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ד

     
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

È˜'וגֹו החסדים קדּוׁשת1מּכל ּכבֹוד ּומביא . »…¿ƒְְְֲִִִֵַַָֹ
צדק הּצמח זכרֹונם2אדמֹו"ר רּבֹותינּו מאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָ

לֹומר3לברכה סּכנה ּבמקֹום אדם יעמד אל לעֹולם ְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹ
מּזכּיֹותיו, לֹו מנּכין נס לֹו עֹוׂשין אם כּו' נס לֹו ְְִִִִִֵֵֶַָֻׁשעֹוׂשין
רׁש"י ּופרׁש גֹו', החסדים מּכל קטנּתי קראה, ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמאי
עׂשית. אׁשר החסדים ּבׁשביל זכּיֹותי ונתמעטּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָֻֻהקטנּו
הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ּפרּוׁש עֹוד יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה,

קטנּתי הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש וחסד4ּבאּגרת חסד ׁשּבכל , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכי ּבמאד, רּוח ׁשפל להיֹות צרי לאדם עֹוׂשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּקּב"ה
אל הּקרֹוב וכל כּו' אלקים קרבת ּבחינת היא כּו' ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹחסד
יֹותר להיֹות צרי מעלה, למעלה והגּבּה ׂשאת ּביתר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
יֹותר הּוא יֹותר קּמיּה ׁשהּוא ּכל כּו', למּטה רּוח ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשפל
ב' ּבין לתּו אפׁשר אי להבין וצרי ואפס. ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכלא
ּכפׁשּוטֹו, קטנּתי זכּיֹותי, (נתמעטּו הּנ"ל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹֻהּפרּוׁשים
העבֹודה), ׁשּמּצד הּקטנּות ענין ׁשהּוא וׁשפלּות, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּובּטּול

הפּכּיים. ּפרּוׁשים הם ְְְִִִִֵֵָָּדלכאֹורה

צדקÔeÈÂב) הּצמח ּבאּור ׁשעלֿידי2ּבהקּדם הּטעם ¿»ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּפרּוׁש יסֹוד על מּזכּיֹותיו, לֹו מנּכין ְְְִִֵֵַַַָֻהּנס

הּקדׁש ּבאּגרת הּזקן ּבהאי5אדמֹו"ר מצוה ׂשכר ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ליּכא להיֹות6עלמא איֿאפׁשר הּגׁשמי הּזה ׁשּבעֹולם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ממּלאּֿכלֿעלמין, מּבחינת אם ּכי הארה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנמׁש
המׁשכת ענינם ׁשּמצוֹות וכיון להעֹולם, ׁשּׁשּי ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחּיּות
עלמא ּבהאי מצוה ׂשכר לכן, סֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבחינת
ּבחינת המׁשכת לקּבל יכֹול אינֹו ׁשהעֹולם ּכיון ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָליּכא,
המׁשכה הּוא הּנס ענין אמנם, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהּסֹובבּֿכלֿעלמין.

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

יא.1) לב, הנ"ל2)וישלח ד"ה ואילך). פד ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הא' קטנתי ד"ה גם וראה תתעד. ע' ה) (כרך וישלח אוה"ת

ואילך). קנה ע' תרח"ץ (סה"מ א.3)תרח"ץ לב, ס"ב.4)שבת אגה"ק ג.5)תניא ב.6)סימן לט, קידושין

    
'B‚Â ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ È˜1לבקשתו כהקדמה אבינו יעקב דברי - »…¿ƒƒ…«¬»ƒ¿

אחר חסדים, לקבל עוד ראוי איני - 'קטנתי' עשו: מאחיו שיצילו מהקב"ה

לשני הייתי ועתה הירדן את עברתי במקלי ("כי לי שעשית החסדים כל

ˆ„˜מחנות") ÁÓv‰ "BÓ„‡ ˙Le„˜ „Bk ‡ÈÓe .2Ó‡Ó ≈ƒ¿¿««¿«∆«∆∆«¬«
‰ÎÏ ÌBÎ eÈ˙Ba3 «≈ƒ¿»ƒ¿»»

Ì„‡ „ÓÚÈ Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»««¬…»»
‰kÒ ÌB˜Óaתקווה (מתוך ƒ¿«»»

BÏלהינצל) ÔÈNBÚL ÓBÏ«∆ƒ
'eÎ Ò(שאף ‡Ì(כיון ≈ƒ

BÏ ÔÈkÓ Ò BÏ ÔÈNBÚƒ≈¿«ƒ
‰‡˜ È‡Ó ,ÂÈ˙BiÎfÓƒ¿À»«¿»»
מהמקרא] לכך ראיה ?[=מה

,'B‚ ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ È»̃…¿ƒƒ…«¬»ƒ
e˜‰ È"L LÙe≈≈«ƒÀ¿¿
ÏÈLa È˙BiÎ eÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬¿À«ƒ¿ƒ
.˙ÈNÚ L‡ ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ¬∆»ƒ»
Le „BÚ LÈ ,‰‰Â¿ƒ≈≈≈

aפסוק‡nL ÈÙk ,‰∆¿ƒ∆¿»≈
Ô˜f‰ "BÓ„‡בתניא «¿«»≈

ea L„w‰ ˙b‡a¿ƒ∆∆«…∆ƒ
È˜ ÏÈÁ˙n‰4ÏÎaL , ««¿ƒ»…¿ƒ∆¿»

‰"aw‰L „ÒÁÂ „ÒÁ∆∆»∆∆∆«»»
˙BÈ‰Ï CÈˆ Ì„‡Ï ‰NBÚ∆»»»»ƒƒ¿
„ÒÁ Èk ,„‡Óa Áe ÏÙL¿««ƒ¿…ƒ∆∆
˙˜ ˙ÈÁa ‡È‰ 'eÎƒ¿ƒ«ƒ¿«

'eÎ ÌÈ˜Ï‡הוא החסד - ¡…ƒ
האדם את שמקרבים קירוב

נעשה שאתו והאדם מלמעלה,

אלוקים', 'קרבת מרגיש החסד

˙Èa '‰ Ï‡ Bw‰ ÏÎÂ¿»«»∆¿∆∆
‰ÏÚÓÏ da‚‰Â ˙‡N¿≈¿«¿≈«¿«¿»
˙BÈ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‰ÏÚÓ«¿»»ƒƒ¿≈
Ïk ,'eÎ ‰hÓÏ Áe ÏÙL¿««¿«»»

dÈn˜ ‡e‰L[לפניו=]˙BÈ ∆«≈≈
ÔÈ‡Â ‡Ïk ˙BÈ ‡e‰≈¿…¿«ƒ

ÒÙ‡Â,יתברך שמבחינתו כיון - »∆∆
אינהאפיל ביותר, הנעלית דרגה ו

ה'קרוב' האדם גם כלל, נחשבת

יותר 'קטן' ומרגיש ואפס אין הכל יתברך ממנו חוץ אשר מכיר יתברך .אליו
Ï"‰ ÌÈLe‰ ' ÔÈa Ce˙Ï LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ‰Ï CÈˆÂבתיבת ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»¿«≈≈«≈ƒ««

eÏÙLÂ˙,'קטונתי' Ïehe ,BeLÙk È˜ ,È˙BiÎ eÚÓ˙ƒ¿«¬¿À«»…¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿
‰„BÚ‰ „vnL ˙ew‰ ÔÈÚ ‡e‰Lהאדם שהכלשל המתבונן ∆ƒ¿«««¿∆ƒ«»¬»

יתברך לגביו ואפס ‰ÌÈikÙ?כאין ÌÈLe Ì‰ ‰B‡ÎÏ ,¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿ƒƒ
עלמין". כל ממלא איהו עלמין.. כל סובב יתברך) (ה' "איהו בזוהר נאמר

(כמאמר להחיותו ונברא נברא בכל מלובש האלוקי כוחו - עלמין כל ממלא

זה אור העולם"). את מלא הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש "מה חז"ל:

ערכו, לפי נברא בכל מצטמצם

זיכוך ידי (על יכולים ואנו

גם להרגישו הגוף) חומריות

מרגישים שאנו כשם הזה בעולם

את הממלאת הנפש חיות את

אור - עלמין כל סובב הגוף.

שאינו מוגבל, בלתי אלוקי

(אף לנבראים בהתאם מצומצם

מאור גם מגיעה הנבראים שחיות

המוגבלים הנבראים ואין זה),

להרגישו. יכולים

בקיום כי יתבאר הבא בסעיף

הארה ממשיכים אנו המצוות

"שכר הנקרא והוא הסובב מאור

בהאי מצוה "שכר ולכן מצוה",

בניסים כן וכמו ליכא". עלמא

הטבע מערכות שידוד העושים

הבליֿגבול האור מתגלה

מהעולמות. שלמעלה

e‡a Ì˜‰a ÔeÈÂ ¿»¿∆¿≈≈
˜„ˆ ÁÓv‰2ÌÚh‰ «∆«∆∆«««

BÏ ÔÈkÓ Ò‰ È„ÈÏÚL∆«¿≈«≈¿«ƒ
Le „BÒÈ ÏÚ ,ÂÈ˙BiÎfÓƒ¿À»«¿≈
˙b‡a Ô˜f‰ "BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ∆∆

L„w‰5‰ÂˆÓ ÎN ÔÈÚa «…∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡kÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰aשכר=] ¿«»¿»≈»

אין] הזה, בעולם ,6מצוה
ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL∆»»«∆««¿ƒ

BÈ‰Ï˙ומוגבל LÙ‡È‡ƒ∆¿»ƒ¿
Ì‡ Èk ‰‡‰ CLÓƒ¿»∆»»ƒƒ
Ïk‡ÓÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«≈»
˙eiÁ‰ e‰fL ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ∆∆««
ÔÂÈÎÂ ,ÌÏBÚ‰Ï CiML∆«»¿»»¿≈»
˙ÎLÓ‰ ÌÈÚ ˙BÂˆnL∆ƒ¿ƒ¿»»«¿»«

ÔÈÓÏÚÏkBÒ ˙ÈÁaמאור הארה ממשיכים אנו המצוות בקיום - ¿ƒ«≈»»¿ƒ
מצוה' 'שכר נקרא והוא È‡‰aה'סובבֿכלֿעלמין' ‰ÂˆÓ ÎN ,ÔÎÏ ,»≈¿«ƒ¿»¿«

L ÔÂÈk ,‡kÈÏ ‡ÓÏÚ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÌÏBÚ‰ »¿»≈»≈»∆»»≈»¿«≈«¿»«¿ƒ«
˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ Ò‰ ÔÈÚ ,ÌÓ‡ .ÔÈÓÏÚÏkB‰«≈»»¿ƒ»¿»ƒ¿««≈«¿»»ƒ¿ƒ«
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ה

     
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

È˜'וגֹו החסדים קדּוׁשת1מּכל ּכבֹוד ּומביא . »…¿ƒְְְֲִִִֵַַָֹ
צדק הּצמח זכרֹונם2אדמֹו"ר רּבֹותינּו מאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָ

לֹומר3לברכה סּכנה ּבמקֹום אדם יעמד אל לעֹולם ְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹ
מּזכּיֹותיו, לֹו מנּכין נס לֹו עֹוׂשין אם כּו' נס לֹו ְְִִִִִֵֵֶַָֻׁשעֹוׂשין
רׁש"י ּופרׁש גֹו', החסדים מּכל קטנּתי קראה, ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמאי
עׂשית. אׁשר החסדים ּבׁשביל זכּיֹותי ונתמעטּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָֻֻהקטנּו
הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ּפרּוׁש עֹוד יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה,

קטנּתי הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש וחסד4ּבאּגרת חסד ׁשּבכל , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכי ּבמאד, רּוח ׁשפל להיֹות צרי לאדם עֹוׂשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּקּב"ה
אל הּקרֹוב וכל כּו' אלקים קרבת ּבחינת היא כּו' ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹחסד
יֹותר להיֹות צרי מעלה, למעלה והגּבּה ׂשאת ּביתר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
יֹותר הּוא יֹותר קּמיּה ׁשהּוא ּכל כּו', למּטה רּוח ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשפל
ב' ּבין לתּו אפׁשר אי להבין וצרי ואפס. ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכלא
ּכפׁשּוטֹו, קטנּתי זכּיֹותי, (נתמעטּו הּנ"ל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹֻהּפרּוׁשים
העבֹודה), ׁשּמּצד הּקטנּות ענין ׁשהּוא וׁשפלּות, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּובּטּול

הפּכּיים. ּפרּוׁשים הם ְְְִִִִֵֵָָּדלכאֹורה

צדקÔeÈÂב) הּצמח ּבאּור ׁשעלֿידי2ּבהקּדם הּטעם ¿»ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּפרּוׁש יסֹוד על מּזכּיֹותיו, לֹו מנּכין ְְְִִֵֵַַַָֻהּנס

הּקדׁש ּבאּגרת הּזקן ּבהאי5אדמֹו"ר מצוה ׂשכר ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ליּכא להיֹות6עלמא איֿאפׁשר הּגׁשמי הּזה ׁשּבעֹולם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ממּלאּֿכלֿעלמין, מּבחינת אם ּכי הארה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנמׁש
המׁשכת ענינם ׁשּמצוֹות וכיון להעֹולם, ׁשּׁשּי ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחּיּות
עלמא ּבהאי מצוה ׂשכר לכן, סֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבחינת
ּבחינת המׁשכת לקּבל יכֹול אינֹו ׁשהעֹולם ּכיון ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָליּכא,
המׁשכה הּוא הּנס ענין אמנם, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהּסֹובבּֿכלֿעלמין.
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יא.1) לב, הנ"ל2)וישלח ד"ה ואילך). פד ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הא' קטנתי ד"ה גם וראה תתעד. ע' ה) (כרך וישלח אוה"ת

ואילך). קנה ע' תרח"ץ (סה"מ א.3)תרח"ץ לב, ס"ב.4)שבת אגה"ק ג.5)תניא ב.6)סימן לט, קידושין

    
'B‚Â ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ È˜1לבקשתו כהקדמה אבינו יעקב דברי - »…¿ƒƒ…«¬»ƒ¿

אחר חסדים, לקבל עוד ראוי איני - 'קטנתי' עשו: מאחיו שיצילו מהקב"ה

לשני הייתי ועתה הירדן את עברתי במקלי ("כי לי שעשית החסדים כל

ˆ„˜מחנות") ÁÓv‰ "BÓ„‡ ˙Le„˜ „Bk ‡ÈÓe .2Ó‡Ó ≈ƒ¿¿««¿«∆«∆∆«¬«
‰ÎÏ ÌBÎ eÈ˙Ba3 «≈ƒ¿»ƒ¿»»

Ì„‡ „ÓÚÈ Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»««¬…»»
‰kÒ ÌB˜Óaתקווה (מתוך ƒ¿«»»

BÏלהינצל) ÔÈNBÚL ÓBÏ«∆ƒ
'eÎ Ò(שאף ‡Ì(כיון ≈ƒ

BÏ ÔÈkÓ Ò BÏ ÔÈNBÚƒ≈¿«ƒ
‰‡˜ È‡Ó ,ÂÈ˙BiÎfÓƒ¿À»«¿»»
מהמקרא] לכך ראיה ?[=מה

,'B‚ ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ È»̃…¿ƒƒ…«¬»ƒ
e˜‰ È"L LÙe≈≈«ƒÀ¿¿
ÏÈLa È˙BiÎ eÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬¿À«ƒ¿ƒ
.˙ÈNÚ L‡ ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ¬∆»ƒ»
Le „BÚ LÈ ,‰‰Â¿ƒ≈≈≈

aפסוק‡nL ÈÙk ,‰∆¿ƒ∆¿»≈
Ô˜f‰ "BÓ„‡בתניא «¿«»≈

ea L„w‰ ˙b‡a¿ƒ∆∆«…∆ƒ
È˜ ÏÈÁ˙n‰4ÏÎaL , ««¿ƒ»…¿ƒ∆¿»

‰"aw‰L „ÒÁÂ „ÒÁ∆∆»∆∆∆«»»
˙BÈ‰Ï CÈˆ Ì„‡Ï ‰NBÚ∆»»»»ƒƒ¿
„ÒÁ Èk ,„‡Óa Áe ÏÙL¿««ƒ¿…ƒ∆∆
˙˜ ˙ÈÁa ‡È‰ 'eÎƒ¿ƒ«ƒ¿«

'eÎ ÌÈ˜Ï‡הוא החסד - ¡…ƒ
האדם את שמקרבים קירוב

נעשה שאתו והאדם מלמעלה,

אלוקים', 'קרבת מרגיש החסד

˙Èa '‰ Ï‡ Bw‰ ÏÎÂ¿»«»∆¿∆∆
‰ÏÚÓÏ da‚‰Â ˙‡N¿≈¿«¿≈«¿«¿»
˙BÈ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‰ÏÚÓ«¿»»ƒƒ¿≈
Ïk ,'eÎ ‰hÓÏ Áe ÏÙL¿««¿«»»

dÈn˜ ‡e‰L[לפניו=]˙BÈ ∆«≈≈
ÔÈ‡Â ‡Ïk ˙BÈ ‡e‰≈¿…¿«ƒ

ÒÙ‡Â,יתברך שמבחינתו כיון - »∆∆
אינהאפיל ביותר, הנעלית דרגה ו

ה'קרוב' האדם גם כלל, נחשבת

יותר 'קטן' ומרגיש ואפס אין הכל יתברך ממנו חוץ אשר מכיר יתברך .אליו
Ï"‰ ÌÈLe‰ ' ÔÈa Ce˙Ï LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ‰Ï CÈˆÂבתיבת ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»¿«≈≈«≈ƒ««

eÏÙLÂ˙,'קטונתי' Ïehe ,BeLÙk È˜ ,È˙BiÎ eÚÓ˙ƒ¿«¬¿À«»…¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿
‰„BÚ‰ „vnL ˙ew‰ ÔÈÚ ‡e‰Lהאדם שהכלשל המתבונן ∆ƒ¿«««¿∆ƒ«»¬»

יתברך לגביו ואפס ‰ÌÈikÙ?כאין ÌÈLe Ì‰ ‰B‡ÎÏ ,¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿ƒƒ
עלמין". כל ממלא איהו עלמין.. כל סובב יתברך) (ה' "איהו בזוהר נאמר

(כמאמר להחיותו ונברא נברא בכל מלובש האלוקי כוחו - עלמין כל ממלא

זה אור העולם"). את מלא הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש "מה חז"ל:

ערכו, לפי נברא בכל מצטמצם

זיכוך ידי (על יכולים ואנו

גם להרגישו הגוף) חומריות

מרגישים שאנו כשם הזה בעולם

את הממלאת הנפש חיות את

אור - עלמין כל סובב הגוף.

שאינו מוגבל, בלתי אלוקי

(אף לנבראים בהתאם מצומצם

מאור גם מגיעה הנבראים שחיות

המוגבלים הנבראים ואין זה),

להרגישו. יכולים

בקיום כי יתבאר הבא בסעיף

הארה ממשיכים אנו המצוות

"שכר הנקרא והוא הסובב מאור

בהאי מצוה "שכר ולכן מצוה",

בניסים כן וכמו ליכא". עלמא

הטבע מערכות שידוד העושים

הבליֿגבול האור מתגלה

מהעולמות. שלמעלה

e‡a Ì˜‰a ÔeÈÂ ¿»¿∆¿≈≈
˜„ˆ ÁÓv‰2ÌÚh‰ «∆«∆∆«««

BÏ ÔÈkÓ Ò‰ È„ÈÏÚL∆«¿≈«≈¿«ƒ
Le „BÒÈ ÏÚ ,ÂÈ˙BiÎfÓƒ¿À»«¿≈
˙b‡a Ô˜f‰ "BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ∆∆

L„w‰5‰ÂˆÓ ÎN ÔÈÚa «…∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡kÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰aשכר=] ¿«»¿»≈»

אין] הזה, בעולם ,6מצוה
ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL∆»»«∆««¿ƒ

BÈ‰Ï˙ומוגבל LÙ‡È‡ƒ∆¿»ƒ¿
Ì‡ Èk ‰‡‰ CLÓƒ¿»∆»»ƒƒ
Ïk‡ÓÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«≈»
˙eiÁ‰ e‰fL ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ∆∆««
ÔÂÈÎÂ ,ÌÏBÚ‰Ï CiML∆«»¿»»¿≈»
˙ÎLÓ‰ ÌÈÚ ˙BÂˆnL∆ƒ¿ƒ¿»»«¿»«

ÔÈÓÏÚÏkBÒ ˙ÈÁaמאור הארה ממשיכים אנו המצוות בקיום - ¿ƒ«≈»»¿ƒ
מצוה' 'שכר נקרא והוא È‡‰aה'סובבֿכלֿעלמין' ‰ÂˆÓ ÎN ,ÔÎÏ ,»≈¿«ƒ¿»¿«

L ÔÂÈk ,‡kÈÏ ‡ÓÏÚ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÌÏBÚ‰ »¿»≈»≈»∆»»≈»¿«≈«¿»«¿ƒ«
˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ Ò‰ ÔÈÚ ,ÌÓ‡ .ÔÈÓÏÚÏkB‰«≈»»¿ƒ»¿»ƒ¿««≈«¿»»ƒ¿ƒ«
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ו    

ּכּידּוע סֹובבּֿכלֿעלמין, היא7מּבחינת הּטבע ׁשהנהגת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אֹור מּצד היא נּסית הנהגה ואּלּו הּממּלא, אֹור ְְְִִִִִִֵַַַַַָָמּצד
הּסֹובב, אֹור נמׁש הּנס ׁשעלֿידי וכיון ּדוקא. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹובב
ּכמֹו ענין אֹותֹו היא הּנס ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנמצא,
ׁשּכאׁשר לֹומר ׁשּי ולכן הּמצוֹות, ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָההמׁשכה
הּנס ׁשעלֿידי לפי מּזכּיֹותיו, לֹו מנּכין אזי נס לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻעֹוׂשין
ׂשכר הּזכּיֹות, ענין ׁשּזהּו סֹובבּֿכלֿעלמין, ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻנמׁש

ְִָמצוה.

ּבּטּולe‡eג) ׁשל ּבאפן אינֹו הּנס ענין ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
לאֹור ּכלל ׁשּי זה אין ׁשאז לגמרי, ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּטבע
רק הּוא הּנס ׁשעלֿידי הּטבע ׁשּדּוד ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּממּלא,

אחד הּגׁשמי8ּבפרט הּדבר מציאּות ועצם ּכללּות ואּלּו , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
וחּקיו ּבתכּונֹותיו ּבמציאּותֹו, נׁשאר הּנס) נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻ(ׁשּבֹו
הּנס ענין ואםּֿכן, הּממּלא, אֹור מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַכּו',
הּוא ׁשּנס וזהּו ּדוקא. ּבממּלא הּסֹובב המׁשכת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו הרמה, הּנס9מּלׁשֹון ׁשענין לפי נּסי, ארים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּגּופא ׁשהּטבע ּבאפן אּלא הּטבע, ּבּטּול ׁשל ּבאפן ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאינֹו
נּסית להנהגה ּומתרֹומם עֹולה הּממּלא אֹור ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמּצד
ׂשכר הּזכּיֹות, ּבענין ּגם הּוא וכן הּסֹובב. אֹור ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַֻׁשּמּצד
ּגׁשמּיים ּבדברים הּוא הּמצוֹות ׁשּקּיּום ּדכיון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָמצוה,
הּסֹובב ׁשהמׁשכת נמצא, הּגׁשמי, העׂשּיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבעֹולם

ּדוקא ּבּממּלא היא הּמצוֹות .10ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

LÈÂּבנס עּלּוי ׁשּיׁש מּובן האמּור ׁשעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּגלּוי נס לגּבי ּדפּורים, הּנס ּכמֹו ּבּטבע, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֻהּמלּבׁש
ׁשּכל ּדכיון סּוף, ים ּדקריעת הּנס ּכמֹו מהּטבע, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
ׁשּככל מּובן, הרי ּגּופא, הּטבע הרמת הּוא הּנס ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָענין
נעׂשית ואףֿעלּֿפיֿכן יֹותר, הּטבע מציאּות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיׁשנּה
ּגדֹול ּבעּלּוי הּוא הּנס אזי נּסית, הנהגה ּגּופא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבהּטבע
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(המו"ל). בבירור אינו זה שענין ההנחה,

    
Úe„ik ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒBÒ7B‡ „Ó ‡È‰ Ú‰ ˙‰‰L ≈»»¿ƒ«»«∆«¿»««∆«ƒƒ«

‡lÓn‰מקור הוא ממלא, פנימי, באופן בעולמות המלובש והחיות האור - «¿«≈
מסודר באופן והנבראים העולמות כל È˙הנהגת ‰‰‰ el‡Â הגורמת, ¿ƒ«¿»»ƒƒ

הטבע מערכות Âc˜‡שידוד B‰ B‡ „Ó ‡È‰אין זה אור שלגבי ƒƒ««≈«¿»
העולם, סדרי של הגבלות כל

סדרי לשנות ביכולתו ולכן

הנהגה ישנה וכאשר בראשית,

מונהג שהעולם מרגישים ניסית,

'סובב' - מוגבל בלתי .מאור
Òp‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈«≈
,B‰ B‡ LÓƒ¿»«≈
ŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ,‡ˆÓƒ¿»∆««¿»»∆«
ÔÈÚ B˙B‡ ‡È‰ Òp‰ È„È¿≈«≈ƒƒ¿»
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ BÓk¿««¿»»∆«¿≈
ÓBÏ iL ÔÎÏÂ ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿»≈«»«
ÈÊ‡ Ò BÏ ÔÈNBÚ L‡kL∆«¬∆ƒ≈¬«
ÈÙÏ ,ÂÈ˙BiÎÓ BÏ ÔÈkÓ¿«ƒƒ¿À»¿ƒ
LÓ Òp‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«≈ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒBÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ
ÎN ,˙BiÎ‰ ÔÈÚ e‰L∆∆ƒ¿««¿À¿«

.‰ÂˆÓלו עושין "אם לסיכום, ƒ¿»
כיון מזכויותיו" לו מנכין נס,

הסובב אור מתגלה שבנס

שגילוי מהעולמות, שלמעלה

מצוה' 'שכר גם הינו הסובב אור

ליכא'. עלמא ש'בהאי

,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÏL ÔÙ‡a BÈ‡ Òp‰ ÔÈÚƒ¿««≈≈¿…∆∆
Ê‡L ,ÈÓÏ Ú‰ Ïeaƒ«∆«¿«¿≈∆»
B‡Ï ÏÏk iL ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»¿»»
„ecL È‰L ,‡lÓn‰«¿«≈∆¬≈ƒ
‡e‰ Òp‰ È„ÈŒÏÚL Ú‰«∆«∆«¿≈«≈

„Á‡ Ùa ˜8el‡Â , «ƒ¿»∆»¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚÂ ˙eÏÏk¿»¿∆∆¿ƒ
BaL ÈÓLb‰ c‰«»»««¿ƒ∆
‡L Òp‰ ‰NÚ«¬»«≈ƒ¿»
ÂÈ˙BeÎ˙a ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»
‡e‰L ÈÙk ,'eÎ ÂÈwÁÂ¿À»¿ƒ∆

‡lÓn‰ B‡ „Óבפרט רק בטבע שינוי נעשה יםֿסוף, קריעת בנס כמו ƒ««¿«≈
נש המים חומר אך חומה, כמו ניצבו הים מי - כמקודםמסוים ÔkŒÌ‡Â,אר ,¿ƒ≈

‡˜Âc ‡lÓÓa B‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ Òp‰ ÔÈÚהבלתי הסובב אור - ƒ¿««≈«¿»««≈ƒ¿«≈«¿»
לפעול ממשיך הממלא ואור הממלא, אור תכונות בתוך ופועל מאיר מוגבל

של הרצון לכוח נמשל הסובב אור - האדם מנפש משל (בדרך מגבלותיו. כפי

שבאדם) 'ממלא' פנימי, כוח (שהוא השכל תכונות בתוך לפעול שבכוחו האדם

עיני יעוור השוחד "כי שוחד לקחת שופט על נאסר שלכן כרצונו, להטותו

נותן לטובת שכלו את גם יטה רצונו השוחד לקיחת שלאחר מפני חכמים",

נשאר שהשכל למרות השוחד.

בו פועל הרצון כוח בתכונותיו,

‰e‡שינוי) ÒpL e‰ÊÂ .¿∆∆≈
BÓk ,‰Ó‰ ÔBLlÓƒ¿¬»»¿

e˙kL9ÈÙÏ ,È ÌÈ‡ ∆»»ƒƒƒ¿ƒ
ÔÙ‡a BÈ‡ Òp‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈≈¿…∆
‡l‡ ,Ú‰ Ïea ÏL∆ƒ«∆«∆»
‡Ùeb Ú‰L ÔÙ‡a¿…∆∆«∆«»

‡B[=עצמו] „nL∆ƒ«
ÌÓB˙Óe ‰ÏBÚ ‡lÓn‰«¿«≈∆ƒ¿≈
B‡ „nL ˙È ‰‰‰Ï««¿»»ƒƒ∆ƒ«

B‰מבאר אחר (במאמר «≈
בו שהיום הטעם גם שזהו הרבי

מיוחד יום הינו הנס נעשה

היום "זה שנאמר כמו ומרומם,

בו") ונשמחה נגילה ה' .עשה
ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«
,‰ÂˆÓ ÎN ,˙BiÎ‰«¿À¿«ƒ¿»

˙BÂˆn‰ ÌeiwL ÔÂÈÎc) ¿≈»∆ƒ«ƒ¿ֽ

הסובב) אור ‰e‡המשכת
ÌÈiÓLb ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ»««¿ƒ
הממלא) אור כפי ,(המונהג

B‰ ˙ÎLÓ‰L ,‡ˆÓƒ¿»∆«¿»««≈
‡È‰ ˙BÂˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿ƒ

‡˜Âc ‡lÓna10. «¿«≈«¿»
ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ
ÈelÚ LiL ÔeÓ eÓ‡‰»»»∆≈ƒ
BÓk ,Úa LaÏn‰ Òa¿≈«¿À»«∆«¿

ÌÈeÙc Òp‰שמהלכים «≈¿ƒ
להצלה, הביאו כביכול, טבעיים,

הנס לראות ניתן כללי במבט ורק

ÈeÏbשבזה Ò ÈaÏ ,¿«≈≈»
BÓk ,Ú‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿
˙Ó‰ ‡e‰ Òp‰ ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈÎc ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ˜c Òp‰«≈ƒ¿ƒ««¿≈»∆»ƒ¿««≈¬»«
˙BÈ Ú‰ ˙e‡ÈˆÓ LiL ÏÎkL ,ÔeÓ È‰ ,‡Ùeb Ú‰«∆«»¬≈»∆¿»∆∆¿»¿ƒ«∆«≈

נוהג כמנהגו Ùeb‡והעולם Ú‰a ˙ÈNÚ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈«¬≈¿«∆«»
,‰Ó ‰È˙ÈÂ .˙BÈ ÏB„b ÈelÚa ‡e‰ Òp‰ ÈÊ‡ ,˙È ‰‰‰«¿»»ƒƒ¬««≈¿ƒ»≈ƒ≈»ƒ∆
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ׁשּבהעלם ּבנס הּוא הּנס מעלת ׁשעּקר מּזה, ויתירה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיֹותר.
לבר אפׁשר אי ּדין ׁשעלּֿפי ּכ ּכדי עד לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהסּתר
ּבתקף הּוא ׁשהּטבע ּדכיון נס, לי ׁשעׂשה ּברּו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ּכמֹו ּגּופא ׁשהּטבע ּביֹותר, הּוא וההרמה הּנס אזי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹותר,
ּגדל יּובן ועלּֿפיֿזה הּנס. למדרגת מתעּלה ּבתקף ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהּוא
היה ׁשהּנס ּדאף ּכסלו, די"ט והּגּלּוי הּיֹוםֿטֹוב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמעלת
הּנס, מעלת יֹותר ּגדלה ּגּופא זה מּצד הרי ּבטבע, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמלּבׁש

מהּטבע. למעלה מתעּלה ּגּופא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּטבע

עניןp‰Â‰ד) עם קׁשּור הּנס ׁשענין לעיל האמּור עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּוא הּנס מעלת ׁשעּקר ׁשּכׁשם מּובן, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֻהּזכּיֹות,
ענין ּבכללּות ּגם הּוא ּכן לגמרי, והסּתר ׁשּבהעלם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבנס
העלם ׁשל ּבמּצב נעׂשית ׁשהעבֹודה ׁשּככל ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה,
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו יֹותר. נעלה הּוא הּגּלּוי אזי יֹותר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהסּתר

ׁשהאֹור11לעיל וההעּכבה, ההעצרה ענין עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
עבֹודה עלֿידי אּלא מתּגּלה ואינֹו ּומתעּכב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנעצר
ּׁשּמתּגּלה ועד יֹותר, נעלה אֹור ּגּלּוי נעׂשה אזי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָויגיעה,
ליּגע וצרי ּגס, מח לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹה'עצם'.
יגיעתֹו עלֿידי הּנה ׂשכל, ּדבר להבין ּכדי עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאת

ע את ּגם מּׂשיג הּוא הרי ההעלם את הּׂשכל,לברר צם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אּלא הּמׂשּכיל, ּבכח נמצא ׁשהּׂשכל ּכמֹו רק לא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיינּו,
את ׁשּלֹוקח ועד הּנפׁש, ּבעצם הּוא ׁשהּׂשכל ּכמֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּגם
אחד ענין ּבין לחּלק איֿאפׁשר ׁשּׁשם מּמׁש, הּנפׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעצם
ׁשל חלקֹו יּגרע לּמה מּובן, אינֹו ולכאֹורה כּו'. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלמׁשנהּו
כּו'. זּכה ּונׁשמה ז ּגּוף לֹו ויׁש טֹובים, מחֹו ׁשּכלי ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹזה
ּדוקא ׁשּבֹו ההעלם ּבענין מעלה ׁשּיׁש הּוא, הענין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא
העלם, ׁשל ענין היֹותֹו ׁשעם והינּו, ה'עצם'. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנמצא
אריין) זי (ׁשטעלט נמצא ּדוקא ׁשם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום,
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‰ Òp‰ ˙ÏÚÓ ÚLÈÓ‚Ï Ò‰Â ÌÏÚ‰aL Òa ‡eש'אין עד ∆ƒ««¬««≈¿≈∆¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈

בניֿאדם משני דוגמא א) לא, (נדה בגמרא וכמובא בניסו', מכיר הנס בעל

ספינתו והפסיד התעכב ברגלו, קוץ מהם לאחד ונתקע סחורה לעשות שיצאו

לטובתו היה זה ועיכוב הספינה שטבעה נודע לימים חברו, זה,של נס הרי

יותר בטבע È„kמלובש „Ú«¿≈
È‡ ÔÈc ÈtŒÏÚL Ck»∆«ƒƒƒ
Cea ‰Ê ÏÚ CÏ LÙ‡∆¿»¿»≈«∆»

Ò ÈÏ ‰NÚLיחיד" - ∆»»ƒ≈
מקום.. באיזה נס לו שנעשה

אותו כשיראה עצמו הוא חייב

לברך.. יום שלשים לאחר מקום

(סדר הזה" במקום נס לי שעשה

על אולם י"ג). פרק הנהנין ברכת

אינו בטבע כלֿכך המלובש נס

זה בנס דווקא אך לברך. יכול

הנס מעלת ÔÂÈÎcמתגלית ,¿≈»
,˙BÈ Û˜˙a ‡e‰ Ú‰L∆«∆«¿…∆≈
‡e‰ ‰Ó‰‰Â Òp‰ ÈÊ‡¬««≈¿«¬»»

