קמט                
         

וֿח .78) הלכות פ "א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי  היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה

הי "ב ). פ "א, יבום הל' רבינו דברי  והשווה כי80)יא.
שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי  תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי  לאיש תהיין "כי 
אלא  המקום? לפני  שנואה או המקום לפני  אהובה יש וכי 
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי  הכתוב : אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח .). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני 
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב :). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי  הואיל
וראה  בגט . מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם  תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡  «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ Á‡ ‡È‰ È‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87 Ï‡OÈ ˙a eLcwL „ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ÓeÓ Ï‡OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

 BBˆa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈeÓb ÔÈLec˜ el‡ È‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח , קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב , (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי למד כה) סי ' (וישלח  ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק :
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי  שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י  להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב . ל, בבכורות וכן ב . מז, יבמות

"אע "פ  - יא) ז, (יהושע  ישראל" "חטא הפסוק : על מד.)
כותב : תימן' ב 'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט  יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב  שלא מזרע  בין ברצונו בין
הרי ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי ' ליבמות אוצה"ג רס "ג כהן 90)בתשובת דוד רבי 
שכוונתו  רבינו דברי  מבאר א', חדר ט ' בית בתשובותיו
יכשילה  כי  עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט  "וצריכה שהוסיף : וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈBÁ91ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ 92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ eÓb  ‰ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈÁ‡ ÔÈLec˜95‰ÁzLpL Á‡ dLc˜Â Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È‰ 96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני  משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי92)מהם אינו שבה שפחה חצי  שהרי 

כאומר  הוא הרי  כן, ואם הט "ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי  מקודשת חצייך לאשה
כי אשה, חצי  ממקדש עדיף  זה דין כי  ויתכן ה"ט ), (פ "ג
מה  כל כי  בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי  ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי  שהיה
מד, אהע "ז הב "ח  וכביאור מג. (גיטין ספק  קידושי 

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח . לעיל כמבואר
קידושי המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק  קידושי 
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי  ודאי 

לפני96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי 
בה  חלו וממילא אשה, חצי  למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי  ראשון קידושי  בה חלו אולי  או שני . קידושי 
(ב "ח  שני  קידושי  בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי  משנה' ו'מרכבת

שם). ב 

.ÊÈ?‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰ÙeÁ ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„Ú dLcwL ÔÈBÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

ÈÚ98ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È‰  ÔÈBÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט , (ויקרא אשם להביא חייב  עליה שהבא
בת  וחצי  שפחה חצי  שהמקדש (הט "ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי98)חורין
מותר  עברי  (שעבד שבה השפחה בחצי  גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי 
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי  מצד עליו שאסורה
יהושע ' 'פני  ועי ' י ), (פ "א, בכריתות להרמב "ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני  משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי  כי 

ה"ט , פ "ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי , התקדש לאשה
בן  הוא שהרי  לכולו, ראויה היא ששם לחלק , יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי  תהי  כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק  מחמת לכולו ראויה אינה הרי  שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ "ד, עבדים הל' רבינו דברי  והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜  LcwL BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a‰ kzLpL101ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ 103‰Ê „a ÔÈMÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח  מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח  הוא הרי  דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע  ואינו שעושה  השיכור
הי "ח ). פכ"ט , כשוטה 103)מכירה הוא והרי  שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע  באמת אם היטב  חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי  לוט , של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ËetÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
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˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰ËetÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëet ‰ÂL ‰Ê „ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»
d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
Ì‡Â ,È‡cÂ ÈLec˜ el‡ È‰  ‰Ëet ‰ÂL ‰È„n‰«¿ƒ»»∆¿»¬≈≈ƒ≈««¿ƒ

˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È‰  ‰Ëet ‰ÂL BÈ‡106‰‡È . ≈»∆¿»¬≈≈ƒ≈»≈≈»∆
Ìi˜˙Ó BÈ‡L ˜Èa B‡ ÏÈL˙a Lc˜ Ì‡L ,ÈÏ107 ƒ∆ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëet ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê „ È‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ ≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„‡ÈÂ „ÒtiL „Ú Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL „Â .‰Ëet¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»

שעורה 105) חצי  משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ "א, פ "א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף  מכסף 
וכן  הי "ב , פ "א עירובין הל' ועי ' כו, סי ' אהע "ז בשו"ע 

ס "ו). רצד סי ' יו"ד בה 106)בשו"ע  ותופסים יב . קידושין
לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט  וצריכה שני , קידושי 
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי קידושי  מקודשת שתהא כדי  אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי ' אהע "ז וב 'טור' יב . לקידושין זמן 107)(רש"י 
במלח  או בחומץ  כיבוש ע "י  להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע  הוא וראוי  בהם, וכיוצא
כסף ֿמשנה  פד, שורש (מהרי "ק  ספק  קידושי  אלו הרי  -

ומעשהֿרוקח ).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰ËetÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏÒ ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ËeÙa ÌÈL108Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡  ÏÈc‚‰L Á‡Ï ˙BBÏÒ ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח  ארוס  שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ "ו, פ "ב  קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ "ה) פ "ט 
קידושין  יו"ט ', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע  אדם אומרים: ואין ב . נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח  כלום, קטן קידושי 

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈˆ BÈ‡ ,ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜ÊÏ ‰˙ˆL ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa  »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ dˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ‰  d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈˆ ,ÏÚa‰ ˙eLa ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eLa113‰ÈLec˜ dÏ ˜ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«

el‡ È‰  Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈
˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק  שהסכימה משמע 
שהרי מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי , תנם אמרה
מחוקק ' 'חלקת וראה ל'. סי ' אהע "ז (ב "ח  מרצונה אינה
רבינו: בדברי  אחרת נוסחה כאן הביא רוקח ' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי  לזרוק ", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי  מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן
לענין  "כן אמרו: עח . דף  ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי  ה"ב ) פ "ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי114)ששניהם ב : ח , קידושין

אע "פ  כי  תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע  ביבי , רב 
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח  היא שהלכה
אבל  פ "ד, מכירה ובהל' ב  פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,
יש  שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא לחוש יש בקידושין

(מגידֿמשנה). בה חלק  וראה 115)לה שם. קידושין
ה"ד. למעלה

.ÎÌÈa‰ ˙eLa ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eLa B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ B˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È‰  dÏ B˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ ≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ B˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„‡Â ,dÏ B˜118BÊ È‰  »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ B˜Â BÏ B˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119 ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ B˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿
ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ B˜ e‰Ê  ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê  Ô˙B‡ ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אף ֿעלֿפי 
כאן  - ה"ט ) ואבידה גזילה מהל' (פי "ז אמות ארבע  לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי ' יוחנן). רבי  לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסף ֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב  את לברר אפשר ואפילו 119)ואי 

למעלה. שכתוב  כמו אמה, מאה ב .120)רחוק  עח , גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

ה'תשע"ח  אייר י' רביעי יום 

   1 
בטובת 1) בהקדש, הנאה, באיסורי  קידושין דיני  בו נתבארו

מתנה  בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה,
ברצונה, מאחרים שקיבל או בפקודתה, לאחרים שנתן
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L „a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
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קנ               
         

ÏÁa Oa B‡ ÁÒÙa2Èeq‡ ‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰‡‰3‰‡‰a eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓ4‰Úa‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡  »»≈»¿À∆∆

בחלב .2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי 
כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ  היינו

פי על אף  מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ  אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ  אין התורה

. ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a eÒ‡‰ c ÎÓe Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈
.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈeÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÏ‚Ú LÙa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.ÌÁ‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ BL LÙa Lc˜Ó‰ Ï‡6.˙Lc˜Ó BÊ È‰  ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BLt  ‰‡‰a eÒ‡ Ï˜Òp‰ BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈

.BM‰ Èa‚Ï eLÁ „ BÈ‡L ,‰‡‰a eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰t Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙ «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È‰  «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡ÈÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡  „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי  המקדש בית לגזבר הניתן כסף 
הקדש.8) של שהוא בו ידע  מעילתו 9)שלא ידי  על כי

לחולין. הכסף  ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי 
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL OÚÓa dLc˜11 „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :OÚna Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי  החלק  הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14ez‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe˙a LcwL Ô‰k Ï‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈeke OÚÓ ˙Óe˙e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡ OÚÓa LcwL18OÚÓa LcwL Ï‡OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È‰ 20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק  קרבנות כגון

קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי 
(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי  ממונו הם

לאכילה. בהם זכה הקב "ה) מחמישים 16)של אחד
לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע ) (לאדם
מריחת  אחרי  ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי מידי  לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי ,
ואינה  קיבל, [=הלוי ] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף  הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני  ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני .
וממונו.20)שני . המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓe‰ ‡lL22eÓe‰L BÓk Ì‰ È‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏË25Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ

LÈÙ‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È‰  ˙BOÚÓe ‰Óez Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙BOÚÓe ˙BÓe˙kBn‡ È‡Ó ‰MÈa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ ÔÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡29LÈÙ‰L ‰Óe˙a LcwL Ï‡OÈ Ï‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
BbÓ30dÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ 31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆiL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני . ללוי  בעליהן 22)לכהן, ידי  על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי  מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טב ֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי 
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף  לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי 
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף  בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי 
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט  דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ  דמי  שנתן
לא 35) אם כי  הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי 

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי  ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי  ואף 

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי 
וקנאתו  רשות ושינוי  יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ 

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ BÁ ˙ÈÏ ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
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קני                
         

ÏÁa Oa B‡ ÁÒÙa2Èeq‡ ‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰‡‰3‰‡‰a eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓ4‰Úa‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡  »»≈»¿À∆∆

בחלב .2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי 
כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ  היינו

פי על אף  מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ  אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ  אין התורה

. ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a eÒ‡‰ c ÎÓe Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈
.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈeÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÏ‚Ú LÙa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.ÌÁ‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ BL LÙa Lc˜Ó‰ Ï‡6.˙Lc˜Ó BÊ È‰  ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BLt  ‰‡‰a eÒ‡ Ï˜Òp‰ BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈

.BM‰ Èa‚Ï eLÁ „ BÈ‡L ,‰‡‰a eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰t Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙ «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È‰  «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡ÈÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡  „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי  המקדש בית לגזבר הניתן כסף 
הקדש.8) של שהוא בו ידע  מעילתו 9)שלא ידי  על כי

לחולין. הכסף  ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי 
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL OÚÓa dLc˜11 „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :OÚna Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי  החלק  הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14ez‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe˙a LcwL Ô‰k Ï‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈeke OÚÓ ˙Óe˙e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡ OÚÓa LcwL18OÚÓa LcwL Ï‡OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È‰ 20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק  קרבנות כגון

קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי 
(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי  ממונו הם

לאכילה. בהם זכה הקב "ה) מחמישים 16)של אחד
לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע ) (לאדם
מריחת  אחרי  ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי מידי  לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי ,
ואינה  קיבל, [=הלוי ] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף  הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני  ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני .
וממונו.20)שני . המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓe‰ ‡lL22eÓe‰L BÓk Ì‰ È‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏË25Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ

LÈÙ‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È‰  ˙BOÚÓe ‰Óez Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙BOÚÓe ˙BÓe˙kBn‡ È‡Ó ‰MÈa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ ÔÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡29LÈÙ‰L ‰Óe˙a LcwL Ï‡OÈ Ï‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
BbÓ30dÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ 31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆiL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני . ללוי  בעליהן 22)לכהן, ידי  על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי  מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טב ֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי 
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף  לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי 
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף  בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי 
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט  דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ  דמי  שנתן
לא 35) אם כי  הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי 

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי  ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי  ואף 

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי 
וקנאתו  רשות ושינוי  יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ 

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ BÁ ˙ÈÏ ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
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ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ BË ‡e‰L ,‰Ê c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê c BÏ Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡  ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È‰  BÁ ˙ÚcÓ ‡lL BÁ¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L „a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÊB‚‡ B‡ ‰Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי 

.ËBÁ ÔÈe BÈa ‰BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈˆe ÏÈ‡B‰  B˜ÏÁa Lc˜Â ,BÁ ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆiM40‰ˆiM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆

הדיוטות 39)בשותפות.38) הם ואפילו שלושה "של
בשומא". ויודעים נאמנים שיהו חברו.40)ובלבד לשותף 

לפחות 41) לחלקו שמגיע  פרוטות שתי  שווה לה נתן ואפילו
בכל  להתקדש שרצונה לפי  מקודשת, אינה - פרוטה שוה
במה  לי  "התקדשי  לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום

בו". לי  שיש

.ÈÊÁÂ ,dÒÓÁ B‡ ‰pnÓ b B‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÏÊb»«∆»ƒ»»«ƒ∆»¬»»¿»«
È‰ :dÏ Ó‡Â ,dlL ÒÓÁe ‰be ÏÊba dLc˜Â¿ƒ¿»«»≈«¿≈»∆»»∆»¿»«»¬≈

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa Ì„˜ Ì‡  Ba ˙Lc˜Ó z‡42‰ÏËÂ , «¿¿À∆∆ƒ»«≈≈∆ƒƒ¿»¿»
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰˜˙LÂ43d˙B‡ CcL ‡Ï Ì‡Â ; ¿»¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈»

ÌÏBÚÓ44el‡ ÌÈc dÏ Ô˙pLk ‰˜˙ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈»««ƒ∆»¿»¿∆»«»¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  ÔÈLec˜ ˙B˙a45Ô‰ :‰Ó‡ Ì‡Â ;46 ¿«ƒƒ≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»≈

.˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈¿À∆∆

היו 42) ואפילו נישואיו. להצעת להסכים וריצוי  שידול דברי 
ממנה. שגזל לפני  סימן 43)אלה ושתקה שנטלתו מתוך

קידושין. לשם וקבלתו לו לפני44)שמחלה אפילו
קידושין.45)הגזילה. לשם ולא לקחה, שלה בשעת 46)כי 

הקידושין.

.‡ÈÔB„wt ÈÒk :dÏ Ó‡Â ,ÔB„wt dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ»¿»«»ƒ¿ƒƒ»
Ì‡  Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÊÁÂ ,‰Ê∆¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ
BÊ È‰  ‰˜˙LÂ ezÏËe ,ezÏËpL Ì„˜ dÏ Ó‡»«»…∆∆¿»«¿»«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó47Ó‡ ÔB„wt ˙B˙a ezÏËpL Á‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒ««∆¿»«¿«ƒ»»«
,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡  ‰˜˙LÂ ,Ba ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ»¬≈«¿¿À∆∆¿»¿»≈∆¿

˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ Á‡lL ‰˜È˙L ÏkL48; ∆»¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
BÊ È‰  ‰ÏËpL Á‡ 'Ô‰' ‰Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»≈««∆»¿»¬≈

˙Lc˜Ó49. ¿À∆∆

הפיקדון 47) קבלת כי  שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם כלום 48)הייתה לה איכפת לא כי 

פיקדון. לשם רק  קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו,
לי49) התקדשי  כאומר זה הרי  קיים, והפיקדון הואיל

שמקודשת. - בידך לי  שיש בפיקדון

.ÈdÏ Ó‡Â ,BÏˆ‡ dÏ ‰È‰L BÁ dÏ ÈÊÁ‰50 ∆¡ƒ»∆»»»∆¿¿»«»
'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È‰'51ezÏËe ,epÏhzL Ì„˜ ¬≈«¿¿À∆∆…∆∆ƒ¿∆¿»«

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :‰˜˙LÂ52BÊ È‰  ¿»¿»ƒ»»≈≈∆ƒƒ¬≈
˙Lc˜Ó53„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡  CcL ‡Ï Ì‡Â , ¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈≈»¿À∆∆«

dlL BÁ‰ ‰ÏËpL Á‡ dÏ Ó‡ Ì‡Â .'Ô‰' Ó‡zL∆…«≈¿ƒ»«»««∆»¿»«∆»
dÈ‡ ,'Ô‰' ‰Ó‡ elÙ‡  'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È‰'¬≈«¿¿À∆∆¬ƒ»¿»≈≈»

˙Lc˜Ó54‡l‡ ,ÌeÏk epnÓ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È‰L ; ¿À∆∆∆¬≈…ƒƒ«¿»»ƒ∆¿∆»
dÈ‡Â ,‰ÏËpL ‰ÚMÓ BBÁ ÚÙ Îe ,‰ÏË dlL∆»»¿»¿»ƒ¿«ƒ»»∆»¿»¿≈»

˙Á‡ ÌÚt BÁa BÚ˙Ïe ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ55. ¿»«¬…¿»¿««««∆∆

החוב .50) החזרת תהיה 51)בשעת וגם שתתקדש ודעתו
זה. בכסף  לו.52)נפרעת לשם 53)ונתרצית קבלתו כי 

לו. מחלה החוב  ואת בתורת 54)קידושין לומר: יכולה כי 
אודות  בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי  פירעון
ואמר  לפרוע , זמנו והגיע  כסף  לה חייב  שהוא אלא הפירעון,
אף  מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף  לי  מקודשת את הרי 
לקידושין  לא כן אחרי  תאמר ואפילו שידך, שלא פי  על
נאמנת. אינה קבלתי , חובי  לפירעון אלא נתכוונתי 

קידושין.55) לשם כלום לה נתן שלא נמצא

.‚ÈdÈ‡  ËLa ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»≈»
,Èc BÁ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«¿∆»»∆¿»ƒ»
C„Èa ÈÏ LiL Èca ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»≈

‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ 56, ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»
Ìi˜ c ÌeL Ô‡k ÔÈ‡Â57kL ,‰zÚÓ Ba ˙B‰Ï ¿≈»»»«»≈»≈«»∆¿»

È„ B˙B‡ ‰‡ÈˆB‰58B˙‡‰ ‰ÚÂ59. ƒ»ƒ»¿»¿»¬»»

חייב 56) ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי  הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל מצוייה שתהא להעמידה

עינינו.57) מול הרי58)הנמצא בידה עדיין המעות ואפילו
הוציאתן. כבר כאילו מקניין 59)הן נלמדים כסף  וקידושי 

הרי ממני " קח  השדה כסף  "נתתי  בו: שנאמר עפרון שדה
השטר  לה החזיר ואפילו הכסף . ליתן צריך הקניין שבשעת
שעיקר  מפני  מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב ]

המלווה. כסף  על דעתה

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰60dLc˜Â , »»∆¿»ƒ¿»«««¿¿ƒ¿»
BÊ È‰  ÔBkLn‰ dÏ ÈÊÁ‰Â ,‰ÂÏn‰ d˙B‡a¿»«ƒ¿»¿∆¡ƒ»««¿¬≈

zÚÓ ÔBkLna ˙È‰ ‡È‰ È‰L ;˙Lc˜ÓÈ‰Â ,‰ ¿À∆∆∆¬≈ƒ∆¡≈««¿≈«»«¬≈
.d„ÈÏ ‰‡‰ ÚÈb‰ƒƒ«¬»»¿»»

בשעת 60) שלא בין ההלוואה, בשעת שמשכנה בין
ומשכנה  מעותיו תבע  הפירעון זמן כשהגיע  אלא ההלוואה,

דין. בית ידי  על

.ÂË?„ˆÈk .˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰ÂÏÓ ˙‡‰a Lc˜Ó‰«¿«≈«¬»«ƒ¿»¬≈¿À∆∆≈«
‰zÚ d˙B‡ ‰ÂÏ‰L ÔB‚k61:dÏ Ó‡Â ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿∆ƒ¿»»«»»«ƒ¿»«»

ÁÈÂ‡L ÔÓÊ ˙‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰62‰ÂÏÓa CÏ ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»«¿«∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»
„Ú CnÓ dÚBz ÈÈ‡Â ,ÌBÈ CÎÂ Ck C„Èa ‰È‰zL ,BÊ∆ƒ¿∆¿»≈»¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«
‰‡‰ dÏ LÈ È‰L ;˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÈBÏt ÔÓÊ¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆∆¬≈≈»¬»»
.ÚwL ÔÓÊ ÛBÒ „Ú BÊ ‰ÂÏÓa LnzL‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«¿«∆»«

˙Èak ‡È‰L ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ eÒ‡Â63eLÙe . ¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ≈¿
ÔÚÓLÏ Èe‡ ÔÈ‡L ÌÈc ‰ÂÏÓ ˙‡‰a È˙Ba64. «««¬»«ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿»¿»

הקידושין.61) שאאריך).62)בשעת (כלומר שארחיב 
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קנב               
         

זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר
נתחייב  אשה כשנושא שהרי  "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי  גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי  והרב  ריבית. הערמת

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי "ף ] אלפסי 
לי התקדשי  לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע  מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני .
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי  להתקדש יכולה אינה כסף , כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È‰ :dÏ Ó‡BÁe BÊ ‰ËeÙa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È‰  CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
BÊ È‰  BÊ ‰ËeÙe CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈

˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי  על אף 
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב  זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÌÈÁ‡ „Èa BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL BÁa ÈÏ66BÊ È‰  ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב  את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי  שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëet ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eLa Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëet ‰ÂL69BÊ È‰  »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי  אבד, או נגנב  שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי  אבד

.ËÈa„‡L ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È‰ ÂÈcÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëet dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט .72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëet dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙eÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי  עשה לו: ואמרה זהב  לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ Èc Ôz :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È‰  CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È‰  ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆa ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È‰  CBˆa ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê Èc CÏÈ‰ :dÏ Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ
z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È‰  ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È‰ ,‡e‰ eLÁ Ì„‡ Ì‡  ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È‰Â ,È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡  Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈÁ‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ÈÏ e‰ÈÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï  ezÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È‰  ezÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ eÓ‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa‡a Lc˜˙z :Ó‡Â ,‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
 'Ô‰' ‰Ó‡ Ì‡  ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëet ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡  BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
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קנג                
         

זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר
נתחייב  אשה כשנושא שהרי  "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי  גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי  והרב  ריבית. הערמת

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי "ף ] אלפסי 
לי התקדשי  לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע  מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני .
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי  להתקדש יכולה אינה כסף , כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È‰ :dÏ Ó‡BÁe BÊ ‰ËeÙa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È‰  CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
BÊ È‰  BÊ ‰ËeÙe CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈

˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי  על אף 
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב  זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÌÈÁ‡ „Èa BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL BÁa ÈÏ66BÊ È‰  ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב  את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי  שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëet ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eLa Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëet ‰ÂL69BÊ È‰  »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי  אבד, או נגנב  שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי  אבד

.ËÈa„‡L ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È‰ ÂÈcÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëet dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט .72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëet dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙eÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי  עשה לו: ואמרה זהב  לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ Èc Ôz :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È‰  CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È‰  ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆa ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È‰  CBˆa ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê Èc CÏÈ‰ :dÏ Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ
z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È‰  ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È‰ ,‡e‰ eLÁ Ì„‡ Ì‡  ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È‰Â ,È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡  Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈÁ‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ÈÏ e‰ÈÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï  ezÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È‰  ezÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ eÓ‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa‡a Lc˜˙z :Ó‡Â ,‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
 'Ô‰' ‰Ó‡ Ì‡  ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëet ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡  BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
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dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰Ëet ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëet¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡  BÊe BÊe BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
˙Lc˜Ó  ‰Ëet ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»

‰BL‡ ‰BL‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰ .˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó  ‰Ëet ‰ÂL ‰BÁ‡a LÈ Ì‡ƒ≈»«¬»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«
‰ÏÎ‡L ÌÈÓz Ô˙B‡L ;˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ ≈»¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»¿»ƒ∆»¿»
,˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk Ô‰ È‰¬≈≈¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

.‰BÁ‡ ‰Ó˙a ‡l‡ ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«ƒƒ∆»ƒ¿»»«¬»

נתכוון 74) - קידושין - מהן אחת בכל הזכיר שלא כיוון
פרוטה. לשווה מצטרפות ולפיכך כאחת. בכולן לקדשה

.ÁÎLÈ Ì‡ ,el‡a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈ƒ≈
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙Lc˜Ó  ‰Ëet ‰ÂL ÔlÎa¿À»»∆¿»¿À∆∆««ƒ∆ƒ
,˙ÏÎB‡ ‡È‰ dlL  ‰BL‡ ‰BL‡ ˙ÏÎB‡∆∆ƒ»ƒ»∆»ƒ∆∆

.˙Lc˜Óe¿À∆∆

.ËÎ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆
‰Óe Ba ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆¿«
Ba ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM∆¿¿ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆
BÊ È‰  ÔÓL ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM ‰Óa ‡ÏÂ¿…¿«∆¿¿ƒ»»»≈∆∆¬≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ba ‡ÏÂ BÎB˙aM ‰Óa ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«∆¿¿…¿ƒ»ƒ…»»
Ì‡Â ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰Ëet ‰ÂL ÔÓMa«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .È‡cÂ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰Ëet ‰ÂL ÔÓMa ‰È‰»»«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆««¿≈

.ÒBk‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ««

ה'תשע"ח  אייר י"א חמישי יום 

   1 
לו,1) הצריכים דברים וארבעה תנאי  דיני  רבינו בו כלל

דין  שבממון, תנאי  דין בתורה, שכתוב  מה על המתנה
מנת". ו"על "מעכשיו"

.‡È‡z ,ÏÚ Lc˜Ó‰2,˙Lc˜Ó  È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ «¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¿À∆∆
ÔÓ È‡z‰ ‰È‰iL ÔÈa .˙Lc˜Ó dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈»¿À∆∆≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ

LÈ‡‰3‰M‡‰ ÔÓ ‰È‰iL ÔÈa ,4ÌÏBÚaL È‡z ÏÎÂ . »ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ»¿»¿«∆»»
ÔÈLe‚a ÔÈa ,ÔÈLec˜a ÔÈa 5ÔÈa ,ÁwÓa ÔÈa , ≈¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ»≈

kÓÓa6ÔBÓÓ ÈÈc ‡La ÔÈa ,7˙BÈ‰Ï CÈˆ  ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈»»ƒƒ¿
ÌÈ„ ‰Úa‡ È‡za8. «¿««¿»»¿»ƒ

את 2) הרי  זוז, מאתיים לי  תתני  אם לאשה: שאמר כגון
זה. בדינר לי  לח 3)מקודשת סי ' ('פרישה' האיש לטובת

א). שם).4)אות ('פרישה' האשה כגון 5)לטובת 
זוז. מאתים לי  שתתני  עלֿמנת גיטך זה הרי  לה שאמר

וממכר".6) במקח  "בין התימנים: כת "י  כגון 7)בנוסח 
ה"ז. פ "ג ומתנה זכיה הל' רבינו דברי  השווה מתנות.

הי "ד.8) להלן ראה בממון. כפול תנאי  לענין

.‰È‰iL :È‡z Ïk ÏL ÌÈ„ ‰Úa‡‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»«¿»»¿»ƒ∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏeÙk9Â‡lÏ Ì„B˜ BlL Ô‰ ‰È‰iLÂ ,10È‡z‰ ‰È‰iLÂ , »¿∆ƒ¿∆≈∆≈««¿∆ƒ¿∆«¿«

‰OÚnÏ Ì„B˜11LÙ‡L c È‡z‰ ‰È‰iLÂ , ≈««¬∆¿∆ƒ¿∆«¿«»»∆∆¿»
BÓi˜Ï12È‡z‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡ È‡z‰ ÒÁ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»≈«¿«∆»≈∆¬≈«¿«

BÊ ‰È‰z ‡l‡ ;ÏÏk È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe ,ÏËa»≈¿ƒ≈»¿«¿»∆»ƒ¿∆
‰zn‰ B‡ Áwn‰ Ìi˜˙ÈÂ ,„iÓ ˙L‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…∆∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒ»««»»
„Á‡ È‡z‰ ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰˙‰ ‡Ï el‡Îe ,„iÓƒ»¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿«∆»

‰Úa‡‰ ÔÓ13. ƒ»«¿»»

ה"ה.9) בסמוך ה"ו.10)מפורש בסמוך 11)בסמוך
ה"ז.12)ה"ד. למדו 13)בסמוך אלו, דברים ארבעה כל

שנאמר  כט ֿל) לב , (במדבר ראובן ובני  גד בני  מתנאי  חכמים
ראובן  ובני  גד בני  יעברו אם אליהם, משה "ויאמר בו:
לאחוזה, הגלעד ארץ  את להם ונתתם . . . הירדן את אתכם
הרי כנען", בארץ  בתוככם ונאחזו אתכם יעברו לא ואם
יעברו" לא "ואם יעברו" "אם ולומר: לכפול משה שהוצרך
היו  תנאו את כופל היה לא ואילו בתוככם, ונאחזו . . .
ואין  עוברים, היו שלא אע "פ  הגלעד ארץ  את נוחלים
מאיר  רבי  אומר מכאן לאו". שומע  אתה "הן מכלל אומרים

כפול שאינו תנאי  כל סא.): ובני(קידושין גד בני  כתנאי 
המעכבים  הדברים לשאר והואֿהדין תנאי , אינו - ראובן
למדים, הם ראובן ובני  גד בני  מתנאי  כולם - בתנאי 

במקומו. דבר כל בסמוך וכמבואר

.‚ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ
‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
Èc‰ dÏ Ô˙ ‰Ê È‡z ‰˙‰L Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆¿««∆ƒ¿»¿«∆»«»«ƒ»
Ì‡Â ;È‡z ÏÚ ˙Lc˜Ó BÊ È‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È‰ ¬≈«¿««»«¬≈¿À∆∆«¿«¿ƒ
‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡  BÏ≈»¿À∆∆

.„È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa Èc‰ Ô˙Â ,‰Ê14Ì‡ :Ó‡Â ∆¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzzƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È‰  ˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï…ƒ¿ƒ¿À∆∆¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰OÚn‰15‰˙‰ Ck Á‡Â d„Èa Ô˙Â16ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ««¬∆¿»«¿»»¿««»ƒ¿»¿««ƒ
dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ea„ È„k CB˙a Ïk‰L∆«…¿¿≈ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»¿≈»

ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ17. ¿ƒ»ƒ≈¿

נתינתו.14) להלן 15)אחרי  [וראה הקידושין מעשה
נד]. גם 16)הערה כי  א. עה, וגיטין א. צד, בבאֿמציעא

"אם  למעשה קודם התנאי  הודגש ראובן, ובני  גד בני  בתנאי 
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי , זהו - יעברו"
הדבר  לי  תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב  כתוב 
(רש"י למעשה התנאי  הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב "מ  אפילו ה"א) (למעלה הראב "ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח  שהקדים כל הדינר, נתן ואח "כ
דומה  זה אין כי  בטל, תנאו הרי  התנאי , לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני  גד בני  לתנאי 
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי  שאמירת הרי  להם,
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לי תתני  אם זה, בדינר לי  מקודשת את הרי  יאמר: אם
נתן  ואח "כ מקודשת. תהיי  לא לי , תתני  לא ואם זוז. מאתים
דברי את מפרש הוא כך כי  מיד, מקודשת זו הרי  הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי  "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב "א הרמב "ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב , בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי  מסייעת תנאי , בדיני  מקומות מכמה והתלמוד
(גיטין  זוז מאתים לי  תתני  אם גיטך זה הרי  שנינו: שהרי 
חודש  י "ב  ועד מכאן באתי  לא אם  גיטך זה הרי  וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי  קיים. תנאו עו:) (שם
שיש  תנאי  "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי  תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck Á‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È‰ 18È‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני  לתנאי  דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב . לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
 d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck Á‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È‰19BÊ È‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני  ובתנאי 
וגו' יעברו לא ואם ואח "כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב  שם). וברש"י  עה: (גיטין
גמר  והרי  - נתפס  אדם דבריו ובגמר הואיל ב "הן", דבריו

ב "הן".

.ÊÈ„z B‡ ÚÈ˜Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„z ‡ÏÂ ÚÈ˜Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È‰  d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ LÙ‡ È‡L Úe„È c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21Cc ÌÈ„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני  כתנאי  היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה ֿ 21)שאפשר בבא

אלא  תנאי  לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י  הבאי  בדברי  להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ LÙ‡L „a ‰˙‰L È‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰Ò‡ ‰Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ Ì„Â ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
ÈÊÁ Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È‰22Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È‰  d„Èa Ëb‰ B‡ Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z  ‰ÏÎ‡Â ‰Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰Bza e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È‰ :‰Êa ÌÈÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰ne25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z  ‰Bza e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰Bz‰ Ba B˙B‡ ‰iÁL cÓ B‡˙a28ÔÈÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰Bz‰ Ba E˙B‡ ‰iÁL cÓ ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL „a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב .25) יט , שאין 26)קידושין תנאי  על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z  ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31 ‰BÚa Ï‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰iÁ ‰Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

‡z ˙ÙÈ34da nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È‰  ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰Bz‰ È‰L ;da nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚpL Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰Bz B˙B‡ ‰ÚnL „a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי 
יגרע . לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י ): שדבר לפי 

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף  צער שהוא
יט :). לקידושין כתב :33)(רש"י  א צד, בב "מ  רש"י 

היא  הרי  - לי  התקדשי  לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי  לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי  בתורה שכתוב 

תפסו". משבי ֿהמלחמה 34)לגמרי  לביתו שהביאה
יב ). כב , (דברים בתורה ככתוב  שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ "ח  יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב  שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי  ופסק  בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ "ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט "ז).
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קנה                
         

לי תתני  אם זה, בדינר לי  מקודשת את הרי  יאמר: אם
נתן  ואח "כ מקודשת. תהיי  לא לי , תתני  לא ואם זוז. מאתים
דברי את מפרש הוא כך כי  מיד, מקודשת זו הרי  הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי  "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב "א הרמב "ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב , בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי  מסייעת תנאי , בדיני  מקומות מכמה והתלמוד
(גיטין  זוז מאתים לי  תתני  אם גיטך זה הרי  שנינו: שהרי 
חודש  י "ב  ועד מכאן באתי  לא אם  גיטך זה הרי  וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי  קיים. תנאו עו:) (שם
שיש  תנאי  "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי  תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck Á‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È‰ 18È‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני  לתנאי  דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב . לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
 d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck Á‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È‰19BÊ È‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני  ובתנאי 
וגו' יעברו לא ואם ואח "כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב  שם). וברש"י  עה: (גיטין
גמר  והרי  - נתפס  אדם דבריו ובגמר הואיל ב "הן", דבריו

ב "הן".

.ÊÈ„z B‡ ÚÈ˜Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„z ‡ÏÂ ÚÈ˜Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È‰  d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ LÙ‡ È‡L Úe„È c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21Cc ÌÈ„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני  כתנאי  היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה ֿ 21)שאפשר בבא

אלא  תנאי  לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י  הבאי  בדברי  להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ LÙ‡L „a ‰˙‰L È‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰Ò‡ ‰Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ Ì„Â ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
ÈÊÁ Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È‰22Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È‰  d„Èa Ëb‰ B‡ Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z  ‰ÏÎ‡Â ‰Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰Bza e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È‰ :‰Êa ÌÈÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰ne25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z  ‰Bza e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰Bz‰ Ba B˙B‡ ‰iÁL cÓ B‡˙a28ÔÈÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰Bz‰ Ba E˙B‡ ‰iÁL cÓ ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL „a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב .25) יט , שאין 26)קידושין תנאי  על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z  ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31 ‰BÚa Ï‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰iÁ ‰Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

‡z ˙ÙÈ34da nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È‰  ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰Bz‰ È‰L ;da nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚpL Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰Bz B˙B‡ ‰ÚnL „a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי 
יגרע . לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י ): שדבר לפי 

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף  צער שהוא
יט :). לקידושין כתב :33)(רש"י  א צד, בב "מ  רש"י 

היא  הרי  - לי  התקדשי  לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי  לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי  בתורה שכתוב 

תפסו". משבי ֿהמלחמה 34)לגמרי  לביתו שהביאה
יב ). כב , (דברים בתורה ככתוב  שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ "ח  יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב  שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי  ופסק  בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ "ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט "ז).
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.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ dÏ B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È‡Ï ÏÚazL ÔÈLeb≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È‰  ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
eÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰ÂÚ‰ ÏÚ e‡BÈÂ ÌÈÁ‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L „a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין

.ÈB‡ BˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È‰L ;Ìi˜ B‡z  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈÏ Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

 ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È‰L ,BÏ Bza ‡ÈOiL „ÚÂ BˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני  שם. גיטין,
ח . ס "ק  לח  סי ' אהע "ז הגר"א

.‚ÈEÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡z ÏL ÌÈc‰ el‡ Ïk ÌÈOƒ»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿∆∆≈∆
È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ :ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,„ÈÓz»ƒ¿»»∆«»≈««¿«≈«¿«
ÎBn‰ B‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ Ëb Ô˙Bp‰ B‡ ,CÎÂ Ck»»»«≈≈«¿«»»»«≈
‰Úa‡ Ba LÈ È‡z‰L ,Ú„z  È‡z ÏÚ Ô˙Bp‰ B‡«≈«¿«≈«∆«¿«≈«¿»»
LÙÏ ÔÈÎÈˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,e‡aL el‡ ÌÈ„¿»ƒ≈∆≈«¿¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈

ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙B‡43Ô‡k ÔÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ÒÁ Ì‡Â , »¿»»¿ƒ»≈∆»≈∆≈»
È‡z44. ¿«

הכ"ז.43) פ "ב  לעיל זה יש 44)כעין כי  להעיר, ויש
 ֿ שאי  במעשה כגון לגמרי , בהם מועיל תנאי  שאין דברים
חליצה  מצות לכך: דוגמא שליח , ידי  על לקיימו אפשר
לך  חולץ  הריני  ליבמתו אמר ואם בה, מועיל התנאי  שאין
שלא  אע "פ  כשרה חליצתה זוז, מאתים לי  שתתני  עלֿמנת
שמצות  מפני  הכ"ד), פ "ד ויבום חליצה הל' (ראה נתנה
בעצמו  היבם רק  כי  שליח , עלֿידי  לקיים אפשר אי  חליצה
דומה  אינה כי  בה, מועיל התנאי  אין לפיכך לחלוץ , צריך
אפשר  הגלעד ארץ  נתינת שמעשה ראובן, ובני  גד בני  לתנאי 
לתת  שליחו ליהושע  ציוה משה שהרי  שליח , ע "י  לקיים
כאן  ורבינו א. עד, בכתובות מפורש והדבר הארץ , את להם
הם  מה לפרש בהם, מועיל שהתנאי  בדברים אלא עוסק  אינו

ה"ב ). (מגידֿמשנה התנאי  ביסוד המעכבים הדינים

.„ÈÌÈBÁ‡ ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó LÈ45ÔÈ‡L ,eÓ‡L ≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ∆»¿∆≈
,„Ïa ÔÈLec˜Â ÔÈh‚a ‡l‡ B‡z ÏtÎÏ Ì„‡ CÈ»̂ƒ»»ƒ¿…¿»∆»¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«

ÏtÎÏ CÈˆ BÈ‡  ÔBÓÓ ÈÈ„a Ï‡46Èe‡ ÔÈ‡Â . ¬»¿ƒ≈»≈»ƒƒ¿…¿≈»
kL ,‰Ê c ÏÚ CÓÒÏ‡L ÌÚ È‡z‰ ˙ÏÈÙ ƒ¿…«»»∆∆¿ƒ««¿«ƒ¿»

e„ÓÏ Ôe‡ Èe „‚ Èa È‡zÓ ÌÈ„ ‰Úa‡‰»«¿»»¿»ƒƒ¿«¿≈»¿≈¿≈»¿
,eÚÈ ‡Ï Ì‡Â 'B‚Â „‚ È eÚÈ Ì‡ :ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡»¬»ƒƒ««¿¿≈»¿¿ƒ…««¿
‰ÊÎÂ .ÔÈLec˜a ‡ÏÂ ÔÈh‚a ‡Ï ‰È‰ ‡Ï ‰Ê È‡˙e¿«∆…»»…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»∆

ÌÈBL‡‰ ÌÈB‡b‰ ÈÏB„‚ eB‰47Èe‡ ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»
˙BOÚÏ48. «¬

קידושין 45) בר"ן (הובאת לא סי ' בתשובותיו אלפסי  רבינו

הכהן. חפני  בן שמואל רבינו וכן הרשב "ם 46)פ "ג) וגם
מאיר  כרבי  הלכה אין ולדעתו כן, סובר קלז: בבבאֿבתרא
כחכמים  אלא מקום, בכל כפול תנאי  המצריך סא.) (קידושין
ראובן  ובני  גד בני  מתנאי  כלל לומדים ואינם עליו החולקים
החמירו  וקידושין שבגיטין אלא שם, במשנה כמפורש
לא  אם כי  גזירה, משום כפול תנאי  בהם להצריך חכמים
ולדעתו  מאיר, כרבי  הסובר ביתֿדין יש אולי  תנאו , יכפול
ויתיר  כשר שהגט  נמצא קיים, והמעשה תנאי  זה אין
קיים  התנאי  הדין שמעיקר בעוד לאחרים, להנשא אשתֿאיש
בטל  הגט  התנאי  נתקיים לא אם וממילא כפול, שאינו אע "פ 
תנאי בו להצריך החמירו לפיכך היא, איש אשת ועדיין
לא  אם ואז מאיר, לרבי  אפילו קיים יהא שהתנאי  כפול,
או  בגירושין תנאו כפל לא ואם תינשא, לא התנאי  יתקיים
לא  ודאי , מגורשת לא ואינה לה חוששים בקידושין
בזה  הולכים כי  התנאי , קויים שלא עוד כל ודאי , מקודשת

(מגידֿמשנה). פרשת 47)להחמיר ה"שאילתות" בעל
מאיר  כרבי  הלכה ולדעתם גדולות', ב 'הלכות וכן מטות

מקום. בכל כפול תנאי  להצריך שם) וכן 48)(קידושין
פ "ח  בבאֿבתרא והרא"ש ב . מט , בקידושין ה'תוספות' דעת
ומתנה  זכיה בהל' ורבינו פא. כלל ובתשובותיו מח , אות
התנאי לכפול צריך שאין הורו "ורבותי  כותב : ה"ט , פ "ג
לדבר  ואין בלבד, וקידושין בגיטין אלא ללאו הן ולהקדים
- לדבר ראיה שאין אע "פ  מעיר: שם והראב "ד ראיה", זה
ומתנה  נותנה, או קרקעו מוכר שזה יתכן איך כי  לדבר, זכר
נוציא  איך כפלו, שלא ואע "פ  זה, בתנאי  אלא מוכרה איני 
עליו, שהותנה כפי  הלוקח  עשה שלא עוד כל ממנו הקרקע 
לגרש  דעתו שנתן מכיון היא, אומדנא וקידושין בגיטין אבל
בהן  מועיל התנאי  ואין בדברים, כמפליג אלא אינו לקדש או
כולם  כי  בו המעכבים הדברים ובשאר בכפילו חזקו אם אלא
כי ראובן ובני  גד בני  מנחלת תשיבני  ואל לתנאיהם, חיזוק 
לקרקע  דומה ואינה ישראל, ביד מוחזקת היתה לא

ממקחו. או בירושתו לאדם לו המוחזקת

.ÂË‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk  È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆
‰ÚMÓ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»∆ƒ¿«≈«¿«…ƒ»»
CÈÏ Ôz‡ Ì‡ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk .‰Lc˜˙pL∆ƒ¿«¿»≈«»≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ

‰ BÊ ‰La ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È »«ƒ¿»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
Èc‰ Ô˙Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï CÈÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…∆≈ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿»««ƒ»
dnÚ ‰˙‰L ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ dÏ Ô˙Â ,ÔÒÈa d„ÈÏ¿»»¿ƒ»¿»«»«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏeÏ‡Ó ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÏeÏ‡a∆¡¬≈¿À∆∆≈¡¿ƒ»ƒƒ¿»
BÊ È‰  ÔBL‡ ÏL È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Á‡«≈…∆∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓe51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי  אין וממילא א. ס , קידושין
היא  אשתֿאיש הרי  כי  אח "כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני  ראה
ה"א. פ "ח , גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה  אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי  עליו, מוכיח 
ויש  הט "ו, פי "ב  ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק  וכן א. קלו,
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קנו               
         

והרי עליו מוכיח  זמנו זמן, בו יש אם בגט  שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע  מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ "ח 

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;'ÂLÎÚÓ' Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ ÚÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓe ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב .52) ס , תנאו.53)קידושין הראשון ואח "כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ CËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈˆ Ï‡ .Ìi˜ B‡z  ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
LÙ‡ È‡L „a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï LÙ‡L „a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È‰  BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
'ÂLÎÚÓ' ÓB‡k  '˙Ó ÏÚ' ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈

.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט ,54) אות פ "ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי  רב  דעת
פ "ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ "ז, שם ברי "ף 

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי  בהם שהוזכר הֿו
התנאי , כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב "על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע "פ  כפול בתנאי  עוסקות הללו המשניות כל
ט ' אות פ "ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי 
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי , קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי  המעשה, לאחר התנאי  מועיל
אפשר  ואי  כדיבור" דבור כדי  "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב "ם בהגהותיו הרמ "ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י  הרי56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי  לרקיע , שתעלי  עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי  יהודה, כרבי  הלכה שם ופסקו גט , זה הרי 
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב "על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי  רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי 

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי 

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ˆÁ È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È‰  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰Lb˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï  e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆

ŒÏÚŒÛ‡Â .ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««
ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆

BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck Á‡Â ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ Lb˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני58) גד בני  מתנאי  לומדים אנו תנאי , דיני  כל שהרי 
פ "ז) בגיטין (רי "ף  "אם" של בתנאי  המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב "א (הובא ז"ל הראב "ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי  ס "ט ). פ "ו שם וברא"ש פ "ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי  התנאת שאין נמצא התנאי , תקיים אם כגון
וליתר  התנאי  לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי 
באה  התנאי  שהתנאת "אם" של בתנאי  אבל התנאי , פרטי 
את  "הרי  אומר הוא שהרי  - המעשה את לגמרי  לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי " מקודשת
אומר  הוא שהרי  הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף  שלפי ֿזה זוז", מאתים לי  תתני  "אם
של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי  את לחזק  צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ה'תשע"ח  אייר י"ב שישי יום 

   1 
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי : דיני  המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני , חוץ  המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו, לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף  בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי ,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È‡ ‰ˆiL2‡‰ ‰ˆ :3B‡ ,‰ˆ ‡Ï ;˙Lc˜Ó  ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡  ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7 ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È‰  ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
‡‰ ÚÓL Ck Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ  ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB ÈÈ‡ :Ó‡iL ‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
ÌÈ ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע .2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע .4)כששמע . לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי 

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע "פ  שעה באותה שתק  אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי  יתקיים שלא ומת , שמע 

השמיעה.7)(כסף ֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסף ֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע .9)ואפילו קודם
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קנז                
         

והרי עליו מוכיח  זמנו זמן, בו יש אם בגט  שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע  מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ "ח 

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;'ÂLÎÚÓ' Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ ÚÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓe ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב .52) ס , תנאו.53)קידושין הראשון ואח "כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ CËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈˆ Ï‡ .Ìi˜ B‡z  ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
LÙ‡ È‡L „a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï LÙ‡L „a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È‰  BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
'ÂLÎÚÓ' ÓB‡k  '˙Ó ÏÚ' ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈

.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט ,54) אות פ "ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי  רב  דעת
פ "ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ "ז, שם ברי "ף 

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי  בהם שהוזכר הֿו
התנאי , כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב "על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע "פ  כפול בתנאי  עוסקות הללו המשניות כל
ט ' אות פ "ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי 
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי , קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי  המעשה, לאחר התנאי  מועיל
אפשר  ואי  כדיבור" דבור כדי  "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב "ם בהגהותיו הרמ "ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י  הרי56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי  לרקיע , שתעלי  עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי  יהודה, כרבי  הלכה שם ופסקו גט , זה הרי 
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב "על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי  רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי 

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי 

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ˆÁ È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È‰  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰Lb˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï  e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆

ŒÏÚŒÛ‡Â .ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««
ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆

BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck Á‡Â ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ Lb˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני58) גד בני  מתנאי  לומדים אנו תנאי , דיני  כל שהרי 
פ "ז) בגיטין (רי "ף  "אם" של בתנאי  המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב "א (הובא ז"ל הראב "ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי  ס "ט ). פ "ו שם וברא"ש פ "ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי  התנאת שאין נמצא התנאי , תקיים אם כגון
וליתר  התנאי  לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי 
באה  התנאי  שהתנאת "אם" של בתנאי  אבל התנאי , פרטי 
את  "הרי  אומר הוא שהרי  - המעשה את לגמרי  לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי " מקודשת
אומר  הוא שהרי  הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף  שלפי ֿזה זוז", מאתים לי  תתני  "אם
של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי  את לחזק  צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ה'תשע"ח  אייר י"ב שישי יום 

   1 
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי : דיני  המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני , חוץ  המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו, לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף  בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי ,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È‡ ‰ˆiL2‡‰ ‰ˆ :3B‡ ,‰ˆ ‡Ï ;˙Lc˜Ó  ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡  ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7 ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È‰  ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
‡‰ ÚÓL Ck Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ  ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB ÈÈ‡ :Ó‡iL ‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
ÌÈ ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע .2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע .4)כששמע . לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי 

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע "פ  שעה באותה שתק  אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי  יתקיים שלא ומת , שמע 

השמיעה.7)(כסף ֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסף ֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע .9)ואפילו קודם
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כנ"ל.10) מקודשת זו הרי  מיחה, ולא שמת לפני  שמע  שאם
כדי11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק  השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסף ֿמשנה). אח "כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח "כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע  הראב "ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע  ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע  אם אפילו

.˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
ÙÚ Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14 BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È‰  BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈
ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈

dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע  הראוי  קרקע 
על  אמות וארבע  ושבעים מאתים של שטח  וזהו תבואה,
רבינו  שכתב  כמו בקירוב , אמות וארבע  ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ "ג 14)בפ "ד (קידושין הרא"ש כתב  כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי  ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי  להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע , או כסף  לו שיש אח "כ יטען והוא
בשעת  איש אשת היתה כי  ממזרים, ממנו ובניה השני  הבעל
"כדי הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב  ס , (קידושין נישואיה
אח "כ, נתחרט  שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי  לי , אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט  הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת
הי "ג. פ "י , גירושין בהל' רבינו דברי  והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÙÚ Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני , במקום זוז מאתים ודין ב . ס , קידושין
קפידא, אין לכסף  שבנוגע  סוברים ויש פ "ג. שם, ב 'תוספתא'
זו  הרי  אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי  ודאי , קידושי  מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי  שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי שאפילו וסובר חולק , (שם) והרא"ש ה"ב ). (למעלה
היה  פלוני , במקום כור בית לו היה אילו כי  כאן, אין ספק 
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי  קרקע  כי  ידוע , הדבר
ב 'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב 'תוספתא' נראה

שם). לר"י  המיוחסות

.„‰ÌÈ˙‡Ó C‡‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÙÚ Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

ÙÚ Bk ˙Èa ‰‡‰L B‡ ,ÌÈÁ‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ÌÈÁ‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆

˙eÒÈ‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡  d‡‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«
ÏMÓ C‡‡L  'C‡‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆

CÏ ÈzÓ‡L ‰Ê c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח ). סי ' אהע "ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק  אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי רביע , או שליש בפירותיה, חלק  ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב .21)מנהג ס , קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B ‰È‰Â ,ÙÚ Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ23,ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈ‰Bb ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È‰  ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈÊÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ  ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ "ד). פ "ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע " "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי  הם ובטלים
הקרקע " "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים

גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי  והשווה שם,
השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב  ולענין הי "ג. פ "ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב  קב , לבבאֿבתרא וברשב "ם
אע "פ  מים מלא בור הרשב "א: וכתב  ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ 27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ „ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆
elÙ‡  „ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈeÁ ÏÎ‡z ‡lL ‰„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי  כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט 

נפש 27) עינוי  בהם שיש דברים הם אלו כי  ב . עב , כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי  תתקשט , לא אם (כי 

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי '29)להקפיד

פ "ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ "ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי  לעולם", רעים "והחרובים הי "א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח '). ('מעשה בכלל זה אף 

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
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קנח               
         

dÈ‡  ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È‰  ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú ÁÈ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈÂ .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙BÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡  ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
dL‡ ÚOÏ ‰B˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»

‡È‰ BÊÂ .ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ
,ÌÈt‰ ‡La ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ

ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»
ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È‰ 43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב .30) עב , המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי  כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי "ז:32)פסולה פ "ח ,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות
כת"י ובנוסח  רע ". "ריח  המוסיף : שם הרי "ף  וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח  כתוב : רוקח ') 'מעשה בספר (הובא

ס "ד). לט  סי ' אהע "ז בשו"ע  (ועי ' רע " שהרי36)"ריח 
קולך  "כי  יד): ב , השירים (שיר ערב  בקול משבחה הכתוב 

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב  המכה, שנתרפאה שאחרי 
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח .39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי , קטן מטבע 

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני  ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי  שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס , ראה שהרי  מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי , במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי  והשווה ונתפייס . שידע  לטעון", יכול

ה"ב . פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ 46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È‰  dÏ Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק  עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע  הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ "ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡  d˙B‡ ‡tÂ ‡ÙB Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È‰  B‡tÂ ‡ÙB Ïˆ‡ ,BÈz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב : עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י  הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי  הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי  נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב  דו, טן למיתב  "טב  א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב  הוא: הדיוט 

שם). (רש"י ,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
eÚ Ì‡Â ,˙Lc˜Ó  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡  dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«

n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿

˙Lc˜Ó dÈ‡  ‡È‰ ‰ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי  אח "כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי  זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס :). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי  זה שלא 51)הרי 
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי  מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף  את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע  אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ ). סי ' לאהע "ז וב 'פרישה' שם, וברש"י  נט . (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי 
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני  הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡BiLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני54) גירשה שאם משמע  רבינו ומדברי  ב . נט , קידושין
לאחר  ראשון קידושי  חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי  יום, שלושים
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קנט                
         

dÈ‡  ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È‰  ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú ÁÈ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈÂ .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙BÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡  ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
dL‡ ÚOÏ ‰B˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»

‡È‰ BÊÂ .ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ
,ÌÈt‰ ‡La ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ

ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»
ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È‰ 43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב .30) עב , המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי  כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי "ז:32)פסולה פ "ח ,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות
כת"י ובנוסח  רע ". "ריח  המוסיף : שם הרי "ף  וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח  כתוב : רוקח ') 'מעשה בספר (הובא

ס "ד). לט  סי ' אהע "ז בשו"ע  (ועי ' רע " שהרי36)"ריח 
קולך  "כי  יד): ב , השירים (שיר ערב  בקול משבחה הכתוב 

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב  המכה, שנתרפאה שאחרי 
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח .39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי , קטן מטבע 

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני  ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי  שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס , ראה שהרי  מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי , במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי  והשווה ונתפייס . שידע  לטעון", יכול

ה"ב . פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ 46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È‰  dÏ Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק  עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע  הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ "ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡  d˙B‡ ‡tÂ ‡ÙB Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È‰  B‡tÂ ‡ÙB Ïˆ‡ ,BÈz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב : עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י  הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי  הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי  נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב  דו, טן למיתב  "טב  א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב  הוא: הדיוט 

שם). (רש"י ,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
eÚ Ì‡Â ,˙Lc˜Ó  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡  dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«

n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿

˙Lc˜Ó dÈ‡  ‡È‰ ‰ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי  אח "כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי  זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס :). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי  זה שלא 51)הרי 
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי  מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף  את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע  אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ ). סי ' לאהע "ז וב 'פרישה' שם, וברש"י  נט . (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי 
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני  הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡BiLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני54) גירשה שאם משמע  רבינו ומדברי  ב . נט , קידושין
לאחר  ראשון קידושי  חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי  יום, שלושים
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והרשב "א  ה"א. פ "ג, קידושין ב 'ירושלמי ' מבואר וכן שעה.
הרי משני , קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי  בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח .):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב  ראשון, קידושי  לגמרי 
ס "ב . מ  סי ' אהע "ז בשו"ע  ועי ' הנ"ל, ב 'ירושלמי ' שיבוש

יב .55) פ "ד, לעיל כמבואר

.ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â Á‡ ‡e ,‰Ê È„a ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿

Á‡ ‡e ,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈOÚ Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :Ó‡Â Á‡ ‡e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ „q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰OÚ Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי  אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי " אם - משמעותם? מה יום"
נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי  אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי  ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע , מתבטלים השני  וקידושי 
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי  (כי  יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני  וקידושי  כפנויה היא הרי  אז ועד שם) רש"י  ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט :). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ ). סי ' אהע "ז ('טור' לשני  מותרת ותהא גט  יתן מהם

לא 58) שעדיין אף ֿעלֿפי  לגרשה יכול הראשון ואף 
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ "ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי  של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי 
אם 60) הוא, ספק  יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי 

'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי ' הוא
כלל. חלים שני  קידושי  אין 'תנאי ', ואם שני . קידושי  חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי  ומספק 
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק , אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח  אם אפילו כי 
האחרון  קידושי  ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי 
ס . בקידושין יוחנן כרבי  כאן פסק  ורבינו בה. תופסים

(כסף ֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ Ò‡z ‡lL ,ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÈBÏÙÏ ˙zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ‡Lk ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï LÙ‡ È‡L „a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב ): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב  השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב 
סב :). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף  - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי "ב ,

(ה'מאירי '). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן
תנאי עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר
להתנות  שאפשר בקידושין תנאי  כשאר זה והרי  מסויים,

שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני  ראויה אשה שאין
ה"ט ). פ "ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת

לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב  מה
ה"ט ֿי . פ "ו

.„Èz‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËet ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL‚‡L Á‡Ï ˙Á‡e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65 ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆
‰Ëet ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

ib˙‡L Á‡Ï ‰Êa67Á‡Ï ,Èib˙zL Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
ÁzL‡L68˙eÓiL Á‡Ï ,ÈÁzLzL Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡  «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי  סב , בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט .): (כתובות הש"ס  מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני 
בידו  עתה שהרי  כשיקחנה, מקודשת זו הרי  ההקדש)
אשה  בקידושי  ואף  ה"ט ) פ "ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי ' כתב  וכן רשב "א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
- מקודשת רבינו שכתב  מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י  ותוס ' (כסף ֿמשנה מספק  מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב 
ודאיים  הקידושין שאין הרי  שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסף ֿמשנה). לו ואין גוי  הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני  עבד הוא ועכשיו

הט "ו. פ "ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי . היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי 

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב .). (קידושין

.ÂË‰ÓÈÏ ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È‰  CÈÓÈ CÈÏ ıÏÁiL Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי  אח , ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי  ליבם
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לה. רוקח ',72)יחלוץ  וב 'מעשה התימנים כת"י  בנוסח 
"מספק ". המילה: כאן פ "ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב . צב , ביבמות הסוגיא ע "פ  שם, ובביאורנו הי "ד

.ÊË‡È‰ È‰ ‰˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È‰  aÚ‰ k‰Â ˙aÚÓ BÁ75‰‡ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈvL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי  האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי  ב . סב , קידושין

(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב  של דעתו כאן והואֿהדין ה"י ) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י  המיוחסות (תוס ' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י  בנוסח 
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי ". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב  מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ "ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי ,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי  עליה,
להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר

כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È‰  „Á‡ È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈÈ„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈÈ„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ Ó‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â Lt Ì‡ Ï‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈÈ„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈÈ„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡  d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔBÁ‡‰ Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82Èc ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ 85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú Èc86 ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י ). ח . הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף  לה שנתן כגון

כסף .84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי 
סמכה  שהרי  מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב ,87)שנשחק  מדין להחליפו חייב 
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב  זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק  ע "י  ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈÈc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆
Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È‰  ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈

‡ÓeL ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È‰  dÏ Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡  ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע "י  שם 89)הערכה אמרו וכן ב . ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי ) "שיראי  (ט .):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי  דוקא
הואיל  הקידושין לפני  שומא צריך אינו משי  דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט , אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי  הקידושין, לפני  שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס "ב ). לא סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן שם. (רבינוֿתם

ב .90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe‡ È„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
:˙ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈÈ„ ‰‡Óa :ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙ÈÏ ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙ÈÏ BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚz Ck Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92Èc eOÚÈ  ‰M‡‰ ˙‡ Úz LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93Èc eOÚÈ  LÈ‡‰ ˙‡ ‰Úz ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי  מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי ' וכפירוש הי "א. פ "ב  קידושין (תוספתא

ה"א). פ "ב , מכירה הל' רבינו דברי  והשווה א. ח ,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡  È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי .95) כל דברי96)ללא על שעבר "שליח  הוא: כלל
פ "א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט :). בכתובות ומקורו ה"ב .