,˙BÈaהטבע שאין כיון ¿≈
אלא הנס, מפני מתבטל

‡e‰L BÓk ‡Ùeb Ú‰L∆«∆«»¿∆
˙‚„ÓÏ ‰lÚ˙Ó Û˜˙a¿…∆ƒ¿«∆¿«¿≈«
ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .Òp‰«≈¿«ƒ∆»
BËŒÌB‰ ˙ÏÚÓ Ï„b…∆«¬««
Û‡c ,ÂÏÒk Ë"È„ Èelb‰Â¿«ƒ¿ƒ¿≈¿«
,ÚËa LaÏÓ ‰È‰ Òp‰L∆«≈»»¿À»¿∆«
‰Ï„b ‡Ùeb ‰Ê „Ó È‰¬≈ƒ«∆»»¿»
,Òp‰ ˙ÏÚÓ ˙BÈ≈«¬««≈
‰lÚ˙Ó ‡Ùeb Ú‰L∆«∆«»ƒ¿«∆

.Ú‰Ó ‰ÏÚÓÏ,לסיכום ¿«¿»≈«∆«
הרמה) (מלשון ה'נס' מטרת

המשכת - הטבע את לרומם

זו מעלה ב'ממלא', ה'סובב'

המלובש בנס בעיקר מתגלית

בטבע.

eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â „¿ƒ≈«ƒ»»
ÏÈÚÏ('ב ‰Òp(סעיף ÔÈÚL ¿≈∆ƒ¿««≈

‡e‰ Òp‰ ˙ÏÚÓ ÚL ÌLkL ,ÔeÓ ,˙BÎ‰ ÔÈÚ ÌÚ eL»̃ƒƒ¿««¿À»∆¿≈∆ƒ««¬««≈
ÔÈÚ ˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÈÓ‚Ï Ò‰Â ÌÏÚ‰aL Òa¿≈∆¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿«

‰„BÚ‰'ה עבודת -ÏL Óa ˙ÈNÚ ‰„BÚ‰L ÏÎkL , »¬»∆¿»∆»¬»«¬≈¿«»∆
˙BÈ Ò‰Â ÌÏÚ‰אלוקי אור גילוי אין כאשר הגלות, חושך בזמן ∆¿≈¿∆¿≈≈

‰Èelbבעולם ÈÊ‡מהעבודה כתוצאה BÓÎeהבא .˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ¬««ƒ«¬∆≈¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL11שבת)(במאמר בליל ÔÈÚשנאמר È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«
‰lb˙Ó BÈ‡Â kÚ˙Óe ˆÚ B‡‰L ,‰kÚ‰‰Â ‰ˆÚ‰‰««¬»»¿««¿»»∆»∆¿»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«∆
,˙BÈ ‰ÏÚ B‡ Èelb ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¬»ƒƒ»¬««¬∆ƒ«¬∆≈

'ÌˆÚ'‰ ‰lb˙nM „ÚÂממים דומה, עניין על בחסידות המובא כמשל -) ¿«∆ƒ¿«∆»∆∆
יש כאשר במרוצה, הזורמים

בכוחם והם בדרכם, מעצור

תגדל אז ועוברים, בוקעים

עוז) ויתר שאת ביתר .מרוצתם
LL ÈnL ÌÈ‡BL BÓÎe¿∆ƒ∆ƒ∆≈
ÚbÈÏ CÈˆÂ ,Òb ÁÓ BÏ…««¿»ƒ¿«≈«
c ÔÈ‰Ï È„k BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿≈¿»ƒ¿«
B˙ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÏÎN≈∆ƒ≈«¿≈¿ƒ»
È‰ ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆¿≈¬≈
ÌˆÚ ˙‡ Ìb ‚ÈOÓ ‡e‰«ƒ«∆∆∆
˜ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,ÏÎO‰«≈∆«¿…«
ÁÎa ‡ˆÓ ÏÎO‰L BÓk¿∆«≈∆ƒ¿»¿…«

ÏÈkNn‰ההשכלה כוח - ««¿ƒ
באות שממנה שבנפש

הגורם הכוח (והוא ההשכלות,

שילד ההשכלה, בכוח שינוי

וככל פחות, להשכיל מסוגל

יותר) משכיל Ìbשגדל ‡l‡ ,∆»«
‡e‰ ÏÎO‰L BÓkבמקורו ¿∆«≈∆

LÙp‰ ÌˆÚaנמצא שם ¿∆∆«∆∆
בדומה מופשט באופן השכל

באבן במקורו הנמצא לאש

שהוא החלמיש' 'צור הנקרא

גמור ובהעלם ÚÂ„בדקות ,¿«
LÙp‰ ÌˆÚ ˙‡ Á˜BlL∆≈«∆∆∆«∆∆
LÙ‡ŒÈ‡ ÌML ,LnÓ«»∆»ƒ∆¿»
„Á‡ ÔÈÚ ÔÈa ˜lÁÏ¿«≈≈ƒ¿»∆»

'eÎ e‰LÓÏֿאי זו (בדרגה ¿ƒ¿≈
'שכל' שם שישנו להגדיר אפשר

ואפילו עצמו, בפני כענין

דרגות ולכל הדקות). בתכלית

יגיעתו עלֿידי להגיע יוכל אלו

ההשכלה B‡ÎÏÂ‰בהבנת .¿ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈBË BÁÓ ÈÏkL ‰Ê ÏL B˜ÏÁ ÚbÈ ‰nÏ ,ÔeÓ BÈ‡≈»»»ƒ»«∆¿∆∆∆¿≈…ƒ¿≈

'eÎ ‰kÊ ‰ÓLe CÊ Ûeb BÏכאיש ההשכלה עומק את יתפוס לא ומדוע »¿»»«»
זה BaLפשוט ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ LL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ «»ƒ¿»∆≈«¬»¿ƒ¿««∆¿≈∆

,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â .'ÌˆÚ'‰ ‡ˆÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»»∆∆¿«¿∆ƒ¡ƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈ‡ CÈÊ ËÏÚËL ‡ˆÓ ‡˜Âc ÌL ,ÌB˜ÓŒÏkÓאת [=קבע ƒ»»»«¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ««¿
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ז    

ׁשּבהעלם ּבנס הּוא הּנס מעלת ׁשעּקר מּזה, ויתירה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיֹותר.
לבר אפׁשר אי ּדין ׁשעלּֿפי ּכ ּכדי עד לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהסּתר
ּבתקף הּוא ׁשהּטבע ּדכיון נס, לי ׁשעׂשה ּברּו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ּכמֹו ּגּופא ׁשהּטבע ּביֹותר, הּוא וההרמה הּנס אזי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹותר,
ּגדל יּובן ועלּֿפיֿזה הּנס. למדרגת מתעּלה ּבתקף ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהּוא
היה ׁשהּנס ּדאף ּכסלו, די"ט והּגּלּוי הּיֹוםֿטֹוב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמעלת
הּנס, מעלת יֹותר ּגדלה ּגּופא זה מּצד הרי ּבטבע, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמלּבׁש

מהּטבע. למעלה מתעּלה ּגּופא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּטבע

עניןp‰Â‰ד) עם קׁשּור הּנס ׁשענין לעיל האמּור עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּוא הּנס מעלת ׁשעּקר ׁשּכׁשם מּובן, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֻהּזכּיֹות,
ענין ּבכללּות ּגם הּוא ּכן לגמרי, והסּתר ׁשּבהעלם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבנס
העלם ׁשל ּבמּצב נעׂשית ׁשהעבֹודה ׁשּככל ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה,
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו יֹותר. נעלה הּוא הּגּלּוי אזי יֹותר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהסּתר

ׁשהאֹור11לעיל וההעּכבה, ההעצרה ענין עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
עבֹודה עלֿידי אּלא מתּגּלה ואינֹו ּומתעּכב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנעצר
ּׁשּמתּגּלה ועד יֹותר, נעלה אֹור ּגּלּוי נעׂשה אזי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָויגיעה,
ליּגע וצרי ּגס, מח לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹה'עצם'.
יגיעתֹו עלֿידי הּנה ׂשכל, ּדבר להבין ּכדי עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאת

ע את ּגם מּׂשיג הּוא הרי ההעלם את הּׂשכל,לברר צם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אּלא הּמׂשּכיל, ּבכח נמצא ׁשהּׂשכל ּכמֹו רק לא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיינּו,
את ׁשּלֹוקח ועד הּנפׁש, ּבעצם הּוא ׁשהּׂשכל ּכמֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּגם
אחד ענין ּבין לחּלק איֿאפׁשר ׁשּׁשם מּמׁש, הּנפׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעצם
ׁשל חלקֹו יּגרע לּמה מּובן, אינֹו ולכאֹורה כּו'. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלמׁשנהּו
כּו'. זּכה ּונׁשמה ז ּגּוף לֹו ויׁש טֹובים, מחֹו ׁשּכלי ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹזה
ּדוקא ׁשּבֹו ההעלם ּבענין מעלה ׁשּיׁש הּוא, הענין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא
העלם, ׁשל ענין היֹותֹו ׁשעם והינּו, ה'עצם'. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנמצא
אריין) זי (ׁשטעלט נמצא ּדוקא ׁשם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום,
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‰ Òp‰ ˙ÏÚÓ ÚLÈÓ‚Ï Ò‰Â ÌÏÚ‰aL Òa ‡eש'אין עד ∆ƒ««¬««≈¿≈∆¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈

בניֿאדם משני דוגמא א) לא, (נדה בגמרא וכמובא בניסו', מכיר הנס בעל

ספינתו והפסיד התעכב ברגלו, קוץ מהם לאחד ונתקע סחורה לעשות שיצאו

לטובתו היה זה ועיכוב הספינה שטבעה נודע לימים חברו, זה,של נס הרי

יותר בטבע È„kמלובש „Ú«¿≈
È‡ ÔÈc ÈtŒÏÚL Ck»∆«ƒƒƒ
Cea ‰Ê ÏÚ CÏ LÙ‡∆¿»¿»≈«∆»

Ò ÈÏ ‰NÚLיחיד" - ∆»»ƒ≈
מקום.. באיזה נס לו שנעשה

אותו כשיראה עצמו הוא חייב

לברך.. יום שלשים לאחר מקום

(סדר הזה" במקום נס לי שעשה

על אולם י"ג). פרק הנהנין ברכת

אינו בטבע כלֿכך המלובש נס

זה בנס דווקא אך לברך. יכול

הנס מעלת ÔÂÈÎcמתגלית ,¿≈»
,˙BÈ Û˜˙a ‡e‰ Ú‰L∆«∆«¿…∆≈
‡e‰ ‰Ó‰‰Â Òp‰ ÈÊ‡¬««≈¿«¬»»

,˙BÈaהטבע שאין כיון ¿≈
אלא הנס, מפני מתבטל

‡e‰L BÓk ‡Ùeb Ú‰L∆«∆«»¿∆
˙‚„ÓÏ ‰lÚ˙Ó Û˜˙a¿…∆ƒ¿«∆¿«¿≈«
ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .Òp‰«≈¿«ƒ∆»
BËŒÌB‰ ˙ÏÚÓ Ï„b…∆«¬««
Û‡c ,ÂÏÒk Ë"È„ Èelb‰Â¿«ƒ¿ƒ¿≈¿«
,ÚËa LaÏÓ ‰È‰ Òp‰L∆«≈»»¿À»¿∆«
‰Ï„b ‡Ùeb ‰Ê „Ó È‰¬≈ƒ«∆»»¿»
,Òp‰ ˙ÏÚÓ ˙BÈ≈«¬««≈
‰lÚ˙Ó ‡Ùeb Ú‰L∆«∆«»ƒ¿«∆

.Ú‰Ó ‰ÏÚÓÏ,לסיכום ¿«¿»≈«∆«
הרמה) (מלשון ה'נס' מטרת

המשכת - הטבע את לרומם

זו מעלה ב'ממלא', ה'סובב'

המלובש בנס בעיקר מתגלית

בטבע.

eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â „¿ƒ≈«ƒ»»
ÏÈÚÏ('ב ‰Òp(סעיף ÔÈÚL ¿≈∆ƒ¿««≈

‡e‰ Òp‰ ˙ÏÚÓ ÚL ÌLkL ,ÔeÓ ,˙BÎ‰ ÔÈÚ ÌÚ eL»̃ƒƒ¿««¿À»∆¿≈∆ƒ««¬««≈
ÔÈÚ ˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÈÓ‚Ï Ò‰Â ÌÏÚ‰aL Òa¿≈∆¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿«

‰„BÚ‰'ה עבודת -ÏL Óa ˙ÈNÚ ‰„BÚ‰L ÏÎkL , »¬»∆¿»∆»¬»«¬≈¿«»∆
˙BÈ Ò‰Â ÌÏÚ‰אלוקי אור גילוי אין כאשר הגלות, חושך בזמן ∆¿≈¿∆¿≈≈

‰Èelbבעולם ÈÊ‡מהעבודה כתוצאה BÓÎeהבא .˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ¬««ƒ«¬∆≈¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL11שבת)(במאמר בליל ÔÈÚשנאמר È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«
‰lb˙Ó BÈ‡Â kÚ˙Óe ˆÚ B‡‰L ,‰kÚ‰‰Â ‰ˆÚ‰‰««¬»»¿««¿»»∆»∆¿»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«∆
,˙BÈ ‰ÏÚ B‡ Èelb ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¬»ƒƒ»¬««¬∆ƒ«¬∆≈

'ÌˆÚ'‰ ‰lb˙nM „ÚÂממים דומה, עניין על בחסידות המובא כמשל -) ¿«∆ƒ¿«∆»∆∆
יש כאשר במרוצה, הזורמים

בכוחם והם בדרכם, מעצור

תגדל אז ועוברים, בוקעים

עוז) ויתר שאת ביתר .מרוצתם
LL ÈnL ÌÈ‡BL BÓÎe¿∆ƒ∆ƒ∆≈
ÚbÈÏ CÈˆÂ ,Òb ÁÓ BÏ…««¿»ƒ¿«≈«
c ÔÈ‰Ï È„k BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿≈¿»ƒ¿«
B˙ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÏÎN≈∆ƒ≈«¿≈¿ƒ»
È‰ ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆¿≈¬≈
ÌˆÚ ˙‡ Ìb ‚ÈOÓ ‡e‰«ƒ«∆∆∆
˜ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,ÏÎO‰«≈∆«¿…«
ÁÎa ‡ˆÓ ÏÎO‰L BÓk¿∆«≈∆ƒ¿»¿…«

ÏÈkNn‰ההשכלה כוח - ««¿ƒ
באות שממנה שבנפש

הגורם הכוח (והוא ההשכלות,

שילד ההשכלה, בכוח שינוי

וככל פחות, להשכיל מסוגל

יותר) משכיל Ìbשגדל ‡l‡ ,∆»«
‡e‰ ÏÎO‰L BÓkבמקורו ¿∆«≈∆

LÙp‰ ÌˆÚaנמצא שם ¿∆∆«∆∆
בדומה מופשט באופן השכל

באבן במקורו הנמצא לאש

שהוא החלמיש' 'צור הנקרא

גמור ובהעלם ÚÂ„בדקות ,¿«
LÙp‰ ÌˆÚ ˙‡ Á˜BlL∆≈«∆∆∆«∆∆
LÙ‡ŒÈ‡ ÌML ,LnÓ«»∆»ƒ∆¿»
„Á‡ ÔÈÚ ÔÈa ˜lÁÏ¿«≈≈ƒ¿»∆»

'eÎ e‰LÓÏֿאי זו (בדרגה ¿ƒ¿≈
'שכל' שם שישנו להגדיר אפשר

ואפילו עצמו, בפני כענין

דרגות ולכל הדקות). בתכלית

יגיעתו עלֿידי להגיע יוכל אלו

ההשכלה B‡ÎÏÂ‰בהבנת .¿ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈBË BÁÓ ÈÏkL ‰Ê ÏL B˜ÏÁ ÚbÈ ‰nÏ ,ÔeÓ BÈ‡≈»»»ƒ»«∆¿∆∆∆¿≈…ƒ¿≈

'eÎ ‰kÊ ‰ÓLe CÊ Ûeb BÏכאיש ההשכלה עומק את יתפוס לא ומדוע »¿»»«»
זה BaLפשוט ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ LL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ «»ƒ¿»∆≈«¬»¿ƒ¿««∆¿≈∆

,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â .'ÌˆÚ'‰ ‡ˆÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»»∆∆¿«¿∆ƒ¡ƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈ‡ CÈÊ ËÏÚËL ‡ˆÓ ‡˜Âc ÌL ,ÌB˜ÓŒÏkÓאת [=קבע ƒ»»»«¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ««¿
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ח    

את לֹוקחים ההעלם ּברּור ועלֿידי מּמׁש, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה'עצם'
הּברּורים, ׁשּבעבֹודת העּלּוי ּכללּות וזהּו מּמׁש. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה'עצם'
ּביֹותר, ּגדֹול עּלּוי נעׂשה ההעלם ּברּור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשעלֿידי
הּכלּול האֹור את רק ולא הּקו, אֹור את רק לא ְְִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלֹוקחים
ּבענין ּגם הּוא וכן עצמֹו. ה'עצם' את ּגם אּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבה'עצם',
נמׁש ּדוקא ׁשּבהם לגמרי, והסּתר ׁשּבהעלם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנּסים
וסֹובב, ּדממּלא החּבּור נעׂשה ׁשעלֿידֹו מּמׁש, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה'עצם'
הּנס. למדרגת מתעּלה ּבתקף ׁשהּוא ּכמֹו ּגּופא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּטבע

הּפרּוׁשיםÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ב' ּבין הּתּוּו לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִִֵֵֵֵַַָ
קטנּתי זכּיֹותי, נתמעטּו ְְְְְֲִִִַַָָֹֹֻּבקטנּתי,
ׁשּמּצד הּקטנּות ענין ׁשהּוא וׁשפלּות, ּובּטּול ְְְְְִִִִִֶֶַַַָּכפׁשּוטֹו,
והּׁשפלּות הּבּטּול עלֿידי ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעבֹודה.
יחׁשב לחטא עבֹודה ׁשל ענין ׁשּכל אצלֹו 12נרּגׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
קמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּדמאן זכּיֹותי), נתמעטּו עלּֿדר)ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

כּו' ועלֿידיֿזה13מלּכא ּתׁשּובה, ׁשל לתנּועה ּבא ּומּזה , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּידּוע ה'עצם', לבחינת למעלה14מּגיע מּגעת ׁשּתׁשּובה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

מּגעת ּותׁשּובה ,יתּבר רצֹונֹו הם מצוֹות ּכי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָמּמצוֹות,
ׁשעלֿידי הּוא, הענין ּוכללּות עצמֹו. הרצֹון ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּבבעל

לה ׁשּי נעׂשה ּדקטנּתי והּׁשפלּות מּמׁש.הּבּטּול 'עצם' ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבענין רק לא הּוא מּמׁש) לה'עצם' (הּׁשּיכּות זה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹוענין
ּבענין ּגם אּלא העבֹודה, ׁשּמּצד והּׁשפלּות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּבּטּול
עלֿידי (ׁשּלא עצמֹו מּצד ׁשּנמצא ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹּדקטנּתי
ׁשּי אז ּגם הּנה וקטנּות, ׁשפלּות ׁשל ּבמּצב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָעבֹודה)
(ּכּנ"ל), ּדוקא ּבהעלם נמצא ׁשה'עצם' ּכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלה'עצם',
לגּלֹות וצרי ּבהעלם, היא לה'עצם' ׁשּׁשּיכּותֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא,

כּו'. ויגיעתֹו עבֹודתֹו עלֿידי ְֲִִֵַָָֹזאת
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וש"נ.12) .4 ע' תרפ"ט סד. ע' תרנ"ט ואילך. עה ע' תרנ"א סה"מ ב.13)ראה ה, חגיגה תו"מ14)ראה ב. לט, להצ"צ סהמ"צ ראה

רסה. ע' חשון צג. ע' תשרי סה"מ

    
LnÓמקומו] 'ÌˆÚ'‰ כל) מבטאים שאינם וגילויים אורות מכל שלמעלה »∆∆«»

העצמי eaכוחו È„ÈŒÏÚÂ ,.LnÓ 'ÌˆÚ'‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ ÌÏÚ‰‰ ¿«¿≈≈«∆¿≈¿ƒ∆»∆∆«»
ea È„ÈŒÏÚL ,ÌÈea‰ ˙„BÚaL ÈelÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ∆«¬««≈ƒ∆«¿≈≈
B‡ ˙‡ ˜ ‡Ï ÌÈÁ˜BlL ,˙BÈa ÏB„b ÈelÚ ‰Ú ÌÏÚ‰‰«∆¿≈«¬∆ƒ»¿≈∆¿ƒ…«∆

Âw‰'קו') ומוגבל מדוד אור - ««
ומאיר לעולמות שנמשך דק)

דרגתו לפי עולם ˜בכל ‡ÏÂ ,¿…«
B‡‰ במקורו‡˙ שהוא כפי ∆»

אור שנקרא הצמצום, לפני

‡l‡ ,'ÌˆÚ'‰a ÏeÏk‰«»¿»∆∆∆»
.BÓˆÚ 'ÌˆÚ'‰ ˙‡ Ìb«∆»∆∆«¿
ÌÈp‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««ƒƒ
,ÈÓ‚Ï ‰Â ÌÏÚ‰aL∆¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈
CLÓ ‡˜Âc Ì‰aL∆»∆«¿»ƒ¿»
B„ÈŒÏÚL ,LnÓ 'ÌˆÚ'‰»∆∆«»∆«»
‡lÓÓc eaÁ‰ ‰Ú«¬∆«ƒƒ¿«≈

BÂהבלתי הסובב שאור ¿≈
העולם בתוך מאיר מוגבל

מאור חיותו (המקבל המוגבל

Ùeb‡הממלא) Úh‰L ,∆«∆«»
Û˜˙a ‡e‰L BÓk¿∆¿…∆
.p‰ ˙‚„ÓÏ ‰lÚ˙Óƒ¿«∆¿«¿≈««≈
במצב עבודה עלֿידי לסיכום,

את משיגים והסתר העלם של

דרגות מכל שלמעלה ה'עצם'

וגילויים. האורות

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈
ÌÈLet‰ ' ÔÈa Cee‰«ƒ≈«≈ƒ

,È˜a.אeÚÓ˙ ¿»…¿ƒƒ¿«¬
BeLÙk È˜ ,È˙BiÎÊ¿À«»…¿ƒƒ¿

החסדים ריבוי eמפני Ïehƒב.,
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿∆ƒ¿»
‰„BÚ‰ „vnL ˙ew‰««¿∆ƒ«»¬»
ב'קרבת להתבונן צריך שהאדם

מזה שפל ולהרגיש .אלוקים'
לעיל, שהקשה כפי שלכאורה,

ענין הוא 'קטונתי' הראשון הפירוש פי על כי הפכיים; הם הפירושים שני

עבודה - מעלה הוא 'קטונתי' השני הפירוש פי ועל זכויות, מיעוט - שלילי

ושפלות. ביטול ‰Ïehaשל È„ÈŒÏÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿≈«ƒ
˙eÏÙM‰Â- ב'קטונתי' השני כפירוש -ÏL ÔÈÚ ÏkL BÏˆ‡ Lb ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿∆»ƒ¿»∆

LÁÈ ‡ÁÏ ‰„BÚ12בגדולתו מתבונן כאשר באה השפלות הרגשת - ¬»¿≈¿≈»≈
מלך כמו יתברך, אצלו כהשפלה נחשבת עבודתו שכל למסקנה ומגיע יתברך
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צריfÓe‰ו) ׁשּלא לעבֹודה, ּבנֹוגע ה'ּבכן' מּובן ƒ∆ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
אפילּו אּלא ּדוקא, נעלים ענינים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלחּפׂש
והסּתרים העלמֹות ּבהם ׁשּיׁש ענינים ּתחּתֹונים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָענינים
צריכים ּכּנ"ל), יֹותר, נעלים הם אּלּו ענינים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ(ואדרּבה,
אֹורֹות ּבהמׁשכת לא היא עּתה העבֹודה ועּקר ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹלבררם.
הּבא ּדבר ׁשּכל ּובאפן הּברּורים, ּבעבֹודת אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוגּלּויים,
אין ׁשהרי חׁשּבֹונֹות, ללא מּיד, לעׂשֹותֹו צריכים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹלידֹו

הּברּורים ּבסֹוד מה עד יֹודע להיֹות15אּתנּו צרי ולכן , ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּוׁשּתי חטף ואכֹול ׁשעלֿידי16חטף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו . ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּיֹותר והּגּלּויים האֹורֹות את לֹוקחים הּברּורים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעבֹודת
מּמׁש. לה'עצמּות' ועד ּבה'עצמּות', הּכלּולים ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָנעלים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

וש"נ.15) רסו. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק א.16)ראה נד, עירובין – חז"ל לשון

∑

    
'Îa'‰ eÓ ‰fÓe Â['ה'מסקנה=]Èˆ ‡L ,‰„BÚÏ ÚBa ƒ∆»«¿≈¿≈««¬»∆…»ƒ

,ÈBzÁz ÈÈÚ eÏÈ‡ ‡‡ ,‡Â ÈÏÚ ÈÈÚ ÁÏ¿«≈ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¿»∆»¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ
e‡ ÈÈÚ ,‰a„‡Â Èz‰Â ˙BÓÏÚ‰ ‰a LL ÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿∆¿≈ƒ¿«¿«»ƒ¿»ƒ≈

Ï ÈÎÈˆ ,Ï ,˙BÈ ÈÏÚ ‰הקדושה את לגלות - ≈«¬ƒ≈««¿ƒƒ¿»¿»
לבחינת ועד בהם, החבויה

כנ"ל ‰BÚ„‰ה'עצם' ÚÂ .¿ƒ«»¬»
˙ÎLÓ‰a ‡Ï ‡È‰ ‰zÚ«»ƒ…¿«¿»«
‡‡ ,ÈÈeÂ ˙BB‡¿ƒƒ∆»
‡e ,Èea‰ ˙„BÚa«¬««≈ƒ¿…∆
B„ÈÏ ‡a‰  ÏL∆»»»«»¿»
,„Ó B˙BÚÏ ÈÎÈ¿̂ƒƒ«¬ƒ»
È‡ È‰L ,˙BBaLÁ ‡ÏÏ¿…∆¿∆¬≈≈
„Ba ‰Ó „Ú Ú„BÈ ez‡ƒ»≈««»¿

Èea‰15Èˆ ÎÏÂ , «≈ƒ¿»≈»ƒ
˙BÈ‰Ïללשון בדומה ההנהגה ƒ¿
ÛËÁחז"ל: ÏBÎ‡Â ÛËÁ¬…∆¡¬…
ÈzLe16אדמו"ר כ"ק במכתב - ¿≈

"ולדעתי :(15 (שבהערה הרש"ב

למשל וכאשר משיחא דעקבות אחרונים היותר הבירורים זמן הוא שעתה לפי

הקדירה שבשולי מה הרתיחה ובעת ביותר רותחת היא בישולה בגמר קדירה

שנראים דברים כמה הנה האחרון בזמן הבירורים בתוקף כן כמו למעלה. עולה

אנחנו ולכן לגמרי.. קרוב שהוא להיות יכול שיתוקן מאד רחוק שכל עלֿפי לנו

אין וגם יכולים אנו אין מצידינו

לברר בפרט) הזה (בזמן רשאים

עלֿפי רחוק או שקרוב מה

מוצאים שאנו מה כיֿאם שכלנו,

אנחנו צריכים תיקון שצריך

עצומות בכוחות להשתדל

שלו את יעשה והשםֿיתברך

בעזרינו". ¿BÓÎeויהי'
È„ÈÏÚL ÏÈÚÏ ‡a˙L∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿≈
ÈÁBÏ Èea‰ ˙„BÚ¬««≈ƒ¿ƒ
ÈÈe‰Â ˙BB‡‰ ˙‡∆»¿«ƒƒ
ÈÏeÏ‰ ÈÏÚ ˙B‰«≈«¬ƒ«¿ƒ

ÚÂ„במקורם ,'˙eÓˆÚ'‰a¿»«¿¿«
.LnÓ '˙eÓˆÚ'‰Ï¿»«¿«»
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אודות שידעו מהם תובעים מה אםֿכן, השלימות, בתכלית הם הרי שלהם שבהסוג כיון מובן: אינו ולכאורה
מאומה? חסר לא שלהם שבהסוג מאחר יותר, נעלית דרגא

חסרון מרגיש שאינו ואף עבודתו. מספיקה לא נברא שלהיותו לידע צריך נברא שכל - הוא הענין אך
שכל לדעת עליו באמת אבל ממנו, שלמעלה מה יודע ואינו נברא, שהוא לפי היא לכך הסיבה הרי - בעבודתו

יוסף. של לפעולתו הוא זקוק ולכן מספיקה, אינה עבודתו

פעם דיבר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק חבריו58. ושאר הזקן לאדמו"ר ביחס - והשבטים דיוסף הענין אודות
שכתוב שמה ואמר, המגיד, וכו'.59תלמידי ידע שהוא המגיד, הרב על קאי הדבר", את שמר "ואביו

הזקן אדמו"ר שהרי - הזקן לאדמו"ר ביחס המגיד תלמידי אצל גם היה לעיל האמור שהענין מובן, ומזה
של לעבודה זקוקה שלהם העבודה גם ואףֿעלֿפיֿכן, שבהם, הקטן גם מהם כמה ולדעת שבהם, הצעיר היה

כו' ראשון בירור בבחינת רק היא עבודתם מכלֿמקום, עליון, קדושי שהיו אף כי, דוקא, וכידוע60חב"ד משל61,
דוקא חב"ד עלֿידי נעשה הפשתן שעיבוד .62הפשתן,
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ע'58) ריש ח"ד שלו אג"ק .11 ס"ע קפו חוברת "רשימות" ראה
וש"נ. .258 ס"ע ח"י תו"מ גם וראה רסג.

יא.59) לז, פרשתנו
(60) קצת ).חסר

ע'61) ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק א. קמב, ח"א לקו"ד ראה
שע.

(62) השיחה סיום ).חסר
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המשך מעמוי די
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מוגה בלתי

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיפר שנה, עשרים לפני כסלו י"ט בהתוועדות אדמו"ר1. אצל שהיה הסדר אודות
הזקן: אדמו"ר גאולת לאחרי הראשון כסלו בי"ט כלומר, תק"ס, כסלו בי"ט הזקן

"קטנתי" הקודש אגרת של תוכנה ביותר2בגלל הזהיר שבה מפטרבורג, ביאתו אחר הזקן אדמו"ר שכתב
ידעו כסלו. בי"ט הסדר יהיה כיצד חסידים ידעו לא - וכו' שטורעם") קיין זיין ניט זאל ("עס רעש יהיה ָשלא

ידעו. לא מזה יותר אבל תחנון, יאמרו לא כסלו שבי"ט רק

שארית ספר מחבר בעל הזקן, אדמו"ר של (אחיו לייב יהודה רבי מורנו הדוד של מכתבו הגיע וכאשר
כו',3יהודה) כסלו י"ט שלפני לשבת יבואו לא שחסידים

דלאזני התקנות אמנם בטלו כבר ההיא בתקופה הזקן,4- לאדמו"ר לבוא יכולים שבהם הזמנים את שהגבילו
מפני החשש בגלל הנ"ל, קטנתי הקודש לאגרת בהתאם הכלל, מן יוצא הנ"ל השבת היה אףֿעלֿפיֿכן, אבל

- כו' רצויים בלתי ענינים

כסלו. בי"ט ההנהגה סדר יהיה כיצד הספק החסידים אצל יותר עוד נתחזק אזי

את לו ימסרו שהחסידים - חב"ד כולל של דרבנן' ה'שלוחא שהיה מסמיליאן, יעקב ר' החסיד הציע ואז
ובהיותו הכספים, את למסור כדי יותר בהקדם הזקן לאדמו"ר להגיע יוכל ובמילא האפשרי, בהקדם הכספים

הגזירה. את לבטל בידו יעלה אולי שם,

רבים, חסידים באו כסלו י"ט ולקראת הגזירה, ובטלה העצה הצליחה ואכן החסידים, אצל נתקבלה זו עצה
קבעום הבאה לשנה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר התוועד, הזקן ואדמו"ר סעודה, .5ונערכה

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים .
המ אז אמר הזקן שאדמו"ר כסלוכיון י"ט נעשה אז מיני הנה קבעום, הבאה לשנה דיבורֿהמתחיל אמר

עולמים. ולעולמי לעד הקיים יוםֿטוב

הרמב"ן שכתב כמו - לעד שקיימים חנוכה נרות המדרש6ועלֿדרך דברי משלהם7בפירוש גדולה "שלך
הגלות, בזמן שאינם דכיון המקדש, לנרות שהכוונה לומר אפשר שאי לעד, הקיימים הנרות" את מדליק שאתה
נעשה אז שמיני כסלו, י"ט גם כן וכמו לעד. הקיימים חנוכה נרות על היא הכוונה אלא לעד, קיימים אינם הרי

לעד הקיים .8יוםֿטוב

שיהיה יוםֿטוב הוא כסלו שי"ט מוכח הרי לחנוכה, כסלו י"ט משווה הזקן שאדמו"ר כיון - מזה ויתירה
המשיח: בביאת אפילו אלא) הגלות, בזמן רק (לא לעד קיים

נרות, שבעה שהם המקדש כנרות (דלא נרות שמונה הם חנוכה שנרות שזהו - למשיח שייך חנוכה של ענינו
המשיח ימות של כינור כנגד הנ"ל), הרמב"ן לדברי בהתאם המקדש, נרות לגבי חנוכה בנרות נוספת מעלה וזוהי

נימין שמונה של .9שיהיה

התאחדות שתהיה הוא לבוא דלעתיד החידוש שהרי - לבוא דלעתיד להגילויים כסלו י"ט גם שייך כן וכמו
הנשמה תהיה שלכן מהרוחני, גם למעלה אלקות יהיה עצמו שהגשמי עד בורא, עם נברא האור, עם הכלי

הגוף מן בי"ט10ניזונית שהתגלותה - ומנהגיה בהדרכותיה והליכה החסידות לימוד עלֿידי נמשך זה וענין .
הבורא. עם הנברא התאחדות פועלים חסידות שעלֿידי - כסלו
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ואילך).1) 211 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ג תרצ"ז כסלו י"ט ליל שיחת
ס"ב.2) אגה"ק תניא
בסופו.3) תשי"ז) (קה"ת, יהודה שארית בספר – אודותיו ראה
ואילך.4) לב ע' ב חוברת ב"התמים" נדפסו
הזקן5) אדמו"ר במאמרי קבעוה אחרת לשנה ד"ה הוא אולי

שכא. ע' הקצרים

בהעלותך.6) ר"פ
בהעלותך.7) ר"פ פרש"י ו. פט"ו, במדב"ר ראה
(לעיל8) ס"ב כסלו וער"ח מבה"ח תולדות, ש"פ שיחת גם ראה

.(210 ע'
ב.9) יג, ערכין

וש"נ.10) רלא. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה

      

בטל אינו דקבוע קבוע, דבר נעשה כסלו די"ט שהיוםֿטוב - קבעום הבאה לשנה המאמר תוכן שיהיה11וזהו ,
בימינו. במהרה המשיח, בביאת גם יוםֿטוב

***

.'גו החסדים מכל קטנתי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר .