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È‰  Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È‰  Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ
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קסי                
         

לה. רוקח ',72)יחלוץ  וב 'מעשה התימנים כת"י  בנוסח 
"מספק ". המילה: כאן פ "ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב . צב , ביבמות הסוגיא ע "פ  שם, ובביאורנו הי "ד

.ÊË‡È‰ È‰ ‰˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È‰  aÚ‰ k‰Â ˙aÚÓ BÁ75‰‡ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈvL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי  האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי  ב . סב , קידושין

(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב  של דעתו כאן והואֿהדין ה"י ) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י  המיוחסות (תוס ' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י  בנוסח 
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי ". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב  מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ "ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי ,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי  עליה,
להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר

כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È‰  „Á‡ È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈÈ„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈÈ„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ Ó‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â Lt Ì‡ Ï‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈÈ„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈÈ„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡  d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔBÁ‡‰ Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82Èc ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ 85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú Èc86 ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י ). ח . הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף  לה שנתן כגון

כסף .84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי 
סמכה  שהרי  מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב ,87)שנשחק  מדין להחליפו חייב 
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב  זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק  ע "י  ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈÈc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆
Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È‰  ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈

‡ÓeL ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È‰  dÏ Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡  ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע "י  שם 89)הערכה אמרו וכן ב . ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי ) "שיראי  (ט .):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי  דוקא
הואיל  הקידושין לפני  שומא צריך אינו משי  דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט , אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי  הקידושין, לפני  שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס "ב ). לא סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן שם. (רבינוֿתם

ב .90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe‡ È„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
:˙ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈÈ„ ‰‡Óa :ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙ÈÏ ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙ÈÏ BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚz Ck Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92Èc eOÚÈ  ‰M‡‰ ˙‡ Úz LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93Èc eOÚÈ  LÈ‡‰ ˙‡ ‰Úz ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי  מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי ' וכפירוש הי "א. פ "ב  קידושין (תוספתא

ה"א). פ "ב , מכירה הל' רבינו דברי  והשווה א. ח ,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡  È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי .95) כל דברי96)ללא על שעבר "שליח  הוא: כלל
פ "א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט :). בכתובות ומקורו ה"ב .

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È‰  Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È‰  Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈
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אוהבים,97) שם לו שיש פלוני  במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י ). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב : מח , בקידושין מוכח 
כסף , של בדינר לי  התקדשי  לי  שאמר מפלוני , קידושי  לי 
לו" היא מקום מראה . . . זהב  של דינר לו ונתן והלך

ז). ס "ק  לו סי ' לאהע "ז (הגר"א

.Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba eÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
ea„ È„k CB˙a eÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙ÊÁ ÔÈ‡  ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»

˙Lc˜Ó ‡È‰ È‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆

שבועות 100) (הל' רבי " עליך "שלום לרב : תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע "פ  יז א:101)פ "ב , פז, נדרים

ומקדש  ע "ז מעובד חוץ  כדיבור, דיבור כדי  תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏhe ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
ÈÙa ‡lL dÈÏ BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈

Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È‰Â ,È‡z‰ ÏËa  ÌÈ„Ú102ÔÎÂ . ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»¿≈
È‡z‰ ‰È‰ Ì‡103Ck Á‡ B˙B‡ ‰Ïhe ,‰M‡‰ ÔÓ ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»««»

,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa  BÈe dÈa≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈«¿«
Ì˙Ò ÒÎÂ104ÏÚa B‡105Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  Ì˙Ò106, ¿»«¿»»«¿»¬≈¿ƒ»≈

È‡z‰ Ïha ‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ≈«¿«
ÒkLk B‡ ÏÚaLk107‰ÂMÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈¿»ƒ»∆
‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëet108ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò ÏÚe ÊÁÂ ,109 ¿»¿ƒ¿»¿»«»«¿»ƒ¿≈≈ƒ

CÓÒ BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈˆ 110Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ , ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»»«¿…«»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰111Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ . «ƒƒ«¿ƒ¬»»ƒ∆≈»»

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈLk‰ Ï‡OiÓ112, ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ«¿
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È‰Â113. «¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«ƒ¿»

צריך 102) אינו התנאי  שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח  טז: פ "ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי  לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ "י , התנאי .104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב "ד 107)מספק .106)כתובות
בעדים. התנאי  כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח  שגם הט "ז, פ "ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע "פ  בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני  לבעול צריך אינו בביאה, המקדש "שכל
עדי הן הן יחוד, עדי  הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי "ח , פ "י  גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ "ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני  ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,

תנאי על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי כשבעל, תנאו ביטל רק  אם כי  בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי , ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי  הילכך
מספק , מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי  על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי 

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב 
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:
נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף 
השווה  גט ". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי  כל
במוספנו  וראה הי "ט . פ "י , גירושין הל' לקמן רבינו דברי 
בבעילתו  אם מזה, דקדק  רוקח ' וב 'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין

ה'תשע"ח  אייר י"ג ש "ק יום 

   1 
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי .

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
L ;Lc ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,Lc Ï2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,‰Ê ÏL ;‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,ÊÓÓ ;ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,Ck Ôa ;Ck Ôa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,ÈLÚ ;ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁnÏ B˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;B˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ ;˜BÁ»»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈe ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa  BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

הקידושין.2) אחרי  עד הכירה ולא מכוסה שהיה כגון
שהייתה 3) בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב "הגהות כתוב 

וגם  זהב  של שהיא הקידושין עדי  בפני  שעה באותה נראית
נמצאת  שנה לחצי  קרוב  כן ואחרי  כן, נראתה הצורף  בעיני 
חסר  ונמצא במנה לי  להתקדשי  דומה זה הרי  - נחושת של
פי על ואף  מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר,
אמרוהו, העדים אלא זהב  של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש
זה  ומטעם גט . בלי  להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא
פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין
פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע  כדי 

שערות.4) זהו 5)קולעת גודלת לו יש אם לפעמים כי 
תלך  שכינותיה בבתי  מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי  חיסרון,
באופה  הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר

אנשים. הרבה אצל לחיסרון.6)שמצוייה בין למעלה בין
"מנעל  שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח  אפילו כי 

בו". חפצה איני  רגלי  ממידת הגדול
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קסב        
  

.Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :‰Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎe¿À»««ƒ∆»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,Ó‡L BÓk c‰ ÔÈ‡Â ÈÚË‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»¿∆»«¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ dLc˜Ï ‰È‰ ÈaÏa :‡e‰ Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»»¿«¿»««ƒ
laL ÌÈc‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈc ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי 

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒe Ìqa9Ôe ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆

ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ÈÓML ˙Ó ÏÚ ;Ck¿««¿»∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈¿À∆∆¬»ƒ»«»«¿»∆≈
ÈÈ‡L ;ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ‡l‡ ÈÓL¿ƒ∆»≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆≈ƒ
,ÈÚ Ôa ‡l‡ ÈÈ‡L ;ÈÒe Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ

.˙Lc˜Ó dÈ‡  ÈÚ Ôe Ck Ôa ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«∆ƒ≈»¿À∆∆

בשמים.8) רע .9)מוכר וריחו עורות מעבד

.„˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
L CÈˆ ,˙B˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb˙ÈÂ ‰Bz‰ ‡˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡ Ì‡Â .b‰ ÒBÏ˜‡ Ìebz d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È ‰Bz ˙B˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‡B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈe˙Îe¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿»∆¬ƒ≈«ƒ¿
ÏÚ :Ó‡ Ì‡Â .‰Ln‰ ˙B˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««
‰Ln‰ ˙B˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡ÙÒÂ10ÈÙÒÂ11‡zÙÒB˙Â12‡iÁ Èa ÏL13. ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿∆¿»∆«ƒƒ»

רב .10) וחיברו כהנים, לספרים:11)תורת הלכה מדרשי 
ודברים. ענייניה 12)במדבר לבאר למשנה תוספת

קצרה. בלשון ביותר.13)השנויים מוסמכת שהיא

.‰È‡fÚ Ôk :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ôe∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;BÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈcÓ ÌÈaa Ô˙B‡»»«ƒƒ¿»ƒ««ƒ»∆»¿≈∆ƒ¿
ÔÈ‡  ÌÎÁ È‡L ˙Ó ÏÚ .Ô‰a ÔÈ‡È˜a ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒƒ»∆«¿»∆¬ƒ»»≈
ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,ÂÈÁÂ ‡È˜Ú Èak :ÔÈÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
 Ôa ‡k :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  Ba‚15‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙e‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡È˙Ó ÂÈÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ÊÚÏ‡ Èak] :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒÁ17‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ ÈaÎe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .BLÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ BÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿«¿»∆¬ƒ«ƒ
‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,eÓb ÚL elÙ‡ ¬ƒ»»»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»

BaÏa ‰eLz ‰‰19‡L ˙Ó ÏÚ .elÙ‡  ÚL È ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»∆¬ƒ»»¬ƒ
‰‰ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,eÓb ˜Èc«̂ƒ»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»ƒ¿≈
ÌÈÎBk ˙„BÚ ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „ÚÏ ‰‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :e˙ÎÂ ,ÌÎÏ ‰zÙÈ Ôt :Ó‡pL ,ÚL»»∆∆¡«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿»¿««¿…

.ÌaÏa Ï‡OÈ ˙Èa ˙‡∆≈ƒ¿»≈¿ƒ»

בסברא.14) התלוי  המלך.15)דבר שאול של צבא שר
המלך.16) דוד של צבא שר צרויה, עשיר 17)בן היה

ספינות  אלף  וכנגדן ביבשה עיירות אלף  לו הניח  ואביו גדול
מעשר 18)בים. מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף 

ושנה. שנה בכל עגל אלף  עשר שנים ובכל 19)מעדרו
ואין  מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי  המקדש זאת,
שאומר  כאן רק  כי  בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים
שמא  לחוש יש צדיק ", שאני  מנת "על לפנינו: בפירוש
למה  כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר

להם. נחוש

.Â‡È‰L eÒ È˙ÈÈ‰ :Ó‡Â ,‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»«»ƒƒ»∆ƒ
;˙‰k ‡È‰ È‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆
 ‰iÚ ‡È‰ È‰Â ,‰ÈLÚ ;‰ÈLÚ ‡È‰ È‰Â ,‰iÚ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»

ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰20‡È‰ ÔÎÂ . ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ
;ÈÂÏ ‡e‰ È‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰eÒ :‰Ó‡L∆»¿»¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ
È‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È‰Â ,ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰ È‰Â ,ÈÂÏ≈ƒ«¬≈…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÈLÚ ‡e‰»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»

.d˙B‡»

דברים.20) אינם שבלב  ודברים עצמו את הטעה הוא אלא



     

ה'תשע"ח  אייר ז' ראשון  יום 

שז. שח. תעשה לא מצות
― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ֿ הּצרעת" ּבנגע "הּׁשמר  ספרי ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

 'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :   ֿ ּבלא ― ְְִֶֶַַַַָָֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון תעׂשה".    הּתֹולׁש" : ְְֲִֵֶַַַָ

ֿ הּמחיה את והּכוה טמאה סימני  ― ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ּכמֹו ולֹוקה, ֿ תעׂשה" ּבלא ּבמקֹומֹו.עֹובר ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּנתק "יגּלח לא ֿ הּנתק "ואת אמרֹו: והּוא , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

  ספרא ּולׁשֹון . לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִֵַָ
ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻסימני

יגּלח". לא ֿ הּנתק ְְֵֶֶֶַַַֹואת
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בשמים.8) רע .9)מוכר וריחו עורות מעבד
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ה'תשע"ח  אייר ז' ראשון  יום 

שז. שח. תעשה לא מצות
― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ֿ הּצרעת" ּבנגע "הּׁשמר  ספרי ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

 'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :   ֿ ּבלא ― ְְִֶֶַַַַָָֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון תעׂשה".    הּתֹולׁש" : ְְֲִֵֶַַַָ

ֿ הּמחיה את והּכוה טמאה סימני  ― ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ּכמֹו ולֹוקה, ֿ תעׂשה" ּבלא ּבמקֹומֹו.עֹובר ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּנתק "יגּלח לא ֿ הּנתק "ואת אמרֹו: והּוא , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

  ספרא ּולׁשֹון . לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִֵַָ
ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻסימני

יגּלח". לא ֿ הּנתק ְְֵֶֶֶַַַֹואת
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ה'תשע"ח  אייר ח' שני יום 

קיב. עשה מצות
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

"והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמצרע
פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ֿ ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

יקרא" טמא וטמא יעטה ֿ ׂשפם ועל  . ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה מצות ׁשּזֹוהי :והראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר "לפי לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹ
יפרֹום"  ּומה מנּגע? ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יכֹול , ְְִִֶַַָָָֻ

פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו מקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאני
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ֿ אדם ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכל
קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו    . ְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּברּור,
ׁשאּתה ֿ מקֹום "ּכל אצלנּו: הּוא והּכלל ֿ תעׂשה, ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא
ֿ ׁשניהם את לקּים יכֹול אּתה אם ֿ תעׂשה, ולא עׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמֹוצא
וכיון ֿ תעׂשה". ֿ לא את וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּוטב;
ּפֹורע נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמצאנּו
לנּו נמסר ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּופֹורם,

לעצמם לעׂשֹות צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם הּכר,ּבּקּבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ספרא ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו "טמאּכדי : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּתלמּוד מּנין? ֿ האדם את ֿ המטּמאין וכל נּדה ּובֹועל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת
ֿ טמא ּכל ענינֹו: יקרא". טמא וטמא לֹומר:  ְְְִִֵֵֵַָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צרי  ְְְְִִֵֶַַַָָ

        
       

     הּכר לעצמֹו ְְִֵֶֶַָׁשּיׂשים
ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע טמא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמראה

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר נתּבאר ּוכבר מּמּנּו. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֻ
 אמרם והּוא לנׁשים, חֹובה : ְְְִָָָָ

אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"האיׁש
עֹוטה עצמּה על ּומֹודיעה ׂשפם על ְִַַַָָָָָ

  הּטמאים ּכׁשאר   ְְִִֵַָ
      .

ה'תשע"ח  אייר ט ' שלישי יום 

קי. עשה מצות
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּמעׂשה ידי על ֿ הּצרעת מן הּטהרה ׁשּתהא ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא המפרׁש ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּתֹולעת        ַַ
       
ֿ ּׁשּנזּכר. מה ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.

ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ֿ הּטמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמן
הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים ―ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ

אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֿ טמא ׁשּכל ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא
נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר אחר  ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

  והּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ
ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּׁשליׁשי
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּיים.
ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹמצוה

נגעים . ְִָ

ה'תשע"ח  אייר י' רביעי יום 

קיא. עשה מצות
יום שני ֿ רביעי ח 'ֿ י 'אייר 
― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה לֹו והיא     ְְֳִִַַָָָ
    נגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִִֵֶָָ

"יגּלח הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
  מּקדם הזּכרנּו ּוכבר .   ֿ את ְְְִִֶֶַָֹ

ּדבריהם   ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה:
ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמצרע

עצמּה  קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת ּתגלחּתֹו   ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה הּמּׂשגתוהּתכלית הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו ּמּׂשגת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻ

ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת
ּבתגלחּתֹו      . ְְְִַ

מּנזירּות ו' למצרע?ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה אּלא ,הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא

ויֹולדת וזבה      ְְֶֶָָ
    קדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ

לכן  מחּסרי "ארּבעה ֿ ּדבריהם: את ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",

ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחתאֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ
מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,
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קסד        
  

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבחנזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ְְְְְְִִַָָָָָָֹונמצא
והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר מּתנאיה. ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ֿ אֹותם ּכל ׁשּיעׂשה עד לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ הּקרּבנֹות, את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאתּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. הּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

       נזיר ֲִִֵָ"הריני
נזיר לגּלח נזירועלי קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבעדֹו ויקריבם ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ֿ ידי ועל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות  . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ה'תשע"ח  אייר י"א חמישי יום 

קג. קב. עשה מצות
― הק"ב מנּגעהּמצוה ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגדים: צרעת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא

אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי מּטּמאים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאי
מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹקריעה

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה ּבּכתּוב ֿ ּׁשּנאמר מה   ֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
.

― הק"ג מנּגעהּמצוה ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻ
מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמא
ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻצרי

מטּמא. ואי ְְִֵֵֵַַמּטּמא

ה'תשע"ח  אייר י"ב שישי יום 

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

 ֿ וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

ה'תשע"ח  אייר י"ג ש "ק יום 

ק. עשה מצות
יום חמישי ֿ ש "ק י "א ֿ י "ג אייר 

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ועלי' חקוקים  לו טבעת כסף  בו שואל שע"פ שמצא כתוב בספרים עשה  על מכתבו,  במענה 

שמות קדושים, ושואל חוות דעתי אם ישא אותו על ידו בתור סגולה כו'.

הנה לפי הידוע לו הרי בסביבתו ובמקום שנמצא רק נשים לובשות טבעות, ובמילא יש בזה 

חשש משום לא ילבש גבר גו' וזהו נוסף על ענין קדושת השמות החקוקים בטבעת שיש להזהר בזה 

הרבה, הן בענין המקום שעובר דרך שם או שנכנס לשם, וכן בענין קדושת השמות עצמם כיון שנשתבשו 

הספרים ובפרט אותם הספרים שנדפסו בלא הסכמה כלל או בלא הסכמות מאנשים ידועים, ובמילא 

מכל אלו הטעמים, לדעתי לא ישא הטבעת, ולכל היותר כיון שכבר עשה מעשה ונחקקו השמות, הנה 

יחזיק הטבעת בחדרו בו ישן.

ובהנוגע לסגולה לח"ן, הרי ירבה באותיות התורה והתפלה, וגם יהי' חקוק במוח זכרונו איזה 

קאפיטלעך תהלים, איזה פרקים משניות, ואיזה פרקים תניא, אשר אז ע"פ המבואר בלקוטי תורה 

סוף פ' קדושים, הרי אף בשעה שאינו עובר עליהם במחשבתו, בכ"ז נמצאים הם אצלו חקוקים במוח 

זכרונו. והשי"ת יצליחו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ביראת שמים, אשר אז לא יהי' מקום 

לענין הנ"ל.

בברכה לת"ת ביר"ש.



קסה         
  

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבחנזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ְְְְְְִִַָָָָָָֹונמצא
והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר מּתנאיה. ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ֿ אֹותם ּכל ׁשּיעׂשה עד לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ הּקרּבנֹות, את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאתּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. הּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

       נזיר ֲִִֵָ"הריני
נזיר לגּלח נזירועלי קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבעדֹו ויקריבם ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ֿ ידי ועל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות  . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ה'תשע"ח  אייר י"א חמישי יום 

קג. קב. עשה מצות
― הק"ב מנּגעהּמצוה ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגדים: צרעת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא

אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי מּטּמאים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאי
מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹקריעה

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה ּבּכתּוב ֿ ּׁשּנאמר מה   ֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
.

― הק"ג מנּגעהּמצוה ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻ
מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמא
ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻצרי

מטּמא. ואי ְְִֵֵֵַַמּטּמא

ה'תשע"ח  אייר י"ב שישי יום 

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

 ֿ וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

ה'תשע"ח  אייר י"ג ש "ק יום 

ק. עשה מצות
יום חמישי ֿ ש "ק י "א ֿ י "ג אייר 

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד ד"ר ישראל שי' אלדד-שייב 

ירושלים, ת"ו

שלום וברכה!

)או  תשי"ז  משנת  הפסח  לחג  הכללי  למכתבי  בנוגע  מעיר  בו  ניסן,  מי"ט  למכתבו  במענה 

תשי"ח?( וחושש שמא ילמדו ממנו פשט בלתי נכון, ארשה לי להעיר שראי' מוכחת שאין מקום לטעות 

כהאמור מזה שאף שכמה זמן עבר מאז נתפרסם המכתב הנ"ל, זוהי הפעם הראשונה שמעירים לי על 

חשש דטעות הנ"ל.

מובן שאין כ' צריך להתנצל על שמעיר על ענין שלדעתו נותן מקום לטעות, ומצדי הריני תמיד 

שבע רצון לשמוע הערות בענין כנ"ל, ובפרט בנוגע למכתב המתפרסם ברבים, שעל זה נאמר הזהרו 

בדבריכם שמא תגלו כו'.

הנני מצרף בזה העתקה ממכתבי לפסח זה, שבו יראה השקפתי בבעי' האמורה שכותב עלי'.

בארה"ב  יותר  גדולה  סכנה  שיש  שאפשר  שכותב  במכתבו,  בה  שנוגע  בנקודה  להעיר  רצוני 

מאשר בארצות ברית המועצות, וכנראה שכוונתו לסכנת התבוללות, כיון שבארצות ברית המועצות 

יש שעבוד הגוף המעורר כיסופי הנפש, אבל בארה"ב יש חרות הגוף והיצר, ולדעתי מטעם זה גופא, 

להמשיך ההקבלה צעד יותר, הנה הסכנה בא"י עוד גדולה יותר, כיון ששם המציאו ענינים של תחליף 

היותר תחתונה  דרגא  בשעה שהם  בה  הנשמה,  חרות  לפרשם שהם הם  לטעות  ותמורה שיש מקום 

בגלות פנימי; כוונתי לחיקוי והרדיפה להיות ככל גויי הארצות, וכיון שהוא בארץ הקדושה ובלשון 

כמו  שהיא,  והיחידה  האמתית  לחרות  הנפש  כיסופי  לטמטם  גדולה  יותר  בזה  הסכנה  הרי  הקדש 

שכותב בפשיטות במכתבו וכלשונו - "אין צריך לאמר שדרך הגאולה מובילה ממצרים דרך הר סיני, 

ולא נגאלו ישראל ממצרים אלא עד שלא נעשו שפטים באלקי מצרים".

בשם  נקראו   - העולם  אומות  כל  אחרות,  ובאותיות   - הגלויות  שכל  ז"ל  חכמינו  והודיעונו 

מצרים, על שם שמצירים לישראל. וכן הוא ממש בתקופתנו, אשר אין צריך לאמר שדרך גאולת כל 

אחד ואחד מבני ישראל, על אחת כמה וכמה של כלל ישראל, מובילה אך ורק דרך הר סיני, שפירשו 

נגאלו  ולא  ותרבותם(,  שלהם  הערכים  )לכל  העולם  לאומות  שנאה  ירדה  שמשם  סיני   - ז"ל  חכמינו 

ישראל אלא עד שנעשו שפטים באלקי מצרים, היינו כל האידיאולוגי' והערכים אשר להם משתחווים 

אומות העולם.

קשה להאריך בדבר המצער ביותר, ובפרט שבטוחני שלדכוותי' האריכות בזה אך למותר. ויהי 

רצון שבקרוב ממש נזכה לראות בפועל, כמו שממשיך במכתבו, קיום היעוד הרוחני עם קדוש בארץ 

הקדושה. וככל עניני לשוננו, לשון הקדש, כמה משמעויות במלה, כי גדר קדוש ענינו הבדלה והפרשה, 

ובלשון רבינו הזקן בתניא )סו, א( "קדשנו במצותיו - שהעלנו למעלת קודש העליון ב"ה שהיא קדושתו 

של הקב"ה בכבודו ובעצמו, וקדושה היא לשון הבדלה" כו'.

מזמן לזמן הנני רואה מאמריו של כ' הנדפסים במכתבי עתים שונים, ויה"ר שינצל השפעתו זו 

להפצת היהדות המסורתית, להשפיע על קוראיו לכמי' ותשוקה להיעוד האמור, עם קדוש בכל מקום 

שהם נמצאים שם, עדי יבוא משיח צדקנו ויקבץ נדחינו ויוליכנו קוממיות לארצנו הק'.

בכבוד ובברכה.
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יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(

             

         
       

          
          

          
          
          
          

     
         

       
        

       
           

         
         

        
           

          
            

        
        

          
        

         
           

           


          
        

          
      

          
         

         
          

      
         

           
         

        
    

         
          
           
          
          
           

        
         

      
       

        
 

          
    

          
            

         
         

         
         

     
         

       
       
     

        
       

      
       

      
         

      
   

























































































































































קסט יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבנצח(

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

מגלגלין זכות ליום זכאי, הילולא דרשב"י אשר יום שמחה גדולה הוא, וכמבואר בכמה מקומות, ועניינו הרי היה להביא מן הסתים 
דאורייתא אל הגלייא דאורייתא, שהתוצאות מזה, להביא מהסתים דישראל להגלייא דישראל ומפנימיות החיות להגלייא דחיות, 

חיות כל אחד מהאברים.
ממכתב ל"ג בעומר, תשי"ט

             

         
       

          
          

          
          
          
          

     
         

       
        

       
           

         
         

        
           

          
            

        
        

          
        

         
           

           


          
        

          
      

          
         

         
          

      
         

           
         

        
    

         
          
           
          
          
           

        
         

      
       

        
 

          
    

          
            

         
         

         
         

     
         

       
       
     

        
       

      
       

      
         

      
   

























































































































































יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבנצח(קע

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dheq(ipy meil)

úøîBàä,dlral.Cì éðà äàîèe`àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèe` ,,äúBL éðéà úøîBàäåe`,äöBø Bðéà dìòaLå §¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤

dúB÷Läìoke .ilka dgpnd yeciw xg`l erxi` m` olekedìòaLå §©§¨§¤©§¨
Cøca äéìò àadycwyne ,ilka dgpnd dycwy cr rcep `le ¨¨¤¨©¤¤

mbe ,dzey dpi` ixdy die`x dpi` axwidle ,zictp dpi` ilka
.mixeryd on d`a dpi` dacpy ,die`x dpi` dacp zgpnl

íéðäkì úBàeNpä ìëåoia ,dgpn e`iad m` ,zil`xyi elit` §¨©§©Ÿ£¦
,dacp zgpn e`iad oia dheq zgpn e`iadúBôøNð ïäéúBçðîmb - ¦§¥¤¦§¨

,ezkldk axw unewde leqt mey mda rxi` `le e`nhp `l m`
.milk`p opi`e oycd ziaa mitxyp dgpnd ixiiy

a ,wx jiiy df oicy `pzd x`an,ïäëì úàOpL ìàøNé úaf`y ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
úôøNð dúçðîziaa dgpnd ixiiy mitxyp ,unewd axwy xg`l - ¦§¨¨¦§¤¤

mle` ,x`azpy itk ,oycdúðäëåodk za -,ìàøNéì úàOpLoi` §Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥
`l gafnl lilk dgpnd z` zelrl oicdy ,melk day dpedkd cva

jkitle ,zpdk zgpna `le odk zgpna `l` xn`púìëàð dúçðî¦§¨¨¤¡¤¤
m`y ,dyexbe dpnl` zpdk ly dpic `ed oke .l`xyi zgpn oick

.l`xyi zgpn oick zlk`p dzgpn ,dgpn d`iad
`pzd xikfn ,zpdk zgpnl odk zgpn oia welig `pzd xikfdy ab`

,zpdkl odk oia mitqep miweligúðäk úçðî ,úðäëì ïäk ïéa äî©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤
úìëàð dðéà ïäk úçðîe úìëàð.x`eankúìlçúî úðäkon ¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤

,dnexza lek`le odkl `ypidl dxeq`e ,leqtl dlrap m` dpedkd
ìlçúî ïéà ïäëåe` dyexb oebk ,el dxeq`d dy` `yp m` - §Ÿ¥¥¦§©¥

.dllgíéúîì äànhî úðäkmiznl `nhidl zxzen -ïäk ïéàå , Ÿ¤¤¦©§¨§¥¦§¥Ÿ¥
íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúîì ànhî,dgpne my` z`hg - ¦©¥§¥¦Ÿ¥¤§¨§¥¨¨¦

.íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦
dyi`l yi` oia yiy miillk mipic iwelig `pzd xikfn ,jk ab`

,l`xyia elit`òøBt Léàä ,äMàì Léà ïéa äîey`x z`íøBôe ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥
,rxevn `edyk ,eicba z`Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå§¥¨¦¨©©¤¤¨¦

øéæða Bða úà øécî'xifp ipa df `di' ,ohw epa lr a`d xn` m` - ©¦¤§§¨¦
lcbiykl elit` zexifp eilr dlg.øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦
åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàäyixtde zexifp eia` xcp m` - ¨¦§©¥©©§¦¨¦

.eia` yixtdy zepaxw `iadl leki ,zexifp epa xcp m` ,zne zepaxw
Bza úà Lc÷î Léàä .äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå- §¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨¦§©¥¤¦

`ide ,dzrcn `ly dxrp oke dphwd ezia xear oiyeciw lawn
jka dxenb zycewndza úà úLc÷î äMàä ïéàåzlawn dpi` - §¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨
.dzia xear oiyeciwBza úà øëBî Léàä,dphw `idyk dn`l ¨¦¥¤¦

dza úà úøëBî äMàä ïéàå.dn`líeøò ì÷ñð Léàäxar m` - §¥¨¦¨¤¤¤¦¨¨¦¦§¨¨
lwqp ,d`xzde micra dliwq mdilr miaiigy zexiard zg` lr

.mexräîeøò úì÷ñð äMàä ïéàå.welg zyiala `l`Léàä §¥¨¦¨¦§¤¤£¨¨¦
äìúð.lwqpy xg`l ,miakek zcear caer e` scbn -äMàä ïéàå ¦§¤§¥¨¦¨

Búáéðâa økîð Léàä .úéìúð,apbpl mlyl el oi`e apb m` - ¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨
apbpl einc minlyne eze` mixken.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå .§¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨

úBôøNð ïäéúBçðî ,äpeäëì úBàeNpä ìk ,ïðaø eðz .àøîâoi` - ¨©¨¨¨©§¦§¨¦§¥¤¦§¨
.gafnl md mb miaxw `l` mipdkl milk`p mdizegpn ixiiy,ãöék¥©

éðtî ,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì úðäkŸ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤¦§¥
Bì LiLodkd dlral -da ÷ìçodk zgpne ,elyn d`ian `idy ¤¥¥¤¨

,mpn`e .gafnl dlek daxw `l` zlk`p dpi`ìéìk äìBò dðéàå§¥¨¨¨¦
,gafnl lilk daixw odk zgpny itkda ÷ìç dì LiL éðtî- ¦§¥¤¥¨¥¤¨

dpi`y ,l`xyi zgpnk dpic odk za zgpne ,dzxtkl d`a dgpndy
.dvinwd `l` lilk dlerBîöòa áø÷ õîBwä àlàunew odkd ¤¨©¤¨¥§©§

,unewd z` aixwne ,dzgpnnïîöòa ïéáéø÷ íéøéMäåxg`l §©¦©¦§¥¦§©§¨
.unewd zaxwd

,unewd zxhwd xg`l miixiyd miaxw ji` ,`xnbd dywnéø÷éà¦§¥
ïàk,xn`p df oebk lr ixd -íéMéàì epnî àeäL ìklky - ¨¨¤¦¤§¦¦

gafnl ,epiid ,miyi`l xak epnn eaixwdyeøéè÷z ìáa àeä éøä£¥§©©§¦
ixiiy z` mixihwn ji` ,dyw ok m`e .exihwz laa xzepdy ixd -
ile`e ,dgpna wlg yi dl mby oeik ,unewd zxhwd xg`l zegpnd
`vnp ,ziyrp dzkldk unewd zxhwde ,dly wlgd ixg` mikled

zvxzn .dxhwda mixeq` dgpnd ixiiyy,`xnbdäãeäé øîà̈©§¨
ì eäì ÷éqîc ,éft ïa ïBòîL éaøc déøaíéöò íeL,o`k xaecn - §¥§©¦¦§¤©¦§©¦§§¥¦

m` ,jk xne`e dpzn `ed dgpnd ixiiy z` odkd xihwny mcewy
ixd ,unwidl die`x dziid `le odk zgpn oick ef dgpn ly dpic
m`e ,dgpn myl mxihwn ipixde ,dxhwdl miie`x el` miixiyy
,unwidl die`x dzidy ,l`xyi zgpn oick ef dgpn ly dpic
`l gafnd lr mze` dlrn ipixd ,dxhwda mixeq` el` miixiye

dkxrnd ivr x`yk zeidl `l` dgpn myløæòéìà éaøk .zrcke §©¦¡¦¤¤
,gafnd iab lr miiniptd dixa` exhwedy z`hg iab ,xfril` iax
epicy dler xya mr ,dxhwda xeq`d dxya xzenn wlg axrzpe
lr df xya zzl yiy xfril` iax xaeq ,gafnd iab lr lilk zelrl
xya o`k axerny s`e ,dkxrnd ivrn wlg zeidl gafnd iab

.dxhwd myl oeekn epi`y oeik ,dxhwda xeq`d z`hgéaø ,àéðúc§©§¨©¦
,øîBà øæòéìàmdn wlg xhwedy zepaxwy dxeza xn`py xg`l ¡¦¤¤¥

`l gafnd l`e' ,xn`p ,dxhwda mixeq` mdixiiy ,gafnd iab lr
,eyxce ,'gegip gixl elriäìòî äzà éà çBçéð çéøìxeqi`dy - §¥©¦©¦©¨©£¤

lr mzelrl oeekzn xy`k wx `ed zepaxw ixiiy gafnd lr zelrl
,gegip gixl gafndì eäéìòî äzà ìáàíéöò íeLm` j` - £¨©¨©£¥§¥¦

.xzen ,dkxrnd ivrn wlg zeidl mze` dlrn
,`xnb zl`eyàøáñ éàä déì úéàc ,øæòéìà éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¥©§¨¨

,exihwz laa xaer epi` mivr myl miixiy zelrdl oeekzndyàlà¤¨
àøáñ éàä eäì úéìc ïðaøìril` iax lr miwlegy -mixaeqe xf §©¨¨§¥§©§¨¨

iab lr dxhwda xeq` xzepd ,oick oaxwd on wlg axwy lky
,gegip gixl mzelrl oeekn epi` m` mb gafndøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

.xfril` iaxk `le minkgk dkld ixd ,epizpyn z` x`ap ji` -
,`xnbd daiynïBòîL éaøa øæòéìà éaøk eäì éãáòc,xnelk - §¨§¥§§©¦¡¦¤¤§©¦¦§

dpi` ,zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd lky ,zxne`d epizpyn
miaxw miixiyde envra axw unewdy ,`ziixad ixack zyxtzn
.oycd zia lr mixftzn miixiyde envra axw unewd `l` ,onvra

,àéðúcopax ,oerny iaxe opax dfa ewlgp ,odk ly `heg zgpn iab §©§¨
oick zvnwpy xaeq oerny iax ,dacp zgpnk lilk dleky mixaeq
axw unew `l` ,milk`p `l miixiyd la` ,l`xyi ly dacp zgpn

,mnvr ipta miaixw mixiyde envr iptaïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
¯ ïLcä úéa ìò íéøftúî íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwä ,øîBà¥©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©¥©¤¤
m`y ,wleg `ed jka la` ,uenwl jixvy oerny iax eia`k xaeqy
mixiyd okle ,mixiyd z` aixwdl xyt` i` unewd z` eaixwd

.oycd zia lr ceai`l mixftzn
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ל"ג בעומר הוא מתן־תורה דפנימיות התורה, בדוגמת חג השבועות שהוא זמן מתן־תורה בכלל.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



קעי

oifge` mipy` cenr bk sc oey`x wxtdheq
.úBôøNð ïäéúBçðî [íéðäëì] úBàeNpä ìëåE`nhp `le FzkldM unTd axw ENt`e §¨©§§Ÿ£¦¦§¥¤¦§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¦§¨§Ÿ¦§§

:`xnBA WxtncM oWCd ziaA mixiW oitxUp.úðäk:odM zA.úìëàð dúçðîzgpn lkC ¦§¨¦¦©¦§¥©¤¤§¦§¨¥©§¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¥¦§¨¨¤¡¤¤§¨¦§©

aizM lk`z `l didY lilM odM(e `xwIe)oke ,zlk`p l`xUil d`EUPd zpdk[C] la` , Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥§¦©¦§¨£¨§Ÿ¤¤©§¨§¦§¨¥¤¡¤¤§¥

:zlk`p Dzgpn d`iadW dWExbE dpnl` zpdM.úìlçúî úðäkdPdMd onE dnExYd on Ÿ¤¤©§¨¨§¨¤¥¦¨¦§¨¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤¦©§¨¦©§ª¨

:lEqtl dlrap m`.ìlçúî ïéà ïäëå`Up m` ¦¦§£¨§¨§Ÿ¥¥¦§©¥¦¨¨

Wxtn 'ipzn DNkC mrhe ,dllge dpFf dWExB§¨¨©£¨¨§©©§ª©©§¦§¨¥

:'nba.íéLã÷ éLã÷a,dgpnE mW`e z`Hg §¨§¥¨¨¦©¨§¨¨¦§¨

:[EPlk`i] mipdMA xkf lM aizM mNkAïéa äî §ª¨§¦¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤©¥
.äMàì Léà:ixiinw iOp l`xUiAòøBt Léà ¦§¦¨§¦§¨¥©¥¨©§¥¦¥©

.íøBôe:eicbA mxFtE FW`x rxFR rBpn `EdWM ¥§¤§ª¨¥©Ÿ¥§¨¨

.Bða úà øécî LéàäzExifPd dlge xifpA ohw ¨¦©¦¤§¨¨§¨¦§¨¨©§¦

:lCbIWkl ENt` eilr.åéáà úeøéæð ìò çlâîm` ¨¨£¦¦§¤¦§©§©¥©§¦¨¦¦

dide znE eizFpAxw Wixtde zExifpA eia` xcp̈©¨¦¦§¦§¦§¦¨§§¨¥§¨¨

zFpAxw `ianE z`ln mFiA gNbn oAd ,xifp FpA§¨¦©¥§©¥§§Ÿ¥¦¨§¨

:eia` WixtdW.Bza úà Lc÷îiWECw lAwn ¤¦§¦¨¦§©¥¤¦§©¥¦¥

:DYrCn `NW dPhw FYA.Bza úà øëBîdn`l ¦§©¨¤Ÿ¦©§¨¥¤¦§¨¨

'nb :dPhw `idWM.úBôøNð ïäéúBçðîzg` §¤¦§©¨¦§¥¤¦§¨©©

:dacp zgpn zg`e dhFq zgpnBì LiL éðtî ¦§©¨§©©¦§©§¨¨¦§¥¤¥
.da ÷ìçzgpn lM aizkE ,FNXn Daixwn `EdW ¥¤¨¤©§¦¨¦¤§¦¨¦§©

:'Fbe odM÷ìç dì LiL [éðtî] ìéìk äìBò dðéàå Ÿ¥§§¥¨¨¨¦¦§¥¤¥¨¥¤
.daodM zaE xf zgpn oi`e ,d`A `id DzxRkNW ¨¤§©¨¨¨¦¨¨§¥¦§©¨©Ÿ¥

:dvinw `lA lilM oiaxw.ïîöòì ïéáø÷ íéøéMä §¥¦¨¦§Ÿ§¦¨©¦©¦§¥¦§©§¨
:unTd axTW xg`l.'åk epnnL ìk ïàk éø÷iM §©©¤¨©©Ÿ¤¨¥¨¨¤¦¤¦

'dl [Exihwz] Eaixwz `l WaC lke xF`U lk̈§§¨§©Ÿ©§¦©§¦©

(a `xwIe)aYknl Dil dOl ,aYknl Dil ded ©¦§¨£¨¥§¦§¨¨¨¥§¦§¨

`l ,DiWtp iRp`A iOp DiWxcnl `N` ,EPOn¦¤¤¨§¦§§¥©¥§©§¥©§¥Ÿ

Wie .'dl dX` xaM dlFr EPOOW lM Exihwz©§¦¨¤¦¤¤§¨¦¤©§¥

Wie ,dlFrn uEg zFpAxw lM xUA df e`l llkA¦§©¨¤§©¨¨§¨¥¨§¥

xzA `nlC iOp `kde ,zFgpn ixiW df llkA¦§©¤§¨¥§¨§¨¨©¥¦§¨¨©

unw zxhwd `iede ,lfinl ol zi` DNW wlg¥¤¤¨¦¨§¥©§©§¨©§¨©Ÿ¤

laA opWie md oixEnB mixiW EN`e FzkldM§¦§¨§¥¦©¦§¦¥§¤§¨§©

:ExihwYì eäì ÷éqîc.íéöò íLm` ,ikd `nipC ©§¦§©¦§§¥¥¦§¥¨¨¥¦

oicM unTl diE`x dzid `le xihwdl od miiE`x§¦¥§©§¦§Ÿ¨§¨§¨¦¨¥§¦

`l dvinwE DnWl dxhwd Ff ixd ,odM zgpn¦§©Ÿ¥£¥©§¨¨¦§¨§¦¨Ÿ

unTl dzid diE`x m`e ,zcxFn `le dlrn©£¨§Ÿ¤¤§¦§¨¨§¨¦¨¥

:dkxrOd ivr x`WM od ixd ,dixiW EN`e.à"øk §¥§¨¤¨£¥¥¦§¨£¥©©£¨¨§
EaxrzPW z`Hg ixa` ,migafA EdiiYbElR§§©§¦§¨¦¤§¥©¨¤¦§¨§

d`Fxe dlrnl mpYi xnF` `"x ,dlFr ixa`A§¤§¥¨¥¦§¥§©§¨§¤

,mivr od EN`M gAfOd lr z`Hg xUA z` ip £̀¦¤§©©¨©©¦§¥©§¦¥¥¦

,dtxVd zial E`vie ozxEv xArY `"kge©§ª©¨¨§¥§§¥©§¥¨

lkC e`l mEXn z`Hg ixa` xihwdl xEq`W¤¨§©§¦¤§¥©¨¦¨§¨

ixzA xaq `"xe ,miX`l EPOOW`xw `EddC D ¤¦¤§¦¦§¨©©§¥§©§¨

xF`U ,'dl mzF` EaixwY ziW`x oAxw aizM§¦¨§©¥¦©§¦¨©§

zgpnE mixnYd on `ian dY` mixEMA WacE§©¦¦©¨¥¦¦©§¨¦¦§©

l`e ,xF`Vd on ziW`x `EdW mgNd iYW§¥©¤¤¤¥¦¦©§§¤

EPOO` iOp i`w gFgip gixl Elri `l gAfOd©¦§¥©Ÿ©£§¥©¦©¨¥©¥©¦¤

gixl oEMzOWM `N` Fzxhwd xq` `lC opirnW`e ,ExihwY laA DinwF`C 'dl dX ¦̀¤©§§¥§©©§¦§©§§¦¨§Ÿ¨©©§¨¨¤¨§¤¦§©¥§¥©

:gFgip.ù"øa à"økzFgpn EN` 'tA zFgpnA(:br sC)lr `iaOW odM `hFg zgpn iAB ¦©§§¦§¨§¥§¨©©¥¦§©¥Ÿ¥¤¥¦©

opAx ibiltE ,zENC iNcA eiWcwe WCwn z`nh lr F` miztU iEHA lr F` lFw zrinW§¦©©¦§¨©¦©ª§©¦§¨§¨¢¨§©¥©§¦¥©¨¨

Fzacp zgpnM lilM odM lW FzaFg zgpn ,dgpOM odMl dzide ,ixn`e oFrnW iAxC Dilr£¥§©¦¦§§¨§¥§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¦§©¨¤Ÿ¥¨¦§¦§©¦§¨
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i"yx dzaezk zlhep `l `kd ipzw miz`ne dpn lre miz`ne dpn dl yi daezk dl oi`y t"r` dqex` g"xt dzaezkn dlqetl liaya daexnd dfd xtqnl dnvr dqipkd dnle dzey

edin dzaezk zlhep dpi` dpef dy` aqpinl mai ira `l i` edin `pepnd axc ol zil i` elit`c dnail dxeq` dzpfy mai zxney `pepnd ax xn`c `d 'ipznn hytinl `kilc 'it

`ian did wxta opz `de ihernl jixhvi` i`n `xw `pepnd axc ol zil i` dniz(:gi sc lirl)dizexizqa `xqzin `lc `kid jiiy iepiw dnc dpzn did `l el dxeq` `dz `le lraizy lk

l`enyc `ail` elit` dvilg `la hba dxhetl d`pwc eig` ziaa mai dilr `ay oebk `xnba dl iwenc meyn `kdn hytinl `kil edin `xqzinc n"y ihernl jixhvi`cn `l`

:lkd ixack zepfa eilr xq`il ezy` inp `kiiy jkldäðîìàmai zxneye dqex` ipzle ozaezk zelhep `le zezey `l el` edl ipze aixr `lc i`d .'eke b"kl'eke b"kl dpnl`

ipzinl l"de `nrha incc b"kl dpnl`c `aa xza zxaern `pz `l i`n` dniz edin mnrha oiwelgc meyn edpiblt ikd meyn l"i 'eke dpiwf zipelii`e exiag zwipne exiag zxaern

:el` ipz xcde zezey `lc zvw ipzc i`nn olek y`xa el` ipzinl jiiy ded ithe cg lk iccdl oiincc ipd lk edlek lfile aygil xzae zezey `l el` wxtd zlgza
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ïBòîL 'øa øæòìà éaøã ,déìò éâéìt àì ïðaø eléôàå©£¦©¨¨Ÿ§¦¦£¥§©¦¤§¨¨§¦§
ìáà .àéä äáø÷ä úaã ,íéðäk ìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤£¦§©©§¨¨¦£¨
éàî :'eëå äàeNpä ìàøNé úa :eãBî ïðaø eléôà àäa§¨£¦©¨¨©¦§¨¥©§¨§©
àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" :àø÷ øîà ?àîòè©£¨¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ
ïéà ïäk úìlçúî úðäk :úðäk àìå ,ïäk "ìëàú¥¨¥Ÿ¥§ŸŸ¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥
Bòøæ "åénòa Bòøæ ìlçé àìå" àø÷ øîà ?ïìðî :ìlçúî¦§©¥§¨©¨©§¨§Ÿ§©¥©§§©¨©§
éàî :'eë äànhî úðäk :ìlçúî Bðéà àeäå ìlçúî¦§©¥§¥¦§©¥Ÿ¤¤¦©§¨©
éða "ïøäà éða íéðäkä ìà øîà" àø÷ øîà ?àîòè©£¨¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¥
:íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk :ïøäà úBða àìå ïøäà©£Ÿ§Ÿ§©£ŸŸ¥¥§¨§¥¢¨¦
:'eë Léà ïéa äîe :"äpìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk" áéúëc¦§¦¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨©¥¦
àeäLk ?ïépî äMà ,Léà àlà éì ïéà "Léà" ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¥¦¤¨¦¦¨¦©¦§¤
äî ïk íà ,íéðL ïàk éøä "Ba øLà òeøväå" øîBà¥§©¨©£¤£¥¨§©¦¦¥©
:'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì "Léà" ?øîBì ãeîìz©§©¦§¦§©¤§©¨¦¥©§
.øéæða dða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦
úeøéæð ìò çlâî Léàä :øéæða àéä äëìä :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨£¨¨¦§¨¦¨¦§©¥©©§¦
'ø øîà .äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå åéáà̈¦§¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨©
ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä :øéæða àéä äëìä :ïðçBé¨¨£¨¨¦§¨¦¨¦§©¥¤¦§¥
ézúð éza úà" :áéúëc .dza úà úLc÷î äMàä̈¦¨§©¤¤¤¦¨¦§¦¤¦¦¨©¦
úøëBî äMàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä :"äfä Léàì̈¦©¤¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤
Léàä :"Bza úà Léà økîé éëå" :áéúëc .dza úà¤¦¨¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦¨¦
éàî ,"BúBà eîâøå" ?àîòè éàî :'eë íeøò ì÷ñð¦§¨¨©©£¨§¨§©
úàöBäå" áéúëäå ,dúBà àìå BúBà àîéìéà ?"BúBà"¦¥¨§Ÿ¨§¨§¦§¥¨
BúBà àlà ?"...àéää äMàä úà Bà àeää Léàä úà¤¨¦©¤¨¦¨©¦¤¨
ïéàå äìúð Léàä :dúeñk àìa dúBà àìå Búeñk àìa§Ÿ§§Ÿ¨§Ÿ§¨¨¦¦§¤§¥
BúBà "õò ìò Búà úéìúå" :àø÷ øîà ?àîòè éàî :'eë©©£¨¨©§¨§¨¦¨©¥
úøkîð äMàä ïéàå Búáðâa økîð Léàä :dúBà àìå§Ÿ¨¨¦¦§¨¦§¥¨§¥¨¦¨¦§¤¤
"Búáðâa økîðå" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .dúáéðâa¦§¥¨¨©©£¨¨©§¨§¦§¨¦§¥¨

:dúáéðâa àìå Búáéðâa¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

ìèåð äéä êìò ïøãä

äñeøà"dLéà úçz äMà äèNz øLà" :øîàpL äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì íáé úøîBLå £¨§¤¤¨¨Ÿ§Ÿ§§¨¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà .íáé úøîBLå äñeøàì èøt§¨©£¨§¤¤¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבנצח(

הגילוי דתורה הנגלית היה על־ידי משה רבנו, והגילוי דפנימיות התורה היה על־ידי רבי שמעון בן יוחאי.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dheq(ipy meil)

ïðaø eléôàåodk ly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi`ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oycd ziaa dgpnd ixiiy mixftznyìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤
àéä äáø÷ä úác ,íéðäklr lilk dler `idy md mixaeqy itl - Ÿ£¦§©©§¨¨¦
zvnwp dpi`e ,gafnd iabàäa ìáà ,oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨

dlik`a `le daxwda `l dzgpnl dpwzeãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.oycd ziaa `id zxftzny

,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny
.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcmiyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpn wxyïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥
,'åéîòa Bòøæ,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøælqtp - ©§§©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkd onàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk
,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦

n cnlp df oicy `xnbd zx`an .miycw iycwaáéúëcoaxw iabl ¦§¦
,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦
.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦

."`ed rexvéì ïéàz`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦
zgabe zgxw irbpøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàweqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥

,eixg`l jenqdBa øLà òeøväå"ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤
ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre rext didi
dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy ,zexzein 'rbpd
.'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy jiyndl dkixv

'rexvde' aey dazke dxezd dxfgy jkne,y cenll yiïàk éøä£¥¨
íéðLdy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd d`a - §©¦

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
,mirbpa z`nhp dy` mby -øîBì ãeîìz äîweqta recn - ©©§©

' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§

lecb odkl oky lkeúøæîî ,©§¤¤
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קעג יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dheq(ipy meil)

ïðaø eléôàåodk ly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi`ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oycd ziaa dgpnd ixiiy mixftznyìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤
àéä äáø÷ä úác ,íéðäklr lilk dler `idy md mixaeqy itl - Ÿ£¦§©©§¨¨¦
zvnwp dpi`e ,gafnd iabàäa ìáà ,oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨

dlik`a `le daxwda `l dzgpnl dpwzeãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.oycd ziaa `id zxftzny

,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny
.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcmiyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpn wxyïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥
,'åéîòa Bòøæ,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøælqtp - ©§§©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkd onàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk
,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

"einra,xeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd dxziy jkne
l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ

zepdk.
,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦

n cnlp df oicy `xnbd zx`an .miycw iycwaáéúëcoaxw iabl ¦§¦
,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦
.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦

."`ed rexvéì ïéàz`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦
zgabe zgxw irbpøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàweqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥

,eixg`l jenqdBa øLà òeøväå"ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤
ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre rext didi
dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy ,zexzein 'rbpd
.'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy jiyndl dkixv

'rexvde' aey dazke dxezd dxfgy jkne,y cenll yiïàk éøä£¥¨
íéðLdy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd d`a - §©¦

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`neha z`nhpïk íà¦¥
,mirbpa z`nhp dy` mby -øîBì ãeîìz äîweqta recn - ©©§©

' xn`p oey`xd.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòì- ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd weqta xen`d 'yi`'
dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l ,dnixte drixt epidc

znxete zrxet dpi` drxhvpy.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòdf oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn cnlp
,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤

.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcdxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦
mipwfd l`,"äæä Léàì ézúð éza úàz` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤

.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl gkd
,dpyna epipyàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä.dza úà úøëBî äM ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"Bza úà Léà økîé éëå" áéúëc¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤¦
.dy` `le yi` rnyne

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéà ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`p m`dúBà àìå BúBàaiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le dliwq¯ áéúëäå ,xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxf dcearúà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤
àåää dLàämzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ¨¦¨©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezne mipa`aàlà .,jk mihrnny gxkda ¤¨
wx'BúBà'lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -àìå , §Ÿ§§Ÿ

¯ dúBàzlwqp dpi` ,zlwqpy dy` la`.dúeñk àìa ¨§Ÿ§¨
,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eë,`xnbd zl`ey ¨¦¦§¤§¥

àîòè éàîy dnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn -øîà ©©£¨¨©
,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷' rnyne.dúBà àìå 'BúBà §¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨

,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨
.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨

y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©
,"Búáðâaxknp apb wxy rnynedúáéðâa àìå ,Búáéðâaj` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨

dzaipb xear zxknp dpi` dapby dy`.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
zlhep dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt
x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d
äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLådl `piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maidúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody. §¨¨£¨§¤¤¨¨

opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd dkiynne
,ozaezk zelhepèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§

lecb odkl oky lkeúøæîî ,©§¤¤
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ביום  שגילה  והעניינים  דאורייתא,  נשמתא  בחינת  הם  חייו  ימי  כל  במשך  יוחאי  בן  שמעון  רבי  שגילה  התורה  דפנימיות  העניינים 
הסתלקותו הם בחינת נשמתא לנשמתא.

ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(קעד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dheq(iyily meil)

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúkdxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nh `idyäàîè àéäL íéãò dì eàaLåoi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydl jxeväúBL éðéà úøîBàäålk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey `l dl`
la` .ozaezk ciqtdl onvrld÷Lî éðéà dìòa øîàmxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨

,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdy ,dzyz `ly dl
Cøca äéìò àa dìòaLåmeyn dze` miwyn oi` xak ok mby §¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

eilr dxq`py xeqi`a dilr `a `ede "oern yi`d dwpe" xn`py
dl` ,dxizqe iepiwa.úBúBL àìå äaeúk úBìèBðopicy el` lke §§¨§Ÿ

m` ,zezylíéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
úBúBL àìå äaeúk úBìèBð,"ezy` z` yi`d `iade" xn`py §§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrkeúBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ§
ïúaeúkmb ,l"pd weqtdn x`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk §¨¨

z`f gikedl mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî- §¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfbyBøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLåxwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lky ,dze`úBìèBð àìŸ§
àìå äaeúk,øîBà øæòéìà éaø .úBúBLzexeq` zeaygp el` oi` §¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¥
y iptn ,eilr.äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨

íéLpä ìk øàLe,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexk §¨¨©¨¦
äaeúk úBìèBð àì Bàe` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k Ÿ§§¨

.d`nhy micirn micry e` ip` d`nh
,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥

ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦
.äúBL¨

dze` xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk
,dpwyi xzqz m`e enr xzqidlïép÷î úBéøò ìk éãé ìòleki - ©§¥¨£¨§©¦

s` ,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra
,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidyïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨

"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦
,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianúéaL elàå§¥¤¥

ïäì ïép÷î ïéczevixta zebdpzny mi`ex m`dìòa LøçúpL éî . ¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥©§¨
ähzLð Bàodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ,`le ¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦

dl `pwl leki did.mpn`eøîà dúB÷Läì àìoic zia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§
,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydlàlàoic zia ¤¨

wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©
dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦

ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨
.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy
,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p , ©¦¨¨¦§©§¨

"d`neh zihy `l m`eCLéà úçzmixnd inn iwpdèøt ," ©©¦¥§¨
äñeøàìxdy dzey dpi`yeizgz dpi` ióà àéöBî éðàL ìBëé , ©£¨¨¤£¦¦©

íáé úøîBL,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yøîBì ãeîìz ¤¤¨¨©§©
Léà Léà"ezy` dhyz ik"xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl ¦¦

,oldlcke dn zcna eizgz zaygpïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
ì èøt "CLéà úçz" ,øîBàíáé úøîBLiax xaeqy ,dzey dpi`y ¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygp `id daxc` ,ozpei
íáé úøîBL àéöBà,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìålkepe ¦¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygp xaky ,dzewydløîBì ãeîìzjynda ©§©
,dheq ly dyxtdäñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizye ,dhrnzp `id mby
,zwelgndøîozpei iax -déì àîélàezy`k xzei el zaygp - ©©¦¨¥

`idykdéãéc éLecé÷c ,äñeøà,dze` yciw envr `edy - £¨§¦¥¦¥
Bãé ìò ïéì÷Bñåokl ,ezy` zaygp `idy zngn zlwqp dzpif m` §§¦©¨

,mai zxney hrnn mcew `edøîediy`i iax -déì àîélà ©©¦¨¥
é úøîBLäteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íád`iaa zipwp dnaidy ¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨

`ed okl ,dqex`n xzei eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl
,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn"Léà Léà" éàä ïúðBé éaøåiaxy §©¦¨¨©¦¦

,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`idéì ãéáò éàîezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`yúBaøì déì éòaéîmiyp ¦¨¥¥§©

,od el`e ,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`yúLà ©¦¥¤
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç¥¥§¥¤¤§¥¤
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oifge` mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
.äðéúðzFnaiA opixn`cM l`xUiA `al oixEq`e ,mipFraBd on(:gr sC):odilr xfB ceCàì §¦¨¦©¦§¦©£¦¨Ÿ§¦§¨¥¦§©§¦¨¦¨©¨¦¨©£¥¤Ÿ

.úBúBLFYW` dhUz iM ixtqA `ipY ikde ,DnIwl diE`xA `N` dWxR dxn`p `lC§Ÿ¤¤§¨¨¨¨¤¨¦§¨§©§¨§¨¥©§¨§¦§¥¦¦§¤¦§

:'eke b"kl dpnl`l hxR xAcn aEzMd zEyi`l diE`xA.dúaúk úìèBð àìåx`WC b"r`e ¦§¨§¦©¨§©¥§¨§©§¨¨§§§Ÿ¤¤§ª¨¨§¦§¨

zipFGp dpnl` wxtA zFAzkA opixn`cM dAzM opAx dEqpw `l b"kl dpnl`(:w sC)oi` Ff , ©§¨¨§Ÿ§¨¨©¨¨§ª¨¦§©§¦¨¦§ª§¤¤©§¨¨¦¥©¥

`id 'it`e eilr xq`il Dl dnxB DzxizqC ,Dl̈¦§¦¨¨¨§¨¨¥¨¥¨¨©£¦¦

`lC `id dAzM zA e`l KMld ,Fl diE`x§¨¦§¨¨©§ª¨¦§Ÿ

:dxWMn `ticrdìòaLå d÷Lî éðéà dìòa øîà £¦¨¦§¥¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨
.Cøca äéìò àamxB `EdWdYWY `NW Dl ¨¨¤¨©¤¤¤¨©¨¤Ÿ¦§¤

:DzAzM zlhFp.ïäéìòa eúîzFhFq lM lW ¤¤§ª¨¨¥©£¥¤¤¨

EwiRqd `le zFYWl zFiE`xE zFxYqPd©¦§¨§¦§§Ÿ¦§¦

:'eM ozFwWdl.úBúBL àìåWi`d `iade opiraC §©§¨§Ÿ§¨¦¨§¥¦¨¦

:'Fbe FYW` z`àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ä"áe ¤¦§§§¦Ÿ
.äaúk úBìèBð`l zFzFW `NW KFYn xnFlM §§ª¨§©¦¤ŸŸ

:EdiiYbElR Wxtn 'nbaE ,dAzM zFlhFpúøaòî §§ª¨©§¨¥§§©§§ª¤¤
.BøáçDWxBW F` dwipnE zxArn DgiPde zOW £¥¤¥§¦¦¨§ª¤¤¥¦¨¤¥§¨

`UPl minkg dExq`e ,dwipn F` zxArn `ide§¦§ª¤¤¥¦¨©£¨¨£¨¦¦¨¥

,Fzwipi onf KMW mipW 'a oA clEd `dIW cr©¤§¥©¨¨¤¨¦¤¨§©§¦¨

Dpi` ixdW dzFW `l ,Dl `Pwe D`UpE df Klde§¨©¤§¨¨§¦¥¨Ÿ¨¤£¥¥¨

:DnIwl Fl diE`x.dLéøôäì àeä ìBëéc"k cr §¨§©§¨¨§©§¦¨©

`pixw zEWi`l diE`x KMld ,DxifgdlE WcgŸ¤§©£¦¨¦§¨§¨§¦¨¥¨

:DiA.úéðBìééàirOOW ,dcli `lC `zipxkEC ¥©§¦§¨©§¨§Ÿ¨§¨¤¦§¦

miCC `l dX` ipniq Dl oi`e KM z`xap DO ¦̀¨¦§¥¨§¥¨¦¨¥¦¨Ÿ©¦

:dar DlFwe zFxrU `le.ãìéì äéeàø dðéàLå §Ÿ§¨§¨¨¤§¤¥¨§¨¥¥
Fl oi`W inl DnIwl zFxEq`e oixTr qFM zzXW¤¨©¦¨¦©£§©§¨§¦¤¥

:dIaxE dIxR lr l`xUi EEhvp ixdW ,mipAúLà ¨¦¤£¥¦§©¦§¨¥©§¦¨§¦¨¥¤
.dìòáì úøzîe äúBL ïäk.dIwp z`vnp m` Ÿ¥¨ª¤¤§©£¨¦¦§¥§¦¨

:`hiWR KixR 'nbaE.ñéøñ úLàqxYqPW oFbM ©¨¦§¦¨¥¤¨¦§¤¦§¨¥

:lrFal lrA zaikW dncwC ,D`UPW xg`l§©©¤§¨¨§¨§¨§¦©©©§¥

.äúBL:`hiWR KixR 'nbaEúBéøòä ìk é"ò ¨©¨¦§¦¨¨¨£¨
.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
:DzF` Wi` akWe aizkC.Léà BðéàL énîe'nbaE ¦§¦§¨©¦¨¦¦¤¥¦©

:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦

:zEvixtA zFbdpzn mzF`.eøîà dúB÷Läì àì ¨¦§©£¦§¦Ÿ§©§¨¨§
,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤

irA `l iqFi iAxe ,`iade `Pwe opiraC [`vIWkl]¦§¤¥¥§¨¥¨§¦¥§¥¦§©¦¦Ÿ¨¥

:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨

:dAzM zFlhFp `l ipYwCnéða ìà øac â"ä ¦§¨¨¥Ÿ§§ª¨©¥¤§¥
úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤

.éep÷ì íáé`WxclC ,Wi` Wi` qxB `le ¨¨§¦§Ÿ¨©¦¦§¦§¨¨

oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨

oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦

:`Ed `iEAx Yxn`e.'åk àéöBî éðàL ìBëé §¨©§¨¦¨¨¤£¦¦
ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ
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dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei
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myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi
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אגרות קודש

]י"ב אייר תשכ"א[

הסבירו  ודאי   - אופן  ובכל  מסכים.  עליו  הרפואי  טפול  ולהצלחת  בריאותו  מצב  ...להטבת 

הרופא שהתייעץ אתו, שחוזק הבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות זהו מרבה במנוחת 

הנפש וממעט בדאגה ובודאי שישפיע להטבת הבריאות ולתוספת הצלחה בהטפול הרפואי. ואם בכלל 

הודיעונו חז"ל דהמוח שליט על הלב בטבעו, עאכו"כ לאחרי ההתבוננות בדברי תורתנו תורת חיים, ה' 

לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות בענין דהשגחה פרטית.

בכלל יש לעשות כהוראת רופא מומחה...
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.ïép÷îlMn cg`nE dig`nE dia`n Dl `Pw m` §©¦¦¦¥¨¥¨¦¨¥¨¤¨¥¤¨¦¨

zxq`pe iEPw FiEPw ied dxYqpe dxFYAW zFixrd̈£¨¤©¨§¦§§¨¨¥¦¦§¤¡¤¤

:`hiWR KixR 'nbaE .dzFWe eilr.ïèwä ïî õeç ¨¨§¨©¨¦§¦¨¦©¨¨
:DzF` Wi` akWe aizkC.Léà BðéàL énîe'nbaE ¦§¦§¨©¦¨¦¦¤¥¦©

:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦

:zEvixtA zFbdpzn mzF`.eøîà dúB÷Läì àì ¨¦§©£¦§¦Ÿ§©§¨¨§
,FYW` z` Wi`d `iade opiraC ,dEwWi `l md¥Ÿ©§¨§¨¥¨§¥¦¨¦¤¦§

dvxIWkl df iEPwA dPwWi `l iOp dlraE©£¨©¥Ÿ©§¤¨§¦¤¦§¤¦§¤

irA `l iqFi iAxe ,`iade `Pwe opiraC [`vIWkl]¦§¤¥¥§¨¥¨§¦¥§¥¦§©¦¦Ÿ¨¥

:`iade `Pwe.dì ép÷î éep÷ àä 'îâ,eilr xq`il §¦¥§¥¦¨¦§©¥¨¥¨¥¨¨

:dAzM zFlhFp `l ipYwCnéða ìà øac â"ä ¦§¨¨¥Ÿ§§ª¨©¥¤§¥
úøîBLå äñeøà úBaøì íäéìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§©£¨§¤¤

.éep÷ì íáé`WxclC ,Wi` Wi` qxB `le ¨¨§¦§Ÿ¨©¦¦§¦§¨¨

oOwl Dil opiWxC `pixg`(.fk sC)`iEAx `N` , ©£¦¨©§¦¨¥§©¨©¤¨¦¨

oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦

:`Ed `iEAx Yxn`e.'åk àéöBî éðàL ìBëé §¨©§¨¦¨¨¤£¦¦
ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ

:dRgl dxiqn `xQgin.ïúðBé éaøådqEx` la` mai zxnFWl `Ow `hErn Dil rnWn ¦©§¨§¦¨§ª¨§©¦¨¨©§©¥¦¨©¨§¤¤¨¨£¨£¨

DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
.äñeøà déì àîélà:mai zxnFXn ith dxEnB dX` dqEx` Dil daiWg ozpFi iAxéLec÷c ©¦¨¥£¨©¦¨¨£¦¨¥£¨¦¨§¨§¥¦¤¤¨¨§¦¥

.déãécr iWECw i"rW:Fl d`A Fnv.Bãé ìò ïéì÷Bñå:FliaWA zlwqp dzPf m`àøqçî àìc ¦¥¤¦¥©§¨¨§§¦©¨¦¦§¨¦§¤¤¦§¦§Ÿ¦©§¨
.ätçì äøéñîopzcM xaC lkl FYW`M zFidl zEpfA 'it`e `zcixB d`iaA maIl zipwpC §¦¨§ª¨§¦§¥©¨¨§¦¨§¥¨¨©£¦¦§¦§§¦§§¨¨¨§¦§©

zFnaiA(:bp sC):`wxitA oOwl Dl 'iziinE.äèBL [úLàå] Løç úLà úBaøìoiPwn c"aW ¦¨©©§¦¨§©¨§¦§¨§©¥¤¥¥§¥¤¤¤§©¦

:oiwxiR idlWA `id `ziixaE .odl̈¥¨©§¨¦§¦§¥¦§¦
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
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úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ
úBìèBð àìå úBúBL àì elàå .äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨§¥Ÿ§Ÿ§
íéãò dì eàaLå ,"éðà äàîè" úøîBàä :äaeúk§¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦
dìòa øîà ."äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè àéäL¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨¨©©§¨
úBìèBð ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,"d÷Lî éðéà"¥¦©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§
úéa ,eúL àì ãò ïäéìòa eúî .úBúBL àì äaeúk§¨Ÿ¥©£¥¤©Ÿ¨¥
ìlä úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ¥¦¥
úøaeòî .ïúaeúk úBìèBð àì Bà úBúBL Bà :íéøîBà§¦Ÿ§§¨¨§¤¤
,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì Bøéáç ú÷éðîe ,Bøéáç£¥¥¥¤£¥Ÿ§Ÿ§§¨
dLéøôäì àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçå .øéàî 'ø éøác¦§¥¥¦©£¨¦§¦¨§©§¦¨
äéeàø dðéàLå ,äðé÷æe ,úéðBìééà .ïîæ øçàì døéæçäìe§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨
øæòìà 'ø .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð àì ãìéì¥¥Ÿ§§¨§Ÿ¤§¨¨
úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé :øîBà¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§
úBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéLpä ìk øàLe .äpîéä¥¤¨§¨¨©¨¦Ÿ§
úLà .dìòáì úøzeîå ,äúBL ïäk úLà .äaeúk§¨¥¤Ÿ¥¨¤¤§©§¨¥¤
,ïèwä ïî õeç ,ïép÷î úBéøò ìk éãé ìò .äúBL ñéøñ̈¦¨©§¥¨£¨§©¦¦©¨¨
éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå .Léà BðéàL énîe¦¦¤¥¦§¥¤¥¦§©¦¨¤¦
úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥
.dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì àì .ïéøeñàä̈£¦Ÿ§©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
úéaî dìòa àöiLëì ,dúB÷Läì óà :øîBà éñBé 'ø¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥

:äp÷Lé ïéøeñàä'îâàä äééúL àìã àeä àzLéî ¨£¦©§¤¨¦§¨§Ÿ¨§¨¨
øac" ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ,dì ép÷î éep÷¦§©¥¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥
íáé úøîBLå äñeøà úBaøì" zøîàå ìàøNé éða ìà¤§¥¦§¨¥§¨©§¨§©£¨§¤¤¨¨
úçz" ,àéðúc .àéä ïúðBé 'ø épî ïéúéðúîe .éepé÷ì§¦©§¦¦©¦¨¨¦§©§¨©©
úøîBL óà àéöBî éðàL ìBëé .äñeøàì èøt "CLéà¦¥§¨©£¨¨¤£¦¦©¤¤
'ø .äiLàé 'ø éøác "Léà Léà" :øîBì ãeîìz ?íáé̈¨©§©¦¦¦§¥¦¨

ì èøt "CLéà úçz" :øîBà ïúðBéàéöBà .íáé úøîBL ¨¨¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨¦
:øîBì ãeîìz ?äñeøà úà àéöBà àìå íáé úøîBL¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨©§©
,øî .äñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨¨
.Bãé ìò ïéì÷Bñå déãéc éLecé÷c ,äñeøà déì àîélà©¦¨¥£¨§¦¥¦¥§§¦©¨
äøéñî àøqçéî àìã ,íáé úøîBL déì àîélà ,øîe¨©¦¨¥¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨
?déì ãéáò éàî "Léà Léà" éàä ïúðBé 'øå ,äteçì©¨§¨¨©¦¦©¨¥¥
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç úLà úBaøì déì éòaéî¦¨¥¥§©¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(



קעו

oifge` mipya cenr ck sc oey`x wxtdheq
.íeîòL:al oFdnzA iEwl.dLéà úçz éàäzxFY z`f dWxRd sFqA xEn`d d`xzA ¦£¨§¦§¥©©©¦¨©§¨¨¨¨§©¨¨¨Ÿ©

:'Fbe zF`pTd.Léàì äMà Léwäì:`zkld i`nl Wxtn mzde ,oiwxR idlWA `id `ziixA ©§¨§§©¦¦¨§¦¨©§¨¦§¦§¥¦§¦§¨¨§¨¥§©¦§§¨

.éàø÷ éðä:dqEx` ihrnnC.CLéà éãòìaîmcw FYakW z` DA ozp DlrAW rnWn ¨¥§¨¥¦§©£¥£¨¦©§£¥¦¥©§©¤©£¨¨©¨¤§¨§Ÿ¤

:Ff dxizql.dì úçkLî:mzdn `hrnn `le `pixg` `xTn dqEx` ihErnl Kixhvi`C ¦§¦¨©§©©¨§¦§§¦§©¥£¨¦§¨©£¦¨§Ÿ§©£¨¥¨¨

.äéáà úéáa ñeøà äéìò àaL ïBâk:zEpfAúéáa §¤¨¨¤¨¨§¥¨¦¨¦§§¥
.äéîç:eig` zOW xg`l.dì úéø÷ íáé úøîBL ¨¦¨§©©¤¥¨¦¤¤¨¨¨¥¨

`id `ziilrn FYW` `d ,dYWY `lC Yxn`wC§¨¨§©§§Ÿ¦§¤¨¦§§©§§¨¦

:zEpf z`iaA.áø øîà àäc,lMl dpw zFnaiA §¦©§§¨¨©©¦¨¨¨©Ÿ

A oiA bbFWA oiA FYnai lr `Ad opzCEpiidC cifn ¦§©©¨©§¦§¥§¥¥§¥¦§©§

,lMl dpw 'ipzn ipYwC dpw ax xn`e ,dpw zEpfA¦§¨¨§¨©©¨¨§¨¨¥©§¦¨¨©Ÿ

`OHnE DWxFie dnExzA Dlik`n `Ed odM m ¦̀Ÿ¥©£¦¨¦§¨§§¨¦©¥

:dvilg `lA hbA DxhFtE DwWnE Dl.ìàeîLk ¨©§¨§¨§¥§Ÿ£¦¨¦§¥
dpw `l xn`C l`EnWM ihErnl `xw `z`C `d̈§¨¨§¨§©¥¦§¥§¨©Ÿ¨¨

lr mEwl ,dnai zWxtA mixEn`d mixaCl `N ¤̀¨©§¨¦¨£¦§¨¨©§¨¨¨©

Dl ipwC `dC ,hbA DxhtlE FzlgpA eig` mW¥¨¦§©£¨§¨§¨§¥§¨§¨¥¨

,ol `wtp dilr `ai Dnain EdC lM d`iaA maï¨§¦¨¨§¦¨¨¨Ÿ¨¤¨©§¨¨

`ai `N` dX`l Fl dPgTi Dnai aizM `lC§Ÿ§¦§¨¨¦¨¤¨§¦¨¤¨¨Ÿ

Fz`iaC opirnW`e ,dX`l Fl DgwlE dilr̈¤¨§¨¨§¦¨§©§§¦¨§¦¨

icinl KMld ,FNW zEWi`d igETl od od dilr̈¤¨¥¥¦¥¨¦¤¦§¨§¦¥

oi`EVp `xw EdpiAx `zWxR KdA xnYi`C§¦§©§©©§§¨©¦§§¨¦¦

,Edpip oi`EVp e`l `pixg` icinl la` ,ElNd©¨£¨§¦¥©£¦¨¨¦¦¦§

mEwie mEAi i"r dvilg xFhR dWxtA xEn` dnE¨¨§¨¨¨§£¦¨¦§¨

eig` oi`e eig` iqkp z` WxFIW eig` mW lr©¥¨¦¤¥¤¦§¥¨¦§¥¤¨

:FOr oiwlFg.áø àîéìiAxM lMl dpw xn`C §¦¦¥¨©§¨©¨¨©Ÿ§©¦

`aA `pniwE`e dzFW mai zxnFW xn`C dIW`iŸ¦¨§¨©¤¤¨¨¨§¦§¨§¨

:dilr.'åk ïúðBé éaøk elôà éøîàc àðàlke ¨¤¨£¨§¨§¦£¦§©¦¨¨§¨

`N` ,`weC e`l ,Wi` Wi`n iiEAxl dIW`i iAxl Kixhvi`C `de ,dIW`i iAxM oMW¤¥§©¦Ÿ¦¨§¨§¦§§¦§©¦Ÿ¦¨§©¥¥¦¦¨©§¨¤¨

:dhFWe Wxg zW`l `xw xTre ,`nlrA `Yknq ©̀§©§¨§¨§¨§¦©§¨§¥¤¥¥§¤
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o`n ibilt `dae dil opiyxc mzxaq e` mzlaw cinrdl diyxcinl ivnc `kid edin z"c

xezi `ivedl gk el oi` dxac dil zi`c o`n dxac dil zilc o`ne dxac xn`c dil zi`c

`le z"c xn` dxez dxac xninl epivnc oeik `l` etebl oipr epi` m`e zernynn oeyld

`gipd (:cv sc n"a) l`eyd 'ta jixt ikdl ded `xizi `xw e`lc ezernynn ep`ivep

m`e `ed `xizi `xw apbi ok m` z"c `l c"nl

daipb apbic dcia`l oipr edpz daipbl oipr epi`

k"` dxez dxac c"nl `l` dcia` `le rnyn

wxtae xninl `ki` i`n `ed `xizi `xw e`l

opixn`c b"r` (:gw sc migaf) dlrnde hgeyd

`edd dxez dxac yi` yi` i`d iqei x"`cn

diyxcinl ivn ded dxez dxac inp yi` yi`

yi`c `ieaxl jci`e dxez dxacl `cg xity

`kdc ozpei iaxk iieaix lk xity rnyn yi`

yi`e `ieaxl dhyz ikc yi` yi` i`d yixcc

ivn iqei iax ded dxez dxacl llwi ik yi`

hgey zeaxl ueg ihegyc yi` yi` diyxcinl

yi`e ueg ihegyc yi` yi` aizkc meyn `l`

edpiyxcnl xcdn `piipr cga uega dlrnc yi`

jixv (.b sc) mixcp yixc `ibeqe `piipr cga

iiepik zeyrl xifdl xifpn opiaxnc ikd iyextl

mixcp yiwne mixcpk mixcp zecie zexifpk zexifp

wiic `we xifdl xifp xcp xecpl aizkc zexifpl

inp mixcp xifdl xifp aizkc zexifp iab y"n

xecpl xcp azk i` il dnl `ywid xcp xecpl

`ywid jixv `le zxn`wck xifdl xifp aizkck

dpiy `lc oeik 'ite z"c xcp xecpl aizkc `zyd

oiepik zeaxl dipin yxcnl `ed `xizi `xw e`le mc` ipa oeylk dxac k"` dixeaica `xw

xazqn `l `xizi `xw `lae `xwc ieaixn `l` `wtp `l `xwc zernync zecie

enk `d` e` ipixd xn`i m` oke oaxw xn`iy enk qpewe mpew aiigilc xninle edpiieaxl

ky` oiiepik oze`c z"c c"nl elit` yi` yi` opiaxnc myd iepikl inc `le `xizi `xw jixv jkld xifp ipixd xn`iyzereaya ipzwc ipd lk icy did` ze`av l` enk `xwa iaizkc og

xn` ikde 'eke diyxcinl jixv `l diail`c z"c c"nl `gipd mixcp yixa mzd 'ixn`c epiide (ck `xwie) eidl` llwi ik yi` yi` myd jxanc `xw `edda aizk iepikc cere (.dl sc)

dnl dzctp `l dctde dyteg `l ik `xw dil aizk ickn ip`y `kde dxez dxacc 'il `xiaq jizeek `nlra l`rnyi iaxl r"a `"x dil xn`c (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta

`lc `kid ozxaq e` ozlaw cinrdl inp dil opiyxcc d"d yxcil ozipe li`ed `xwc `piipr meyn dil opiyxc z"c dil zi`c o`nl elit` `nl` oixeg za divge dgty divgl n"y il

aefr gikez gked glyz gly maiyz aydc (.`l sc n"a) ze`ivn el` wxtc ipd lk jkld oeyld ltk meyn dcia` dipin opiyxce daipb `icda aizkc apbi oebk dizernynn dil xwr

epiid z"c 'ixn` `l c"nl `gipd opixn`c `de dizernynn edl xwr `l edcic `yxcc eda ecen `nlr ilek ozz oezp gztz gzt leagz lag aiyz ayd znei zen miwz miwd aefrz

yi` xfril` x"`c `ziinw `zzrnya (.r sc zenai) lxrd wxtae diect dpi`e diectl dzctp `l dctde (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta yixcc z"c xn`wc dipigky` `lc r"x

oiibeq inp rnyn ikde a"derl zxkz f"dera zxkd `aiwr x"`c zxkz zxkd (:cq sc my) zezin 'c 'tae (:v sc oixcdpq) wlg yixa oke lxrd zeaxl `aiwr iax dil yixce z"c yi`

r"xc` biltc ipd oebk z"c izkec lka xne` l`rnyi 'x la` d`xz e`l m`e ahen d`x m` `aiwr iaxle z"c xn`c l`rnyi iaxlc d`xz d`x m` (:`l sc zekxa) oicner oi` 'ta

`nrh mzd yxtnck zezixkc `iddn cal wiprz wprd iab (:`l sc n"a) ze`ivn el` wxtae (:fi sc) oiyeciwc `nw wxta r"a xfrl` 'x oke inp (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'tae

dl xn`w `xaqn dxac mzd c"n dxac `l c"nk `d z"c c"nk `d `vi `vi m` `xwa (.ai sc zekn) oilebd od el` 'ta xn`c `de (:v sc oixcdpq) wlg yixa iqei 'xa xfrl` 'xle

:'eke dxac xn`c o`nk `xazqn mzd iia` yxtnckéáøåike dil `pn ozpei 'xl dy`l yi`c `yiwide dilpn diy`i iaxl ieaix i`d dniz .'eke dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

:dzey dpi` `neqc dil zil ozpei 'xe dzey yxg zy`c dil zil diy`i 'xc inp `da ibiltc xninl ol zi`øîàäãeznai lr `ada ibiltc ipyil ipd .lkl dpw ax(.gp sc zenai)

:`l dl `nhle dyxeile dzewydl oiprl la` dlk` xakc meyn dnexz oiprl `l` `wec `kiiy `l oiqexi`d on e` oi`eypd on dltpy mai zxneyaíéøôñá`nil ikd i` .qxb

:ikd i` aezk did `l extqa `nye 'eke xn`c ax `nil 'it mzqa `l` `qxibd yay `l `ede qxb `l i"yxtae ikd i` y"` `le diy`i iaxk xn`c ax

ìàåîùë`nil`c ozpei iaxc h"n k"` mixac oze`l ezy`k `id ixd dilr `ay oeikc hba dxhetl dyxta mixen`d mixacl zdin dpwc oeik dniz .'ek mixacl `l` dpw `l xn`c

i`n eze ozpei iaxl elit` `pin`c `p` xn`c axl dywzc y"ke eci lr dwpgpe `id dicic d`ia inp mai zxney dicic oiyeciw dqex`c meyn i` mai zxneyn dqex` dil

`d inp dl iwen (.gp sc) eznai lr `ad wxta zenaiae zeyi` myl d`ia opirac `pngx citw d`wyd oiprle diail` ediizln iz` ded ax elit`c wiqn `de l`enyk xninl diwgec

zxifb d`wyd iab uxzn `le lkl dpw ax xn`d axl `l` `nrh `ed icin dywne `kd ik 'eke eig` ziaa mai dilr `ac oebk dqepke mai zxney [d`eype dqex` izihy `ly on`] opzc

:zeyi` myl d`ia opirac aezkd

øîàrnync jyi` zgz `kd aizkc meyn iieaxl jixhvi`c i`de dizeek `pin`c mai zxney daxnc diy`i iaxl `irain `l eyexit ikdc d`xp .ozpei iaxl 'it` ixn`c `p` jl

`zknq` mai zxney ihernl ozpei iax jixhvi`c `idd l`enyl yxity dn s`e i"yx yxity enk `ed `nlra `zknq` `xwc xninl `kixv `l 'eke zeyi` myl dilr `ay

aizk iepiw iab p"d (`l`) ezy` z` yi`d `iade aizkc meyn i` iepiw oiprln d`wyd oiprl ith ezy` opirac iziz `kidn `xw dihrn e`l i` `id ezy` e`lc idp dniz `ed `nlra

ira ocei 'x ezy` zvwn 'it` ezy` z` `piwe ezy` z` `piwe dxn` dxezd dl `pwi `le ezy` z` yi`d `iade `ed aezkd zxifb dpwyie dzey `l dqex` inlyexi ezy` z` `piwe

dze` dwyn dxzqpe dqpke dqex` dcere dl `piw dciar jid jyi` zvwn 'it` jyi` zgz jyi` zgz dzeekc ezy` zvwn elit` ezy` z` `piwe ezy` z` `piwe onz xnizc dnk

yn dxzqpe dqpke mai zxney dcer dl `piw eiepiw lrdcere dl `piw) dzaezka `ly `vz e`l m`e dzaezka `vz da rcie dxzqpe dqpke dqex` dcere dl `piw eiepiw lr dze` dw

epi` eig` iptl dltpe zny cr dqpekl witqd `le dl `piwe maid iptl dltpe zne dlra dl `piw `l (dzaezka `ly `vz e`l m`e dzaezka `vz da rcie dxzqpe dqpke mai zxney

:eiepiw lr dze` dwyn dxzqpe dqpke maid iptl dltpe zne dqpke maid dl `piw m` la` oey`xd eig` zngn `l` el dltp `ly dze` dwynéðàù.lrac `zni` dl zilc mzd

.ozevixta odilra eyibxi ot `zni` dil zi` d"t` l"i edpip ediiab e`l ediilra `dc dlrac `zni` inp edl zil mai zxneye dqex`n hytnl irac ipd z"`e
rny
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dheq(iyily meil)

íeîòL,`xnbd zl`ey .al oednza iewly mc` `edy -éaøå ©£§©¦
"dLéà úçz" éàä äiLàédpi`y dqex` ozpei iax hrin epnny Ÿ¦¨©©©¦¨

dzeydéì ãéáò éàî ,,xg` weqtn dqex` hrin xaky ezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
éàø÷ éðä éáéúëc,el` miweqt miaezky llba wx -éëä åàì àä ¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦

,el` miweqt `lel -àðéîà äåäy dheytd `xaqdnäñeøà £¨£¦¨£¨
,àéúL,dyweàîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà ék àäåixde - ©§¨§¨¦¨¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨

,mexcd on `pipg xa `g` iax ribdykdéãéa àúéðúî éúééàå àúà̈¨§©§¥©§¦¨¦¥
riaynyk weqtd oeyln wiicl yiy ,dcnll eicia `ziixa `iad -

dy`d z` odkd"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaîrnyn , ¦©§£¥¦¥
epiidc ,dxzqpy iptl ezaky z` da ozp dlrayúáéëL äîãwMî¦¤¨§¨§¦©

ìòáì ìòBa úáéëL äîãwL àìå ,ìòBáì ìòa,dyw ok m`e , ©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©
il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
ozpei iaxe diy`i iax ly "dyi` zgz"e "jyi` zgz" miweqtd

,`xnbd zvxzn .Dhrnldì úçkLî ,àîç øa éîø øîàokzi - ¨©¨¦©¨¨©§©©¨
,dqex` `idyk s` lrad zaiky dncwy ote`äéìò àaL ïBâk§¤¨¨¤¨

ñeøàzepfaäéáà úéáadxzqp jk xg`e.,`xnbd zl`eydúååëc ¨§¥¨¦¨¦§¨©
mb dnec dxwna xaecny xnel jixv -íáé úøîBL éabick , ©¥¤¤¨¨

xaecn ok m`e ,lread zliral lrad zlira mcwzyàaL ïBâk§¤¨
íáé äéìò,eig` zzin xg`l,äéîç úéáadywe'íáé úøîBL' àä ¨¤¨¨¨§¥¨¦¨¨¤¤¨¨

dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
ax yxite ,zepfa dilrìkì äð÷m`y ,dlra `ed mipicd lkl - ¨¨©Ÿ

dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
z`xw dnle ,dlibx dy`k dze` dwyn `ed o`k mb ok m`e ,hba
epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
øîàczepfa `ay maiäð÷ àìdxenb ezy`k dze`íéøáãì àlà §¨©Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦

äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
,dzeyììkîmeyn ,dzeyy xne` iziid ,weqtd `lelc rnyn - ¦§¨

àúééìòî BzLàcdxenb -.àéä §¦§§©§§¨¦
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קעז יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dheq(iyily meil)

íeîòL,`xnbd zl`ey .al oednza iewly mc` `edy -éaøå ©£§©¦
"dLéà úçz" éàä äiLàédpi`y dqex` ozpei iax hrin epnny Ÿ¦¨©©©¦¨

dzeydéì ãéáò éàî ,,xg` weqtn dqex` hrin xaky ezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
éàø÷ éðä éáéúëc,el` miweqt miaezky llba wx -éëä åàì àä ¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦

,el` miweqt `lel -àðéîà äåäy dheytd `xaqdnäñeøà £¨£¦¨£¨
,àéúL,dyweàîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà ék àäåixde - ©§¨§¨¦¨¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨

,mexcd on `pipg xa `g` iax ribdykdéãéa àúéðúî éúééàå àúà̈¨§©§¥©§¦¨¦¥
riaynyk weqtd oeyln wiicl yiy ,dcnll eicia `ziixa `iad -

dy`d z` odkd"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaîrnyn , ¦©§£¥¦¥
epiidc ,dxzqpy iptl ezaky z` da ozp dlrayúáéëL äîãwMî¦¤¨§¨§¦©

ìòáì ìòBa úáéëL äîãwL àìå ,ìòBáì ìòa,dyw ok m`e , ©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©
il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
ozpei iaxe diy`i iax ly "dyi` zgz"e "jyi` zgz" miweqtd

,`xnbd zvxzn .Dhrnldì úçkLî ,àîç øa éîø øîàokzi - ¨©¨¦©¨¨©§©©¨
,dqex` `idyk s` lrad zaiky dncwy ote`äéìò àaL ïBâk§¤¨¨¤¨

ñeøàzepfaäéáà úéáadxzqp jk xg`e.,`xnbd zl`eydúååëc ¨§¥¨¦¨¦§¨©
mb dnec dxwna xaecny xnel jixv -íáé úøîBL éabick , ©¥¤¤¨¨

xaecn ok m`e ,lread zliral lrad zlira mcwzyàaL ïBâk§¤¨
íáé äéìò,eig` zzin xg`l,äéîç úéáadywe'íáé úøîBL' àä ¨¤¨¨¨§¥¨¦¨¨¤¤¨¨

dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
ax yxite ,zepfa dilrìkì äð÷m`y ,dlra `ed mipicd lkl - ¨¨©Ÿ

dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
z`xw dnle ,dlibx dy`k dze` dwyn `ed o`k mb ok m`e ,hba
epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
øîàczepfa `ay maiäð÷ àìdxenb ezy`k dze`íéøáãì àlà §¨©Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦

äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון.

נתוח  לגמרי  לשלול  כוונתי  היתה  לא  וכו'  שו"ע  שע"פ  בהחילוק  הקודם,  במכתבי  הכתוב 

הפראסטאטא, באם רופא מומחה מייעץ לעשות אותו, כי אם להורות על חילוק אופני הנתוח בזה, 

אשר ישנם רופאים שבכלל אין מנתקים את השביל.

ועל זה הבאתי המועתק באוצר הפוסקים חלק א' ]מהדורא שני' עם הוספות, ירושלים תשט"ו[.

ב( אפילו מהמנתקים - כמה עושים זה לאחרי שנעשה חלק העיקרי של הנתוח, שאז כבר יש 

צורך בפועל ]לדעתם, עכ"פ[ לשמירה מסיבוכים, משא"כ כשמתחילים בנתוק.

וק"ל.

כן להוסיף אשר ישנם נתוחים דכיס השתן שמפני אותו הטעם דלהשמר מסיבוכים מפסיקים 

שלכן  השו"ע,  עפ"י  בזה  לדון  שיש  במקומות  גם  ולפעמים  הניתוח  למקום  בסמיכות  כו'  ומנתקים 

העירותי על זה, אף שבמכתב כת"ר הא' לא היה נזכר אלא הנתוח האחרון, ועל כת"ר הסליחה על 

ההערה עוה"פ.

בכבוד ובברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה.
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

עניין עליית התחתונים למעלה שנתחדש במתן־תורה, הוא בעיקר במצוות.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז
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.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep
`ypy]
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:éîc éeáâk åàì úBaâì ãîBòä øèL :éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦§¨¨¥¦§¨§¨¨¥
äaø øîà ïîçð áø øîà :'eë Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¨©©©§¨¨©©¨
úéðBìééà ìáà ,äðé÷æe äø÷òa ú÷Bìçî :deáà øa©£©£¤©£¨¨§¥¨£¨©§¦
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä éøác¦§¥©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨
,òéøæäì dkøcL éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
àp÷îä ,éáéúéî ,òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äàöé̈§¨¤¥©§¨§©§¦©¥¦¥©§©¥

ìe BúñeøàìàìL ãò íà ,BlL íáé úøîBL ©£¨§¤¤¨¨¤¦©¤Ÿ
.dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,äøzñð dñðk§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¨

úøáåòî
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

תורה, כיוון שגם לאחרי שירדה למטה היא דבר ה', לכן גם בלימוד ועסק התורה דהאדם נרגש בעיקר ההמשכה מלמעלה, שהתורה 
שהיא חכמתו של הקדוש־ברוך־הוא נמשכת ומתלבשת בשכלו של האדם, ולא הבירור והזיכוך דשכל האדם.

ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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קפי יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשכ"א

ברוקלין.

 ועד מתפללי בית הכנסת נחלת בנימין בתל

 אביב, בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי

משיח צדקנו ב"ב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מי"ב ניסן שנתקבל ז"ע, בו כותבים הטעמים לשני הצדדים בשאלת איחוד 

שני הבתכ"נ שברחוב נחלת בנימין וברחוב הרב קוק, ושואלים דעתי בזה.

והנה כמו בכמה ענינים ישנו סוג הטוב וסוג האפשרי וכיון שכ"א צריך לדון את חבירו לכף 

זכות, הנה כולי האי ואולי דסוג הטוב הבא לקמן ג"כ יהי' בגדר האפשרי, ולכן אכתוב גם אודותו.

על  שיקחו  פועל  ובעלי  מרץ  בעלי  אחדים  שבת"א  אנ"ש  מבין  יגייסו  אשר  ביותר  הטוב  א( 

ע"י  לא  כמובן  השני, אבל  ביהכ"נ  וחלק מהם התפתחות  ביהכ"נ אחד  עצמם חלק מהם התפתחות 

כי אם בפעולות ממשיות להגדיל מספר  עריכת אסיפות בינם לבין עצמם ושקו"ט בעולם המחשבה 

המתפללים, דהשיעורים הנלמדים בכ"א מבתי הכנסיות וכו' ובמכש"כ וק"ו אם במשך זמן זה נתייסדו 

כמה בתי כנסיות חדשים עאכו"כ שאלה הקיימים מכבר אפשריות שלימה להתפתחותם, ובפרט שכ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל מעורר ר"ר להצלחת פעולות מסוג האמור, וגם בזה ההדגשה פעולות וע"פ 

הפתגם טובה פעולה אחת מאלף אנחות, ודאי הדבר ששני הבתכ"נ יש להם זכות הקיום, קיום אמיתי, 

ז.א. קיום חי, שענינו צמיחה והתפתחות בכמות ובאיכות גם יחד.

ב( באם ע"פ ההנהגה דעד עתה לא יתעסק מי שהוא בביסוס בתי הכנסיות מאיזה טעם שיהי', 

ובמילא יש חשש שהתפתחות הענינים תהי' בכיוון שהי' עד עתה... ז.א. שאפשריות הראשונה מפני 

סיבות האמורות לא תתגשם, אזי עכ"פ עליהם להתאסף עם ב"כ ביהכ"נ השני ולטכס עצה מה יש 

לעשות להצלה פורתא עכ"פ.

וכמו  ושלילה,  גרעון  בזה  רואה  אינני  לאחריו,  ואחד  מוקדם  אחד  מנינים  שני  שיתפללו  ג( 

שכתבתי למר שמערלינג שי' מכבר בפרטיות.

נוסח  יהיו מאחבנ"י הספרדים, ובלבד שיהי'  כן אינני רואה שלילה באם חלק מהמתפללים 

התפלה נוסח החב"ד נוסח רבותינו נשיאינו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.



יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(קפב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(iying meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y
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קפג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(iying meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y
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oifge` mipy` cenr ek sc oey`x wxtdheq
.úBúBL àì:DWi` zgY aizkC.úéîìBò øéæçé àìå:opAx EdEqpw `qpw.Bpîæ òébiLëì Ÿ¦§¦©©¦¨§Ÿ©£¦¨¦§¨¨§¨©¨¨¦§¤©¦©§©

:clEd zcill Wcg c"k xg`l.àáBøäåcli FnM ,xEgA(`k ziW`xA):`iax.Bîöò úøaòî §©©Ÿ¤§¥©©¨¨§¨¤¨§¤¤§¥¦©§¨§ª¤¤©§
:Dl `Pwe zxArn FYW` dzidW.úBúBL Bà:clEl Dilhwil `l opixn` `leøæîî úLà ¤¨§¨¦§§ª¤¤§¦¥¨§Ÿ©§¦¨Ÿ¦§§¥©¨¨¥¤©§¥

.øæîîì:dxYqpe Dl `Pwe xfnnl zQipe xfnnl diE`xd dX` xnFlM.'eë äúBL BàoOwlE §©§¥§©¦¨¨§¨§©§¥§¦¥§©§¥§¦¥¨§¦§§¨¨§©¨

:`hiWR KixR.àpz éàä ék éøîàc àðàzi`C ¨¦§¦¨£¨§¨§¦¦©©¨§¦

`N` hwp `lCn ,zFzFW dpwfE dxwr Dil¥£¨¨§¥¨¦§Ÿ¨©¤¨

rxf drxfpe dzTpEn `cEnlY aiqpe zipFlii ©̀§¦§¨¦©§¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©

iAxM `nl` ,DnIwl diE`x Dpi`C mEXn `le§Ÿ¦§¥¨§¨§©§¨©§¨§©¦

zFAxle zFxtle zxg` `Vl lFkiC l"q xfrl ¤̀§¨¨§¨¦¨©¤¤§¦§§¦§

:`l zipFlii` d"t`e.Bæådxwr drEpv dX` lM ©©§¦Ÿ§¨¦¨§¨£¨¨

:dciqtd dxYqp `lC mEXn.ïéìeñt Letéì àì ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨Ÿ¥§¦
`le dxti `l i`eld ,mdipiA mFlW dUrp `lŸ©£¤¨¥¥¤©§©Ÿ¦§¤§Ÿ

:oixfnn eizFxFC lke li`Fd dAxiàì àéäå ¦§¤¦§¨¨©§¥¦§¦Ÿ
.'eë äNtúðlr dhFq zWxR `nizC Edn xnFlM ¦§¨¨§©©§¥¨¨¨©¨©

,`ide aizkCn `niiw l`xUi zW`A KgxM̈§¨§¥¤¦§¨¥©§¨¦¦§¦§¦

dxEq` dURzp `l ikC `id Ff rnWn `hErin¦¨©§©¦§¦Ÿ¦§¨¨£¨

xare DixzaC `xw i`w Dlre ,'EM dURzp `d̈¦§¨¨©£©¨¥§¨§©§¥§¨©

m` KdA ol `wRqnC `kidC ,'Fbe gEx eilr̈¨©§§¥¨¦§©§¨¨§©¦

odM zW` la` ,dzFW d`nhp `l m`e d`nhp¦§§¨§¦Ÿ¦§§¨¨£¨¥¤Ÿ¥

llkA iOp Dzil dURzp `l `ide llkA DzilC§¥¨¦§©§¦Ÿ¦§¨¨¥¨©¥¦§©

:l"nw ,d`wWd.äðåeðúîadzzXW xg`l ©§¨¨§¦§©§¨§©©¤¨§¨

`lC ,Dlral zxYnC opirEnW`l Kixhvi ¦̀§§¦§©§¦¨§ª¤¤§©£¨§Ÿ

:miOd dEwcA ixdW `id dpFf `niY.äðåeðúî ¥¨¨¦¤£¥§¨¨©©¦¦§©§¨
dlYW `N` `id dpFfe miOd dEwcA i`Ce `d̈©©§¨¨©©¦§¨¦¤¨¤¨¨

:Dlral zxYn i`O`e zEkf DlCøc äðåeðúîa ¨§§©©ª¤¤§©£¨§¦§©§¨¤¤
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(

במה מספרים את ה"לכם"? . . בשבע שבתות תמימות, בברור שבע המידות, שכל מידה ומידה תהיה כלולה משבע, ושבע המידות 
עצמם יהיו שבע שבתות, דשבת אינה צריכה ברור.

היום יום י אייר
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ìáàdpnl`n dl opirny `d dniz .ol rnyn `w `l `ni` `niiwe dxeq`e li`ed `d

ezy` dhyz ikc `xw jixhvi` ikd 'it`e lral `niiwe dxiq`c lecb odkl

`wecc d`xp ohw `le `pngx xn` yi` xn`y dn lr oke dzey ded ikd e`l `d ihernl

ixdy yi` epi`y t"r` cg` meie mipy ryz oa ici lr dxq`p la` `xw dl hrnn dizyn

dpnl` wxta `zi`ck dnexza zlqet ez`ia

`zi`ck eci lr dexrd zlwqpe (.gq sc zenai)

wxta enewne (:dp sc oixcdpq) zezin 'c 'ta

`pwn zeixr lkc `inec (.dn sc dcp) otec `vei

zezeyc `l` opireny`l jixhvi` `lc oci lr

edpip zeixrc meyn ike `hiyt exq`pc la`

:irixb

óåçùekxck lrea epi`y l`ppg epiax yxit .

df jy` gexn edfi` `ipzc rixfn epi`e

iax r"x ixac eiky`a gex qpkpy mihilwd

hwp i`n` dniz segyd df xne` l`rnyi

ied segy `nye qixq hwp `le segy l`eny

:ith `zeax

ìáài`n `niz .`niiwe `xiq`e li`ed `d

lk i"r `id 'ipzn `de `ped ax l"nw

lka xq`py in eyexit ikdc l"ie oipwn zeixr

ezaexw dpi` elit` zepf zlira i"r l`xyi za

l`xyi za lk ikd e`lac miakek caer `vi

:diabl `niiwe `xqznàöéoi`y miakek caer

ol `wtpc i"yx yxit .da oiyexibe zepnl` el

zy`l hxt edrx zy` z` s`pi xy` aizkcn

wtp `de dniz mixg`wxta oiyeciwa ol `

`xw iz` `lc dnecnke ma ozgzz `ln xne`d

lr `ad l`xyi ihernl `l` mixg` zy`l hxt

b"r` l"nwe miakek caer zy` miakek zcaerd

miakek zcaera l`xyi odl yi lra zlerac

:xeht

éèåòîìzepfac rnyn `kdc dniz .dnda

'ta xn`c `ax ok m` `zlin `ilz

dndal zepf yic (.cp sc zenai) eznai lr `ad

l"lc xninl ol zi` ike i`n ihernl 'ipzn

:`ped [`pepnd] axc e` l`enyc

àðî.dndal zepf oi` opax ixn`c `zlin `d

`d `pn (:l dxenz) oixeq`d lk 'ta b"d

hinzyip `l dil xn` dndal zepf oi`c `zlin

alk opz` ikd p"` alke dpef opz` aezkpe `xw

:'ekeàìài`n dwiyp ef d`xrd xn`c o`nl

eznai lr `ad 'ta l`eny epiide .xninl `ki`

inp l`enyc diail` `kde (:dp sc zenai)

o`nl `xazqn `kti` daxc` dnize opiwqn

x`y iab d`ia daiyge dwiyp ef d`xrd xn`c

`l` ihernl `kd `xw jixhvi`c epiid zeixr

daiyg `le dxhr zqpkd ef d`xrd c"nl

jixhvi` i`n `kd zeixr x`y iab dwiyp
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ãçà ,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð" ,àîéúc eäî©§¥¨¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦¤¨
.úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä ,ìòBaì ãçàå ìòaì©©©§¤¨©¥¥¨§¨¦©§¨§¨§
à÷ ,àì àîéà ,àîéé÷å äøeñàå ìéàBä àä ìáà£¨¨¦§£¨§©§¨¥¨Ÿ¨
àðîçø øîà Léà :'eëå ïèwä ïî õeç :ïì òîLî©§©¨¦©¨¨§¦¨©©£¨¨
éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì .Léà BðéàLå ,ïè÷ àìå§Ÿ¨¨§¤¥¦§©¥©¦¥¨§©¥
ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î óeçL :ìàeîL øîàäå ,óeçL̈§¨¨©§¥¨§©¦©¨¥
:àîéúc eäî ?àèéLt ,Bãé ìò ïép÷î !äîeøúa¦§¨§©¦©¨§¦¨©§¥¨
àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨
"äîeøúa ìñBôe" .ïì òîLî à÷ ,àeä éëä øa åàì̈©¨¦¨©§©¨¥¦§¨
,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå" :àîéúc eäî ?àèéLt§¦¨©§¥¨§Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
à÷ ,ìlçéì àì òøæ déì úéìc ,ìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥§¥¥¤©Ÿ¦©¥¨
:àðeðîä áø øîàäå ,éBb éèeòîì àlàå .ïì òîLî©§©¨§¤¨§©¥§¨¨©©©§¨
,Bãé ìò ïép÷î .äîeøúa ìñBôe Bãé ìò ïép÷î éBb§©¦©¨¥¦§¨§©¦©¨
ézL "äàîèð" "äàîèð" :àîéúc eäî ?àèéLt§¦¨©§¥¨¦§§¨¦§§¨§¥
àøqzéî÷c àëéä ,ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà ,íéîòt§¨¦¤¨©©©§¤¨©¥¥¨§¨¦©§¨
àîéà ,àîéé÷å äøeñàå ìéàBä àä ìáà .úeðæ àäa§¨§£¨¨¦©£¨§©§¨¥¨
eäî ?àèéLt ,äîeøúa ìñBôe .ïì òîLî÷ ,àìŸ¨©§©¨¥¦§¨§¦¨©
,àðîçø øîà "øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe" :àîéúc§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¨©©£¨¨
ïì òîLî÷ ,àì äéåä øa åàìc ,ïéà äéåä øác§©£¨¨¦§¨©£¨¨Ÿ¨©§©¨
:ìàòîLé 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàã ,ïðçBé 'øãî ìéñôc§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨¦¦§¨¥
,äéiålä ìòå ,úðäkä ìò eàaL ãáòå ,éBâì ïépî¦©¦§§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¨
ék ïäk úáe" :øîàpL ,äeìñtL ìàøNé úa ìòå§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©©Ÿ¥¦
ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî "äLeøâe äðîìà äéäú¦§¤©§¨¨§¨¦¤¥©§¨§¥¦
ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL ãáòå éBb eàöé ,dä¨§§¤¤¤¥©§¨§¥¦
éèeòîì :àtt áø øîà ?éàî éèeòîì àlàå .dä§¤¨§©¥©¨©©©¨§©¥
àé÷æøtî àáø déì øîà .äîäáa úeðæ ïéàL ,äîäa§¥¨¤¥§¦§¥¨¨©¥¨¨¦©§©§¨
úeðæ ïéà ïðaø øeîàc àúléî àä àðî :éLà áøì§©©¦§¨¨¦§¨©£©¨¨¥§
"áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú àì" :áéúëc ?äîäáa¦§¥¨¦§¦Ÿ¨¦¤§©¨§¦¤¤
:øîàpL ,ïéøzeî äðBæ øéçîe "áìk ïðúà" :àéðúå§©§¨¤§©¤¤§¦¨¨¦¤¤¡©
"òøæ úáëL" àlàå .äòaøà àìå íéðL ,"íäéðL íb"©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨§¤¨¦§©¤©
èøt "òøæ úáëL" àéðúãëì déì éòaéî ?éì änì̈¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨¦§©¤©§¨
:úLL áø øîà ?"øçà øáã" éàî .øçà øáãì§¨¨©¥©¨¨©¥¨©©¥¤

ì èøt:àáø déì øîà .dkøãk àìL dì àpéwL §¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨¨©¥¨¨
øîà àlà ?áéúk "äMà éákLî" ,dkøãk àìL¤Ÿ§©§¨¦§§¥¦¨§¦¤¨¨©

ì èøt :àáø:ééaà déì øîà .íéøáà Cøc dì àpéwL ¨¨§¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦¨©¥©©¥
?àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòa àúeöéøt§¦¨§¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨

ì èøt :ééaà øîà àlàúñðëä Bæ äàøòä øîàc ïàîì àçéðä ,ä÷éLða dì àpéwL ¤¨¨©©©¥§¨§¤¦¥¨¦§¦¨¨¦¨§©§¨©©£¨¨©§¨©
øîàc ïàîì àlà .ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ,ä÷éLð ìáà ,äøèò£¨¨£¨§¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨¤¨§©§¨©

ì íìBòì ?øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLð Bæ äàøòä,àîéúc eäîå ,íéøáà Cøc dì àpéwL ©£¨¨§¦¨©¦¨§¥©§¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦§©§¥¨
íãà àOé :ìàeîL øîà .ïì òîLî÷ ,ãéô÷ à÷ àä ìòáe àðîçø àéìz ìòác àãéô÷a¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨©©¨¨¨¥¨©§©¨¨©§¥¦¨¨¨
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(



קפה יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáà ,`piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBäxak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lread lr dxeq`àì àîéà ,`ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

dzeyà÷ ,ïì òîLîxeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ¨©§©¨
dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef zepf ici lr dze`

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa oebk ok iptl.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an
akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà¦

"dze`,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨
dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦

,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©
,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨

edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p
,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezky dnøîàäå§¨¨©

óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨
,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn
ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie
epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`
dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekìò ïép÷î§©¦©
Bãé`xnbd zl`ey ,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl , ¨§¦¨

,`xnbdàîéúc eäî` iziid -zyxta xne` weqtdy oeik xne ©§¥¨
dheqøa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©

àeä éëälr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segy ixde - ¨¦
,eciïì òîLî à÷`a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny ¨©§©¨

.oldl x`eaiy xg` xac cnll
segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤

äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
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`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©
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la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiic
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zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m` ik ,zepf
,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨

dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny
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,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
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המשך בעמוד קצק



יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(קפו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dheq(iyiy meil)

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòzxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik dlral
ef ly dia` `edy dlranBæå ,,dnEcd -ú÷æça úãîBò dðéà §¥¨¤¤§¤§©

úeøLkeilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn mlek ixdy , ©§
xeqi`a dilr `ae rcei epi`e.

,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨
opgei iax lr dywe ,dnec.

,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥
älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨

.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨
,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨

,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðz- §¦©¦
`yp m`y siqedl mb xyt`äîec úa.xzen ©¨

,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨
,opgei iaxkàáøòî øa àôéìçz áø éðúc,l`xyi ux`n didy - §¨¥©©£¦¨©©£¨¨

äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæîmiyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦
y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi` `nyøçà úBìéòa áBø§¦©©

.ìòaäeizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl ©©©
dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid zwfga

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik xeqi`a
,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòaxg` zelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨

y dy`a oicd dn ,mixyk dipa dpfn dy`e ,lradäöeøt äúéä̈§¨§¨
øúBéa`l` dlra ici lr opi` dizelira aexy yeygl yiy , §¥

mixg`neäî ,mixyk dipa m`d ,.,`xnbd zx`aneïàîc àaélà ©©¦¨§©
dzñååì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàcdy`dy - §¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨

jxca zxarzn,ritedl jixv dzqeey iptl cg` mei llkéòaéz àìŸ¦¨¥
Cì,mixyk mpi` dipay heyte ,dl`y epl oi` -àìå da òãé àìc ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ

dì øèðîdxnyl ick dzqee ribi izn zrcl leki `l dlra ixdy - ©§©¨
.xarzz `ly ick mixg` mr dpfz `ly ok iptly meiaéòaéz ék¦¦¨¥

Cìdl`y epl yi mpn` -úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà ¨©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤
dúìéáèì Ceîñ àlàdy`dy zxaeqe ,zwlegd drcd itl - ¤¨¨¦§¦¨¨

epwtzqp ,zxgnl e` dzliah lila llk jxca zxarzn,éàîm`d ©
da òãéc ïåék,dzliah lil izn dlradì øèðî éøBèð`ed - ¥¨§¨©¨¨¥©§©¨

`ly ick dpfz `ly dliahd xg`y miinei meia dze` xney
mixg`n xarzzàì øúBéa äöeøôc ïåék àîìc Bà ,dlra gilvn ¦§¨¥¨¦§¨§¥Ÿ

.rztl epnn zgxeay ,el` miinei mei elit` dilr xenyl.e÷éz¥
,dpyna epipy'eë ïéc úéaL elàådlra yxgzpy in ,odl oipwn] §¥¤¥¦

[oixeq`d ziaa yeag didy e` ,dzhyp e`.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxta dxeza xn`pLéà"yi` ¨©¨¨¦

lrn ea dlrne ezy` dhyz ik,",`ziixad zxxaneãeîìz äî©©§
"Léà Léà" øîBì`a ,dpere ,miinrtúBaøì,lirl epipyy enk ©¦¦§©

L úLàå ,Løç úLàíeîòL úLàå ,äèBiewly mc` `edy ¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤©£
al oednzaúéáa Leáç äéäLå ,íiä úðéãîì dìòa CìäLå ,§¤¨©©§¨¦§¦©©¨§¤¨¨¨§¥

ïäì ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä,zevixta zebdpzny mi`ex m` ¨£¦¤¥¦§©¦¨¤
ïúaeúkî ïìñBôìozaezk lawl ila odilran e`viy ,.zxxan §§¨¦§¨¨

,`ziixadìBëéodl oipwn oic ziay ayeg iziid -óàickïúB÷Läì ¨©§©§¨
,dpere ,zeheq x`yk mewcaiy dheqd in dze` ewyi oic ziay -

BzLà úà Léàä àéáäå" øîBì ãeîìzodkd l`"oic zia oi`e , ©§©§¥¦¨¦¤¦§
leki epi` ,dlra `ixad m` s`e ,dzewydl odkd l` dze` mi`ian
jynda `xnbd zx`any itk ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl.

éñBé éaøe wleg,øîBàdl oipwn oic ziaóàickdúB÷Läìmpn` , ©¦¥¥©§©§¨
z` yi`d `iade' xn`p ixdy ,dzewydl mileki mpi` mnvr md

`l` ,'ezy`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå`ed.äp÷Lé §¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîapax miwleg dna -.iqei iaxe o §©¨¦§§¥

,`xnbd dperéøáñ ïðaøiepiw jnq lr dzewydl leki lrad oi`y ©¨¨¨§¥
c meyn oicd zia"àéáäå àpé÷å" ïðéòaz` `piwe" xn`py - §¦¨§¦¥§¥¦

m` `wecy zekinqd miyxec ,"ezy` z` yi`d `iade" ,"ezy`
diiwydl d`iadl leki `ed ,dl `piw lradàì øáñ éñBé éaøå ,§©¦¦¨©Ÿ

"àéáäå àpé÷å" ïðéòaleki lrade ,zekinqd yexcl oi` - §¦¨§¦¥§¥¦
zian lrad `viyk okl ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl

dl e`piw oic ziay it lr s` ,dpwyi mixeq`d.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxt seqa dxeza aezk"z`f ¨©¨¨

,ze`pwd zxezdLéà úçz äMà äèNz øLàd`nhpe,"df weqte £¤¦§¤¦¨©©¦¨
ick `ae ,xzeinäMàì Léà Léwäì,yi`k dy` ipicyLéàì äMàå §©¦¦§¦¨§¦¨§¦

dy`k yi` ipicy.
,`xnbd zl`eyàúëìä éàîìdy` ecnl dn ,eywed dn oiprl - §©¦§§¨

dy`n yi` ecnl dne yi`n.
,`xnbd dper,úLL áø øîày ,micnel yi`n dy`íàL íLk ¨©©¥¤§¥¤¦

àîeñ àeä,xeir -áéúëc ,d÷Lî äéä àìdheq zyxta dxeza ¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
"dLéà éðéòî íìòðå"in `wec epcnll d`ae zxzein "ipir" zaiz , §¤§©¥¥¥¦¨

,eipira d`exyúéä íà àéä Ck.äúBL äúéä àì àîeñ ä ¨¦¦¨§¨¨Ÿ¨§¨¨
,øîà éMà áø,micnel dy`n yi`úøbéçL íLklbx dl oi`y - ©©¦¨©§¥¤¦¤¤

úîcéâåci dl oi`y -áéúëc äúBL äúéä àìzyxta dxeza §¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר ירחמיאל

שי' שו"ב

שלום וברכה!

זה בסו"ס  ימצא  לו שלש שנים. הנה  עד מלאת  לגלח שערות הבן  ע"ד המנהג שלא  ... מ"ש 

ושע"ת  ועפמש"כ בבאה"ט  )מסיק שם דתספורת ראשונה של קטן חנוך מצוה היא.  שבעים תמרים 

המשך בעמוד קפק

oifge` mipy` cenr fk sc oey`x wxtdheq
.äîecdCpA 'ixn`cM ,xEAce dqlw oFWl dnEC .ditE`ip lr lM itA zxAcpe zprhpsC) ¨¦§¤¤§¦§¤¤§¦Ÿ©¦¤¨¨§§¨¨§¦¦§©§¦§¦¨©

(.eqlr DA mixAcp EidW xzi xEAC `N` `Ed cWg e`l `Edde ,KiA dzlr Kxir znEC©¦¥¨§¨¦§©¨£¨¤¨¦¤¤¤¨¦§¨¦¨©

gaW oFWll KRdp `Ed Kkitl ,`Ed xzi xEAC oFWl dqlw s`e .DlrA lW DzEaiag£¦¨¤©£¨§©§¨¨§¦¤¤§¦¨¤§©¦§¤©

:(FzF` oiqlwOW) xn`cM i`pB oFWlle.äìeñt äàéaî äàa BæåF` miakFM caFrn `OW §¦§§©¦§¨©¤§©§¦§¨¨¦¦¨§¨¤¨¥¥¨¦

:xfnn.[BfL]zxYnE zExWM zwfgA zcnFr zAd ©§¥¤©©¤¤§¤§©©§ª¤¤

axC ,opiWiig `l dlEqR dRhlE .Dlral§©£¨§¦¨§¨Ÿ©§¦¨§Ÿ

:dxArzp DlrAnE lrAd xg` zFlirAdðéà Bæå §¦©©©©©¦©£¨¦§©§¨§¥¨
.úeøLk ú÷æça úãîBòzxq`pe eiYgY dPfOW ¤¤§¤§©©§¤§©¨©§¨§¤¡¤¤

dilr `aE DWxbn Fpi`e d`Fx Fpi` `Ede eilr̈¨§¥¤§¥§¨§¨¨¨¤¨

:xEQ`A.älçzëì àNBð àøañúåi`Ce `d §¦§¦§§¨¥§©§¦¨¨©©

`id `YWAXn KgxM lr `N` ,Dil dlwlwn§©§§¨¥¤¨©¨§¨¦©¤§¨¦

dnEC mc` `Up m` ipznlE DvFxzl ziraE¨¦§¨¨§¦§¥¦¨¨¨¨¨

e`l `PY `nl` DvFxzl ziraC oeike ,xYnª¨§¥¨§¨¦§¨¨©§¨©¨¨

iOp `dA xninl `Mi`C ,DPn opiazFn `le `weC©§¨§Ÿ§¦¨¦¨§¦¨§¥©§¨©¥

`Vi opixn` iM iOp op`e ,dnEC zA iOp ipze drḧ¨§¨¥©¥©¨©£©©¥¦©§¦¨¦¨

`vni m` dNgYkl e`l Ff `Vi `le Ff mc`̈¨§Ÿ¦¨¨§©§¦¨¦¦§¨

miYW `N` `vFn Fpi`W in[C `N`] la` ,zxg ©̀¤¤£¨¤¨§¦¤¥¥¤¨§©¦

:Ff `Vi l`e Ff `Vi EN`.'eë àôéìçz áø éðúc ¥¦¨§©¦¨§¨¥©©§¦¨
Fl aFh `id dxWkC oeiM dnEC zA KMld¦§¨©¨¥¨¦§¥¨¦

VIW`Vi l`e ,xYd zwfgA eiYgY `dYW dP` ¤¦¨¤¨¤§¥©§¨§¤§©¤¥§©¦¨

:Fl dxq`PXn DOr WOWl FYlwlwOW dnEC¨¤§©§©§§©¥¦¨¦¤¤¤§¨

.øúBéa äöeøt äúéäaxC Wginl `Mi`C ¨§¨§¨§¥§¦¨§¥©§Ÿ

:mixg` lXn dizFlirA.eäî:mixWM dipA EdIW §¦¤¨¦¤£¥¦©¤§¨¤¨§¥¦

.dzñåì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéàzqe iptl ¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨¦§¥¤¤

DzCp zqe z` lrAd rci `lC ,cg` mFi DzECp¦¨¤¨§Ÿ¨©©©©¤¤¤¦¨¨

:zEpfA xArzY `NW zFpfNn mFId FzF` DxhplC§¦§§¨©¦¦§¤Ÿ¦§©¥¦§

.'eë Cì éòaéz ékdCp 'qnA `YbElR(:`l sC): ¦¦¨¥¨§§¨§¦¨©

.dúìéáèì CeîñDzliah mFiA dlaHW xg`l ¨¦§¦¨¨§©©¤¨§¨§§¦¨¨

:xgn mFil F`.øúBéa àéä äöeøôc ïåék àîìc Bà §¨¨¦§¨¥¨¦§¨¦§¥
:mF`zR Flv`n zhnWPW ,Dl xhpin ivn `lŸ¨¥¦§©¨¤¦§¤¤¥¤§¦§

.àéáäå àp÷åiEPwA `iWw i`e .dPwWi Dl `Pwnd §¦¥§¥¦©§©¥¨©§¤¨§¦©§¨§¦

`Pwn DlraC rnWnC FYW` z` aizM `d iOp©¥¨§¦¤¦§§©§©§©£¨§©¥

:Wi` Wi`n iAxzn `d ,xg` `le DløLà ¨§Ÿ©¥¨¦§©¥¥¦¦£¤
.dLéà úçz äMà äèNz`Ed `xizi `xw ¦§¤¦¨©©¦¨§¨§¥¨

:'Fbe zF`pTd zxFY z`f ,dWxRd sFqA dWxcl¦§¨¨§©¨¨¨Ÿ©©§¨§

.äMàì Léà Léwäìi`nl lif`e WxtncM §©¦¦§¦¨§¦§¨¥§¨¦§©

:`zkld.'eë øîà éLà áø`WiTd Wxtn xn ¦§§¨©¨¥¨©©§¨¥¤¥¨

Wi`l dX`C `WiTd Wxtn xnE ,dX`l Wi`C§¦§¦¨©§¨¥¤¥¨§¦¨§¦
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l`ppg epiax `iady dn .i"` `xnba yxtn jk xfyn ozyt zeehy miyp zexfen 'it dpala
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icen opgei iax elit`e `vz xacd xrekne li`ed

:`ivei `lc qpk m` `kdáåøxg` zelira

axk opiwqtc wqtc `lwa `l` ixii` `l .lrad

lrad xg` zelira aexc `vz `lc (.dk zenai)

sc) zenaia dpnl` wxt seqa xn`c axc b"r`e

xfnn cled eing ziaa ezqex` lr `ad (:hq

opicy `le `nlrne dipin `niicca `xnba iwene

la` dlv` ievn oi`y qex` `wec dicic xza dl

raacled mlerlc y"l l`enyle icen dqpky l

dliiyilc onw `teb dnecl `zilc oebke iwezy

zpn`p izlrap xykl dxn`e onw `zi` la`

iab (.dr sc oiyecw) oiqgei dxyr wxta opixn`c

dpnl` wxta dl opinwenc b"r` dxairy dqex`
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xn` dcedi ax xn`c izlrap xykl zxne`e
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dnznl `ki` la` dliiyipc onw dnecl

dilr `aa dpnl` wxta xn`c `xza `pyill

`kd `de opicy dicic xzac ibilt `l r"kc

dil icy `l dry lk dlv` reaw dlrac

'it`e oky lk `l qex` xza lrac dixza l`eny

`ac xexaa opircic mzd ip`yc xnel `vnz m`

d`ia opirci `l lra iab `kd la` qex` dilr
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סתקל"א( וכן מובא זה בסידור מהרי"ד לבן בנו של אדמו"ר הצמח צדק )ומבאר שם ג"כ הענינים ע"פ 

- ומועתק לקמן קטע מכתבו בנוגע  וכן שמעתי כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר  תורת החסידות(. 