***

בהמאמר) לעיל האמור בפוע12. בפשטות היא הכוונה אלא קאתינא, לדרשה לא - ממש.) ל
כפי ופלונית, פלונית ובעבודה ופלוני פלוני במקום הבירורים בעבודת עבודתם לעבוד שצריכים כאלו ישנם

מזה; להתחמק הם רוצים דבר של ובסופו להם, שהורו

עסק... בעל להיות שרצונו אומר ופלוני אחר, תירוץ מתרץ ופלוני לנסוע, רשיונות לו שאין מתרץ פלוני

נוסעים, אינם ואףֿעלֿפיֿכן ישיבה, לייסד כדי אחר למקום אותם לשלוח שרוצים לתלמידים בנוגע כן וכמו
הקודש" ל"ארון בסמיכות להיות שרצונם שטוענים !13כיון

וההסתרים, ההעלמות את לברר הבירורים, עבודת היא עתה העבודה שעיקר ששוכחים - הענין ונקודת
בהמאמר שנתבאר כמו ה'עצמות', את לוקחים עלֿידיֿזה .14שדוקא

הבירורים, עבודת ענין הוא נעלה הכי שהענין כיון בכך, לרצות שיש מעצמם להבין צריכים היו זה ענין
היפה החלק הנה בפירוש להם ואומרים היפה החלק על אותם שמעמידים ולאחרי15ובפרט וכו', תתפרנס שממנו

אחרים. ענינים ומחפשים הולכים זה כל

פרנסה... על ברכה ולבקש להתאונן באים בפרנסה, קשיים יש כאשר דבר, של ובסופו

נאמר דא כגון אליין16על ("ער הענינים את מסבך בעצמו הוא לבו": יזעף הוי' ועל דרכו תסלף אדם "אולת
פרנסה!... ממנו לדרוש להקב"ה טענות עוד לו ויש ַפארדרייט"),

הכתוב את זה על להמליץ יש וסילפו, סיבכו שכבר מה ואמר:) הפסיק, שליט"א אדמו"ר (כ"ק "לא17-
שמקודם בשעה בה לתבוע, בא שפלוני העובדה על הוא המדובר אבל פרנסה; להם ושתהיה לחם", לחכמים
והלואי חסֿושלום, כו' הכוונה שאין מובן זאת, ובכל יושר... קצת צריכים הקב"ה כלפי גם ציית!... לא לכן
ולהבא מכאן אבל אבוד, דבר זה הרי נעשה שכבר מה כי, לחם", לחכמים "לא כאמור, פרנסה, להם שתהיה

- לתקן. שיכולים כמה עד לתקן ישתדלו עלֿכלֿפנים

עצמך: והגע

צריכי שלפעמים עד גשמית, בפרנסה בגשמיות, הזמן כל מונחים להיות - שלנו והתפקיד הענין זהו םהאם
בלבד?!... דקות מספר מקדישים להקב"ה ואילו היום, כל במשך תחתונים בענינים עסוקים להיות

נאים" וכלים נאה ואשה נאה "דירה הענינים: כל את הקב"ה בשביל לעשות היא יהודי של -18התעסקותו
מקומות בכמה בגשמיות.19כמבואר גם יהודי של פרנסתו תהיה זו ומהתעסקות ונשמות, ומצוות תורה ענין שזהו

הלבושים את ללבוש שיוכלו כדי גוים בשביל לעבוד חבילות, במשלוח יתעסק זה שתמורת איפוא יתכן כיצד
צריך זה בענין להם; להתעסק?!...הדרושים

מבאר מהר"ש אדמו"ר לבושי20כ"ק הרגל, ולבושי הגוף ולבושי הראש לבושי בחינות: כמה יש שבלבושים
בהמה מעור גס לבוש שהוא הרגל לבוש מהֿשאיןֿכן ופשתים, מצמר שהם דקים, לבושים הם והגוף הראש

("קאלאשן"); לערדליים ַָועד
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וש"נ.11) שם. 2 ובהערה 172 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ח).12) ע' (לעיל בסופו
קכו.13) ע' ב חוברת "התמים" ראה
ואילך).14) ו ע' (לעיל פ"ד
נצבים.15) ס"פ פרש"י – חז"ל לשון ע"פ
בתחלתו.16) תרל"ו רבים מים המשך וראה ג. יט, משלי

יא.17) ט, קהלת
ב.18) נז, ברכות – חז"ל לשון
זו19) שנה מנ"א כ"א מכתב גם וראה ב). (כב, ת"ו תקו"ז ראה

שלה). ע' חט"ו (אג"ק
לקו"ש20) וראה פקי"ב. תרל"ז וככה המשך מח. ע' תר"ל סה"מ

וש"נ. .29 הערה 20 ע' חכ"ט
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בטל אינו דקבוע קבוע, דבר נעשה כסלו די"ט שהיוםֿטוב - קבעום הבאה לשנה המאמר תוכן שיהיה11וזהו ,
בימינו. במהרה המשיח, בביאת גם יוםֿטוב

***

.'גו החסדים מכל קטנתי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר .

***

בהמאמר) לעיל האמור בפוע12. בפשטות היא הכוונה אלא קאתינא, לדרשה לא - ממש.) ל
כפי ופלונית, פלונית ובעבודה ופלוני פלוני במקום הבירורים בעבודת עבודתם לעבוד שצריכים כאלו ישנם

מזה; להתחמק הם רוצים דבר של ובסופו להם, שהורו

עסק... בעל להיות שרצונו אומר ופלוני אחר, תירוץ מתרץ ופלוני לנסוע, רשיונות לו שאין מתרץ פלוני

נוסעים, אינם ואףֿעלֿפיֿכן ישיבה, לייסד כדי אחר למקום אותם לשלוח שרוצים לתלמידים בנוגע כן וכמו
הקודש" ל"ארון בסמיכות להיות שרצונם שטוענים !13כיון

וההסתרים, ההעלמות את לברר הבירורים, עבודת היא עתה העבודה שעיקר ששוכחים - הענין ונקודת
בהמאמר שנתבאר כמו ה'עצמות', את לוקחים עלֿידיֿזה .14שדוקא

הבירורים, עבודת ענין הוא נעלה הכי שהענין כיון בכך, לרצות שיש מעצמם להבין צריכים היו זה ענין
היפה החלק הנה בפירוש להם ואומרים היפה החלק על אותם שמעמידים ולאחרי15ובפרט וכו', תתפרנס שממנו

אחרים. ענינים ומחפשים הולכים זה כל

פרנסה... על ברכה ולבקש להתאונן באים בפרנסה, קשיים יש כאשר דבר, של ובסופו

נאמר דא כגון אליין16על ("ער הענינים את מסבך בעצמו הוא לבו": יזעף הוי' ועל דרכו תסלף אדם "אולת
פרנסה!... ממנו לדרוש להקב"ה טענות עוד לו ויש ַפארדרייט"),

הכתוב את זה על להמליץ יש וסילפו, סיבכו שכבר מה ואמר:) הפסיק, שליט"א אדמו"ר (כ"ק "לא17-
שמקודם בשעה בה לתבוע, בא שפלוני העובדה על הוא המדובר אבל פרנסה; להם ושתהיה לחם", לחכמים
והלואי חסֿושלום, כו' הכוונה שאין מובן זאת, ובכל יושר... קצת צריכים הקב"ה כלפי גם ציית!... לא לכן
ולהבא מכאן אבל אבוד, דבר זה הרי נעשה שכבר מה כי, לחם", לחכמים "לא כאמור, פרנסה, להם שתהיה

- לתקן. שיכולים כמה עד לתקן ישתדלו עלֿכלֿפנים

עצמך: והגע

צריכי שלפעמים עד גשמית, בפרנסה בגשמיות, הזמן כל מונחים להיות - שלנו והתפקיד הענין זהו םהאם
בלבד?!... דקות מספר מקדישים להקב"ה ואילו היום, כל במשך תחתונים בענינים עסוקים להיות

נאים" וכלים נאה ואשה נאה "דירה הענינים: כל את הקב"ה בשביל לעשות היא יהודי של -18התעסקותו
מקומות בכמה בגשמיות.19כמבואר גם יהודי של פרנסתו תהיה זו ומהתעסקות ונשמות, ומצוות תורה ענין שזהו

הלבושים את ללבוש שיוכלו כדי גוים בשביל לעבוד חבילות, במשלוח יתעסק זה שתמורת איפוא יתכן כיצד
צריך זה בענין להם; להתעסק?!...הדרושים

מבאר מהר"ש אדמו"ר לבושי20כ"ק הרגל, ולבושי הגוף ולבושי הראש לבושי בחינות: כמה יש שבלבושים
בהמה מעור גס לבוש שהוא הרגל לבוש מהֿשאיןֿכן ופשתים, מצמר שהם דקים, לבושים הם והגוף הראש

("קאלאשן"); לערדליים ַָועד
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וש"נ.11) שם. 2 ובהערה 172 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ח).12) ע' (לעיל בסופו
קכו.13) ע' ב חוברת "התמים" ראה
ואילך).14) ו ע' (לעיל פ"ד
נצבים.15) ס"פ פרש"י – חז"ל לשון ע"פ
בתחלתו.16) תרל"ו רבים מים המשך וראה ג. יט, משלי

יא.17) ט, קהלת
ב.18) נז, ברכות – חז"ל לשון
זו19) שנה מנ"א כ"א מכתב גם וראה ב). (כב, ת"ו תקו"ז ראה

שלה). ע' חט"ו (אג"ק
לקו"ש20) וראה פקי"ב. תרל"ז וככה המשך מח. ע' תר"ל סה"מ

וש"נ. .29 הערה 20 ע' חכ"ט
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ענינים עבור זיך") אּפגעבן ("אינגאנצן לגמרי להתמסר ערדליים?!... זוגות שני ללבוש צריך הוא ַָואילו
אלו?!

וגם עצמו, פרנסת לצורך גשמיים בענינים מונח להיות לא הבירורים, עבודת להיות צריכה העבודה ובכן:
ההעלמות לברר הבירורים, בעבודת מונח להיות צריך אלא וגילויים, אורות של ענינים בחיפוש מונח להיות לא

וההסתרים.

ההעלם אם אדרבה, אלא לשם, לנסוע שלא סיבה זו אין - והסתר העלם מסויים במקום יש כאשר ובמילא,
ז"ל רבותינו וכמאמר ההעלם, את לברר כדי לשם לנסוע בוודאי צריכים יותר, גדול אגרא".21הוא צערא "לפום

בהמאמר שנתבאר את22וכמו לוקחים ד"קטנתי", והשפלות הביטול ענין שזהו הבירורים, עבודת שעלֿידי ,
ממש. לה'עצמות' ועד בה'עצמות', הכלולים נעלים היותר והגילויים האורות

מלכנו"]. "אבינו הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

על ממעזריטש24הפסוק23. המגיד הרב מפרש כנען", בארץ אביו מגורי בארץ יעקב יעקב"25"וישב "וישב :
"מגורי" - ללקט בכדי זאת? עשה ולמה ארציים. בענינים "בארץ", ועכבה ישיבה של במצב היה שיעקב -

בקיץ" "אוגר שבשמים.26(מלשון ל"אביו" ולהעלותם הגשמיים בדברים שנמצאים הקדושה ניצוצות את - (
לתוספת באים עלֿידיֿזה ודוקא שעה, לפי רק זה הרי ירידה, היא בארץ והעכבה שהישיבה ואףֿעלֿפי

ועליה.

- כנען" "בארץ שכתובוזהו וכמו מסחר, המסחר27מלשון והנהגת ה'", בבית עוד כנעני יהיה "ולא
שכתוב כמו כן, לאחרי להרוויח כדי כסף מוציאים שתחילה עוד"28היא ונוסף מפזר .29"יש

מזה ההוראה .30:
ניצוצות את ולהעלות לברר ללקט, להיות צריכה עבודתו אלא דוקא, גדולים ענינים לחפש צריך לא יהודי

העולם. בעניני שנמצאים הקדושה

ז"ל רבותינו וכמאמר שבשמים. אביו "אביו", בשביל - זאת לעשות צריכים מה נמשלו31ובשביל ישראל
ומעשים מצוות מסגלין שישראל מה כל כך לבעליה, מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה "מה לדבורה,

ברוחניות או בגשמיות פרס לקבל מנת על עבודה לא היינו, שבשמים", לאביהם מסגלים הם אלא32טובים ,
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אדמו"ר וחמי מורי כ"ק וכמו33וכדברי ה'עצמות', פשיטות עם מתקשרת פשוטים אנשים של שהפשיטות
ה'עצמות'. פשיטות עם מתקשרת פשוטים, בענינים העבודה פשיטות דידן: בנידון כן
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מכ"א.21) פ"ה אבות
ז).22) ע' (לעיל פ"ה
שליט"א23) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה ס"ז) (מלבד זו שיחה

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 76 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד

פרשתנו.24) ריש
פרשתנו.25) ריש תורה אור
ה.26) יו"ד, משלי
כא.27) יד, זכרי'
כד.28) יא, משלי
ובכ"מ.29) פרשתנו. ריש ותו"ח תו"א גם ראה
ובהקדמה:30)

יג) כז, תולדות להאריז"ל ל"ת וראה א. פד, (ב"מ בגמרא איתא

שיעקב ידוע כן וכמו דאדה"ר". שופרי' מעין אבינו דיעקב "שופרי'
בענין עשו את שרימו ה"מרמה" וע"י וחוה, אדם בדוגמת הם ורבקה
ע' בלק אוה"ת (ראה וחוה דאדם עה"ד חטא תיקון נעשה הברכות,
תו"מ גם וראה .187 ע' תש"ג ואילך. נח ס"ע תרס"ח סה"מ א'יד2-1ֿ.

וש"נ). .222 ע' ח"ב
יעקב של עניניו שכל מובן הרי אדה"ר, דוגמת הוא שיעקב וכיון
הנשמות, כל את כוללת אדה"ר שנשמת כשם כי, בנ"י, לכל שייכים
אגה"ק תניא (ראה כידוע הנשמות, כל את כוללת יעקב נשמת גם כך
מהווים הנ"ל, ענין גם כולל יעקב, אצל שהיו הענינים כל ולכן, ס"ז),

מוגה). בלתי (מהנחה ודור דור בכל בנ"י לכל הוראה
ובכ"מ.31) סע"ד. כח, ראה לקו"ת ו. פ"א, דב"ר ראה
ובכ"מ.32) ב. יח, תולדות ע"ב. ריש יו"ד, נח תו"א ראה
וש"נ.33) .3 ע' תש"ו סה"ש ראה

      

הוי'" "צבאות בשם ישראל בני נקראים שבגללה עול, קבלת של המעלה צבא34וזוהי איש של ענינו כי -
עול. קבלת הוא

אביו בשביל רק תהיה עבודתו שכל ל"אביו", להגיע שבכדי - אביו" מגורי בארץ יעקב ב"וישב הפשט וזהו
נאבדים שאז ּפשט'לעך, וללא חכמות ללא פשוטה, עבודה עלֿידי דוקא, מגורי" "ארץ עלֿידי זה הרי שבשמים,

"אביו". עם ההתקשרות ונעשית הפניות, כל

דובר שדווקא35. וההסתרים, ההעלמות את לברר הבירורים, בעבודת לעסוק שצריכים ד) (סעיף לעיל
חכמות. ללא עול, קבלת בדרך להיות צריכה והעבודה לה'עצמות', באים עלֿידיֿזה

לציית) לא רצה שלא (כיון הוא אבל פלוני, במקום ברבנות שיכהן נכון דבר שהיה מישהו עם דובר -
יהיו לא שהבעליֿבתים כזה באופן מלכתחילה היתה הליכתו אבל פלוני, למקום אמנם הלך הוא "התחכם":

בו!... חפצים לא אבל מוכן, מצדו שהוא וטוען בא כך ואחר בו... חפצים

חכמות. בלי לילך איפוא צריכים

גדול לכהן קודם הוא הרי זה ומצד גדול, חכם שהוא שחושב מי -36ואפילו שלו שהקדימה לדעת, עליו -
לעשיית בנוגע היינו, הקדשים, וקדש המקדש לבית בנוגע אבל הענינים, שאר לכל בנוגע להיות יכולה - לדעתו
- הכל תכלית שזהו הקדשים), וקודש המקדש בבית הוא הדירה ענין עיקר (שהרי בתחתונים יתברך לו דירה

להכנס יכול אינו לירושלים שאפילו יתכן הוא, ואילו הכהןֿגדול, רק יכול היה הקדשים לקודש להכנס !...37הרי
לכהןֿגדול. בטל להיות עליו בתחתונים, דירה דעשיית להענין בנוגע הנה גדול, הכי חכם הוא אם גם ובמילא,

:אבינו יעקב של ההוראה וזוהי .
עסק בלילהיעקב וקרח חרב אכלני "ביום רבות, והתייגע לבן, בצאן ועבד לחרן הלך הוא הבירורים. בעבודת

מעיני" שנתי ,38ותדד

גם בזה היה היגיעה שמלבד גם הזקןומה אדמו"ר מביא שמזה - לאדם39הגוף שאין שאףֿעלֿפי ראיה
(דהיינו "לצורך" מכלֿמקום, להקב"ה, אלא אליו לא שייך שהגוף לפי ולצערו, להכותו כלל גופו על רשות

מותר. - הבירורים) עבודת הוא ברוחניות שענינו ממון, בשביל

אבל ביחד, להיות יכולים אינם ועשו שיעקב אמת הן לחרן? אלך מה לשם לטעון: יכול יעקב היה ולכאורה
את לשלוח יכולים היו זה, ועבר?מצד שם של מדרשו בבית שבע בבאר ישאר ויעקב לחרן, שבע מבאר

זאת שעשה ואף עול, קבלת בדרך הבירורים בעבודת עבודתו לעבוד והלך קושיות, שום שאל לא יעקב אבל
שכתוב כמו ושמחה, בחיות זאת עשה עול, רגליו".40בקבלת יעקב "וישא

שלימה" "מטתו - אדרבה אלא ירידה, אצלו היתה שלא בלבד זו לא הנה הענינים41ועלֿידיֿזה כל עם ,
משם עמו .42שלקח

עשו, אצל וגם לבן אצל הניצוצות כל את שבירר כיון מזה, שהרוויח - מסחר מלשון כנען", "בארץ וזהו
ש"וישקהו" פעל עשו על המקיף המשכת שעלֿידי לבו.43ועד בכל

שהיה מכמו יותר בריבוי גדולה, בעשירות שנתעשר בגשמיות, המסחר ענין - ב"כנען" נכלל כן וכמו
לפניֿזה.

בארץ" - אזי אביו" מגורי בארץ יעקב ד"וישב הענין שעלֿידי מישראל, ואחד אחד לכל הוראה גם וזוהי .
בגשמיות. ופרנסתו ברוחניות פרנסתו מרוויח והירידה הפיזור שעלֿידי היינו, עוד", ונוסף מפזר "יש כנען",
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(סה"מ34) ואילך פ"י ה'שי"ת לגני באתי המשך וראה מא. יב, בא
ואילך). 125 ע' תש"י

מוגה.35) בלתי מהנחה – זה סעיף
(במשנה).36) א יג, הוריות ראה
ה"ב.37) פ"ג המקדש ביאת הל' רמב"ם ראה
מ.38) לא, ויצא
ובקו"א39) ס"ד, ודיניהם ונפש גוף נזקי הל' חו"מ אדה"ז שו"ע

סק"ב.
עה"פ.40) בפרש"י הובא ח. פ"ע, ב"ר וראה א. כט, שם
ועוד.41) ה. פל"ו, ויק"ר
ואילך.42) 153 ע' ח"ד תו"מ ואילך. 63 ע' ח"א לקו"ש ראה

.(214 ע' (לעיל ס"ט תולדות ש"פ שיחת
תו"א43) וראה עה"פ. בפרש"י הובא ט. פע"ח, ב"ר ד. לג, וישלח

א. כו, וישלח
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שהיה מכמו יותר בריבוי גדולה, בעשירות שנתעשר בגשמיות, המסחר ענין - ב"כנען" נכלל כן וכמו
לפניֿזה.

בארץ" - אזי אביו" מגורי בארץ יעקב ד"וישב הענין שעלֿידי מישראל, ואחד אחד לכל הוראה גם וזוהי .
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סק"ב.
עה"פ.40) בפרש"י הובא ח. פ"ע, ב"ר וראה א. כט, שם
ועוד.41) ה. פל"ו, ויק"ר
ואילך.42) 153 ע' ח"ד תו"מ ואילך. 63 ע' ח"א לקו"ש ראה

.(214 ע' (לעיל ס"ט תולדות ש"פ שיחת
תו"א43) וראה עה"פ. בפרש"י הובא ט. פע"ח, ב"ר ד. לג, וישלח

א. כו, וישלח



יד      

שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד - כך אחר שפועלים וחיּות,44ועד עול קבלת בדרך הבירורים עבודת כי, ,
אצלו הפרטי משיח ביאת פועלת הנפש, בפנימיות "ועלו45שמגעת - הכללי משיח לביאת הכנה גם וזוהי ,

עשו" הר את לשפוט ציון בהר .46מושיעים

מאמין"]. "אני הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

פעם דובר כבר על47. שכותבים כיון בחייו, עוד שנרשמו וכנראה הזקן, אדמו"ר מאמרי עם "ביכל" שישנו
נדפסו זה שב"ביכל" מאמרים כמה כי, מדוייקות, הם שההנחות וניכר בזה, וכיוצא "שליט"א" הזקן אדמו"ר

מתאימים. והדברים תורה, ולקוטי אור בתורה
קצרות תורות אומר הזקן אדמו"ר היה שבהם מהשנים כנראה - קצר מאמר גם יש זה על48ב"ביכל" -

לאלומתי".49הפסוק ותשתחוונה אלומותיכם תסובינה וגו' השדה בתוך אלומים "מאלמים

אור בתורה גם נתבאר זה ענין חיים50- זו,51ובתורת קצרה תורה היא מזה שההתחלה וכנראה בארוכה,
להמאמר בנוגע שמצינו וכמו הענין. ביאור אריכות ניתוסף כך את52ואחר לכם נתן הוי' כי ראו דיבורֿהמתחיל

-53השבת .

התורה לשון :54וזה

ענין הוא אלומים מאלמים לאלומתי. ותשתחוונה אלומותיכם תסובינה וגו' השדה בתוך אלומים
שבלים קיבוץ כמו אלומים מאלמים וזהו כו', היחיד לרשות הרבים מרשות ולהעלות לברר 'מייןֿנוקבין' העלאת

להע השבטים של 'מייןֿנוקבין' והעלאת כו'. אחת אגודה מהם לעשות לאיןֿסוףרבים יתברך ליחודו לות
[ובמקום וד"ל. דדוכרא, מעלמא ויוסף דנוקבא מעלמא שהן לפי יוסף מדריגת דרך שיתעלו צריך היה ברוךֿהוא

צריך55אחר ולאחריֿזה ראשון, בירור הוא דבריאה נשמות שהם השבטים עלֿידי שנעשה שהבירור מבואר
וד"ל. זה. על מאד להם חרה ולכן זאת, ידעו לא הם אך דאצילות]. נשמה שהוא יוסף עלֿידי שני בירור להיות

:בזה והענין .
שפועלים מה שכל לדעת, צריכים אבל, הבירורים, בעבודת ולעסוק הרבים" ב"רשות להיות אמנם צריכים
לעולם העליה נעשית שעלֿידו יוסף, של בפעולתו צורך יש באלקות, התכללות שתהיה ובכדי עדיין, מספיק אינו

חד וגרמוהי איהו ואפילו חד וחיוהי דאיהו .56האצילות,

הרגישו לא עדיין החלום, אודות להם סיפר שיוסף לאחרי ואפילו מזה", ידעו לא (השבטים) "הם אמנם,
יוסף. של מעלתו

מהם. שלמעלה מה הרגישו לא ולכן השלימות, בתכלית הם היו הנבראים וסוג שבענין לפי - הדבר וטעם
אינו גופא שלו שבסוג מי אצל רק שייך - יותר שלמעלה הדרגא מעלת גם ובמילא החסרון, הרגש כלומר:
ועולם כלל, באיןֿערוך הם - יוסף ומדריגת השבטים מדריגת - ו'אצילות' ש'בריאה' וכיון השלימות. בתכלית
כשלעצמה זו שבמדריגה כיון חסרון, של ענין שם נרגש לא לכן השלימות, תכלית הוא הנבראים בדרגת הבריאה

חסרון. של ענין אין

- כך על נתבעים והם - בלתיֿרצוי היה יוסף) של במעלתו הכירו לא (שהשבטים זה ענין ואףֿעלֿפיֿכן,
בה"פייט" שנזכר הידוע הענין גם כולל ענינים, כמה ועוד מצרים, דגלות הענין נתגלגל מזה שכתוצאה ועד

הכיפורים .57דיום
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יד.44) שם,
ס"ד.45) אגה"ק תניא ראה
שם.46) וישלח בפרש"י הובא כא. א, עובדי'
ס"ע47) (לעיל סכ"ז ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(144
הקצרים48) הזקן אדמו"ר מאמרי שבסו"ס כללית" "סקירה ראה

וש"נ. ואילך. תקפט ע'
ז.49) לז, פרשתנו
ואילך.50) ג כז, פרשתנו

ואילך.51) ג [רד], סג שם
בשלח.52) ר"פ לקו"ת
יז53) יום" ב"היום (נעתק ואילך 136 ע' תרצ"ו סה"ש גם ראה

.198 ע' ריש תרצ"ז שבט).
יחֿיט.54) ע' הקצרים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
וש"נ.55) קיז. ע' ח"ד מלוקט סה"מ וראה אֿב. כח, שם תו"א
סע"ב).56) (ג, בהקדמה תקו"ז
כענו).57) הם (ד"ה אזכרה" "אלה פיוט העבודה בסדר

המשך בעמוי ט
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.‡
È  È È È  ‡

כדברי מתחיל, שבה וישב, פרשת שבין הסמיכות את
ו(ישובי1רש"י יעקב "ישובי סיפור סוף2, לבין תולדותיו", (

מסופר ששם וישלח, ותולדותיו"3פרשת עשו "ישובי על
שאחריה עשו ואלופי אדום מלכי חז"ל4(עד מסבירים ,(5

משל: באמצעות

העפר בתוך מושלכת מרגלית לו שהיה למלך "משל
ובצרורות בעפר לפשפש המלך הוצרך הצרורות ובתוך
למרגלית, המלך כשהגיע מתוכן, המרגלית את להוציא

במרגלית" והתעסק הצרורות ואת העפר את וכךהניח –
לאחר אלא יעקב, לישובי להגיע איֿאפשר בעניננו,

ותולדותיו. עשו ישובי על בקצרה, לפחות הסיפור,

במדרש כמסופר – גם זאת מוצאים לגבי6אנו –
שמנח דורות "עשרה ולגבי נח", עד מאדם דורות "עשרה
ו"כשהגיע אחת" "בבת מסופר שעליהם אברהם", ועד

בהן". מתעסק התחיל ויעקב יצחק אברהם למרגליות

לעניננו: מתאים המשל אין לכאורה, כי, ותמוה,

של הפסק היה לעיל, שהובאו האחרות בדוגמאות
אברהם, לבין נח בין גם וכך נח לבין אדם בין דורות עשרה
עד החולפים הדורות כל את למנות התורה הוכרחה ולכן
שבמשל כשם אברהם, ואל נח אל העיקר, אל שמגיעים
המרגלית, את שמוצאים עד העפר בתוך לחפש מוכרחים

מושלכת המרגלית העפר.כי

הרי הוא יעקב זאת, לעומת  יש ומדוע ,

יעקב אל להגיע כדי ותולדותיו, עשו בין לחפש צורך
?7ותולדותיו

.
ÔÈ‡" È ÔÈ È

על הסיפור (כגון ליעקב הקשורים עשו, מאורעות לגבי

לומר, היה ניתן וכדומה), יצחק, יעקבברכות
והכרחי עשו, של ב"עפר" ו"מעורב" כביכול, "חבוי",

ארע מה לדעת כדי עשו מאורעות על .לספר

וישלח פרשת שבסוף הסיפור, על על8אפילו ,

(כפי לומר ניתן בהרֿשעיר, בקביעות עשו התיישבות

המהר"ל רק9שמסביר כי יעקב. לישובי קשור שהוא ,(
יעקב נעשה שם, והתיישב שעיר את קבל שעשו לאחר

ישראל ארץ של היחיד על10ליורש הסיפור תכלית וזוהי
"ישוביהם על הסיפור – ותולדותיו" יעקב "ישובי

ישוב" לכלל שבאו עד .11וגלגוליהם

מרגלית על מדובר במשל כי לגמרי, מובן הדבר אין אך
 ההסבר לפי ואילו לחפשה, צורך ויש העפר

שיש לומר, רק ייתכן (כלשוןדלעיל היותר ולכל ,
הישוב", בענין עשו עם "יעקב בין "עירוב" יש המהר"ל)

יעקב ישוב ואין לגמרי מעורבים הענינים אין אבל
ולמוצאו "לחפשו" צורך שיש כך עשו, ישובי בתוך

עשו. ישובי

תולדות על בפסוקים מסופר מובן: אינו מכך, ויותר
לפני מלכו... "אשר אדום למלכי עד וישובם, ואלופיו עשו

ישראל" לבני מלך לתקופת12מלוך עד , 13ועל ,
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פרשתנו.1) ריש
לפרש"י.2) מהרי"ק ופי' חי' האורה, לבוש הרא"ם, כפי'
ואילך.3) א לו, וישלח
מ.4) שם, פרש"י
כדלקמן5) שינויים, (עם פרשתנו ריש בפרש"י הובא א, פרשתנו תנחומא

מתחלה הקב"ה נתעסק "ולמה המשל) (לפני מקדים שם בתנחומא - ד). סעיף
לכתוב הכתוב נתעסק "למה לפנ"ז למ"ש בהמשך (ובא א"ה" של ביחוסיהן
עשו בני אלופי פרשת נסמכה "לכך שמסיים מזה אבל - ע"ש) כו'", יחוסיהם
עשו יחוסי (והקדמת הפרשיות סמיכת מבאר שהמשל משמע, זו" לפרשה
לשון ועייג"כ דוקא. בפרשתנו המשל הביא [שלכן כבפנים יעקב), ליחוסי

פרשתנו]. ריש רש"י
בנוגע - בסופה) רבה (ורות יו"ד פל"ט, בב"ר נמצא אחר בסגנון המשל
שי"א אלא - הב"ר) (בשם בתחלתו דה"א בפרש"י והובא (ודוד), לאברהם

זה שפירוש רש"י) ע' לרש"י.(שה"ג
מסיים6) שבתנחומא אלא - שם) ור"ר ב"ר גם (וראה כאן בפרש"י ועד"ז

- וברש"י נח), ע"ד הזכיר (ולא ויעקב" יצחק אברהם למרגליות "כשהגיע
בפנים לקמן וראה בו". האריך אברהם אצל ומשהגיע בו.. האריך לנח "וכשבא

יא. סעיף

כאן.7) לרש"י המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר שהקשה מה ע"ד
יכול הי' לא יצחק תולדות ואלה שכתב שבשביל מפרש, לדוד במשכיל
ישובי תחילה כתב מש"ה יצחק, מתולדות ג"כ עשו שהרי בלבד יעקב עניני לפרש
המרגלית נפל יצחק תולדות שהזכיר ד"אחר להמשל, בהתאם וזהו בקיצור, עשו

- וכו'" בחול למשמש הוצרך ולפיכך עשו והיינו החול בין יעקב שהוא
מושלכת ש"המרגלית כבהמשל כלל זה שאין העיקר על נוסף אבל

רק שיכתוב מספיק יצחק תולדות ואלה שנאמר זה בשביל שהרי צע"ג העפר"
ח"ש). (ס"פ ישמעאל ותולדות קטורה בני [ע"ד יחוסו - ותולדותיו עשו
בקיצור) (אפילו לכתוב הכרח אין אבל שם)], וברש"י וירא (ס"פ נחור תולדות

.(כאן רא"ם (ראה תולדותיו ישובי ו(בפרט) עשו
ואילך.8) ח לו,
כאן.9) גו"א

כו'.10) חלק לי אין מכאן לי אלך ז: שם, וישלח רש"י ראה
כאן.11) ולבוש רא"ם וראה ב. לז, פרשתנו פרש"י
לא.12) לו, וישלח
פפ"ג,13) ב"ר שם. רש"י מפרשי כו'. שאול ובימי שם: וישלח רש"י ראה

מפרשים) (ושאר מרש"י ולהעיר שם. (ורש"י) יפ"ת ראה [אבל ובמהרז"ו ב
עה"פ. ועוד ראב"ע רשב"ם, ראה אבל ואכ"מ]. מח. כב, למ"א
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כדברי מתחיל, שבה וישב, פרשת שבין הסמיכות את
ו(ישובי1רש"י יעקב "ישובי סיפור סוף2, לבין תולדותיו", (

מסופר ששם וישלח, ותולדותיו"3פרשת עשו "ישובי על
שאחריה עשו ואלופי אדום מלכי חז"ל4(עד מסבירים ,(5

משל: באמצעות

העפר בתוך מושלכת מרגלית לו שהיה למלך "משל
ובצרורות בעפר לפשפש המלך הוצרך הצרורות ובתוך
למרגלית, המלך כשהגיע מתוכן, המרגלית את להוציא

במרגלית" והתעסק הצרורות ואת העפר את וכךהניח –
לאחר אלא יעקב, לישובי להגיע איֿאפשר בעניננו,

ותולדותיו. עשו ישובי על בקצרה, לפחות הסיפור,

במדרש כמסופר – גם זאת מוצאים לגבי6אנו –
שמנח דורות "עשרה ולגבי נח", עד מאדם דורות "עשרה
ו"כשהגיע אחת" "בבת מסופר שעליהם אברהם", ועד

בהן". מתעסק התחיל ויעקב יצחק אברהם למרגליות

לעניננו: מתאים המשל אין לכאורה, כי, ותמוה,

של הפסק היה לעיל, שהובאו האחרות בדוגמאות
אברהם, לבין נח בין גם וכך נח לבין אדם בין דורות עשרה
עד החולפים הדורות כל את למנות התורה הוכרחה ולכן
שבמשל כשם אברהם, ואל נח אל העיקר, אל שמגיעים
המרגלית, את שמוצאים עד העפר בתוך לחפש מוכרחים

מושלכת המרגלית העפר.כי

הרי הוא יעקב זאת, לעומת  יש ומדוע ,

יעקב אל להגיע כדי ותולדותיו, עשו בין לחפש צורך
?7ותולדותיו

.
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על הסיפור (כגון ליעקב הקשורים עשו, מאורעות לגבי

לומר, היה ניתן וכדומה), יצחק, יעקבברכות
והכרחי עשו, של ב"עפר" ו"מעורב" כביכול, "חבוי",

ארע מה לדעת כדי עשו מאורעות על .לספר

וישלח פרשת שבסוף הסיפור, על על8אפילו ,

(כפי לומר ניתן בהרֿשעיר, בקביעות עשו התיישבות

המהר"ל רק9שמסביר כי יעקב. לישובי קשור שהוא ,(
יעקב נעשה שם, והתיישב שעיר את קבל שעשו לאחר

ישראל ארץ של היחיד על10ליורש הסיפור תכלית וזוהי
"ישוביהם על הסיפור – ותולדותיו" יעקב "ישובי

ישוב" לכלל שבאו עד .11וגלגוליהם

מרגלית על מדובר במשל כי לגמרי, מובן הדבר אין אך
 ההסבר לפי ואילו לחפשה, צורך ויש העפר

שיש לומר, רק ייתכן (כלשוןדלעיל היותר ולכל ,
הישוב", בענין עשו עם "יעקב בין "עירוב" יש המהר"ל)

יעקב ישוב ואין לגמרי מעורבים הענינים אין אבל
ולמוצאו "לחפשו" צורך שיש כך עשו, ישובי בתוך

עשו. ישובי

תולדות על בפסוקים מסופר מובן: אינו מכך, ויותר
לפני מלכו... "אשר אדום למלכי עד וישובם, ואלופיו עשו

ישראל" לבני מלך לתקופת12מלוך עד , 13ועל ,
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פרשתנו.1) ריש
לפרש"י.2) מהרי"ק ופי' חי' האורה, לבוש הרא"ם, כפי'
ואילך.3) א לו, וישלח
מ.4) שם, פרש"י
כדלקמן5) שינויים, (עם פרשתנו ריש בפרש"י הובא א, פרשתנו תנחומא

מתחלה הקב"ה נתעסק "ולמה המשל) (לפני מקדים שם בתנחומא - ד). סעיף
לכתוב הכתוב נתעסק "למה לפנ"ז למ"ש בהמשך (ובא א"ה" של ביחוסיהן
עשו בני אלופי פרשת נסמכה "לכך שמסיים מזה אבל - ע"ש) כו'", יחוסיהם
עשו יחוסי (והקדמת הפרשיות סמיכת מבאר שהמשל משמע, זו" לפרשה
לשון ועייג"כ דוקא. בפרשתנו המשל הביא [שלכן כבפנים יעקב), ליחוסי

פרשתנו]. ריש רש"י
בנוגע - בסופה) רבה (ורות יו"ד פל"ט, בב"ר נמצא אחר בסגנון המשל
שי"א אלא - הב"ר) (בשם בתחלתו דה"א בפרש"י והובא (ודוד), לאברהם

זה שפירוש רש"י) ע' לרש"י.(שה"ג
מסיים6) שבתנחומא אלא - שם) ור"ר ב"ר גם (וראה כאן בפרש"י ועד"ז

- וברש"י נח), ע"ד הזכיר (ולא ויעקב" יצחק אברהם למרגליות "כשהגיע
בפנים לקמן וראה בו". האריך אברהם אצל ומשהגיע בו.. האריך לנח "וכשבא

יא. סעיף

כאן.7) לרש"י המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר שהקשה מה ע"ד
יכול הי' לא יצחק תולדות ואלה שכתב שבשביל מפרש, לדוד במשכיל
ישובי תחילה כתב מש"ה יצחק, מתולדות ג"כ עשו שהרי בלבד יעקב עניני לפרש
המרגלית נפל יצחק תולדות שהזכיר ד"אחר להמשל, בהתאם וזהו בקיצור, עשו

- וכו'" בחול למשמש הוצרך ולפיכך עשו והיינו החול בין יעקב שהוא
מושלכת ש"המרגלית כבהמשל כלל זה שאין העיקר על נוסף אבל

רק שיכתוב מספיק יצחק תולדות ואלה שנאמר זה בשביל שהרי צע"ג העפר"
ח"ש). (ס"פ ישמעאל ותולדות קטורה בני [ע"ד יחוסו - ותולדותיו עשו
בקיצור) (אפילו לכתוב הכרח אין אבל שם)], וברש"י וירא (ס"פ נחור תולדות

.(כאן רא"ם (ראה תולדותיו ישובי ו(בפרט) עשו
ואילך.8) ח לו,
כאן.9) גו"א

כו'.10) חלק לי אין מכאן לי אלך ז: שם, וישלח רש"י ראה
כאן.11) ולבוש רא"ם וראה ב. לז, פרשתנו פרש"י
לא.12) לו, וישלח
פפ"ג,13) ב"ר שם. רש"י מפרשי כו'. שאול ובימי שם: וישלח רש"י ראה

מפרשים) (ושאר מרש"י ולהעיר שם. (ורש"י) יפ"ת ראה [אבל ובמהרז"ו ב
עה"פ. ועוד ראב"ע רשב"ם, ראה אבל ואכ"מ]. מח. כב, למ"א



טז  

" שהיו עשו מלכות"אלופי מהם ופסקה הדד ,4שמת
ותולדותיו יעקב ישובי עם "עירוב" כלל .14אין

.‚
 Â „‰  ÂÂ Â

במשל פרטים מספר על גם הסבר נדרש לכך בנוסף
ומהם: בנמשל, משמעותם את להבין כדי

ו"צרורות" "עפר" של הענינים שני הם מה ?15א)

למרגלית המלך ש"כשהגיע מודגש מדוע ב) 
  מובן לכאורה, – במרגלית" ונתעסק

בה; רק מתעסקים המרגלית, את מוצאים שכאשר מאליו,
בקיצור להכתב צריך למרגלית16והיה המלך "כשהגיע

בה" ?17התעסק

שגם ניכר, המשל בלשון מציאתמההרחבה
" – פעולההמרגלית להיות צריכה – למרגלית" ...

" ההתעסקותמיוחדת את לאפשר כדי העפר...", את
במרגלית.

.„
„‰ Â  Â

על רש"י בפירוש ישנם רבות, פעמים כאמור ועוד:
מופלאים" "ענינים מצטט18התורה שרש"י רואים וכאן –

שינויים, כמה ישנם אך המדרש, מן המשל את בפירושו
ומהם:

"ממשמש אומר הוא בעפר...", "לפשפש במקום א)
בחול ."

במקום במדרש מוזכר בכברה" "כוברו של [הפרט
בסגנון19אחר המשל כל מובא שם אבל המשל, מובא שבו

"כוברו של הפרט את רק (משם?) לוקח ורש"י אחר,
בכברה"]

"חול" של הפרטים שני את מציין רש"י גם ב)
מזכיר הוא המשל בתחילת בשינוי: אבל ו"צרורות",

המשל ובסוף בחול"), ממשמש החול... בין ("נפלה "חול"
את משליך הוא "משמצאה אומר ואיננוהוא ,"

"חול" .20מזכיר

– בשינוי ברש"י מובא שבמשל האחרון הענין גם ג)
הוא במקום"משמצאה "משליך" – הצרורות" את

"הניח".

.‰
Â Â‰Â ‰‰ Â

בסוףאינושרש"ימסביר,9המהר"ל "חול" מזכיר
את "משליך אומר אלא אלוהמשל, מילים כי ,"

לאחר מעשו" עוד דיבר "לא התורה מדוע להסביר באות
שאין עשו, ישובי כל כי יעקב, ישובי על לספר שהתחילה
שצריך כצרורות, הם יעקב, ישובי למען צורך בהם

;21להשליכם

המאוחרים עשו לישובי כי "צרורות", נקראים הם ולכן
הצרורות, כמו יעקב, ישובי עם "עירוב" מלכתחילה אין

החול". עם רק צרורות, עם עירוב למרגליות "אין אשר

שום אין זה לפי כי לכאורה, מובן אינו זה פירוש אבל
העובדה כי הצרורות", את "משליך של בענין חידוש
בעשו" עוד דיבר לא מיעקב לדבר הכתוב שהתחיל ש"אחר
"ממשמש שהוא ברור כי המשל, בתחילת כבר מובנת

" רק המרגלית"בחול" את ,22שמוצא

שכבר זה, פירוש לפי יוצא לכך מציאתובנוסף לפני
אינה היא כי הצרורות, בין לחפשה צורך אין המרגלית
שרק נראה, רש"י מלשון אבל מלכתחילה. בה מעורבת

"היא מציאתה ולפני הצרורות", את משליך הוא
בתוך מושלכת המדרש: בלשון כמפורש בם, מעורבת

ובצרורות. בעפר לפשפש הצרורות... ובתוך העפר

.Â
 Â"Â ‰  Â

הוא: הנ"ל לכל ההסבר

ובניו יעקב התיישבות רק איננה יעקב ישובי תכלית
"עד עשו, אל יעקב כדברי אלא, ישראל, ארץ – בארצם

שעירה" אדוני אל אבוא רש"י,23אשר כפירוש כלומר, .
ועלו המשיח... "בימי המטרה ציון24קיום בהר מושיעים

עשו". הר את לשפוט
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זרעו14) שנתיישבו מה הוא יעקב ישיבת שעיקר שם: חיים מים בבאר
- כו' אדום מלכי תחלה שימליך כ"א א"א הי' וזה מלכותם ותנשא בארצם

דבריו. הסביר לא אבל
(15.20 הערה לקמן ראה
(16.5 הערה דלעיל ור"ר הב"ר לשון
רש"י.17) בלשון הרא"ם הערת ע"ד
א).18) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
כו'").19) וכבר מכברות ("הביא שם ב"ר
והוא20) בכברה, לכוברו שאפשר הדק הוא שהחול מתרץ, לדוד במשכיל

וצרורות וכו'", הוליד פ' רק בהם כתוב שאין לצדיק הקודמים דורות על "משל

מש גם שצריך המרגלית עם למעלה שנשאר הגס החול לבררהוא כדי מוש
"קצת שצריך אבותיו בתולדות הנכללים הצדיק אחי שהם והנמשל המרגלית,

" מדייק שרש"י מזה :(7 הערה הנ"ל על (נוסף אבל ע"ש. אתביאור",
מהחול, להמרגלית) (בשייכותם יותר גרועים הם שהצרורות משמע, הצרורות",

ה). סעיף בפנים לקמן (שהובא הגו"א וכפי' הצרורות, ענין תוכן כפשטות
כאן.21) בלבוש תי' ועד"ז
רש"י.22) לשון
יד.23) לג, וישלח
בסופו.24) עובדי'

  

משל באמצעות להסביר חז"ל באים זאת ואת
כשלעצמם, יעקב ישובי על רק כאן מדובר אין המרגלית:

שהם לומר מתאים אין עשושעליהם ישובי בתוך

יעקב צריך שאליה המושלמת המטרה על אלא ותולדותיו,
אבוא... – באמצעותלהגיע רק מושג זה דבר ;

שיא ולפיכך, (כדלהלן), ותולדותיו עשו ישובי עם העבודה
עשו. בתוך טמון יעקב של השלימות

ותולדותיו, עשו ישובי את התורה מונה מדוע יובן בכך

כי – שאול בימי שהיה הדר, למלך עד אדום, מלכי את
ה' משיח היה ידו25שאול על מתממש היה זכו, ואילו ,

עשו". הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו היעוד

.Ê
 Ë   

"עפר" – שבמשל הענינים שני של גם ההסבר זהו
שני יש עשו", הר את "לשפוט של בענין כי – ו"צרורות"

ומשפט: ל"בירור" אופנים

שבו האופן כפיא) לבוא, לעתיד עשו ויזדכך

לטוב שייהפכו אומות למספר כנאמר26שיארע "אז27,
לעבדו...", כולם... לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך

חז"ל במאמר הוא28וכנרמז וחזיר ליטהר", חזיר "עתיד

אדום למלכות .29רמז

צורך יהיה גמור רע שהוא שבעשו החלק את ב)
כנאמר לחלוטין, ובית30ולהשמיד אש יעקב בית "והיה

לקש... עשו ובית להבה יוסף   ..."

עפר של הענינים לשני דומים אלו אופנים שני

כבענינינו, ומסתיר, שמעלים דבר הוא עפר וצרורות:
מוחלט, רע זה אין אך המרגלית; את מסתיר שהעפר

כקליפה תועלת, ממנו להפיק ואפילו לטוב, להפכו ואפשר
הפרי את "ועמדו31השומרת לבוא לעתיד שיהיה (וכפי

צאנכם" ורעו תועלת,32זרים שום אין הצרורות מן ואילו ;(

דבר הם להיפך, אם בגמראכי הנפוץ לגבי33(כביטוי
להשמידו. שצריך בהמה), נזקי

.Á
 Ê    

"ורב ההבטחה תקויים כאשר לשלימות, מגיע יעקב
צעיר" עשו".34יעבוד הר את "לשפוט באמצעות

"רב", מכונה שעשו לכך הענינים בפנימיות הסיבה
בדומה היא, צעיר", יעבוד ב"ורב תלויה יעקב 35ושלימות

שאדם לחיֿצומחֿדומםלעובדה להזדקק מוכרח
עליו, המוטל את ויקיים האדם" ש"יחיה כדי (למזונו)

של ומקורו שורשו כי – צעיר", יעבוד "ורב לגבי וכך
שמוסבר כפי הבכור), הוא (ולכן יעקב משורש נעלה עשו

וחסידות קבלה ב"עולם36בספרי הוא עשו של ששורשו ,
יעקב. דרגת – התיקון" מ"עולם הנעלה התהו",

הקדושה ניצוצות את יעקב "מברר" "תהו"שלוכאשר
גםאצלהנמצאים מתעלה לשורשם, אותם ומעלה עשו,

הואיעקב, שלימותו.ובכך לשיא מגיע

בארץ מלכו "אשר המלכים למניית נוספת סיבה זוהי
בכך כי – בתורה לבניֿישראל" מלך מלך לפני אדום
"בירורו" באמצעות יעקב מגיע שאליה ההתעלות נרמזת

כידוע עשו. ב"מלכין37של הוא אדום מלכי של ששורשם ,
"מלכו הם ולכן דתהו", לבניקדמאין מלך מלך

יותר. נעלה שורשם כי ישראל",

.Ë
"  Á

הגלות: בתקופת ישראל לבני ההוראה וזוהי

גלות האחרונה, הזו הגלות ובמיוחד – לגלות הירידה
את "לברר" כדי היא – ותולדותיו") עשו "(ישובי אדום

הגשמיים שבדברים להתעלות38הניצוצות המביא דבר ,
הנעלה מ"תהו", הם הניצוצות כי – לשורשה מעל הנשמה

שב"תיקון". הנשמה משורש

המושלכת המרגלית במשל נרמזת זו רוחנית עבודה
ובצרורות: בעפר

לעפר שנפל הקדושה לניצוץ משל היא המרגלית
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יא.25) שם, ז. כד, .ש"א
פ"ג.26) בניך וכל ד"ה ראה לקו"ת בכ"ז ראה
ט.27) ג, צפני'
(28.175 ע' חי"ב לקו"ש וראה שם. בלקו"ת ונסמן הובא
שמיני.29) ס"פ (ועוד) לד.ויק"ר כו, תולדות רש"י וראה .
ל,30) ויצא רש"י וראה פרשתנו. ריש ישן ברש"י הובא יח. א, עובדי'

כה.
ובכ"מ31) קעו. ע' תרנ"ט סה"מ ערב. ע' נשא אוה"ת ב. יט, של"ה ראה

כקדימת הוא ליעקב עשו שקדימת ולהעיר גדול). שמש ב: נט, סנהדרין (וראה

עת"ר סה"מ שס. ע' בשלח אוה"ת וישלח. ס"פ להאריז"ל (ל"ת לפרי הקליפה
ועוד). סג. ע'

ה.32) סא, ישעי'
ועוד.33) במשנה. רפ"ב ב"ק
כג.34) כה, תולדות
ובכ"מ.35) ב. יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א ראה
וישלח.36) ר"פ ותו"ח תו"א .ראה
סע"א.37) קכח, זח"ג ג"כ ראה
(38.80 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה ועוד. ב. קיז, שם לך. ר"פ תו"א



יז   

משל באמצעות להסביר חז"ל באים זאת ואת
כשלעצמם, יעקב ישובי על רק כאן מדובר אין המרגלית:

שהם לומר מתאים אין עשושעליהם ישובי בתוך

יעקב צריך שאליה המושלמת המטרה על אלא ותולדותיו,
אבוא... – באמצעותלהגיע רק מושג זה דבר ;

שיא ולפיכך, (כדלהלן), ותולדותיו עשו ישובי עם העבודה
עשו. בתוך טמון יעקב של השלימות

ותולדותיו, עשו ישובי את התורה מונה מדוע יובן בכך

כי – שאול בימי שהיה הדר, למלך עד אדום, מלכי את
ה' משיח היה ידו25שאול על מתממש היה זכו, ואילו ,

עשו". הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו היעוד

.Ê
 Ë   

"עפר" – שבמשל הענינים שני של גם ההסבר זהו
שני יש עשו", הר את "לשפוט של בענין כי – ו"צרורות"

ומשפט: ל"בירור" אופנים

שבו האופן כפיא) לבוא, לעתיד עשו ויזדכך

לטוב שייהפכו אומות למספר כנאמר26שיארע "אז27,
לעבדו...", כולם... לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך

חז"ל במאמר הוא28וכנרמז וחזיר ליטהר", חזיר "עתיד

אדום למלכות .29רמז

צורך יהיה גמור רע שהוא שבעשו החלק את ב)
כנאמר לחלוטין, ובית30ולהשמיד אש יעקב בית "והיה

לקש... עשו ובית להבה יוסף   ..."

עפר של הענינים לשני דומים אלו אופנים שני

כבענינינו, ומסתיר, שמעלים דבר הוא עפר וצרורות:
מוחלט, רע זה אין אך המרגלית; את מסתיר שהעפר

כקליפה תועלת, ממנו להפיק ואפילו לטוב, להפכו ואפשר
הפרי את "ועמדו31השומרת לבוא לעתיד שיהיה (וכפי

צאנכם" ורעו תועלת,32זרים שום אין הצרורות מן ואילו ;(

דבר הם להיפך, אם בגמראכי הנפוץ לגבי33(כביטוי
להשמידו. שצריך בהמה), נזקי

.Á
 Ê    

"ורב ההבטחה תקויים כאשר לשלימות, מגיע יעקב
צעיר" עשו".34יעבוד הר את "לשפוט באמצעות

"רב", מכונה שעשו לכך הענינים בפנימיות הסיבה
בדומה היא, צעיר", יעבוד ב"ורב תלויה יעקב 35ושלימות

שאדם לחיֿצומחֿדומםלעובדה להזדקק מוכרח
עליו, המוטל את ויקיים האדם" ש"יחיה כדי (למזונו)

של ומקורו שורשו כי – צעיר", יעבוד "ורב לגבי וכך
שמוסבר כפי הבכור), הוא (ולכן יעקב משורש נעלה עשו

וחסידות קבלה ב"עולם36בספרי הוא עשו של ששורשו ,
יעקב. דרגת – התיקון" מ"עולם הנעלה התהו",

הקדושה ניצוצות את יעקב "מברר" "תהו"שלוכאשר
גםאצלהנמצאים מתעלה לשורשם, אותם ומעלה עשו,

הואיעקב, שלימותו.ובכך לשיא מגיע

בארץ מלכו "אשר המלכים למניית נוספת סיבה זוהי
בכך כי – בתורה לבניֿישראל" מלך מלך לפני אדום
"בירורו" באמצעות יעקב מגיע שאליה ההתעלות נרמזת

כידוע עשו. ב"מלכין37של הוא אדום מלכי של ששורשם ,
"מלכו הם ולכן דתהו", לבניקדמאין מלך מלך

יותר. נעלה שורשם כי ישראל",

.Ë
"  Á

הגלות: בתקופת ישראל לבני ההוראה וזוהי

גלות האחרונה, הזו הגלות ובמיוחד – לגלות הירידה
את "לברר" כדי היא – ותולדותיו") עשו "(ישובי אדום

הגשמיים שבדברים להתעלות38הניצוצות המביא דבר ,
הנעלה מ"תהו", הם הניצוצות כי – לשורשה מעל הנשמה

שב"תיקון". הנשמה משורש

המושלכת המרגלית במשל נרמזת זו רוחנית עבודה
ובצרורות: בעפר

לעפר שנפל הקדושה לניצוץ משל היא המרגלית
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יא.25) שם, ז. כד, .ש"א
פ"ג.26) בניך וכל ד"ה ראה לקו"ת בכ"ז ראה
ט.27) ג, צפני'
(28.175 ע' חי"ב לקו"ש וראה שם. בלקו"ת ונסמן הובא
שמיני.29) ס"פ (ועוד) לד.ויק"ר כו, תולדות רש"י וראה .
ל,30) ויצא רש"י וראה פרשתנו. ריש ישן ברש"י הובא יח. א, עובדי'

כה.
ובכ"מ31) קעו. ע' תרנ"ט סה"מ ערב. ע' נשא אוה"ת ב. יט, של"ה ראה

כקדימת הוא ליעקב עשו שקדימת ולהעיר גדול). שמש ב: נט, סנהדרין (וראה

עת"ר סה"מ שס. ע' בשלח אוה"ת וישלח. ס"פ להאריז"ל (ל"ת לפרי הקליפה
ועוד). סג. ע'

ה.32) סא, ישעי'
ועוד.33) במשנה. רפ"ב ב"ק
כג.34) כה, תולדות
ובכ"מ.35) ב. יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א ראה
וישלח.36) ר"פ ותו"ח תו"א .ראה
סע"א.37) קכח, זח"ג ג"כ ראה
(38.80 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה ועוד. ב. קיז, שם לך. ר"פ תו"א
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גשמיים:39וצרורות דברים של סוגים שני שהם ,

את מסתירים שרק גשמיים דברים על מורה "עפר"

לזככם בעבודתו יכול והיהודי הקדושה, ניצוצות
לשורשם; ולהעלותם

איֿ אשר עד לחלוטין, שרעים דברים הם "צרורות"

עבודה ידי (על הקדושה ניצוץ את בהם לגלות אפשר
מוחלט40רגילה בהעלם אצלם, קיים הוא כי אם ,(41–

יש אלו .42ולהרחיקדברים

ההתעסקות לפני למרגלית", ש"הגיע... לאחר וגם

" של בפעולה צורך יש להוכיחעמה, – העפר..." את
חשיבות שום אין ה"מרגלית") (ללא הגשמיים שלדברים

בם ומתעסקים ניצוצותעצמאית, את להוציא כדי

שבהם. הקדושה

עצם על העפר..." את "הניח של הפעולה משפיעה לכן

לדברים חשיבות מייחסים כאשר המרגליות: הוצאת
כי כראוי, הניצוצות את מהם לברר איֿאפשר הגשמיים,

בדרגת לירידה גורמת בהם ההתעסקות להיפך, אם

.43הנשמה

הגשמיים הצרכים וכל והשתיה האכילה כאשר רק

שבהם והצרורות העפר הנחת – "מניח" של באופן נעשים
להתעלות ולהביא כראוי, הניצוצות את לברר ניתן –

הנשמה.

.È
È È ÈÈÈ 

הרומזים רש"י, שבפירוש השינויים יובנו כך
תורה): של (יינה ה"בירורים" שבעבודת

ה"צרורות" מן (ולא ה"חול" מן היא הבירור עבודת עיקר
צריך ולכן הרגילה), בדרך מרגלית להוציא אפשר אי שמהם

לחפש למשש, צריך בחול": ממשמש "אדם להיות תחילה

היא ששם בצרורות, ולא "בחול", – נמצאת שהמרגלית במקום
ל"בי ניתנת רור".איננה

ל" צריך מכן בחוללאחר (שהיו הניצוצות את "

– בכברה" "כוברו – ורע) טוב ביןהמעורב מוחלטת
הקדושה. ניצוץ – המרגלית הפרדת לרע, הטוב

את משליך הוא "משמצאה באזהרה רש"י מסיים ולבסוף
צריך – מידו" נקראהצרורות וכאן – המופרד הרע את

:"צרורות" בשם המבורר

לא עוד הדבריםכל הרי הרע, מן הטוב את
לאחר אבל האלקי; הניצוץ העלם – חול בבחינת הם הגשמיים

בכברה", החולש"כוברו נעשה ואז הרע, מן הטוב
אותם44לצרורות להשליך שצריך טוב45, כלל בהם אין כי ,

מוחלט. רע אלא וקדושה,

הזיכוך היא: האדם של הרוחנית בעבודה הדברים כוונת
,ההנחה ברורה כאשר רק להיעשות יכול הגשמיות של

מוצאים כאשר מיד לכן, ואשר – חשיבות שום אין עצמה שבה
ניצוצות (לולא והם – העפר..." את "הניח המרגלית, את

אלא אינם שבהם) "הקדושה הוא לפיכך, .את
הוא כך ורק המרגלית את מוצא שהוא לאחר מיד הצרורות",

חז"ל (כמאמר המרגלית", –46"נוטל זרק קליפתו אכל תוכו :
זרק). קליפתו עם קשור אכל תוכו

.‡È
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עלֿידי בעיקר החלה הניצוצות" "בירור של העבודה
תורה47יעקב למתן ההכנה החלה שבאמצעותו כשם48, ,

תורה למתן ההכנה שהיא – מצרים גלות החלה 49שבפשטות,

למצרים. ובניו יעקב בירידת –

בחינת ו"המשכת" השראת הוא תורה שבמתן החידוש
מתאפשר כך עלֿידי ורק העולמות, מן שלמעלה האלקות
לגבי כי הצרורות". את "משליך של באופן מושלם, "בירור"
כל מקום העולם תופס העולם, בתוך ה"מלובש" האלקי האור
הדברים אין הצרורות" את "משליך של בעבודה ואילו שהוא,
האלקי האור עלֿידי רק מקום. לתפוס כלל צריכים הגשמיים
מקום, כלל תופס העולם אין שלגביו לעולמות, שמעל

בשלימותה. זו עבודה מתאפשרת

דוקא המרגלית משל את מביא שרש"י לכך הסיבה זוהי
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שם.39) פל"ט לב"ר מהרז"ו פי' גם ראה
ואילך).40) א קצא, דרמ"צ (ראה נסיונות או תשובה ע"י מלבד
שעד.41) פרק ח"ב תער"ב המשך קג. ע' עת"ר סה"מ בכ"ז ראה
ד.42) ו, שה"ש לקו"ת ראה
עב,43) בלק ג. כו, נשא לקו"ת (ראה התפלה קודם לאכול האיסור ע"ד

ועוד). ד. עט, פינחס א.
בפ"ע.44) והשמרים בפ"ע צלול היין ונשאר יין כשמבררין ע"ד

הטומאה45) רוח "ואת שיהי' הבירורים בגמר לעת"ל מןע"ד
ב). יג, (זכרי' הארץ"

ב.46) טו, חגיגה
ואילך.47) 89 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ע"ש.48) יעקב, ע"י (דמ"ת) הזווג עיקר א: קכו, ח"ש אוה"ת ראה
ובכ"מ.49) א. עד, תו"א ראה

  

ואברהם50בפרשתנו נח אצל ולא יעקב, אצל למרות,51, כי .
את "בירר" – הניצוצות בירור נעשה ובאמצעותם אצלם שגם

אברהם גם וכך שלפניו, הדורות עבודה52עשרת זו היתה לא –
גם המרגלית". ונוטל מידו הצרורות את "משליך של באופן

קיימת מציאות העולם נשאר ה"בירור" .53לאחר

הדורות עשרת של הענין את רש"י מציין אףֿעלֿפיֿכן אך
לרמוז, כדי למרגלית...", ל"משל בקשר אברהם, ושל נח של
ה"בירור" התאפשר ואברהם, נח של עבודתם לאחר שרק

יעקב: עלֿידי

השייכים הענינים את "בירר" עבודתנח לפני כי ,
חמס" הארץ "מלאה היה עולם54נח שיהיה לכך הביא ונח ,
חדש" עולם "ראה – נח55כתיקונו עם הברית נכרתה (ולפיכך

ישבותו" לא הארץ... ימי כל "עוד – העולם קיום );56בענין

גילוי היה אבינו אברהם של בעולם,חידושו
עולם" אֿל ה' בשם שם גם57"ויקרא היה שזה לומר ויש ,

מפני יעשה לא נח בני מצוות שבע שקיום כך לידי בהביאו
הקדושֿ ציוה שכך מפני אלא האנושי, השכל מחייב שכך

.58ברוךֿהוא

אחרֿכך היה יכול אלו ענינים שני באמצעות ורק
שהביאה תורה, למתן ההכנה – יעקב של ה"בירור" להתאפשר

אלקות גילוי התאפשרלידי זאת שבאמצעות לעולם,
העולם. של מושלם בירור


      

צריכה יהודי כל של הניצוצות" "בירור שעבודת כשם
כך הצרורות", את משליך הוא "משמצאה של באופן להיות

ישראל: כלל לגבי גם הוא

עם עלֿידי הניצוצות בירור לשם הוא הגלות ענין כל
גלות לגבי ככתוב ומקומותיה, הגלות תקופות בכל ישראל

גדול" ברכוש יצאו ש"ואחריֿכן היא59מצרים, והכוונה –
משם. הוציאו שהם הקדושה לניצוצות

מיד – מצרים גלות תקופת הסתיימה כאשר מיד לפיכך,
עין כהרף משם יצאו – המרגלית את מצאו כבר כי60כאשר .

הסתיים, כבר השעבוד הרי החיפזון? מה לשם לכאורה,
להישאר לא ומדוע הארץ, מיטב גושן, בארץ דרו ובניֿישראל
בירור עבודת של סדרה שזהו אלא, גושן? בארץ מה זמן עוד
את להשליך יש המרגליות, מציאות עם מיד הניצוצות:

הצרורות.

האחרונה, הגלות מן הגאולה הבירורים, סיום לגבי גם וכך
נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי – אדום –61גלות

" הרי הזמן, מגיע כאשר נגאלין"שמיד בני62הן כל ,
אשר... ל"ארץ משיח עם ויבואו הארצות, מכל ייצאו ישראל

בה" אלקיך ה' בקרוב63עיני והשלמה האמיתית בגאולה ,
ממש.
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יצחק50) אברהם למרגליות "כשהגיע בהנמשל שמסיים בתנחומא וגם
(ולא דוקא בפרשתנו המשל הביא מ"מ - הבאה.ויעקב" הערה וראה לך). בפ'

אברהם.51) גבי לך בפ' אחר) בסגנון שהוא (אף המשל הביא שם בב"ר
וראה א). ט, (ע"ז תורה ב"א של התקופה הותחלה מאברהם (א) ולהעיר:
הובא לא שם (ב) ובכ"מ. בתחלתו. ענגל) (להר"י האוצר בית שם. אוה"ת

ד" הענין  העפר את "הניח רק כתב שם בתנחומא (וגם "
בפנים). כנ"ל כו'",

לך.52) לפ' א' שיחה לעיל ראה
(בהגהות).53) כאן לפרש"י טוב דבק גם ראה
נח.54) ר"פ

וש"נ.55) ח. פ"ל, ב"ר
תרנ"ד.56) תר"ל, ברית כורת אנכי הנה ד"ה בארוכה וראה כב. ח, נח

ועוד.
לג.57) כא, וירא
ספ"ח.58) מלכים הל' מרמב"ם להעיר
ואילך.59) 77 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה יד. טו, לך
מא.60) יב, בא ורש"י מכילתא
טו.61) ז, מיכה
ה"ה.62) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
יב.63) יא, עקב



יט   

ואברהם50בפרשתנו נח אצל ולא יעקב, אצל למרות,51, כי .
את "בירר" – הניצוצות בירור נעשה ובאמצעותם אצלם שגם

אברהם גם וכך שלפניו, הדורות עבודה52עשרת זו היתה לא –
גם המרגלית". ונוטל מידו הצרורות את "משליך של באופן

קיימת מציאות העולם נשאר ה"בירור" .53לאחר

הדורות עשרת של הענין את רש"י מציין אףֿעלֿפיֿכן אך
לרמוז, כדי למרגלית...", ל"משל בקשר אברהם, ושל נח של
ה"בירור" התאפשר ואברהם, נח של עבודתם לאחר שרק

יעקב: עלֿידי

השייכים הענינים את "בירר" עבודתנח לפני כי ,
חמס" הארץ "מלאה היה עולם54נח שיהיה לכך הביא ונח ,
חדש" עולם "ראה – נח55כתיקונו עם הברית נכרתה (ולפיכך

ישבותו" לא הארץ... ימי כל "עוד – העולם קיום );56בענין

גילוי היה אבינו אברהם של בעולם,חידושו
עולם" אֿל ה' בשם שם גם57"ויקרא היה שזה לומר ויש ,

מפני יעשה לא נח בני מצוות שבע שקיום כך לידי בהביאו
הקדושֿ ציוה שכך מפני אלא האנושי, השכל מחייב שכך

.58ברוךֿהוא

אחרֿכך היה יכול אלו ענינים שני באמצעות ורק
שהביאה תורה, למתן ההכנה – יעקב של ה"בירור" להתאפשר

אלקות גילוי התאפשרלידי זאת שבאמצעות לעולם,
העולם. של מושלם בירור


      

צריכה יהודי כל של הניצוצות" "בירור שעבודת כשם
כך הצרורות", את משליך הוא "משמצאה של באופן להיות

ישראל: כלל לגבי גם הוא

עם עלֿידי הניצוצות בירור לשם הוא הגלות ענין כל
גלות לגבי ככתוב ומקומותיה, הגלות תקופות בכל ישראל

גדול" ברכוש יצאו ש"ואחריֿכן היא59מצרים, והכוונה –
משם. הוציאו שהם הקדושה לניצוצות

מיד – מצרים גלות תקופת הסתיימה כאשר מיד לפיכך,
עין כהרף משם יצאו – המרגלית את מצאו כבר כי60כאשר .

הסתיים, כבר השעבוד הרי החיפזון? מה לשם לכאורה,
להישאר לא ומדוע הארץ, מיטב גושן, בארץ דרו ובניֿישראל
בירור עבודת של סדרה שזהו אלא, גושן? בארץ מה זמן עוד
את להשליך יש המרגליות, מציאות עם מיד הניצוצות:

הצרורות.