לההנהגה אז. ובמילא נכון במאד שגם הוא יקיים את זה. וכבר ידוע הפסק אשר מנהג ישראל תורה 

היא. ועיין ג"כ ברמב"ם ריש הלכות ממרים, דמשמע שם שהמנהג שנתקבל בכל ישראל, הרי נכנס בגדר 

דעשה ולא תעשה דאורייתא. וראה חו"מ סכ"ה ובאורים ס"ק כ"ב. הל' ת"ת לאדה"ז רפ"ב.

בס' כתר שם טוב )להרב גאגין( ע' תקצ"א כותב שבא"י נוהגים כנ"ל במלאות להנער ארבע 

שנים! ואולי הוא טה"ד וצ"ל ג' שנים.

בברכה המחכה לבשו"ט.

המשך מעמוד קפו



שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(קצ
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,àiîy oeik ,ok xnel okzi `ldéãéãa ïBò déa úéà ék,lraa -éî ©¨¦¦¥¨§¦¥¦
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ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

כמו שבלימוד התורה יש ריבוי מדרגות עד אין קץ, כמו־כן הוא בקיום המצוות, אפילו במעשה המצוות ומכל־שכן בכוונת המצוות, 
שיש בזה ריבוי מדרגות.

ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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קצג שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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המשך ביאור למסכת סוקה ליום ששה ועשרים לעומר עמוד ב

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

"ea eytze" mda dlzíéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe ,§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦
iyilyde oey`xd oicd -,éì eãBä àì àøîî ï÷æ ìòå ,éì eãBä¦§©¨¥©§¥Ÿ¦

ìàøNéa ú÷Bìçî eaøé àlL,el legnl mileki `ly owfd rciyke , ¤Ÿ¦§©£Ÿ§¦§¨¥
lecbd oic zia lr welgl cgti.,wtqd heytl `xnbd dwiqneòîL§©

dpéîy ,xn`y oey`xd oicdn,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòa ¦¨©©¤¨©©¦¦¨
.dpéî òîL§©¦¨

,legn eiepiw eiepiw lr lgny lray ef zehiyt xwiraeáø da éâéìt§¦¥¨©
,àðéáøå àçà.legn ote` dfi`aãçmdnäøéúñ íãB÷ ,øîà ©¨§¨¦¨©¨©¤§¦¨

ãçå .ìeçî Bðéà äøéúñ øçàì ,ìeçîmdnäøéúñ øçàì ,øîà ¨§©©§¦¨¥¨§©¨©§©©§¦¨
.ìeçî énð,`xnbd zwqeteàøazñîeoicdyBðéà øîàc ïàîk ©¦¨¦§©§¨§©§¨©¥

éànî ,ìeçî,dgkedd okidn -éøcäî à÷cîepry dnn -ïðaø ¨¦©¦§¨§©§¥©¨¨
oldldìòa ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc ,éñBé éaøìzxzqpd ly §©¦¦§©§¨©¦¦¥©§¨

oic zial dnr jleddäéìò ïîàðjixv oi`e ,jxca dilr `eai `ly ¤¡¨¨¤¨
,edeeliy minkg icinlzúøëa àéäL äcð äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

äéìò ïîàð dìòa,cgiizdl mdl xzene ,dilr `eai `lyäèBñ ©§¨¤¡¨¨¤¨¨
åàìa àéäLzeaxl "d`nhed xy` ixg`" weqtdn ecnly enk ¤¦§¨

,dxzqpy dheqïkL ìk àìon`p dlrayBì eøîà .,iqei iaxl opax Ÿ¨¤¥¨§
àìixdy ,dnec epi` -a zøîà íàäcð,dilr on`p dlrayïkL Ÿ¦¨§©§§¦¨¤¥

øzéä dì Lé,xaca etwez exvi oi`e ,xdhzyk el zxzen didzy ¥¨¤¥
,äèBña øîàz,d`nhp m`øzéä dì ïéàLdgikene .zinler Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

ixdy ,legn epi` dxizq xg`ly xaeqdk opax zaeyzn `xnbdéàå§¦
dì úçkLî ,dì ìeçî äøéúñ øçàì zøîàote` ievn -dì Léc ¨§©§§©©§¦¨¨¨©§©©¨§¥¨

dheqlìéòáe déepé÷ì déì ìéçî éòa éàc ,øzéädvxi m`y - ¤¥§¦¨¥¨¦¥§¦¥¨¦
dze` lerale dxeqi` xizdl lkeie eiepiwl lgnidpéî òîL àlà ,¤¨§©¦¨

ìeçî Bðéà äøéúñ øçàìzinler dxeq` `idy epxn` okleòîL , §©©§¦¨¥¨§©
.dpéî¦¨

m` ,zezyl opicy el` lk ,dpyna epipyàlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ
eúL,ezyy iptl -íéøîBà éànL úéa,zezey `le daezk zelhep ¨¥©©§¦

daezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld ziae.'eë
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîazia miwleg ezngny mrhd dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .lld ziae i`nyúBaâì ãîBòä øèL ,éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥§©¨¥¦§
,eiqkp lk xhya el cary exiage ,exiag lr aeg xhy el yiy in -

éîc éeáâk`ed eli`k ,deld on xzei miqkpa xhyd lra wfgen - §¨¨¥
zwfga md daezkl micareynd miqkpd o`k oicd `ede ,ieab xak
di`x `iadl mdilr ,d`nh `idy miyxeid mipreh m`e ,dy`d

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,dzaezk dca`e dzpify
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קצד    

  

                ̈´©£¥¥´¦À¨¥Á¨¤̧§¥¹©´©¥À¤¤³¤¨Æ©´©¥½¤©£¥´§¦½̈©−©´©
             ¥¨®§Ÿ̈³¨¤Æ¥¥´©¤½¤©©¬§−̈§¦§¨¥«¨Æ¨§´½̈Ÿ§¬¦«Ÿ¦−§¥®

             §¦§Æ¨´¥½Ÿ¤Ÿ§−¬¨«§¨§´¨¦½§¨−Ÿ§¤®§¥´¥½̈¦¨¥¤−§Ÿ§¥¤«§©¤À
             Ÿ£¥³§¨Æ¦¨¥½§¨§¥´¡Ÿ¥½¥¨¥−¨¤®¥³¦ÆŸ¥½¦§−̈¦§©¨«©³©¨§§¤Æ

               ¦§¤½§¦−̈¨´Ÿ¤§®̈¨¥³§©§¨Æ¦§¤´¦½̈¦§©¬−̈¦§¤¬¨¤«¦´£¦³§¨ÆŸ¥´
             ¦§½̈Ÿ¥¬¨¥−§¨®§¨©¦³§ª¨¨Æ¤¡¤½§¦¬−̈¤§¬¨¤«§©³©¦Æ©§½̈

              §¤¡¨¥¤−§´¨©¦®¨«Ÿ¥¤Æ©¦½¦²¥¬¤−©¥©¬§¨«¨¦´©«À̈¨¥³
              ©§¦Æ¥«Ÿ©½¦³¦§¦©Æ¦Æ¦§¥¤½©§¦¬§¨−̈§¨¨®¦¤«¨¨Æ§©¥´§¥½§©©−̈©§¤¬¥¤«¨¦³

              ̈Æ̈¤Æ¦´¦§½̈§©−̈¥¤´¨©§¦®©¥´£Ÿ¨´¡¦À©§¦³©§¨¨Æ§¦½̈¤−¤¨©¦«


  אילנות אשר לשון  מאילים ב) (לעיל  כמו 

עליו : יורה ה' ומטע חמדתם  מנהיגי
המחרישה: :הקב"ה נשיאי  נכסי

כוכביא: בכבוד פלחי תחתיהם תכנסו  אתם
הנה: עד  שנטלו    הם אף משנה שהיה

תמיד  הנה עד  אשר  תחת כלו ' חלקם תמיד  ירונו  כלמה
כמו  אבל  שהוא רנה יש חלקם, כלמה רוננים היו  עמי

הרנה  ותעבור  כב) (מ "א וכמו  בלילה רוני קומי ב) (איכה
דאחאב:        

גזל : שכולן  העכו "ם עולות מקבל  אינו  לכך 
 פעולתם ונתתי או  באמת שתהא ישראל  של 

באמת: כבודי על  העכו "ם גידופי שסבלו  שכר  שפעלו 
 : גדול ככהן  פאר  לבושי ילבש אשר 

 :תכשיטיה     

 
(‚).'ÂÎÂ ÌÂ˘Ï מהו ומפרש  וחוזר  ציון  לאבלי דבר  לשום

בזמן  בו  מתפלשין שהיו  האפר במקום  פאר  להם לתת ואמר
˘˘ÔÂ.האבל: ÔÓ˘ המכה לרפאות בשמן מושחים לפעמים כי 

להתענג: העשוי ששון  שמן אמר  ˙‰Ï‰.לכן ‰ËÚÓ עטיפת
וחשיכה: כהה רוח  במקום והילול  Ì‰Ï.שבח  ‡Â˜Â אם כי

הצדק : כמעשה גדולים  יהיו כי הצדק  אילי  אותם ÚËÓיקרא
בהם:‰'. להתפאר  אותם נטע  ה' ÌÏÂÚ.(„)אשר  ˙ÂÁ ÂÂ

רב : מזמן ר "ל  עולם מימות החרבות הערים ˘ÂÓÓÂ˙יבנו
.ÌÈÂ˘‡ וכפל יקומו  ראשונים מימים השוממות הערים

במ "ש : והשוממות Â˘„ÁÂ.הדבר  החרבות הערים מחדש  יבנו
רב : לחוזק  רבות פעמים הדבר  וכפל ראשון  Â„ÓÚÂ(‰)מדור

.ÌÈÊ יעבדו נכר  ובני  צאנכם וירעו יעמדו הזרים הכשדים
הכרם: ועבודת השדה בחרישת  ‰'.(Â)אתכם È‰Îנשיאי

ÌÎÏ.המקום: Ó‡È:עליכם נאמר  ˙˙ÂÓÈ.יהיה Ì„ÂÎÂ
לכם  כי האומות אל  עתה  שיש  בהכבוד מרוממים תהיו אתם

ש˙Á˙.(Ê)יבוא : הבושת משנה במקום לכם יהיה  לכם היה
מהכבוד: שנים בגלות ÓÈÏÎÂ‰.פי  להם שהיה הכלימה ותחת 

להם : שאתן הטוב  בחלקם וישמחו  ומרובה:ÔÎÏ.ירונו  כפולה ירושה בארצם יירשו לזה העכו "ם מן  להם  שהיה  הכלימה בעבור
.ÌÏÂÚ ˙ÁÓ˘:מארצם עוד  יגלו לא ËÙ˘Ó.(Á)כי ‰Â‡:האלה הטובות את  ישראל שיקבלו  הדבר  נכון ‚ÏÊלכן  ‡Â˘

.‰ÏÂÚ:(א (מלאכי  אותה הארצה  וכו ' גזול והבאתם וכמ "ש  מגזל בא  אם שונא  אני  העולה בהבאת פעולתם Ì˙ÏÂÚÙ.אפי ' שכר
באמת : ÌÏÂÚ.אתן ˙ÈÂ: להם אכרות  לעולם  המתקיים  ÌÚÊ.(Ë)ברית ÌÈÂ‚ Ú„ÂÂ:בחשיבות ניכר יהיה ישראל זרע
.Ì‰È‡ˆ‡ˆÂ: במ "ש הדבר  וכפל העמים בתוך נודעים יהיו מהם היוצאים Ì‰È‡Â.הבנים ÏÎאשר בהם יכיר  אותם הרואה  כל 

מה ': המבורך זרע  ‡˘È˘.(È)הם ˘Â˘: אלהי בעזר  נפשי תגל ה' בתשועת  אשיש  שוש  ישראל יאמר  ÂÎÂ'.אז È˘ÈÏ‰ ÈÎ
הלובשו: את  המעטף וכמעיל  הגוף את  המסבב  כלבוש  ובצדקה בישע אותי סבב  וכמו Ô˙ÁÎ.ר "ל פארו יגדיל אשר  החתן  כמו 

תכשיטים : כלי תתקשט  אשר ı‡Î.(È‡)הכלה ÈÎ הגינה וכמו  הזרוע  הגרגיר  ונפסד שנרקב  אחר צמחה  מוציאה הארץ כמו 
והילול: צדקה  לישראל  ה' יצמיח  כן ההפסד אחר  בה הנזרעים הדברים המצמחת

 
(‚).‰ËÚÓיעטה כבגד כמו  עטיפה קט)ענין  ˙‰Ï‰.:(תהלים

ושבח : הילול  הנגעÎ‰‰.מל ' כהה כמו  וחושך עכירות  ענין 
יג) חמדתם ‡ÈÏÈ.:(ויקרא אשר  מאילים כמו  ויפה גדול אילן  שם
ב) נטיעה:ÚËÓ.:(לעיל  חורבן :ÂÁ.(„)מלשון מל'

(‰).ÌÈÊ: עכו"ם.ÂÚÂ: מרעה יקראו ‡ÌÎÈÎ.מלשון כן
אכרים  בשו כמו  בשדה  יד )החורשים מל'ÌÎÈÓÎÂ.:(ירמיה

היו È‰Î.(Â)כרם: כהנים דוד ובני  כמו  וגדולה  שררה ענין
ח) עושר :(ש "ב חיל . ..ÂÓÈ˙˙'ה את כמו  ורוממות גדולה  ענין

כז )האמרת יומרוך (דברים אשר וכן האל"ף במקום היו "ד  ובאה
קלט)למזימה משנה˘Ó‰.(Ê):(תהלים וכסף  כמו (בראשית כפול 

הבנים:Ì‰È‡ˆ‡ˆÂ.(Ë):מג) והם יציאה ÌÂÈÎÈ.מלשון 
הכר ‡˘È˘.(È)ה:מלשון  ˘Â˘:שמחה גילה ˙‚Ï.ענין מל'

תשועה:Ú˘È.וששון: מה:ÏÈÚÓ.מל' מלבוש  ÈËÚÈ.שם
עטיפה: גדולה:Ô‰ÎÈ.ענין  וקשוט ˙Ú„‰.ענין עדי מלשון 

עדי ועדית כג)כמו  גן:‚ÎÂ‰.(È‡):(יחזקאל  ÈÚÂÊ‰.מלשון 
זרעונים: מלשון 
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‰)(   שמעתי פעמים וכמה כמה

זכיתי  אשר  כן  על  שנינתך  את ראתה עיני ועתה שמעך 
אילו  מתנחם ואהיה בחיי אני מואס שכינתך  לחזות
לוקחתי  אשר  ואפר  לעפר  לשוב בקבר  שוכן  הייתי

(Ê)משם: :הנעמתי וצופר  השוחי בלדד 
   נכונה טענה אלי דברתם לא שהרי

אשר  על  אם כי בי פשע לא הוא שהרי איוב כעבדי
ט)אמר  המקטרג (לעיל השטן  וע"י מכלה הוא ורשע תם

שנאמר  העולם ואם (שם)את וגו ' פתאום ימית שוט  אם
עליו  וחזקו  כבדו  אשר  יסורין  קושי מפני לדבר  הוסיף
לאמר  אותו  הרשעתם אשר  על  פשעתם אתם אבל  דבר 

ד) בחזקת (לעיל אותו  והתחזקתם כסלתך  יראתך  הלא
והיה  לפניו  ומנוצחים משותקים הייתם ולבסוף רשע
בצרתו  לאיוב די ולא אליהוא עשה כאשר  לנחמו  לכם

להקניטו : פשע חטאתיכם על  הוספתם גם כי ויסוריו 
(Á)   ותתפייסו שתתרצו  למען 

אסלח  אשר  עליכם יתפלל  איוב עבדי אשר  ובלבד  לפני
עוד : אזכר  לא ולפשעיכם לחטאתיכם   

וכן  אשר , כמו  אם הרי תפלתו , לקבל  אשא פניו  שהרי
לשתות כלו  אם כד)עד  עליו (בראשית יושת כופר  אם

כא) הרבה:(שמות וכן  :לא (Ë)שהרי 
   הזה לדבר  גם פניך  נשאתי כמו  וישא

יט) פנים:(ראשית לו  והסביר  תפלתו  (È)שקבל  
 והרי זה בענין  לומר  נופל  שב בהתפללו . איוב

איוב: שבות את והשיב כתיב כאילו  הוא 
: שלו וריע ריע כל  על  שהתפלל  בזכות

שנים אחד  לומר על  לו  שהיה למעלה מ"ש  על גם דקאי  (נראה

מהר"ז ) במלתו :להשיב המקרא דקדק ולא

 
(„).‡ ÚÓ˘להשיב אדבר ואנכי  אלי נא שמע  לה' ואמר  חזר

אשאלך  ור "ל  והודיעני אשאלך השנייה  במענה שאמרת  למה
כן: האמת אם  והשיב נפלאותי  ‡ÔÊÂ.(‰)מתמהון  ÚÓ˘Ï ר"ל

דבר כדרך  היו  וכן וכאומר  שמעך שמעתי  מאז הנה אשיב ע"ז 
ראתך  עיני עתה  אבל  השומע  בלב כ "כ חקוק  שאין הנשמע

שעדיין  בעבור  כ "א גמול לי לשלם  מנעת יד מקוצר  שלא תשובה  א "כ ומצאתי  בלבי חקוקים הם הרי ולזה הדברים  יצאו וממך 
מידך: לבקש  מה גמול לי ואין  רב  בשלימות  הצדק  לתכלית הגעתי ÔÎ.(Â)לא  ÏÚ במה השגתי אשר ההשגה אהבת  בעבור 

ההיא: ההשגה יקר מול כאין כמוהם כי  הגופים הקניינים בכל  אמאס ראתך  הצערÈ˙ÓÁÂ.שעיני על רב  תנחומין לי  יש  עתה
האפר  בתוך יושב  והוא כמ "ש  ואפר עפר  בתוך לשבת  בו ב)שהייתי האמת :(לעיל להשיג  סיבה היה הזה הצער È˘Â(Ê)כי 

.ÍÈÚ:וצופר בלדד ÂÎÂ'.המה ‡Ï ÈÎבעבור היסורים לו שבאו אמרתם כי  ואמתית נכונה  תשובה בעבורי דברתם לא אשר  על 
ראוי ולא החסד  מצד היא המעשה וגמול  השלימות לתכלית עדיין  הגיע  לא אולם לפשוע  הרבה לא כי  הוא כן ולא פשעו רוב

החסד: לקבל  ‡ÂÈ.הוא È„ÚÎ במה נכונה דברתם לא אתם כן  המערכה מפאת בא שהכל שאמר  נכונה דיבר  לא שאיוב כמו
פשעי רוב  בעבור  לו  שבא קושי שאמרתם בעבור כי  צערו  על נתפס אדם שאין  מכאן  וארז "ל עבדי  קראו  מ"מ נכונה דיבר לא איוב שגם (ועם

שדיבר) מה דיבר ÏÂÚ‰.(Á):היסורין  Ì˙ÈÏÚ‰Â תפלתו ואקבל  אשא  פניו  אשר  כי  ע "ז עליכם  יתפלל  ואיוב  אלי אתכם לרצות
נכונה איוב  דיבר  לא כאשר נכונה תשובה בעבורי  דיברתם לא  אשר  על ומגונה כעור עונש  עמכם עשות פני לבלתי אשא (ועכ"ז 

צערו ) על נתפס אדם ואין  היסורין  מקושי  דיבר הוא כי  למעלה כמ"ש  ÂÎÂ'.(Ë):איוב '‰ ‡˘ÈÂ: העון להם ומחל תפלתו  קבל ר "ל
(È).Â‰Ú „Ú ÂÏÏÙ˙‰ חבירו על המתפלל כי כמאז להיות שבותו  את  ה' שב  לזה שלו  וריע  ריע  כל בעד התפלל  כי בעבור 

תחלה: נענה מאז :ÛÒÂÈÂ.הוא  לו שהיה ממה למשנה הגיע אשר  עד  לו  אשר  העושר כל על  ה ' הוסיף  אח "ז 

 
(Ê).ÈÏ‡:בעבורי(Á).ÌÎÏ:לעצמיכם.Ì‡ ÈÎ: כאשר כי

.‰Ï:נבל איש  המעלה פחות יקרא ועש "ז  וגנות כיעור  דבר 
(È).˙Â˘: השבה משנה ˘ÓÏ‰.מלשון וכסף  כמו לכפל 

מג) :(בראשית



קצה     
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  אילנות אשר לשון  מאילים ב) (לעיל  כמו 

עליו : יורה ה' ומטע חמדתם  מנהיגי
המחרישה: :הקב"ה נשיאי  נכסי

כוכביא: בכבוד פלחי תחתיהם תכנסו  אתם
הנה: עד  שנטלו    הם אף משנה שהיה

תמיד  הנה עד  אשר  תחת כלו ' חלקם תמיד  ירונו  כלמה
כמו  אבל  שהוא רנה יש חלקם, כלמה רוננים היו  עמי

הרנה  ותעבור  כב) (מ "א וכמו  בלילה רוני קומי ב) (איכה
דאחאב:        

גזל : שכולן  העכו "ם עולות מקבל  אינו  לכך 
 פעולתם ונתתי או  באמת שתהא ישראל  של 

באמת: כבודי על  העכו "ם גידופי שסבלו  שכר  שפעלו 
 : גדול ככהן  פאר  לבושי ילבש אשר 

 :תכשיטיה     

 
(‚).'ÂÎÂ ÌÂ˘Ï מהו ומפרש  וחוזר  ציון  לאבלי דבר  לשום

בזמן  בו  מתפלשין שהיו  האפר במקום  פאר  להם לתת ואמר
˘˘ÔÂ.האבל: ÔÓ˘ המכה לרפאות בשמן מושחים לפעמים כי 

להתענג: העשוי ששון  שמן אמר  ˙‰Ï‰.לכן ‰ËÚÓ עטיפת
וחשיכה: כהה רוח  במקום והילול  Ì‰Ï.שבח  ‡Â˜Â אם כי

הצדק : כמעשה גדולים  יהיו כי הצדק  אילי  אותם ÚËÓיקרא
בהם:‰'. להתפאר  אותם נטע  ה' ÌÏÂÚ.(„)אשר  ˙ÂÁ ÂÂ

רב : מזמן ר "ל  עולם מימות החרבות הערים ˘ÂÓÓÂ˙יבנו
.ÌÈÂ˘‡ וכפל יקומו  ראשונים מימים השוממות הערים

במ "ש : והשוממות Â˘„ÁÂ.הדבר  החרבות הערים מחדש  יבנו
רב : לחוזק  רבות פעמים הדבר  וכפל ראשון  Â„ÓÚÂ(‰)מדור

.ÌÈÊ יעבדו נכר  ובני  צאנכם וירעו יעמדו הזרים הכשדים
הכרם: ועבודת השדה בחרישת  ‰'.(Â)אתכם È‰Îנשיאי

ÌÎÏ.המקום: Ó‡È:עליכם נאמר  ˙˙ÂÓÈ.יהיה Ì„ÂÎÂ
לכם  כי האומות אל  עתה  שיש  בהכבוד מרוממים תהיו אתם

ש˙Á˙.(Ê)יבוא : הבושת משנה במקום לכם יהיה  לכם היה
מהכבוד: שנים בגלות ÓÈÏÎÂ‰.פי  להם שהיה הכלימה ותחת 

להם : שאתן הטוב  בחלקם וישמחו  ומרובה:ÔÎÏ.ירונו  כפולה ירושה בארצם יירשו לזה העכו "ם מן  להם  שהיה  הכלימה בעבור
.ÌÏÂÚ ˙ÁÓ˘:מארצם עוד  יגלו לא ËÙ˘Ó.(Á)כי ‰Â‡:האלה הטובות את  ישראל שיקבלו  הדבר  נכון ‚ÏÊלכן  ‡Â˘

.‰ÏÂÚ:(א (מלאכי  אותה הארצה  וכו ' גזול והבאתם וכמ "ש  מגזל בא  אם שונא  אני  העולה בהבאת פעולתם Ì˙ÏÂÚÙ.אפי ' שכר
באמת : ÌÏÂÚ.אתן ˙ÈÂ: להם אכרות  לעולם  המתקיים  ÌÚÊ.(Ë)ברית ÌÈÂ‚ Ú„ÂÂ:בחשיבות ניכר יהיה ישראל זרע
.Ì‰È‡ˆ‡ˆÂ: במ "ש הדבר  וכפל העמים בתוך נודעים יהיו מהם היוצאים Ì‰È‡Â.הבנים ÏÎאשר בהם יכיר  אותם הרואה  כל 

מה ': המבורך זרע  ‡˘È˘.(È)הם ˘Â˘: אלהי בעזר  נפשי תגל ה' בתשועת  אשיש  שוש  ישראל יאמר  ÂÎÂ'.אז È˘ÈÏ‰ ÈÎ
הלובשו: את  המעטף וכמעיל  הגוף את  המסבב  כלבוש  ובצדקה בישע אותי סבב  וכמו Ô˙ÁÎ.ר "ל פארו יגדיל אשר  החתן  כמו 

תכשיטים : כלי תתקשט  אשר ı‡Î.(È‡)הכלה ÈÎ הגינה וכמו  הזרוע  הגרגיר  ונפסד שנרקב  אחר צמחה  מוציאה הארץ כמו 
והילול: צדקה  לישראל  ה' יצמיח  כן ההפסד אחר  בה הנזרעים הדברים המצמחת

 
(‚).‰ËÚÓיעטה כבגד כמו  עטיפה קט)ענין  ˙‰Ï‰.:(תהלים

ושבח : הילול  הנגעÎ‰‰.מל ' כהה כמו  וחושך עכירות  ענין 
יג) חמדתם ‡ÈÏÈ.:(ויקרא אשר  מאילים כמו  ויפה גדול אילן  שם
ב) נטיעה:ÚËÓ.:(לעיל  חורבן :ÂÁ.(„)מלשון מל'

(‰).ÌÈÊ: עכו"ם.ÂÚÂ: מרעה יקראו ‡ÌÎÈÎ.מלשון כן
אכרים  בשו כמו  בשדה  יד )החורשים מל'ÌÎÈÓÎÂ.:(ירמיה

היו È‰Î.(Â)כרם: כהנים דוד ובני  כמו  וגדולה  שררה ענין
ח) עושר :(ש "ב חיל . ..ÂÓÈ˙˙'ה את כמו  ורוממות גדולה  ענין

כז )האמרת יומרוך (דברים אשר וכן האל"ף במקום היו "ד  ובאה
קלט)למזימה משנה˘Ó‰.(Ê):(תהלים וכסף  כמו (בראשית כפול 

הבנים:Ì‰È‡ˆ‡ˆÂ.(Ë):מג) והם יציאה ÌÂÈÎÈ.מלשון 
הכר ‡˘È˘.(È)ה:מלשון  ˘Â˘:שמחה גילה ˙‚Ï.ענין מל'

תשועה:Ú˘È.וששון: מה:ÏÈÚÓ.מל' מלבוש  ÈËÚÈ.שם
עטיפה: גדולה:Ô‰ÎÈ.ענין  וקשוט ˙Ú„‰.ענין עדי מלשון 

עדי ועדית כג)כמו  גן:‚ÎÂ‰.(È‡):(יחזקאל  ÈÚÂÊ‰.מלשון 
זרעונים: מלשון 
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‰)(   שמעתי פעמים וכמה כמה

זכיתי  אשר  כן  על  שנינתך  את ראתה עיני ועתה שמעך 
אילו  מתנחם ואהיה בחיי אני מואס שכינתך  לחזות
לוקחתי  אשר  ואפר  לעפר  לשוב בקבר  שוכן  הייתי

(Ê)משם: :הנעמתי וצופר  השוחי בלדד 
   נכונה טענה אלי דברתם לא שהרי

אשר  על  אם כי בי פשע לא הוא שהרי איוב כעבדי
ט)אמר  המקטרג (לעיל השטן  וע"י מכלה הוא ורשע תם

שנאמר  העולם ואם (שם)את וגו ' פתאום ימית שוט  אם
עליו  וחזקו  כבדו  אשר  יסורין  קושי מפני לדבר  הוסיף
לאמר  אותו  הרשעתם אשר  על  פשעתם אתם אבל  דבר 

ד) בחזקת (לעיל אותו  והתחזקתם כסלתך  יראתך  הלא
והיה  לפניו  ומנוצחים משותקים הייתם ולבסוף רשע
בצרתו  לאיוב די ולא אליהוא עשה כאשר  לנחמו  לכם

להקניטו : פשע חטאתיכם על  הוספתם גם כי ויסוריו 
(Á)   ותתפייסו שתתרצו  למען 

אסלח  אשר  עליכם יתפלל  איוב עבדי אשר  ובלבד  לפני
עוד : אזכר  לא ולפשעיכם לחטאתיכם   

וכן  אשר , כמו  אם הרי תפלתו , לקבל  אשא פניו  שהרי
לשתות כלו  אם כד)עד  עליו (בראשית יושת כופר  אם

כא) הרבה:(שמות וכן  :לא (Ë)שהרי 
   הזה לדבר  גם פניך  נשאתי כמו  וישא

יט) פנים:(ראשית לו  והסביר  תפלתו  (È)שקבל  
 והרי זה בענין  לומר  נופל  שב בהתפללו . איוב

איוב: שבות את והשיב כתיב כאילו  הוא 
: שלו וריע ריע כל  על  שהתפלל  בזכות

שנים אחד  לומר על  לו  שהיה למעלה מ"ש  על גם דקאי  (נראה

מהר"ז ) במלתו :להשיב המקרא דקדק ולא

 
(„).‡ ÚÓ˘להשיב אדבר ואנכי  אלי נא שמע  לה' ואמר  חזר

אשאלך  ור "ל  והודיעני אשאלך השנייה  במענה שאמרת  למה
כן: האמת אם  והשיב נפלאותי  ‡ÔÊÂ.(‰)מתמהון  ÚÓ˘Ï ר"ל

דבר כדרך  היו  וכן וכאומר  שמעך שמעתי  מאז הנה אשיב ע"ז 
ראתך  עיני עתה  אבל  השומע  בלב כ "כ חקוק  שאין הנשמע

שעדיין  בעבור  כ "א גמול לי לשלם  מנעת יד מקוצר  שלא תשובה  א "כ ומצאתי  בלבי חקוקים הם הרי ולזה הדברים  יצאו וממך 
מידך: לבקש  מה גמול לי ואין  רב  בשלימות  הצדק  לתכלית הגעתי ÔÎ.(Â)לא  ÏÚ במה השגתי אשר ההשגה אהבת  בעבור 

ההיא: ההשגה יקר מול כאין כמוהם כי  הגופים הקניינים בכל  אמאס ראתך  הצערÈ˙ÓÁÂ.שעיני על רב  תנחומין לי  יש  עתה
האפר  בתוך יושב  והוא כמ "ש  ואפר עפר  בתוך לשבת  בו ב)שהייתי האמת :(לעיל להשיג  סיבה היה הזה הצער È˘Â(Ê)כי 

.ÍÈÚ:וצופר בלדד ÂÎÂ'.המה ‡Ï ÈÎבעבור היסורים לו שבאו אמרתם כי  ואמתית נכונה  תשובה בעבורי דברתם לא אשר  על 
ראוי ולא החסד  מצד היא המעשה וגמול  השלימות לתכלית עדיין  הגיע  לא אולם לפשוע  הרבה לא כי  הוא כן ולא פשעו רוב

החסד: לקבל  ‡ÂÈ.הוא È„ÚÎ במה נכונה דברתם לא אתם כן  המערכה מפאת בא שהכל שאמר  נכונה דיבר  לא שאיוב כמו
פשעי רוב  בעבור  לו  שבא קושי שאמרתם בעבור כי  צערו  על נתפס אדם שאין  מכאן  וארז "ל עבדי  קראו  מ"מ נכונה דיבר לא איוב שגם (ועם

שדיבר) מה דיבר ÏÂÚ‰.(Á):היסורין  Ì˙ÈÏÚ‰Â תפלתו ואקבל  אשא  פניו  אשר  כי  ע "ז עליכם  יתפלל  ואיוב  אלי אתכם לרצות
נכונה איוב  דיבר  לא כאשר נכונה תשובה בעבורי  דיברתם לא  אשר  על ומגונה כעור עונש  עמכם עשות פני לבלתי אשא (ועכ"ז 

צערו ) על נתפס אדם ואין  היסורין  מקושי  דיבר הוא כי  למעלה כמ"ש  ÂÎÂ'.(Ë):איוב '‰ ‡˘ÈÂ: העון להם ומחל תפלתו  קבל ר "ל
(È).Â‰Ú „Ú ÂÏÏÙ˙‰ חבירו על המתפלל כי כמאז להיות שבותו  את  ה' שב  לזה שלו  וריע  ריע  כל בעד התפלל  כי בעבור 

תחלה: נענה מאז :ÛÒÂÈÂ.הוא  לו שהיה ממה למשנה הגיע אשר  עד  לו  אשר  העושר כל על  ה ' הוסיף  אח "ז 

 
(Ê).ÈÏ‡:בעבורי(Á).ÌÎÏ:לעצמיכם.Ì‡ ÈÎ: כאשר כי

.‰Ï:נבל איש  המעלה פחות יקרא ועש "ז  וגנות כיעור  דבר 
(È).˙Â˘: השבה משנה ˘ÓÏ‰.מלשון וכסף  כמו לכפל 

מג) :(בראשית
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·Lãç øNò íéðL äìeúáì ïéðúBð,ìòaä dòázMî,dîöò úà ñðøôì.äMàì ïéðúBpL íLëe,ïéðúBð Ck §¦¦§¨§¥¨¨Ÿ¤¦¤§¨¨©©©§©§¥¤©§¨§¥¤§¦¨¦¨¨§¦
Bîöò úà ñðøôì Léàì.äðîìàìe–GLíéLíBé.eàOð àGå ïîæ òébä–BlMî úBìëBàäîeøza úBìëBàå. ¨¦§©§¥¤©§§©§¨¨§¦¦¦©§©§¦§§¦¤§§©§¨

ïBôøè éaøøîBà:äîeøz ìkä dì ïéðúBð.àáé÷ò éaøøîBà:äîeøz äöçîe ïélç äöçî. ©¦©§¥§¦¨©Ÿ§¨©¦£¦¨¥¤¡¨ª¦¤¡¨§¨
‚äîeøza ìéëàî Bðéà íáiä.íáiä éðôa íéLãç äMLå ìòaä éðôa íéLãç äML äúNò,éðôa ïlk elôàå ©¨¨¥©£¦©§¨¨§¨¦¨¢¨¦¦§¥©©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¨¨©£¦ª¨¦§¥

ìòaä,íáiä éðôa ãçà íBé øñç,íáiä éðôa ïlk Bà,ìòaä éðôa ãçà íBé øñç–äîeøza úìëBà dðéà.Bæ ©©©¨¥¤¨¦§¥©¨¨ª¨¦§¥©¨¨¨¥¤¨¦§¥©©©¥¨¤¤©§¨
äðBLàø äðLî.ïäéøçà ìL ïéc úéaeøîà:äîeøza úìëBà äMàä ïéà,ätçì ñðkzL ãò. ¦§¨¦¨¥¦¤©£¥¤¨§¥¨¦¨¤¤©§¨©¤¦¨¥©ª¨

aaaa.dlezal oipzep:äéèéùëú ïéëäì äôåç é÷ñò ìò äøéäæäì äùãé÷ù øçàì ìòáä äòáúù íåéî äôåçì äñðëì ïîæ.dnvr qpxtl,ùãåç á"é äéèéùëúá
áéúëã(ã"ë úéùàøá)áéúëã ,äðù ,íéîé éàîå ,íéîé åðúà äøòðä áùú(ã"ë àø÷éå):åúìåàâ äéäú íéîé.envr qpxtl:äôåçå äãåòñ éëøöádpnl`le

.mei miyly:äãéá ùé øáëù äéèéùëúá ë"ë úçøåè äðéàù.e`yp `le:éäãéãá éîð àôéñ àðú éäãéãá àùéø àðúã éãééàå .íéáëòî íéìòáäùzlke`e
.dnexzaáéúëã ,äøåúä ïî äîåøúá úìëåà äùãé÷ù äòùîù úéìàøùé àéäå àåä ïäë íàå(á"ë íù),àåä åôñë ïéð÷ éàäå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå

àì ä÷ùúå äéáà úéáá ñåë äì åâæîé àîù äøéæâ äîåøúá ìëàú àìù ïäëì úñøåàîä ìàøùé úá ìò øåæâ ïðáøã àìààìå ïîæä òéâäùëå ,äéúåçàìå äéç
äéçàì äîåøú ìù ñåëî ä÷ùú àîù åú øæâîì àëéìå íù äìéëàîå íå÷î äì ãçééî ïäë äìòá àìà äéáà úéáá úìëåà äðéà åìùî úìëåàù úàùéð

:äéúåéçàìå.dnexz lkd dl mipzep:ïéìåç ç÷úå äðøëîú äúàîåè éîé åòéâéùëå .äöøé íà.oileg dvgn xne` `aiwr 'x:äúàîåè éîéá ìåëàì
bbbb.dnexza lik`n epi` maidáéúëã ,íáé úøîåù äãåòá(á"ë àø÷éå):àåä åéçà ïéð÷ éàäå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëåipta miycg dyy dzyr

.lrad:ìòáä äòáúùî äì íéòåá÷ä ùãåç á"é êðäî.maid ipta cg`e lrad ipta olek elit` e`áééçúð àì óåñ óåñ ,ìòáä éðôá àáåøã áâ ìò óà
:åééçá àäéî äìëà àåä ìòáä éðôá íìåë éàã àìà ,ò÷ô åôñë ïéð÷ã ,úîùî äìëà àì åééçá áééçúð íà éîð ïéãä àåäå .åééçá äéúåðåæîáipta olek e`

.maid:íáéä éðôá ïìåë åéä íà ì"öàå.dpey`x dpyn ef:äîåøúá úìëåà ïîæ òéâäùîã.zlke` dy`d oi`äøæ úàöîðå íåî äá àöîé àîù ïðéùééçã
äì ãçééî àäã äéúåéçàìå äéçàì ä÷ùú àîù éîð ùçéîì àëéìå ,ïðéùééç àì íåî äá àöîé àîù äðåùàø äðùîìå .úåòè ç÷î åç÷î äéäù òøôîì

:ïîæ òéâäùî äîåøúá ìåëàì äì éøù êëìéä ,àúëåã

`xephxa yexit
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ונישואין קידושין בימינו ) (כמו  עושים היו  לא שלפנים מסכתנו , בתחילת הזכרנו  כבר 
ולאחר  ארוסתו, אותה ועושה האשה את מקדש  האיש היה תחילה אלא אחת, בבת
לנישואין האירוסין שבין הזמן  אותו במשך  הנישואין. את מקיימים היו  זמן פרק
ישראל בת היא ואם במזונותיה. חייב הארוס ואין  אביה, בבית הארוסה יושבת
שנתקדשה  ישראל בת התורה שמן  פי  על ואף בתרומה; אוכלת אינה לכהן, שנתארסה
כספו קניין נפש  יקנה כי  "וכהן יא): כב, (ויקרא שנאמר בתרומה, מותרת לכהן 
מכל הקידושין, בכסף לו  שנקנתה היא, כספו  קניין  הארוסה והרי  בו". יאכל  הוא
גזירה  בתרומה, לאכול  חכמים עליה אסרו אביה בבית יושבת והיא הואיל מקום
אומרים  ויש ולאחותה". לאחיה ותשקה אביה בבית תרומה של כוס לה ימזגו "שמא

oetnq",הטעם: meyn",טעות קידושי קידושיה והרי מום, בה ימצא שמא כלומר 
התנה  ולא האשה את שקידש  במי דנה משנתנו  בתרומה. אוכלת זרה ונמצאת
של דינה ומה הנישואין , זמן את כך  אחר  קובעים כיצד לנישואין, זמן קביעת

נשאה. ולא הזמן כשהגיע הארוסה

äìeúáì ïéðúBð,שנתארסה –Lãç øNò íéðL שנים של זמן – ÀÄÄÀÈÀÅÈÈÙÆ
לנישואין , עד  חודש ìòaäעשר  dòázMî הארוס שתבעה מיום – ÄÆÀÈÈÇÇÇ

לארוסה זמן  שיהא כדי  dîöòלהינשא, úà ñðøôì לה להכין – ÀÇÀÅÆÇÀÈ
לנישואיה. ותכשיטים äMàìבגדים ïéðúBpL íLëe שנים של זמן – ÀÅÆÀÄÈÄÈ

עצמה, את לפרנס חודש Léàìעשר ïéðúBð Ckחודש עשר  שנים – ÈÀÄÈÄ
לנישואין , ארוסתו אותו  Bîöòמשתבעה úà ñðøôì להכין כדי  – ÀÇÀÅÆÇÀ

וסעודה. חופה שנתארסה,äðîìàìeצרכי  –GLíBé íéL נותנים – ÀÇÀÈÈÀÄ
הנישואין , צרכי בהכנת מרובה טירחה עליה שאין  יום, שלושים של  זמן 

הראשונים. מנישואיה בידה הם מצויים ïîæשכבר òébä, הנישואין – ÄÄÇÀÇ
eàOð àGå, הנישואין את מעכב שהוא הארוס, מחמת מבואר : בגמרא – ÀÄÀ

BlMî úBìëBà,במזונותיה חייב שהוא –äîeøza úBìëBàå– ÀÄÆÀÀÇÀÈ
שהואיל מבואר, בגמרא בתרומה. לאכול  היא מותרת כהן, הארוס אם
לה  מייחד הארוס אלא אביה, בבית אוכלת אינה משלו , אוכלת והיא

תרומה  של  מכוס תשקה שמא גזירה אין  ושוב לבדה, שם שתאכל מקום
מחשש בתרומה אוכלת ארוסה שאין הסובר ולדעת ולאחותה. לאחיה

זמן  והגיע הואיל  למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו מום, בה ימצא שמא
קרובותיו  ידי על  אותה בודק הריהו  במזונותיה, ונתחייב הנישואין 

äîeøz((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), ìkä dì ïéðúBð :øîBà ïBôøè éaø הארוס אם – ÇÄÇÀÅÀÄÈÇÙÀÈ
שאסורה  טומאתה, ובימי  התרומה, מן  מזונותיה כל  לה נותן רוצה,
כן  שאין מה חולין ; בדמיה ותקנה התרומה את תמכור  בתרומה, היא

בימי חולין  לה לספק חייב שבעלה הנישואין , לאחר כהן באשת

ïélçטומאתה. äöçî :øîBà àáé÷ò éaø מחצה לה נותנים – ÇÄÂÄÈÅÆÁÈËÄ
טומאתה, בימי לאכלם äîeøzחולין  äöçîe כדין הימים, לשאר  – ÆÁÈÀÈ

הנשואה.
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שנים  לה שנתנו  לכהן בארוסה דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ונזקקה  הזמן, אותו  בתוך שלה הארוס ומת לנישואין , עצמה להכין חודש  עשר 

לייבום.

íáiä, כהן שהוא –äîeøza ìéëàî Bðéàישראל בת את – ÇÈÈÅÇÂÄÇÀÈ
שנאמר ייבמה, שלא זמן כל  לייבום, לפניו יא יא יא יא ):):):):שנפלה כבכבכבכב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

נפש  יקנה כי  etqk"וכהן  oipw כספו קניין אינה וזו בו", יאכל  הוא
אחיו  של קניינו  לכל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אלא כאשתו היא הרי  משייבמה ברם,

éðôaדבר . íéLãç äMLå ìòaä éðôa íéLãç äML äúNòÈÀÈÄÈÃÈÄÄÀÅÇÇÇÀÄÈÃÈÄÄÀÅ
íáiä,עצמה את לפרנס חודש  עשר שנים לה שנתנו כהן ארוסת – ÇÈÈ

ושהתה  הארוס, מת חדשים ששה ולאחר הקודמת, במשנה ששנינו  במו
היבם, בפני חדשים ששה íBéעוד  øñç ,ìòaä éðôa ïlk elôàåÇÂÄËÈÄÀÅÇÇÇÈÅ

íáiä éðôa ãçàחודש עשר  שנים כל  הארוס בפני שהתה ואפילו – ÆÈÄÀÅÇÈÈ
היבם, בפני  אחד  יום ושהתה הארוס, ומת אחד, יום ïlkפחות BàËÈ

ãçà íBé øñç ,íáiä éðôaìòaä éðôaצריך ואין  כלומר: – ÄÀÅÇÈÈÈÅÆÈÄÀÅÇÇÇ
עשתה אם lrad,לומר  ipta cg` mei xqg maid ipta olek שלא היינו 

ומת אחד  יום אלא הארוס בפני äîeøza((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),שהתה úìëBà dðéàÅÈÆÆÇÀÈ
בתרומה. לאכול  בחייו  הותרה ולא במזונותיה, הארוס נתחייב שלא –

שאף  הארוס, בפני חודש עשר  שנים כל  כששהתה הדין  הוא ואמנם
כמו  בחייו , בתרומה ואכלה במזונותיה הארוס נתתייב שכבר  פי  על 

ואוכלות  משלו  אוכלות נישאו, ולא זמן  "הגיע הקודמת: במשנה ששנינו 
היא, אסורה לייבום, ונזקקה הארוס כשמת מקום מכל  בתרומה",

שאינה  לעיל , שהבאנו מהטעם בתרומה, לאכול  יבם, שומרת בעודה
אחיו  של  קניינו אלא כספו " ד ד ד ד ););););"קניין  ז ז ז ז ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  במסכת במסכת במסכת במסכת  ששנינוששנינוששנינוששנינו ((((כמוכמוכמוכמו

לא  בתרומה, כלל  אוכלת שאינה בכגון להשמיע באה שמשנתנו אלא
חודש עשר  שנים כל שהתה שאילו  מותו, לאחר  ולא הארוס בחיי
הארוס  בחיי  בתרומה אוכלת היתה פנים כל על  הרי  הארוס, בפני

äðBLàø((((רשרשרשרש""""יייי).).).). äðLî Bæ:הקודמת במשנה ששנינו מה –ribd" ÄÀÈÄÈ
,"dnexza zelke` ,e`yip `le onfאבל היא; ראשונים ïécמשנת úéaÅÄ
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„BzLà éãé äNòî Léc÷nä–úìëBàå äNBò Bæ éøä.øúBnä–øéàî éaøøîBà:Lc÷ä.øìcðqä ïðçBé éaø ©©§¦©£¥§¥¦§£¥¨§¤¤©¨©¦¥¦¥¤§¥©¦¨¨©©§§¨
øîBà:ïélç. ¥ª¦
‰dìòáì äNBò äMàäL úBëàìî elà:úðçBè,äôBàå,úñaëîe;úìMáî,dða úà ä÷éðéîe;ähnä Bì úòvî, ¥§¨¤¨¦¨¨§©£¨¤¤§¨§©¤¤§©¤¤¥¦¨¤§¨©©©©¦¨

øîva äNBòå.úçà äçôL Bì äñéðëä–úðçBè àG,äôBà àGå,úñaëî àGå;íézL–úìMáî dðéà,dðéàå §¨©¤¤¦§¦¨¦§¨©©¤¤§¨§§©¤¤§©¦¥¨§©¤¤§¥¨

cccc.zlke`e dyer ef ixd:ìëä éøáãì úìëåàå äùåò êëéôì ,äéãé äùòî úçú úåðåæî åð÷úù.xzendàéäù äî åúùà éãé äùòî øúåî úà ùéã÷ä
:ïîöò äéãé äùòî ùéã÷ä àìå ,äéúåðåæîì éåàøä ìò øúåé äùåò.ycwd xne` xi`n 'xàìà ,äëìä ïë ïéàå .íìåòì àá àìù øáã ùéã÷î íãà øáñã

:íìåòì àá àìù øáã ùéã÷î íãà ïéàù ,ïéìåç øîàã øìãðñä ïá ïðçåé 'øë äëìä
dddd.zpgeh:çî÷ä úèìå÷å úñëøôàá åúðúåð ïåâë ,äðéçèä éëøö ìë äðéëî ,íä íéìåãâ íéçø íàå .íéðè÷ íäù ãé ìù íéçøá.zg` dgty el dqipkd

`xephxa yexit

äîeøza úìëBà äMàä ïéà :eøîà ïäéøçà ìL ואפילו – ÆÇÂÅÆÈÀÅÈÄÈÆÆÇÀÈ
נישאו, ולא זמן ätçìהגיע ñðkzL ãò הטעם מבואר בגמרא – ÇÆÄÈÅÇËÈ

ונמצאת  טעות מקח שמקחו ויוברר מום בה ימצא שמא שחוששים
שמא  חכמים חששו  לא ראשונה משנה לפי ברם, בתרומה. אוכלת זרה

בעודה  אלא בתרומה תאכל  שלא ארוסה על גזרו ולא מום, בה ימצא
ולאחותה; לאחיה התרומה מן תאכיל שמא שחששו מפני אביה, בבית

נתחייב  והארוס הואיל נישאו, ולא הנישואין  זמן  משהגיע אבל 
אין  ושוב לבדה, שם שתאכל מקום לה מייחד הוא הרי  במזונותיה

אמרו: הלכך ולאחותה, לאחיה התרומה מן  תאכיל שמא לחשוש
במשנה  כבר שבארנו  כמו  בתרומה" אוכלות נישאו ולא זמן "משהגיע

משנה  לפי  שאף בגמרא, אחרת דעה שיש  (שם), הבאנו וכבר  הקודמת.
שחוששים  משום בתרומה, תאכל שלא ארוסה על  שגזרו הטעם ראשונה

ולא  הזמן  הגיע אם ראשונה שלמשנה אלא מום, בה ימצא שמא
קרובותיו , ידי  על  בודקה הריהו במזונותיה, ונתחייב הואיל  נישאו ,

סוברת, אחרונה משנה אבל  בתרומה; לאכול היא מותרת ולכן 
היא, חיצונית שבדיקה לפי מספיקה, אינה קרובותיו ידי  על שהבדיקה

שלא  פנימי, מום בה ימצא הוא שיישאנה לאחר  שמא חשש יש  ועדיין
אוכלת  זרה ונמצאת טעות, מקח מקחו  והרי לקרובותיו, נראה היה

((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בתרומה

מקשה  תם רבנו  אבל  מברטנורא. הרב פירשה וכן רש"י . לפי  משנתנו בארנו 
מפרש  ולפיכך  זה. כפירוש משמע במשנתנו  הלשון שאין  רש"י , של פירושו  על 
אוכלת  הריהי נישאה, ולא זמן הגיע אם ראשונה, משנה שלפי תם, רבנו 
בחיי כבר ואכלה הואיל לייבום, ונזדקקה הארוס שמת לאחר אפילו  בתרומה
בתרומה. מאכילה היבם אין בעלה, בפני  עדיין אכלה לא אם ברם, הארוס.

כאן : ששנינו lik`nוזהו  epi` maidהאירוסין מן  שנתאלמנה אשה כלומר –
שלא  זמן כל בתרומה, אותה מאכיל  היבם אין  בתרומה, אכלה לא ועדיין 
מחמת  אכלה שלא מאחר  הרי  אחיו. מכוח באה הייבום וזיקת שהואיל  ייבמה,
הרישא: את לפרש מוסיפה המשנה והנה אוכלת. אינה מחמתו  אף אחיו,
lrad ipta olek elit`e ,maid ipta miycg dyye lrad ipta miycg dyy dzyr"

,"dnexza zlke` dpi` ...maid ipta cg` mei xqg שאם המשנה, מלשון  ומשמע
הריהי בחייו , תרומה ואכלה הארוס, בחיי  חודש עשר שנים כל שהתה אמנם
– אינו  משנתנו  דין  מקום מכל  יבם. שומרת כשהיא מותו  לאחר אף אוכלת
אוכלת  יבם שומרת כל התורה מן  אבל מדרבנן, אלא – תם רבנו  לשיטת
אמרה  כספו " "קניין בגמרא: שדרשו  ומה לכהן, הייבום זיקת משום בתרומה
אסמכתא  אלא אינה זו  דרשה – הוא אחיו של  קניינו  יבם ושומרת תורה,

ברם, dpey`x"בלבד . dpyn ef"הקוד במשנה ששנינו  מה כלומר: ובמשנתנו,– מת
ונזקקה  הארוס מת ואפילו בתרומה, אוכלות נישאו  ולא הזמן שמשהגיע
לאכול מוסיפה היא הרי  בעלה, בחיי  בתרומה אכלה שכבר מאחר  לייבום,

ראשונים. במשנת נישנה  זה כל – היבם זיקת משום lyאף oic zia la`"
,"dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dy`d oi` :exn` odixg`שאין הדין והוא

שנו וכן אחיו. בחיי  אכלה ואפילו שתתייבם, עד בתרומה אוכלת היבמה
בתרומה  אוכלת האשה אין  אמרו: רבותינו אבל  ראשונה. משנה "זו  בתוספתא:

שתיבעל " עד היבמה ולא לחופה שתיכנס xeaicעד  ,` ,gp zeaezk zetqez)
.(zvaewn dhiy ;"aeh mei zetqez" oiire ;"elit`e" ligznd

:mixacd mekiqa.תם רבנו ושיטת רש"י  שיטת משנתנו : בפירוש הן שיטות שתי 
i"yx zhiyl,בתרומה מאכיל היבם אין אחרונה למשנה בין  ראשונה למשנה בין 

בעלה. בחיי  אכלה mzואפילו epax zhiyl למשנה ראשונה משנה בין הבדל יש
שומרת  ראשונה משנה שלפי  היבם, לגבי  אף אלא הארוס לגבי  רק לא אחרונה
משנה  לפי ורק בתרומה, מאכילה הייבם אף בעלה בחיי בתרומה שאכלה יבם
שיכנוס  עד  בעלה, בחיי  שאכלה פי  על  אף בתרומה, מאכילה היבם אין אחרונה

יבמתו. את
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ונחלקו זה. תמורת זה נתקנו ידיה במעשה וזכותו  אשתו  במזונות הבעל חיוב
עיקר  ידיה שמעשה או מזונות, תחת ידיה מעשה ותיקנו עיקר  המזונות אם הדיעות
נלמדים  ואף עיקר, שהמזונות היא ההלכה אבל  ידיה. מעשה תחת מזונות ותיקנו

שדרשו : יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה בתורה: שנאמר ממה אלוdx`yהם
מלאכתה  ששכר  כלומר מזונות, תחת ידיה מעשה תיקנו  שחכמים ומכאן  מזונות,

לה נותן  שהוא המזונות תמורת לבעלה הוא האשה zetqez"eשל  `xephxa oiir)
("aeh mei לה) חכמים וקצבו  ט):. משנה mirlqלן yng lwyn ?dyer `id dn.' וכו

זה הרי למזונותיה הראוי  על יתיר  עושה שהאשה xומה z e n ואף ידיה; מעשה
תמורת לבעלה הוא sהמותר q k d r nכלהלן) שבוע כל  לצרכיה לה נותן שהוא

תחת  ידיה מעשה תיקנו וחכמים עיקר , שהמזונות האמור, יסוד  על – ט). משנה
לוותר  היא שרשאית כלומר  עושה", ואיני  ניזונת "איני  לומר : אשה יכולה מזונות,

שלה. הוא ידיה ומעשה מזונותיה, על לבעלה

BzLà éãé äNòî Léc÷näאשתי ידי  מעשה הבעל: שאמר  – ÇÇÀÄÇÂÅÀÅÄÀ
למקדש , קודש  úìëBàåיהא äNBò Bæ éøä שאם מבואר, בגמרא – ÂÅÈÀÆÆ

לעצמה  עושה היא הרי עושה", ואיני  ניזונת "איני אשתו: אמרה

להקדישו . הבעל ברשות ידיה מעשה ואין  משלה, –øúBnäואוכלת ÇÈ
עוסקת שמשנתנו מבואר, dlבגמרא dlrn epi`e zepefn dl dlrna"

,"dikxvl sqk drnשל ולא שלה הוא ידיה מעשה מותר  זה שבכגון
אמנם  קודש, יהא אשתי  ידי מעשה מותר  הבעל: אמר  ואם בעלה,

לאחר אבל ברשותו; אינו שהרי  פיו, על  קדוש המותר אין  בחייה
ידיה, מעשה מותר  את ואף נכסיה, את יורש  והבעל  מתה, שאשתו

Lc÷ä :øîBà øéàî éaø, מאשתו בירושה לו  שנפל  המותר  – ÇÄÅÄÅÆÀÅ
מקדיש אדם סובר : מאיר  שרבי  הקודמים, דבריו  פי על  הקדש הוא הרי

מותר הבעל שהקדיש  שבשעה פי  על אף כלומר לעולם, בא שלא דבר
חל מקום מכל לעולם, בא שלא דבר  זה היה אשתו, של ידיה מעשה

הקדש. שם ïélçעליו :øîBà øìcðqä ïðçBé éaøשנפל המותר – ÇÄÈÈÇÇÀÀÈÅËÄ
בא  שלא דבר  מקדיש אדם שאין  הקדש , ולא חולין  הוא בירושה לו 

ב"מותר" הסנדלר  יוחנן ורבי מאיר  רבי  מחלוקת נקטה משנתנו לעולם.
הדין  והוא הקדש; שהוא מאיר רבי סובר במותר שאפילו  לרבותא,

הסנדל יוחנן  ורבי מאיר  רבי  בו שנחלקו  ידיה, מעשה dkldeר.במקדיש
.xlcpqd opgei iaxk
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את  לפרוט משנתנו באה לבעלה, הוא האשה של ידיה שמעשה שלמדנו  לאחר 
שבע  מונה שמשנתנו במפרשים, ומבואר לבעלה. לעשות האשה שחייבת המלאכות
צריכה  המשנה אין  וכדומה, הכוס כמזיגת קטנות, מלאכות אבל  גדולות, מלאכות

zvaewn).להשמיענו  dhiy)

dìòáì äNBò äMàäL úBëàìî elà:הבית לצרכי –úðçBè ÅÀÈÆÈÄÈÈÀÇÂÈÆÆ
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·Lãç øNò íéðL äìeúáì ïéðúBð,ìòaä dòázMî,dîöò úà ñðøôì.äMàì ïéðúBpL íLëe,ïéðúBð Ck §¦¦§¨§¥¨¨Ÿ¤¦¤§¨¨©©©§©§¥¤©§¨§¥¤§¦¨¦¨¨§¦
Bîöò úà ñðøôì Léàì.äðîìàìe–GLíéLíBé.eàOð àGå ïîæ òébä–BlMî úBìëBàäîeøza úBìëBàå. ¨¦§©§¥¤©§§©§¨¨§¦¦¦©§©§¦§§¦¤§§©§¨

ïBôøè éaøøîBà:äîeøz ìkä dì ïéðúBð.àáé÷ò éaøøîBà:äîeøz äöçîe ïélç äöçî. ©¦©§¥§¦¨©Ÿ§¨©¦£¦¨¥¤¡¨ª¦¤¡¨§¨
‚äîeøza ìéëàî Bðéà íáiä.íáiä éðôa íéLãç äMLå ìòaä éðôa íéLãç äML äúNò,éðôa ïlk elôàå ©¨¨¥©£¦©§¨¨§¨¦¨¢¨¦¦§¥©©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¨¨©£¦ª¨¦§¥

ìòaä,íáiä éðôa ãçà íBé øñç,íáiä éðôa ïlk Bà,ìòaä éðôa ãçà íBé øñç–äîeøza úìëBà dðéà.Bæ ©©©¨¥¤¨¦§¥©¨¨ª¨¦§¥©¨¨¨¥¤¨¦§¥©©©¥¨¤¤©§¨
äðBLàø äðLî.ïäéøçà ìL ïéc úéaeøîà:äîeøza úìëBà äMàä ïéà,ätçì ñðkzL ãò. ¦§¨¦¨¥¦¤©£¥¤¨§¥¨¦¨¤¤©§¨©¤¦¨¥©ª¨

aaaa.dlezal oipzep:äéèéùëú ïéëäì äôåç é÷ñò ìò äøéäæäì äùãé÷ù øçàì ìòáä äòáúù íåéî äôåçì äñðëì ïîæ.dnvr qpxtl,ùãåç á"é äéèéùëúá
áéúëã(ã"ë úéùàøá)áéúëã ,äðù ,íéîé éàîå ,íéîé åðúà äøòðä áùú(ã"ë àø÷éå):åúìåàâ äéäú íéîé.envr qpxtl:äôåçå äãåòñ éëøöádpnl`le

.mei miyly:äãéá ùé øáëù äéèéùëúá ë"ë úçøåè äðéàù.e`yp `le:éäãéãá éîð àôéñ àðú éäãéãá àùéø àðúã éãééàå .íéáëòî íéìòáäùzlke`e
.dnexzaáéúëã ,äøåúä ïî äîåøúá úìëåà äùãé÷ù äòùîù úéìàøùé àéäå àåä ïäë íàå(á"ë íù),àåä åôñë ïéð÷ éàäå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå

àì ä÷ùúå äéáà úéáá ñåë äì åâæîé àîù äøéæâ äîåøúá ìëàú àìù ïäëì úñøåàîä ìàøùé úá ìò øåæâ ïðáøã àìààìå ïîæä òéâäùëå ,äéúåçàìå äéç
äéçàì äîåøú ìù ñåëî ä÷ùú àîù åú øæâîì àëéìå íù äìéëàîå íå÷î äì ãçééî ïäë äìòá àìà äéáà úéáá úìëåà äðéà åìùî úìëåàù úàùéð

:äéúåéçàìå.dnexz lkd dl mipzep:ïéìåç ç÷úå äðøëîú äúàîåè éîé åòéâéùëå .äöøé íà.oileg dvgn xne` `aiwr 'x:äúàîåè éîéá ìåëàì
bbbb.dnexza lik`n epi` maidáéúëã ,íáé úøîåù äãåòá(á"ë àø÷éå):àåä åéçà ïéð÷ éàäå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëåipta miycg dyy dzyr

.lrad:ìòáä äòáúùî äì íéòåá÷ä ùãåç á"é êðäî.maid ipta cg`e lrad ipta olek elit` e`áééçúð àì óåñ óåñ ,ìòáä éðôá àáåøã áâ ìò óà
:åééçá àäéî äìëà àåä ìòáä éðôá íìåë éàã àìà ,ò÷ô åôñë ïéð÷ã ,úîùî äìëà àì åééçá áééçúð íà éîð ïéãä àåäå .åééçá äéúåðåæîáipta olek e`

.maid:íáéä éðôá ïìåë åéä íà ì"öàå.dpey`x dpyn ef:äîåøúá úìëåà ïîæ òéâäùîã.zlke` dy`d oi`äøæ úàöîðå íåî äá àöîé àîù ïðéùééçã
äì ãçééî àäã äéúåéçàìå äéçàì ä÷ùú àîù éîð ùçéîì àëéìå ,ïðéùééç àì íåî äá àöîé àîù äðåùàø äðùîìå .úåòè ç÷î åç÷î äéäù òøôîì

:ïîæ òéâäùî äîåøúá ìåëàì äì éøù êëìéä ,àúëåã

`xephxa yexit
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ונישואין קידושין בימינו ) (כמו  עושים היו  לא שלפנים מסכתנו , בתחילת הזכרנו  כבר 
ולאחר  ארוסתו, אותה ועושה האשה את מקדש  האיש היה תחילה אלא אחת, בבת
לנישואין האירוסין שבין הזמן  אותו במשך  הנישואין. את מקיימים היו  זמן פרק
ישראל בת היא ואם במזונותיה. חייב הארוס ואין  אביה, בבית הארוסה יושבת
שנתקדשה  ישראל בת התורה שמן  פי  על ואף בתרומה; אוכלת אינה לכהן, שנתארסה
כספו קניין נפש  יקנה כי  "וכהן יא): כב, (ויקרא שנאמר בתרומה, מותרת לכהן 
מכל הקידושין, בכסף לו  שנקנתה היא, כספו  קניין  הארוסה והרי  בו". יאכל  הוא
גזירה  בתרומה, לאכול  חכמים עליה אסרו אביה בבית יושבת והיא הואיל מקום
אומרים  ויש ולאחותה". לאחיה ותשקה אביה בבית תרומה של כוס לה ימזגו "שמא

oetnq",הטעם: meyn",טעות קידושי קידושיה והרי מום, בה ימצא שמא כלומר 
התנה  ולא האשה את שקידש  במי דנה משנתנו  בתרומה. אוכלת זרה ונמצאת
של דינה ומה הנישואין , זמן את כך  אחר  קובעים כיצד לנישואין, זמן קביעת

נשאה. ולא הזמן כשהגיע הארוסה

äìeúáì ïéðúBð,שנתארסה –Lãç øNò íéðL שנים של זמן – ÀÄÄÀÈÀÅÈÈÙÆ
לנישואין , עד  חודש ìòaäעשר  dòázMî הארוס שתבעה מיום – ÄÆÀÈÈÇÇÇ

לארוסה זמן  שיהא כדי  dîöòלהינשא, úà ñðøôì לה להכין – ÀÇÀÅÆÇÀÈ
לנישואיה. ותכשיטים äMàìבגדים ïéðúBpL íLëe שנים של זמן – ÀÅÆÀÄÈÄÈ

עצמה, את לפרנס חודש Léàìעשר ïéðúBð Ckחודש עשר  שנים – ÈÀÄÈÄ
לנישואין , ארוסתו אותו  Bîöòמשתבעה úà ñðøôì להכין כדי  – ÀÇÀÅÆÇÀ

וסעודה. חופה שנתארסה,äðîìàìeצרכי  –GLíBé íéL נותנים – ÀÇÀÈÈÀÄ
הנישואין , צרכי בהכנת מרובה טירחה עליה שאין  יום, שלושים של  זמן 

הראשונים. מנישואיה בידה הם מצויים ïîæשכבר òébä, הנישואין – ÄÄÇÀÇ
eàOð àGå, הנישואין את מעכב שהוא הארוס, מחמת מבואר : בגמרא – ÀÄÀ

BlMî úBìëBà,במזונותיה חייב שהוא –äîeøza úBìëBàå– ÀÄÆÀÀÇÀÈ
שהואיל מבואר, בגמרא בתרומה. לאכול  היא מותרת כהן, הארוס אם
לה  מייחד הארוס אלא אביה, בבית אוכלת אינה משלו , אוכלת והיא

תרומה  של  מכוס תשקה שמא גזירה אין  ושוב לבדה, שם שתאכל מקום
מחשש בתרומה אוכלת ארוסה שאין הסובר ולדעת ולאחותה. לאחיה

זמן  והגיע הואיל  למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו מום, בה ימצא שמא
קרובותיו  ידי על  אותה בודק הריהו  במזונותיה, ונתחייב הנישואין 

äîeøz((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), ìkä dì ïéðúBð :øîBà ïBôøè éaø הארוס אם – ÇÄÇÀÅÀÄÈÇÙÀÈ
שאסורה  טומאתה, ובימי  התרומה, מן  מזונותיה כל  לה נותן רוצה,
כן  שאין מה חולין ; בדמיה ותקנה התרומה את תמכור  בתרומה, היא

בימי חולין  לה לספק חייב שבעלה הנישואין , לאחר כהן באשת

ïélçטומאתה. äöçî :øîBà àáé÷ò éaø מחצה לה נותנים – ÇÄÂÄÈÅÆÁÈËÄ
טומאתה, בימי לאכלם äîeøzחולין  äöçîe כדין הימים, לשאר  – ÆÁÈÀÈ

הנשואה.
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שנים  לה שנתנו  לכהן בארוסה דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ונזקקה  הזמן, אותו  בתוך שלה הארוס ומת לנישואין , עצמה להכין חודש  עשר 

לייבום.

íáiä, כהן שהוא –äîeøza ìéëàî Bðéàישראל בת את – ÇÈÈÅÇÂÄÇÀÈ
שנאמר ייבמה, שלא זמן כל  לייבום, לפניו יא יא יא יא ):):):):שנפלה כבכבכבכב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

נפש  יקנה כי  etqk"וכהן  oipw כספו קניין אינה וזו בו", יאכל  הוא
אחיו  של קניינו  לכל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אלא כאשתו היא הרי  משייבמה ברם,

éðôaדבר . íéLãç äMLå ìòaä éðôa íéLãç äML äúNòÈÀÈÄÈÃÈÄÄÀÅÇÇÇÀÄÈÃÈÄÄÀÅ
íáiä,עצמה את לפרנס חודש  עשר שנים לה שנתנו כהן ארוסת – ÇÈÈ

ושהתה  הארוס, מת חדשים ששה ולאחר הקודמת, במשנה ששנינו  במו
היבם, בפני חדשים ששה íBéעוד  øñç ,ìòaä éðôa ïlk elôàåÇÂÄËÈÄÀÅÇÇÇÈÅ

íáiä éðôa ãçàחודש עשר  שנים כל  הארוס בפני שהתה ואפילו – ÆÈÄÀÅÇÈÈ
היבם, בפני  אחד  יום ושהתה הארוס, ומת אחד, יום ïlkפחות BàËÈ

ãçà íBé øñç ,íáiä éðôaìòaä éðôaצריך ואין  כלומר: – ÄÀÅÇÈÈÈÅÆÈÄÀÅÇÇÇ
עשתה אם lrad,לומר  ipta cg` mei xqg maid ipta olek שלא היינו 

ומת אחד  יום אלא הארוס בפני äîeøza((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),שהתה úìëBà dðéàÅÈÆÆÇÀÈ
בתרומה. לאכול  בחייו  הותרה ולא במזונותיה, הארוס נתחייב שלא –

שאף  הארוס, בפני חודש עשר  שנים כל  כששהתה הדין  הוא ואמנם
כמו  בחייו , בתרומה ואכלה במזונותיה הארוס נתתייב שכבר  פי  על 

ואוכלות  משלו  אוכלות נישאו, ולא זמן  "הגיע הקודמת: במשנה ששנינו 
היא, אסורה לייבום, ונזקקה הארוס כשמת מקום מכל  בתרומה",

שאינה  לעיל , שהבאנו מהטעם בתרומה, לאכול  יבם, שומרת בעודה
אחיו  של  קניינו אלא כספו " ד ד ד ד ););););"קניין  ז ז ז ז ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  במסכת במסכת במסכת במסכת  ששנינוששנינוששנינוששנינו ((((כמוכמוכמוכמו

לא  בתרומה, כלל  אוכלת שאינה בכגון להשמיע באה שמשנתנו אלא
חודש עשר  שנים כל שהתה שאילו  מותו, לאחר  ולא הארוס בחיי
הארוס  בחיי  בתרומה אוכלת היתה פנים כל על  הרי  הארוס, בפני

äðBLàø((((רשרשרשרש""""יייי).).).). äðLî Bæ:הקודמת במשנה ששנינו מה –ribd" ÄÀÈÄÈ
,"dnexza zelke` ,e`yip `le onfאבל היא; ראשונים ïécמשנת úéaÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iying wxt zeaezk zkqn

„BzLà éãé äNòî Léc÷nä–úìëBàå äNBò Bæ éøä.øúBnä–øéàî éaøøîBà:Lc÷ä.øìcðqä ïðçBé éaø ©©§¦©£¥§¥¦§£¥¨§¤¤©¨©¦¥¦¥¤§¥©¦¨¨©©§§¨
øîBà:ïélç. ¥ª¦
‰dìòáì äNBò äMàäL úBëàìî elà:úðçBè,äôBàå,úñaëîe;úìMáî,dða úà ä÷éðéîe;ähnä Bì úòvî, ¥§¨¤¨¦¨¨§©£¨¤¤§¨§©¤¤§©¤¤¥¦¨¤§¨©©©©¦¨

øîva äNBòå.úçà äçôL Bì äñéðëä–úðçBè àG,äôBà àGå,úñaëî àGå;íézL–úìMáî dðéà,dðéàå §¨©¤¤¦§¦¨¦§¨©©¤¤§¨§§©¤¤§©¦¥¨§©¤¤§¥¨

cccc.zlke`e dyer ef ixd:ìëä éøáãì úìëåàå äùåò êëéôì ,äéãé äùòî úçú úåðåæî åð÷úù.xzendàéäù äî åúùà éãé äùòî øúåî úà ùéã÷ä
:ïîöò äéãé äùòî ùéã÷ä àìå ,äéúåðåæîì éåàøä ìò øúåé äùåò.ycwd xne` xi`n 'xàìà ,äëìä ïë ïéàå .íìåòì àá àìù øáã ùéã÷î íãà øáñã

:íìåòì àá àìù øáã ùéã÷î íãà ïéàù ,ïéìåç øîàã øìãðñä ïá ïðçåé 'øë äëìä
dddd.zpgeh:çî÷ä úèìå÷å úñëøôàá åúðúåð ïåâë ,äðéçèä éëøö ìë äðéëî ,íä íéìåãâ íéçø íàå .íéðè÷ íäù ãé ìù íéçøá.zg` dgty el dqipkd

`xephxa yexit

äîeøza úìëBà äMàä ïéà :eøîà ïäéøçà ìL ואפילו – ÆÇÂÅÆÈÀÅÈÄÈÆÆÇÀÈ
נישאו, ולא זמן ätçìהגיע ñðkzL ãò הטעם מבואר בגמרא – ÇÆÄÈÅÇËÈ

ונמצאת  טעות מקח שמקחו ויוברר מום בה ימצא שמא שחוששים
שמא  חכמים חששו  לא ראשונה משנה לפי ברם, בתרומה. אוכלת זרה

בעודה  אלא בתרומה תאכל  שלא ארוסה על גזרו ולא מום, בה ימצא
ולאחותה; לאחיה התרומה מן תאכיל שמא שחששו מפני אביה, בבית

נתחייב  והארוס הואיל נישאו, ולא הנישואין  זמן  משהגיע אבל 
אין  ושוב לבדה, שם שתאכל מקום לה מייחד הוא הרי  במזונותיה

אמרו: הלכך ולאחותה, לאחיה התרומה מן  תאכיל שמא לחשוש
במשנה  כבר שבארנו  כמו  בתרומה" אוכלות נישאו ולא זמן "משהגיע

משנה  לפי  שאף בגמרא, אחרת דעה שיש  (שם), הבאנו וכבר  הקודמת.
שחוששים  משום בתרומה, תאכל שלא ארוסה על  שגזרו הטעם ראשונה

ולא  הזמן  הגיע אם ראשונה שלמשנה אלא מום, בה ימצא שמא
קרובותיו , ידי  על  בודקה הריהו במזונותיה, ונתחייב הואיל  נישאו ,

סוברת, אחרונה משנה אבל  בתרומה; לאכול היא מותרת ולכן 
היא, חיצונית שבדיקה לפי מספיקה, אינה קרובותיו ידי  על שהבדיקה

שלא  פנימי, מום בה ימצא הוא שיישאנה לאחר  שמא חשש יש  ועדיין
אוכלת  זרה ונמצאת טעות, מקח מקחו  והרי לקרובותיו, נראה היה

((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בתרומה

מקשה  תם רבנו  אבל  מברטנורא. הרב פירשה וכן רש"י . לפי  משנתנו בארנו 
מפרש  ולפיכך  זה. כפירוש משמע במשנתנו  הלשון שאין  רש"י , של פירושו  על 
אוכלת  הריהי נישאה, ולא זמן הגיע אם ראשונה, משנה שלפי תם, רבנו 
בחיי כבר ואכלה הואיל לייבום, ונזדקקה הארוס שמת לאחר אפילו  בתרומה
בתרומה. מאכילה היבם אין בעלה, בפני  עדיין אכלה לא אם ברם, הארוס.

כאן : ששנינו lik`nוזהו  epi` maidהאירוסין מן  שנתאלמנה אשה כלומר –
שלא  זמן כל בתרומה, אותה מאכיל  היבם אין  בתרומה, אכלה לא ועדיין 
מחמת  אכלה שלא מאחר  הרי  אחיו. מכוח באה הייבום וזיקת שהואיל  ייבמה,
הרישא: את לפרש מוסיפה המשנה והנה אוכלת. אינה מחמתו  אף אחיו,
lrad ipta olek elit`e ,maid ipta miycg dyye lrad ipta miycg dyy dzyr"

,"dnexza zlke` dpi` ...maid ipta cg` mei xqg שאם המשנה, מלשון  ומשמע
הריהי בחייו , תרומה ואכלה הארוס, בחיי  חודש עשר שנים כל שהתה אמנם
– אינו  משנתנו  דין  מקום מכל  יבם. שומרת כשהיא מותו  לאחר אף אוכלת
אוכלת  יבם שומרת כל התורה מן  אבל מדרבנן, אלא – תם רבנו  לשיטת
אמרה  כספו " "קניין בגמרא: שדרשו  ומה לכהן, הייבום זיקת משום בתרומה
אסמכתא  אלא אינה זו  דרשה – הוא אחיו של  קניינו  יבם ושומרת תורה,

ברם, dpey`x"בלבד . dpyn ef"הקוד במשנה ששנינו  מה כלומר: ובמשנתנו,– מת
ונזקקה  הארוס מת ואפילו בתרומה, אוכלות נישאו  ולא הזמן שמשהגיע
לאכול מוסיפה היא הרי  בעלה, בחיי  בתרומה אכלה שכבר מאחר  לייבום,

ראשונים. במשנת נישנה  זה כל – היבם זיקת משום lyאף oic zia la`"
,"dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dy`d oi` :exn` odixg`שאין הדין והוא

שנו וכן אחיו. בחיי  אכלה ואפילו שתתייבם, עד בתרומה אוכלת היבמה
בתרומה  אוכלת האשה אין  אמרו: רבותינו אבל  ראשונה. משנה "זו  בתוספתא:

שתיבעל " עד היבמה ולא לחופה שתיכנס xeaicעד  ,` ,gp zeaezk zetqez)
.(zvaewn dhiy ;"aeh mei zetqez" oiire ;"elit`e" ligznd

:mixacd mekiqa.תם רבנו ושיטת רש"י  שיטת משנתנו : בפירוש הן שיטות שתי 
i"yx zhiyl,בתרומה מאכיל היבם אין אחרונה למשנה בין  ראשונה למשנה בין 

בעלה. בחיי  אכלה mzואפילו epax zhiyl למשנה ראשונה משנה בין הבדל יש
שומרת  ראשונה משנה שלפי  היבם, לגבי  אף אלא הארוס לגבי  רק לא אחרונה
משנה  לפי ורק בתרומה, מאכילה הייבם אף בעלה בחיי בתרומה שאכלה יבם
שיכנוס  עד  בעלה, בחיי  שאכלה פי  על  אף בתרומה, מאכילה היבם אין אחרונה

יבמתו. את

i p y m e i
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ונחלקו זה. תמורת זה נתקנו ידיה במעשה וזכותו  אשתו  במזונות הבעל חיוב
עיקר  ידיה שמעשה או מזונות, תחת ידיה מעשה ותיקנו עיקר  המזונות אם הדיעות
נלמדים  ואף עיקר, שהמזונות היא ההלכה אבל  ידיה. מעשה תחת מזונות ותיקנו

שדרשו : יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה בתורה: שנאמר ממה אלוdx`yהם
מלאכתה  ששכר  כלומר מזונות, תחת ידיה מעשה תיקנו  שחכמים ומכאן  מזונות,

לה נותן  שהוא המזונות תמורת לבעלה הוא האשה zetqez"eשל  `xephxa oiir)
("aeh mei לה) חכמים וקצבו  ט):. משנה mirlqלן yng lwyn ?dyer `id dn.' וכו

זה הרי למזונותיה הראוי  על יתיר  עושה שהאשה xומה z e n ואף ידיה; מעשה
תמורת לבעלה הוא sהמותר q k d r nכלהלן) שבוע כל  לצרכיה לה נותן שהוא

תחת  ידיה מעשה תיקנו וחכמים עיקר , שהמזונות האמור, יסוד  על – ט). משנה
לוותר  היא שרשאית כלומר  עושה", ואיני  ניזונת "איני  לומר : אשה יכולה מזונות,

שלה. הוא ידיה ומעשה מזונותיה, על לבעלה

BzLà éãé äNòî Léc÷näאשתי ידי  מעשה הבעל: שאמר  – ÇÇÀÄÇÂÅÀÅÄÀ
למקדש , קודש  úìëBàåיהא äNBò Bæ éøä שאם מבואר, בגמרא – ÂÅÈÀÆÆ

לעצמה  עושה היא הרי עושה", ואיני  ניזונת "איני אשתו: אמרה

להקדישו . הבעל ברשות ידיה מעשה ואין  משלה, –øúBnäואוכלת ÇÈ
עוסקת שמשנתנו מבואר, dlבגמרא dlrn epi`e zepefn dl dlrna"

,"dikxvl sqk drnשל ולא שלה הוא ידיה מעשה מותר  זה שבכגון
אמנם  קודש, יהא אשתי  ידי מעשה מותר  הבעל: אמר  ואם בעלה,

לאחר אבל ברשותו; אינו שהרי  פיו, על  קדוש המותר אין  בחייה
ידיה, מעשה מותר  את ואף נכסיה, את יורש  והבעל  מתה, שאשתו

Lc÷ä :øîBà øéàî éaø, מאשתו בירושה לו  שנפל  המותר  – ÇÄÅÄÅÆÀÅ
מקדיש אדם סובר : מאיר  שרבי  הקודמים, דבריו  פי על  הקדש הוא הרי

מותר הבעל שהקדיש  שבשעה פי  על אף כלומר לעולם, בא שלא דבר
חל מקום מכל לעולם, בא שלא דבר  זה היה אשתו, של ידיה מעשה

הקדש. שם ïélçעליו :øîBà øìcðqä ïðçBé éaøשנפל המותר – ÇÄÈÈÇÇÀÀÈÅËÄ
בא  שלא דבר  מקדיש אדם שאין  הקדש , ולא חולין  הוא בירושה לו 

ב"מותר" הסנדלר  יוחנן ורבי מאיר  רבי  מחלוקת נקטה משנתנו לעולם.
הדין  והוא הקדש; שהוא מאיר רבי סובר במותר שאפילו  לרבותא,

הסנדל יוחנן  ורבי מאיר  רבי  בו שנחלקו  ידיה, מעשה dkldeר.במקדיש
.xlcpqd opgei iaxk

ה ה נ ש מ ר ו א ב

את  לפרוט משנתנו באה לבעלה, הוא האשה של ידיה שמעשה שלמדנו  לאחר 
שבע  מונה שמשנתנו במפרשים, ומבואר לבעלה. לעשות האשה שחייבת המלאכות
צריכה  המשנה אין  וכדומה, הכוס כמזיגת קטנות, מלאכות אבל  גדולות, מלאכות

zvaewn).להשמיענו  dhiy)

dìòáì äNBò äMàäL úBëàìî elà:הבית לצרכי –úðçBè ÅÀÈÆÈÄÈÈÀÇÂÈÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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dða úà ä÷éðéî;GLL–ähnä Bì úòvî dðéà,øîva äNBò dðéàå;òaøà–àøãzwa úáLBé.øæòéìà éaø ¥¦¨¤§¨¨¥¨©©©©¦¨§¥¨¨©¤¤©§©¤¤©©¤§¨©¦¡¦¤¤
øîBà:úBçôL äàî Bì äñéðëä elôà–øîva úBNòì dôBk,änæ éãéì äàéáî äìhaäL.ïa ïBòîL ïaø ¥£¦¦§¦¨¥¨§¨¨©£©¤¤¤©©¨¨§¦¨¦¥¦¨©¨¦§¤

ìàéìîbøîBà:äëàìî úBNòlî BzLà úà øécnä óà–dúaúk ïzéå àéöBé,íeîòL éãéì äàéáî äìhaäL. ©§¦¥¥©©©¦¤¦§¦©£§¨¨¦§¦¥§ª¨¨¤©©¨¨§¦¨¦¥¦£
Âähnä LéîLzî BzLà úà øécnä–éànL úéaíéøîBà:úBúaL ézL;ìlä úéáeíéøîBà:úçà úaL. ©©¦¤¦§¦©§¦©¦¨¥©©§¦§¥©¨¥¦¥§¦©¨©©

úeLøa àHL äøBz ãeîìúì ïéàöBé íéãéîìzä–GLíBé íéL;íéìòBtä–úçà úaL.äøBza äøeîàä äðBòä: ©©§¦¦§¦§©§¨¤¦§§¦©£¦©¨©©¨¨¨£¨©¨
ïéìihä–Bé ìëaí;íéìòBtä–úaMa íézL;íéønçä–úaMa úçà;íéìnbä–ì úçàGLíBé íéL; ©©¨¦§¨©£¦§©¦©©¨©©¨¦©©©©¨©©¨¦©©¦§¦

íéðtqä–ì úçàíéLãç äML;éøácøæòéìà éaø. ©©¨¦©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤
Êdìòa ìò úãøBnä–úaMa ïéøðéc äòáL dúaúkî dì ïéúçBt.äãeäé éaøøîBà:ïé÷éòtøè äòáL.ãò ©¤¤©©£¨£¦¨¦§ª¨¨¦§¨¦¨¦©©¨©¦§¨¥¦§¨©§§¦¦©

:úçà äçôù íäá úåð÷ì éãë íéñëð åà úåòî.`xczwa zayeiúòöîå ñåëä úà åì úâæåî ë"ôòàå ïàëìå ïàëì åúåçéìùá úëìåä äðéàå äçåðî àñë ìò
:ãáìá åúùàá àìà äùàá íäá íéùîúùî ïéà åìà úåëàìîù åéìâøå åéãé åéðô åì úöçåøå äèîä úà åì.menryááì ïåäîúáå íåâøú .äìäá(ç"ë íéøáã)

,àëéì íåîòù éãéì ,àëéà äîæ éãéìã ÷åçöä éðéîá ú÷çùî àìà äìèá äðéàù äùàá éåä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøå øæòéìà 'øã åäééúâåìôå .àáì úåîéîòùáå
:øæòéìà 'øë äëìäå .éøîâì ìèáå ääåúå áùåéá àìà íåîòù ïéàù

eeee.dhnd yinyzn ezy` z` xicndáéúëã ,äì ãáòåùî àäã ,àøñúî àì ,êéìò øåñà éùéîùú úàðä ìáà .éìò êùéîùú úàðä øñàé øîàù ïåâë
(à"ë úåîù):òøâé àì äúðåòå.zezay izy mixne` y"a:íéòåáù äàîèù äá÷ð úãìåéá åðéöî ïëù ,ïéúîú úåúáù éúù äøéãä íàzay mixne` d"ae

.zg`ùã éãéî àåäù äãðî ,çéëùã éãéî àåäã äøéãîå åúùà ìò íãà ñòåëù ñòëä ,çéëùã éãéî ïðéøîâå .äòáù äàîèù äãðá åðéöî ïëùé÷åôàì .çéë
àìéîîã äãð é÷åôàì .äì äàá åãé ìòù äãéìî ,úåäùì äì íøåâ àåäù ùéàä øãð ,äì íøâ àåäã éãéî ïðéøîâ éøáñ ù"áå .éàä éìåë çéëù àìã äãéì
äùùì åúðåòù ïôñ åà íåé íéùìùì åúðåòù ìîâ äéä åìéôàå ,äáåúë ïúéå àéöåé éàîù úéáì úåúáù éúù åà ììä úéáì úçà úáù ìò øúåéå .äì éúà÷

:íéùãç.mei miyly 'eke micinlz:íéîëçë äëìäå ,íéðù ùìùå íéúù åìéôà íéøîåàå äéìò ïðáø éâéìôå .àéä øæòéìà 'ø ïéúéðúîå.miliihdíäì ïéàù
:äøåçñ àìå äëàìî.mixngd:äàåáú àéáäì íéøôëì íéàöåéù.milnbd:÷åçø íå÷îî íéìîâä ìò úåìéáç ïéàéáî.miptqdéîå .ìåãâä íéì íéùøôîä

áëòì äìåëé äùàä ïéàù ,äøåú ãåîìúî õåç ,åéìò úáëòî åúùà ä÷åçø åúðåòù úåðîåà ìòá úåùòéì ù÷áå äáåø÷ åúðåòù úåðîåà ìòá åúìçúá äéäù
:íëç ãéîìú äùòéé àìù ìòåô åà ìééè äéäù äìòá ìò

ffff.zcxend:úãøåîë äì ïðéðééã àìå äëàìî úåùòì äúåà ïéôåë äëàìîî ìáà .ùéîùúî.oiwirtrxhúåøåòù äðåîùå íéòáøà ì÷ùî àåä ÷éòôøè ìë

`xephxa yexit

לריחיים  הטחינה צרכי כל מכינה או קטנים, שהם יד  של בריחיים –
פת,äôBàåגדולים, –úñaëîe;הבגדים את –úìMáî את – ÀÈÀÇÆÆÀÇÆÆ

dðaהתבשילים, úà ä÷éðéîeאחרת מאשה בנו לא אבל ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;– ÅÄÈÆÀÈ
ähnäהרהרהרהר""""ןןןן);););); Bì úòvî,ובכסתות בכרים –øîva äNBòå– ÇÇÇÇÄÈÀÈÇÆÆ

ט). (משנה להלן המבואר Bìבשיעור äñéðëä,אביה מבית אשתו , – ÄÀÄÈ
úçà äçôL,אחת שפחה לקנות כדי נדוניה או –,úðçBè àG ÄÀÈÇÇÆÆ

úñaëî àGå ,äôBà àGå הללו המלאכות את עושה האשה אין  – ÀÈÀÀÇÆÆ
אותן; עושה שפחתה אלא מרובה שתיíézLשטרחתן לו הכניסה – ÀÇÄ

dðaשפחות, úà ä÷éðéî dðéàå ,úìMáî dðéàעל נוסף – ÅÈÀÇÆÆÀÅÈÅÄÈÆÀÈ
עושה; שאינה הקודמות שפחות,GLLהמלאכות שלש  לו  הכניסה – È

øîva äNBò dðéàå ,ähnä Bì úòvî dðéà אינה כלומר – ÅÈÇÇÇÇÄÈÀÅÈÈÇÆÆ
היא  עושה אבל במשנה, שנימנו  המלאכות משבע אחת אף עושה

שבבית; קטנות שפחות,òaøàמלאכות ארבע לו הכניסה –úáLBé ÇÀÇÆÆ
àøãzwa שאף כלומר  בו, לישב חשובות נשים שדרך  במושב – ÇÇÆÀÈ

ישנן  כן פי  על  שאף מבואר , בגמרא עושה. אינה קטנות מלאכות

את  לו  למזוג כגון חיבה, משום לבעלה עושה אשה שכל מלאכות
וכדומה אאאא).).).).הכוס סאסאסאסא,,,, äñéðëä((((כתובות כתובות כתובות כתובות  elôà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÂÄÄÀÄÈ

øîva úBNòì dôBk ,úBçôL äàî Bì המיוחדת מלאכה שהיא – ÅÈÀÈÈÇÂÇÆÆ
בטל, תשב שלא änæלנשים, éãéì äàéáî äìhaäLלידי – ÆÇÇÈÈÀÄÈÄÅÄÈ

BzLàפריצות. úà øécnä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÇÄÆÄÀ
äëàìî úBNòlî מאשתו ליהנות שלא בנדר  עצמו על האוסר  – ÄÇÂÀÈÈ
מלאכה, תעשה dúaúkאם ïzéå àéöBé וליתן לגרשה הוא חייב – ÄÀÄÅÀËÈÈ

כתובתה, כסף íeîòLלה éãéì äàéáî äìhaäL שיגעון לידי – ÆÇÇÈÈÀÄÈÄÅÄÂ
((((רשרשרשרש""""יייי).).).).

i y i l y m e i
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" דין בה שנישנה הקודמת, המשנה באה xicndאגב מלאכה", מלעשות אשתו  את
" דין  ללמד במצוות xicndמשנתנו לדון ומוסיפה המיטה", מתשמיש  אשתו את

בכלל. "עונה"

ähnä LéîLzî BzLà úà øécnäבנדר עצמו על  שאסר  – ÇÇÄÆÄÀÄÇÀÄÇÄÈ

אסורה  תהא תשמישך הנאת שאמר : כגון  אשתו , של תשמישה הנאת
עליה, חל  האיסור  אין תשמישו, הנאת אשתו  על  אסר  אם אבל עלי;

שנאמר לה, משועבד הוא יייי):):):):שהרי  כאכאכאכא,,,, יגרע";((((שמותשמותשמותשמות לא "ועונתה
úBúaL ézL :íéøîBà éànL úéa,שבועות שתי  לו תמתין – ÅÇÇÀÄÀÅÇÈ

כתובתה; לה ויתן  יגרשנה בנדרו, עומד הוא אם מכן úéáeÅולאחר
úçà úaL :íéøîBà ìlä מכן ולאחר לו, תמתין  אחד  שבוע – ÄÅÀÄÇÈÇÇ

לגרשה מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).חייב zezayויש  izy :mixne` i`ny zia
כתובה  ויתן  יוציא יותר , ואם תמתין; שבתות, שתי הדירה אם –

שבית ((((רשרשרשרש""""יייי).).).). בגמרא, מבואר הלל  ובית שמאי בית של המחלוקת טעם
למדים  הלל ובית שבועיים, שטמאה נקבה, מיולדת למדים שמאי

שטומאתה dxezd)מנידה, on)ימים ב ב ב ב ))))שבעה סא סא סא סא ,,,, íéãéîìzäÇÇÀÄÄ.((((כתובות כתובות כתובות כתובות 
תורה, ללמוד ההולכים נשואים תלמידים –äøBz ãeîìúì ïéàöBéÀÄÀÇÀÈ

אחרת, לעיר  –úeLøa àHL של לתקופה נשיהם, –GLíBé íéL ÆÄÀÀÄ
שמבט  פי  על  אף עונתן ;– בזה לעבודה íéìòBtäלים יוצאים – ÇÂÄ

למשך נשיהם, ברשות שלא אחרת úçàלעיר  úaLאחד שבוע – ÇÈÇÇ
äøBzaבלבד . äøeîàä äðBòä בתורה האמורה עונה מצוות – ÈÈÈÂÈÇÈ

יייי):):):): כא כא כא כא ,,,, rxbi",((((שמות שמות שמות שמות  `l dzpere": כדלהלן אדם ïéìihäזמנה בני  – ÇÇÈÄ
ומעונגים בריאים והם ממלאכה, íBé((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),הבטלים ìëa;עונתם – ÀÈ

íéìòBtä,בעירם במלאכה העוסקים –úaMa íézL פעמיים – ÇÂÄÀÇÄÇÇÈ
הסמוכים,íéønçäבשבוע; למקומות בחמוריהם סחורה המוליכים – ÇÇÈÄ

úaMa úçà;בשבוע פעם –íéìnbä גמליהם עם ההולכים – ÇÇÇÇÈÇÇÈÄ
רחוקים, GLìלמקומות úçàíBé íéL;בחודש פעם –íéðtqä ÇÇÄÀÄÇÇÈÄ

רב, זמן  לבתיהם מחוץ השוהים –íéLãç äMLì úçà פעם – ÇÇÀÄÈÃÈÄ
שנה; øæòéìàלחצי  éaø éøác–eixack dklde,ברם העונה; בזמני  ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

לתלמוד הם שיוצאים וסוברים, חכמים עליו  חולקים התלמידים בענין

שנים, ולשלוש לשנתיים אפילו  נשיהם ברשות שלא dkldתורה oke
ידידידיד,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' בבבב).).).).((((רמברמברמברמב""""םםםם
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dìòa ìò úãøBnä, מתשמיש בעלה את שמונעת –dì ïéúçBt ÇÆÆÇÇÂÈÂÄÈ
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úçBt àeä éúî?dúaúk ãâðk ãò.éñBé éaøøîBà:CìBäå úçBt àeä íìBòì,íB÷nî äMøé dì ìtz ànL ¨©¥©§¤¤§ª¨¨©¦¥¥§¨¥§¥¤¨¦Ÿ¨§ª¨¦¨
øçà,äpîéä äáBb.BzLà ìò ãøBnä ïëå–GL dúaúk ìò dì ïéôéñBîúaMa ïéøðéc äL.äãeäé éaøøîBà: ©¥¤¥¤¨§¥©¥©¦§¦¦¨©§ª¨¨§¨¦¨¦©©¨©¦§¨¥
GLïé÷éòtøè äL. §¨©§§¦¦
ÁLéìL éãé ìò BzLà úà äøLnä–ïéhç ïéa÷ éðMî dì úçôé àG,íéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà.øîàéaø ©©§¤¤¦§©§¥¨¦¦§Ÿ¨¦§¥©¦¦¦¥©§¨¨©¦§¦¨©©¦

éñBé:àlà íéøBòN dì ÷ñt àGìàòîLé éaø,íBãàì Ceîñ äéäL.úéðè÷ á÷ éöç dì ïúBðå,ïîL âG éöçå, ¥¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨¨¤¡§¥¨£¦©¦§¦©£¦¤¤
äìác äðî Bà úBøâBøb á÷å;Bì ïéà íàå–øçà íB÷nî úBøt ïúnòì ÷ñBt.hî dì ïúBðåä,õtî,úìöçîe. §©§§¨¤§¥¨§¦¥¥§ª¨¨¥¦¨©¥§¥¨¦¨©¥©£¤¤

dLàøì ätk dì ïúBðå,äéðúîì øBâçå,ãòBîì ãòBnî íéìòðîe,ì äðMî æeæ íéMîç ìL íéìëåäðL.ïéðúBð ïéàå §¥¨¦¨§Ÿ¨©£§¨§¤¨¦§¨¦¦¥§¥§¥¦¤£¦¦¦¨¨§¨¨§¥§¦
dì,änçä úBîéa íéLãç àG,íéîLbä úBîéa íé÷çL àGå,íéîLbä úBîéa æeæ íéMîç ìL íéìk dì ïúBð àlà, ¨£¨¦¦©©¨§§¨¦¦©§¨¦¤¨¥¨¥¦¤£¦¦¦©§¨¦

änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå,dlL íé÷çMäå. §¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§©§¨¦¤¨
Ëdkøöì óñk äòî dì ïúBð,úaL éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå.dkøöì óñk äòî dì ïúBð ïéà íàå– ¥¨¨¨¤¤§¨§¨§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤§¨§¨

:óñë ìù úåéðåðéá úåøåòù äøùò ùù ïåîëøã ìëù í"äàøã éáøòá ïéøå÷ù íéðåîëøã äùìù ì÷ùîë ,óåøö óñë ìù.dzaezk cbpk cräì ïúåð ë"çàå
:äðîî íãéñôäìå äéáà úéáî äì åìôðù íéñëðä ìò úåçôì éãë äúåà ääùî åðéà ìáà .äáåúë àìá äàöåéå èâ.mixpic dyly dzaezk lr oitiqen

î òðîð àåäùë äù÷ àøáâã àøòöã íåùîãøåî àåäùëå ,ïéøðéã äòáù äì ïéúçåô åúøòöîå úãøåî àéäùë êëéôì ,àúúàã àøòöî øúåé ùéîùúä ï
úåùøãî éúáå úåéñðë éúáá åæ øçà åæ úåúáù òáøà äéìò ïéæéøëî åéäéù åðîðå åøæç àøîâá ïðéøîà úãøåîã àëéäå .íéøðéã 'â àìà äì ïéôéñåî ïéà äøòöîå
åìéôàå äãð åìéôàå äàåùð úçàå äñåøà úçà ,ïìåë úà úãñôä äðî äàî êéúáåúë åìéôàù úòãåé éåä ïéã úéáî äì ïéçìåùå äìòáá äãøî úéðåìô øîåàå
àöú äãøîá äãîò íàå ,äæøëää äîìù øáëù äúåà ïéòéãåî äæøëä øçàå ,äéìò æéøëäì íéöåøù äì íéòéãåî äæøëä íãå÷å .íáé úøîåù åìéôàå äìåç

:äáåúë àìá
gggg.yily ici lr ezy` z` dxyndäìåãâ äøë íäì äøëéå íåâøú .åîò úìëåà äðéàå ñåôåøèåôà éãé ìò äéúåðåæî ïúåðù('å 'á íéëìî):àúåøéù ,`l

.dl zegti:òåáùá.mixery dl wqt `l,íéèçä ïî íéìôë.mec`l jenq didy l`rnyi 'x `l`:øúåéá úåòø íéøåòùä íùù.dliacúåñåøã íéðàú
:äãîá àìå ì÷ùîá úåøëîðå ìåâéòá.utn:úìöçîî êø.dtikéòö:ãçà ó.crenl crenn milrpne:íéìâø ùìù ìëì íéùãç íéìòðî.miycgíéù÷

:íéîùâä úåîéá äì íéôéå ,íéîç íäù éôì äîçä úåîéá äì.dly miwgyde:äúãð éîéá ïäá äñëúîù éðôî ,íéùãç äì äð÷éùë óà
hhhh.sqk drn dl ozep:íéðè÷ íéøáã êøåöì úáù ìëá.zay ilil enr zlke`eéìù éãé ìò äéúåðåæî úúì ìåëé íéîéä øàù ìëáã â"òà,äöøé íà ù
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úaMa ïéøðéc äòáL dúaúkî,במרדה שעומדת שבוע כל – ÄÀËÈÈÄÀÈÄÈÄÇÇÈ
דינרים. שבעה מכתובתה לה äòáLמנכים :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÈ

ïé÷éòtøè.דינר חצי  הוא טרפעיק –úçBt àeä éúî ãòעד – ÇÀÀÄÄÇÈÇÅ
מכתובתה? לה ופוחת אותה משהה הוא dúaúkמתי ãâðk ãò– ÇÀÆÆÀËÈÈ

כתובה. בלא ותצא יגרשנה ואז כלום, מכתובתה לה יישאר שלא עד 

אביה. מבית לה שנפלו מנכסיה לה לפחות כדי  אותה משהה אינו  אבל 
CìBäå úçBt àeä íìBòì :øîBà éñBé éaøהבעל רשאי – ÇÄÅÅÀÈÅÀÅ

במרדה, עומדת שהיא זמן  כל  לה, פוחת והוא לגרשה, ולא להשהותה
מנכסיה, øçàאפילו íB÷nî äMøé dì ìtz ànL גם שאם – ÆÈÄÙÈÀËÈÄÈÇÅ

שמרדה, לאחר בירושה נכסים לה äpîéäיפלו  äáBbכשיעור – ÆÅÆÈ
למעלה. BzLàהאמור ìò ãøBnä ïëå מצוות לקיים רוצה שאינו – ÀÅÇÅÇÄÀ

GLעונה, dúaúk ìò dì ïéôéñBîúaMa ïéøðéc äL מחייבים – ÄÄÈÇÀËÈÈÀÈÄÈÄÇÇÈ
שלושה  במרדו, שעומד  שבוע כל  כתובתה, על  להוסיף הבעל  את

בגט, רוצה היא ואם לגרשה.דינרים; אותו  øîBà:כופים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
GLïé÷éòtøè äL לשבו וחצי דינר לה מוסיפים מבואר,– בגמרא ע. ÀÈÇÀÀÄÄ

האשה, של מצערה מרובה מתשמיש , נמנע כשהוא הבעל של שצערו
בגמרא: מובא כן  המורד. של  מעונשו גדול המורדת של  עונשה לפיכך

זו: אחר  זו שבתות ארבע עליה מכריזין  שיהו  ונימנו, חזרו  "רבותינו 
שאפילו  יודעת הוי הדין: מבית לה ושולחים בבעלה, מרדה פלונית

ההכרזה  קודם לה ומודיעים כולן ". את הפסדת מנה מאה כתובתך 
נשלמה  שכבר לה מודיעים ההכרזה ואחרי  עליה, להכריז שעומדים

כתובה בלא תצא במרדה, עמדה ואם בבבב).).).).ההכרזה, סג סג סג סג ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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äøLnä– המפרנס כלומר  המאכיל, –LéìL éãé ìò BzLà úà ÇÇÀÆÆÄÀÇÀÅÈÄ
על כסותה וצרכי  מזונותיה לה נותן  אלא עמה, אוכל  הבעל  שאין –

לכך הסכימה שהיא וכגון אחר, dì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ידי  úçôé àGלכל – ÄÀÙÈ
ïéhçשבוע, ïéa÷ éðMî ביצים ושמונה ארבעים של  נפח כמידת – ÄÀÅÇÄÄÄ

,(mixhil 2Îk ,mivia 24 `ed awd),לשבוע סעודות עשרה שש כדי שהם

ועניים, אורחים לצורך  והשאר  לצרכה, יום לכל סעודות Bàשתי
íéøBòN ïéa÷ äòaøàî.החיטים כמידת כפליים –éaø øîà ÅÇÀÈÈÇÄÀÄÈÇÇÄ

íéøBòN dì ÷ñt àG :éñBéמחיטים כפולה במידה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ÅÈÇÈÀÄ
íBãàì Ceîñ äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ששם אדום, לארץ – ÆÈÇÄÄÀÈÅÆÈÈÈÆÁ

כל רעות השעורים שאין מקומות בשאר  אבל  ביותר ; רעות השעורים

הדין. בית ראות כפי  אלא כפליים לה נותן  אינו éöçכך, dì ïúBðåÀÅÈÂÄ
úéðè÷ á÷,ואפונים פולים כגון –ïîL âG éöçå לאכילה – ÇÄÀÄÇÂÄÆÆ

úBøâBøbולהדלקה, á÷å,יבשות תאנים –äðî Bà מאה משקל – ÀÇÀÀÈÆ
– בערך ) גרם (כ-400 במשקל ;äìácדינר הנמכרות דרוסות, תאנים – ÀÅÈ

Bì ïéà íàå,דבלה או  גרוגרות –íB÷nî úBøt ïúnòì ÷ñBt ÀÄÅÅÀËÈÈÅÄÈ
øçà. אחר ממין פירות כנגדן  לה קוצץ –õtî ,ähî dì ïúBðå ÇÅÀÅÈÄÈÇÅ

גומא, של  מצע –úìöçîe משכב לצרכי אלו כל קנים; של  – ÇÂÆÆ
dLàøìומושב. ätk dì ïúBðå,צעיף –äéðúîì øBâçå– ÀÅÈÄÈÀÙÈÇÂÀÈÀÆÈ

מלאכתה, בשעת בו  ãòBîìלחגור ãòBnî íéìòðîe ומנעלים – ÄÀÈÄÄÅÀÅ
הרגלים, משלשת רגל  בכל חדשים,íéìëåחדשים בגדים –ieeya ÀÅÄ
äðLì äðMî æeæ íéMîç ìL.שנה כל –,dì ïéðúBð ïéàå ÆÂÄÄÄÈÈÀÈÈÀÅÀÄÈ

änçä úBîéa íéLãç àGלפי הקיץ, בימות חדשים בגדים לא – ÂÈÄÄÇÇÈ
הרבה, íé÷çLשמחממים àGå,שנשתחקו בגדים –úBîéa ÀÀÈÄÄ

íéîLbä,למדי מחממים שאינם –ìL íéìk dì ïúBð àlà ÇÀÈÄÆÈÅÈÅÄÆ
íéîLbä úBîéa æeæ íéMîç חמישים במחיר חדשים בגדים – ÂÄÄÄÇÀÈÄ

הגשמים, בימות ïäéúBàìáaזוז  äqkúî àéäå שבלו בבגדיה – ÀÄÄÀÇÈÄÀÈÅÆ
–dlL íé÷çMäå ,änçä úBîéa בגדים לה כשנותן  אף – ÄÇÇÈÀÇÀÈÄÆÈ

בגדיה  היינו השחקים, את לו  מחזירה היא אין  הגשמים, בימות חדשים
טומאתה. בימי בהם מתכסה שהיא מפני  שנשתחקו , הישנים
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הבעל. ידי  על האשה צרכי בסיפוק ללמד מוסיפה משנתנו 

dì ïúBð,שבוע בכל לאשתו, הבעל –óñk äòî,הדינר שישית – ÅÈÈÈÆÆ
dkøöì;קטנות להוצאות –éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå ÀÈÀÈÀÆÆÄÄÅÅÇÈÀÅÅ
úaL במשנה ששנינו כפי שליש, ידי  על אשתו  את המשרה אף – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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dða úà ä÷éðéî;GLL–ähnä Bì úòvî dðéà,øîva äNBò dðéàå;òaøà–àøãzwa úáLBé.øæòéìà éaø ¥¦¨¤§¨¨¥¨©©©©¦¨§¥¨¨©¤¤©§©¤¤©©¤§¨©¦¡¦¤¤
øîBà:úBçôL äàî Bì äñéðëä elôà–øîva úBNòì dôBk,änæ éãéì äàéáî äìhaäL.ïa ïBòîL ïaø ¥£¦¦§¦¨¥¨§¨¨©£©¤¤¤©©¨¨§¦¨¦¥¦¨©¨¦§¤

ìàéìîbøîBà:äëàìî úBNòlî BzLà úà øécnä óà–dúaúk ïzéå àéöBé,íeîòL éãéì äàéáî äìhaäL. ©§¦¥¥©©©¦¤¦§¦©£§¨¨¦§¦¥§ª¨¨¤©©¨¨§¦¨¦¥¦£
Âähnä LéîLzî BzLà úà øécnä–éànL úéaíéøîBà:úBúaL ézL;ìlä úéáeíéøîBà:úçà úaL. ©©¦¤¦§¦©§¦©¦¨¥©©§¦§¥©¨¥¦¥§¦©¨©©

úeLøa àHL äøBz ãeîìúì ïéàöBé íéãéîìzä–GLíBé íéL;íéìòBtä–úçà úaL.äøBza äøeîàä äðBòä: ©©§¦¦§¦§©§¨¤¦§§¦©£¦©¨©©¨¨¨£¨©¨
ïéìihä–Bé ìëaí;íéìòBtä–úaMa íézL;íéønçä–úaMa úçà;íéìnbä–ì úçàGLíBé íéL; ©©¨¦§¨©£¦§©¦©©¨©©¨¦©©©©¨©©¨¦©©¦§¦

íéðtqä–ì úçàíéLãç äML;éøácøæòéìà éaø. ©©¨¦©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤
Êdìòa ìò úãøBnä–úaMa ïéøðéc äòáL dúaúkî dì ïéúçBt.äãeäé éaøøîBà:ïé÷éòtøè äòáL.ãò ©¤¤©©£¨£¦¨¦§ª¨¨¦§¨¦¨¦©©¨©¦§¨¥¦§¨©§§¦¦©

:úçà äçôù íäá úåð÷ì éãë íéñëð åà úåòî.`xczwa zayeiúòöîå ñåëä úà åì úâæåî ë"ôòàå ïàëìå ïàëì åúåçéìùá úëìåä äðéàå äçåðî àñë ìò
:ãáìá åúùàá àìà äùàá íäá íéùîúùî ïéà åìà úåëàìîù åéìâøå åéãé åéðô åì úöçåøå äèîä úà åì.menryááì ïåäîúáå íåâøú .äìäá(ç"ë íéøáã)

,àëéì íåîòù éãéì ,àëéà äîæ éãéìã ÷åçöä éðéîá ú÷çùî àìà äìèá äðéàù äùàá éåä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøå øæòéìà 'øã åäééúâåìôå .àáì úåîéîòùáå
:øæòéìà 'øë äëìäå .éøîâì ìèáå ääåúå áùåéá àìà íåîòù ïéàù

eeee.dhnd yinyzn ezy` z` xicndáéúëã ,äì ãáòåùî àäã ,àøñúî àì ,êéìò øåñà éùéîùú úàðä ìáà .éìò êùéîùú úàðä øñàé øîàù ïåâë
(à"ë úåîù):òøâé àì äúðåòå.zezay izy mixne` y"a:íéòåáù äàîèù äá÷ð úãìåéá åðéöî ïëù ,ïéúîú úåúáù éúù äøéãä íàzay mixne` d"ae

.zg`ùã éãéî àåäù äãðî ,çéëùã éãéî àåäã äøéãîå åúùà ìò íãà ñòåëù ñòëä ,çéëùã éãéî ïðéøîâå .äòáù äàîèù äãðá åðéöî ïëùé÷åôàì .çéë
àìéîîã äãð é÷åôàì .äì äàá åãé ìòù äãéìî ,úåäùì äì íøåâ àåäù ùéàä øãð ,äì íøâ àåäã éãéî ïðéøîâ éøáñ ù"áå .éàä éìåë çéëù àìã äãéì
äùùì åúðåòù ïôñ åà íåé íéùìùì åúðåòù ìîâ äéä åìéôàå ,äáåúë ïúéå àéöåé éàîù úéáì úåúáù éúù åà ììä úéáì úçà úáù ìò øúåéå .äì éúà÷

:íéùãç.mei miyly 'eke micinlz:íéîëçë äëìäå ,íéðù ùìùå íéúù åìéôà íéøîåàå äéìò ïðáø éâéìôå .àéä øæòéìà 'ø ïéúéðúîå.miliihdíäì ïéàù
:äøåçñ àìå äëàìî.mixngd:äàåáú àéáäì íéøôëì íéàöåéù.milnbd:÷åçø íå÷îî íéìîâä ìò úåìéáç ïéàéáî.miptqdéîå .ìåãâä íéì íéùøôîä

áëòì äìåëé äùàä ïéàù ,äøåú ãåîìúî õåç ,åéìò úáëòî åúùà ä÷åçø åúðåòù úåðîåà ìòá úåùòéì ù÷áå äáåø÷ åúðåòù úåðîåà ìòá åúìçúá äéäù
:íëç ãéîìú äùòéé àìù ìòåô åà ìééè äéäù äìòá ìò

ffff.zcxend:úãøåîë äì ïðéðééã àìå äëàìî úåùòì äúåà ïéôåë äëàìîî ìáà .ùéîùúî.oiwirtrxhúåøåòù äðåîùå íéòáøà ì÷ùî àåä ÷éòôøè ìë
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לריחיים  הטחינה צרכי כל מכינה או קטנים, שהם יד  של בריחיים –
פת,äôBàåגדולים, –úñaëîe;הבגדים את –úìMáî את – ÀÈÀÇÆÆÀÇÆÆ

dðaהתבשילים, úà ä÷éðéîeאחרת מאשה בנו לא אבל ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;– ÅÄÈÆÀÈ
ähnäהרהרהרהר""""ןןןן);););); Bì úòvî,ובכסתות בכרים –øîva äNBòå– ÇÇÇÇÄÈÀÈÇÆÆ

ט). (משנה להלן המבואר Bìבשיעור äñéðëä,אביה מבית אשתו , – ÄÀÄÈ
úçà äçôL,אחת שפחה לקנות כדי נדוניה או –,úðçBè àG ÄÀÈÇÇÆÆ

úñaëî àGå ,äôBà àGå הללו המלאכות את עושה האשה אין  – ÀÈÀÀÇÆÆ
אותן; עושה שפחתה אלא מרובה שתיíézLשטרחתן לו הכניסה – ÀÇÄ

dðaשפחות, úà ä÷éðéî dðéàå ,úìMáî dðéàעל נוסף – ÅÈÀÇÆÆÀÅÈÅÄÈÆÀÈ
עושה; שאינה הקודמות שפחות,GLLהמלאכות שלש  לו  הכניסה – È

øîva äNBò dðéàå ,ähnä Bì úòvî dðéà אינה כלומר – ÅÈÇÇÇÇÄÈÀÅÈÈÇÆÆ
היא  עושה אבל במשנה, שנימנו  המלאכות משבע אחת אף עושה

שבבית; קטנות שפחות,òaøàמלאכות ארבע לו הכניסה –úáLBé ÇÀÇÆÆ
àøãzwa שאף כלומר  בו, לישב חשובות נשים שדרך  במושב – ÇÇÆÀÈ

ישנן  כן פי  על  שאף מבואר , בגמרא עושה. אינה קטנות מלאכות

את  לו  למזוג כגון חיבה, משום לבעלה עושה אשה שכל מלאכות
וכדומה אאאא).).).).הכוס סאסאסאסא,,,, äñéðëä((((כתובות כתובות כתובות כתובות  elôà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÂÄÄÀÄÈ

øîva úBNòì dôBk ,úBçôL äàî Bì המיוחדת מלאכה שהיא – ÅÈÀÈÈÇÂÇÆÆ
בטל, תשב שלא änæלנשים, éãéì äàéáî äìhaäLלידי – ÆÇÇÈÈÀÄÈÄÅÄÈ

BzLàפריצות. úà øécnä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÇÄÆÄÀ
äëàìî úBNòlî מאשתו ליהנות שלא בנדר  עצמו על האוסר  – ÄÇÂÀÈÈ
מלאכה, תעשה dúaúkאם ïzéå àéöBé וליתן לגרשה הוא חייב – ÄÀÄÅÀËÈÈ

כתובתה, כסף íeîòLלה éãéì äàéáî äìhaäL שיגעון לידי – ÆÇÇÈÈÀÄÈÄÅÄÂ
((((רשרשרשרש""""יייי).).).).
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" דין בה שנישנה הקודמת, המשנה באה xicndאגב מלאכה", מלעשות אשתו  את
" דין  ללמד במצוות xicndמשנתנו לדון ומוסיפה המיטה", מתשמיש  אשתו את

בכלל. "עונה"

ähnä LéîLzî BzLà úà øécnäבנדר עצמו על  שאסר  – ÇÇÄÆÄÀÄÇÀÄÇÄÈ

אסורה  תהא תשמישך הנאת שאמר : כגון  אשתו , של תשמישה הנאת
עליה, חל  האיסור  אין תשמישו, הנאת אשתו  על  אסר  אם אבל עלי;

שנאמר לה, משועבד הוא יייי):):):):שהרי  כאכאכאכא,,,, יגרע";((((שמותשמותשמותשמות לא "ועונתה
úBúaL ézL :íéøîBà éànL úéa,שבועות שתי  לו תמתין – ÅÇÇÀÄÀÅÇÈ

כתובתה; לה ויתן  יגרשנה בנדרו, עומד הוא אם מכן úéáeÅולאחר
úçà úaL :íéøîBà ìlä מכן ולאחר לו, תמתין  אחד  שבוע – ÄÅÀÄÇÈÇÇ

לגרשה מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).חייב zezayויש  izy :mixne` i`ny zia
כתובה  ויתן  יוציא יותר , ואם תמתין; שבתות, שתי הדירה אם –

שבית ((((רשרשרשרש""""יייי).).).). בגמרא, מבואר הלל  ובית שמאי בית של המחלוקת טעם
למדים  הלל ובית שבועיים, שטמאה נקבה, מיולדת למדים שמאי

שטומאתה dxezd)מנידה, on)ימים ב ב ב ב ))))שבעה סא סא סא סא ,,,, íéãéîìzäÇÇÀÄÄ.((((כתובות כתובות כתובות כתובות 
תורה, ללמוד ההולכים נשואים תלמידים –äøBz ãeîìúì ïéàöBéÀÄÀÇÀÈ

אחרת, לעיר  –úeLøa àHL של לתקופה נשיהם, –GLíBé íéL ÆÄÀÀÄ
שמבט  פי  על  אף עונתן ;– בזה לעבודה íéìòBtäלים יוצאים – ÇÂÄ

למשך נשיהם, ברשות שלא אחרת úçàלעיר  úaLאחד שבוע – ÇÈÇÇ
äøBzaבלבד . äøeîàä äðBòä בתורה האמורה עונה מצוות – ÈÈÈÂÈÇÈ

יייי):):):): כא כא כא כא ,,,, rxbi",((((שמות שמות שמות שמות  `l dzpere": כדלהלן אדם ïéìihäזמנה בני  – ÇÇÈÄ
ומעונגים בריאים והם ממלאכה, íBé((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),הבטלים ìëa;עונתם – ÀÈ

íéìòBtä,בעירם במלאכה העוסקים –úaMa íézL פעמיים – ÇÂÄÀÇÄÇÇÈ
הסמוכים,íéønçäבשבוע; למקומות בחמוריהם סחורה המוליכים – ÇÇÈÄ

úaMa úçà;בשבוע פעם –íéìnbä גמליהם עם ההולכים – ÇÇÇÇÈÇÇÈÄ
רחוקים, GLìלמקומות úçàíBé íéL;בחודש פעם –íéðtqä ÇÇÄÀÄÇÇÈÄ

רב, זמן  לבתיהם מחוץ השוהים –íéLãç äMLì úçà פעם – ÇÇÀÄÈÃÈÄ
שנה; øæòéìàלחצי  éaø éøác–eixack dklde,ברם העונה; בזמני  ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

לתלמוד הם שיוצאים וסוברים, חכמים עליו  חולקים התלמידים בענין

שנים, ולשלוש לשנתיים אפילו  נשיהם ברשות שלא dkldתורה oke
ידידידיד,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' בבבב).).).).((((רמברמברמברמב""""םםםם
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dìòa ìò úãøBnä, מתשמיש בעלה את שמונעת –dì ïéúçBt ÇÆÆÇÇÂÈÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úçBt àeä éúî?dúaúk ãâðk ãò.éñBé éaøøîBà:CìBäå úçBt àeä íìBòì,íB÷nî äMøé dì ìtz ànL ¨©¥©§¤¤§ª¨¨©¦¥¥§¨¥§¥¤¨¦Ÿ¨§ª¨¦¨
øçà,äpîéä äáBb.BzLà ìò ãøBnä ïëå–GL dúaúk ìò dì ïéôéñBîúaMa ïéøðéc äL.äãeäé éaøøîBà: ©¥¤¥¤¨§¥©¥©¦§¦¦¨©§ª¨¨§¨¦¨¦©©¨©¦§¨¥
GLïé÷éòtøè äL. §¨©§§¦¦
ÁLéìL éãé ìò BzLà úà äøLnä–ïéhç ïéa÷ éðMî dì úçôé àG,íéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà.øîàéaø ©©§¤¤¦§©§¥¨¦¦§Ÿ¨¦§¥©¦¦¦¥©§¨¨©¦§¦¨©©¦

éñBé:àlà íéøBòN dì ÷ñt àGìàòîLé éaø,íBãàì Ceîñ äéäL.úéðè÷ á÷ éöç dì ïúBðå,ïîL âG éöçå, ¥¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨¨¤¡§¥¨£¦©¦§¦©£¦¤¤
äìác äðî Bà úBøâBøb á÷å;Bì ïéà íàå–øçà íB÷nî úBøt ïúnòì ÷ñBt.hî dì ïúBðåä,õtî,úìöçîe. §©§§¨¤§¥¨§¦¥¥§ª¨¨¥¦¨©¥§¥¨¦¨©¥©£¤¤

dLàøì ätk dì ïúBðå,äéðúîì øBâçå,ãòBîì ãòBnî íéìòðîe,ì äðMî æeæ íéMîç ìL íéìëåäðL.ïéðúBð ïéàå §¥¨¦¨§Ÿ¨©£§¨§¤¨¦§¨¦¦¥§¥§¥¦¤£¦¦¦¨¨§¨¨§¥§¦
dì,änçä úBîéa íéLãç àG,íéîLbä úBîéa íé÷çL àGå,íéîLbä úBîéa æeæ íéMîç ìL íéìk dì ïúBð àlà, ¨£¨¦¦©©¨§§¨¦¦©§¨¦¤¨¥¨¥¦¤£¦¦¦©§¨¦

änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå,dlL íé÷çMäå. §¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§©§¨¦¤¨
Ëdkøöì óñk äòî dì ïúBð,úaL éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå.dkøöì óñk äòî dì ïúBð ïéà íàå– ¥¨¨¨¤¤§¨§¨§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤§¨§¨

:óñë ìù úåéðåðéá úåøåòù äøùò ùù ïåîëøã ìëù í"äàøã éáøòá ïéøå÷ù íéðåîëøã äùìù ì÷ùîë ,óåøö óñë ìù.dzaezk cbpk cräì ïúåð ë"çàå
:äðîî íãéñôäìå äéáà úéáî äì åìôðù íéñëðä ìò úåçôì éãë äúåà ääùî åðéà ìáà .äáåúë àìá äàöåéå èâ.mixpic dyly dzaezk lr oitiqen

î òðîð àåäùë äù÷ àøáâã àøòöã íåùîãøåî àåäùëå ,ïéøðéã äòáù äì ïéúçåô åúøòöîå úãøåî àéäùë êëéôì ,àúúàã àøòöî øúåé ùéîùúä ï
úåùøãî éúáå úåéñðë éúáá åæ øçà åæ úåúáù òáøà äéìò ïéæéøëî åéäéù åðîðå åøæç àøîâá ïðéøîà úãøåîã àëéäå .íéøðéã 'â àìà äì ïéôéñåî ïéà äøòöîå
åìéôàå äãð åìéôàå äàåùð úçàå äñåøà úçà ,ïìåë úà úãñôä äðî äàî êéúáåúë åìéôàù úòãåé éåä ïéã úéáî äì ïéçìåùå äìòáá äãøî úéðåìô øîåàå
àöú äãøîá äãîò íàå ,äæøëää äîìù øáëù äúåà ïéòéãåî äæøëä øçàå ,äéìò æéøëäì íéöåøù äì íéòéãåî äæøëä íãå÷å .íáé úøîåù åìéôàå äìåç

:äáåúë àìá
gggg.yily ici lr ezy` z` dxyndäìåãâ äøë íäì äøëéå íåâøú .åîò úìëåà äðéàå ñåôåøèåôà éãé ìò äéúåðåæî ïúåðù('å 'á íéëìî):àúåøéù ,`l

.dl zegti:òåáùá.mixery dl wqt `l,íéèçä ïî íéìôë.mec`l jenq didy l`rnyi 'x `l`:øúåéá úåòø íéøåòùä íùù.dliacúåñåøã íéðàú
:äãîá àìå ì÷ùîá úåøëîðå ìåâéòá.utn:úìöçîî êø.dtikéòö:ãçà ó.crenl crenn milrpne:íéìâø ùìù ìëì íéùãç íéìòðî.miycgíéù÷

:íéîùâä úåîéá äì íéôéå ,íéîç íäù éôì äîçä úåîéá äì.dly miwgyde:äúãð éîéá ïäá äñëúîù éðôî ,íéùãç äì äð÷éùë óà
hhhh.sqk drn dl ozep:íéðè÷ íéøáã êøåöì úáù ìëá.zay ilil enr zlke`eéìù éãé ìò äéúåðåæî úúì ìåëé íéîéä øàù ìëáã â"òà,äöøé íà ù

`xephxa yexit

úaMa ïéøðéc äòáL dúaúkî,במרדה שעומדת שבוע כל – ÄÀËÈÈÄÀÈÄÈÄÇÇÈ
דינרים. שבעה מכתובתה לה äòáLמנכים :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÈ

ïé÷éòtøè.דינר חצי  הוא טרפעיק –úçBt àeä éúî ãòעד – ÇÀÀÄÄÇÈÇÅ
מכתובתה? לה ופוחת אותה משהה הוא dúaúkמתי ãâðk ãò– ÇÀÆÆÀËÈÈ

כתובה. בלא ותצא יגרשנה ואז כלום, מכתובתה לה יישאר שלא עד 

אביה. מבית לה שנפלו מנכסיה לה לפחות כדי  אותה משהה אינו  אבל 
CìBäå úçBt àeä íìBòì :øîBà éñBé éaøהבעל רשאי – ÇÄÅÅÀÈÅÀÅ

במרדה, עומדת שהיא זמן  כל  לה, פוחת והוא לגרשה, ולא להשהותה
מנכסיה, øçàאפילו íB÷nî äMøé dì ìtz ànL גם שאם – ÆÈÄÙÈÀËÈÄÈÇÅ

שמרדה, לאחר בירושה נכסים לה äpîéäיפלו  äáBbכשיעור – ÆÅÆÈ
למעלה. BzLàהאמור ìò ãøBnä ïëå מצוות לקיים רוצה שאינו – ÀÅÇÅÇÄÀ

GLעונה, dúaúk ìò dì ïéôéñBîúaMa ïéøðéc äL מחייבים – ÄÄÈÇÀËÈÈÀÈÄÈÄÇÇÈ
שלושה  במרדו, שעומד  שבוע כל  כתובתה, על  להוסיף הבעל  את

בגט, רוצה היא ואם לגרשה.דינרים; אותו  øîBà:כופים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
GLïé÷éòtøè äL לשבו וחצי דינר לה מוסיפים מבואר,– בגמרא ע. ÀÈÇÀÀÄÄ

האשה, של מצערה מרובה מתשמיש , נמנע כשהוא הבעל של שצערו
בגמרא: מובא כן  המורד. של  מעונשו גדול המורדת של  עונשה לפיכך

זו: אחר  זו שבתות ארבע עליה מכריזין  שיהו  ונימנו, חזרו  "רבותינו 
שאפילו  יודעת הוי הדין: מבית לה ושולחים בבעלה, מרדה פלונית

ההכרזה  קודם לה ומודיעים כולן ". את הפסדת מנה מאה כתובתך 
נשלמה  שכבר לה מודיעים ההכרזה ואחרי  עליה, להכריז שעומדים

כתובה בלא תצא במרדה, עמדה ואם בבבב).).).).ההכרזה, סג סג סג סג ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

i r i a x m e i
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äøLnä– המפרנס כלומר  המאכיל, –LéìL éãé ìò BzLà úà ÇÇÀÆÆÄÀÇÀÅÈÄ
על כסותה וצרכי  מזונותיה לה נותן  אלא עמה, אוכל  הבעל  שאין –

לכך הסכימה שהיא וכגון אחר, dì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ידי  úçôé àGלכל – ÄÀÙÈ
ïéhçשבוע, ïéa÷ éðMî ביצים ושמונה ארבעים של  נפח כמידת – ÄÀÅÇÄÄÄ

,(mixhil 2Îk ,mivia 24 `ed awd),לשבוע סעודות עשרה שש כדי שהם

ועניים, אורחים לצורך  והשאר  לצרכה, יום לכל סעודות Bàשתי
íéøBòN ïéa÷ äòaøàî.החיטים כמידת כפליים –éaø øîà ÅÇÀÈÈÇÄÀÄÈÇÇÄ

íéøBòN dì ÷ñt àG :éñBéמחיטים כפולה במידה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ÅÈÇÈÀÄ
íBãàì Ceîñ äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ששם אדום, לארץ – ÆÈÇÄÄÀÈÅÆÈÈÈÆÁ

כל רעות השעורים שאין מקומות בשאר  אבל  ביותר ; רעות השעורים

הדין. בית ראות כפי  אלא כפליים לה נותן  אינו éöçכך, dì ïúBðåÀÅÈÂÄ
úéðè÷ á÷,ואפונים פולים כגון –ïîL âG éöçå לאכילה – ÇÄÀÄÇÂÄÆÆ

úBøâBøbולהדלקה, á÷å,יבשות תאנים –äðî Bà מאה משקל – ÀÇÀÀÈÆ
– בערך ) גרם (כ-400 במשקל ;äìácדינר הנמכרות דרוסות, תאנים – ÀÅÈ

Bì ïéà íàå,דבלה או  גרוגרות –íB÷nî úBøt ïúnòì ÷ñBt ÀÄÅÅÀËÈÈÅÄÈ
øçà. אחר ממין פירות כנגדן  לה קוצץ –õtî ,ähî dì ïúBðå ÇÅÀÅÈÄÈÇÅ

גומא, של  מצע –úìöçîe משכב לצרכי אלו כל קנים; של  – ÇÂÆÆ
dLàøìומושב. ätk dì ïúBðå,צעיף –äéðúîì øBâçå– ÀÅÈÄÈÀÙÈÇÂÀÈÀÆÈ

מלאכתה, בשעת בו  ãòBîìלחגור ãòBnî íéìòðîe ומנעלים – ÄÀÈÄÄÅÀÅ
הרגלים, משלשת רגל  בכל חדשים,íéìëåחדשים בגדים –ieeya ÀÅÄ
äðLì äðMî æeæ íéMîç ìL.שנה כל –,dì ïéðúBð ïéàå ÆÂÄÄÄÈÈÀÈÈÀÅÀÄÈ

änçä úBîéa íéLãç àGלפי הקיץ, בימות חדשים בגדים לא – ÂÈÄÄÇÇÈ
הרבה, íé÷çLשמחממים àGå,שנשתחקו בגדים –úBîéa ÀÀÈÄÄ

íéîLbä,למדי מחממים שאינם –ìL íéìk dì ïúBð àlà ÇÀÈÄÆÈÅÈÅÄÆ
íéîLbä úBîéa æeæ íéMîç חמישים במחיר חדשים בגדים – ÂÄÄÄÇÀÈÄ

הגשמים, בימות ïäéúBàìáaזוז  äqkúî àéäå שבלו בבגדיה – ÀÄÄÀÇÈÄÀÈÅÆ
–dlL íé÷çMäå ,änçä úBîéa בגדים לה כשנותן  אף – ÄÇÇÈÀÇÀÈÄÆÈ

בגדיה  היינו השחקים, את לו  מחזירה היא אין  הגשמים, בימות חדשים
טומאתה. בימי בהם מתכסה שהיא מפני  שנשתחקו , הישנים
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הבעל. ידי  על האשה צרכי בסיפוק ללמד מוסיפה משנתנו 

dì ïúBð,שבוע בכל לאשתו, הבעל –óñk äòî,הדינר שישית – ÅÈÈÈÆÆ
dkøöì;קטנות להוצאות –éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå ÀÈÀÈÀÆÆÄÄÅÅÇÈÀÅÅ
úaL במשנה ששנינו כפי שליש, ידי  על אשתו  את המשרה אף – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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dlL äéãé äNòî.Bì äNBò àéä äîe?äãeäéa éúL íéòìñ Lîç ì÷Lî,ìéìba íéòìñ øNò ïäL;ì÷Lî Bà ©£¥¨¤¨¤¨¨¦¨¦§©¨¥§¨¦§¦¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦¦§©
äãeäéa áøò íéòìñ øNò,ìéìba íéòìñ íéøNò ïäL.ä÷éðéî äúéä íàå–äéãé äNònî dì íéúçBt,ïéôéñBîe ¤¤§¨¦¥¤¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦§¦¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥¨¤¨¦¦

äéúBðBæî ìò dì.íéøeîà íéøác äna?ìàøNéaL éðòa,ãaëîa ìáà–BãBáë éôì ìkä. ¨©§¤¨©¤§¨¦£¦¤¨¦¤§¦§¨¥£¨©§ª¨©Ÿ§¦§
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡äMàä úàéöî,äéãé äNòîe–dìòáì.dúMøéå–äéiça úBøt ìëBà àeä.dîâôe dzLa–dlL.éaø §¦©¨¦¨©£¥¨¤¨§©£¨¦ª¨¨¥¥§©¤¨¨§¨§¨¨¤¨©¦
äøéúa ïa äãeäéøîBà:øúqaL ïîæa–íé÷ìç éðL dì,ãçà Bìå;éeìbaL ïîæa–ãçà dìå íé÷ìç éðL Bì. §¨¤§¥¨¥¦§©¤©¥¤¨§¥£¨¦§¤¨¦§©¤©¨§¥£¨¦§¨¤¨

BlL–ãiî ïúpé;dlLå–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå. ¤¦¨¥¦¨§¤¨¦¨©¨¤©§©§¥¥
·Bðúçì úBòî ÷ñBtä,Bðúç úîe–eøîàíéîëç:øîàiL àeä ìBëé:éçàìïzì äöBø éúééä E,éLôà éà Cìå ©¥¨©£¨¥£¨¨§£¨¦¨¤Ÿ©§¨¦¨¦¦¤¦¥§¨¦¤§¦

ïzì. ¦¥

:äîò ìåëàì áééç äðåò ìéì àåäù úáù ìéìá.dici dyrn:äéúåðåæî ìò øúåé äùåòù äî øîåìë äéãé äùòî øúåî.izy.áøò ìùë íéìôë úååèì äù÷
:ìéìâ ìùë íéìôë äãåäé ìù ì÷ùîå.eceak itl lkd:éîð äðéãîä âäðî éôëå

e`̀̀̀.dzyexie .dy`d z`ivn:äùåøé äì äìôð íà.diiga zexet lke` `ed:äìù ïø÷äå.dnbteäîë äúåà ïéîùù íéîã úçô äá ùéù äìáç
:åéùëò äåù àéä äîëå ÷åùá øëîéì äôé äúéä.ielbay onfae:äìáåñ àåäå åéìò úñàîðù ,ãåòå .åìù úùåáäù.zexit lke` `ede rwxw oda gwli

:äãåäé 'øë äëìäå .äùøåé ,àéä úåîú íàå .äðùøâé åà úåîéùëì äìù ïø÷äå ,äééçá
aaaa.epzg zne:íáé éðôì äìôðå.xn`iy `ed lekiõøàä íò åéçàã â"òàå .äùàø ïéáìúù ãò áùú åà ÷ñôù äî ïúé åà ,åéçàì åìéàå .íáé åà õåìç åà

:ïúéì äöåø éðéà êìå ïúéì äöåø éúééä êéçàì øîåì àåä ìåëé ç"ú àåäå

`xephxa yexit

ברייתא: מובאת בגמרא שבת. ליל בכל  עמה לאכול  חייב הקודמת,
ושבת". שבת בלילי  עמו אוכלת אומר : גמליאל  בן  שמעון íàåÀÄ"רבן 

dkøöì óñk äòî dì ïúBð ïéà תבעה ולא אשתו  ששתקה כגון – ÅÅÈÈÈÆÆÀÈÀÈ
לה לתת שלא בידו  הרשות אין  כן לא שאם המעה, את ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות ממנו

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), dlLיום יום יום יום  äéãé äNòî שלה הוא ידיה מעשה מותר  כלומר – ÇÂÅÈÆÈÆÈ
בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו),),),), דדדד במשנהבמשנהבמשנהבמשנה שבארנושבארנושבארנושבארנו ידיה ((((כמו כמו כמו כמו  מעשה מֹותר  תיקנו חכמים שכן

לה. נותן  שהוא כסף מעה תמורת Bìלבעלה äNBò àéä äîe– ÈÄÈ
ידיה? מעשה מותר מהו  שנדע כדי ידיה, מעשה של  השיעור  מהו

äãeäéa éúL íéòìñ Lîç ì÷Lî את בצמר טווה כשהיא – ÄÀÇÈÅÀÈÄÀÄÄÈ
הוא  ידיה מעשה שיעור "שתי ", הנקראים האורך, של הדקים החוטים

ביהודה, סלעים חמש ìéìbaמשקל  íéòìñ øNò ïäL– ÆÅÆÆÀÈÄÇÈÄ
גליל; כשל  כפליים היו ביהודה íéòìñשהמשקלות øNò ì÷Lî BàÄÀÇÆÆÀÈÄ

ìéìba íéòìñ íéøNò ïäL ,äãeäéa áøò טווה כשהיא או  – ÅÆÄÈÆÅÆÀÄÀÈÄÇÈÄ
מחצית  טווייתם וטורח עבים, שהם "ערב", הנקראים הרוחב, חוטי את
שהן  ביהודה סלעים עשר  משקל הוא ידיה מעשה שיעור  שתי , משל

שבוע לכל  הוא זה שיעור בגליל . סלעים ישראלישראלישראלישראל").").").").עשרים ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

ä÷éðéî äúéä íàå,מניקה שהאשה בזמן  –äNònî dì íéúçBt ÀÄÈÀÈÅÄÈÂÄÈÄÇÂÅ
äéãé,למעלה האמור כשיעור לעשות חייבת היא שאין –ïéôéñBîe ÈÆÈÄÄ

äéúBðBæî ìò dìהשיעור על מזונות לה להוסיף חייב ובעלה – ÈÇÀÆÈ
הקודמת. במשנה íéøeîàהקצוב íéøác äna נותנים שאין – ÇÆÀÈÄÂÄ

לעיל ? הקצובים השיעורים אלא ìàøNéaLלאשה éðòaכשהבעל – ÆÈÄÆÀÄÀÈÅ
עני , ãaëîaהוא ìáà, ובכבוד בעושר  שפרנסתו  בעל –éôì ìkä ÂÈÇÀËÈÇÙÀÄ
BãBáë, וכבודו עשרו לפי  הם צרכיה שאר וכל  אשתו מזונות שיעורי – À

ד ). ד, (לעיל  שבארנו כמו בעלה, עם עולה האשה שכן 
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ובושת שבת ריפוי , צער, נזק, דברים: חמישה לו לשלם חייב בחברו, (dpynהחובל
.(` ,g `nw `aa בתשלומים בעלה של זכותו מהי  – איש  באשת אדם חבל ואם

(ד, לעיל נשנתה שכבר בהלכה, פותחת שהיא לאחר משנתנו, דנה כך  על  הללו ?
נכסיה בפירות וכן  אשתו , של ידיה ובמעשה במציאתה הבעל  זכויות על (iqkpד),

.(beln: לבעל הם ושבת ריפוי שתשלומי  הוא, פשוט שהוא ietixודבר משום –
לרפאותה; כןzayחייב שלו. ידיה ומעשה ידיה, ממעשה היא מתבטלת שכן  –

הצער  את סבלה בגופה והיא הואיל לאשה, הם הצער שדמי  הוא, (m"anxd;ברור 
.("aeh mei zetqez" oiire ;o"xd בושת בתשלומי אלא עוסקת משנתנו אין לפיכך

תנאים. של במחלוקת שנוי אלו בתשלומים הבעל  של זכותו ודין ונזק;

dìòáì ,äéãé äNòîe ,äMàä úàéöî,ד (לעיל  ששנינו  כמו – ÀÄÇÈÄÈÇÂÅÈÆÈÀÇÂÈ
שנכסים dúMøéåד ). שנישאה, לאחר  בירושה נכסים לה נפלו  אם – ÄËÈÈ

הם, שלה הבעל,àeäאלו  –äéiça úBøt ìëBà, הללו מהנכסים – ÅÅÀÇÆÈ
(שם): ששנינו eilrכמו xizi"(האב diiga",(על  zexit lke`y lrad

dîâôeאבל  dzLaמי לה לשלם שחייב פגם, ודמי בושת דמי  – ÈÀÈÀÈÈ
בה, בהם;dlLשחבל  זוכה הבעל ואין הם, –dnbt הנזק היינו  ÆÈ

ושמין  היתה שבחבלה, כמה בשוק, נמכרת שפחה היא כאילו אותה
שווה היא וכמה אאאא).).).).שווה חחחח,,,, קמאקמאקמאקמא בבא בבא בבא בבא  äøéúa((((משנהמשנהמשנהמשנה ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈ

øúqaL ïîæa :øîBà,שבגופה מוצנע במקום אדם בה שחבל  – ÅÄÀÇÆÇÅÆ
אדם, בני  בפני  ביישה íé÷ìçולא éðL dìמתשלומי שלישים שני – ÈÀÅÂÈÄ

לאשה, הם ופגם ãçàבושת Bìå מתשלומים אחד  שליש  ולבעל  – ÀÆÈ
עצמה; לאשה הוא והסבל הבושת שרוב éeìbaLאלו , ïîæa– ÄÀÇÆÇÈ

אדם, כל  בפני  וביישה שבגופה, מגולה במקום בה לבעל,Bìשחבל  –

íé÷ìç éðL,ופגם בושת מתשלומי שלישים שני  –ãçà dìå– ÀÅÂÈÄÀÈÆÈ
החבלה  מחמת וסבלו הבעל של בושתו  זה שבכגון אחד, שליש  ולאשה

הם. מרובים ãiîבאשתו ïúpé ,BlL ופגם בושת בתשלומי חלקו  – ÆÄÈÅÄÈ
כרצונו; בו  ועושה מיד, הבעל  בתשלומים dlLåמקבל חלקה – ÀÆÈ

úBøtאלו , ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé פירות אוכל והבעל  – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
(כמבואר בירושה לה שנפלו  נכסים כדין שלה, שהוא זה, מקרקע

– זה דין קמא תנא ולדעת ג). ח, `lkeלהלן `ede rwxw oda gwli"
"zexit.ופגמה בושתה דמי  כל לגבי נוהג –dcedi iaxk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

טוטוטוטו).).).). דדדד,,,, ומזיקומזיקומזיקומזיק חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל''''
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ומצאו קופצים; עליה שיהיו  כדי לבתו , יפה נדוניה פוסק אדם שיהא חכמים, אמרו
וקחו ובנות, בנים והולידו נשים "קחו ו): כט, (ירמיהו בפסוק אסמכתא לכך 

נשים, mלבניכם i y p ` l e p z m k i z e p a z ` e? לאיש ליתנה היא בידו  בתו וכי  – "
הלבשה  צרכי  לבתו ליתן  צריך שהאב מכאן, אלא איש? על  לחזר  אשה דרך  וכי 
– ב). נב, כתובות (גמרא עליה קופצים שיימצאו כדי יפה, נדוניה לה ולפסוק

פסק החתןואם שיכול סובר , יש בדיבורו , עומד ואינו  לחתנו  בנדוניה מעות האב
יג, (כלהלן ראשה שילבין עד אביה בבית תשב או  שפסקת, מה תן  או  לו : לומר
הנדוניה  את מאביה ומוציא כונסה, אלא כך, לומר רשאי  החתן שאין סובר, ויש ה).

הם, באמירה הנקנים שדברים dkldבדיינים, oke– ב). קב, כתובות גמרא (עיין 
לפני הארוסה ונפלה הארוס מת שאם ללמד , באה היבם משנתנו אין  לייבום, אחיו

לאחיו. שפסק הנדוניה את מאביה לתבוע יכול 

Bðúçì úBòî ÷ñBtä,בנדוניה –Bðúç úîe, הנישואין לפני  – ÇÅÈÇÂÈÅÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyy wxt zeaezk zkqn

‚øðéc óìà Bì ñéðëäì ä÷ñt–äðî øNò äMîç ïcâðk ÷ñBt àeä.íeMä ãâðëe–Lîç úBçt ÷ñBt àeä. ¨§¨§©§¦¤¤¦¨¥§¤§¨£¦¨¨¨¨¤§¤¤©¥¨Ÿ¤
äðîa íeL,äðî äåLå–äðî àlà Bì ïéà.äðîa íeL–GL úðúBð àéäøðéãå òìñ úçàå íéL.òaøàáe §¨¤§¨¤¨¤¥¤¨¨¤§¨¤¦¤¤§¦§©©¤©§¦¨§©§©

úBàî–úBàî Lîç úðúBð àéä.÷ñBt ïúçäM äî–Lîç úBçt ÷ñBt àeä. ¥¦¤¤£¥¥©¤¤¨¨¥¥¨Ÿ¤

bbbb.dpn e"h ocbpk wqet `edeëå ,äðî äøùò ïä øðéã óìàåì äñéðëä íà ,äðî å"è ïäù ,øúåé ùéìù áúåë ,äáåúëá áåúëìå åéìò ìá÷ì ïúçä àáù
:ïäá øëúùî àåäù éðôî ,ïéòá ïéøðéã äìëä.meyd cbpkeíåù äñéðëä íàù ,ùîåç úåçô ÷ñåô àåä ,àîåù ïéëéøöù íéèéùëúå íéãâá åì äñéðëä íàå

:äìòá ìò äááçìå äìëä ãåáëì íééååùî øúåé íîåùì äìëä ìù íéñëðå íéãâáä íåùì íéàáä êøãù ,úåàî 'ç àìà åéìò ìá÷î åðéà æåæ óìà ìùmey
.dpna deye dpna:÷åùá íéåù íäù åîë àìà äéèéùëúå äìëä éñëð åîù àì íà øîåìë.dpn `l` el oi`åîë äðî àìà äáåúëä øèùá åáúëé àì

:åîùù.xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna meyêéøö ,äðî ìù íåù êì ñéðëú àéäå äáåúëá äðî áåúë åì åøîàù ,äðîá äìá÷î àåäù íåù
:åùîåçå äðî àåäù øðéãå ,òìñ ãçàå íéùìù äðåúçä úéáá åúåà åîåùéù.ze`n rax`aeùîç úðúåð àéä .úåàî 'ã áåúëì ïúçä åéìò ìá÷éùë ,íåù

:íéãòåðä úîåù éôì úåàî.'eke wqet ozgyke:ùîåç úåçô øèùá áúåë àåä ,ìåãâ íåù ïéá ïè÷ íåù ïéá ,åì äñéðëäå äìçú íä åîù íàå

`xephxa yexit

יבם; לפני הארוסה ונפלה המעות, את לו שנתן  íéîëç:קודם eøîàÈÀÂÈÄ
øîàiL àeä ìBëé:ליבם לומר  האב יכול –äöBø éúééä Eéçàì ÈÆÙÇÀÈÄÈÄÄÆ

ïzì,בנדוניה מעות –ïzì éLôà éà Cìå, ליתן רוצה אני  אין  – ÄÅÀÈÄÆÀÄÄÅ
הראשון  היה שאפילו  ברייתא, מובאת בגמרא ייבם! או  חלוץ או אלא:

כך; לומר האב יכול מקום מכל חכם, תלמיד והשני הארץ והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם עם

בו" רוצה שהבת פי  על "ואף טוטוטוטו).).).).מוסיף: כגכגכגכג,,,, אישותאישותאישותאישות ((((הל הל הל הל ''''

שקנה  מאחר  כלומר: הם, באמירה הנקנים דברים והרי  מקשים: בירושלמי 
הנ מעות את ומשיבים:הארוס יורשו . היבם שיהא הדין  מן  הרי  wqetדוניה,

,qepkl zpn lr `ed שיכנוס מנת על  אלא לחתנו  נדוניה פוסק האב שאין כלומר
שכנסה קודם מת והרי בתו, ....(ixi`nd)את

i y y m e i
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ללמדנו, זו משנה באה לחתנו", מעות "הפוסק דין הקודמת במשנה שנשנה כיון
בכתובה  ורושם מחצה, מוסיף הוא בנדוניה, מעות לבעלה מכניסה האשה שאם
בגדים  כגון  מיטלטלים, לו מכניסה כשהיא אבל וחצי; אחד פי הנדוניה סכום את

להלן. הטעם כמבואר חומש , פחות שוויים את רושם הוא ותכשיטים,

ä÷ñt,האשה –Bì ñéðëäì,בנדוניה לבעלה –øðéc óìà– ÈÀÈÀÇÀÄÆÆÄÈ
ïcâðkבמזומנים, ÷ñBt àeä ממנה שקיבל  בכתובה רושם בעלה – ÅÀÆÀÈ

äðîבנדוניה, øNò äMîç,כלומר דינר, מאות וחמש  אלף – ÂÄÈÈÈÈÆ
במזומנים, לו  מכניסה שאשתו הנדוניה סכום על מחצה מוסיף שהבעל

לה שמוסיף מבואר , במפרשים במעות. משתכר  שהוא yלפי  i l yלפי ,
מכאן  בכתובה. כותב שהוא הנדוניה סכום מכל  שליש  היא שהתוספת

yily"מלבר "שליש נקרא: מלגיו (uegan)כזה מחצה אמנם שהוא ,
,(miptan).מחצה לה שמוסיף שבארנו , íeMäוזהו  ãâðëe ואם – ÀÆÆÇ

כגו  שומה, הצריכים מיטלטלים, בנדוניה לו  בית הכניסה כלי בגדים, ן
שמים והקרובים שוויים,(mikixrn)ותכשיטים, úBçtאת ÷ñBt àeäÅÈ

Lîç כגון חומש , פחות השומה סכום את בכתובה רושם הבעל – ÙÆ
אלא  בכתובה כותב אינו דינר, אלף שלה שהשום נדוניה הכניסה אם

בבית  היו  שנוהגים לפי  הוא, הטעם דינר. מאות שמונה ממנה שקיבל 
הכלה. לכבוד  משוויים יותר בחומש הנדוניה את לשום íeLהחתונה

äðî äåLå ,äðîa שיכתוב כלומר במנה, שום לו  להכניס פסקה – ÀÈÆÀÈÆÈÆ
לו  שתכניס השונים החפצים כנגד דינר) (מאה מנה בכתובה לה

שהיא  כל בתוספת אותם שמו שלא מנה, שווים הם ובאמת בנדוניה,
בשוק, שווים שהם כמו äðîאלא àlà Bì ïéà,לומר יכול  ואינו  – ÅÆÈÈÆ

(היינו  וחומש מנה לו  להכניס עליה מנה, בכתובה כותב והוא הואיל 

אלא  בכתובה חומש  לפחות אמרו  שלא דינר), וחמישה ועשרים מאה
כמו  חומש , עליו  להוסיף שם שנוהגים החתונה, בבית ששמוהו  בשום

לעיל . äðîaשבארנו íeL לה יכתוב שבעלה האשה רוצה אם – ÀÈÆ
דינר, במאה שונים חפצים היינו  במנה, שום לו שהכניסה בכתובה,

GL úðúBð àéäøðéãå òìñ úçàå íéL ועשרים מאה שהם – ÄÆÆÀÄÀÇÇÆÇÀÄÈ
נדוניה, לו להכניס צריכה היא כלומר דינרים), 4 (הסלע דינר וחמישה

פוסק  ונמצא דינר, וחמישה ועשרים מאה החתונה בבית אותה שישומו
למעלה. ששנינו כמו חומש, פחות השום úBàîכנגד  òaøàáe– ÀÇÀÇÅ

מאות  בארבע שום ממנה שקיבל  בכתובה לה שיכתוב רוצה היא ואם

úBàîדינר , Lîç úðúBð àéäבחמש אותה שישומו נדוניה – ÄÆÆÂÅÅ
בנדוניה  וגם מרובה בנדוניה שגם להשמיע, באה משנתנו  דינר. מאות

הנדוניה  שומת שתהיה צריך  במיטלטלים, לו  מכניסה שהאשה מועטת
שהיא  הסכום כנגד מלבר) חומש  שהוא רבע, (היינו  חומש בתוספת

לה שיכתוב בכתובה.רוצה ñBt÷בעלה ïúçäM äî וכשבא – ÇÆÆÈÈÅ
לאחר במיטלטלין, שהכניסה הנדוניה סכום את בכתובה לכתוב החתן

מועטת, שהיא בין מרובה נדוניה שהיא בין החתונה, בבית שמוה שכבר 
Lîç úBçt ÷ñBt àeä שומת סכום את בכתובה כותב הריהו  – ÅÈÙÆ

ברישא. ששנינו  כמו  חומש , פחות הנדוניה

התוספות  בעלי  אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן רש"י . לפי משנתנו  בארנו 
חננאל : רבנו  כפירוש להם ונראה מגומגם; שפירושו  deeyeכותבים dpna mey

dpn שווה יהא שלא במנה שום לו  שתכניס בעלה עם האשה פסקה אם –
מנה", ושווה במנה "שום הלשון: בזה לו שאמרה היינו מנה, `l`אלא el oi`

dpn.חומש להוסיף חייבת היא ואין  בלבד, –dpna mey פסקה אם אבל –
מנה, שווה שיהא אמרה ולא סתם, במנה" "שום miyelyשתכניס zpzep `id

xpice rlq zg`e ועשרים מאה שלה שהשום נדוניה לו להכניס היא צריכה –
בכתובה  הרשום שהסכום כדי  במשנה, למעלה שבארנו  כמו  דינר , וחמישה

הנדוניה. משום חומש פחות ze`nיהא rax`ae שום לו להכניס פסקה ואם –
דינר, מאות ze`nבארבע yng zpzep `id מאות חמש שלה שהשום נדוניה –

לעיל. שבארנו מהטעם wqetדינר, ozgdy dn להכניס פוסק שהחתן  מה ואף –
במיטלטלים, ynegלאשתו zegt wqet `ed בכתובה שוויים את כותב הוא –

משוויים. יותר  לשומם רגילים החתן  שמכניס החפצים שגם חומש, פחות
הירושלמי): פי  (על  משנתנו  מפרשים wqetויש `ed ,xpic sl` el qipkdl dwqt

dpn xyr dying ocbpkהי שכך באותם – נהנית אינה שהאשה מפני  מנהגם, ה
העומדים  בדברים הדין  והוא בהם. ומשתכר ונותן נושא הבעל ורק הכספים,

האמור. מהטעם שוויים, על מחצה מוסיף שהוא meydלסחורה, cbpkeאבל –
נכסי בתור  עליו  אותם ששמים שונים, וחפצים וכלים בגדים לו  הכניסה אם

אלו  כנגד ברזל , ynegצאן  zegt wqet `ed ומכלה בהם משתמשת שהיא לפי  –
חומש. בפחות אחריותם עליו  שיקבל דיה ולכן dpnאותם, deeye dpna mey–

דברים  היינו מנה, שווה שהוא במנה שום בנדוניה לו  להכניס הבטיחה אם
שווים  הם קיימים שהם זמן כל  אלא בהם, כשמשתמשים לבלות דרכם שאין

מנה, שווה קרקע כגון dpnמנה, `l` el oi` קרקע אלא לו לתת צריכה אינה –
חומש להוסיף צריכה ואינה מנה, oiireשווה ;oe`b i`d ax mya zvaewn dhiy)

.(ixi`nd
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לגבי הבדל  שאין  ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

פוסק  שהבעל  וכשם מועטת; לנדוניה מרובה נדוניה בין בכתובה הנדוניה רישום

שהם  בין ותכשיטים, וכלים בגדים כגון שומא, שצריכים דברים כנגד  חומש פחות

בתוספת  פוסק הוא כך הקודמת, במשנה ששנינו כמו  מועטים, שהם בין מרובים,

) xaln"מחצה yily"לו מכניסה שהיא במזומנים כספים כנגד  המפרשים) לפי 

ובין הקודמת), המשנה בתחילת ששנינו (כמו  דינר אלף כגון מרובים, בין  בנדוניה,

izdw - zex`ean zeipyn



רי a dpyn iyy wxt zeaezk zkqn

dlL äéãé äNòî.Bì äNBò àéä äîe?äãeäéa éúL íéòìñ Lîç ì÷Lî,ìéìba íéòìñ øNò ïäL;ì÷Lî Bà ©£¥¨¤¨¤¨¨¦¨¦§©¨¥§¨¦§¦¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦¦§©
äãeäéa áøò íéòìñ øNò,ìéìba íéòìñ íéøNò ïäL.ä÷éðéî äúéä íàå–äéãé äNònî dì íéúçBt,ïéôéñBîe ¤¤§¨¦¥¤¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦§¦¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥¨¤¨¦¦

äéúBðBæî ìò dì.íéøeîà íéøác äna?ìàøNéaL éðòa,ãaëîa ìáà–BãBáë éôì ìkä. ¨©§¤¨©¤§¨¦£¦¤¨¦¤§¦§¨¥£¨©§ª¨©Ÿ§¦§
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡äMàä úàéöî,äéãé äNòîe–dìòáì.dúMøéå–äéiça úBøt ìëBà àeä.dîâôe dzLa–dlL.éaø §¦©¨¦¨©£¥¨¤¨§©£¨¦ª¨¨¥¥§©¤¨¨§¨§¨¨¤¨©¦
äøéúa ïa äãeäéøîBà:øúqaL ïîæa–íé÷ìç éðL dì,ãçà Bìå;éeìbaL ïîæa–ãçà dìå íé÷ìç éðL Bì. §¨¤§¥¨¥¦§©¤©¥¤¨§¥£¨¦§¤¨¦§©¤©¨§¥£¨¦§¨¤¨

BlL–ãiî ïúpé;dlLå–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå. ¤¦¨¥¦¨§¤¨¦¨©¨¤©§©§¥¥
·Bðúçì úBòî ÷ñBtä,Bðúç úîe–eøîàíéîëç:øîàiL àeä ìBëé:éçàìïzì äöBø éúééä E,éLôà éà Cìå ©¥¨©£¨¥£¨¨§£¨¦¨¤Ÿ©§¨¦¨¦¦¤¦¥§¨¦¤§¦

ïzì. ¦¥

:äîò ìåëàì áééç äðåò ìéì àåäù úáù ìéìá.dici dyrn:äéúåðåæî ìò øúåé äùåòù äî øîåìë äéãé äùòî øúåî.izy.áøò ìùë íéìôë úååèì äù÷
:ìéìâ ìùë íéìôë äãåäé ìù ì÷ùîå.eceak itl lkd:éîð äðéãîä âäðî éôëå

e`̀̀̀.dzyexie .dy`d z`ivn:äùåøé äì äìôð íà.diiga zexet lke` `ed:äìù ïø÷äå.dnbteäîë äúåà ïéîùù íéîã úçô äá ùéù äìáç
:åéùëò äåù àéä äîëå ÷åùá øëîéì äôé äúéä.ielbay onfae:äìáåñ àåäå åéìò úñàîðù ,ãåòå .åìù úùåáäù.zexit lke` `ede rwxw oda gwli

:äãåäé 'øë äëìäå .äùøåé ,àéä úåîú íàå .äðùøâé åà úåîéùëì äìù ïø÷äå ,äééçá
aaaa.epzg zne:íáé éðôì äìôðå.xn`iy `ed lekiõøàä íò åéçàã â"òàå .äùàø ïéáìúù ãò áùú åà ÷ñôù äî ïúé åà ,åéçàì åìéàå .íáé åà õåìç åà

:ïúéì äöåø éðéà êìå ïúéì äöåø éúééä êéçàì øîåì àåä ìåëé ç"ú àåäå

`xephxa yexit

ברייתא: מובאת בגמרא שבת. ליל בכל  עמה לאכול  חייב הקודמת,
ושבת". שבת בלילי  עמו אוכלת אומר : גמליאל  בן  שמעון íàåÀÄ"רבן 

dkøöì óñk äòî dì ïúBð ïéà תבעה ולא אשתו  ששתקה כגון – ÅÅÈÈÈÆÆÀÈÀÈ
לה לתת שלא בידו  הרשות אין  כן לא שאם המעה, את ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות ממנו

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), dlLיום יום יום יום  äéãé äNòî שלה הוא ידיה מעשה מותר  כלומר – ÇÂÅÈÆÈÆÈ
בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו),),),), דדדד במשנהבמשנהבמשנהבמשנה שבארנושבארנושבארנושבארנו ידיה ((((כמו כמו כמו כמו  מעשה מֹותר  תיקנו חכמים שכן

לה. נותן  שהוא כסף מעה תמורת Bìלבעלה äNBò àéä äîe– ÈÄÈ
ידיה? מעשה מותר מהו  שנדע כדי ידיה, מעשה של  השיעור  מהו

äãeäéa éúL íéòìñ Lîç ì÷Lî את בצמר טווה כשהיא – ÄÀÇÈÅÀÈÄÀÄÄÈ
הוא  ידיה מעשה שיעור "שתי ", הנקראים האורך, של הדקים החוטים

ביהודה, סלעים חמש ìéìbaמשקל  íéòìñ øNò ïäL– ÆÅÆÆÀÈÄÇÈÄ
גליל; כשל  כפליים היו ביהודה íéòìñשהמשקלות øNò ì÷Lî BàÄÀÇÆÆÀÈÄ

ìéìba íéòìñ íéøNò ïäL ,äãeäéa áøò טווה כשהיא או  – ÅÆÄÈÆÅÆÀÄÀÈÄÇÈÄ
מחצית  טווייתם וטורח עבים, שהם "ערב", הנקראים הרוחב, חוטי את
שהן  ביהודה סלעים עשר  משקל הוא ידיה מעשה שיעור  שתי , משל

שבוע לכל  הוא זה שיעור בגליל . סלעים ישראלישראלישראלישראל").").").").עשרים ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

ä÷éðéî äúéä íàå,מניקה שהאשה בזמן  –äNònî dì íéúçBt ÀÄÈÀÈÅÄÈÂÄÈÄÇÂÅ
äéãé,למעלה האמור כשיעור לעשות חייבת היא שאין –ïéôéñBîe ÈÆÈÄÄ

äéúBðBæî ìò dìהשיעור על מזונות לה להוסיף חייב ובעלה – ÈÇÀÆÈ
הקודמת. במשנה íéøeîàהקצוב íéøác äna נותנים שאין – ÇÆÀÈÄÂÄ

לעיל ? הקצובים השיעורים אלא ìàøNéaLלאשה éðòaכשהבעל – ÆÈÄÆÀÄÀÈÅ
עני , ãaëîaהוא ìáà, ובכבוד בעושר  שפרנסתו  בעל –éôì ìkä ÂÈÇÀËÈÇÙÀÄ
BãBáë, וכבודו עשרו לפי  הם צרכיה שאר וכל  אשתו מזונות שיעורי – À

ד ). ד, (לעיל  שבארנו כמו בעלה, עם עולה האשה שכן 

i y i n g m e i
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ובושת שבת ריפוי , צער, נזק, דברים: חמישה לו לשלם חייב בחברו, (dpynהחובל
.(` ,g `nw `aa בתשלומים בעלה של זכותו מהי  – איש  באשת אדם חבל ואם

(ד, לעיל נשנתה שכבר בהלכה, פותחת שהיא לאחר משנתנו, דנה כך  על  הללו ?
נכסיה בפירות וכן  אשתו , של ידיה ובמעשה במציאתה הבעל  זכויות על (iqkpד),

.(beln: לבעל הם ושבת ריפוי שתשלומי  הוא, פשוט שהוא ietixודבר משום –
לרפאותה; כןzayחייב שלו. ידיה ומעשה ידיה, ממעשה היא מתבטלת שכן  –

הצער  את סבלה בגופה והיא הואיל לאשה, הם הצער שדמי  הוא, (m"anxd;ברור 
.("aeh mei zetqez" oiire ;o"xd בושת בתשלומי אלא עוסקת משנתנו אין לפיכך

תנאים. של במחלוקת שנוי אלו בתשלומים הבעל  של זכותו ודין ונזק;

dìòáì ,äéãé äNòîe ,äMàä úàéöî,ד (לעיל  ששנינו  כמו – ÀÄÇÈÄÈÇÂÅÈÆÈÀÇÂÈ
שנכסים dúMøéåד ). שנישאה, לאחר  בירושה נכסים לה נפלו  אם – ÄËÈÈ

הם, שלה הבעל,àeäאלו  –äéiça úBøt ìëBà, הללו מהנכסים – ÅÅÀÇÆÈ
(שם): ששנינו eilrכמו xizi"(האב diiga",(על  zexit lke`y lrad

dîâôeאבל  dzLaמי לה לשלם שחייב פגם, ודמי בושת דמי  – ÈÀÈÀÈÈ
בה, בהם;dlLשחבל  זוכה הבעל ואין הם, –dnbt הנזק היינו  ÆÈ

ושמין  היתה שבחבלה, כמה בשוק, נמכרת שפחה היא כאילו אותה
שווה היא וכמה אאאא).).).).שווה חחחח,,,, קמאקמאקמאקמא בבא בבא בבא בבא  äøéúa((((משנהמשנהמשנהמשנה ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈ

øúqaL ïîæa :øîBà,שבגופה מוצנע במקום אדם בה שחבל  – ÅÄÀÇÆÇÅÆ
אדם, בני  בפני  ביישה íé÷ìçולא éðL dìמתשלומי שלישים שני – ÈÀÅÂÈÄ

לאשה, הם ופגם ãçàבושת Bìå מתשלומים אחד  שליש  ולבעל  – ÀÆÈ
עצמה; לאשה הוא והסבל הבושת שרוב éeìbaLאלו , ïîæa– ÄÀÇÆÇÈ

אדם, כל  בפני  וביישה שבגופה, מגולה במקום בה לבעל,Bìשחבל  –

íé÷ìç éðL,ופגם בושת מתשלומי שלישים שני  –ãçà dìå– ÀÅÂÈÄÀÈÆÈ
החבלה  מחמת וסבלו הבעל של בושתו  זה שבכגון אחד, שליש  ולאשה

הם. מרובים ãiîבאשתו ïúpé ,BlL ופגם בושת בתשלומי חלקו  – ÆÄÈÅÄÈ
כרצונו; בו  ועושה מיד, הבעל  בתשלומים dlLåמקבל חלקה – ÀÆÈ

úBøtאלו , ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé פירות אוכל והבעל  – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
(כמבואר בירושה לה שנפלו  נכסים כדין שלה, שהוא זה, מקרקע

– זה דין קמא תנא ולדעת ג). ח, `lkeלהלן `ede rwxw oda gwli"
"zexit.ופגמה בושתה דמי  כל לגבי נוהג –dcedi iaxk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

טוטוטוטו).).).). דדדד,,,, ומזיקומזיקומזיקומזיק חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל''''
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ומצאו קופצים; עליה שיהיו  כדי לבתו , יפה נדוניה פוסק אדם שיהא חכמים, אמרו
וקחו ובנות, בנים והולידו נשים "קחו ו): כט, (ירמיהו בפסוק אסמכתא לכך 

נשים, mלבניכם i y p ` l e p z m k i z e p a z ` e? לאיש ליתנה היא בידו  בתו וכי  – "
הלבשה  צרכי  לבתו ליתן  צריך שהאב מכאן, אלא איש? על  לחזר  אשה דרך  וכי 
– ב). נב, כתובות (גמרא עליה קופצים שיימצאו כדי יפה, נדוניה לה ולפסוק

פסק החתןואם שיכול סובר , יש בדיבורו , עומד ואינו  לחתנו  בנדוניה מעות האב
יג, (כלהלן ראשה שילבין עד אביה בבית תשב או  שפסקת, מה תן  או  לו : לומר
הנדוניה  את מאביה ומוציא כונסה, אלא כך, לומר רשאי  החתן שאין סובר, ויש ה).

הם, באמירה הנקנים שדברים dkldבדיינים, oke– ב). קב, כתובות גמרא (עיין 
לפני הארוסה ונפלה הארוס מת שאם ללמד , באה היבם משנתנו אין  לייבום, אחיו

לאחיו. שפסק הנדוניה את מאביה לתבוע יכול 

Bðúçì úBòî ÷ñBtä,בנדוניה –Bðúç úîe, הנישואין לפני  – ÇÅÈÇÂÈÅÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚øðéc óìà Bì ñéðëäì ä÷ñt–äðî øNò äMîç ïcâðk ÷ñBt àeä.íeMä ãâðëe–Lîç úBçt ÷ñBt àeä. ¨§¨§©§¦¤¤¦¨¥§¤§¨£¦¨¨¨¨¤§¤¤©¥¨Ÿ¤
äðîa íeL,äðî äåLå–äðî àlà Bì ïéà.äðîa íeL–GL úðúBð àéäøðéãå òìñ úçàå íéL.òaøàáe §¨¤§¨¤¨¤¥¤¨¨¤§¨¤¦¤¤§¦§©©¤©§¦¨§©§©

úBàî–úBàî Lîç úðúBð àéä.÷ñBt ïúçäM äî–Lîç úBçt ÷ñBt àeä. ¥¦¤¤£¥¥©¤¤¨¨¥¥¨Ÿ¤

bbbb.dpn e"h ocbpk wqet `edeëå ,äðî äøùò ïä øðéã óìàåì äñéðëä íà ,äðî å"è ïäù ,øúåé ùéìù áúåë ,äáåúëá áåúëìå åéìò ìá÷ì ïúçä àáù
:ïäá øëúùî àåäù éðôî ,ïéòá ïéøðéã äìëä.meyd cbpkeíåù äñéðëä íàù ,ùîåç úåçô ÷ñåô àåä ,àîåù ïéëéøöù íéèéùëúå íéãâá åì äñéðëä íàå

:äìòá ìò äááçìå äìëä ãåáëì íééååùî øúåé íîåùì äìëä ìù íéñëðå íéãâáä íåùì íéàáä êøãù ,úåàî 'ç àìà åéìò ìá÷î åðéà æåæ óìà ìùmey
.dpna deye dpna:÷åùá íéåù íäù åîë àìà äéèéùëúå äìëä éñëð åîù àì íà øîåìë.dpn `l` el oi`åîë äðî àìà äáåúëä øèùá åáúëé àì

:åîùù.xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna meyêéøö ,äðî ìù íåù êì ñéðëú àéäå äáåúëá äðî áåúë åì åøîàù ,äðîá äìá÷î àåäù íåù
:åùîåçå äðî àåäù øðéãå ,òìñ ãçàå íéùìù äðåúçä úéáá åúåà åîåùéù.ze`n rax`aeùîç úðúåð àéä .úåàî 'ã áåúëì ïúçä åéìò ìá÷éùë ,íåù

:íéãòåðä úîåù éôì úåàî.'eke wqet ozgyke:ùîåç úåçô øèùá áúåë àåä ,ìåãâ íåù ïéá ïè÷ íåù ïéá ,åì äñéðëäå äìçú íä åîù íàå
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יבם; לפני הארוסה ונפלה המעות, את לו שנתן  íéîëç:קודם eøîàÈÀÂÈÄ
øîàiL àeä ìBëé:ליבם לומר  האב יכול –äöBø éúééä Eéçàì ÈÆÙÇÀÈÄÈÄÄÆ

ïzì,בנדוניה מעות –ïzì éLôà éà Cìå, ליתן רוצה אני  אין  – ÄÅÀÈÄÆÀÄÄÅ
הראשון  היה שאפילו  ברייתא, מובאת בגמרא ייבם! או  חלוץ או אלא:

כך; לומר האב יכול מקום מכל חכם, תלמיד והשני הארץ והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם עם

בו" רוצה שהבת פי  על "ואף טוטוטוטו).).).).מוסיף: כגכגכגכג,,,, אישותאישותאישותאישות ((((הל הל הל הל ''''

שקנה  מאחר  כלומר: הם, באמירה הנקנים דברים והרי  מקשים: בירושלמי 
הנ מעות את ומשיבים:הארוס יורשו . היבם שיהא הדין  מן  הרי  wqetדוניה,

,qepkl zpn lr `ed שיכנוס מנת על  אלא לחתנו  נדוניה פוסק האב שאין כלומר
שכנסה קודם מת והרי בתו, ....(ixi`nd)את

i y y m e i
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ללמדנו, זו משנה באה לחתנו", מעות "הפוסק דין הקודמת במשנה שנשנה כיון
בכתובה  ורושם מחצה, מוסיף הוא בנדוניה, מעות לבעלה מכניסה האשה שאם
בגדים  כגון  מיטלטלים, לו מכניסה כשהיא אבל וחצי; אחד פי הנדוניה סכום את

להלן. הטעם כמבואר חומש , פחות שוויים את רושם הוא ותכשיטים,

ä÷ñt,האשה –Bì ñéðëäì,בנדוניה לבעלה –øðéc óìà– ÈÀÈÀÇÀÄÆÆÄÈ
ïcâðkבמזומנים, ÷ñBt àeä ממנה שקיבל  בכתובה רושם בעלה – ÅÀÆÀÈ

äðîבנדוניה, øNò äMîç,כלומר דינר, מאות וחמש  אלף – ÂÄÈÈÈÈÆ
במזומנים, לו  מכניסה שאשתו הנדוניה סכום על מחצה מוסיף שהבעל

לה שמוסיף מבואר , במפרשים במעות. משתכר  שהוא yלפי  i l yלפי ,
מכאן  בכתובה. כותב שהוא הנדוניה סכום מכל  שליש  היא שהתוספת

yily"מלבר "שליש נקרא: מלגיו (uegan)כזה מחצה אמנם שהוא ,
,(miptan).מחצה לה שמוסיף שבארנו , íeMäוזהו  ãâðëe ואם – ÀÆÆÇ

כגו  שומה, הצריכים מיטלטלים, בנדוניה לו  בית הכניסה כלי בגדים, ן
שמים והקרובים שוויים,(mikixrn)ותכשיטים, úBçtאת ÷ñBt àeäÅÈ

Lîç כגון חומש , פחות השומה סכום את בכתובה רושם הבעל – ÙÆ
אלא  בכתובה כותב אינו דינר, אלף שלה שהשום נדוניה הכניסה אם

בבית  היו  שנוהגים לפי  הוא, הטעם דינר. מאות שמונה ממנה שקיבל 
הכלה. לכבוד  משוויים יותר בחומש הנדוניה את לשום íeLהחתונה

äðî äåLå ,äðîa שיכתוב כלומר במנה, שום לו  להכניס פסקה – ÀÈÆÀÈÆÈÆ
לו  שתכניס השונים החפצים כנגד דינר) (מאה מנה בכתובה לה

שהיא  כל בתוספת אותם שמו שלא מנה, שווים הם ובאמת בנדוניה,
בשוק, שווים שהם כמו äðîאלא àlà Bì ïéà,לומר יכול  ואינו  – ÅÆÈÈÆ

(היינו  וחומש מנה לו  להכניס עליה מנה, בכתובה כותב והוא הואיל 

אלא  בכתובה חומש  לפחות אמרו  שלא דינר), וחמישה ועשרים מאה
כמו  חומש , עליו  להוסיף שם שנוהגים החתונה, בבית ששמוהו  בשום

לעיל . äðîaשבארנו íeL לה יכתוב שבעלה האשה רוצה אם – ÀÈÆ
דינר, במאה שונים חפצים היינו  במנה, שום לו שהכניסה בכתובה,

GL úðúBð àéäøðéãå òìñ úçàå íéL ועשרים מאה שהם – ÄÆÆÀÄÀÇÇÆÇÀÄÈ
נדוניה, לו להכניס צריכה היא כלומר דינרים), 4 (הסלע דינר וחמישה

פוסק  ונמצא דינר, וחמישה ועשרים מאה החתונה בבית אותה שישומו
למעלה. ששנינו כמו חומש, פחות השום úBàîכנגד  òaøàáe– ÀÇÀÇÅ

מאות  בארבע שום ממנה שקיבל  בכתובה לה שיכתוב רוצה היא ואם

úBàîדינר , Lîç úðúBð àéäבחמש אותה שישומו נדוניה – ÄÆÆÂÅÅ
בנדוניה  וגם מרובה בנדוניה שגם להשמיע, באה משנתנו  דינר. מאות

הנדוניה  שומת שתהיה צריך  במיטלטלים, לו  מכניסה שהאשה מועטת
שהיא  הסכום כנגד מלבר) חומש  שהוא רבע, (היינו  חומש בתוספת

לה שיכתוב בכתובה.רוצה ñBt÷בעלה ïúçäM äî וכשבא – ÇÆÆÈÈÅ
לאחר במיטלטלין, שהכניסה הנדוניה סכום את בכתובה לכתוב החתן

מועטת, שהיא בין מרובה נדוניה שהיא בין החתונה, בבית שמוה שכבר 
Lîç úBçt ÷ñBt àeä שומת סכום את בכתובה כותב הריהו  – ÅÈÙÆ

ברישא. ששנינו  כמו  חומש , פחות הנדוניה

התוספות  בעלי  אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן רש"י . לפי משנתנו  בארנו 
חננאל : רבנו  כפירוש להם ונראה מגומגם; שפירושו  deeyeכותבים dpna mey

dpn שווה יהא שלא במנה שום לו  שתכניס בעלה עם האשה פסקה אם –
מנה", ושווה במנה "שום הלשון: בזה לו שאמרה היינו מנה, `l`אלא el oi`

dpn.חומש להוסיף חייבת היא ואין  בלבד, –dpna mey פסקה אם אבל –
מנה, שווה שיהא אמרה ולא סתם, במנה" "שום miyelyשתכניס zpzep `id

xpice rlq zg`e ועשרים מאה שלה שהשום נדוניה לו להכניס היא צריכה –
בכתובה  הרשום שהסכום כדי  במשנה, למעלה שבארנו  כמו  דינר , וחמישה

הנדוניה. משום חומש פחות ze`nיהא rax`ae שום לו להכניס פסקה ואם –
דינר, מאות ze`nבארבע yng zpzep `id מאות חמש שלה שהשום נדוניה –

לעיל. שבארנו מהטעם wqetדינר, ozgdy dn להכניס פוסק שהחתן  מה ואף –
במיטלטלים, ynegלאשתו zegt wqet `ed בכתובה שוויים את כותב הוא –

משוויים. יותר  לשומם רגילים החתן  שמכניס החפצים שגם חומש, פחות
הירושלמי): פי  (על  משנתנו  מפרשים wqetויש `ed ,xpic sl` el qipkdl dwqt

dpn xyr dying ocbpkהי שכך באותם – נהנית אינה שהאשה מפני  מנהגם, ה
העומדים  בדברים הדין  והוא בהם. ומשתכר ונותן נושא הבעל ורק הכספים,

האמור. מהטעם שוויים, על מחצה מוסיף שהוא meydלסחורה, cbpkeאבל –
נכסי בתור  עליו  אותם ששמים שונים, וחפצים וכלים בגדים לו  הכניסה אם

אלו  כנגד ברזל , ynegצאן  zegt wqet `ed ומכלה בהם משתמשת שהיא לפי  –
חומש. בפחות אחריותם עליו  שיקבל דיה ולכן dpnאותם, deeye dpna mey–

דברים  היינו מנה, שווה שהוא במנה שום בנדוניה לו  להכניס הבטיחה אם
שווים  הם קיימים שהם זמן כל  אלא בהם, כשמשתמשים לבלות דרכם שאין

מנה, שווה קרקע כגון dpnמנה, `l` el oi` קרקע אלא לו לתת צריכה אינה –
חומש להוסיף צריכה ואינה מנה, oiireשווה ;oe`b i`d ax mya zvaewn dhiy)

.(ixi`nd
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לגבי הבדל  שאין  ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

פוסק  שהבעל  וכשם מועטת; לנדוניה מרובה נדוניה בין בכתובה הנדוניה רישום

שהם  בין ותכשיטים, וכלים בגדים כגון שומא, שצריכים דברים כנגד  חומש פחות

בתוספת  פוסק הוא כך הקודמת, במשנה ששנינו כמו  מועטים, שהם בין מרובים,

) xaln"מחצה yily"לו מכניסה שהיא במזומנים כספים כנגד  המפרשים) לפי 

ובין הקודמת), המשנה בתחילת ששנינו (כמו  דינר אלף כגון מרובים, בין  בנדוניה,

izdw - zex`ean zeipyn
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„íéôñk Bì ñéðëäì ä÷ñt–íéøðéc äML äNòð óñk òìñ.ätwì ïéøðéc äøNò åéìò ìa÷î ïúçä,ìëì ¨§¨§©§¦§¨¦¤©¤¤©£¨¦¨¦¨¦¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨¦©ª¨§¨
äðîe äðî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äðéãnä âäðîk ìkä. ¨¤¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨

‰íúñ Bza úà àéOnä–æeæ íéMîçî dì úçôé àG.änøò dñéðëäì ÷ñt–ìòaä øîàé àG:dñéðëàLk ©©¦¤¦§¨¦§Ÿ¨¥£¦¦¨©§©§¦¨£ª¨Ÿ©©©©§¤©§¦¨
éúéáì,éúeñëa äpqëà,úéáa dãBòå dqëî àlàäéáà.äîBúéä úà àéOnä ïëå–íéMîçî dì úçôé àG §¥¦£©¤¨¦§¦¤¨§©¨§¨§¥¨¦¨§¥©©¦¤©§¨¦§Ÿ¨¥£¦¦

æeæ.ñéka Lé íà–dãBáë éôì dúBà ïéñðøôî. ¦¥©¦§©§§¦¨§¦§¨
Âdzòcî äéçà Bà dnà äzàéOäL äîBúé,äàîa dì eáúëå,æeæ íéMîça Bà–ìécâzMî àéä äìBëé §¨¤¦¦©¨¦¨©¤¨¦©§¨§¨§¨§¥¨©£¦¦§¨¦¦¤©§¦

dì ïúpäì éeàøM äî ïãiî àéöBäì.äãeäé éaøøîBà:äðBLàøä úaä úà àéOä íà–Cøãk äiðMì ïúpé §¦¦¨¨©¤¨§¦¨¥¨©¦§¨¥¦¦¦¤©©¨¦¨¦¨¥©§¦¨§¤¤

cccc.mitqk el qipkdl dwqt:ãéî ïäá øëúùäì ïéðëåîù ïéòá íéøðéã.rlqúôñåúá ,ïéøðéã äùùá äáåúëä øèùá áúëéì äùòð ïéøðéã äòáøà àåäù
øèùá íéáúëð íìåòì ,àôéñá éðú÷ã òìñ ïåâë íéèòåî íäù ïéá ,àùéøá éðú÷ã øðéã óìà ïåâë íéáåøî ïäù ïéá ,ïéòá ïéøðéãáã àðú ïðéòîùàå .ùéìù
éà÷ã éðú÷ã íåùä ãâðëå ïåâë íéáåøî íäù ïéá ,íéèéùëúå íéãâá ïåâë àîåù ïéëéøöù íéøáãáå .ãéî ïäá øëúùäì ïéãîåòù éðôî ,øúåé ùéìùá äáåúëä
äîî äáåúëä øèùá ùîåç ïéúçåô íìåòì ,øðéãå òìñ ãçàå íéùìù úðúåð àéä äðîá íåù éðú÷ã àä ïåâë íéèòåî íäù ïéá ,àùéøá øîàã æåæ óìàà

úëä áåúëì ïéàá ë"çàå äìçú íúåà åîù íà àðù àì ,äðåúçä úéáá íúåà åîùùúéáá åîùù àîåùä ïî ùîåçä äáåúëä øèùá úåçôì êéøö æàù äáå
'ãáå éðú÷ãë äáåúëá áåúëù äîî ùîåç úôñåúá àîåùä äéäúù êéøö æàù äáåúëä äìçú áúë àåä íà àðù àìå ,'åëå ÷ñåô ïúçäùëå éðú÷ãë äìëä

:úåàî ùîç úðúåð àéä íåù úåàî.dtewlàìå .íéùðä é÷åøîúå íéîùá íäî äì úåð÷ì éãë ,åì äàéáî àéäù äðîå äðî ìë ìò æåæ äøùò äì ïúéù
:äðù ìëì åà ùãåç ìëì åà òåáù ìëì íà ïéúéðúîá ùøôúà

dddd.dnezid z` `iynd oke:ä÷ãö éàáâ.qika yi m`:ä÷ãö ìù
eeee.dl ozil ie`xy dn:íéñëð øåùéò.`iyd m`:åééçá áàä.'eke ozpi dpey`xd zad z`äãåäé éáøë äëìäå .øúåé àåäù ïéá øåùéòî úåçô àåäù ïéá

ìáà .éò÷ø÷îî äéàåùð úòùá àúùä éçëúùîã íéñëð øåùéò äì ïðéáäé áà ìù åúòã ïãîåà ìò ãåîòì à"à íàå .áàã äéúòã ïãîåà øúá ïðéìæàã
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מועטים.