האחרונה, הגלות מן הגאולה הבירורים, סיום לגבי גם וכך
נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי – אדום –61גלות

" הרי הזמן, מגיע כאשר נגאלין"שמיד בני62הן כל ,
אשר... ל"ארץ משיח עם ויבואו הארצות, מכל ייצאו ישראל

בה" אלקיך ה' בקרוב63עיני והשלמה האמיתית בגאולה ,
ממש.
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ליקוטים מתורת לוי יצחקכ              
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B  ∑ּבדר ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּׁשּוביקצרה, ל ּפרׁש החֹורי, את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא לפרׁש וחׁשּובים ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ּבדר ותֹולדֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻיעקב
ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ּדֹורֹות ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבעׂשרה
וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאברהם

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד יעקב",(ּבכברה "וּיׁשב אחר: ּדבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּפׁשּתני

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל להבהראה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ּוכתיב: יֹוסף", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

יׁשן ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו יייייייי.)ּובית אוראוראוראור ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

      ¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©¤§¥³¨¨Æ¨¨̧
       Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬
       ¦§¨−§¥´¨¦®©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨¨−¤£¦¤«

 ˙B ‰‡∑יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַֹ
למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: סּבה יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוגלּגּוליהם
יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזהּו

ּדברים: ּכּמה מּפני אּלאּביֹוסף לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל יֹוסףאחת, ׁשל איקֹונין זיו וׁשהיה ּברחל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מבּקׁשיםּדֹומה אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל לֹו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה וכן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻלהרגֹו,
אּלא הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב .מבּקׁשים ‡‰∑ּבעיניו,ׁש ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ¿««ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפה נראה ׁשּיהיה ‰‰.ּכדי a˙‡∑מקרבן והּוא אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל .ּכלֹומר, ְְְִִֵֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

‰ Ì˙ac˙‡∑ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה ּומזלזליןּכל החי, מן אבר אֹוכלין ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה לאה, ּבני ∆ƒ»»»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות עּזים"ּבבני ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חי אכלּוהּו ולא העריֹותּבמכירתֹו ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': לאחיהם ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ּבהם∑Ì˙ac.ׁשּסּפר לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ּכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹƒ»»ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מסּפר היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים יׁשנים(שיר ׂשפתי .""ּדֹובב ְֵַָָָָƒ»ְְְִִֵֵֵ

        

יייי לללל רררר עליועליועליועליו (ב לז, (רש"י ל ליב יב ל ר י י ל זר  לר ר י ,רל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
 ל  רי  רי יב  ז רי ל  י ,יר י ריל י ל ירי ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹרי
,לי יב י רי  י יב  יל רי ל לר י לר, י  "ב  בי  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

‡‰א ˙˙B ‡‡a  ˙ƒ≈«¬…¿«¿»»¬ƒ
ÔÎc ‡‡a¿«¿»ƒ¿»«
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B.א)  הצר לּמה לדעת צרי «≈∆«¬…¿ְִַַַָָָָֻ
ּבּפרׁשה אמר ּכבר ׁשהלא זה ּפסּוק ְֲֶֶַַַָָָָָָֹלֹומר
חברֹון היא וגֹו' יעקב וּיבא כ"ז) (ל"ה ְְֲִֶֶֶַַַָֹֹהּקֹודמת
ׁשּלא עֹוד וכל ויצחק אברהם ׁשם ּגר ְְְְֲִֶֶַָָָָָָֹאׁשר
קנה ׁשם ּכי אני יֹודע ׁשּיצא הּכתּוב ֲִִִֵֶַַַָָָָָָיֹודיע

לֹומר ּכפל לּמה לדעת צרי עֹוד ארץיׁשיבתֹו. ְִִֶֶַַַַָָָָָָ
הּמקֹום ליחד ואם ּכנען, ּבארץ אביו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמגּורי
הּוא ּכי להֹודיע ואם ּבחברֹון, לֹומר לֹו ְְְְִִִֶַַָָהיה
ּבּפרׁשה אמר ּכבר הלא אביו מגּורי ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹארץ

ויצחק: אברהם ׁשם ּגר אׁשר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָהּקֹודמת
ÔÎ‡הּקֹודמת ּבּפרׁשה לֹומר ׁשּקדם להיֹות »≈ְִֶֶֶַַַַָָָָ

ׂשעיר הר את ירׁש אחיו עׂשו ּכי ְִִִִֵֵֶַַַָָָוהֹודיע
ירּוׁשת להֹודיע הּכתּוב על חל אביו זכּות ְְְִִִַַַַַָָָֹמּכח
מּדת להֹודיע נתּכוין וגו' וּישב ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹיעקב.
הגם ּבגרּות אּלא ּבארץ התנהג ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹטּובֹו
לֹומר ּדקּדק והאדֹון ירּוׁשתֹו ירׁש ׁשעׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשראה
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו הארץ את ּביחּוד לֹו ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאליו
אּתנּנה, ל ּבּפסּוק י"ב) (ל"ה הּקֹודמת ְְֶֶֶֶַַַָָָָָּבּפרׁשה

מתּגֹורר והיה רׁשם ּבֹו עׂשה לא כן ּפי על ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאף
ּפרּוׁש ּכנען ּבארץ אביו, ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּבגרּות
ּכנען. ארץ אּלא לֹו לא ּכארץ ּבּה מתנהג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

B‡מֹורׁשה לֹו הּנּתנת ּכנען ארץ הגםׁשהיא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיאמר
ׁשּנתּגל עד ּבּה ּגר היה כן ּפי על ּגלּואף ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אּלה אֹומרֹו והּוא יֹוסף, ּתלדֹות ידי על ְְְְְִֵֵֵֶַַָֹהּדברים
וירדּו למצרים ונמּכר וגֹו' יֹוסף יעקב ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָֹֹּתלדֹות
לקּים הּמבטיח אֹותם והעלה מצרים ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבֹותינּו

נחלתם: וירׁשּו הארץ אל ְְְֲֶֶַַָָָָָָָהבטחתֹו

חנוכה - מאמרי חז"ל

מצות חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין, נר לכל אחד 
ואחד1.

מצות חנוכה — היא במלכות, בחינת אחור. לכן די 
בנר אחד לכל בני הבית, כי הבחינות שבאחור הן כולן 

יחד.
נר  צריך  לכן  פנים.  בחינת  בז"א,  הוא   — מהדרין 
לכל אחד, כי בפנים, לשון רבים, כל בחינה היא בפני 

עצמה2.
שהיה  שבאפוד,  ואפוד,  בחושן  שמצינו  וכפי 
חקוקים  כל שמות השבטים  היו  גדול,  הכהן  מאחורי 
על מין אבן אחת, שוהם3. ובחשן, שהיה על לבו, בצד 
מין אבן בפני עצמה,  על  היה כל שבט חקוק  הפנים, 

שהיו י"ב מיני אבנים4.
)הערות לזהר א עמ' ריד(

והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון 
הלל  ובית  והולך.  פוחת  ואילך  מכאן  שמונה,  מדליק 
אומרים, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף 

והולך.

מצות חנוכה — מלכות.
מהדרין — ז"א.

מהדרין מן המהדרין — חכמה ובינה.
הוי"ה  גימטריא   - שבנ"ר5  היחודים  ג'  כנגד  )והן 
אדנ"י,  הוי"ה  גבורה,  אלקי"ם,  הוי"ה  בינה,  אהי"ה, 

מלכות6(.
מצד   — והולך  פוחת  אומרים  גבורה,  שמאי,  בית 

בינה, מקור הגבורה.
מצד   — והולך  מוסיף  אומרים  חסד,  הלל,  בית 

חכמה, מקור החסד.
)הערות לזהר א עמ' ריד(

1( שבת כא, ב.
2( וכמו שהוא באדם למטה, שבפנים יש התחלקות אברים, מה שאין כן 

בעורף )תורת מנחם תפארת לוי יצחק בראשית עמ' רנב(.
3( תצוה כח, ט.

4( שם פסוק יז-כ.
5( פרי עץ חיים שער חנוכה פ"ד.

6( ויש להוסיף ממה שמבואר בדרושי חנוכה )תורה אור מקץ ביאור 
לד"ה רני ושמחי הראשון( שישנן שלש בחינות – בתי )מלכות(, אחותי 
)גבורה(, אמי )בינה(, והכל נרמז בנ"ר חנוכה, הרומז ליחוד שם הוי' 
עם השמות אהי' אלקים ואדני, השייכים לבינה גבורה ומלכות )תורת 

מנחם תפארת לוי יצחק בראשית עמ' רמא(.

נר חנוכה משמאל, מזוזה מימין7.

והם  גימטריא שבע פעמים אד"ם,   — נ"ר  מזוז"ה 
התיקון לשבירת הכלים, שעיקר השבירה היתה בז"א 
שיהיה  הוא,  והתיקון  התהו.  עולם  מלכי  ז'  ומלכות, 
יחוד ז"א ומלכות, לא כמו בתהו, שהיה לתהו בראה, 
ההיפך של לשבת יצרה8, ומפני זה לא נתקיימו מלכי 

תהו.
מזוזה — היא יחוד זו, נוקבא, עם זה, דכר )והמ"ם 
יצירת  קודם  יום  ארבעים  רז"ל9  שאמרו  למה  רומזת 
לפלוני,  זו,  פלוני,  בת  ואומרת  יוצאת  קול  בת  הולד 

זה(.
אלקי"ם,  הוי"ה  אהי"ה,  הוי"ה  גימטריא   — נ"ר 
ונוקבא  )הוי"ה(  דכר  יחוד  שהוא  אדנ"י10,  הוי"ה 

)אהי"ה, אלקים, אדני(.
אותיות  י"ג  יש  ואדני(  אלקים  )אהי"ה  ובנוקבין 
)שלש פעמים  בדכורין  ז"ו.  אותיות  הוא  ובמזוזה   —

הוי"ה( יש י"ב אותיות — ובמזוזה הוא אותיות ז"ה.
שביחודי  אתוון  כ"ה  הוא   — כ"ה  חנו  וחנוכה, 

השמות הללו.
)הערות לזהר א עמ' רמא(

מזוז"ה, גימטריא אדנ"י, אותיות דינא — דוחה את 
כתיב11  זה  והוא השם שדי שבמזוזה, שעל  המזיקים. 

והיה שדי בצריך.
נר חנוכה, שמן חתום בחותמו של כהן גדול — הוא 

המשכת והארת אור התורה, בחינת חסד.
דרך  הוא  בשמאל,  חנוכה  ונר  בימין  שמזוזה  ואף 
יש  או  בהיפך.  הוא  יציאה  דרך  אבל  הבית,  אל  ביאה 
לומר, שהוא על דרך אחליפו דוכתייהו12, אור הגבורה 

בכלי החסד ואור החסד בכלי הגבורה.
)הערות לזהר א עמ' רלט(

7( שבת כב, א.
8( ישעיה מה, יח.

9( סוטה ב, א.
10( פרי עץ חיים שער חנוכה פ"ד.

וראה לקוטי שיחות חי"ט עמ'  11( איוב כב, כה. שער הכללים פ"ג. 
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12( זח"א פו, ב.
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B  ∑ּבדר ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּׁשּוביקצרה, ל ּפרׁש החֹורי, את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא לפרׁש וחׁשּובים ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ּבדר ותֹולדֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻיעקב
ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ּדֹורֹות ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבעׂשרה
וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאברהם

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד יעקב",(ּבכברה "וּיׁשב אחר: ּדבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּפׁשּתני

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל להבהראה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ּוכתיב: יֹוסף", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

יׁשן ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו יייייייי.)ּובית אוראוראוראור ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
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 ˙B ‰‡∑יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַֹ
למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: סּבה יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוגלּגּוליהם
יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזהּו

ּדברים: ּכּמה מּפני אּלאּביֹוסף לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל יֹוסףאחת, ׁשל איקֹונין זיו וׁשהיה ּברחל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מבּקׁשיםּדֹומה אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל לֹו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה וכן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻלהרגֹו,
אּלא הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב .מבּקׁשים ‡‰∑ּבעיניו,ׁש ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ¿««ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפה נראה ׁשּיהיה ‰‰.ּכדי a˙‡∑מקרבן והּוא אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל .ּכלֹומר, ְְְִִֵֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

‰ Ì˙ac˙‡∑ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה ּומזלזליןּכל החי, מן אבר אֹוכלין ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה לאה, ּבני ∆ƒ»»»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות עּזים"ּבבני ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חי אכלּוהּו ולא העריֹותּבמכירתֹו ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': לאחיהם ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ּבהם∑Ì˙ac.ׁשּסּפר לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ּכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹƒ»»ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מסּפר היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים יׁשנים(שיר ׂשפתי .""ּדֹובב ְֵַָָָָƒ»ְְְִִֵֵֵ

        

יייי לללל רררר עליועליועליועליו (ב לז, (רש"י ל ליב יב ל ר י י ל זר  לר ר י ,רל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
 ל  רי  רי יב  ז רי ל  י ,יר י ריל י ל ירי ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹרי
,לי יב י רי  י יב  יל רי ל לר י לר, י  "ב  בי  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
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B.א)  הצר לּמה לדעת צרי «≈∆«¬…¿ְִַַַָָָָֻ
ּבּפרׁשה אמר ּכבר ׁשהלא זה ּפסּוק ְֲֶֶַַַָָָָָָֹלֹומר
חברֹון היא וגֹו' יעקב וּיבא כ"ז) (ל"ה ְְֲִֶֶֶַַַָֹֹהּקֹודמת
ׁשּלא עֹוד וכל ויצחק אברהם ׁשם ּגר ְְְְֲִֶֶַָָָָָָֹאׁשר
קנה ׁשם ּכי אני יֹודע ׁשּיצא הּכתּוב ֲִִִֵֶַַַָָָָָָיֹודיע

לֹומר ּכפל לּמה לדעת צרי עֹוד ארץיׁשיבתֹו. ְִִֶֶַַַַָָָָָָ
הּמקֹום ליחד ואם ּכנען, ּבארץ אביו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמגּורי
הּוא ּכי להֹודיע ואם ּבחברֹון, לֹומר לֹו ְְְְִִִֶַַָָהיה
ּבּפרׁשה אמר ּכבר הלא אביו מגּורי ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹארץ

ויצחק: אברהם ׁשם ּגר אׁשר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָהּקֹודמת
ÔÎ‡הּקֹודמת ּבּפרׁשה לֹומר ׁשּקדם להיֹות »≈ְִֶֶֶַַַַָָָָ

ׂשעיר הר את ירׁש אחיו עׂשו ּכי ְִִִִֵֵֶַַַָָָוהֹודיע
ירּוׁשת להֹודיע הּכתּוב על חל אביו זכּות ְְְִִִַַַַַָָָֹמּכח
מּדת להֹודיע נתּכוין וגו' וּישב ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹיעקב.
הגם ּבגרּות אּלא ּבארץ התנהג ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹטּובֹו
לֹומר ּדקּדק והאדֹון ירּוׁשתֹו ירׁש ׁשעׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשראה
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו הארץ את ּביחּוד לֹו ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאליו
אּתנּנה, ל ּבּפסּוק י"ב) (ל"ה הּקֹודמת ְְֶֶֶֶַַַָָָָָּבּפרׁשה

מתּגֹורר והיה רׁשם ּבֹו עׂשה לא כן ּפי על ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאף
ּפרּוׁש ּכנען ּבארץ אביו, ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּבגרּות
ּכנען. ארץ אּלא לֹו לא ּכארץ ּבּה מתנהג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

B‡מֹורׁשה לֹו הּנּתנת ּכנען ארץ הגםׁשהיא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיאמר
ׁשּנתּגל עד ּבּה ּגר היה כן ּפי על ּגלּואף ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אּלה אֹומרֹו והּוא יֹוסף, ּתלדֹות ידי על ְְְְְִֵֵֵֶַַָֹהּדברים
וירדּו למצרים ונמּכר וגֹו' יֹוסף יעקב ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָֹֹּתלדֹות
לקּים הּמבטיח אֹותם והעלה מצרים ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבֹותינּו

נחלתם: וירׁשּו הארץ אל ְְְֲֶֶַַָָָָָָָהבטחתֹו



כב              
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ÌÈÔa∑.זקנתֹו לעת לֹו ּדברׁשּנֹולד לֹו. מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ∆¿Àƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה י)∑ÌÈqt.אחר: ּדתמר(שבת הּפּסים" "ּכתנת ּוכמֹו ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון ִִִֵֶֶֶַָָ«ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּוליׁש ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ּולמדיניםואמנֹון. .מעאלים אוראוראוראור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ג È‡ È‰Ba Ï BÈ ˙È Ì Ï‡ÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
Èq„ ‡z Ï „ÚÂ Ï ‡‰ ÌÈ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

      

B„Ïz˙.ב) ‰l‡ב"ר) אמרּו ז"ל רּבֹותינּו ≈∆…¿ְֵַָ
וכאן וגֹו', אּלה ׁשּנאמר מקֹום ּכל י"ב) ְְֱֵֶֶֶַָָָפ'
היה לא ּכּון לזה ואם עׂשו, ּתֹולדֹות ְְִִֵֵֶַָָָָָֹּפסל
מהּפסּול והּיֹוצא עׂשו נפסל ּכבר ּכי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָצרי

ָּפסּול:
„BÚיֹוסף יעקב ּתלדֹות אֹומרֹו לדעת ְְֲִֵַַַָָֹֹצרי

(ב"ר ורז"ל ׁשבטים. עׂשרה הם ְְְֲִֵֵָָָָוהיכן
ׁשהּוא לֹומר יכּון ּכי אמרּו מהם פ"ד) ְְִֵֵֶֶַַָפ'
ארע לזה ׁשארע ּכמֹו ּכי אמרּו ּומהם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהעּקר,
וזה מהּול נֹולד וזה מהּול נֹולד זה ְְֶֶֶֶַָָָָלזה

ְֵַָמהּדרׁש:
‰‡ÈÂז"ל אֹומרם ּדר על היא הּכתּוב ּכּונת ¿≈»∆ְִֶֶַַַַָָָ

ּבׁשלוה ליׁשב אבינּו יעקב ּבּקׁש ְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ(ׁשם)
אּלה אֹומרֹו והּוא יֹוסף, ׁשל רגזֹו עליו ְְְֵֵֶֶַָָָָקפץ
עליו ּׁשעבר מה ּפרּוׁש יעקב ׁשל ְֲֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלדֹותיו
יֹוסף מכירת להֹודיע ּבא ׁשהּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמהרגז,
ּׁשּבּקׁש ּבּמה הּגֹורם יעקב הּוא יעקב ׁשל ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוצערֹו
הם ּתלדֹותיו ּובזה יעקב וּיׁשב ּדכתיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹליׁשב
האדם ּכי הּדברים, ונתּגלּגלּו וגֹו' ּבן יֹוסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלה
ּכי עליו. ּתבאנה אׁשר ּכל את לעצמֹו ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹּגֹורם
ּובפרט לּכל הּטֹוב מהאדֹון ּבא רע ּדבר ְִֵֵַַַָָָָָָֹאין

ּבֹו: וכּיֹוצא יעקב ְֲִִֵַַָֹלידידיו
„BÚמארעֹות ּכּמה ׁשעברּו ׁשהגם להֹודיע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹירצה

מעׂשו נרּדף היֹותֹו, מּיֹום יעקב על ְֱֲִִֵֵַַָָָֹרעֹות
ּבער ּכאין, ּכּלם יחׁשבּו הּתלאֹות, עמּוס ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלבן
ּפסל אּלה אֹומרֹו והּוא יֹוסף. ׁשל זה ְְְֵֵֶֶֶַָָֹמארע
יחׁשבּו ּכאין ּכּלם ּכי עליו ׁשעברּו ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻמארעֹות

י הרּגׁשֹותיהם:על עקב ְֲֵֶַַַָֹ
„BÚ(:לו (סֹוטה ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֵֶֶַָָָיתּבאר

ׁשבטים י"ב להעמיד יֹוסף היה ְְֲִִֵַָָָָראּוי
זרעי וּיפּזּו ּפֹוטיפר מעׂשה ידי על אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹּכיעקב
מעׂשרה יצאּו הּצּדיקים הּמה עׂשרה ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָידיו
אפרים ב' אּלא לֹו נׁשארּו ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֹאצּבעֹותיו
ּתלדֹות אּלה ּבאֹומרֹו ּכאן ׁשרמז והּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָֹּומנּׁשה,
ּבעֹולם היּו ׁשּלא מהי"ב א' ּפרט ּפסל ְְֵֶַַָָָָָֹוגֹו'

הּנזּכר: ְִִַַַַמּטעם
„BÚ(ע"ז) ּתהּלים ּבספר אֹומרֹו ּדר על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָיתּבאר

(סנהדרין ז"ל ואמרּו סּלה. ויֹוסף יעקב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּבני
ּוליֹוסף ליעקב יעקב ּבני ׁשּיחס ׁשּטעם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַֹֹיט:)
נקראּו ּופרנסם רעב ּבׁשני זנם ׁשּיֹוסף ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָלהיֹות
ּבאֹומרֹו ּכאן ׁשרמז עצמֹו והּוא ע"כ. ׁשמֹו ְְְְְֶַַַָָעל
היה יֹוסף ּבאמצעּות ּפרּוׁש יֹוסף יעקב ְְְֲֵֵֵֶַָָָֹֹּתלדֹות
הּדר זה על ירצה אֹו ּתלדֹותיו. לכל ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹקּיּום

מקראֹות והרּבה יֹוסף. וגם יעקב ְְְְְֲִֵֵַַַָֹֹּתלדֹות
ׁשמעֹון ראּובן ב') א' (ׁשמֹות ּדכתיב ּכן ְְְְְְִִִִֵֵַמדּברים
ויֹוסף, אמר ּכאּלּו ּכאן ּגם וׁשמעֹון אמר ְְְְְִִִֵַַַָָָּוכאּלּו
ּבּמּה עליו ּכּלם ׁשם לקריאת טעם הּכתּוב ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻונתן
ונתּגלּגלּו וגֹו' עׂשרה ׁשבע ּבן אמר ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּגמר
והצרכּו לגדּלה ועלה מצרימה וירד ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָֻֻהּדברים
יּקראּו זה ּולטעם טּפם ואת ּופרנסם אליו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחיו

לכּלן: ּומפרנס הּזן הּוא ּכי ׁשמֹו ְְְְִֵַַַָָֻעל
Ôa.עׂשרה ׁשניׁשבע לסּפר ׁשהצר טעם ∆ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֹֻ

ּבמּסכת ז"ל אֹומרם להֹודיע נתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָיֹוסף,
טֹוב לחלֹום אדם יצּפה לעֹולם (נ"ה:) ְְְֲֶַַָָָָּברכֹות
מֹודיע היה לא אם ּכן ואם וכּו', ׁשנה כ"ב ְְִִִֵַַָָָָֹעד
זה: יֹודעים היינּו לא ׁשנה י"ז ּבן ְִִֶֶַָָָָֹהּכתּוב

„BÚקּדּוׁשין) ּבּגמרא אֹומרם ּדר על ְְְִִִֶֶֶַַָָָירצה
ּד מחבראי ּדעדיפנא האי נסבנאכ"ט:) ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

יתּגּבר לא ּבׁשיתסר ּכי הרי וכּו'. ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹּבׁשיתסר
והּוא ּבׁשבסר, ּכמֹו האדם על הרע ויצר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹהחמר
ּבן היה יֹוסף ּכי להֹודיע הּכתּוב ּׁשהצר ְְִִֵֶֶַַַַָָָֻמה
הּזמן הּגעת ּבאמצעּות ּכי ׁשנה עׂשרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשבע
ּבאחיו להתּגרֹות אנֹוׁשית ּתגּברת צד ּבֹו ְְְְֱִִִֶֶַָָָָֹהיה

:ּבסמּו ועּין וגֹו'. רעה ּדּבתם ְְְְִִֵַָָָָָָּולהביא
‰È‰.'וגֹו רעהרעה היה לֹומר לֹו היה קׁשה »»ְֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹועה. היה לאחיו לא ּכי אחיו, את ְִֶֶֶֶַָָָָֹֹהּצאן
ּבאֹומרֹו הּכּונה לדעת צרי נערעֹוד והּוא ְְְִַַַַַַָָָָ

עֹוׂשה היה אמרּו פ"ד) פ' (ב"ר ורז"ל ְְְֶַַָָָוגֹו'.
בלהה, ּבני את לּמה ּולדבריהם נערּות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמעׂשה
והּוא בלהה, ּבני את רגיל והיה רש"י ְְְְִִֵֵֵֶָָָָּופרׁש
אביו, נׁשי אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד רחֹוק. ְְִִֵֵַַָָָָּפי'
לדעת צרי עֹוד אביו, נׁשי הם ּכי ידע לא ְִִִִֵֵֵַַַָָָֹמי
ּדּבתם היא מה וגֹו' ּדּבתם את יֹוסף וּיבא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאמר
את להבין הּכתּוב עליו סמ מי ועל ְְִִֶַַַָָָָָָָרעה
לפרׁש: אּלא לסּתם הּכתּוב ּבא ולא ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹהּדברים,

ÔÎ‡היה הּדר זה על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבדר ּפי' הּצאן ּבענין אחיו את ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹרֹועה
מּזמן ּכי ּפי' נער והּוא ואֹומרֹו צאן, ְְְְֲִִִֵַַַַֹאכילת
ּבני עם ּומתחּבר מתּגֹורר והּוא נער ְְְְֱִִִֵֵֵַַַהיֹותֹו
ּבגדר לחׁשבם ּפרּוׁש אביו ּנׁשי ואֹומרֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָּבלהה.
לא ּובזה אליהם, מּמּנּו הפרׁש ּבאין אביו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹנׁשי
ּכי ׁשנה י"ז ּבן והּוא נער אֹותֹו ׁשּקֹורא ְִֵֶֶֶַַָָָקׁשה
למד אּתה ּדבר ּומּמֹוצא הּקדם, זמן אל ְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחֹוזר
למדּת הא הּצאן ּבדין אחיו את רֹועה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹמאֹומרֹו
ּבני את ּומאֹומרֹו זה ּבפרט אצלֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָׁשּנחׁשדּו
היה הּוא ּכי למדּת הא אביו נׁשי וגֹו' ְְְְִִִֵַָָָָָָָבלהה

הּכתּוב ּכׁשאמר ּומעּתה זּולתֹו, ולא ּכן ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹחֹוׁשב
הּוא אביהם אל רעה ּדּבתם את יֹוסף ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָוּיבא
ׁשאמרּו והּוא ,ּבסמּו הּנרמזים ּפרטים ְְְְְִִִֶַַָָָָעל
ׁשהיּו עליהם ׁשאמר קדׁשם ּברּוח (ׁשם) ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָז"ל
וגם ּבּצאן, הּנרמז והּוא החי מן אבר ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹאֹוכלים
הּוא הּׁשפחֹות ּבבני מזלזלים ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָאֹומרם
מחׁשבֹותיו לא ּכי אביו נׁשי ּבאֹומרֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָֹהּנרמז
ואּולי ּבהם. לזלזל להם יצא ּומּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָמחׁשבֹותם
נחׁשבים ּכׁשּיהיּו עריֹות חׁשד יצא זה מּטעם ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּגם
וחׁשב נׁשים ּבמדרגת ולא ּכׁשפחֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבעיניהם
הרמּב"ם ּכדעת האחים ׁשל ּכּונתם ּכי ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָיֹוסף
ׁשפחתֹו אל הּבא ּבדין פ"ט) עבדים ְְְֲִִִִֶַָָָ(הלכֹות
ׁשּבא ּבפרּוׁש ׁשּיפרׁש עד עבד ׁשהּולד ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָסתם
מזלזלים ּכׁשאחיו ּומעּתה אּׁשּות, לׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה
הּולד הּסתם מן ּכי ּדעּתם ּגּלּו הּׁשפחֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּבבני
אב אׁשת מׁשּפט להם אין והּׁשפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
מּותרֹות ׁשהיּו ואנּוסתֹו אביו ּכמפּתת ְֲִִֶֶַַָָָָָֻאּלא
האנׁשים ׁשּיׁשּכבּו וחׁשדם להם להּזקק ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלהם
אפסקא יֹוסף ולסברת לסברתם, רע ואין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּמהם
ׁשהּבֹועל ּדיבמֹות) (פ"ב הרי"ף ּכדעת ְֲִִֵֶַַַָָָָהלכה
נׁשי ודין ּכׁשר והּולד חֹורין ּבת עׂשאּה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָסתם
ּבאֹומרֹו נתּכּון ּכן ּגם זה ּפרט ועל להם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאביו
יחׁשב אי הּדבר על יֹוסף ונענׁש רעה, ְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּדּבתם
לדעת ּגם ׁשהלא ּבּדבר ׁשּיּטעּו ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹּבצּדיקים
מן ּכי ּכיעקב צּדיק ּבאדם יֹודה ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹהרמּב"ם
אּתמר ׁשּבפי' ועֹוד ּבעל. אּׁשּות לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָהּסתם
ּכׁשּנתנּום לֿד) וּיצא עּוזיאל ּבן יֹונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּתרּגּום
נתנּום מׁשחררים ּבחזקת ׁשּיהיּו ּכדי ולאה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻרחל

ּבּדבר: הּׁשבטים ידעּו הּסתם ְְְִִַַַָָָָָּומן
ÌÚËÂּבעצה יחד ׁשהיּו הּׁשבטים ׁשּמצינּו ¿««ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּגם היּו ּובכללם יֹוסף ּבמכירת ְְִִִֵַַַַָָָאחת
אּסּור ּפרט ּדּבר ּבהם ׁשּגם אּולי הּׁשפחֹות. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבני
לׁשּׁשה ּפנים ׁשּנׂשאּו אפׁשר אֹו החי. מן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאבר
הגם ּבמכירתֹו לעצתם והסּכימּו הּגבירה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבני

עּמֹו: ׁשלם לּבם ִִֵֶָָָָׁשהיה
‡‰ג) Ï‡ÈÂ.BÂ טעם לתת הקּדים ¿ƒ¿»≈»«¿ְִִֵַַָ

ואמר קטן לאח אחים ׁשל ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלמׂשטמתם
ּדּבת הֹוציא ׁשּיֹוסף הגם ּכי ּפי' וגֹו' ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָויׂשראל
יֹוצא רע ּדבר היה לא כן ּפי על אף ִֵֵֶַַַָָָָָֹאחיו
אֹותֹו ּומֹוכיחים עּמֹו מתוּכחים האחים היּו ְְִִִִִִִַַָָּכי
זה ּדבר נֹוסף ּכי לצד אּלא קנאתם ְְְִִֶֶַָָָָָָָָוסרה
מּכּלן יֹותר ּפי' אחיו מּכל וגֹו' יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשאהב
ּבּמה להם והֹודיעּה האהבה ּפרסם ּגם ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָיחד,
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ׁשּידעּו מּגיד זה והרי ּפּסים ּכתנת לֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשעׂשה
אחיו וּיראּו אֹומרֹו והּוא ׁשּידעּו, אביהן ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָוידע
לּה היה לא הּׂשנאה ּבבֹוא ּומעּתה וגֹו', ְְְִִֵַַָָָָָֹּכי
וּיׂשנאּו אֹומרֹו והּוא ׁשלֹום, ולׂשּום לתּקן ְְְְְְְִִֵַַָָָּתקוה
ּדּבתם ׁשהביא מעׂשיו ּׁשּקדם מּמה ּפי' ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאתֹו
אהּוב הּוא ּכי רֹואם לצד וגֹו' יכלּו ולא ְְְְִַָָָָָֹרעה
ּכי עּמֹו להתוּכח מציאּות אין לאביו ְְְְִִִִִִֵֵַַָָֻמּכּלן
יכֹולין ׁשאינם וכיון ּדבריהם ולא יצּדקּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּדבריו
אׁשר על ׁשּיּכלם מּגּלה ּבתֹוכחת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻלהעמידֹו
מציאּות אין הּזה ּבּדבר עֹוד יׁשּוב ולא ְְִֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּבקׁשי, ּדּברֹו יכלּו ולא אֹומרֹו והּוא ּבֹו. ְְְְְְֲִַַָֹֹֹלחזר
ׁשלֹום: זה ּבאמצעּות לעׂשֹות ּפרּוׁש ְְְֲֵֶֶַָָָלׁשלֹום

B‚Â'.ה) ÛÒBÈ ÌÏÁiÂהיה לּמה לדעת צרי ««¬…≈¿ִַַָָָָָָ
מסּפר ׁשהיה ּבּמה הּׂשנאה מגּדיל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָיֹוסף
יֹודעֹו אחר ּגם ּומה מּגידֹות, ּגדּלתֹו ְְֲִַַַַַָֻחלֹומֹות
(ב"ר ז"ל ּכאֹומרם ּבעיניהם ׂשנּואי הּוא ְְְִֵֵֶָָּכי
עצמֹו ׁשּמסר הּנני לֹו וּיאמר ּבּפסּוק פ"ד) ְִִֵֶֶַַַַָָֹפ'
מן ּכי אֹותם להֹודיע נתּכּון ּכי ואּולי ְְְְִִִִִִֵַַַָָלמיתה,
היא יעקב ּומעׂשה למעלה העלּוהּו ְֱֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹהּׁשמים
אֹותֹו: מּׂשנא יחּדלּו ּומּזה עליֹונים ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹּבהסּכמת

B‡ויבֹואּו אליו יצטרכּו עדין ּכי להֹודיעם ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָיכּון
ירחיקּו ּכן ּביֹודעם ּכי ואּולי לֹו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָויׁשּתחוּו
ּכי לפניו, יּפלּו לעת מהם ינקם לבל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּׂשנאה

עליֹוןה אל לגזרת ראׁשם יכֹופּו ּׁשבטים ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ְְְִֵּולמצּביּה:

B‡ּדר על והּוא יחד, הּלבבֹות לקרב ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָיכּון
ּכל ּכי (נה:) הרֹואה ּבפרק ְְִֶֶֶָָָאֹומרם
ׁשּיל עֹוד ואמרּו הּפה. אחר הֹולכים ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָהחלֹומֹות
לֹו ויפּתרּנּו ׁשם) (רא"ש ליה מרחמי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָאצל
יּדּונּו להם חלֹומֹותיו ׁשּבסּפרֹו חׁשב ְְְֲֵֶֶַַָָָָויֹוסף
האחים ּכמׁשּפט עּמהם ׁשלם לּבֹו ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבעצמן

ננעלּו וקנאה ׂשנאה ׁשּקדמה ּולצד ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָהאהּובים.
הּכל ּדנים והיּו ּבלּבם האהבה ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹׁשערי

וכּו': עליהם ְְְְֲִֵֶלהׂשּתֹוררּות
ÌÏÁiÂ.'וגֹו חלםיֹוסף ּכי עליו יעיד הּכתּוב ««¬…ְִִֵַַָָָָָ

ׁשחלם מּלּבֹו ּבֹודה ׁשהיה חׁשד ְִִִֶֶֶַָָָָָֹלׁשלל
הּכתּוב הֹודיע ב' ּבחלֹום ּגם עליהם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָלהׂשּתרר

יֹוסף: ּדברי להצּדיק וּיחלם ט') ְְְֲִִֵֵַַַָֹ(ּפסּוק
„biÂ.היּולאחיו ׁשּבזה טֹוב חלֹום ׁשחלם ּפי' ««≈ְֲֵֶֶֶֶַָָָָ

הזּכיר ולא ּכגידים, קׁשים ְְְְִִִִִֵֵֶָֹּבעיניהם
ׁשמעּו ּבסמּו ׁשאמר הּוא ּכי החלֹום ְְֲִִֶַַַָָָהּכתּוב
ּכן ׁשאם אחר חלֹום ׁשהיה לֹומר ואין ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָנא,
נתקּים ׁשּלא לצד ואם הּכתּוב, הֹודיעֹו לא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלּמה
ואם ידּבר. ׁשוא חלֹום הּכתּוב יסּפר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָלּמה
ּוב' הּקֹודם יסּפיק הּנה הּׂשנאה סּבת ְְְִִִִִֵֵַַַַַָלהֹודיע
ׁשאמר החלֹום ׁשהּוא וּדאי אּלא ֲֲֶֶֶַַַַַָָהחלֹומֹות,
מעלה חלֹום סתם להם אמר ּומתחּלה ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָּבסמּו
חלֹומֹו לֹו לׁשמע רֹוצים היּו ׁשּלא ּולצד ְְְֲִִִֶַַַָָֹֹחלמּתי
ּפניהם מחּלה והיה ּבּסּפּור הפסיק ׂשנאתם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלצד

וגֹו': נא ׁשמעּו ואמר לֹו ְְְְִִַַָָֹלׁשמע
‰ÌBÏÁ.ו) ‡ eÓLאֹומרֹו למהטעם נא. ƒ¿»«¬ְְַַַָ

להם אמר לׁשמע רֹוצים היּו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּפרׁשּתי
ּבּקׁשה: לׁשֹון ְַָָָנא

B‡(.נו (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶַָָירצה
ּביֹומֹו ּדוקא הּוא החלֹום ּפתרֹון עּקר ְְְֲִִִַַַָּכי
חלֹום ּתענית מתעּנין ולזה אחר, ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹולא
אמר לזה אחר, ליֹום נדחה ואינֹו ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאפּלּו
ּכדי אחר לזמן ּתאחרּו ולא עּתה ּפי' ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹנא
יחׁשבּו לבל להם לֹומר יכּון ּגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּיתקּים.
להם וסּפר וידידיו לרחמיו הל ּכבר ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאֹותֹו
ּבטלה זה ּוכפי הּגידּו לטֹובה ּופתרֹונֹו ְְְְֲִִִִֶַָָָהחלֹום
אחיו לבבֹות לקרב ׁשחׁשב הּטֹובה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו

הֹוכחה אין ּכי זה, ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמֹו
עּקר קדם ּכבר ּכי הם אֹוהבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּבחזקת

אֹות, לטֹובה ּופתרּוהּו חׁשהּפתרֹון לא לזה ְְְִֶַָָָָֹ
ּכבר לרעה ׁשּיפּתרּוהּו ׁשהגם אצלם ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָלבֹוא
ואם נא. אמר לזה הראׁשֹון, ּכּפתרֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתקּים
רּבי אמר (ׁשם) ּבהרֹואה אמרּו והלא ְְֲִֶַַַַָָָָֹֹּתאמר
והלכּתי אחד חלֹום חלמּתי אחת ּפעם ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָּבּנאה
ּומה ּבירּוׁשלים ׁשהיּו חלֹום ּפֹותרי כ"ד ְֲִִֵֵֶֶַַָָאצל
נתקּימּו וכּלם זה לי ּפתר לא זה לי ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּׁשּפתר
סֹותרים הּפתרֹונים ׁשאין ּדוקא אּולי ע"כ. ְְְִִִִֵֶַַַָּבי
מֹוציא ׁשני ּפֹותר אין סֹותרים הם אם ְֲִִִִֵֵֵֵָאבל
אֹותֹו ׁשּידּונּו יֹוסף וחׁש ראׁשֹון, ְְִִִֵֶָָמּפתרֹון
מסּפר הּוא עּתה ּפי' נא ׁשמעּו ואמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָּבזה

לזּולת: סּפרֹו קדם ולא ְְְֶַַַָָֹֹהּדבר
ÌBÏÁ‰.להיֹותהּזה הידיעה, ה"א אֹומרֹו «¬ְְְִִֵֶַַָ

ולא חלם ׁשחלֹום להם הּגיד ְְֲִִֶֶֶַָָָֹׁשּכבר
החלֹום נא ׁשמעּו לֹומר וחזר החלֹום ְְֲֲִֵֵַַַַָָּפרׁש

ׁשחלמּתי: לכם ׁשהּגדּתי ְְִִִֶֶֶֶַַַָָהּזה
B‚Â'.ז) eÁ‡ ‰‰Âּפעמים ג' והּנה.אמר ¿ƒ≈¬«¿¿ְְִִֵַָָ

הּנבּואה מראה יהיה אׁשר החלֹום ּכי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָּדע
והּמֹופת האֹות ה', ׁשּלפני מהּמֹודיעים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוהֹודעה
וצהיר ּבהיר לחֹולם החלֹום יהיה אם ְְֲִִִִֵֶַַָָהּוא
הּוא ּכאּלּו ּבעיניו הּדבר ׁשּיהיה יאיר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכּיֹום
ּכי להֹודיע והּמֹופת האֹות ּבא מּמׁש ְְְִִִֵַַַָָָָּבהקיץ
הם אׁשר החלֹומֹות ּכי יחזה, ׁשּדי ֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַמחזה
הרעיֹון ּבלּבּול יהיה ּבֹו יׂשחקּו ְְְְְֲִִִִֶַַָצעירים
ואמר יֹוסף סּפר ּכן על הּנדמה, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָוהגזמת
היה ׁשהראּוהּו ּדבר ׁשּכל ּפרט, ּבכל ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָוהּנה
עּתה רֹואהּו היה ּכאּלּו ׂשכלֹו ּבעיני ְְְִִֵֵֵַָָָָּברּור
אּלא זה ואין ּדעּתֹו ּבהׁשלמת ּבהקיץ ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

צֹודק: ֲֵחלֹום
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ׁשּידעּו מּגיד זה והרי ּפּסים ּכתנת לֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשעׂשה
אחיו וּיראּו אֹומרֹו והּוא ׁשּידעּו, אביהן ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָוידע
לּה היה לא הּׂשנאה ּבבֹוא ּומעּתה וגֹו', ְְְִִֵַַָָָָָֹּכי
וּיׂשנאּו אֹומרֹו והּוא ׁשלֹום, ולׂשּום לתּקן ְְְְְְְִִֵַַָָָּתקוה
ּדּבתם ׁשהביא מעׂשיו ּׁשּקדם מּמה ּפי' ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאתֹו
אהּוב הּוא ּכי רֹואם לצד וגֹו' יכלּו ולא ְְְְִַָָָָָֹרעה
ּכי עּמֹו להתוּכח מציאּות אין לאביו ְְְְִִִִִִֵֵַַָָֻמּכּלן
יכֹולין ׁשאינם וכיון ּדבריהם ולא יצּדקּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּדבריו
אׁשר על ׁשּיּכלם מּגּלה ּבתֹוכחת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻלהעמידֹו
מציאּות אין הּזה ּבּדבר עֹוד יׁשּוב ולא ְְִֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּבקׁשי, ּדּברֹו יכלּו ולא אֹומרֹו והּוא ּבֹו. ְְְְְְֲִַַָֹֹֹלחזר
ׁשלֹום: זה ּבאמצעּות לעׂשֹות ּפרּוׁש ְְְֲֵֶֶַָָָלׁשלֹום

B‚Â'.ה) ÛÒBÈ ÌÏÁiÂהיה לּמה לדעת צרי ««¬…≈¿ִַַָָָָָָ
מסּפר ׁשהיה ּבּמה הּׂשנאה מגּדיל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָיֹוסף
יֹודעֹו אחר ּגם ּומה מּגידֹות, ּגדּלתֹו ְְֲִַַַַַָֻחלֹומֹות
(ב"ר ז"ל ּכאֹומרם ּבעיניהם ׂשנּואי הּוא ְְְִֵֵֶָָּכי
עצמֹו ׁשּמסר הּנני לֹו וּיאמר ּבּפסּוק פ"ד) ְִִֵֶֶַַַַָָֹפ'
מן ּכי אֹותם להֹודיע נתּכּון ּכי ואּולי ְְְְִִִִִִֵַַַָָלמיתה,
היא יעקב ּומעׂשה למעלה העלּוהּו ְֱֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹהּׁשמים
אֹותֹו: מּׂשנא יחּדלּו ּומּזה עליֹונים ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹּבהסּכמת

B‡ויבֹואּו אליו יצטרכּו עדין ּכי להֹודיעם ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָיכּון
ירחיקּו ּכן ּביֹודעם ּכי ואּולי לֹו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָויׁשּתחוּו
ּכי לפניו, יּפלּו לעת מהם ינקם לבל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּׂשנאה

עליֹוןה אל לגזרת ראׁשם יכֹופּו ּׁשבטים ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ְְְִֵּולמצּביּה:

B‡ּדר על והּוא יחד, הּלבבֹות לקרב ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָיכּון
ּכל ּכי (נה:) הרֹואה ּבפרק ְְִֶֶֶָָָאֹומרם
ׁשּיל עֹוד ואמרּו הּפה. אחר הֹולכים ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָהחלֹומֹות
לֹו ויפּתרּנּו ׁשם) (רא"ש ליה מרחמי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָאצל
יּדּונּו להם חלֹומֹותיו ׁשּבסּפרֹו חׁשב ְְְֲֵֶֶַַָָָָויֹוסף
האחים ּכמׁשּפט עּמהם ׁשלם לּבֹו ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבעצמן

ננעלּו וקנאה ׂשנאה ׁשּקדמה ּולצד ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָהאהּובים.
הּכל ּדנים והיּו ּבלּבם האהבה ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹׁשערי

וכּו': עליהם ְְְְֲִֵֶלהׂשּתֹוררּות
ÌÏÁiÂ.'וגֹו חלםיֹוסף ּכי עליו יעיד הּכתּוב ««¬…ְִִֵַַָָָָָ

ׁשחלם מּלּבֹו ּבֹודה ׁשהיה חׁשד ְִִִֶֶֶַָָָָָֹלׁשלל
הּכתּוב הֹודיע ב' ּבחלֹום ּגם עליהם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָלהׂשּתרר

יֹוסף: ּדברי להצּדיק וּיחלם ט') ְְְֲִִֵֵַַַָֹ(ּפסּוק
„biÂ.היּולאחיו ׁשּבזה טֹוב חלֹום ׁשחלם ּפי' ««≈ְֲֵֶֶֶֶַָָָָ

הזּכיר ולא ּכגידים, קׁשים ְְְְִִִִִֵֵֶָֹּבעיניהם
ׁשמעּו ּבסמּו ׁשאמר הּוא ּכי החלֹום ְְֲִִֶַַַָָָהּכתּוב
ּכן ׁשאם אחר חלֹום ׁשהיה לֹומר ואין ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָנא,
נתקּים ׁשּלא לצד ואם הּכתּוב, הֹודיעֹו לא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלּמה
ואם ידּבר. ׁשוא חלֹום הּכתּוב יסּפר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָלּמה
ּוב' הּקֹודם יסּפיק הּנה הּׂשנאה סּבת ְְְִִִִִֵֵַַַַַָלהֹודיע
ׁשאמר החלֹום ׁשהּוא וּדאי אּלא ֲֲֶֶֶַַַַַָָהחלֹומֹות,
מעלה חלֹום סתם להם אמר ּומתחּלה ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָּבסמּו
חלֹומֹו לֹו לׁשמע רֹוצים היּו ׁשּלא ּולצד ְְְֲִִִֶַַַָָֹֹחלמּתי
ּפניהם מחּלה והיה ּבּסּפּור הפסיק ׂשנאתם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלצד

וגֹו': נא ׁשמעּו ואמר לֹו ְְְְִִַַָָֹלׁשמע
‰ÌBÏÁ.ו) ‡ eÓLאֹומרֹו למהטעם נא. ƒ¿»«¬ְְַַַָ

להם אמר לׁשמע רֹוצים היּו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּפרׁשּתי
ּבּקׁשה: לׁשֹון ְַָָָנא

B‡(.נו (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶַָָירצה
ּביֹומֹו ּדוקא הּוא החלֹום ּפתרֹון עּקר ְְְֲִִִַַַָּכי
חלֹום ּתענית מתעּנין ולזה אחר, ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹולא
אמר לזה אחר, ליֹום נדחה ואינֹו ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאפּלּו
ּכדי אחר לזמן ּתאחרּו ולא עּתה ּפי' ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹנא
יחׁשבּו לבל להם לֹומר יכּון ּגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּיתקּים.
להם וסּפר וידידיו לרחמיו הל ּכבר ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאֹותֹו
ּבטלה זה ּוכפי הּגידּו לטֹובה ּופתרֹונֹו ְְְְֲִִִִֶַָָָהחלֹום
אחיו לבבֹות לקרב ׁשחׁשב הּטֹובה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו

הֹוכחה אין ּכי זה, ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמֹו
עּקר קדם ּכבר ּכי הם אֹוהבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּבחזקת

אֹות, לטֹובה ּופתרּוהּו חׁשהּפתרֹון לא לזה ְְְִֶַָָָָֹ
ּכבר לרעה ׁשּיפּתרּוהּו ׁשהגם אצלם ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָלבֹוא
ואם נא. אמר לזה הראׁשֹון, ּכּפתרֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתקּים
רּבי אמר (ׁשם) ּבהרֹואה אמרּו והלא ְְֲִֶַַַַָָָָֹֹּתאמר
והלכּתי אחד חלֹום חלמּתי אחת ּפעם ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָּבּנאה
ּומה ּבירּוׁשלים ׁשהיּו חלֹום ּפֹותרי כ"ד ְֲִִֵֵֶֶַַָָאצל
נתקּימּו וכּלם זה לי ּפתר לא זה לי ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּׁשּפתר
סֹותרים הּפתרֹונים ׁשאין ּדוקא אּולי ע"כ. ְְְִִִִֵֶַַַָּבי
מֹוציא ׁשני ּפֹותר אין סֹותרים הם אם ְֲִִִִֵֵֵֵָאבל
אֹותֹו ׁשּידּונּו יֹוסף וחׁש ראׁשֹון, ְְִִִֵֶָָמּפתרֹון
מסּפר הּוא עּתה ּפי' נא ׁשמעּו ואמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָּבזה

לזּולת: סּפרֹו קדם ולא ְְְֶַַַָָֹֹהּדבר
ÌBÏÁ‰.להיֹותהּזה הידיעה, ה"א אֹומרֹו «¬ְְְִִֵֶַַָ

ולא חלם ׁשחלֹום להם הּגיד ְְֲִִֶֶֶַָָָֹׁשּכבר
החלֹום נא ׁשמעּו לֹומר וחזר החלֹום ְְֲֲִֵֵַַַַָָּפרׁש

ׁשחלמּתי: לכם ׁשהּגדּתי ְְִִִֶֶֶֶַַַָָהּזה
B‚Â'.ז) eÁ‡ ‰‰Âּפעמים ג' והּנה.אמר ¿ƒ≈¬«¿¿ְְִִֵַָָ

הּנבּואה מראה יהיה אׁשר החלֹום ּכי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָּדע
והּמֹופת האֹות ה', ׁשּלפני מהּמֹודיעים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוהֹודעה
וצהיר ּבהיר לחֹולם החלֹום יהיה אם ְְֲִִִִֵֶַַָָהּוא
הּוא ּכאּלּו ּבעיניו הּדבר ׁשּיהיה יאיר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכּיֹום
ּכי להֹודיע והּמֹופת האֹות ּבא מּמׁש ְְְִִִֵַַַָָָָּבהקיץ
הם אׁשר החלֹומֹות ּכי יחזה, ׁשּדי ֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַמחזה
הרעיֹון ּבלּבּול יהיה ּבֹו יׂשחקּו ְְְְְֲִִִִֶַַָצעירים
ואמר יֹוסף סּפר ּכן על הּנדמה, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָוהגזמת
היה ׁשהראּוהּו ּדבר ׁשּכל ּפרט, ּבכל ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָוהּנה
עּתה רֹואהּו היה ּכאּלּו ׂשכלֹו ּבעיני ְְְִִֵֵֵַָָָָּברּור
אּלא זה ואין ּדעּתֹו ּבהׁשלמת ּבהקיץ ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

צֹודק: ֲֵחלֹום
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ÂÈ‡Ï‡Â ÂÈ‡Ï‡ tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהםלאחר לאביו וסּפרֹו ׁשהיה∑BÚiÂ.חזר לפי «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִֶָָ

עליו ׂשנאה B‡.מּטיל ‡B‰∑?'מתה ּכבר אּמ לבלהה,(ב"ר)'והלא מּגיעין ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִַָָָ¬»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכאּמֹו מּלב(ב"ר)ׁשּגּדלּתּו הּדבר להֹוציא נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבטל הּוא הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא .(ב"ר)ּבניו אוראוראוראור ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
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‰p‰Â.'וגֹו הםאנחנּו האלּמֹות ּבחלֹום הראּוהּו ¿ƒ≈ְְְֲֲֲֵֶַַָֻ
ּכּלם ׁשעֹוׂשים מצוֹות ׁשל חבילֹות ְֲֲִִִִֶֶָֻחבילֹות
מּכּלן מתקֹוממת יֹותר ׁשחבילתֹו והראּוהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻיחד
וגםנּצבה ּפֹוטיפר, עםאׁשת עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּמעׂשהׁשעבר
ׁשּכל ועֹוד מצרים, ארץ ּכל על ונּצב ׁשּליט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
לפני ּומׁשּפלים מכנעים האחים ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻֻֻהאלּמֹות
וזן לכּלן, הּמעמיד ּדבר הּוא ּכי יֹוסף ׁשל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻזכּותֹו
יסירּו אּולי זה להֹודיעם ונתּכּון אֹותם, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּופרנס

הּדברים: ּביֹודעם ְְְְִִַָָָָׂשנאתם
BÂ.ח) ÂÈ‡ BÏ eÓ‡iÂּכפל המלטעם «…¿∆»¿ֲֶֶַַָֹ

החלֹום ּבפרּוׁש יׁש ּכי להיֹות מׁשֹול. ְְֲִִִֵֵַָאם
ממׁשלה, והּב' מּמׁש, מלכּות הא' ּדרכים, ְְְְִֶַַַָָָָָב'
אבל ּבּפתרֹון ספק ּבגדר היא הּמלכּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהּנה
על הׁשיבּוהּו לזה מחלט, ּבגדר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּממׁשלה
ּכנגד ממׁשלה, החלט ועל מלכּות ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָספק
למל אּתה המסּתּפק המל אמרּו ְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹֹמלכּות
ממׁשלה החלט ּוכנגד ספק. ּבגדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָאפּלּו
ּבמלכּות אנקלּוס ּתרּגם ולזה מׁשֹול. אם ְְְְְְְִִֵֶַָָָֻאמרּו
ּכפל וטעם סביר, אּת ּובממׁשלה מדּמי ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאּת
עלינּו התמל לֹומר הסּפיק ולא ּתמל ְְְְֲִִִִֵַַָָֹֹֹֹהמל
האחת ּתמיהֹות, ּב' לֹומר נתּכּונּו ּבנּו, ְְְְִִִַַַַַָָֹהתמׁשל
מל יהיה לא אפי' עצמּה מּצד הּמלכּות ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹעל
ולא הּוא, ּגדֹול ּדבר העּמים ּפּנת על ְִִֶַַַָָָָָֹאּלא
להם ּבאה ׁשּכבר עלינּו. ּתמל אּלא זה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּדי
יבֹוא ואי ּכּלם על מל יהּודה ּכי ְְִֵֶֶַַַָָָָָֻהּקּבלה

אֹומרֹו וגם אמּתית. קּבלה להפ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהחּזיֹון
עצמֹו: הּדר אל יתּכּונּו ְְְֲִֶֶֶַַַָהמׁשֹול

„BÚהּדר זה על הּדברים ּבכפל לֹומר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָיכּונּו
לזה למל חֹוׁשב ׁשאּתה ּבאלהיֹות ְְִִֵֶֶַָָָֹ

וגֹו', המׁשֹול כן ּוכמֹו וגֹו' ׁשּתמל ְְְְֲֲִֵֶַָֹהחלֹום
סליקּו: מׁשּכב על רעיֹונ ּבזה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָוהּכּונה

eÙÒiÂ.'וגֹו היהעֹוד ׁשּלא ּׁשּפרׁשּתי מה לפי «…ƒְְְִִֵֶֶַַָָֹ
אֹומרֹו טעם אחד חלֹום עלאּלא ְֲֶֶַַַָָ

ּבחלֹומֹו ׁשהיּו להיֹות רּבים. לׁשֹון ְְֲֲִִֶַַָָֹֹחלמתיו
ב', נּצבה וגם א', אלּמתי קמה ּפרטים, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻהרּבה
רּבים: לׁשֹון אמר לזה וגֹו', תסּבינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻוהּנה

ÏÚÂ.יהיהּדבריו לּו החלֹום, אליהם ׁשּדּבר ּפי' ¿«ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכּדברים מּפיו מֹוציא היה לא ּכן ְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשחלם

ֵֶָהאּלה:
„BÚ(.נו) הרֹואה ּבפרק אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָירצה

הרהר וגֹו' יהֹוׁשע לר' קיסר ליה ְְְְִֵֵֵַַָָֻאמר
מׁשּכב על רעיֹונ וכּו' לאֹורתא יֹומא ְְְְְְִֵַַָָָָֻּכּליּה
חֹוׁשב להיֹותֹו ּכי ליֹוסף חׁשדּו ולזה ְְְְְִִֵֵֶָָוכּו',
והּוא וכּו', רעיֹוניו עליהם הׂשּתֹוררּות ְְְְְְֲֲִֵֶַַָמחׁשבֹות
(קהלת אֹומרֹו ּדר על ּפי' ּדבריו על ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹאֹומרֹו
מעׂשיו ידי על ּכי וגֹו', האדם ּבני ּדברת על ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָג)
על ּבהׂשּתררּות התעּסק אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָּומחׁשבֹותיו

ּדין: מן ּכל לחלֹום הּסֹובב הּוא ֲִִֵֵַַַָָהאחים
B‡(:נה) הרֹואה ּבפרק אֹומרם ּדר על ְְֶֶֶֶֶַַָָֹיאמר

מקרּיא, ּדלא ּכאּגרּתא וכּו' ּדלא חלמא ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָּכל

ׁשאינֹו ּדבריו ועל חלמתיו על אֹומרֹו ְְְְֲֵֶַַָָָֹֹוהּוא
ּׁשּמסּפרֹו ּבּמה לקּימֹו מבּקׁש והּוא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַמעלימֹו
הּוא חפץ ּכי מּגיד זה הרי ּפתרֹונֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָּומבּקׁש
הּׂשנאה יפליג זה ודבר ּבאחיו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלמׁשל

ְְַָָּבהפלגה:
B‡ּכאח ּכרע עּמהם ׁשּמדּבר ּדבריו על ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיאמר

הּׂשנאה ּתגּדל ולזה להם און חֹורׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּולבבֹו
ׁשאינֹו ּדבריו על עֹוד זֹו. לדּברּבסּבה מתּבּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּימל ּבפנים ּפנים מּמּנּו הּגדֹולים ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹלאחיו
מדּבר ּבפׁשיטּות לּבֹו ּגבּה יּגיד וזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹעליהם,
ׁשּלא ּגדר עד ּפׁשּוט הּדבר ּכי וחֹוׁשב ְְִֵֵֶַַָָָָֹּגדֹולֹות
והיה ׂשנאתם ּגדלה ולזה הּדבר על ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָיקּפידּו

ּׁשהיה: ֶַָָמה
BÂ.י) B ÚiÂוסתר האחים. קנאת להסיר «ƒ¿«¿ְְְִִִַַַָָָ

מהּמניעה ּכי .ואּמ אני ּבקׁשית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֻהחלֹום
הּדעת על יעלה לא ּכי והּטעם היא, ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַֹֻהּמחלטת
אּלא מהאּמֹות הּגדּלה ּתּׂשיגם יעקב ּבני ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻּכי
ׁשּיׁשּתחוה מציאּות אין ּומעּתה מאביהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדוקא
האחים, ּבפני החלֹום סתר ּומּמילא אביו, ְֲִִִִֵֵַַַָָָָלֹו

יחׁשב: כן לא ְְֵַָֹֹּולבבֹו
‡ÂÈ.יא) B e‡iÂהּספק הסירּו זה ּבחלֹום «¿«¿∆»ֲִֵֵֶַַָ

החלֹום ׁשּבא ראׁשֹון ּבחלֹום להם ֲֲִֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא חׁשב ׁשּלא וּדאי ּכי מחׁשבֹותיו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֹלסּבת
אּלא זה ואין אביו על להׂשּתרר ּדעּתֹו על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעלה
קנאה: ּבהם נכנסה ולזה מהּׁשמים ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהֹודעת
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BÁ ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב עמּקה(ב"ר)"וּיעלּו 'מעצה ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו טו)ׁשל זרע"(לעיל יהיה iÂ‡."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«»…

‰ÓÎL∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן ּדוד,מקֹום ּבית מלכּות נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ¿∆»ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
יב)ׁשּנאמר: א ׁשכמה(מלכים רחבעם וּיל"". אוראוראוראור ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָ

      ©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¨¦²
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LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל(דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

       ©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ¥¬
 אוראוראוראור Ÿ¦«

„‡B‰eיב ‡Ú È ÈÚÓÏ È‰BÁ‡ eÏ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

Úיג ÈÁ‡ ‡Ï‰ BÈÏ Ï‡È Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
Ï Ó‡Â B‰ÂÏ ÁÏL‡Â ‡‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡eÁיד ‡ÓÏL È ÈÁ Ú ÏÈ‡ Ï Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
ÁÏLÂ ‡Ób È‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡‡Â BÁ LÈÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

ÏÁa‡טו ÈÚ ‡‰Â ‡b ÁL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa ‡ ‰Ó ÓÈÓÏ ‡b Ï‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז ÈÏ ÚÎ ÈeÁ ÈÚ ‡‡ ÈÁ‡ È Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:Ú e‡ƒ»»

      

B‚Â'.יג) EÁÏL‡Â ‰ÎÏאצל לכה ּפרּוׁש ¿»¿∆¿»¬¿ְֵֵֶָ
הריני לׂשנאתם חֹוׁשׁש אּתה ואם ,ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחי
ּבׁשליחּותי ׁשּתל מצוה ּבדבר וׁשֹולח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָמלּו
ח.): (ּפסחים נּזֹוקים אינם מצוה ְְְִִִִֵֵָָָּוׁשלּוחי

B‚Â'.יד) ‰‡ ‡ Ïמפרׁש הּוא עּתה ∆»¿≈¿ְֵַָָ
ואמר ׁשעֹוׂשה, הּמצוה והׁשבניׁשליחּות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּבזה ּתׁשּובה לֹו להחזיר ׁשליח עׂשאֹו ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָּדבר
מצוה ׁשלּוחי ח:) (ׁשם ּדאמר למאן ְְְְֲִִֵַָָָָאפי'
ּבחזרתן, לא אבל ּבהליכתן ּדוקא נּזֹוקים ְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹאינם
ּומעּתה ּבחזרתֹו, ּגם ׁשליח עׂשאֹו זה ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבמציאּות
אביו: אצל ּבׁשלֹום ׁשּיׁשּוב ּבטּוח הּוא ְֲִֵֵֶֶַָָָָהרי

Ì‚‰Â,הּזקא וׁשכיח אֹותֹו ׂשֹונאים אחיו ׁשהיּו «¬«ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
עם ׁשחֹולקים רּבנן ּכדעת יעקב ְְֲִִֵֶַַַַָָֹסֹובר

ּבפ ׁשּביןּפלימֹו חֹור ּתניא וז"ל ח' ּדף סחים ְְְְִִֵֵֶַַָָ
מּגעת ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק לארמאי ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָיׂשראל
הּסּכנה מּפני ּבֹודק אינֹו עצמֹו ּכל אֹומר ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָּפלימֹו
אינם מצוה ׁשלּוחי אלעזר רּבי והאמר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּופרי
וכּו' ׁשאני הּזקא ּדׁשכיח היכי ּומׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָנּזֹוקים
סֹוברים ּפלימֹו עם ׁשחֹולקים וחכמים ְְְֲִִִִֵֶַָע"כ,
למציאּות ׁשּלפנינּו מציאּות ּבין לחּלק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיׁש
יׁשמע ּכי הּזקא וּדאי ׁשכיח ׁשם ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשמּואל
ואין ּבמקֹומֹו למל ּדוד את ׁשּמֹוׁשח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאּול

ׁשּמא חׁשׁש ּכן ּׁשאין מה ּכזֹו הּזקא ׁשכיח ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָל
הּזקא. ׁשכיח קרּוי אינֹו עליו יעליל ְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּגֹוי
היּו לא ׁשאחיו ּׁשּלפנינּו למה נׁשמע ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּמּנה
יעקב ּדעת על יעלה לא ּכי הּזקא ׁשכיח ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹוּדאי
מּידם יּציל ׁשּלא ּבגדר יׂשנאּוהּו ּכ ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
ׁשאמרּו רעּוע ּדסּלם ההּוא וגם מצוה. ְְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשליחּות
מּבדיקת יֹותר הּוא הּזקא ׁשכיח (לט.) ְְְִִִִִֵֵֶַַָּבקּדּוׁשין
האחים ּומּמציאּות לגֹוי יהּודי ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַָחֹור
ואּולי לאחיהם. להרע ּכ ּכל חׁשּודים ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
חׁשּוב ׁשאינֹו לֹומר יׁש ּפלימֹו לסברת ְְִֵֵֵֶַַַָָּגם
יעקב ּבני ׁשל זה ּבמציאּות הּזקא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשכיח

הּנזק: מן מּצלת מצוה ְְִִִֶֶֶֶַַָּוׁשליחּות
Ì‡Âלעבד ּׁשהיה מה היה לּמה ּכן אם ּתאמר ¿ƒְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּתכליתֹו ׁשּנזק לֹומר יׁש יֹוסף. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַנמּכר
נזק: חׁשּוב אינֹו ּגדֹולה ּומעלה ְֲֲֵֶֶַָָָָָהטבה

„BÚÂע"ה יעקב ּכי והּוא ּבּדבר, יׁש טעם ¿ְֲִֵַַַַָָֹ
אחי הלֹוא ּבּׁשליחּות ּבדבריו ְְְֲִִִֵֶַַָָּדקּדק
ּגּלה הרי אליהם. ואׁשלח לכה ּבׁשכם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹרעים
ּוכׁשהל לׁשכם הּוא ׁשליחּותֹו ּכי ּבפי' ְְְְְִִִֵֶֶַַָּדעּתֹו

מצאם ולא אחריהםיֹוסף לחּזר והל ּבׁשכם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אביו ּכי עצמֹו ׁשליח הּוא הרי אחר ְְְֲִִִֵֵַַַָָּבמקֹום
ׁשליחּות ּכאן ואין אחר למקֹום ללכת ׁשלחֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹלא

ויעקב ּׁשהיה, מה היה ּכן על אׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹמצוה
ּברּוח לֹו ׁשּצפה הּמקֹום לֹו ּׁשּיחד ּבּמה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּכּון
ּכאׁשר אסֹון יקראּנּו אחר למקֹום ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקדׁש
ויֹוסף רעה, ּתמצאהּו לא ׁשכם ּובדר ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹקרהּו
היה ׁשכם אביו לֹו ּׁשאמר מה ּכי חׁשב ְִִֶֶַַַָָָָָע"ה
ּגלּגל וה' ּבדּיּוק, הּדברים ואין לֹו מקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָָמֹורה

לעׂשֹות: זמם אׁשר לעׂשֹות ְֲֲֲִִֶַַַָּגלּגּולים
‡iÂ.ׁשּמהׁשכמה אביו ׁשלחֹו אׁשר מקֹום «»…ְְֲִֶֶָָָָָָ

ולא אחריהם, מחּזר והיה מצאם ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָֹֹולא
מאֹומרֹו מּובן הּדבר ּכי הּדבר לֹומר ְְִֵַַַַָָָָָֻהצר
ׁשכמה: ׁשּבא אחר תעה והּנה איׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוּימצאהּו

B‚Â'.טז) ‰„Èb‰ּכי ּידע ּבּמה לדעת צרי «ƒ»¿ִִֶַַַַָָָ
לֹומר ּכבֹודם מקֹום אּיה יֹודע ְְֲֵֵַַַָׁשֹואלֹו
ּדברי ּדּיק ואּולי ּנא. הּגידה ּבפׁשיטּות ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָאליו
ּתבת ּכי ּתבּקׁש מה לאמר ּבאֹומרֹו ְְְִֵֵֵֵַַַַֹהּׁשֹואל
ּכי אֹותֹו ּכׁשּׁשאל לֹומר נתּכּון מיּתרת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻלאמר
מקֹום אין זה זּולת ּכי מבּקׁשֹו אליו יאמר ְִֵֵֶַַָָָֹֻהּוא
לבּקׁש הּוא אחיו לא אׁשר נכרי איׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹלׁשאלת
לֹומר ׁשּנתּכּון אּלא מבּקׁש, הּוא מה ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלדעת
ולזה מּמּנּו, נעלם ּדבר לֹו להּגיד ׁשֹואלֹו ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָּכי
ּדברי ויבֹואּו מבּקׁש אנכי אחי את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהׁשיבֹו

רעים: הם איפה לי להּגיד ְִִִֵֵַַָֹֹעּתה



כה               
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È‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ּפי על ואף אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון אוראוראוראור ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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BÁ ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב עמּקה(ב"ר)"וּיעלּו 'מעצה ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו טו)ׁשל זרע"(לעיל יהיה iÂ‡."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«»…

‰ÓÎL∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן ּדוד,מקֹום ּבית מלכּות נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ¿∆»ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
יב)ׁשּנאמר: א ׁשכמה(מלכים רחבעם וּיל"". אוראוראוראור ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָ
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LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל(דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ
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 אוראוראוראור Ÿ¦«

„‡B‰eיב ‡Ú È ÈÚÓÏ È‰BÁ‡ eÏ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

Úיג ÈÁ‡ ‡Ï‰ BÈÏ Ï‡È Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
Ï Ó‡Â B‰ÂÏ ÁÏL‡Â ‡‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡eÁיד ‡ÓÏL È ÈÁ Ú ÏÈ‡ Ï Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
ÁÏLÂ ‡Ób È‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡‡Â BÁ LÈÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

ÏÁa‡טו ÈÚ ‡‰Â ‡b ÁL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa ‡ ‰Ó ÓÈÓÏ ‡b Ï‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז ÈÏ ÚÎ ÈeÁ ÈÚ ‡‡ ÈÁ‡ È Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:Ú e‡ƒ»»

      

B‚Â'.יג) EÁÏL‡Â ‰ÎÏאצל לכה ּפרּוׁש ¿»¿∆¿»¬¿ְֵֵֶָ
הריני לׂשנאתם חֹוׁשׁש אּתה ואם ,ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחי
ּבׁשליחּותי ׁשּתל מצוה ּבדבר וׁשֹולח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָמלּו
ח.): (ּפסחים נּזֹוקים אינם מצוה ְְְִִִִֵֵָָָּוׁשלּוחי

B‚Â'.יד) ‰‡ ‡ Ïמפרׁש הּוא עּתה ∆»¿≈¿ְֵַָָ
ואמר ׁשעֹוׂשה, הּמצוה והׁשבניׁשליחּות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּבזה ּתׁשּובה לֹו להחזיר ׁשליח עׂשאֹו ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָּדבר
מצוה ׁשלּוחי ח:) (ׁשם ּדאמר למאן ְְְְֲִִֵַָָָָאפי'
ּבחזרתן, לא אבל ּבהליכתן ּדוקא נּזֹוקים ְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹאינם
ּומעּתה ּבחזרתֹו, ּגם ׁשליח עׂשאֹו זה ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבמציאּות
אביו: אצל ּבׁשלֹום ׁשּיׁשּוב ּבטּוח הּוא ְֲִֵֵֶֶַָָָָהרי

Ì‚‰Â,הּזקא וׁשכיח אֹותֹו ׂשֹונאים אחיו ׁשהיּו «¬«ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
עם ׁשחֹולקים רּבנן ּכדעת יעקב ְְֲִִֵֶַַַַָָֹסֹובר