ä÷ñt,האשה –Bì ñéðëäì,בנדוניה לבעלה –íéôñk כסף – ÈÀÈÀÇÀÄÀÈÄ
óñkבעין , òìñ,דינרים ארבע שהוא –íéøðéc äML äNòð– ÆÇÆÆÇÂÈÄÈÄÈÄ

ששה  בכתובה הבעל פוסק הנדוניה, מסכום סלע כל  כנגד כלומר

נדוניה  לבין מרובה נדוניה בין הבדל ואין  ומחצה); (סלע דינרים
שהיא  במזומנים סכום כל  כנגד מחצה מוסיף הוא לעולם מועטת,
אחד פי בכתובה הנדוניה סכום את שרושם היינו בנדוניה, לו  מכניסה

המפרשים: (לפי yily,וחצי  ztqeza שבארנו כמו מלבר, שליש כלומר
הקודמת). åéìòבמשנה ìa÷î ïúçä,לאשתו ליתן –äøNò ÆÈÈÀÇÅÈÈÂÈÈ

ätwì ïéøðéc,נשים ותמרוקי  בשמים של  קופה לצורך –äðî ìëì ÄÈÄÇËÈÀÈÈÆ
äðîe ובין בכספים בין  בנדוניה, לו שהכניסה דינר מאה כל  על  – ÈÆ

âäðîkבמיטלטלין. ìkä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÙÀÄÀÇ
äðéãnäכנגד ופוחת מזומנים נדוניית כנגד  מוסיף שהבעל מה כל – ÇÀÄÈ

המקום. מנהג כפי  אלא פוחתים ואין מוסיפים אין  מיטלטלים נדוניית
wqet oke.... הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם
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צרכי לבתו  נותן אדם שיהא אמרו, שחכמים בפרקנו ), ב משנה (בבאור הזכרנו  כבר 
באה  משנתנו עליה. קופצים שיימצאו  כדי  יפה, נדוניה לה פוסק ויהא הלבשה

נישואיה. לצרכי  לבתו  לתת אדם שחייב ביותר הקטן הסכום מה להשמיע,

íúñ Bza úà àéOnä,נישואיה לצרכי  לה יתן  כמה פירש , שלא – ÇÇÄÆÄÀÈ
æeæ íéMîçî dì úçôé àG הפחות לכל לה לתת הוא צריך – ÄÀÙÈÅÂÄÄ

זוז. änøòחמישים dñéðëäì ÷ñt שהת כלומר  עם – האב נה ÈÇÀÇÀÄÈÂËÈ
כמות  לכנסה הסכים והבעל  לנישואיה, הלבשה לבתו יתן  שלא הבעל 

ìòaäשהיא, øîàé àG:לומר רשאי  הבעל אין  –dñéðëàLk ÙÇÇÇÇÀÆÇÀÄÈ
éúéáì, הנישואין לאחר –éúeñëa äpqëàצרכי כל לה אתן – ÀÅÄÂÇÆÈÄÀÄ

לאשתו , הבעל כחובת לה, הראויים dãBòåכסותה dqëî àlàÆÈÀÇÈÀÈ
äéáà úéáa עדיין כשהיא הנישואין , לפני להלבישה הבעל  חייב – ÀÅÈÄÈ

כבודה. משום אביה, äîBúéäבבית úà àéOnä ïëå צדקה גבאי – ÀÅÇÇÄÆÇÀÈ
הצדקה, מקופת היתומה את æeæהמשיא íéMîçî dì úçôé àGÄÀÙÈÅÂÄÄ
נישואיה. לצרכי היינו  לפרנסתה, –ñéka Lé íà מעות יש  אם – ÄÅÇÄ

הצדקה, dãBáëבקופת éôì dúBà ïéñðøôî להלבשתה לה נותנים – ÀÇÀÀÄÈÀÄÀÈ
למדים  יש לכבודה. כראוי  זוז , מחמישים יותר נישואיה ולצרכי 

מעות  אין  אפילו  היתומה לפרנסת זוז  חמישים שנותנים ממשנתנו ,

ללוותם הצדקה גבאי  את שמחייבים היינו  אחת אחת אחת אחת בכיס, דעהדעהדעהדעה עפעפעפעפ""""י י י י  ((((הרהרהרהר""""ןןןן

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי;;;;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

היורשים  חייבים נשואה, לא בת אחריו והשאיר האב מת שאם היא חכמים תקנת
היורשים  שאין ללמד, באה משנתנו  – הירושה. מנכסי נדוניה לה וליתן  להשיאה
על מוסיפים כשהם ואפילו זוז, חמישים של  בנדוניה חובתם ידי לצאת יכולים

לה. הראוייה נדוניה לה לפסוק הם חייבים אלא זה, סכום

äîBúé,קטנה –dzòcî äéçà Bà dnà äzàéOäL אפילו – ÀÈÆÄÄÇÈÄÈÇÆÈÄÇÀÈ
לכך , שנתרצתה æeæמדעתה, íéMîça Bà ,äàîa dì eáúëå– ÀÈÀÈÀÅÈÇÂÄÄ

הנדוניה  זו  ואין  , זוז חמישים של או  מאה, של  נדוניה לה ופסקו 
חכמים, תקנת לפי לה ìécâzMîהראויה àéä äìBëéלאחר – ÀÈÄÄÆÇÀÄ

ïãiîשגדלה, àéöBäì,היורשים של –dì ïúpäì éeàøM äî ÀÄÄÈÈÇÆÈÀÄÈÅÈ
ברייתא: מובאת בגמרא –zlhep ,oig`d on zpefipd za :xne` iax"

"miqkp xeyir,(,(,(,( א א א א סח סח סח סח ,,,, לנדוניית ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  לתת היורשים שעל  כלומר 
וכבר נישואיה. בשעת בידיהם הנמצאים הירושה מנכסי  עשירית הבת

נישאה  שאפילו לרבותא, "מדעתה" נקטה שמשנתנו לעיל, בארנו
מחילתה  אין  מקום מכל  לה, שפסקו נדוניה לאותה ונתרצתה מדעתה

אם  לומר צריך ואין הנישואין, בשעת קטנה והיתה הואיל  מחילה
נדונייתה  את היורשים מיד להוציא שיכולה מדעתה שלא השיאוה

כלל נישואין  כאן אין  שהרי  אחרים אחרים אחרים אחרים ).).).).הראויה, ומפרשיםומפרשיםומפרשיםומפרשים éaøÇÄ((((רשרשרשרש""""יייי
àéOä íà :øîBà äãeäé, בחייו האב –äðBLàøä úaä úà ÀÈÅÄÄÄÆÇÇÈÄÈ

נדוניה, לה ונתן  –äiðMì ïúpé,היורשים ידי  על  היתומה, לבת – ÄÈÅÇÀÄÈ
ïúpL Cøãk,האב –äðBLàøì שהיורשים סובר  יהודה רבי – ÀÆÆÆÈÇÈÄÈ

שאומדים  היינו האב, של דעתו  אומדן  לפי  ליתומה נדוניה פוסקים

ברם, עכשיו . משיאה היה הוא אילו  לבתו  נותן היה כמה דעתו את
י רבי  אף האב, של דעתו אומדן על  לעמוד  אפשר אי  סובר,אם הודה

נכסים. עישור  לה íãàLשנותנים íéîòt :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÈÄÆÈÈ
éðòäå øéLò Bà øéLòäå éðò הכוונה שאין מבואר, בגמרא – ÈÄÀÆÁÄÈÄÀÆÁÄ

היה  שאם מודה יהודה רבי אף זה שבכגון בנכסים, ועשיר  לעני  כאן 
האב  שנתן כדרך  לה לתת היורשים את כופים שאין והעני  עשיר 

שחכמים  כלומר  בדעת, ועני  לעשיר משנתנו כוונת אלא לראשונה,
נותן  היה שכך לראשונה האב שנתן  הנדוניה מן ראיה שאין  אומרים,

izdw - zex`ean zeipyn
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äðBLàøì ïúpL.íéîëçåíéøîBà:éðòäå øéLò Bà øéLòäå éðò íãàL íéîòt,ïéðúBðå íéñëpä úà ïéîL àlà ¤¨©¨¦¨©£¨¦§¦§¨¦¤¨¨¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦¤¨¨¦¤©§¨¦§§¦
dì. ¨

ïðéøîà àìå ,úàùéðù øçàì úòáåú ,íéùøåéä ïî äòáú àìå úàùéð íàå .øåùéò äì úéà éîð éìèìèîî äæä ïîæáã ã"îì àëéàå .øåùéò äì ïéà éìèìèîî
úøâåá äúéä íàå .[äúçî ïë íà àìà äìçà éìåçà] úåðåæî äì úúìî íéùøåéä å÷ñô íà ìáà ,äéáà éñëðî úéðåæéð äúéäùë à÷åãå .åäééáâ äìçà éìåçà
úðåæéð äúéä åìéôàå ,ãåò òåáúì äìåëé äðéàå íéùøåé éáâ äìçà éìåçà äéáà éñëðî äúéðåãðì äì éåàøù äî äòáú àìå úàùéðå äãîòå úåðåæî äì ïéàù

:íäéñëðî

`xephxa yexit

ואינו  קצרה, שדעתו  כלומר  בדעת, עני שאדם פעמים שכן לשניה,
עליו  מתרחבת דעתו זמן  ולאחר  עני  נדוניית אלא הראשונה לבתו  נותן

נותנים  אין לפיכך  הדברים, חילוף או עשיר , נדוניית השניה לבתו ונותן 
האב, דעת אומדן  לפי dìלה ïéðúBðå íéñëpä úà ïéîL àlàÆÈÈÄÆÇÀÈÄÀÀÄÈ

כפי ליתומה נדוניה היורשים ונותנים הירושה, נכסי  כל את שמים –
כזה. נכסים בעל של  לבת להינתן  שראוי מה

מחלוקות: שלש כאן יש שבארנו  לה `.כפי שנותנים כרבי , סובר קמא תנא
נכסים; האב;a.עישור  של דעתו אומדן  לפי  לה שנותנים סובר יהודה b.רבי 

מפרשי ורוב רש"י  מפרש כך הנכסים. שומת לפי לה שנותנים סוברים, חכמים

אביהן ? מנכסי ומתפרנסות ניזונות הבנות "כיצד  בתוספתא: מובא וכן  המשנה.
שכנגדן רואין  אלא להן, נותן היה וכך  כך  קיים אביהן היה אילו אומרים אין

(dnec cnrna zepa) אחת כל אומר: רבי להן. ונותנין ומתפרנסות, ניזונות היאך 
בת  האב השיא אם אומר : יהודה רבי נכסים. עישור  נוטלת הבנות מן  ואחת
בברייתא  שאמנם מפרשים, ויש לראשונה". שנתן  כדרך לשניה יינתן ראשונה
מה  שעל כלומר  בלבד , מחלוקות שתי יש במשנתנו  אבל מחלוקות, שלש יש

dl"ששנינו: ozpidl ie`xy dn ocin `ivedl licbzyn `id dleki" יהודה רבי נחלקו
של דעתו אומדן  לפי  יהודה רבי שלדעת לה, להינתן  הראוי הוא מה וחכמים

נכסים עישור חכמים ולדעת o"xd).האב oiire ;zetqez)
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„íéôñk Bì ñéðëäì ä÷ñt–íéøðéc äML äNòð óñk òìñ.ätwì ïéøðéc äøNò åéìò ìa÷î ïúçä,ìëì ¨§¨§©§¦§¨¦¤©¤¤©£¨¦¨¦¨¦¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨¦©ª¨§¨
äðîe äðî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äðéãnä âäðîk ìkä. ¨¤¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨

‰íúñ Bza úà àéOnä–æeæ íéMîçî dì úçôé àG.änøò dñéðëäì ÷ñt–ìòaä øîàé àG:dñéðëàLk ©©¦¤¦§¨¦§Ÿ¨¥£¦¦¨©§©§¦¨£ª¨Ÿ©©©©§¤©§¦¨
éúéáì,éúeñëa äpqëà,úéáa dãBòå dqëî àlàäéáà.äîBúéä úà àéOnä ïëå–íéMîçî dì úçôé àG §¥¦£©¤¨¦§¦¤¨§©¨§¨§¥¨¦¨§¥©©¦¤©§¨¦§Ÿ¨¥£¦¦

æeæ.ñéka Lé íà–dãBáë éôì dúBà ïéñðøôî. ¦¥©¦§©§§¦¨§¦§¨
Âdzòcî äéçà Bà dnà äzàéOäL äîBúé,äàîa dì eáúëå,æeæ íéMîça Bà–ìécâzMî àéä äìBëé §¨¤¦¦©¨¦¨©¤¨¦©§¨§¨§¨§¥¨©£¦¦§¨¦¦¤©§¦

dì ïúpäì éeàøM äî ïãiî àéöBäì.äãeäé éaøøîBà:äðBLàøä úaä úà àéOä íà–Cøãk äiðMì ïúpé §¦¦¨¨©¤¨§¦¨¥¨©¦§¨¥¦¦¦¤©©¨¦¨¦¨¥©§¦¨§¤¤

cccc.mitqk el qipkdl dwqt:ãéî ïäá øëúùäì ïéðëåîù ïéòá íéøðéã.rlqúôñåúá ,ïéøðéã äùùá äáåúëä øèùá áúëéì äùòð ïéøðéã äòáøà àåäù
øèùá íéáúëð íìåòì ,àôéñá éðú÷ã òìñ ïåâë íéèòåî íäù ïéá ,àùéøá éðú÷ã øðéã óìà ïåâë íéáåøî ïäù ïéá ,ïéòá ïéøðéãáã àðú ïðéòîùàå .ùéìù
éà÷ã éðú÷ã íåùä ãâðëå ïåâë íéáåøî íäù ïéá ,íéèéùëúå íéãâá ïåâë àîåù ïéëéøöù íéøáãáå .ãéî ïäá øëúùäì ïéãîåòù éðôî ,øúåé ùéìùá äáåúëä
äîî äáåúëä øèùá ùîåç ïéúçåô íìåòì ,øðéãå òìñ ãçàå íéùìù úðúåð àéä äðîá íåù éðú÷ã àä ïåâë íéèòåî íäù ïéá ,àùéøá øîàã æåæ óìàà

úëä áåúëì ïéàá ë"çàå äìçú íúåà åîù íà àðù àì ,äðåúçä úéáá íúåà åîùùúéáá åîùù àîåùä ïî ùîåçä äáåúëä øèùá úåçôì êéøö æàù äáå
'ãáå éðú÷ãë äáåúëá áåúëù äîî ùîåç úôñåúá àîåùä äéäúù êéøö æàù äáåúëä äìçú áúë àåä íà àðù àìå ,'åëå ÷ñåô ïúçäùëå éðú÷ãë äìëä

:úåàî ùîç úðúåð àéä íåù úåàî.dtewlàìå .íéùðä é÷åøîúå íéîùá íäî äì úåð÷ì éãë ,åì äàéáî àéäù äðîå äðî ìë ìò æåæ äøùò äì ïúéù
:äðù ìëì åà ùãåç ìëì åà òåáù ìëì íà ïéúéðúîá ùøôúà

dddd.dnezid z` `iynd oke:ä÷ãö éàáâ.qika yi m`:ä÷ãö ìù
eeee.dl ozil ie`xy dn:íéñëð øåùéò.`iyd m`:åééçá áàä.'eke ozpi dpey`xd zad z`äãåäé éáøë äëìäå .øúåé àåäù ïéá øåùéòî úåçô àåäù ïéá

ìáà .éò÷ø÷îî äéàåùð úòùá àúùä éçëúùîã íéñëð øåùéò äì ïðéáäé áà ìù åúòã ïãîåà ìò ãåîòì à"à íàå .áàã äéúòã ïãîåà øúá ïðéìæàã

`xephxa yexit

מועטים.

ä÷ñt,האשה –Bì ñéðëäì,בנדוניה לבעלה –íéôñk כסף – ÈÀÈÀÇÀÄÀÈÄ
óñkבעין , òìñ,דינרים ארבע שהוא –íéøðéc äML äNòð– ÆÇÆÆÇÂÈÄÈÄÈÄ

ששה  בכתובה הבעל פוסק הנדוניה, מסכום סלע כל  כנגד כלומר

נדוניה  לבין מרובה נדוניה בין הבדל ואין  ומחצה); (סלע דינרים
שהיא  במזומנים סכום כל  כנגד מחצה מוסיף הוא לעולם מועטת,
אחד פי בכתובה הנדוניה סכום את שרושם היינו בנדוניה, לו  מכניסה

המפרשים: (לפי yily,וחצי  ztqeza שבארנו כמו מלבר, שליש כלומר
הקודמת). åéìòבמשנה ìa÷î ïúçä,לאשתו ליתן –äøNò ÆÈÈÀÇÅÈÈÂÈÈ

ätwì ïéøðéc,נשים ותמרוקי  בשמים של  קופה לצורך –äðî ìëì ÄÈÄÇËÈÀÈÈÆ
äðîe ובין בכספים בין  בנדוניה, לו שהכניסה דינר מאה כל  על  – ÈÆ

âäðîkבמיטלטלין. ìkä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÙÀÄÀÇ
äðéãnäכנגד ופוחת מזומנים נדוניית כנגד  מוסיף שהבעל מה כל – ÇÀÄÈ

המקום. מנהג כפי  אלא פוחתים ואין מוסיפים אין  מיטלטלים נדוניית
wqet oke.... הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם

y c e w z a y

ה ה נ ש מ ר ו א ב
צרכי לבתו  נותן אדם שיהא אמרו, שחכמים בפרקנו ), ב משנה (בבאור הזכרנו  כבר 
באה  משנתנו עליה. קופצים שיימצאו  כדי  יפה, נדוניה לה פוסק ויהא הלבשה

נישואיה. לצרכי  לבתו  לתת אדם שחייב ביותר הקטן הסכום מה להשמיע,

íúñ Bza úà àéOnä,נישואיה לצרכי  לה יתן  כמה פירש , שלא – ÇÇÄÆÄÀÈ
æeæ íéMîçî dì úçôé àG הפחות לכל לה לתת הוא צריך – ÄÀÙÈÅÂÄÄ

זוז. änøòחמישים dñéðëäì ÷ñt שהת כלומר  עם – האב נה ÈÇÀÇÀÄÈÂËÈ
כמות  לכנסה הסכים והבעל  לנישואיה, הלבשה לבתו יתן  שלא הבעל 

ìòaäשהיא, øîàé àG:לומר רשאי  הבעל אין  –dñéðëàLk ÙÇÇÇÇÀÆÇÀÄÈ
éúéáì, הנישואין לאחר –éúeñëa äpqëàצרכי כל לה אתן – ÀÅÄÂÇÆÈÄÀÄ

לאשתו , הבעל כחובת לה, הראויים dãBòåכסותה dqëî àlàÆÈÀÇÈÀÈ
äéáà úéáa עדיין כשהיא הנישואין , לפני להלבישה הבעל  חייב – ÀÅÈÄÈ

כבודה. משום אביה, äîBúéäבבית úà àéOnä ïëå צדקה גבאי – ÀÅÇÇÄÆÇÀÈ
הצדקה, מקופת היתומה את æeæהמשיא íéMîçî dì úçôé àGÄÀÙÈÅÂÄÄ
נישואיה. לצרכי היינו  לפרנסתה, –ñéka Lé íà מעות יש  אם – ÄÅÇÄ

הצדקה, dãBáëבקופת éôì dúBà ïéñðøôî להלבשתה לה נותנים – ÀÇÀÀÄÈÀÄÀÈ
למדים  יש לכבודה. כראוי  זוז , מחמישים יותר נישואיה ולצרכי 

מעות  אין  אפילו  היתומה לפרנסת זוז  חמישים שנותנים ממשנתנו ,

ללוותם הצדקה גבאי  את שמחייבים היינו  אחת אחת אחת אחת בכיס, דעהדעהדעהדעה עפעפעפעפ""""י י י י  ((((הרהרהרהר""""ןןןן

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי;;;;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

היורשים  חייבים נשואה, לא בת אחריו והשאיר האב מת שאם היא חכמים תקנת
היורשים  שאין ללמד, באה משנתנו  – הירושה. מנכסי נדוניה לה וליתן  להשיאה
על מוסיפים כשהם ואפילו זוז, חמישים של  בנדוניה חובתם ידי לצאת יכולים

לה. הראוייה נדוניה לה לפסוק הם חייבים אלא זה, סכום

äîBúé,קטנה –dzòcî äéçà Bà dnà äzàéOäL אפילו – ÀÈÆÄÄÇÈÄÈÇÆÈÄÇÀÈ
לכך , שנתרצתה æeæמדעתה, íéMîça Bà ,äàîa dì eáúëå– ÀÈÀÈÀÅÈÇÂÄÄ

הנדוניה  זו  ואין  , זוז חמישים של או  מאה, של  נדוניה לה ופסקו 
חכמים, תקנת לפי לה ìécâzMîהראויה àéä äìBëéלאחר – ÀÈÄÄÆÇÀÄ

ïãiîשגדלה, àéöBäì,היורשים של –dì ïúpäì éeàøM äî ÀÄÄÈÈÇÆÈÀÄÈÅÈ
ברייתא: מובאת בגמרא –zlhep ,oig`d on zpefipd za :xne` iax"

"miqkp xeyir,(,(,(,( א א א א סח סח סח סח ,,,, לנדוניית ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  לתת היורשים שעל  כלומר 
וכבר נישואיה. בשעת בידיהם הנמצאים הירושה מנכסי  עשירית הבת

נישאה  שאפילו לרבותא, "מדעתה" נקטה שמשנתנו לעיל, בארנו
מחילתה  אין  מקום מכל  לה, שפסקו נדוניה לאותה ונתרצתה מדעתה

אם  לומר צריך ואין הנישואין, בשעת קטנה והיתה הואיל  מחילה
נדונייתה  את היורשים מיד להוציא שיכולה מדעתה שלא השיאוה

כלל נישואין  כאן אין  שהרי  אחרים אחרים אחרים אחרים ).).).).הראויה, ומפרשיםומפרשיםומפרשיםומפרשים éaøÇÄ((((רשרשרשרש""""יייי
àéOä íà :øîBà äãeäé, בחייו האב –äðBLàøä úaä úà ÀÈÅÄÄÄÆÇÇÈÄÈ

נדוניה, לה ונתן  –äiðMì ïúpé,היורשים ידי  על  היתומה, לבת – ÄÈÅÇÀÄÈ
ïúpL Cøãk,האב –äðBLàøì שהיורשים סובר  יהודה רבי – ÀÆÆÆÈÇÈÄÈ

שאומדים  היינו האב, של דעתו  אומדן  לפי  ליתומה נדוניה פוסקים

ברם, עכשיו . משיאה היה הוא אילו  לבתו  נותן היה כמה דעתו את
י רבי  אף האב, של דעתו אומדן על  לעמוד  אפשר אי  סובר,אם הודה

נכסים. עישור  לה íãàLשנותנים íéîòt :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÈÄÆÈÈ
éðòäå øéLò Bà øéLòäå éðò הכוונה שאין מבואר, בגמרא – ÈÄÀÆÁÄÈÄÀÆÁÄ

היה  שאם מודה יהודה רבי אף זה שבכגון בנכסים, ועשיר  לעני  כאן 
האב  שנתן כדרך  לה לתת היורשים את כופים שאין והעני  עשיר 

שחכמים  כלומר  בדעת, ועני  לעשיר משנתנו כוונת אלא לראשונה,
נותן  היה שכך לראשונה האב שנתן  הנדוניה מן ראיה שאין  אומרים,

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt zeaezk zkqn

äðBLàøì ïúpL.íéîëçåíéøîBà:éðòäå øéLò Bà øéLòäå éðò íãàL íéîòt,ïéðúBðå íéñëpä úà ïéîL àlà ¤¨©¨¦¨©£¨¦§¦§¨¦¤¨¨¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦¤¨¨¦¤©§¨¦§§¦
dì. ¨

ïðéøîà àìå ,úàùéðù øçàì úòáåú ,íéùøåéä ïî äòáú àìå úàùéð íàå .øåùéò äì úéà éîð éìèìèîî äæä ïîæáã ã"îì àëéàå .øåùéò äì ïéà éìèìèîî
úøâåá äúéä íàå .[äúçî ïë íà àìà äìçà éìåçà] úåðåæî äì úúìî íéùøåéä å÷ñô íà ìáà ,äéáà éñëðî úéðåæéð äúéäùë à÷åãå .åäééáâ äìçà éìåçà
úðåæéð äúéä åìéôàå ,ãåò òåáúì äìåëé äðéàå íéùøåé éáâ äìçà éìåçà äéáà éñëðî äúéðåãðì äì éåàøù äî äòáú àìå úàùéðå äãîòå úåðåæî äì ïéàù

:íäéñëðî

`xephxa yexit

ואינו  קצרה, שדעתו  כלומר  בדעת, עני שאדם פעמים שכן לשניה,
עליו  מתרחבת דעתו זמן  ולאחר  עני  נדוניית אלא הראשונה לבתו  נותן

נותנים  אין לפיכך  הדברים, חילוף או עשיר , נדוניית השניה לבתו ונותן 
האב, דעת אומדן  לפי dìלה ïéðúBðå íéñëpä úà ïéîL àlàÆÈÈÄÆÇÀÈÄÀÀÄÈ

כפי ליתומה נדוניה היורשים ונותנים הירושה, נכסי  כל את שמים –
כזה. נכסים בעל של  לבת להינתן  שראוי מה

מחלוקות: שלש כאן יש שבארנו  לה `.כפי שנותנים כרבי , סובר קמא תנא
נכסים; האב;a.עישור  של דעתו אומדן  לפי  לה שנותנים סובר יהודה b.רבי 

מפרשי ורוב רש"י  מפרש כך הנכסים. שומת לפי לה שנותנים סוברים, חכמים

אביהן ? מנכסי ומתפרנסות ניזונות הבנות "כיצד  בתוספתא: מובא וכן  המשנה.
שכנגדן רואין  אלא להן, נותן היה וכך  כך  קיים אביהן היה אילו אומרים אין

(dnec cnrna zepa) אחת כל אומר: רבי להן. ונותנין ומתפרנסות, ניזונות היאך 
בת  האב השיא אם אומר : יהודה רבי נכסים. עישור  נוטלת הבנות מן  ואחת
בברייתא  שאמנם מפרשים, ויש לראשונה". שנתן  כדרך לשניה יינתן ראשונה
מה  שעל כלומר  בלבד , מחלוקות שתי יש במשנתנו  אבל מחלוקות, שלש יש

dl"ששנינו: ozpidl ie`xy dn ocin `ivedl licbzyn `id dleki" יהודה רבי נחלקו
של דעתו אומדן  לפי  יהודה רבי שלדעת לה, להינתן  הראוי הוא מה וחכמים

נכסים עישור חכמים ולדעת o"xd).האב oiire ;zetqez)

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אייר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב ההצעה אשר אעשה שינוי וכו'.

- שגם בקס"ד אין צריכה  וכו'  ישנה אדם  ב:( לעולם אל  י,  )שבת  דין חז"ל  ומובן ע"פ פסק 

להיות הצעה כהאמורה, והרי מאמר רז"ל זה הובא לפסק הלכה ברמב"ם וכו'.

וגודל התוצאות משינוי - מובן מדברי התוספת שם )ובפרט ע"פ השל"ה וכו'(. והרי בהמאורע 

ממנו למדו שאל ישנה, היו טעמים הכי חזקים לשינוי, וכדרז"ל עה"כ כי בן זקונים הוא לו, ועה"כ אלה 

תולדות יעקב יוסף דוקא, והי' לפני ציווי חז"ל האמור, ובכל זה וכו', ועאכו"כ לאחרי הציווי.

ועוד וגם זה עיקר, אשר כולם )חבריו( אהובים כולם וכו'. ועיין ג"כ ספר תניא קדישא ריש פרק 

ל"ב שכולם מתאימות וכו'. ואת כת"ר הסליחה על אי קבלת ההצעה.

יודע עד מה,  - אין אתנו  בהתבונני ובחפשי סיבת הכתיבה, אף כי הדבר פשוט כאמור, הנה 

ואפשר זהו הענין - להזדמנות בשבילי - לחזור על דברי הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהדגיש והכפיל 

בתורת  נתגלתה  פנימיות התורה שבדורנו  בלימוד  עתים  לקבוע  גודל ההכרח  אודות  עת מצוא,  בכל 

דהפצת  ההכרח  ביותר  שגדול  ומכופל,  כפול  חשך  לגלותנו  האחרונים  בהימים  ובפרט  החסידות, 

ובודאי  בזה,  הבעש"ט  של  הקדש  אגרת  וכידוע  משיחא,  מלכא  דא  מר  קאתי  דאז  חוצה,  המעינות 

לדכוותי' האריכות אך למותר.

בכבוד ובברכה.

במעלת יוסף על השבטים יש להעיר מדברי רבנו הזקן בזה. וזלה"ק: ששם עלו שבטים כו' אבל 

ביוסף כתיב ויוסף הורד כו' וזהו שלא הכירוהו כלל מאחר שאיו ערוך ביניהם כלל שמה שהוא עלי' 

להם הוא ירידה אצלו כו' )תורה אור הוספות לפ' ויחי רד"ה להבין שרש. עיי"ש(.



רד    

      
ע"א: כא דוסא:ד ב חנינא רבי בגדלות נוס מעשה   , אשתו  

     .העניות מ כ כל  ונצטער נל מתי עד  
  , לו אמרה  נעשה . מה      רחמי בקש   

ואכ . השמי מ דבר ל שיתנו   ו , רחמי חנינא רבי ביקש   מ 
 השמי [כ]  חנינא לרבי ונתנו     

.זהב שולח של  אחת רגל   חנינא רבי אשת ראתה   
לה , שאמרו  , בחלו        

, רגלי שלש  בעל  זהב שולח על  הבא  בעול לאכול   הצדיקי  עתידי  
   כששמעה בלבד.  רגלי שתי בעל  זהב שולח על   

זאת ,חנינא לרבי אמרה       
  שולח על  לבא לעתיד יאכלו   הצדיקי שכל  בעיני הדבר טוב  

, מושל  חסר שולח על  נאכל  אנו  ואילו    
    לו אמרה  זאת, לתק כדי נעשה  מה    

 ואכ הזהב. רגל  את בחזרה  ממ שיטלו   רחמי בקש    
.הזהב רגל  את ממנו  ונטלו   רחמי חנינא רבי ביקש  ,בברייתא 

   הרגל את ממנו  שנטלו   משו והיינו  לו . שנתנוה  
, בידינו שמסורת   אחר א , אד לבני  נותני רק   השמי שמ  

 שנותני  .כ אירע כא ואילו  , לה שנית דבר  מה  נוטלי לא  
בגדלותו : נוס ב מעשה   ,השמשות בי אחד שבת ערב    . עצובה שבתו  ראה   

    . עצובה הנ מדוע           ממנו והורקתי 
הנר, לתו חומ         הלא ,בכ    

ה ', שהוא     ש היה , כ שאכ הנרבברייתא,    השבת  ויו ליל  כל   
   שבת אחרבמוצאי נר ב להדליק  עליו  בר 

בגדלותו : נוס מעשה        . עיזי לו  היו    ו בשדותינו  רועות עיזי שכניו , 
 ו , בפיה ששקר חנינא רבי ידע . אות מפסידות ה , לה  , שדותיכ שמפסידות כ אכ  א  

 ,שבשדות  הזאבי  אות יאכלו   ,מפסידות ה אי  וא   העיזי מ ואחת אחת כל   
    ו בקרניה . זאב בערב תביא , השדה מ  העיזי כששבו  בערב, ואכ   
    הב . השכני שדות הפסידו  לא  שהעיזי הכל  ונוכחו  בקרניה , זאב ואחת אחת כל  יאה  

:נוס מעשה       ,בית בונה  שהיתה  שכנה  דוסא ב חנינא לרבי היתה    
.מדאי קצרות שהיו  לכותל , מכותל  בגג להניח  שרצתה  הקורות הגיעו  ולא   חנינא לרבי השכנה  באה   

ו       . לכותל מכותל  קורותי הגיעו  ולא       שמי 
 , לה  .קורותי יאריכו  אכ הקורותבברייתא, נתארכו    מעבר 

לכתלי   .הבית צידי משני  אלא ,עצמ הקורות נתארכו  [חיבורי ]לא 
חוליות. כמי ונראו  נתארכו  ובכ הקורות, לאור קטנות ע חתיכות בברייתא,שנדבקו      

 הנס בו  שנעשה           הוא לו שעשה   
תקרה     

חנינא: רבי של   בעיזי המעשה  על  מקשה  הגמרא          היה והרי  
אחר. דבר לו  היה  שלא ומשמע לעיל , כמסופר שבת  לערב שבת מערב  חרובי בקב לו  שדי הריעני,  

    היה חנינא ורבי ישראל , אר ישוב מצות על  ועובר שבשדות,  לזרעי מזיקות שהעיזי 
ישראל . באר הגמרא:דר מתרצת   שהיה אחר, של  אלא שלו  היו  לא אלו   עיזי     

    , ש  ושכח           
, אצל ונשארו  אבידה . מוצא כדי  התרנגולי  ע אות א להשיב להטיל שיש   התרנגולי  יצאו מה 



  
     

      
   

    
    

    
     
     
    

   
   
   

  
  

    
    

 



רה     

      
שנהיו   אפרוחי    ,חנינא רבי   כשומר  עליה ושמר , מצערי  שאינ 

אבידה .              לפני 
. ה היכ יודע ואיני , ושכחתי רב זמזאת  ו  הא   . היו של שאכ שאדע 

  ו  , עיזי  בדמיה וקנה   שמכר המעשה  את חנינא רבי לו  האבידה ושח  בעל  . ומסיימת 
אלו הגמרא:  עיזי   לעיל שהוזכר במעשה   העיזי אות ה   .בקרניה  זאבי שהביאו   

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מז' אייר, בו כותבת אשר בתור מורה של בית יעקב, רוצה לדעת, אם נכונה 

השמועה אשר התירו לימוד הגמרא לבנות, אבל אינה מפרטת, איזה גמרא ובאיזה אופן.

וידיעותיהן,  כשרונותיהן  התלמידות,  של  באופי  תלוי  וזה  הנחוצים,  הלימוד  אופני  הנה 

והיסודות לקבוע פרטים בזה, הוא על פי המבואר בהלכות תלמוד תורה, ביורה דעה סימן רמ"ז סעיף 

ג', והנושאי כלים שם. אשר תמצית והמסקנא אחרונה תמצא בהלכות תלמוד תורה לרבינו הזקן בעל 

השולחן ערוך סוף פרק א', וזה לשונו: "גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן כמו 

וכל מצות לא  כל מצות עשה שאין הזמן גרמא  דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם 

תעשה של תורה ושל דברי סופרים מוזהרות בהן כאנשים".

נוסף על זה, בימינו כאשר נתרופפו בדעת ההמון ובפרט הנוער, יסודי הדת, ונכנסה בהם כבר 

הערמומיות מחוץ, הנה מוכרח הלימוד בפרט לנערות, שבמשך שנים אחדות הרי בהן תהי' תלוי' כל 

הנהגת הבית להודיען את היופי שבתורה ולהכירן עם השקפת תורתנו הק' על אותן הבעיות שעמהן 

נפגשות בחיי היום יומים בתור אשה לבעלה ובתור אם לבני', וכאשר הוכיח הנסיון של שנים האחרונות 

עד כמה נחוצות ידיעות אלו.

ובהתאם לזה, הנה בשנים האחרונות אי אפשר בלאו הכי שגם הנערות תהי' להם עכ"פ ידיעה 

מהראשי פרקים דתורת החסידות המביאה להרגשה פנימית יותר בהענינים דבין אדם למקום אהבת 

השם ויראתו ואהבת ישראל ואהבת התורה כו'. ואם נחוצים ידיעות אלו לאנשים ונשים פרטים, הרי 

הדור  על  מיוחדה  השפעה  להם  שיש  בחינוך  המתעסקים  לאלו  נחיצותן  גדולה  וכמה  כמה  אחת  על 

הצעיר, ובמילא הרי אפילו שגיאה קלה ונטי' קלושה מדרך הישר של המורה והמחנך, עלולה להביא 

היזק רב לכל המחונכים שלו, והאריכות בזה אך למותר.

לפלא שאינה מזכרת במכתבה יותר פרטים אודות עבודתה בתור מורה וכן אודות התלמידות 

בהסביבה בה נמצאת.

בברכת הצלחה להעלות את המחונכות שלה במסילה העולה בית א-ל.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר
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בלימוד הנגלה צריך להיות ניכר שלומד אברך חסידותי, ובלימוד החסידות צריך להיות ניכר שלומד זה שחלק לו בלימוד הנגלה כדבעי.
ממכתב י"ז סיוון, תשי"ט
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נוהגים ללמוד בימי הספירה מסכת סוטה – נוסף על שיעורים הקבועים – דף ליום דף ליום.
היום יום ז' אייר
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להבין  העבודה,  עניין  וזהו  ה'.  בעבודת  הנהגה  הוראת  הוא  שומע,  או  רואה  האדם  אשר  ודבר  דבר  כל  אמר:  הבעל־שם־טוב  מורנו 
ולהשכיל מכול, דרך בעבודת ה'.

היום יום ט אייר
 

ירּות ובהירות. "וספרתם לכם", צריכים לעשות שיהיה ה"לכם" בהיר. "וספרתם לכם", וספרתם הוא מלשון ַספִּ
היום יום י אייר
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כב סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
   הרבים לרשות לצאת מותר  -

בלבד  לקישוט  המיועדת בכיס תפורה וממחטה
בסרט  ותפורה תחובה נוצה או  המקטורן , של  העליון 
או  תנועה סמל  הייצרן , סמל  לגבי הדין  והוא מגבעתו ,

בבגד  התפורים אותֿהצטיינות או  .ארגון 

ידי  על  מחוברים אלא בבגד  תפורים ואינם במידה
עשויים  כן  אם אלא בהם, לצאת אין  כפתור , או  סיכה

מאוד  גבוה שערכו  דבר  כל  או  כסף או  או מזהב ,
ותחובים  נוצה) או  ממחטה (כמו  ביותר  פחות ששוויים

ערך  בעל  .בבגד 

 
לשימוש.210) העומדת ממחטה דין כג סעיף  ראה
או 211) לשברו שיש אחר דבר או קרס  ידי  על חיבור

כתפור. נחשב  - להפרידו בכדי  הבגד לקרוע 
בחול.212) כך לצאת כשרגילים רק  הוא זה היתר
בחול.213) בכך רגילים כשאין גם בהם לצאת מותר ואז
הממחטה 214) כהיתר הבגד לגבי  שבטלים מחמת היתרם

ידי על רק  תמיד נעשה שחיבורם בכך די  ובזה כג, שבסעיף 

כחיבור  הנחשב  קיימא, של קשר אפילו או כפתור או סיכה
אמנם  צב ), סי ' ח "ג החכמה בצל שו"ת (ראה כלאיים לעניין
צריך  'תכשיט ' מטעם להתירם ובאים לבגד בטלים כשאינם

ממש. בבגד תפורים שיהיו
כג. בסעיף  זה היתר על עוד וראה

ולכך 215) לתכשיט , ולא לתשמיש נעשה שעיקרו ח , סעיף 
בבגד. חזק  קבוע  הוא אפילו - כמשוי  לעולם נחשב 

•
          

בענין ‰ וקלוש קל הסיכוך את לעשות צריך לכתחלה
ובדיעבד  בלילה מתוכו נראים הגדולים הכוכבים שיהיו
נראים  שמש זהרורי  שאין עד בית כמין מעובה היתה אפילו
היה  אם אבל בתוכה לירד המטר שיכול והוא כשרה מתוכה
בתוכה  לירד יכול המטר שאין עד כך כל מעובה הסכך
אלא  מגינה אינה כן אם אלא סוכה נקראת שאין לפי  פסולה
סוכה  נקראת אין המטר מן גם מגינה אם אבל בלבד הצל מן

זו: היא בית כמין אלא

Â למעלה מעט  עולה שמקצתו דהיינו מבולבל הסיכוך היה
חמתה  כך שמתוך אע "פ  למטה מעט  יורד ומקצתו
באמצע  החמה תעמוד שאם שכיון כשרה מצלתה מרובה
אין  מחמתה מרובה צלתה יהיה אדם כל ראש כנגד הרקיע 

באלכסון: הצד מן הבאה חמה מחמת אותה לפסול

Ê להיורד העולה שבין בגובה כשאין אמורים דברים במה

ומצטרפין  כלבוד הוא הרי  טפחים מג' פחות שכל טפחים ג'
ביניהם  יש אם אבל אחד סכך נקראים להיות זה עם זה
סכך  חשוב  זה ואין זה עם זה מצטרפין אין טפחים שלשה

כלל.

על  טפח  דהיינו גג כשיעור העולה הסיכוך ברוחב  יש ואם
אע "פ  התחתון שבין האויר כנגד מכוון והוא יותר או טפח 
את  רואים שאנו לפי  כשרה טפחים מג' יותר ביניהם שיש
שיהא  והוא שכנגדו באויר ומונח  למטה ירד כאלו העולה
היה  אם אבל ממנו יותר או העולה כרוחב  האויר רוחב 
האויר  כנגד ממש מכוון אינו העולה אם וכן  ממנו פחות
היה  ממש כנגדו למטה יורד היה שאם בענין שתחתיו
ירד  כאלו אותו רואין אנו אין התחתון בסכך נוגע  מקצתו

למטה.

מסיני : למשה הלכה הן הללו שיעורין וכל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Á נמשכים דפנות ושתי  הסוכה מאחורי  היוצאים קנים
בולטין  הסוכה של אמצעי  דופן שאחורי  כגון עמהם
על  טפחים שבעה דהיינו סוכה הכשר בהן ויש מהסכך קנים
דפנות  שלש להם ויש מחמתן מרובה וצלתן טפחים שבעה
הארוכות  דפנות וכל הסוכה של האמצעי  דופן דהיינו
שדופן  אע "פ  וכשרה גמורה סוכה זו הרי  עמהם הנמשכות

הסוכה: עיקר בשביל אלא בשבילה נעשה לא האמצעי 

Ë הסוכה רביעית רוח  לצד מהסכך הבולטים קנים וכן
עם  מהסוכה נמשך אחד ודופן דופן בו ואין פרוץ  שהוא
ג"כ  נחשב  זה מקום הרי  סוכה הכשר בהם שיש אלו קנים
אחד. דופן אלא שם שאין אע "פ  שם לישב  ומותר הסוכה מן

לעשות  היתה שכוונתו דעתו גילה הסוכה בעל אם ואפילו
הסכך  אורך כל עם הנמשכות ארוכות בדפנות הסוכה כל
עשה  הסכך כל באורך ארוך אחד דופן שעשה שלאחר כגון
כיון  אומרים אין טפחים משבעה יותר ארוך שכנגדו דופן
בלבד  טפחים שבעה לעשותו הזה שלישי  לדופן די  שהיה
הדפנות  להמשיך שכוונתו דעתו גילה יותר שהאריכו וזה

שלא הסכך דפנות עם שתי  שאין הפרוץ  הסכך תחת לישב 
אלו  קנים עם הנמשך זה דופן כן ואם עמה נמשכות
בפני אלא הסוכה מן כלל נחשב  אין הסכך מן הבולטים
אחד  דופן רק  אלו לקנים שאין ונמצא עומד הוא עצמו
שאין  משום כן אומרים אנו אין עמהם הנמשך דופן דהיינו
אינה  הסוכה שעשיית (לפי  בזה דעתו גילוי  אחר הולכין אנו
גילה  לא וכאלו תרל"ה) בסי ' שיתבאר כמו כוונה צריכה
הקצר  הזה השלישי  בדופן מתכשר הסכך שכל כלל דעתו
דופן  שנמשך כמו הסכך אורך כל עם נמשך שאינו אע "פ 

תר"ל: בסי ' וכמ "ש שכנגדו

È ובסכך פסול בסכך סיכך שאם תרכ"ו בסי ' ביארנו כבר
מונח  ואחד אחד כל אלא זה עם זה מעורבין ואינן כשר
בסכך  שיהיה צריך אינו זה בצד זה עצמו בפני  הסוכה על
מחצה  על מחצה הן אם אפילו אלא הפסול כנגד רוב  הכשר
שהסכך  מסיני  למשה הלכה הוא שכך כשרה הסוכה ג"כ
אלא  לסיכוך הכשר מן רוב  להיות צריך אינו להסוכה הצריך
ארבעה  הפסול מסכך יהיה שלא והוא בלבד הסכך חצי 
בסוכה  טפחים שלשה או גדולה בסוכה אחד במקום טפחים
כמו  טפחים שבעה על טפחים שבעה אם כי  בה שאין קטנה

ע "ש: תרל"ב  בסימן שיתבאר

‡È בענין כדינו וקלוש קל הוא הכשר סכך אם ואפילו
הכוכבים  אין הפסול וסכך מתוכו נראים שהכוכבים
פסול  סכך שהן בשפודין שסיכך כגון (כיצד מתוכו נראים
סכך  שם ונתן שפוד כמלא לשפוד שפוד בין ריוח  והניח 
על  מרובה הוא הפסול שסכך ונמצא כדינו וקלוש קל כשר
נראים  שהכוכבים הכשר שבסכך האורך כשיעור הכשר
בסכך  המסוכך מקום ורוחב  שאורך כיון מקום מכל מתוכה
זו  הרי  פסול) בסכך המסוכך מקום ורוחב  כאורך הוא  כשר

התורה. מן כשרה

האויר  כל למלאות לצמצם לו אפשר אי  שהאדם שלפי  אלא

משהו  אויר שום יהיה שלא כשר בסכך לשפוד שפוד שבין
מרובה  הוא הפסול שסכך ונמצא הכשר לסכך השפוד בין
שפוד  כמלא אלא לשפוד שפוד בין אין שהרי  הכשר על
נשאר  אלא כשר מסכך מלא אינו זה מקום וגם בצמצום
כשרה  זו סוכה אין לפיכך הפסול לסכך בינו משהו אויר
שאז  הפסול על ונתנו הכשר סכך מעט  העדיף  כן אם אלא

לשפוד. שפוד שבין האויר כל נתכסה בודאי 

הסוכה  לאורך דהיינו שתי  נתונין השפודין היו אם וכן
הסוכה  לרוחב  דהיינו ערב  נתונים הכשר סכך של והקנים
הרי השפוד על הקנים ראשי  נותן אינו אם כרחך על שאז
האויר  כל מתכסה בודאי  כרחך על כן ואם לארץ  נופלים הן

הכשר: לסכך השפודין בין משהו אויר אפילו נשאר ולא

È פירוש) מעזיבה עליהם שאין בנסרים המקורה בית
לישב  להכשירו ובא עליהם) שמשימין טיט  רצפת
לסיכוך  פסולים הם אלו נסרים שהרי  סוכה לשם תחתיהן
לשם  כאן הונחו שלא לפי  טפחים ארבעה ברחבן אין אפילו
שנים  מבין אחד נסר נוטל מכשירן כיצד דירה לשם אלא צל
סכך  ויתן אחד נסר ונוטל וחוזר במקומה כשר סכך ויתן

הסוכה: כל כשרה ותהיה במקומה כשר

חסר 

הסכך: דיני ויתר מצלתה  מרובה  שחמתה  סוכה  תרלא  סימן ד חלק 

שלפני‡ יום שלשים קודם שעשאה דהיינו ישנה סוכה
עשאה  ואם החג לשם בה שיחדש ובלבד כשרה החג

דבר: בה לחדש צריך אין השנה מתחלת אפילו חג לשם

 שיניח דהיינו הסכך בגוף  שיהא צריך שאמרנו זה חידוש
אלא  המחודש בסכך אין ואפילו החג לשם חדש סכך
הולך  הוא החידוש אורך ואם בכך די  מרובע  טפח  על טפח 
אלא  ברחבו אין אפילו הסוכה לרוחב  או אורך כל פני  על
עשאן  אפילו בדפנות אבל בסכך זה וכל בכך די  שהוא כל
לחדש  צריך אינו החג לשם שלא בבירור השנה מתחלת

דבר: בהם

ושתיהן ‚ מזו לפנים זו סוכות שתי  לו שיש חרס  כלי  יוצר
בחיצונה  ומוכרם בפנימית קדרותיו ועושה לצל עשויות
לצל  עשויה שהיא אע "פ  סוכה ידי  בה יוצא אינו הפנימית
וישן  אוכל שהוא השנה כל דירתו שהיא כיון מקום מכל
עתה  בה דר שהוא ניכר אין תשמישו רוב  בה ועושה בה
דר  אינו שהרי  סוכה ידי  בה יוצא החיצונה אבל מצוה לשם
וחוזר  הסכך את מגביה אם הפנימית ואפילו השנה כל בה
מתכשרת  הבית תקרת אפילו שהרי  כשרה סוכה לשם ומניחו

תרל"א: בסימן שנתבאר כמו זו מעשה ע "י  לסיכוך

ישנה : סוכה  דין תרלו סימן ד חלק 

במזיד ‡ בין בשוגג בין החג קודם סוכה עשה שלא מי 
ואע "פ  בה ויושב  מועד של בחולו סוכה עושה זה הרי 
הכתוב  כוונת אין ימים שבעת לך תעשה הסכות חג שנאמר
מועד  של לחולו פרט  ימים לשבעה הראויה סוכה לעשות
שבעת  כל הכתוב  כוונת אלא ימים לשבעה ראויה שאינה
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רלה    

Á נמשכים דפנות ושתי  הסוכה מאחורי  היוצאים קנים
בולטין  הסוכה של אמצעי  דופן שאחורי  כגון עמהם
על  טפחים שבעה דהיינו סוכה הכשר בהן ויש מהסכך קנים
דפנות  שלש להם ויש מחמתן מרובה וצלתן טפחים שבעה
הארוכות  דפנות וכל הסוכה של האמצעי  דופן דהיינו
שדופן  אע "פ  וכשרה גמורה סוכה זו הרי  עמהם הנמשכות

הסוכה: עיקר בשביל אלא בשבילה נעשה לא האמצעי 

Ë הסוכה רביעית רוח  לצד מהסכך הבולטים קנים וכן
עם  מהסוכה נמשך אחד ודופן דופן בו ואין פרוץ  שהוא
ג"כ  נחשב  זה מקום הרי  סוכה הכשר בהם שיש אלו קנים
אחד. דופן אלא שם שאין אע "פ  שם לישב  ומותר הסוכה מן

לעשות  היתה שכוונתו דעתו גילה הסוכה בעל אם ואפילו
הסכך  אורך כל עם הנמשכות ארוכות בדפנות הסוכה כל
עשה  הסכך כל באורך ארוך אחד דופן שעשה שלאחר כגון
כיון  אומרים אין טפחים משבעה יותר ארוך שכנגדו דופן
בלבד  טפחים שבעה לעשותו הזה שלישי  לדופן די  שהיה
הדפנות  להמשיך שכוונתו דעתו גילה יותר שהאריכו וזה

שלא הסכך דפנות עם שתי  שאין הפרוץ  הסכך תחת לישב 
אלו  קנים עם הנמשך זה דופן כן ואם עמה נמשכות
בפני אלא הסוכה מן כלל נחשב  אין הסכך מן הבולטים
אחד  דופן רק  אלו לקנים שאין ונמצא עומד הוא עצמו
שאין  משום כן אומרים אנו אין עמהם הנמשך דופן דהיינו
אינה  הסוכה שעשיית (לפי  בזה דעתו גילוי  אחר הולכין אנו
גילה  לא וכאלו תרל"ה) בסי ' שיתבאר כמו כוונה צריכה
הקצר  הזה השלישי  בדופן מתכשר הסכך שכל כלל דעתו
דופן  שנמשך כמו הסכך אורך כל עם נמשך שאינו אע "פ 

תר"ל: בסי ' וכמ "ש שכנגדו

È ובסכך פסול בסכך סיכך שאם תרכ"ו בסי ' ביארנו כבר
מונח  ואחד אחד כל אלא זה עם זה מעורבין ואינן כשר
בסכך  שיהיה צריך אינו זה בצד זה עצמו בפני  הסוכה על
מחצה  על מחצה הן אם אפילו אלא הפסול כנגד רוב  הכשר
שהסכך  מסיני  למשה הלכה הוא שכך כשרה הסוכה ג"כ
אלא  לסיכוך הכשר מן רוב  להיות צריך אינו להסוכה הצריך
ארבעה  הפסול מסכך יהיה שלא והוא בלבד הסכך חצי 
בסוכה  טפחים שלשה או גדולה בסוכה אחד במקום טפחים
כמו  טפחים שבעה על טפחים שבעה אם כי  בה שאין קטנה

ע "ש: תרל"ב  בסימן שיתבאר

‡È בענין כדינו וקלוש קל הוא הכשר סכך אם ואפילו
הכוכבים  אין הפסול וסכך מתוכו נראים שהכוכבים
פסול  סכך שהן בשפודין שסיכך כגון (כיצד מתוכו נראים
סכך  שם ונתן שפוד כמלא לשפוד שפוד בין ריוח  והניח 
על  מרובה הוא הפסול שסכך ונמצא כדינו וקלוש קל כשר
נראים  שהכוכבים הכשר שבסכך האורך כשיעור הכשר
בסכך  המסוכך מקום ורוחב  שאורך כיון מקום מכל מתוכה
זו  הרי  פסול) בסכך המסוכך מקום ורוחב  כאורך הוא  כשר

התורה. מן כשרה

האויר  כל למלאות לצמצם לו אפשר אי  שהאדם שלפי  אלא

משהו  אויר שום יהיה שלא כשר בסכך לשפוד שפוד שבין
מרובה  הוא הפסול שסכך ונמצא הכשר לסכך השפוד בין
שפוד  כמלא אלא לשפוד שפוד בין אין שהרי  הכשר על
נשאר  אלא כשר מסכך מלא אינו זה מקום וגם בצמצום
כשרה  זו סוכה אין לפיכך הפסול לסכך בינו משהו אויר
שאז  הפסול על ונתנו הכשר סכך מעט  העדיף  כן אם אלא

לשפוד. שפוד שבין האויר כל נתכסה בודאי 

הסוכה  לאורך דהיינו שתי  נתונין השפודין היו אם וכן
הסוכה  לרוחב  דהיינו ערב  נתונים הכשר סכך של והקנים
הרי השפוד על הקנים ראשי  נותן אינו אם כרחך על שאז
האויר  כל מתכסה בודאי  כרחך על כן ואם לארץ  נופלים הן

הכשר: לסכך השפודין בין משהו אויר אפילו נשאר ולא

È פירוש) מעזיבה עליהם שאין בנסרים המקורה בית
לישב  להכשירו ובא עליהם) שמשימין טיט  רצפת
לסיכוך  פסולים הם אלו נסרים שהרי  סוכה לשם תחתיהן
לשם  כאן הונחו שלא לפי  טפחים ארבעה ברחבן אין אפילו
שנים  מבין אחד נסר נוטל מכשירן כיצד דירה לשם אלא צל
סכך  ויתן אחד נסר ונוטל וחוזר במקומה כשר סכך ויתן

הסוכה: כל כשרה ותהיה במקומה כשר

חסר 

הסכך: דיני ויתר מצלתה  מרובה  שחמתה  סוכה  תרלא  סימן ד חלק 

שלפני‡ יום שלשים קודם שעשאה דהיינו ישנה סוכה
עשאה  ואם החג לשם בה שיחדש ובלבד כשרה החג

דבר: בה לחדש צריך אין השנה מתחלת אפילו חג לשם

 שיניח דהיינו הסכך בגוף  שיהא צריך שאמרנו זה חידוש
אלא  המחודש בסכך אין ואפילו החג לשם חדש סכך
הולך  הוא החידוש אורך ואם בכך די  מרובע  טפח  על טפח 
אלא  ברחבו אין אפילו הסוכה לרוחב  או אורך כל פני  על
עשאן  אפילו בדפנות אבל בסכך זה וכל בכך די  שהוא כל
לחדש  צריך אינו החג לשם שלא בבירור השנה מתחלת

דבר: בהם

ושתיהן ‚ מזו לפנים זו סוכות שתי  לו שיש חרס  כלי  יוצר
בחיצונה  ומוכרם בפנימית קדרותיו ועושה לצל עשויות
לצל  עשויה שהיא אע "פ  סוכה ידי  בה יוצא אינו הפנימית
וישן  אוכל שהוא השנה כל דירתו שהיא כיון מקום מכל
עתה  בה דר שהוא ניכר אין תשמישו רוב  בה ועושה בה
דר  אינו שהרי  סוכה ידי  בה יוצא החיצונה אבל מצוה לשם
וחוזר  הסכך את מגביה אם הפנימית ואפילו השנה כל בה
מתכשרת  הבית תקרת אפילו שהרי  כשרה סוכה לשם ומניחו

תרל"א: בסימן שנתבאר כמו זו מעשה ע "י  לסיכוך

ישנה : סוכה  דין תרלו סימן ד חלק 

במזיד ‡ בין בשוגג בין החג קודם סוכה עשה שלא מי 
ואע "פ  בה ויושב  מועד של בחולו סוכה עושה זה הרי 
הכתוב  כוונת אין ימים שבעת לך תעשה הסכות חג שנאמר
מועד  של לחולו פרט  ימים לשבעה הראויה סוכה לעשות
שבעת  כל הכתוב  כוונת אלא ימים לשבעה ראויה שאינה
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רלו   

ביום  תעשה ראשון ביום עשית לא אם סוכה תעשה הימים
השביעי : יום בסוף  ואפילו שני 

 ואין אחרת בסוכה ולישב  זו מסוכה לצאת מותר וכן
אחת: בסוכה הימים שבעת כל לישב  צריך

משלך ‚ לך לך תעשה הסכות חג תורה שאמרה אע "פ 
יוצא  אעפ "כ חבירך של ולא שלך הסוכה שתהא כלומר
הרי ברשות לה שנכנס  דכיון שאולה בסוכה חובתו ידי  אדם
הגזולה  את להוציא אלא משלך לך נאמר ולא כשלו היא
לו  שיש בסוכה חובתו ידי  אדם יוצא וכן שיתבאר דרך ועל
ברשות  שלא לה נכנס  אם אפילו חבירו עם בה שותפות
שכל  נשתתפו כן דעת שעל כיון גזל נקרא זה ואין חבירו

כרצונו: בה ישתמש מהם אחד

הרי„ כיצד כשרה שהיא פעמים הגזולה סוכה ואפילו
וגזלה  מסוכתו והוציאו חבירו ובא סוכתו ישראל שתיקן
תורת  עליה שאין כלומר נגזלת הקרקע  שאין יצא בה וישב 
כגון  דבר לכל וברשותו הגזלן בחזקת לעמוד כמטלטלין גזל
כמו  שלו השבח  אין הגזלן ברשות השביחה שאם
היא  והרי  בעליה בחזקת היא לעולם אלא במטלטלין
כקרקע  הוא הרי  לקרקע  המחובר וכל הגזלן ביד כשאולה
סוכה  ולפיכך בידו כשאול הוא הרי  אלא להגזלן נקנה שאינו
הגזלן  ביד כשאולה היא הרי  הקרקע  על בנויה שהיא זו

שאולה: בסוכה שיוצאין כמו חובתו ידי  בה הוא ויוצא

חברן ‰ שלא פי  על אף  סוכתו בהם וסיכך עצים גזל ואם
שום  בהן עשה ולא סוכתו גבי  על הניחן אלא לסוכתו
עצמן  העצים להחזיר חייב  השנה ימות שבשאר בענין שינוי 
שום  בהם עשה שלא כיון כלל אותם קנה לא שהרי  להנגזל
שאין  חכמים תקנו סוכה מצות משום מקום מכל שינוי 
כדי סוכתו לסתור צריך ואינו בלבד העצים דמי  אלא להנגזל
ואפילו  זו בסוכה לישב  ומותר עצמן העצים לו להחזיר

לכתחלה.

ידי יוצא אינו העצים דמי  לו לתת רוצה הגזלן אין ואם
בידו: היא גזולה שהרי  זו בסוכה חובתו

Â שעשויה כגון לקרקע  מחוברת שאינה סוכה גזל אם וכן
כמטלטלין  היא שהרי  הספינה בראש או העגלה בראש
דבר  לכל הגזלן בחזקת עומדת להיות גזל תורת עליה ויש
ולפיכך  ידו תחת גזולה היא הרי  אלא בידו כשאולה ואינה

חובתו. ידי  יצא לא בחג בה ישב  אם

א  לו ואפילו מועיל אין סוכתו דמי  להנגזל לתת רוצה ם
לבנותה  עליה טרח  כן אם אלא כן חכמים תקנו שלא כלום
סוכה  שגזל זה אבל בהן וסיכך עצים שגזל כגון מצוה לשם
להכשירה  הוצאות עליה הוציא ולא עליה טרח  ולא כשרה

לבעלה: בעיניה להחזירה צריך

Ê שלא שמעון של בקרקעיתו סוכה בנה ראובן אם וכן
הבנויה  מסוכתו והוציאו ראובן על תקף  ושמעון מדעתו
היא  גזולה שהרי  חובתו ידי  יצא לא בה וישב  שלו בקרקע 
של  קרקע  על עומדת שאינה כיון כשאולה ואינה ידו תחת

ראובן.

אין  וקרקע  כקרקע  הוא הרי  לקרקע  המחובר שכל ואע "פ 
שאין  כיון מקום מכל שאלה תורת אלא גזילה תורת עליה
הגזלן  של קרקע  על אלא נגזל של קרקע  על עומדת הסוכה
מטלטלין  שאר כמו דבר לכל הגזלן של בחזקתו היא הרי 
דבר  לכל בחזקתו היא הרי  הגזלן לרשות שנכנס  שכיון

ידו: תחת גזולין הן הרי  אלא בידו כשאולה ואינה

Á מדעתו שמעון של בקרקעו סוכתו בנה ראובן אם אבל
ממנו  גזל ואח "כ החג ימי  לשבעת הקרקע  לו שהשאיל
הקרקע  החג ימי  שבעת שכל חובתו ידי  יצא בה וישב  סוכתו
שמעון  שגזלה לאחר אף  בחזקתו עומדת וסוכתו ראובן של
עליה  שאין כקרקע  הוא הרי  לקרקע  המחובר שכל ממנו

שנתבאר: כמו שאלה תורת אלא גזילה תורת

Ë אבל חובתו ידי  יצא בה ישב  שכבר בדיעבד זה וכל
מדעתו  שלא חבירו של בסוכתו לישב  אין לכתחלה
מקפיד  הוא הסוכה בעל שמא ממנו לגזלה דעתו שאין אע "פ 
ידיעתו. בלי  עסקיו ואת אכילתו את חבירו יראה שלא זה על

בעל  שאין בשעה חבירו בסוכת ולישב  לכנוס  מותר אבל
לאדם  לו שנוח  זה על יקפיד לא שבודאי  בסוכתו שם הסוכה
כמו  כיס  חסרון בו שאין בדבר בממונו מצוה שתיעשה

י "ד: בסימן שנתבאר

Èשל בקרקע  לכתחלה סוכה לעשות אין שלא וכן חבירו
קובע  שהוא על מקפיד הוא הקרקע  בעל דשמא מדעתו
לאדם  לו נוח  אומרים ואין ידיעתו בלי  ברשותו דירתו
אבל  בעלמא באקראי  כשעושין אלא בממונו מצוה שיעשו
י "ד: בסימן שנתבאר כמו בקביעות בממונו כשמשתמש לא

‡È כגון רבים של בקרקע  לכתחלה סוכה לעשות אין וכן
שם  עוברים שהרבים במקום בו וכיוצא העיר ברחוב 
בודאי הוא והישראל ישראל של היא העיר כל אם ואפילו
הרבים  ברשות סוכה לעשות אין מקום מכל כך על לו מוחל
[ק ]ס "ב  סי ' בח "מ  כמ "ש בו הילוך העולם לכל יש שהרי 

גזולה. סוכה היא והרי  כך על מוחלין אינן והגוים

בקרקע  העומדת גזולה בסוכה יוצא שבדיעבד ואע "פ 
בסוכה  לישב  אין לכתחלה מקום מכל שנתבאר כמו [הנגזל]
ממש  שלו נקראת שאינה מפני  חבירו של בקרקע  העומדת
ממש  לשאלה דומה ואינה משלך לך תעשה אמרה והתורה
למחות  יש ולכך ממש כשלו היא והרי  מדעתו לו שהשאילה

הרבים. ברשות סוכה בהעושים

ועבר  לכתחלה סוכה שם לעשות שאין שבארנו מקום וכל
אין  מקום מכל שנתבאר כמו כשרה שהיא אע "פ  ועשה
זה  אין לידו זו סוכה באה עבירה שע "י  כיון עליה לברך

מנאץ : אלא מברך

Èגוי של מיער הסכך את בעצמו הישראל יקצץ  לא
ליד  ויתננו הגוי  יקצצנו אלא הגוי  מדעת אפילו
זו  בסוכה יושב  יהיה שלא אחר ישראל יקצצנו או הישראל
מטעם  הסוכה בעל לישראל ויתננו זה מסכך שיעשו
זה: דין פרטי  כל יתבאר ושם עיי "ש תרמ "ט  בסימן שיתבאר

וגזולה : שאולה  סוכה  דין תרלז סימן ד חלק 
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אסורים ‡ הן ולכך הקדשים על שמים שם שחל כשם
הסוכות  חג שנאמר הסוכה על שמים שם חל כך בהנאה

לה'. סוכה אף  לה' חגיגה דהיינו חג מה לה' ימים שבעת

להסתפק  אסור לפיכך בלבד הסכך אלא סוכה נקרא ואין
מהסכך  בין התורה מן החג ימי  שבעת כל הסכך מעצי 

בין  טפחים ז' על טפחים ז' דהיינו סוכה להכשר הצריך
ונתבטלה  הסוכה נפלה ואפילו סוכה הכשר על היתר מהסכך

להסתפ  אסור כן פי  על אף  שבעת מצותה כל הסכך מעצי  ק 
התורה: מן החג ימי 

שבעה : כל  אסורין ונויה  סוכה  תרלח  סימן ד חלק 
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הר "). ֲַַָָ"לעת

      

         



      



רלז    

אסורים ‡ הן ולכך הקדשים על שמים שם שחל כשם
הסוכות  חג שנאמר הסוכה על שמים שם חל כך בהנאה

לה'. סוכה אף  לה' חגיגה דהיינו חג מה לה' ימים שבעת

להסתפק  אסור לפיכך בלבד הסכך אלא סוכה נקרא ואין
מהסכך  בין התורה מן החג ימי  שבעת כל הסכך מעצי 

בין  טפחים ז' על טפחים ז' דהיינו סוכה להכשר הצריך
ונתבטלה  הסוכה נפלה ואפילו סוכה הכשר על היתר מהסכך

להסתפ  אסור כן פי  על אף  שבעת מצותה כל הסכך מעצי  ק 
התורה: מן החג ימי 

שבעה : כל  אסורין ונויה  סוכה  תרלח  סימן ד חלק 
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 לאמר 'כ  אלקי "וידר  התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוע
."'כ ִָֹאנכי

            

 תחילה דר  – אחר    מק     מה תאר  מה  יוע)ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
לנמע"). נעה יראל  ימ הק ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ"עה

             

 

 קס קהלת, ר ת, "לבב "על   מעני  יוע)  חליה "ל  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
בפסק  ." ה אל   לכיה .("י ל  ע אני "ר י ְְֲִִִִִִִֶַַַָָ

 קס ועל  ." יריה "יר  סק  על  מה: תאר  מה  יוע)ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.("'כ ב מח זז "לא  ראינה", ְְְְֶֶַָָָָֹ"צאינה

 יוע ציצית".  לה וע" התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מה  פר ת :עד קס''ד. ר מה, ב'. קמ''ב, לדת פר ת ְְְְִֶַַָָָָָ

ב'.). רמ''ה, ְִָנחס,
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Í‡ לעליות ושיר  בניגון  הנשמות עליות בין  הפרש יש
שבפה  שיר  א' שיר  מיני ב' יש כי בשיר  המלאכי'
בדיבור  יום בכל  המלאכים של  שיר  והוא ודיבור 
בתכלי' זאת עלי' שאין  וכה"ג וברוך  קדוש באמרם
לפי  הנשמות עליו ' כמו  ממש דמלכא בגופא השלימו '
כידוע  יותר  דמלכא גופא בעצמיות שרשם שהנשמות
בגופא  להשתאב בעלותם הנשמות של  השיר  כן  על 
בשרשו  שהוא כלל  דיבור  בלא בקול  בניגון  הוא דמלכא
לגמרי  והשכל  הרצון  מן  שלמעלה הלב נקודת בעצמיות
במ "א  (וכמ "ש דוקא משה של  בקולו  מארז "ל  וזהו 
הוא  פשוט  ושיר  שיר  מיני ג' שיש כו ' הלוים בשיר 
וזהו  כנ "ל ) כו ' דיחידה הנפש פשטות עצמות עליו '
ניגון  מיני בכל  דוקא בצלותא מנגן  היה דר "מ  שאמר 
לה  יש נשמה וכל  ישראל  נשמות ס"ר  כל  כולל  הוא כי
במקור  מדרגתה של  אופן  לפי בעליית' מיוחד  ניגון 
אותיות  צרופי אופני לפי דהיינו  דוקא הראשון  חוצבה

תתעלה  וכאשר  כו ' ליש מאין  אותה שמהוה כו ' מקורה
למעל  ממקור עוד  למעלה דמלכא גופא בבחי' גם ה

על  שם קבלתה אופן  תהי' כן  גם הנה הראשון  חוצבה
שהוא  רק הראשון  במקור  בהיותה שקבלה האופן  אותו 
בעליית' להיות צריך  ולכך  הראשון  ערך  בהפשטות שם
התהוותה  אופן  לפי מיוחד  באופן  ניגון  ע"י שמה
ור "מ  עליות אופני ס"ר  הן  נשמו ' וס"ר  הראשון  ממקור 
בקרבו  אנכי אשר  העם רגלי אלף ת"ר  וכמ "ש כוללם
נ "י  דכללות ניגון  מיני בכל  בצלותא מנגן  הי' ע"כ  כו '
ופרטי  כו ' ומל ' ת"ת חו "ג דגליו  לד ' נחלקו  נכלל  בדרך 
הוא  בכלל  חו "ג ובחי' שיעור  לאין  מסתעפים פרטיהם
והמורכב  ומרירות צער  של  וניגון  ועונג חדוה של  ניגון 
אופני  לפי והכל  כו ' ת"ת בחי' הוא יחד  משניהם
או  גבורות או  החסדים מבחי' אם הנשמות מדריגות
בניגונים  שלהם עליות אופני הוא כך  הממוצע מבחי'

וד "ל : כו ' ממוצע או  מרירות או  חדוה של 
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Â‰ÊÂ וראשון ראש בבחי' שזהו  ראש לי ישראל  שמע
הוא  הנשמה שרש מצד  שזהו  אלקינו  הוי' ואח "כ 
ויש  המרכבה הן  שאבות כידוע הוא והענין  אלקינו ,
תתאה  מרכבתא עילאה מרכבתא ויש תתאה מרכבתא
דמות  הכסא ועל  הכסא את נושאות והחיות ענין  שזהו 
ועי"ז  ביטול  בבחי' הם החיות ענין  שזהו  אדם כמראה
בחי' ענין  שזהו  מלכות בחי' שהוא הכסא נושאים הם

בבחי  ממלא בבחי' רק הוא שרשם כי מלכות ממלא '
וברוח  נעשו  שמים ה' בדבר  וכמ "ש דיבור  בחי' שזהו 
שהם  עילאה מרכבתא הם האבות אבל  צבאם, כל  פיו 
מנשאי' הם שלהם ביטול  שע"י דאצי' למדות מרכבה
כ "ע, סובב בחי' שזהו  כתר  בבחי' למעלה דאצי' חו "ב
כמו  אלקיכם להוי' אתם בנים נש"י שרש ענין  וזהו 
נש"י  כך  ועצמי' פנימי' בבחי' האב ממוח  נמשך  שהבן 
אלקינו  הוי' וזהו  עצמיו ', בבחי' כ "ע סובב בבחי' שרשם
גילוי  בבחי' לבוא סובב בבחי' בשרשם שהוא כמו 
זיין  זהו  חי"ת הסובב, המשכת שזהו  אחד  הוי ' ואח "כ 

ש"ע, אלופו  הוא ואל "ף העולם רוחות וד ' וארץ רקיעים
ישראל  ענין  וזהו  דווקא. למטה לימשך  סובב בחי' שזהו 
חלק  היינו  וגלי' הנשמה שרש היינו  סתים וגלי', סתים
ממלא  בחי' היינו  וגלי' סתים וקודב"ה שבגוף, הנשמה
שרש  היינו  בגוף וגליא סתים החיבור  וע"י וסובב,
מתחבר  אזי תפילה ע"י שבגוף הנשמה חלק עם הנשמה
אורייתא  ועד "ז  ממלא, בבחי' סובב בחי' וגלי' סתים
הוי' ישראל  שמע והיינו  התפילה ע"י כי וגליא סתים
המשכה  עיקר  אבל  לבבך  בכל  ואהבת נמשך  אלקינו 
כמו  התורה הוא וסתים התורה, ע"י הוא למטה מלמעלה
מניח  הקב"ה חד  כולא וקודב"ה אורייתא למעלה שהיא
וגלי' סתים, בחי' זהו  בציצית מתעטף הקב"ה תפילין 
הוא  אזי הנגלית התו "מ  קיום וע"י הנגלות, תו "מ  זהו 
גילוי  הוא ועי"ז  שבתורה סתים בחי' עם חיבור  ג"כ 
יש  אך  חד . כולא וקודב"ה אורייתא כי אא"ס עצמיו '
המשכה  שזהו  מקיפים בחי' הם המצות כי בחי' ב' בזה

פנימי'. בבחי' היא התורה ואח "כ  מקיף בבחי'
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Í‡ אבל בכוונה, ותפילה התו "מ  כשמקיים הכל  זהו 
בכוונה  שלא התפילה וגם התו "מ  מקיים כשאינו 
היפך  אלקיכם ובין  ביניכם מבדילים עונותיכם אזי
כבד  כמשא ראשי עברו  עונותי כי ראש לי ישראל 
ממשיך  אזי האלקים עשה זלע"ז  כי ממני יכבדו 

וקליפות. לסט "א השפעה
Ê"ÚÂ,ותש"ע תש"ת תשובות ב' ויש תשובה, צריך 

בפה  ווידוי העבר  על  ומרירות חרטה ענין  הוא תש"ת
(כענין  יתיר  בחילא במציאות ביטול  ענין  הוא ותשו "ע
ענין  וזהו  הפגמים, כל  מתקנים ועי"ז  דורדיא) בן  ר "א
על  שזהו  ראש כובד  מתוך  אלא להתפלל  עומדין  אין 
ממני  יכבדו  כבד  כמשא ראשי עברו  עוונותי כי ענין 
זהו  ושפלות הכנעה שזהו  ראש הכובד  הוא וע"ז 

תש"ע. שזהו  להתפלל  ואח "כ  תש"ת,

  

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


        

   

ÌÓ‡ בפ"ע ודבר  יש נברא שהיא הנשמה תוכל  איך 
בבחי' שאינו  אלקות ועצמיות מהות להשיג
ממעל  אלקה חלק היא שהנשמה והגם וגבול , השגה
שלא  האב ממוח  שנמשכה הזרע טפת כענין  עד "מ  הוא
שא"כ  גשמית היתה במוחין  בעודינה שגם לומר  יתכן 
המשכתה  התחלת שבאמת אלא כו ', מהמוח  נחסר  הי'
שאח "כ  אלא לבד  רוחני כח  היא המוח  מן 
נשתנית  השדרה חוט  דרך  ירידתה בהשתלשלות
מבחי' הוא שרשה עיקר  הנשמה כן  גשמית, ונעשית
רק  אלקיכם לה' אתם בנים כמ "ש ממש אלקות
וזהו  ודבר , יש נברא בחי' להיות בירידתה שנשתלשלה
שירדה  אלא היא טהורה בי שנתת נשמה אומרים שאנו 
כמ "ש  בי שנפחת עד  בי"ע בחי' כו ' בראת אתה בבחי'
מהות  להשיג הנשמה תוכל  איך  וא"כ  באפיו , ויפח 

אלקות. ועצמיות
ÔÈÚ‰Â ויהי הענן  בתוך  משה ויבא כתי' דהנה הוא

הגשמי  גופו  והי' וגו ' אכל  לא לחם וגו ' שם
איש, אכל  אבירים לחם כמ "ש לבד  רוחני ממזון  ניזון 
זה  להיות יוכל  ואיך  ממש, המלאכי' כמו  משה, זה

זמ "ז שגשמי  מובדלי' שהם מרוחני וחיות מזון  יקבל 
בו  מתכסה משרע"ה שהי' הענן  ענין  זהו  אך  בתכלית,
נעלה  מאד  אלקות ממדריגות שרשו  הי' שהענן  דהיינו 
יוכל  שע"י למשה לבוש להיות ונתגשם שנשתלשל  אך 

צח  באור  ומסתכל  הרואה אדם כמשל  אלקות, להשיג
ששרשם  מעשיות ומצות תורה כמו "כ  אספקלריא, דרך 
כו ', חכים ית' בו  מיוחדי' שהם ית' וחכמתו  מרצה"ע
החיות  התפשטות רק שהוא השכינה מזיו  למעלה שהם
הגשמי, עוה"ז  בעניני ונתלבשו  ונתפשטו  ונשתלשלו 
וצדקה  הגשמי בקלף ותפילין  גשמי בצמר  ציצית כמו 
הם  הם ובמצוות בתורה עוסק וכשהאדם בגשמיות,
ידם  שעל  בג"ע בהם שתתלבש לנשמתו  לבושי' נעשי'
מהות  השכינה זיו  להשיג נברא שהיא הנשמה תוכל 
גדול  ושכל  חכמה דבר  עד "מ  זה ויובן  אלקות. ועצמיות
לבוש  ע"י כ "א בחכמה קטן  לפני להסביר  יכולי' אין 
הדבר , מבין  אז  במשל  השכל  מלבישי' שכאשר  ומשל 
משל  שהם לבושי' בשם המצות מעשה נקראי' כמו "כ 
רחבה  נא' ולכן  א"ס, בחי' ידם על  להשיג ומליצה
וע"י  שבהם רחבים ולבושי' כלי' שהם מאד  מצותך 
בלי  מאד  בבחי' שהוא א"ס בחי' בג"ע הנשמה תשיג
כאשר  כי כמ "ש משל  בשם התורה נק' ולכן  גבול .
הזה  המשל  שע"י משל  שהיא פי' הקדמוני משל  יאמר 
כדי  כי והיינו  עולם, של  קדמונו  בחי' אוא"ס יושג
לבוא  שיוכל  א"א זה אוא"ס רצון  עצם התגלות שיהי'
ית' רצונו  התלבשות ע"י רק נברא לשום גילוי לידי
המצות  נק' שלכן  המצות, מעשה הם גשמי' בעשי'

כו '. משל  והתורה לבושי'
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רמג    

Í‡ אבל בכוונה, ותפילה התו "מ  כשמקיים הכל  זהו 
בכוונה  שלא התפילה וגם התו "מ  מקיים כשאינו 
היפך  אלקיכם ובין  ביניכם מבדילים עונותיכם אזי
כבד  כמשא ראשי עברו  עונותי כי ראש לי ישראל 
ממשיך  אזי האלקים עשה זלע"ז  כי ממני יכבדו 

וקליפות. לסט "א השפעה
Ê"ÚÂ,ותש"ע תש"ת תשובות ב' ויש תשובה, צריך 

בפה  ווידוי העבר  על  ומרירות חרטה ענין  הוא תש"ת
(כענין  יתיר  בחילא במציאות ביטול  ענין  הוא ותשו "ע
ענין  וזהו  הפגמים, כל  מתקנים ועי"ז  דורדיא) בן  ר "א
על  שזהו  ראש כובד  מתוך  אלא להתפלל  עומדין  אין 
ממני  יכבדו  כבד  כמשא ראשי עברו  עוונותי כי ענין 
זהו  ושפלות הכנעה שזהו  ראש הכובד  הוא וע"ז 

תש"ע. שזהו  להתפלל  ואח "כ  תש"ת,

  

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


        

   

ÌÓ‡ בפ"ע ודבר  יש נברא שהיא הנשמה תוכל  איך 
בבחי' שאינו  אלקות ועצמיות מהות להשיג
ממעל  אלקה חלק היא שהנשמה והגם וגבול , השגה
שלא  האב ממוח  שנמשכה הזרע טפת כענין  עד "מ  הוא
שא"כ  גשמית היתה במוחין  בעודינה שגם לומר  יתכן 
המשכתה  התחלת שבאמת אלא כו ', מהמוח  נחסר  הי'
שאח "כ  אלא לבד  רוחני כח  היא המוח  מן 
נשתנית  השדרה חוט  דרך  ירידתה בהשתלשלות
מבחי' הוא שרשה עיקר  הנשמה כן  גשמית, ונעשית
רק  אלקיכם לה' אתם בנים כמ "ש ממש אלקות
וזהו  ודבר , יש נברא בחי' להיות בירידתה שנשתלשלה
שירדה  אלא היא טהורה בי שנתת נשמה אומרים שאנו 
כמ "ש  בי שנפחת עד  בי"ע בחי' כו ' בראת אתה בבחי'
מהות  להשיג הנשמה תוכל  איך  וא"כ  באפיו , ויפח 

אלקות. ועצמיות
ÔÈÚ‰Â ויהי הענן  בתוך  משה ויבא כתי' דהנה הוא

הגשמי  גופו  והי' וגו ' אכל  לא לחם וגו ' שם
איש, אכל  אבירים לחם כמ "ש לבד  רוחני ממזון  ניזון 
זה  להיות יוכל  ואיך  ממש, המלאכי' כמו  משה, זה

זמ "ז שגשמי  מובדלי' שהם מרוחני וחיות מזון  יקבל 
בו  מתכסה משרע"ה שהי' הענן  ענין  זהו  אך  בתכלית,
נעלה  מאד  אלקות ממדריגות שרשו  הי' שהענן  דהיינו 
יוכל  שע"י למשה לבוש להיות ונתגשם שנשתלשל  אך 

צח  באור  ומסתכל  הרואה אדם כמשל  אלקות, להשיג
ששרשם  מעשיות ומצות תורה כמו "כ  אספקלריא, דרך 
כו ', חכים ית' בו  מיוחדי' שהם ית' וחכמתו  מרצה"ע
החיות  התפשטות רק שהוא השכינה מזיו  למעלה שהם
הגשמי, עוה"ז  בעניני ונתלבשו  ונתפשטו  ונשתלשלו 
וצדקה  הגשמי בקלף ותפילין  גשמי בצמר  ציצית כמו 
הם  הם ובמצוות בתורה עוסק וכשהאדם בגשמיות,
ידם  שעל  בג"ע בהם שתתלבש לנשמתו  לבושי' נעשי'
מהות  השכינה זיו  להשיג נברא שהיא הנשמה תוכל 
גדול  ושכל  חכמה דבר  עד "מ  זה ויובן  אלקות. ועצמיות
לבוש  ע"י כ "א בחכמה קטן  לפני להסביר  יכולי' אין 
הדבר , מבין  אז  במשל  השכל  מלבישי' שכאשר  ומשל 
משל  שהם לבושי' בשם המצות מעשה נקראי' כמו "כ 
רחבה  נא' ולכן  א"ס, בחי' ידם על  להשיג ומליצה
וע"י  שבהם רחבים ולבושי' כלי' שהם מאד  מצותך 
בלי  מאד  בבחי' שהוא א"ס בחי' בג"ע הנשמה תשיג
כאשר  כי כמ "ש משל  בשם התורה נק' ולכן  גבול .
הזה  המשל  שע"י משל  שהיא פי' הקדמוני משל  יאמר 
כדי  כי והיינו  עולם, של  קדמונו  בחי' אוא"ס יושג
לבוא  שיוכל  א"א זה אוא"ס רצון  עצם התגלות שיהי'
ית' רצונו  התלבשות ע"י רק נברא לשום גילוי לידי
המצות  נק' שלכן  המצות, מעשה הם גשמי' בעשי'

כו '. משל  והתורה לבושי'
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רמד   


         

    

שחכמה זה, ענין נ"ע הרבי מיישב המוסגר במאמר
שגם שמבואר מה עם לגמרי, אחרת במהות הם ובינה

- בעתיק שרשם בינה  וגם חכמה
)     ויטאל חיים לרבי

     של הפנימיות  כלומר
דרגת של  הפנימיות היא אבא, הנקראת החכמה דרגת 

שבכתר, העתיק       
דרגת של  בפנימיות היא הבינה דרגת של  הפנימיות גם 
שהחכמה שנתבאר מה עם מתיישב זה ואיך  עתיק ,

- לגמרי אחרת מהות  הם והבינה
- נ"ע הרבי מתרץ      

  שרש וגם  החכמה שרש שגם למרות כלומר
העתיק דרגת  בתוך  הם הרי בעתיק , הוא  הבינה

במהותם, מחולקים (חכמה  
      

בעתיק. שניהם  ששרש למרות 
שיש  שלמרות - בענין ההסברה  את נ"ע הרבי ומבאר
בדרגתם: מחולקים הן הרי בעתיק ולבינה לחכמה שרש

) בזה הביאור   
 ,לנאצלים המאציל  בין  הממוצע הוא  הכתר

הוא (אריך ) הכתר  חיצוניות משניהם: בו  שיש כיון
הוא (עתיק) הכתר  ופנימיות  שבנאצלים עליונה דרגה 

שבמאציל . תחתונה דרגה    
 העצמותובחינה דרגה זו  אין  כלומר

העצמות, של  העתקה  רק אלא פרטית  
 ,מסוים בגדר מוגדרת שאינה

      
      שעתיק כיון 

וסוגי אופני מיני  כל  הרי  העצמית , השלימות  דרגת הוא 
בו . קיימות השלימות 

הבינה שלימות וגם  בו  כלולה החכמה שלימות  גם ולכן 
החלוקים שונים פרטים ששניהם למרות  בו, כלולה

אליהו במהותם , בפתח הזוהר מאמר 
  ( הכל שלימות  הוא כלומר ואתה

באופן  אופנים, מיני בכל  להופיע יכולה העצם  שלימות
הבינה. ובאופן  החכמה

      
        

   אחד ה' דרגת היא החכמה 
ה' דרגת היא  והבינה ראיה, בחינת  - למטה מלמעלה

והשגה, שמיעה בחינת - למעלה מלמטה  אחד  
  20.(' כו ומלקוש יורה עד בענין 
המוסגר. במאמר כאן 

על  מדברים כאשר הוא זה כל  הנה נ"ע: הרבי ומסכם
- במהותם חלוקים שהן כפי ובינה חכמה  

  ההשכלה נקודת זה  שהחכמה
ההשכלה הרחבת  זה והבינה   
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גדולה.20. באריכות נ"ח  מפרק החל  שמע הקריאת שער

   


         

    

ה 'תש"ה ] [אייר 

"ÂÏÚÙÏ Ì„‡ ‡ˆÈ"ערב עדי .1ולעבודתו 
ֿ 2הרבי  נשמתו  הבעל ֿשםֿטוב בשם אומר  נשמתו ֿעדן 

יש  לעולם, שולח  ברוך ֿהוא שה' נשמה שלכל  עדן 
ואת  בעולם, לפעול  צריכה זו  שנשמה שליחות
היא  כך  כי לבצע, מוכרחה הנשמה הזו  השליחות

ההיא. הנשמה של  פעולתה שזוהי העליונה הגזירה
הפסוק  את פירש נשמתו ֿעדן  :3הבעל ֿשםֿטוב

שזהו  שלו , הנשמה שליחות היא לפעלו ", אדם "יצא
וכל  הזה, לעולם נשלחה הנשמה כך  שלשם "פעלו ",
שאת  ערב", עדי ש"ולעבודתו  ולזכור  לדעת צריך  אחד 
לבצע  מוכרח  והוא לעשות עליו  שלו  הנשמה שליחות
הנשמה  שליחות את לבצע שיש כלומר , ערב", "עדי

מאוחר . שנעשה לפני
וערב. צהרים בוקר , – חלקים לשלושה מתחלק הזמן 

זמנים. סוגי שלושה יש האדם בחיי גם כך 
ימיו ".4כתוב  שכיר  וכימי ארץ עלי לאנוש צבא "הלא

וכשם  הארצי, בעולם יהיה כמה מוגבל  זמן  יש לאדם
עבודתו  שזמן  יודע מסוים לזמן  עבודה שמקבל  שמי

מוגבל . חייו  שזמן  לדעת אדם צריך  כך  יסתיים,
מנחה  שחרית, – לשלוש מחולקות האדם שנות גם

וערבית.
לזרוח . מתחילה כשהשמש הבוקר , הן  הנעורים שנות

מתחילה  השמש כאשר  הצהרים חיי הוא העמידה גיל 
לשקיעה. מתקרבת למערב, לפנות

כאשר  שלו , הערבית זו  האדם חיי של  הזקנה שנות
את  הזניחו  מדוע להעיק ומתחיל  יותר  נחלשים

הצהרים.
לפעלו , ללכת צריך  אדם הבעל ֿשםֿטוב: כך  על  אומר 
ועליו  לעולם, נשמתו  את ברוך ֿהוא ה' שלח  לכך  שכן 
זמן  יבוא בטרם ומצוות בתורה עבודתו  את לעבוד 

ערבית.
מהידור , בעונג ומצוות תורה היא העיקרית העבודה

טובות. מידות בתוכו  ולעבד 

הנעורים  בשנות ובצהרים, בבוקר  הוא לכך  הראוי הזמן 
העמידה. וגיל 

ביראת  ולהתעדן  עצמו  את לפתח  אדם יכול  אלו  בשנים
יהיו  שלו  הערבית חיי גם אז  טובות, ומידות שמים

נאים.
ומצוות  בתורה עסק שלו  ובצהרים שבבוקר  האדם
הערבית, לשנות מגיע הוא כאשר  טובות, מידות ורכש
עונג  אגדה, דברי בשמיעת בציבור , בתפילה עונג לו  יש

יהודי. עונג של  חיים טובות. ובמידות מצוה בקיום
תורה  עניני בכל  כראוי הוא עצמו , שהוא בלבד  זו  לא
רב. עונג לו  גורם גם הדבר  אלא טובות, ומידות ומצוות
מצוות  לתורה, באמת מסור  יהודי כל  הרי הלב בעומק
הגוף  עניני של  שונות שסיבות אלא טובות, ומידות

העמוקה  ההתמסרות על  מאפילות והלבבית והעולם
ומצוות. לתורה

הרמב"ם  אומר  עד 5לכן  אותו  ש"כופין  גט  לגבי להלכה
אשר  את לעשות רוצה יהודי כי אני", רוצה  שיאמר 
הגוף  מעניני שסיבות אלא תורה, על ֿפי מחוייב הוא
מלבוא  הפנימי הרצון  את מונעות העולם מעניני או 

ביטוי. לידי
מעניני  הסיבות כל  את להסיר  אותו , לכפות יש לכן 
התגלות  את ומעכבות המפריעות העולם או  הגוף

ומצוות. לתורה וההתמסרות האמיתי הפנימי הרצון 
את  המחלישות והעולם הגוף מעניני ההפרעות כל 
בצעירותו  רק הן  ומצוות, לתורה האמיתי הפנימי הרצון 
וההדרכה  והחינוך  היהודי, של  האמצעיות ובשנותיו 
העמידה  גיל  של  הסביבה ואויר  הנעורים שנות של 

האדם. על  מאוד  משפיעות
נוטע  שהמחנך  במקום כראוי, כשר  לחינוך  זוכים כאשר 
ומצוות, לתורה ואהבה יתברך  בה' אמונה במחונך 
שמים  יראת של  בסביבה נמצא הוא העמידה ובגיל 
ומידות  ומצוות לתורה הרצון  אזי טובות, ומידות

בהתגלות. הוא טובות
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רמה    


         

    

ה 'תש"ה ] [אייר 

"ÂÏÚÙÏ Ì„‡ ‡ˆÈ"ערב עדי .1ולעבודתו 
ֿ 2הרבי  נשמתו  הבעל ֿשםֿטוב בשם אומר  נשמתו ֿעדן 

יש  לעולם, שולח  ברוך ֿהוא שה' נשמה שלכל  עדן 
ואת  בעולם, לפעול  צריכה זו  שנשמה שליחות
היא  כך  כי לבצע, מוכרחה הנשמה הזו  השליחות

ההיא. הנשמה של  פעולתה שזוהי העליונה הגזירה
הפסוק  את פירש נשמתו ֿעדן  :3הבעל ֿשםֿטוב

שזהו  שלו , הנשמה שליחות היא לפעלו ", אדם "יצא
וכל  הזה, לעולם נשלחה הנשמה כך  שלשם "פעלו ",
שאת  ערב", עדי ש"ולעבודתו  ולזכור  לדעת צריך  אחד 
לבצע  מוכרח  והוא לעשות עליו  שלו  הנשמה שליחות
הנשמה  שליחות את לבצע שיש כלומר , ערב", "עדי

מאוחר . שנעשה לפני
וערב. צהרים בוקר , – חלקים לשלושה מתחלק הזמן 

זמנים. סוגי שלושה יש האדם בחיי גם כך 
ימיו ".4כתוב  שכיר  וכימי ארץ עלי לאנוש צבא "הלא

וכשם  הארצי, בעולם יהיה כמה מוגבל  זמן  יש לאדם
עבודתו  שזמן  יודע מסוים לזמן  עבודה שמקבל  שמי

מוגבל . חייו  שזמן  לדעת אדם צריך  כך  יסתיים,
מנחה  שחרית, – לשלוש מחולקות האדם שנות גם

וערבית.
לזרוח . מתחילה כשהשמש הבוקר , הן  הנעורים שנות

מתחילה  השמש כאשר  הצהרים חיי הוא העמידה גיל 
לשקיעה. מתקרבת למערב, לפנות

כאשר  שלו , הערבית זו  האדם חיי של  הזקנה שנות
את  הזניחו  מדוע להעיק ומתחיל  יותר  נחלשים

הצהרים.
לפעלו , ללכת צריך  אדם הבעל ֿשםֿטוב: כך  על  אומר 
ועליו  לעולם, נשמתו  את ברוך ֿהוא ה' שלח  לכך  שכן 
זמן  יבוא בטרם ומצוות בתורה עבודתו  את לעבוד 

ערבית.
מהידור , בעונג ומצוות תורה היא העיקרית העבודה

טובות. מידות בתוכו  ולעבד 

הנעורים  בשנות ובצהרים, בבוקר  הוא לכך  הראוי הזמן 
העמידה. וגיל 

ביראת  ולהתעדן  עצמו  את לפתח  אדם יכול  אלו  בשנים
יהיו  שלו  הערבית חיי גם אז  טובות, ומידות שמים

נאים.
ומצוות  בתורה עסק שלו  ובצהרים שבבוקר  האדם
הערבית, לשנות מגיע הוא כאשר  טובות, מידות ורכש
עונג  אגדה, דברי בשמיעת בציבור , בתפילה עונג לו  יש

יהודי. עונג של  חיים טובות. ובמידות מצוה בקיום
תורה  עניני בכל  כראוי הוא עצמו , שהוא בלבד  זו  לא
רב. עונג לו  גורם גם הדבר  אלא טובות, ומידות ומצוות
מצוות  לתורה, באמת מסור  יהודי כל  הרי הלב בעומק
הגוף  עניני של  שונות שסיבות אלא טובות, ומידות

העמוקה  ההתמסרות על  מאפילות והלבבית והעולם
ומצוות. לתורה

הרמב"ם  אומר  עד 5לכן  אותו  ש"כופין  גט  לגבי להלכה
אשר  את לעשות רוצה יהודי כי אני", רוצה  שיאמר 
הגוף  מעניני שסיבות אלא תורה, על ֿפי מחוייב הוא
מלבוא  הפנימי הרצון  את מונעות העולם מעניני או 

ביטוי. לידי
מעניני  הסיבות כל  את להסיר  אותו , לכפות יש לכן 
התגלות  את ומעכבות המפריעות העולם או  הגוף

ומצוות. לתורה וההתמסרות האמיתי הפנימי הרצון 
את  המחלישות והעולם הגוף מעניני ההפרעות כל 
בצעירותו  רק הן  ומצוות, לתורה האמיתי הפנימי הרצון 
וההדרכה  והחינוך  היהודי, של  האמצעיות ובשנותיו 
העמידה  גיל  של  הסביבה ואויר  הנעורים שנות של 

האדם. על  מאוד  משפיעות
נוטע  שהמחנך  במקום כראוי, כשר  לחינוך  זוכים כאשר 
ומצוות, לתורה ואהבה יתברך  בה' אמונה במחונך 
שמים  יראת של  בסביבה נמצא הוא העמידה ובגיל 
ומידות  ומצוות לתורה הרצון  אזי טובות, ומידות

בהתגלות. הוא טובות
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רמו   

חסרה  ערוך , השולחן  על ֿפי כראוי אינו  החינוך  כאשר 
מושכת  אזי למצוות, הכבוד  והדרת התורה קדושת

חופשית. סביבה אותו 
ומתענגים  רוב, על ֿפי משתפרים מתבגרים, כאשר 
שזכו  אלו  רוב ואצל  טובות, ומידות ומצוות מתורה
הנאה  להם יש בתמימות, חיים והנהגת כשר  לחינוך 

אמיתית. יהודית סביבה ביצירת רבה

.ÂˆÈ˜ לעולם נשמה כל  שולח  ברוך ֿהוא שה' מבאר 
את  לבצע צריך  והאדם מסוימת, שליחות עם הזה
האדם  חיי מאוחר . נעשה בטרם נשמתו  שליחות
בחיי  וכך  וערב. צהרים לבוקר , נחלק הזמן  מוגבלים.
הוא  העמידה גיל  בוקר , הן  הנעורים שנות – האדם
טובים  וצהרים בוקר  ערב. הן  הזקנה ושנות צהרים,

נאה. ערב מבטיחים

ב.

„Á‡ הרבי אומר  שלו  החסידות שכל 2ממאמרי ,
ברוך ֿהוא. הבורא בעבודת להתעלות יכול  יהודי

אומר  הפשוט 6הבעל ֿשםֿטוב אפילו  יהודי, שכל 
והרבי  ה', עובד  להיות וצריך  יכול  2שבפשוטים,

לעבודת  להתמסר  וצריך  אפשר  איך  מבאר  נשמתו ֿעדן 
טובות. ומידות ומצוות בתורה הבורא

בעבו  ההתמסרות על ֿידי בתמימות שכן  הבורא דת
התורה  בידיעת שבפשוטים הפשוט  עומד  הראויה,
עיקר  היא התמימה ההתמסרות כי ביותר , נעלית בדרגה
בידיעת  וההבנה הידיעה מאשר  יותר  הבורא בעבודת

התורה.
בני  כל  אצל  קיימת התמימה שההתמסרות היא האמת
אצל  כמו  בדיוק שבפשוטים הפשוט  אצל  ישראל ,
מצד  היא התמימה ההתמסרות כי שבגדולים, הגדול 
ישראל  בני כל  אצל  הם הנשמה עניני והרי הנשמה

אומר  שהרבי כפי ואב 7בשוה, מתאימות "הנשמות
לכולנה". אחד 

ומידות  ומצוות לתורה התמימה שההתמסרות מאחר 
שיש  אלא זאת אין  הרי כולם, אצל  קיימת טובות
ומידה  מצוה קיום שהנלמד , ממש, בפועל  זאת להביא
מלמד  והרבי תמימה. בהתמסרות יהיה זה כל  טובה,
בידיעת  קטן  או  גדול  כמה חילוק ללא כולנו , איך  אותנו 
הנשמתית  ההתמסרות את להביא נוכל  התורה, והבנת
פועל  לידי טובות ומידות ומצוות לתורה התמימה

ממש.
יום:2והרבי  היום מחיי במשל  זאת מבאר 

אומן  זהו  אם האומנות, מהי חילוק ללא אומנות, כל 
של  אומנות או  שונות ממתכות או  מעץ כלים העושה
כתיבת  או  ונאה, ברורה בצורה הכתב אותיות כתיבת
אחר  ולמלא אומן  אצל  תחילה זאת ללמוד  יש – ציור 
סיבות  כל  לשאול  מבלי לעשות, מצוה שהאומן  מה כל 

מצוה. האומן  אשר  את לעשות אלא לכך ,
בקושי  כרוך  הדבר  מדובר , מלאכה באיזו  חילוק ללא
מי  ובפרט  מלידה, אומן ֿיד  שהוא מי אצל  אפילו  רב

במלאכה, ידיו  את ולאמן  עצמו  את להרגיל  שצריך 
עד  גדולה ליגיעה נזקק והוא מאוד  אז  לו  קשה הדבר 

האומנות. את לומד  שהוא
עצמו  את ומרגיל  האומנות את מתלמד  הוא כאשר 
שעבודת  לכך  בנוסף לזמן , מזמן  הנה במלאכה,
גם  אצלו  נוצרת יותר , קלה לו  נעשית האומנות
מתאחד  והעונג מסוים, ועונג מהאומנות שביעותֿרצון 
התחיל  רק שכאשר  זאת תמורת האומנות. עבודת עם
ולעיתים  מאוד , קשה לו  היה האומנות את ללמוד 
כדי  לו  שהיתה היגיעה מגודל  ממורמר  היה קרובות
מהעבודה, רב עונג לו  יש כעת האומנות, את להתלמד 
ליגיעה, לו  נחשבת איננה שהעבודה בלבד  זו  שלא כך 

לו . ועריבה עונג, עבורו  היא העבודה אדרבה, אלא
ברוך ֿהוא: הבורא בעבודת גם כך 

ברוך ֿהוא, עבודת ענין  של  לימוד  להיות צריך  ראשית
וההכנה  וההקדמה אומנות. לומד  שמישהו  כשם
קבלתֿעול , היא ברוך ֿהוא הבורא לעבודת הראשונה
מידות  ועול  ומצוות התורה עול  את עצמו  על  לקבל 

טובות.
הרצון  עם להתחשב שלא הוא קבלתֿעול  של  ענינה
ובין  עונג מכך  לו  ויש זאת רוצה הוא אם בין  והתענוג,
להתחשב  צריך  לא וכן  בזה, מתענג ואינו  רוצה אינו  אם
זאת  שאין  יודע בקבלתֿעול  העושה קשה. שהדבר  בכך 

לעשות. מוכרח  הוא אלא לעשות, צריך  שהוא
ברוך ֿהוא, הבורא בעבודת עיקר  היא קבלתֿעול 
להיות  מוכרחה יומית היום העבודה של  וההתחלה

בקבלתֿעול .
וכך  בציבור  תפילה להתפלל  ללכת צריך  לראש לכל 
למקום  אדם שבין  בענינים הן  היום, כל  להתנהג עליו 
על ֿפי  הכל  לעשות לחברו , אדם שבין  בענינים והן 
לעשות  צריך  יהודי טעמים. ללא בקבלתֿעול  התורה
שכתוב  ומה בתורה, ברוך ֿהוא הבורא מצוה כך  כי כך ,
בענינים  והן  למקום אדם שבין  בענינים הן  בתורה,

בקבלתֿעול . לעשות יהודי צריך  לחבירו , אדם שבין 
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קבלתֿעול  של  שהיסוד  קבלתֿעול , של  העבודה על ֿידי
ומידות  ומצוות לתורה ונשמתית תמימה התמסרות הוא
עבודת  בדרגות מעלה הקבלתֿעול  בעל  מתעלה טובות,
ומצוות  בתורה שהעבודה בלבד  זו  שלא עד  הבורא,
ומצוות  התורה אלא לו , קשה אינה טובות ומידות

שלו . העונג נעשים טובות ומידות
הרבי  מפרש :2כך 

עבודתו  את מתחיל  כשהיהודי – לפעלו " אדם "יצא
שזהו  בקבלתֿעול , ברוך ֿהוא הבורא בעבודת
ערב", עדי "ולעבודתו  אצלו  נעשה אזי "לפעלו ",
ועונג  שמחה לו  ומביאה לו  ומתוקה עריבה שעבודתו 

רב.
.ÂˆÈ˜ התמימה ההתמסרות שעל ֿידי מבאר 

אצל  שישנה טובות ומידות מצוות לתורה, והנשמתית
בדרגות  להתעלות יהודי כל  יכול  בשוה, ישראל  בני כל 
כאשר  היא העבודה עיקר  כי הבורא, עבודת
הלומד  פועל ֿממש. לידי באה התמימה ההתמסרות
אותו  מצוה האומן  אשר  את לעשות מוכרח  אומנות
הוא  וכאשר  מאוד  קשה הלימוד  מדוע. לשאול  מבלי
הבורא, בעבודת כך  עונג. לו  מביאה העבודה מתלמד 
לעריבות  באים קבלתֿעול  של  ה"לפעלו " על ֿידי

ה"ולעבודתו ". של  ומתיקות
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רמז    

קבלתֿעול  של  שהיסוד  קבלתֿעול , של  העבודה על ֿידי
ומידות  ומצוות לתורה ונשמתית תמימה התמסרות הוא
עבודת  בדרגות מעלה הקבלתֿעול  בעל  מתעלה טובות,
ומצוות  בתורה שהעבודה בלבד  זו  שלא עד  הבורא,
ומצוות  התורה אלא לו , קשה אינה טובות ומידות

שלו . העונג נעשים טובות ומידות
הרבי  מפרש :2כך 

עבודתו  את מתחיל  כשהיהודי – לפעלו " אדם "יצא
שזהו  בקבלתֿעול , ברוך ֿהוא הבורא בעבודת
ערב", עדי "ולעבודתו  אצלו  נעשה אזי "לפעלו ",
ועונג  שמחה לו  ומביאה לו  ומתוקה עריבה שעבודתו 

רב.
.ÂˆÈ˜ התמימה ההתמסרות שעל ֿידי מבאר 

אצל  שישנה טובות ומידות מצוות לתורה, והנשמתית
בדרגות  להתעלות יהודי כל  יכול  בשוה, ישראל  בני כל 
כאשר  היא העבודה עיקר  כי הבורא, עבודת
הלומד  פועל ֿממש. לידי באה התמימה ההתמסרות
אותו  מצוה האומן  אשר  את לעשות מוכרח  אומנות
הוא  וכאשר  מאוד  קשה הלימוד  מדוע. לשאול  מבלי
הבורא, בעבודת כך  עונג. לו  מביאה העבודה מתלמד 
לעריבות  באים קבלתֿעול  של  ה"לפעלו " על ֿידי

ה"ולעבודתו ". של  ומתיקות
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תרצ "א  סיון, כ' ב"ה,

ריגא 

בעי"ת  אשר "יבנה" חברת אל

יע"א  ליווענהאף

וברכה! שלום 

מר  והנעלה הנכבד ידידי מאת לשמע מאד שמחתי

במטרה  "יבנה", חברת מהתיסדות טייץ שי' פנחס מרדכי

ואגדה, משניות קשו"ע תנ"ך, ללמוד הצעירים  את לאגד

והנני  והמצות. התורה בשמירת פנימי הרגש  בהם  ולעורר

תתרחב  ואגודתם  בעזרם  השי"ת יהי' כי לברכם  בזה

בקרב  למופת ויהיו החברים , מספר ויתרבה ותתעלה

אחד  לכל השי"ת וישפיע יחיו, עליהם  ה' אחב"י, צעירי

וברכה  חיים  שפעת שי' אחב"י כלל בתוך מהחברים  ואחד

מעשיהם . בכל מרובה

ומברכם הדו"ש 

יצחק  יוסף

   

•

1

2
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4

5

6

7
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9

10

11

12

אגרות קודש

 ב"ה,  ועש"ק ה' אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מבדר"ח אייר והקודמו.

וידוע פירוש רבנו הזקן בזה, דהרמז  זכר,  וילדה  כי תזריע  ענין פרשת שבוע זה: אשה  וע"פ 

בעבודת הבורא, אשר כשבאים הענינים באתערותא דלתתא דעבודת כנסת ישראל, בני ישראל, אזי 

וילדה זכר, דבר של קיימא.

יהי רצון שבבואינו מחדש הגאולה, יהי כאמור גם בנוגע לגאולתן של ישראל, אשר הקב"ה 

מעמיד להן )מעוררן על האמת, אשר היצה"ר שהועמד ע"י הקב"ה לנסות את האדם, הנקרא( מלך 

)דעיר קטנה הוא הגוף, וגוזר עליו גזירות( שגזירותיו קשות )כהר גבוה וקשה( כהמן )שביקש להשמיד 

בגו"ר, כי הוא יצה"ר הוא מלאך המוות( וישראל עושין תשובה )בשעתא חדא וברגעא חדא  ולהרוג 

אמיתית  כי  גלות,  אחרי'  שאין  גאולה  נגאלין,  ומיד  הטוב(  )מקור  למוטב  ומחזירן  שמחה(  ומתוך 

ושלימה תהי' שיר לשון זכר.

בברכה לבשו"ט בכל הענינים אודותם כותב הכללים והפרטים גם יחד.

מ. שניאורסאהן



רמט אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני.

א( כשמדגיש אני )מושך קו תחת( איזה תיבה בפתקא השאלה ששואלים אצלי, כוונתי, שתיבות 

המודגשות זהו המענה שלי, ודלא כמו שכתב שלא יזיק.

ב( במה שציינתי, שהתבוננות קודם התפלה ובתפלה עצמה מבואר בתניא וכו' וכתוב שימצא שם 

כו"כ אופנים - מובן שכמה מאופנים המובאים שם, כתוב בפירוש הסוג השייך לאופן זה שאינו כלל מסוגו 

הוא אברך הלומד בישיבה ונמצא בכותלי הישיבה וכו' ומכל אותן האופנים שראה כתוב בודאי שלא יהי' 

ספק אצלו אלא בהנוגע לשנים שלשה מהם, אז יתייעץ עם המשפיע באיזה מהן לבחור.

ג( לכתבו, שכשמתחיל להתבונן באיזה ענין בדא"ח או בענין לימוד בכלל - נופלים לו כמה מחשבות 

מבלבלות.

ידועה העצה בזה ללמוד מתוך הספר, וגם בשעה שמתבונן והעינים סגורות, יהי' הספר פתוח לפניו, 

שהאותיות אוחזות המחשבה וממעטים הבלבולים ולפעמים מבטלים אותן כליל.

ד( במ"ש שההתבוננות בפרק תניא מ"א מהתחלתו עד לעמוד ב' תיבת המלך, הננו רחוק מזה - אל 

יתרשם מפתויי היצר אלה, כי אם יחזור על הענין במחשבתו איזו פעמים, ובמילא ישתתקו טענות היצר.

ה( במ"ש אודות ענין הידוע - הרי כמדומה כבר ענו לו, שעליו, לע"ע, להסיח דעת מהענין ואפילו 

מתקונו, שעי"ז מתמעט ונחלש הענין מזמן לזמן.

לו,  זי"ע להמצטרך  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  רצון אזכירו  בעת 

ואשר בסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר, זאלסט האבען א געזונטען זומער און א גוטען תמיד ולבשו"ט בכל אותן 

הענינים אודותם כותב.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ח אייר עם המצורף רשימת התלמידים.

ומהנכון הי' באם לא עשו כזה עד עתה, שיבקשו מהת' שי' הרושמים כאן את השיחות בעת 

ההתועדות, שימציאו להם השיחות בענין דופרצת בלימוד, שתקותי שיוכל לנצלם וכן הנהלת תו"ת 

בכלל תוכנם להתחזקות הלימוד והגברתו, ויהי רצון שיהיו דברים היוצאין מן הלב שאז נכנסין אל 

הלב ופועלים פעולתם.

ויהי רצון שגם פעולה זו תהי' באופן דופרצת...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
("דירה  הקב"ה "עצמות" גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
של  האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
 ֿ [=רשות הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

אין  עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
במבחן  הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1.1.1.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.2.2.2.לשון פב, טז.3.3.3.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.4.4.4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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מאד  לדרּגה ּבעב ֹודתם הּגיע ּו אהרן ׁשּבני  ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמס ּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

הּנפ ׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצ ּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּוקה

מ ֹות' 'אחרי  - הּתֹורה ּבאה ּובכלֿזאת נׁשמתם. ׁשּיצאה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמ ּמׁש,

הּדרּגה  לאחרי  ׁשּגם לֹומר, נֹוספ ֹות, ואזהרֹות צ ּוּוים עם -ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּבדרּגֹות  לעלֹות מק ֹום י ׁש עדין אהרן, ּבני  ׁשל ּבי ֹותר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנעלית

ה'. ּבעב ֹודת ּגב ּול ואין ְְֲֵַַָנֹוספ ֹות,
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מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
("דירה  הקב"ה "עצמות" גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
של  האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
 ֿ [=רשות הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

אין  עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
במבחן  הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1.1.1.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.2.2.2.לשון פב, טז.3.3.3.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.4.4.4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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L„w‰ Ï‡ Ô‰‡ ‡BÈ ˙‡Êa( ג (טז , ¿…»«¬…∆«…∆
˙ÈaÏ ÊÓ ,NÚÂ ˙B‡Ó Úa‡ BlL ‡iËÓÈb :˙‡Êa¿…ƒ«¿ƒ»∆«¿«≈»∆∆∆∆««ƒ

ÔBL‡‰( רש "י) »ƒ
ואכּלם" ּבהם אּפי  ויחר לי  הּניחה "וע ּתה הּפס ּוק  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ׁשהתּפּלל  ׁשמענּו לא עדין רׁש"י : אֹומר העגל), חטא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(לאחר

ּפתח , לֹו ּפתח  ּכאן אּלא לי ? הּניחה אֹומר והּוא עליהם, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ ׁשה

יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי  ׁשהּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהֹודיע ֹו

- וע ׂשר מאֹות ארּבע  ׁשּבּכתּוב , הרמז ּבעניננּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָועלּֿדרֿזה

ׁשאם  י ׂשראל, לבני  ּפתח  ּפתיחת הּוא ראׁשֹון, לבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרמז

מס ּפר  ׁשל ההגּבלה ּתב ּטל יחטאּו, ולא לּקּב"ה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻי ׁשמע ּו

נצחי . י ּׁשאר הראׁשֹון הּמק ּדׁש ּובית ְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּׁשנים,
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האדם  אם ּגם הּקּלֹות, העברֹות על מכּפר הּמׁשּתּלח  ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָׂשעיר

י ֹום  ׁשל ע ּצּומ ֹו ואּלּו הרמ ּב"ם). (לדעת ּתׁשּובה ע ׂשה לא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹעצמ ֹו
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ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ
'‰Ï ÁÁÈ ÁÈÏ ÏÁ‰( ו (יז , «≈∆¿≈«ƒ…««

לקרּבן  עלּיתם מ ּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אס ּורים והחלב  ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדם

את  מס ּמל החלב  הּבֹורא: ּבעב ֹודת הענין ּבאּור ּבּמזּבח . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלה'

וההתלהב ּות  הּלהט  את מס ּמל והּדם ׁשּבאדם, הּתענּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכח 

 ׁשּצרי ספק  אין האדם, ּכלּפי  לטען יכֹול הרע  הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבֹו.

לדברים  ׁשּבאדם וההתלהב ּות הּתענּוג עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

ועניני רׁשּות, לעניני  ּבהם להׁשּתּמׁש ּגם מ ּתר א ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּבקדּׁשה,

והחלב  הּדם את הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּכ על הּזה. ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהע ֹולם

וההתלהב ּות  הּתענּוג את - הּמזּבח  על להקריב  ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָח ּיבים

          
לׁשּום  ולא ׁשּבקדּׁשה, לדברים ורק  א לׁשמר י ׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּבאדם

אחרת. ֶֶַַָָמ ּטרה
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ÈÏÚ Êb ÌÈÓMaL È‡L ‰NÚ‡ ‰Óe ,ÈLÙ‡( כו כ, (רש "י  ∆¿ƒ»∆¡∆∆»ƒ∆«»«ƒ»«»«
חזיר  (ּכגֹון ּבח ּקים רק  אמ ּורים ׁשהּדברים הרמ ּב"ם, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻּכתב 

ּגנבה  (ּכגֹון הּׂשכל מ ּצד ּגם רע  ׁשהּוא ּבדבר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכלאים),

" לֹומר י ׁש מה ‡Èּורציחה) לבאר אפ ׁשר זה ּולפי  אפ ׁשי ". ְִֵַָƒְְְְִִֵֶֶֶַָָ

צניע ּות  למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה לא "אלמלי  רז"ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּׁשאמרּו

ׁשּיׁש ,ללּמד אּלא מינּה'? נפקא 'למאי  ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחתּול",

ׁשהאדם  ּכזה ּבאפן ּבצניע ּות הּקׁשּורֹות הּמצ ֹות את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלק ּים

" עצמ ֹו, מ ּצד ּבכ אפ ׁשי ".‡Èרֹוצה ְְִֶַַָƒְִֶ
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רנה           
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ׁשהאדם  ּכזה ּבאפן ּבצניע ּות הּקׁשּורֹות הּמצ ֹות את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלק ּים

" עצמ ֹו, מ ּצד ּבכ אפ ׁשי ".‡Èרֹוצה ְְִֶַַָƒְִֶ
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"ÂÈÏÚ(רמּב"ם) »»ְַַ

ׁשאֹומר  "זה את ּגם הרע  לׁשֹון הֹורגת מ ּדּוע  להק ׁשֹות: ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָי ׁש

לֹומר: וי ׁש ּבּמע ׂשה? חלק  ּכל נטל לא הּוא והרי  ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעליו",

לכן  קדם ׁשהי ּו ּדברים לגּלֹות היא הּדּבּור ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתכּונתֹו

ּתכּונֹותיו  על מדּברים אנׁשים ׁשני  ּכאׁשר ולכן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָנס ּתרים.

ׁשּתכּונֹות  ּבכ ּגֹורמים הם - ׁשלי ׁשי  אדם ׁשל הרעים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּומע ׂשיו

נזק . לֹו נגרם ּובכ ּגּלּוי , לידי  יב ֹואּו ְְִִִֵֵֵֶָָָאּלּו
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י ׁש "אחרי ֿקדֹוׁשים", ּפרׁשּיֹות ולֹומדים ׁשּקֹוראים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַּבזמן

מדריגה  מ ּבעלי  - מ ּיׂשראל אדם לכל ּבח ּיים הֹוראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבהן

ּולאּלּו ּבעב ֹודתם; להתע ּלּות ּדי  יאמרּו ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹּגב ֹוהה,

י ּוכלּו ׁשּלא ּברּוחם י ּפלּו ׁשאל זֹו, מ ּדרּגה מאד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹהרח ֹוקים

אּלא  הּתח ּתֹונה, ּבמדריגתם וי ּׁשארּו ּכלּֿכ ּבּקֹודׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלעלֹות

,לאיןֿערֹו ועד עילּוי  אחר ּבעילּוי  לעלֹות יכֹולים הם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַׁשּגם

- מ ּקדּוׁשתכם" (היא) - למעלה ׁש"קדּוׁשתי  לדרּגה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָועד

ּבזה, הּידּוע  ֵֶַַַָָּכּפרּוׁש

ּכל  ּדע , ּפירּוׁש: .מ ּמ למעלה מה ּדע  הּפירּוׁש, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָועלּֿדר

.מ ּמ הּוא הּכל - ּׁשּלמעלה ְְְִֶַַַָֹמה
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תחילת זמן קידוש לבנה: יום ראשון בערב, ז' אייר

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אייר, תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים 

ש. ב. שי' המכונה ד"ר אולמן.

שלום וברכה!

לו אשר בכמה  גם  ידוע  ובטח  מאשר הנני קבלת מכתבו עם העתקה מה שכתב להרב... שי' 

מכ"ע הנדפסים באידיש בארצוה"ב, פרסמו בהנוגע לשיטתו של פרויד מעין ההערכה אודותה מזכיר 

במכתבו.

וכבר אמרתי, ע"פ אחד היסודות משיטת החסידות, שאין בעולם רע בלא טוב, שהשטחיות 

בה מצטיינים כו"כ מחוגי הקוראים מכ"ע, אף שתכונה רעה היא ביותר, שהרי השטחיות יש בה גרעון 

אפילו לגבי העדר הידיעה, כיון שתופסים את הענין לפעמים הכי קרובות שלא לאמיתתו ומסלפים 

אותו.

וענינים  כותבי המכ"ע  רוב  כיון שבעוה"ר  בה,  צפונה  רבה  גיסא במצב ההווה טובה  מאידך 

הנדפסים, מוטב להם שלא היו רואים אור הדפוס והפרסום והפסדם מרובה ותועלתם בספק גדול, 

מועילה השטחיות למעט ההיזק וההפסד, וברוב הפעמים תופסים ענין הנדפס רק כסנסציא, ובפרט 

בנדון כהאמור, וכטבע בנ"א למחרתו מחפשים סנסציא אחרת, וישן מפני חדש תוציאו.

גדול  בנגוד  ישנם מאמרים שהם  הנ"ל  להעיר אשר בהמכ"ע שנדפס המאמר  ובודאי למותר 

יותר ליהדות המסורתית מאשר ההערכה ע"ד הנ"ל...

בכבוד ובברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת אחו”ק לחו”ל בערים שונות בעולם רסב
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
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת אחו”ק לחו”ל 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
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