ּבפ ׁשּביןּפלימֹו חֹור ּתניא וז"ל ח' ּדף סחים ְְְְִִֵֵֶַַָָ
מּגעת ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק לארמאי ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָיׂשראל
הּסּכנה מּפני ּבֹודק אינֹו עצמֹו ּכל אֹומר ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָּפלימֹו
אינם מצוה ׁשלּוחי אלעזר רּבי והאמר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּופרי
וכּו' ׁשאני הּזקא ּדׁשכיח היכי ּומׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָנּזֹוקים
סֹוברים ּפלימֹו עם ׁשחֹולקים וחכמים ְְְֲִִִִֵֶַָע"כ,
למציאּות ׁשּלפנינּו מציאּות ּבין לחּלק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיׁש
יׁשמע ּכי הּזקא וּדאי ׁשכיח ׁשם ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשמּואל
ואין ּבמקֹומֹו למל ּדוד את ׁשּמֹוׁשח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאּול

ׁשּמא חׁשׁש ּכן ּׁשאין מה ּכזֹו הּזקא ׁשכיח ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָל
הּזקא. ׁשכיח קרּוי אינֹו עליו יעליל ְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּגֹוי
היּו לא ׁשאחיו ּׁשּלפנינּו למה נׁשמע ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּמּנה
יעקב ּדעת על יעלה לא ּכי הּזקא ׁשכיח ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹוּדאי
מּידם יּציל ׁשּלא ּבגדר יׂשנאּוהּו ּכ ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
ׁשאמרּו רעּוע ּדסּלם ההּוא וגם מצוה. ְְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשליחּות
מּבדיקת יֹותר הּוא הּזקא ׁשכיח (לט.) ְְְִִִִִֵֵֶַַָּבקּדּוׁשין
האחים ּומּמציאּות לגֹוי יהּודי ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַָחֹור
ואּולי לאחיהם. להרע ּכ ּכל חׁשּודים ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
חׁשּוב ׁשאינֹו לֹומר יׁש ּפלימֹו לסברת ְְִֵֵֵֶַַַָָּגם
יעקב ּבני ׁשל זה ּבמציאּות הּזקא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשכיח

הּנזק: מן מּצלת מצוה ְְִִִֶֶֶֶַַָּוׁשליחּות
Ì‡Âלעבד ּׁשהיה מה היה לּמה ּכן אם ּתאמר ¿ƒְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּתכליתֹו ׁשּנזק לֹומר יׁש יֹוסף. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַנמּכר
נזק: חׁשּוב אינֹו ּגדֹולה ּומעלה ְֲֲֵֶֶַָָָָָהטבה

„BÚÂע"ה יעקב ּכי והּוא ּבּדבר, יׁש טעם ¿ְֲִֵַַַַָָֹ
אחי הלֹוא ּבּׁשליחּות ּבדבריו ְְְֲִִִֵֶַַָָּדקּדק
ּגּלה הרי אליהם. ואׁשלח לכה ּבׁשכם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹרעים
ּוכׁשהל לׁשכם הּוא ׁשליחּותֹו ּכי ּבפי' ְְְְְִִִֵֶֶַַָּדעּתֹו

מצאם ולא אחריהםיֹוסף לחּזר והל ּבׁשכם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אביו ּכי עצמֹו ׁשליח הּוא הרי אחר ְְְֲִִִֵֵַַַָָּבמקֹום
ׁשליחּות ּכאן ואין אחר למקֹום ללכת ׁשלחֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹלא

ויעקב ּׁשהיה, מה היה ּכן על אׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹמצוה
ּברּוח לֹו ׁשּצפה הּמקֹום לֹו ּׁשּיחד ּבּמה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּכּון
ּכאׁשר אסֹון יקראּנּו אחר למקֹום ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקדׁש
ויֹוסף רעה, ּתמצאהּו לא ׁשכם ּובדר ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹקרהּו
היה ׁשכם אביו לֹו ּׁשאמר מה ּכי חׁשב ְִִֶֶַַַָָָָָע"ה
ּגלּגל וה' ּבדּיּוק, הּדברים ואין לֹו מקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָָמֹורה

לעׂשֹות: זמם אׁשר לעׂשֹות ְֲֲֲִִֶַַַָּגלּגּולים
‡iÂ.ׁשּמהׁשכמה אביו ׁשלחֹו אׁשר מקֹום «»…ְְֲִֶֶָָָָָָ

ולא אחריהם, מחּזר והיה מצאם ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָֹֹולא
מאֹומרֹו מּובן הּדבר ּכי הּדבר לֹומר ְְִֵַַַַָָָָָֻהצר
ׁשכמה: ׁשּבא אחר תעה והּנה איׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוּימצאהּו

B‚Â'.טז) ‰„Èb‰ּכי ּידע ּבּמה לדעת צרי «ƒ»¿ִִֶַַַַָָָ
לֹומר ּכבֹודם מקֹום אּיה יֹודע ְְֲֵֵַַַָׁשֹואלֹו
ּדברי ּדּיק ואּולי ּנא. הּגידה ּבפׁשיטּות ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָאליו
ּתבת ּכי ּתבּקׁש מה לאמר ּבאֹומרֹו ְְְִֵֵֵֵַַַַֹהּׁשֹואל
ּכי אֹותֹו ּכׁשּׁשאל לֹומר נתּכּון מיּתרת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻלאמר
מקֹום אין זה זּולת ּכי מבּקׁשֹו אליו יאמר ְִֵֵֶַַָָָֹֻהּוא
לבּקׁש הּוא אחיו לא אׁשר נכרי איׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹלׁשאלת
לֹומר ׁשּנתּכּון אּלא מבּקׁש, הּוא מה ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלדעת
ולזה מּמּנּו, נעלם ּדבר לֹו להּגיד ׁשֹואלֹו ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָּכי
ּדברי ויבֹואּו מבּקׁש אנכי אחי את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהׁשיבֹו

רעים: הם איפה לי להּגיד ְִִִֵֵַַָֹֹעּתה



כו              
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‰Ó eÚÒ∑(תנחומא)מן עצמן È˙‰.האחוההּסיעּו ‰ÎÏ∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל ּולפילבּקׁש »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ≈¿»…»¿»ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם .ּפׁשּוטֹו אוראוראוראור ְְְְִִֵֵֵֵָָ
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eÏk˙Â∑וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליוּכמֹו אוראוראוראור «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ
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ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰‰Ó ‰‡Â∑אֹומרים הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּיאמרּו אפׁשר ואי ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"ונהרגהּו",

חלֹומֹותיו ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה .הם: אוראוראוראור ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ÈÚÓL˙יז È‡ ‡kÓ eÏ ‡ Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ˙a ÛÒBÈ Ï‡Â Ô˙„Ï ÏÈ ÔÈÓ‡¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

ÔB‰˙ÂÏיח È ‡Ï „Ú ÈÁÓ ˙È BÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:ÏÓÏ È‰BÏÚ eÈÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט ‡ÓÏÁ ÈÓ ‡‰ È‰eÁ‡Ï  eÓ‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ ‡„Áa pÓÂ pÏÂ B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÁÂ zÏÎ‡ ‡˙LÈ ‡˙ÈÁ ÓÈÂ ‡a«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

      

B‚Â'.יז) ÈzÚÓL Èk ‰Ó eÚÒלדעת צרי »¿ƒ∆ƒ»«¿ƒ¿ִַַָָ
לֹומר הצר ענין ולאלאיזה מּזה נסעּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

וגֹו' נלכה אֹומרים ׁשמעּתי אֹומרֹו ְְְְְְִִִִֵַָָהסּפיק
ׁשּנסעּו לֹו הּגיד ּכי ּדרׁשּו פ"ד) פ' (ב"ר ְְְִִִֶַַָָורז"ל
ׁשּימיתּוהּו ּדתֹות נכלי לבּקׁש והלכּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמהאחוה
יֹוסף נרּתע לא לּמה קׁשה ּולדבריהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבהם.
ּכזה, הּזקא ׁשכיח ל ׁשאין לאחֹוריו, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחזר
ּבעצמֹו. להסּתּכן ּבנפׁשֹו ּכמתחּיב היה ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָוח"ו
ּכמֹו האיׁש ּדברי הבין לא יֹוסף ּכי ְְְִִִִֵֵֵַָֹואּולי
ׁשּנתּגּלה אחר ּכן ּפרׁשּו ורז"ל ז"ל. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּפרׁשּו
הבין יֹוסף ּכן ּׁשאין מה האחים ּׁשעׂשּו ִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמה
ּפי' מּזה נסעּו הּדר זה על ּכפׁשּוטן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּדברים
ּבאֹותֹו עֹוד לבּקׁש לֹו ואין ההּוא הּמחֹוז ְְְִֵֵַַַָָמּכל

ׁשמעּת ּכי והּטעם ּומּזהמחֹוז, נלכה. אֹומרים י ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ולא ההּוא, הּמקֹום מּכל ּדירתם עקרּו ּכי ְְִִִַַַָָָָָָֹידע
ּבברּור ידע ׁשּלא ּדתינה הלכּו לֹומר יכֹול ְְְֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
ׁשל סדרן וסּפר מּדבריהם אּלא לדתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהלכּו
זה ּכי יֹוסף ׁשל ּבדעּתֹו ׁשהיה ּולצד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּדברים,
הבין ה' מלא ולא ּדר מעֹוברי הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹהאיׁש
מה נכֹון על יבֹוא זה ּוכפי ּכפׁשּוטן. ְְְִִִֶַַַָָָָהּדברים
וּימצאם אחיו אחר יֹוסף וּיל הּכתּוב ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשאמר
אחיו אחר יֹוסף וּיל לֹומר לֹו ׁשהיה ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבדתן
על יבֹוא ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי וּימצאם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלדתן
לדתן ׁשהלכּו הּמלא לֹו החליט ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹנכֹון
מבּקׁש היה לזה ההּוא מהּמקֹום ׁשּנסעּו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
והבן, ּבדתן וּימצאם אחרים ּבמקֹומֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹלדרּכֹו
הּתֹורה ּכי עֹומדת ּבמקֹומּה רּבֹותינּו ְְִִֵֶֶַַַָָָּודרׁשת
ּדבר. סֹוד ורמז הּמלא אליו ׁשּדּבר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהֹודיעה
ּדרׁש יֹוסף ּכי ּפי' אחיו אחר אֹומרֹו ירצה ְְִִֵֵֶֶַַַָָעֹוד
הּדברים ּכן ּגם והבין רז"ל ּכדרׁשת הּמּגיד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָּדברי
אליו לֹומר ּכּונתֹו ׁשאין הּפי' והכריע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכפׁשטן

ורעיו, אחיו עֹודם ּכי אּלא האחוה מן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנסעּו
העמדתם אחר ּפי' אחיו אחר אֹומרֹו ְְֲֵֶַַַַַָָָָוהּוא
ּכמֹו ּכפׁשטן הּמּגיד ּדברי ּופי' אחיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבמּצב
הֹועיל מה ּכן אם ּתאמר ואם למעלה. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשּפרׁשּתי
יֹוסף. נׁשמר ׁשּלא ּכיון זֹו ּבהֹודעה ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹהּמלא
אחר ּכׁשּיל ׂשכרֹו להרּבֹות נתּכּון ּכי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָואּולי
יקׁשה לא ּכן ּגם ּובזה עׂשה. ּכן ּכאׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחוה
חׁשב ה' אׁשר את לבּטל יגרם הּמלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹאי
ידּועֹות לסּבֹות למצרים יֹוסף להֹוריד ְְְְְֲִִִִֵַַלעׂשֹות
ּדבריו ׁשאין ׁשּידע אּלא ונפלאֹות. ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּגדֹולֹות
ׁשל זכּות הרוחת ּבהם יׁש אּלא הענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמבּטלין
ה' הׁשלים זה ּדבר ּבאמצעּות ּכי ואּולי ְְְְִִִֵֶֶַָָָיֹוסף.
אחר הּׂשיג אׁשר וכבֹוד ּגדֹולה סאה ְְְְֲִִִֶַַַָָָּגדיׁשת

ּבמצרים: ְְִִַָּכ
B‚Â'.יח) B˙‡ e‡Âלדעת אֹומרֹוצרי «ƒ¿…¿ְִַַָָ

ּׁשּלפניו למה ּגזרה הּוא אם וגֹו' ְְְְְִֵֶֶֶַָָָּובטרם
יקרב ּבטרם מרחק אתֹו וּיראּו הּדר זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹעל
ּׁשאחריו למה הֹודעה התחלת הּוא אֹו ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָעליהם
אליו התנּכלּו וגֹו' יקרב ּבטרם הּדר זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָעל
ּׁשּלפניו למה נמׁש אם קׁשה צד ּולכל ְְְְְִִֶֶַַַָָָָוגֹו'.
נמׁש הּוא ואם יקרב, ּבטרם לֹומר לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָהיה
וגֹו' ּובטרם למימר לֹו היה ּׁשּלאחריו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָלמה
להֹוסיף וא"ו ּבתֹוספת נתּכּון ּכי ואּולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָהתנּכלּו.
ׁשעדין הּוא ׁשהרחּוק ּתאמר ׁשּלא ּפי' ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרחקה
ראּוהּו יקרב ּובטרם אּלא אליהם, קרב ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא

ּברחּוק: ְְִָֻמפלג
„BÚמרחק אתֹו וּיראּו הּדר זה על ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹירצה

ראּוהּו ׁשּלא הּלבבֹות מרחּוק ְִֵֵֶַָָֹּפרּוׁש
מהם מרחק ּכאיׁש אּלא לאחיהם אחים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻּכראּית
ּגם היתה זֹו ּוראּיה ּפרּוׁש וגֹו' יקרב ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּובטרם
ּובטרם אֹומר היה לא ואם וגֹו', טרם ְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹּכן

ּפרּוׁש זה הּוא ּכי נׁשמע היה וא"ו ְְִִֵֶֶֶָָָָּבתֹוספת
לֹומר וא"ו ּבתֹוספת אמר לזה ׁשאמר, ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָמרחֹוק
הּכתּוב ליּׁשב עֹוד ויׁש אחר. דבר הּוא ְְִֵֵֵַַַָָָּכי
יֹותר: צֹודק זה ּכי ׁשּנראה אּלא אחר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבאפן

B‚Â'.כ) eÎÏ ‰zÚÂהּוא ׁשּיּגיע קדם לכּו ּפי' ¿«»¿¿ְִֵֶֶַַֹ
לֹומר ּדקּדק ולזה לקראתֹו, ילכּו הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָאצלם
לצד וטעמם לכּו. עצמֹו עת ּבאֹותֹו ְְְְְְֲֵַַַַָָועּתה
עד לסּבל יכלּו לא אׁשר והּמהירּות ְְְְְֲִִִֶַַַָֹֹהּזריזּות
ּבהּגיעֹו עּכבּו ׁשּלא ּתמצא ולזה אליהם. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיּגיע
מה עׂשּו ּבא ּכאׁשר ּומּיד ּתכף אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָאצלם
ז"ל אֹומרם ּדר על ונהרגהּו ואֹומרם ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָּׁשעׂשּו,
אחד אדם ׁשהרגּו אדם ּבני עׂשרה כו.) ְְֲֵֶֶָָָָָָָָ(ב"ק
ואמרּו נתחּכמּו לזה ּפטּורים. יחד ּכּלם ְְְְְִִִֶַַַָָָֻאם
אדם: מּדיני ּפטּורים יהיּו ׁשּבזה יחד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָונהרגהּו

BÓB‡Â'וגֹו ּפרּוׁשונׁשלכהּו ואמרנּו ¿¿ְְְְְִֵֵַַָ
הּסתם מן ּבּבֹורֹות ְְְִִֵֶֶַַַָׁשּכׁשּנׁשליכהּו
ּובזה יאכלּוהּו ּבּבֹורֹות הּמצּויים ּוברּדלס ְְְְְִֶַַַָָָֹֻחלּדה
חּיה ׁשּיאמרּו לא אכלתהּו רעה חּיה לֹומר ְְֲֶַַַַָָָָָָֹֹנּוכל
ּדבר מּפיהם מֹוציאין אין ּובזה הרגתהּו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָרעה

ֶֶׁשקר:
Ì‡Âאת להרג יה ׁשבטי סמכּו מי על ּתאמר ¿ƒְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

והגם אחיהם, צּדיק נפׁש ּגם ּומה ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַהּנפׁש
ּכמֹו חּיבין ׁשאינם ּבדר אֹותֹו להרג ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעצּו
ׁשמים מּדיני ּפטּורין אינן כן ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּכתבנּו

ּבּמׁשּפט: יבֹוא ְְִַָָוה'
ÈÏe‡מצינּו ּכי זֹומם עד ּדין ּבֹו ּדנּו ׁשהאחים «ִִִִֵֵֶַָָָ

ואמר אביהם אל רעה ּדּבתם הביא ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
אמר ההּוא עדּותֹו, על מיתה ׁשּיתחּיבּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָּדברים
ּבעלי ׁשהם אמר ההּוא החי, מן אבר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאכלּו
מתחּיבים נח ּבני מהם אחת ּכל ועל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעריֹות,
עדים ּבלא אחד עד ּפי על נהרג נח ּובן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמיתה,
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LÙ ek ‡Ï∑מיתה היא זֹו נפׁש .מּכת אוראוראוראור …«∆»∆ִִֶֶַַָ
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B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש מּׁשם.רּוח ויעלּנּו הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני .אמר: ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻ
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Bk˙‡∑חלּוק ‰ÌÈ.זה ˙˙k˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיוהּוא על .(ב"ר)יֹותר אוראוראוראור ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ
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ÌÈÓ Ba ÔÈ‡  Ba‰Â∑איני רק", "והּבֹור ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְְֱִִֵֵֶֶַַַָ

ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין לֹומר: ּתלמּוד מה מים", ּבֹו ׁש"אין ּבֹויֹודע כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
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   ̈½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
˙Á‡∑ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', B‚Â'.ּכתרּגּומֹו: ÌÈ‡ Ì‰ÈÓ‚e∑?מּׂשאם את הּכתּוב ּפרסם לּמה …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַַָָָָָ

ּבׂשמים נזּדּמנּו ולזה רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ּדרּכן ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלהֹודיע
רע מריח יּזק וכן:∑Î‡˙.ׁשּלא נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי כ)ּכל ב מרקחת(מלכים נכתה", ּבית ּכל את "וּיראם ֵֵֶַַַֹֻ¿…ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ

Ï‡כא Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ dLÂ Ôe‡ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dÏËƒ¿¿ƒ≈¿»

BÓכב ‡Ó Ôe„LB˙ ‡Ï Ôe‡ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡a„Óa È ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡ÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e‡ ˙ÂÏ d˙e˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
È ÈÙ„ ‡ek ˙È dek ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ
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ּכן ּגם הּקרֹובים עדּות ועל התראה ְְְְִֵֵַַַַָָֹּובלא
ּבֹו ּדנּו ּכן על אׁשר פ"ט) מלכים הל' ְְֲִֵֶַַַָָ(רמּב"ם
ׁשמים. מּדיני הם ּופטּורים זֹומם עד ְְִִִִִֵֵֵֵַָָמׁשּפט
להם אין ּכי ּפטּורים אינם אדם ּדיני ּדלצד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
אין ׁשּבזה יחד ּכלן להמיתֹו נתחּכמּו לזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהזּמה
הּׁשמים לדין אבל ׁשּכתבנּו, ּכמֹו לכּלן ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻחּיּוב
ּבּקׁש הּוא ּכי נאמנה ׁשּידעּו מּטעם ּפטּורים ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָהם
ה' לעׂשֹות הּסּבֹות סּבת הּוא זה וכל ְְְֲִִֶַַַָָָלהרגם,
ׁשּיעׂשּו ּבדבריהם ׁשרמזּו ואּולי זמם, ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר
ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ואין לבּסֹוף ְְְְְִֵֵֵֶַָָָּתׁשּובה

אֹומרֹו והּוא (ב"רהּתׁשּובה, ז"ל ואמרּו ועּתה ְְְְְְַַָָָ
ּדרׁש: ּדר וזה ּתׁשּובה אּלא ועּתה ואין כ"א) ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָפ'

‰‡Â.'וגֹו ּיהיּו ּדּברמה ּכי להֹוכיח נתּכּונּו ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִִִֶַַַ
רעיֹוניו ּכי לצד אֹו ּבחלֹומֹותיו. ְֲֲִֶֶַַַָָׁשקר
ל זה ּכׁשּיהרגּוהּו והראיה סליקּו מׁשּכבֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָעל
וכּו': רעיֹוניו אֹו מּלּבֹו ּבֹודה היה ּכי ְֲִִִֶַָָָָהאֹות

Ì„iÓ.כא) e‰ÏviÂּבעל ׁשהאדם לפי ּפי' ««ƒ≈ƒ»»ְִֵֶַַָָָ
נתחּיב ׁשּלא מי להרג ויכֹול ורצֹון ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹּבחירה

יפּגעּו לא רעֹות חּיֹות ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶַַָָֹמיתה
והּוא לּׁשמים, מיתה יתחּיב לא אם ְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבאדם

ּובזהאֹומרֹו הּבחירי מּיד ּפי' מּידם וּיּצלהּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכי וגֹו' חלמתיו ּיהיּו מה ונראה אֹומרֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָֹֹסתר
יהרגּוהּו אם ראיה ואין הּדבר ּתבּטל ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָהּבחירה

ּדּבר: ׁשקר ִִֵֶֶּכי
‡Ï.נפׁש ּגֹורמיםנּכּנּו נהיה אּלא להדיא ּפרּוׁש …ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכ אחר אֹומרֹו והּוא מיתה, ּתׁשּפכּולֹו אל ְְְְִִַַַָָ
והּוא להם, טענתֹו היתה זֹו וגֹו', הׁשליכּו ְְְְֲִֶַַָָָָָּדם
אל להׁשיבֹו להּצילֹו ׁשהּוא עּמֹו ּכמּוס ְֲֲִִִֶֶַַַָטעמֹו
הׁשלימה הּׂשדה חּית ּכי נאמנה ידע ּכי ְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָָאביו
והעקרּבים הּנחׁשים יׁשחיתּו ולא ירעּו ולא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלֹו
ּברעב למּות ׁשם יעּכבּנּו לא ּגם יעקב, ְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹּבזרע
הּבֹור אל ראּובן וּיׁשב ׁשּתכף ּתמצא ׁשּכן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכמֹו

מהּבֹור: להֹוציאֹו אליו ְִֵֵֶַַָָׁשחזר
B‚Â'.כג) ÛÒBÈ ˙‡ eËÈLÙiÂּפׁשט לפי ««¿ƒ∆≈¿ְְִַ

אֹומרֹו ּכתנתהּכתּוב החלּוק, הּוא ּכּתנּתֹו ְְְֶֶַָָָֹֻ
אביו לֹו ׁשעׂשה העליֹון לבּוׁש הּוא ְְִִֶֶַַָָָָהּפּסים

העליֹון לבּוׁש הפׁשטת להקּדים היה זה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּולפי
יׁש הּכתּוב ּכּונת ּולהבין הּפּסים, ּכתנת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּפּסים: ּכתנת ואת אמר לא לּמה עֹוד ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹלדקּדק

ÔÎ‡לא לעֹולם ׁשהאחים הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֶַַַַָָָָֹ
ערּום ּולהּניחֹו לחלּוטין להפׁשיטּו ְְְֲִִִַַַָָרצּו
היתה ׁשּבּה הּפּסים ּכתנת מעליו להסיר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
ּכתנת ּכׁשהסירּו ּכי הּכתּוב ּומֹודיע ּבֹו, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹהּקנאה
להסיר ּדקּדקּו לא והּׂשנאה הּכעס ּברב ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹֹהּפּסים
ּגדֹולה ּבׂשנאה אּלא רּוח ּובנחת ּבמּתּון ְְְְְִִֶַַַָָָָאֹותּה
הּכּתנת ּגם עּמּה ׁשהסירּו עד אכזרּיּות ּכ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּובכל
וּיפׁשיטּו הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה החלּוק. ְְִִֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשל ּגּופֹו אם ּכי נׁשאר לא ּפרּוׁש יֹוסף ְִִִֵֵֶֶַֹאת
החלּוק ׁשהּוא ּכּתנּתֹו את הסירּו ּכי ערם ְִִֵֵֶֶֶָָָֻֻיֹוסף
ּכּונה: ּבלא מעליו ּכׁשהסירּו הּפּסים ּכתנת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעם

BÓB‡Âּכי הּדבר להגּדיל נתּכּון עליו אׁשר ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
מלּבּוׁש היתה היא הּפּסים ְְְִִֶַַַָָֹּכתנת
ּכּלם החלּוק וגם הּבגדים ּכל והסירּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהעליֹון

והּׂשנאה: הּכעס מרב עּמּה ְְִִֵַַַַַַָָֹיחד
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:ÌÈÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

      

ּכן ּגם הּקרֹובים עדּות ועל התראה ְְְְִֵֵַַַַָָֹּובלא
ּבֹו ּדנּו ּכן על אׁשר פ"ט) מלכים הל' ְְֲִֵֶַַַָָ(רמּב"ם
ׁשמים. מּדיני הם ּופטּורים זֹומם עד ְְִִִִִֵֵֵֵַָָמׁשּפט
להם אין ּכי ּפטּורים אינם אדם ּדיני ּדלצד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
אין ׁשּבזה יחד ּכלן להמיתֹו נתחּכמּו לזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהזּמה
הּׁשמים לדין אבל ׁשּכתבנּו, ּכמֹו לכּלן ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻחּיּוב
ּבּקׁש הּוא ּכי נאמנה ׁשּידעּו מּטעם ּפטּורים ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָהם
ה' לעׂשֹות הּסּבֹות סּבת הּוא זה וכל ְְְֲִִֶַַַָָָלהרגם,
ׁשּיעׂשּו ּבדבריהם ׁשרמזּו ואּולי זמם, ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר
ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ואין לבּסֹוף ְְְְְִֵֵֵֶַָָָּתׁשּובה

אֹומרֹו והּוא (ב"רהּתׁשּובה, ז"ל ואמרּו ועּתה ְְְְְְַַָָָ
ּדרׁש: ּדר וזה ּתׁשּובה אּלא ועּתה ואין כ"א) ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָפ'

‰‡Â.'וגֹו ּיהיּו ּדּברמה ּכי להֹוכיח נתּכּונּו ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִִִֶַַַ
רעיֹוניו ּכי לצד אֹו ּבחלֹומֹותיו. ְֲֲִֶֶַַַָָׁשקר
ל זה ּכׁשּיהרגּוהּו והראיה סליקּו מׁשּכבֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָעל
וכּו': רעיֹוניו אֹו מּלּבֹו ּבֹודה היה ּכי ְֲִִִֶַָָָָהאֹות

Ì„iÓ.כא) e‰ÏviÂּבעל ׁשהאדם לפי ּפי' ««ƒ≈ƒ»»ְִֵֶַַָָָ
נתחּיב ׁשּלא מי להרג ויכֹול ורצֹון ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹּבחירה

יפּגעּו לא רעֹות חּיֹות ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶַַָָֹמיתה
והּוא לּׁשמים, מיתה יתחּיב לא אם ְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבאדם

ּובזהאֹומרֹו הּבחירי מּיד ּפי' מּידם וּיּצלהּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכי וגֹו' חלמתיו ּיהיּו מה ונראה אֹומרֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָֹֹסתר
יהרגּוהּו אם ראיה ואין הּדבר ּתבּטל ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָהּבחירה

ּדּבר: ׁשקר ִִֵֶֶּכי
‡Ï.נפׁש ּגֹורמיםנּכּנּו נהיה אּלא להדיא ּפרּוׁש …ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכ אחר אֹומרֹו והּוא מיתה, ּתׁשּפכּולֹו אל ְְְְִִַַַָָ
והּוא להם, טענתֹו היתה זֹו וגֹו', הׁשליכּו ְְְְֲִֶַַָָָָָּדם
אל להׁשיבֹו להּצילֹו ׁשהּוא עּמֹו ּכמּוס ְֲֲִִִֶֶַַַָטעמֹו
הׁשלימה הּׂשדה חּית ּכי נאמנה ידע ּכי ְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָָאביו
והעקרּבים הּנחׁשים יׁשחיתּו ולא ירעּו ולא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלֹו
ּברעב למּות ׁשם יעּכבּנּו לא ּגם יעקב, ְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹּבזרע
הּבֹור אל ראּובן וּיׁשב ׁשּתכף ּתמצא ׁשּכן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכמֹו

מהּבֹור: להֹוציאֹו אליו ְִֵֵֶַַָָׁשחזר
B‚Â'.כג) ÛÒBÈ ˙‡ eËÈLÙiÂּפׁשט לפי ««¿ƒ∆≈¿ְְִַ

אֹומרֹו ּכתנתהּכתּוב החלּוק, הּוא ּכּתנּתֹו ְְְֶֶַָָָֹֻ
אביו לֹו ׁשעׂשה העליֹון לבּוׁש הּוא ְְִִֶֶַַָָָָהּפּסים

העליֹון לבּוׁש הפׁשטת להקּדים היה זה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּולפי
יׁש הּכתּוב ּכּונת ּולהבין הּפּסים, ּכתנת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּפּסים: ּכתנת ואת אמר לא לּמה עֹוד ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹלדקּדק

ÔÎ‡לא לעֹולם ׁשהאחים הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֶַַַַָָָָֹ
ערּום ּולהּניחֹו לחלּוטין להפׁשיטּו ְְְֲִִִַַַָָרצּו
היתה ׁשּבּה הּפּסים ּכתנת מעליו להסיר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
ּכתנת ּכׁשהסירּו ּכי הּכתּוב ּומֹודיע ּבֹו, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹהּקנאה
להסיר ּדקּדקּו לא והּׂשנאה הּכעס ּברב ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹֹהּפּסים
ּגדֹולה ּבׂשנאה אּלא רּוח ּובנחת ּבמּתּון ְְְְְִִֶַַַָָָָאֹותּה
הּכּתנת ּגם עּמּה ׁשהסירּו עד אכזרּיּות ּכ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּובכל
וּיפׁשיטּו הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה החלּוק. ְְִִֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשל ּגּופֹו אם ּכי נׁשאר לא ּפרּוׁש יֹוסף ְִִִֵֵֶֶַֹאת
החלּוק ׁשהּוא ּכּתנּתֹו את הסירּו ּכי ערם ְִִֵֵֶֶֶָָָֻֻיֹוסף
ּכּונה: ּבלא מעליו ּכׁשהסירּו הּפּסים ּכתנת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעם

BÓB‡Âּכי הּדבר להגּדיל נתּכּון עליו אׁשר ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
מלּבּוׁש היתה היא הּפּסים ְְְִִֶַַַָָֹּכתנת
ּכּלם החלּוק וגם הּבגדים ּכל והסירּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהעליֹון

והּׂשנאה: הּכעס מרב עּמּה ְְִִֵַַַַַַָָֹיחד



כח              
ׁשעוה לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס הּקטרת∑Èˆe.ּבׂשמיו, סּמני עם הּנמנה נטף והּוא הּקטף, מעצי הּנֹוטף .ׂשרף ְְְְְְֲִֵַָָָ¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ËÏÂ∑נּדה ּבמּסכת אשטרוליזא"ה, ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ּבלׁשֹון ׁשמֹו ח)לּוטיתא .(דף »…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡BÓŒ.מה eÈÎÂ∑את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

     §º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«¨¦¬
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eÚÓLiÂ∑נעׂשה" אביו", אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ורבקה ּבּגן", מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻונׁשמע",

קדמי' ׁשמיע ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע .ׁשמעת", ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

      ©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
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ÈÈ„Ó ÈL‡ eÚiÂ∑הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא יעקב∑eÎLÓiÂ.זֹו ּבני «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֲֵַֹ

הּבֹור, מן יֹוסף לּמצריםאת והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו אוראוראוראור ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
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È‰Óכו ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:Ó ÏÚ ÈÎe ‡eÁ‡ È ÏBË È‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

כז È‰ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡ÚÏ pae e‡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
pÓ eÏÈaÂ ‡e‰ ‡ ‡eÁ‡ È‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

eÈ‡Âכח e„Èe È È‡È„Ó È eÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡ÚÏ BÈ È eÈaÂ ‡a ÔÓ BÈ È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÈˆÓÏ BÈ È eÈÈ‡Â  ÔÈÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

aa‡כט BÈ ÈÏ ‡‰Â ‡aÏ Ôe‡ Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLeÏ È Úe¿«»¿ƒ

      

BÂ.כח) ÈÈ„Ó ÈL‡ eÚiÂצרי «««¿¬»ƒƒ¿»ƒ¿ִָ
מדינים אנׁשים עברת הזּכיר לּמה ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָלדעת
ליׁשמעאלים אּלא הּמכר היה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחר
וכן לּיׁשמעאלים. יֹוסף את וּימּכרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַּכאֹומרֹו
ארחת והּנה (כ"ה) למעלה מהּכתּובים ְְְְְִִֵֵַַַָָֹמּוכח
לּיׁשמעאלים, ונמּכרּנּו לכּו וגֹו' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַיׁשמעאלים
לא מדינים אנׁשים וּיעברּו סּפּור ּכן ְְֲִִִִִֵַַַָָֹאם

ּכּונתֹו: ַַָָנֹודע
„BÚזה אחרי הּכתּוב עֹוד ׁשאמר ֲִֵֶֶַַַַָָרֹואני

ּכן אם וגֹו' אתֹו מכרּו והּמדנים ְְְְִִֵַָָֹ(ל"ו)
ראׁשֹון וכתּוב מכרּוהּו לּמדנים ּכי ְְְִִִַָָָָמּוכח
ויֹוסף ּכ אחר הּכתּוב אמר עֹוד ְְִֵַַַַַָָָמכחיׁשֹו.
מּיד ּפֹוטיפר וּיקנהּו מצרימה ְְְִִִִֵַַַַַָהּורד
ׁשהיה הּמכר העמיד הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּיׁשמעאלים
ולא הענין ּבתחּלת ּכאמּור ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹלּיׁשמעאלים

פ"ד) פ' (ב"ר ורז"ל מלּמדלּמדנים. אמרּו ְְְְִֵַַַַָָ
ּפׁשטי מתיּׁשבים ואין הרּבה, מכירֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּנמּכר

והבן: ּבזה ְְִֵֶַָָהּכתּובים
ÔBÎp‰Âעל הּוא ּדברים ׁשל ּפרּוׁשן ּכי הּוא ¿«»ְִִֵֶַָָ

הּכתּוב הֹודיע מּתחּלה ּכי הּדר ְִִִִֶֶֶַַַָָזה
יהּודה ודברי וגֹו' יׁשמעאלים ארחת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֹוהּנה
ולהיֹות לּיׁשמעאלים. ונמּכרּנּו לכּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָׁשאמר
להּתגר סֹוחרים אינם זֹו יׁשמעאלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשארחת
ואין נֹוׂשאים ּׁשהיּו ּבּמה זּולת קנין מין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבכל

הזמין ּכן על אׁשר יֹוסף את ׁשּיקנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַמציאּות
ׁשּמּכירים ּפרּוׁש סֹוחרים מדינים אנׁשים ְֲֲִִִִִִֵֶַָָה'
להרוחה, לקנֹותּה ּתזּדּמן אׁשר סחֹורה מין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל
ּבעל אּלא הּכיס ּבעל אינֹו הּסֹוחר ּכי ְִִֵֵֵֶַַַַַַַָותדע
ּכמֹו ּפיו על יקנה הּכיס ּובעל וההּכר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהידיעה
ּובאמצעּות ּבעֹולם, ּגדֹולֹות ּבפּנֹות זה ְְְְִֶֶֶַָָָָׁשּידּוע
הּמכר ׁשל הּדבר נגמר הּסֹוחרים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָאּלּו
וּיעברּו הּכתּוב ׁשאמר והּוא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָלּיׁשמעאלים,
מכרּו ּובאמצעּותם סֹוחרים מדינים ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָאנׁשים
היּו לא זּולתם ּכי לּיׁשמעאלים ְְִִִֵֵַָָָֹיֹוסף
ׁשניהם ׁשּבין ּכיון והּנה קֹונים. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּיׁשמעאלים
יׁש הרי הּמכר היה והּיׁשמעאלים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמדנים
הּקֹונים הם ּכי לצד ּברוח חלק ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלּמדנים
ּבעלי הם ּכי לצד ּברוח חלק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָולּיׁשמעאלים
אמר ולזה ּכסף, עׂשרים נתנּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּכיסים
צד ּכי וגֹו' מצרים אל אתֹו מכרּו ְְְְְִִִִֶַַָָָֹוהּמדנים
הער הּיֹודעים הם וגם ּבֹו חלק להם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
אינם ּכי הּיׁשמעאלים לא הּמֹוכרים היּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹהם
היה יֹוסף ׁשל ּגּופֹו אבל ׁשויֹו, ּבׁשעּור ְְְֲִִִֵֶָָָָּבקיאים
ּבֹו ׁשּנתנּו העּקרים הם ּכי הּיׁשמעאלים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּביד
מּיד ּפֹוטיפר וּיקנהּו אמר ולזה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכסּפם,
היה ּבידם ּכי מּיד לֹומר ּדקּדק ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּיׁשמעאלים
ּפֹוטיפר לקנֹותֹו מציאּות ואין ׁשּמה ְְְִִִִֵֶַָָׁשהֹורידּוהּו
יׁשמעאלים היּו לא וגם ּבידֹו, ׁשהיה מּמי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹזּולת

מּלבד הּמדנים מּבלי לבּדם הם למכרֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיכֹולין
ׁשעּורֹו ּכּמה וידעּו ּבׁשויֹו הּבקיאין ׁשהן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָטעם
ׁשּיסּכימּו צרי ּברוח חלק להם ׁשּיׁש לצד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגם
ׁשהּמדנים הּכתּוב אמר ולזה הּמכר, על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהם
נתיּׁשבּו ּובזה הּיׁשמעאלים, מּיד ולקחּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמכרּו
ׁשאמרּו רז"ל ודברי ופרח. ּכפתֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּכתּובים
ּכי ואּולי ּדרׁש. ּדר זה רּבֹות ּפעמים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנמּכר
יחׁשב ּבלקיחתֹו הרּבה חלקים ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלהיֹות
ׁשּכתבּתי ּכמֹו הּוא הּכתּוב ּופׁשט רּבֹות. ְְְְִִֶַַַַָָמכירֹות

ּתּדרׁש: ְְִֵַָָָוהּדרׁשה
eÓiÂ.יֹוסף ׁשהּפילּוהּואּוליאת ׁשאחר «ƒ¿¿ִִֵֶֶֶַַַ

ּובהׁשלכתֹו ּבערֹום ּובּזּוהּו ּכ ְְְִֵַָָָָּכל
יהּודה. ּבעצת ונתרּצּו רגזם קצת נח ְְְְְֲִַַַַָָָָָלּבֹור
ּיהיּו מה ונראה כ') (ּפסּוק ּׁשאמרּו מה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּוכנגד
לׁשלל אפן מבּקׁשים ׁשהיּו ׁשּנראה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹחלמתיו
ּכי ׁשחׁשבּו אּולי הּדבר, היֹות ְְְֱִֵֶֶַַָָָּבהחלט
הּוא הרי ׁשּמכרּוהּו זה ּפחיתּות ְְְְֲִֵֶֶֶָָּבאמצעּות
הרי ראׁשֹון הּקֹונהּו ּכי יֹוסף לעבד ְְֲִִֵֵֵֶֶַָֻמחלט
ידֹו מּתחת לצאת הּנמנע ּומן לֹו לעבד ְְִִִֵֶֶַַַָָָהּוא
ׁשם קנה ּומעּתה לּזּולת אחר ּבמכר ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָזּולת
לעבד קה) (ּתהּלים אֹומרֹו והּוא עֹולם, ְְְְְִִֶֶַָעבּדּות
ּגמּור החלט מחלט הּוא והרי יֹוסף, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻנמּכר
מעלֹות לֹומר צרי ואין חֹורין לבן ְְֲִִִֵֵֵֶַָָמהּׁשנֹות

ְִָֻלגדּלה:

              
Ô‡ ∑ּבׂשּקֹו היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אביו יצּועי ׁשּבלּבל על הההה.ּובתעניתֹו אוראוראוראור ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

       ©¨¬¨¤¤¨−©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«
‡‡ ‡∑אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

      ©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬
 ¤©ª−Ÿ¤©¨«

 ∑אדם לׁשל ּדֹומה יֹוסף",∑.ּדמֹו "ּכתנת ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", ."ּכתנת ְְְִֶֶֶַַָֹֹֹ

     ©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½©«Ÿ§−
       ´Ÿ¨¨®©¤À̈©§Ÿ¤¦§²¦−¦«Ÿ

       ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬Ÿ
 Ÿ©−¥«

  ‡∑זֹו ‡Î.היא  ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ּפֹוטיפר.(ב"ר)נצנצה אׁשת ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
להּקד וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּגּלה לא עּמהם,ולּמה הּוא ּברּו ֹוׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

לֹו'?(תנחומא) לגּלֹות רֹוצה אינֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק .אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

        

הההה הההה""""הההה וווו                ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
                  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
                    ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
                     ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

 הההה אוראוראוראור ֶַ

      ©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
  ©§−¨¦¬©¦«

 ∑,"'וגֹו ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשנה, כ"ב הרי למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּובן

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב יז)ּכנגד מּבית(מגילה ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ
עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻלבן:

ּכנגּדן ללקֹות וסֹופי .הן ְְְְִִֵֶָ

ל ‡ ‡ ‡  ¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
‡ ‡‡ Ô‡ ‡‡«¬»¿»¬»»≈

לא  Î  ‡  ¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
‡ ‡   ƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

לב ‡  ‡  ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
Ô ‡ ‡‡ ‡ ‡ Ô‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

‡ ‡ ‡  ‡Î¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

‡לג  ‡ ‡ ‡¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
   Î‡ ‡ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

לד ‡ ‡   ¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
Ô‡ Ô   ‡‡¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

      

.כט) Ô‡ מה לדעת צרי «»»¿≈¿ִַַַָָ
ּבאֹומרֹו אחיו על ראּובן ואניּטענת ְְְֲֲִֵֶַַַַָ

אבּוד יֹוסף היה לעצתֹו ּגם הלא וגֹו' ְֲֲֵַַָָָָָָֹאנה
הּציל למען (כ"ב) הּכתּוב ׁשאמר והגם ְֲִֶַַַַַַַַָָּבּבֹור.
לא ּבלּבֹו היה זה אביו אל להׁשיבֹו ְְֲִִִֶֶַָָָֹוגֹו'
(כ"ו) יהּודה ׁשאמר והראיה אחיו אל ְְְְִֶֶֶַָָָָָָּבפיו
ׁשהיה אחר וגֹו' אחינּו את נהרג ּכי ּבצע ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹמה
היתה ּבּבֹור הׁשלכתֹו ּכי למדּת הא ְְְִַַַַָָָָָָָּבּבֹור
מה ּומעּתה למעלה ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָלהריגה

וגֹו': ואני וגֹו' הּילד ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַּמענה
ÔÎ‡הּבכֹור הּוא היֹותֹו לצד ּכי היא ראּובן ּכּונת »≈ְְְֱִִֵַַַַָ

אחריו לחּפׂש ללכת אביו יטריח ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאֹותֹו
היה ּבּבֹור היה ואם סֹופֹו, ועד העֹולם ְְִִַַָָָָָָמּסֹוף
לאביו מׁשיב והיה ׁשּבּבֹור מהחּיֹות מת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמביאֹו
ּכן ּׁשאין מה אכלתהּו רעה חּיה מת הּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנה
והּוא לבּקׁשֹו, העֹולם מרּוחֹות יל אנה ְְְֵֵֵַַָָָָָעּתה
וּיׁשחטּו נתחּכמּו ולזה בא, אני אנה ואני ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָאֹומרֹו
ראּובן: ּתרעמת לּה סלקה ּובזה וגֹו' עּזים ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׂשעיר

.לג) טר ב' ּכי לֹומר נטרף,נתּכּון פֹות »……«ְְְִִִֵֵַַַ
ׁשּטרפה והּב' והרגתֹו, חּיה ׁשּטרפתֹו ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָהא'
אחר לבּקׁש נתיאׁש ׁשּבזה למעֹונתּה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו
לא לּמה קׁשה היה זה וזּולת לקברם. ְְְְֶֶַַָָָָָָָָֹעצמֹותיו
לקּים יֹוסף עצמֹות אחר לחּפׂש יעקב ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹהׁשּתּדל
ואמרּו נתחּכמּו האחים והם קבּורה, מצות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבהם
ּומּזה עּמּה עצמֹות ּבלא לבּדּה ּפי' מצאנּו ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹזאת
לא ולזה למעֹונתּה ּגררּתּו החּיה ּכי ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹהרּגיׁש

עצמֹותיו: אחר עֹוד לחּפׂש ְְְִִֵַַַַָָהטריחם



כט               
Ô‡ ∑ּבׂשּקֹו היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אביו יצּועי ׁשּבלּבל על הההה.ּובתעניתֹו אוראוראוראור ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
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‡‡ ‡∑אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

      ©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬
 ¤©ª−Ÿ¤©¨«

 ∑אדם לׁשל ּדֹומה יֹוסף",∑.ּדמֹו "ּכתנת ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", ."ּכתנת ְְְִֶֶֶַַָֹֹֹ

     ©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½©«Ÿ§−
       ´Ÿ¨¨®©¤À̈©§Ÿ¤¦§²¦−¦«Ÿ

       ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬Ÿ
 Ÿ©−¥«

  ‡∑זֹו ‡Î.היא  ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ּפֹוטיפר.(ב"ר)נצנצה אׁשת ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
להּקד וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּגּלה לא עּמהם,ולּמה הּוא ּברּו ֹוׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

לֹו'?(תנחומא) לגּלֹות רֹוצה אינֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק .אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

        

הההה הההה""""הההה וווו                ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
                  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
                    ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
                     ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

 הההה אוראוראוראור ֶַ

      ©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
  ©§−¨¦¬©¦«

 ∑,"'וגֹו ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשנה, כ"ב הרי למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּובן

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב יז)ּכנגד מּבית(מגילה ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ
עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻלבן:

ּכנגּדן ללקֹות וסֹופי .הן ְְְְִִֵֶָ

ל ‡ ‡ ‡  ¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
‡ ‡‡ Ô‡ ‡‡«¬»¿»¬»»≈

לא  Î  ‡  ¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
‡ ‡   ƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

לב ‡  ‡  ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
Ô ‡ ‡‡ ‡ ‡ Ô‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

‡ ‡ ‡  ‡Î¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

‡לג  ‡ ‡ ‡¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
   Î‡ ‡ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

לד ‡ ‡   ¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
Ô‡ Ô   ‡‡¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

      

.כט) Ô‡ מה לדעת צרי «»»¿≈¿ִַַַָָ
ּבאֹומרֹו אחיו על ראּובן ואניּטענת ְְְֲֲִֵֶַַַַָ

אבּוד יֹוסף היה לעצתֹו ּגם הלא וגֹו' ְֲֲֵַַָָָָָָֹאנה
הּציל למען (כ"ב) הּכתּוב ׁשאמר והגם ְֲִֶַַַַַַַַָָּבּבֹור.
לא ּבלּבֹו היה זה אביו אל להׁשיבֹו ְְֲִִִֶֶַָָָֹוגֹו'
(כ"ו) יהּודה ׁשאמר והראיה אחיו אל ְְְְִֶֶֶַָָָָָָּבפיו
ׁשהיה אחר וגֹו' אחינּו את נהרג ּכי ּבצע ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹמה
היתה ּבּבֹור הׁשלכתֹו ּכי למדּת הא ְְְִַַַַָָָָָָָּבּבֹור
מה ּומעּתה למעלה ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָלהריגה

וגֹו': ואני וגֹו' הּילד ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַּמענה
ÔÎ‡הּבכֹור הּוא היֹותֹו לצד ּכי היא ראּובן ּכּונת »≈ְְְֱִִֵַַַַָ

אחריו לחּפׂש ללכת אביו יטריח ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאֹותֹו
היה ּבּבֹור היה ואם סֹופֹו, ועד העֹולם ְְִִַַָָָָָָמּסֹוף
לאביו מׁשיב והיה ׁשּבּבֹור מהחּיֹות מת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמביאֹו
ּכן ּׁשאין מה אכלתהּו רעה חּיה מת הּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנה
והּוא לבּקׁשֹו, העֹולם מרּוחֹות יל אנה ְְְֵֵֵַַָָָָָעּתה
וּיׁשחטּו נתחּכמּו ולזה בא, אני אנה ואני ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָאֹומרֹו
ראּובן: ּתרעמת לּה סלקה ּובזה וגֹו' עּזים ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׂשעיר

.לג) טר ב' ּכי לֹומר נטרף,נתּכּון פֹות »……«ְְְִִִֵֵַַַ
ׁשּטרפה והּב' והרגתֹו, חּיה ׁשּטרפתֹו ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָהא'
אחר לבּקׁש נתיאׁש ׁשּבזה למעֹונתּה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו
לא לּמה קׁשה היה זה וזּולת לקברם. ְְְְֶֶַַָָָָָָָָֹעצמֹותיו
לקּים יֹוסף עצמֹות אחר לחּפׂש יעקב ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹהׁשּתּדל
ואמרּו נתחּכמּו האחים והם קבּורה, מצות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבהם
ּומּזה עּמּה עצמֹות ּבלא לבּדּה ּפי' מצאנּו ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹזאת
לא ולזה למעֹונתּה ּגררּתּו החּיה ּכי ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹהרּגיׁש

עצמֹותיו: אחר עֹוד לחּפׂש ְְְִִֵַַַַָָהטריחם



ל              

     ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½
       ©¾Ÿ¤¦«¥¥¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«

ÂÈ˙aÏÂ∑ּכל עם נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿»¿…»ְְְֲִִֵַָָָ
וׁשבט מּלקראׁשבט נמנע אדם ׁשאין ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות אֹומר: נחמיה רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּתֹו' ּולכּלתֹו, ּבנֹו, ÌÁ˙‰Ï.לחתנֹו, ‡ÓÈÂ∑(ב"ר)הּמת ׁשעל ׁשּמת, וסבּור החי על ּתנחּומין מקּבל אדם אין ְְֲִַַָָ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
החי על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ּגזרה ‡ÈaÏ.נגזרה „‡∑:'על' ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ּכמֹו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ≈≈∆¿ƒְְְְְְְִִִֵֶַַַַ

כא) ב הּדמים",(שמואל ּבית ואל ׁשאּול ד)"אל א ואל(שמואל האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות("אל ‡Ï.חמיה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ»≈
‰Ï‡L∑ּכל אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי הּוא: קבר לׁשֹון מסּורּכפׁשּוטֹו, היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ¿…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם הּגבּורה: מּפי ּגיהּנםּבידי רֹואה ׁשאיני ‡ÂÈ.אני B˙‡ iÂ∑היה יצחק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ«≈¿¿…»ƒְִָָָ
מתאּבל, היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו מּפני חיּבֹוכה ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה אוראוראוראור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

      §©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ
 ©−©©¨¦«

ÌÈÁah‰∑הּמל ּבהמֹות .ׁשֹוחטי ««»ƒֲֲֵֶֶַַ

     

       ©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§¨−¥¥´¤¨®©¥²
   ©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑,מּגדּלתֹו אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֻ
'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ּבצרת אחיו∑ËiÂ.ּכׁשראּו .מאת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ«≈ֵֵֶָ

ÈÓl„Ú LÈ‡ „Ú∑עּמֹו .נׁשּתּתף אוראוראוראור «ƒ¬À»ƒְִִֵַ

      ©©§¨§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
 ©¨¬Ÿ¥¤«¨

ÈÚ∑ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים אוראוראוראור ¿«¬ƒַָָ

˙ÓÁÏלה ˙a ÏÂ È‰Ba Ï ÓÂ¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È‡ Ó‡Â ÈÓÁ˙ ‡ÏaÏ ÈÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
˙È ‡ ÏB‡LÏ ‡ÏÈ‡ „ Èa ÏÚ ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

È‰‡¬ƒ

ÈËBÏלו ÌÈÓÏ ˙È Èa È‡È„Óƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡iÏBË  ‰Ú„ ‡a«»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א ‰„‰È ˙Á ‡È‰‰ ‡Úa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÓL ‰‡Ól„Ú ‡ „Ú ‡Ë È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

‰ÈÁƒ»

ÓLב ‡  ˙a ‰„‰È ˙ ‡ÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
˙ÂÏ ÏÚÂ Â ÚL«¿»¿«¿«¿»«

      

BÂ.לה) ÂÈa Ï ÓiÂּכאן הזּכר לא «»À»»»¿ְַָֹֻ
נחמה: ְִֵֶָָּדברי

‰‡Âּבניו ּכׁשראּו ּכי הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ְִֶֶַַַָָָָָ
ימים ּבמתניו וׂשק אבלּות ּכ ְְְֲִֵַָָָָָּכל
ּבנֹו לֹו ׁשּמת אדם יעׂשהּו זה אמרּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָרּבים
ּבנים לֹו היּו אם יחידֹו אינֹו אפּלּו אֹו ְְֲִִִִִֵָָיחידֹו
נתחּכמּו לזה מהּמעט, חּסרֹון על יקּפיד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻמעטים
מעצמֹו, יתנחם ׁשּבאמצעּותֹו ּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּבנים עׂשר אחד ּבניו ּכל יחד ׁשּנתקּבצּו ְְְִִֶַַַַַָָָָָָוהּוא
הם רּבים ּובנֹותם ּובניהם ּבנֹות עׂשר ְְְִֵֵֶַַַָָָָואחד
מי ּכי נחמתֹו, זאת וּתהי אצלֹו ועמדּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹוהלכּו
לֹו ראּוי אין ּובנֹות ּבנים ּכ ּכל לֹו ִֵֵֶָָָָָׁשּיׁש
מן נעּדר אם קטן ּבן על ּכ ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלהצטער
ּבנתיו וכל ּבניו ּכל וּיקמּו אֹומרֹו והּוא ְְְְִַַָָָָָָָֹֻהּבנים,
לנחמֹו היא יחד ּכּלן ׁשל זֹו וקימה ְְֲִִֶַַַַַָָֻיחד
ּפי על ואף ּובנֹותיו, ּבניו רּבּו ּכי ְְְְִִִֶֶַַַָָָּכׁשּיראה
להתנחם וימאן זה ּדבר לֹו הֹועיל לא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹכן
ׁשאין ּבגדר ּפי' ּבני אל ארד ּכי הּטעם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹוּיאמר

ּבניו ּבכל ּכדי אין ּכי מיחד הּוא אּלא ְְְִִֵֶַָָָָָֻלי
אחיו מּכל אהבֹו ּכי עליו להתנחם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּובנֹותיו

קפ.). (ח"א הּזהר ּבדברי הּידּוע ְְִֵַַַַַַַָֹלּטעם
„BÚ'ּפי וגֹו' ארד ּכי וגֹו' וימאן ּבאֹומרֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָירצה

מּזה למד לא הּנחם ׁשּמאן ׁשראה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהגם
ּכי החי על ּתנחּומין מקּבלין ואין חי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַׁשּיֹוסף
אל ארד ּכי טעם לצד הּנחמה מניעּות טעם ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאמר
ע"כ: וכּו' ּבידֹו מסּור היה סימן ז"ל ואמרּו ְְְְְִִָָָָָָּבני

iÂ.לבּכֹותאתֹו חזר ּדבריו ּכׁשאמר ּפי' «≈¿¿ְְְִֵֶַַָָָָֹ
לֹומר ודקּדק ּבניועליו. ּכל לׁשלל אביו ְְְִִִֵַָָָָָָֹ

אביו. אם ּכי ּבהזּכרתֹו ּבכּו ׁשּלא וגֹו' ְְְְִִִֶַָָָָָֹוכל
אביו יצחק ׁשהּוא פ"ד) (ב"ר אמרּו ְְְִִֶַַָָָורז"ל

ּדרׁש: והּוא יעקב ְְֲֶַָֹׁשל
BÂ.א) ‰„‰È „iÂ(י"ג (סֹוטה אמרּו רז"ל «≈∆¿»¿ְָָ

ראב"ע והּגאֹון מּגדּלתֹו, אחיו ְְִִֶֶַָָָֻׁשהֹורידּוהּו
עֹולם ׁשל צפֹון מּפאת הּבא ּכי טעמֹו ּכי ְֲִִִֶַַַַָָָָאמר
אם צֹודקים ּדבריו ע"כ. יֹורד הּוא ְְְִִִֵָָלדרֹומֹו
ׁשּמֹורה אחיו מאת ּתבת הּכתּוב אֹומר היה ֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא

אֹומרֹו עֹוד מאחיו, היתה הירידה ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבאצּבע
הּכתּוב יבֹוא רז"ל ּולדברי וגֹו', איׁש עד ְְְִִֵֵַַַַַָָוּיט
וּיט ותבת יכּון ירידה לׁשֹון וּירד ּכי נכֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל

לגּופֹו: ְְִִָאצטרי
ÈÚ.ב) LÈ‡ ˙aוהּגאֹון סֹוחר ּפרּוׁש «ƒ¿«¬ƒְֵֵַָ

ואני ּכמׁשמעֹו. ׁשהּוא ויּתכן ּכתב ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהראב"ע
ּבדבר יעקב ּבני ׁשּיּדבקּו יּתכן לא ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאֹומר
יחד, ׁשלׁשתם אבֹותיהם עליו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהקּפידּו
את ׁשמר והּכתּוב (נ.), פ"ג ּבפסחים ְְְְִִֶַַָָָָּוכאֹומרם
ּפי' ּכנעני איׁש ּבת לֹומר ּׁשּדקּדק ּבּמה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּדבר
יהיה אפן ּבאיזה ּכנענית היא ולא ּכנעני ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאביה
ּכנעני היה ואּלו סֹוחר, ׁשּתאמר לא אם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹהּדבר
ּבלּתי ּדבר יהּודה עׂשה ּכי הּכתּוב ּומֹודיע ְְִִִִַַַָָָָָָָמּמׁש
ּכנענית ּבת ׁשם וּירא לֹומר לֹו היה ּכן ְְֲִֵַַַַַָָָָהגּון

וׁש ּכנענית אּׁשה ּבזהאֹו ואין ׁשּוע. אביה ם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּולענין ּכתב, אׁשר הּמכּתב על ּתבה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּתֹוספֹות
וּדאי: ולכּתב לׁשּתק, נאמר ּכזה מלּתא ְְְְִִִִֶַַַָָֹֹֹּגּלּוי

.‰ÁwiÂ:אּׁשה לּקּוחי ּכדין ּפי' «ƒ»∆»ְִִִֵֵָ
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Ú:ג dÓL ˙È ‡e a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד ˙È ˙e a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:B‡»

dÓLה ˙È ˙e a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k È ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו dea ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:Óz»»

ÈÈז „ LÈa ‰„e‰È„ ‡ea Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡eÁח ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ B‡Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:eÁ‡Ï ‡Ú È‡Â d˙È aÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú‡ט È˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È‡ B‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú ‡ÓiÏ ‡Ï ÏÈ„a ‡Ú‡ ÏÚ dÁ‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י ‡ ˙ÈÓ‡Â „Ú È ÈÈ „ LÈ‡e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡ÏÓ‡יא ÈÈz d˙k Ó˙Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
Ó‡ È‡ È ‰ÏL ‡ „Ú È‡ ˙È≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
Óz ˙Ï‡Â È‰Á‡k ‡e‰ ‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e‡ ˙Èa ˙È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈB ÏÚ ÈÏÒe ‰„e‰È Á˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ó„Ú dÓÁ ‰ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒיג ÈeÓÁ ‡‰ ÓÈÓÏ Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ ‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈
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‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון ׁשמׁשֹון(שופטים "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְִִֵֵֶַ

מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן, לּה עֹולין יֹוׁשבת: היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה .וגֹו'", ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָ

Ú:ג dÓL ˙È ‡e a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד ˙È ˙e a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:B‡»

dÓLה ˙È ˙e a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k È ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו dea ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:Óz»»

ÈÈז „ LÈa ‰„e‰È„ ‡ea Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡eÁח ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ B‡Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:eÁ‡Ï ‡Ú È‡Â d˙È aÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú‡ט È˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È‡ B‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú ‡ÓiÏ ‡Ï ÏÈ„a ‡Ú‡ ÏÚ dÁ‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י ‡ ˙ÈÓ‡Â „Ú È ÈÈ „ LÈ‡e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡ÏÓ‡יא ÈÈz d˙k Ó˙Ï ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
Ó‡ È‡ È ‰ÏL ‡ „Ú È‡ ˙È≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
Óz ˙Ï‡Â È‰Á‡k ‡e‰ ‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e‡ ˙Èa ˙È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈB ÏÚ ÈÏÒe ‰„e‰È Á˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ó„Ú dÓÁ ‰ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒיג ÈeÓÁ ‡‰ ÓÈÓÏ Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ ‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈



לב              

       ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
       ©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨¦³¨«£¨Æ

     ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«
ÛlÚ˙zÂ∑ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÈÈÚ.ׁשּלא Á˙Ù LzÂ∑ «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. ּדר ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, י)ּבפתיחת אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל עיניםּבפתחֹו ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
לראֹותֹו .מצּפֹות Èk'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk להעמיד∑‡˙‰ מתאּוה ׁשהיתה יהּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ ְְִַƒ»¬»ƒ»«≈»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבנים הההה.מּמּנּו אוראוראוראור ִִֶָ

      ©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
‰BÊÏ ‰LÁÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכיםלפי Èt‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»

צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי רּבֹותינּו: ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל לאולא לפיכ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
.חׁשדּה ֲָָ

        ©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦
        ́Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−

¥¨«
c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ Â∑דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה ׁשהיה מּדר.‡pŒ‰‰∑ «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ»»»

אֹותן ואף נתינה, ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהכיני
הם נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה .ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָָ

     ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
   ¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

BÚ∑מׁשּכֹון. ≈»ְַ

      ©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
       §¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨©©¬©

«
EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ‰zÂ∑ּגּבֹורים …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««ִִ

ּבֹו, ּבֹוּכּיֹוצא ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִֵֵַַַ

        

 הההה אהאהאהאה וווו   אהאהאהאה (יח לח, (רש"י ל ל ר י  ליח ר ר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
"  (יח ל ) יח   יח ח   ,י יח  , ל  האהאהאהא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

   החאהאהאהא"  ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

      ©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
©§§¨«

dpÓיד d˙eÏÓ‡ ÈLeÏ ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙È˙ÈÂ ˙z‡Â ‡ÙÈÚ ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«
˙ÊÁ È‡ ˙Óz Á‡ ÏÚ Èc ÈÈÚ ˙eLÙ¿»»«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«
dÏ ˙È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL ‡ È‡¬≈¿»≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

‡Èטו ‡ ˙˜Ùk dÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÚÎטז È‰ Ó‡Â ‡Á‡Ï d˙ÂÏ ‡e¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È‡ Ú„È ‡Ï È‡ È˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È‡ ÈÏ zz ‰Ó ˙Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז Ó ÈÚ  È„‚ ÁlL‡ ‡‡ Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ zz ‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â˙יח Ï z‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ‰ÈÂ „È Èc eÁÂ tLBLÂ ˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ‡ ÈLeÏ ˙LÈÏe¿≈«¿≈«¿¿«

      

B‚Â'.יד) ‡È‰Â 'B‚Â ‰˙‡ Èkלדעת צרי ƒ»¬»¿¿ƒ¿ִַַָָ
לֹומר הסּפיק ולא והיא לֹומר הצר ְְְְִִִַַַָָֹֻלּמה
הּוא ׁשעליה מּובן והּדבר וגֹו' נּתנה ְְְְִֶֶַָָָָָָֹולא

האחד הּכתּוב אמר ּדברים ב' ּכי ואּולי ְְִִֵֶַַַָָָָָאֹומר.
ׁשּלא מּובן והּדבר ׁשלה ּגדל ּכי ראתה ְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹּכי
ּכי וגֹו' יגּדל עד ׁשאמר חמיה מאמר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָנתקּים

והּב' אביה, ּבבית וגֹו'עֹודּנה נּתנה לא והיא ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּתּנתן ראּוי ׁשאינֹו הּקדׁש ּברּוח ׁשראתה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפרּוׁש
והצליחה. ועׂשתה עמדה ולזה לאּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִִִֶָָָָָָָהיא

              

      ©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
     ̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

      ©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥©§¥¨²¦¬
     ̈«¥©−¦©©¨®¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

‰L„w‰∑לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

      ©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
    ©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

       ©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³¨©̧§¦Æ
    ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה eÏ.מה ‰È‰ t∑מה ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדברי לאּמת עֹוד לעׂשֹות ‰.עלי È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ּכתנת ׁשהטּביל עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי ְְֲִֵַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָֹ

עּזים ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, .(ב"ר)יֹוסף ְְִִִִִֵַָ

      ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ
        ̈¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨¨−¦§¦®©´Ÿ¤§½̈«¦−¨

§¦¨¥«
ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל(נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל ּכהׁשּתּלׁשרּבֹו חדׁשים", "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ּכמֹו: ט)החדׁשים, ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ÌÈeÏ."ּומׁשלֹוח ‰‰∑ ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ»»ƒ¿ƒ
ּכחּמה" "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מאיר:∑Û˙Â.ׁשם רּבי מּׁשּום מקׁשאה אפרים אמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּדנּוהּבּתֹו לפיכ ּכהן, .ּבׂשרפהׁשהּוא אוראוראוראור ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

      ¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ§¦Æ
       £¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¤

  §©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה אּלאלא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

'נֹוח אמרּו: מּכאן ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"לאיׁש
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם 'הּכרֿנא∑‰Œk‡.לֹו ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵֵֶַַָָָָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא. ְְְְֲֵַַָָֹ

      ©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨
     §¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

dÓÁכ ‡„È ÈfÚ  ‡È„b ˙È ‰„e‰È cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ÓÏ ‰‡Ó„Ú¬»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

‡Ïכא ÓÈÓÏ d˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ eÓ‡Â ‡Á‡ ÏÚ ÈÈÚ ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב ‡Ï Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ eÓ‡ ‡˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

BÁÏכג È‰ ‡ÓÏÈc dÏ z ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â È„‰ ‡È„b ˙ÈcL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד ‡eÁ˙‡Â ‡ÁÈ ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â ˙k Óz ˙‡Èp ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È Ó‡Â ‡˙eÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

eÓÁÏ‰‡כה ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc È‡ Èc Ï ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜Ú ÓÏ Úk Ú„BÓzL‡ ˙Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:È‡‰ ‡eÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו ‰‡k Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È ‰ÏLÏ dz‰È ‡Ï k ÏÚ È‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

      

מּנׁשים לעֹולם מּמּנה ּיצא מה ּולמד ְְִִִֵֶַַָָָָָָוצא
:ּתבר ְֶָָֹֹּבאהל

Û˙Â.כד) ‰e‡ÈˆB‰ּדבית מּׁשּום הּטעם ƒ»¿ƒ»≈ְִֵַַַ
האּמֹות עם זנּות על ּגזרּו ׁשם ׁשל ְְִִֵֶַָָֻּדין
אין אפי' ּומׁשמע ל"ו, ּדף ּבע"ז ְְְְֲִֵַַָָּכאֹומרם

ולא נח לבני האסּורה לא ערוה אּסּור ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם
עליה, ּגזרּו כן ּפי על אף ליׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאסּורה
ּגזרֹות לגזר ּבידם היתה מסרת ּכי ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹואּולי
ּכי ּכׁשּידע ולזה הּגזרה. על העֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹולהרג
היתה הּגזרה ּכי נפטרה הּדברים היּו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָעּמֹו

אּסּור ּכן ּגם ּבּה ואין ּדוקא. ּגֹוי זנּות ְְְִֵֵַַַָָעל
ּדבריהם ּולפי נח. לבן מּתרת ּכּלתֹו ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻערוה
ׁשּלא לדעּתּה יסף ולא י:) (סֹוטה ְְְְֶֶַַָָָָֹֹׁשאמרּו
היה האב ּכי מּגיד זה הרי עֹוד מּמּנה ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּפסק

לכּלתֹו: ְְֵַַָמיּבם



לג               

      ©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
     ̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

      ©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥©§¥¨²¦¬
     ̈«¥©−¦©©¨®¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

‰L„w‰∑לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

      ©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
    ©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

       ©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³¨©̧§¦Æ
    ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה eÏ.מה ‰È‰ t∑מה ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדברי לאּמת עֹוד לעׂשֹות ‰.עלי È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ּכתנת ׁשהטּביל עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי ְְֲִֵַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָֹ

עּזים ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, .(ב"ר)יֹוסף ְְִִִִִֵַָ

      ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ
        ̈¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨¨−¦§¦®©´Ÿ¤§½̈«¦−¨

§¦¨¥«
ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל(נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל ּכהׁשּתּלׁשרּבֹו חדׁשים", "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ּכמֹו: ט)החדׁשים, ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ÌÈeÏ."ּומׁשלֹוח ‰‰∑ ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ»»ƒ¿ƒ
ּכחּמה" "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מאיר:∑Û˙Â.ׁשם רּבי מּׁשּום מקׁשאה אפרים אמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּדנּוהּבּתֹו לפיכ ּכהן, .ּבׂשרפהׁשהּוא אוראוראוראור ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

      ¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ§¦Æ
       £¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¤

  §©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה אּלאלא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

'נֹוח אמרּו: מּכאן ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"לאיׁש
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם 'הּכרֿנא∑‰Œk‡.לֹו ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵֵֶַַָָָָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא. ְְְְֲֵַַָָֹ

      ©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨
     §¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

dÓÁכ ‡„È ÈfÚ  ‡È„b ˙È ‰„e‰È cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ÓÏ ‰‡Ó„Ú¬»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

‡Ïכא ÓÈÓÏ d˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ eÓ‡Â ‡Á‡ ÏÚ ÈÈÚ ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב ‡Ï Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ eÓ‡ ‡˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

BÁÏכג È‰ ‡ÓÏÈc dÏ z ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â È„‰ ‡È„b ˙ÈcL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד ‡eÁ˙‡Â ‡ÁÈ ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â ˙k Óz ˙‡Èp ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È Ó‡Â ‡˙eÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

eÓÁÏ‰‡כה ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc È‡ Èc Ï ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜Ú ÓÏ Úk Ú„BÓzL‡ ˙Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:È‡‰ ‡eÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו ‰‡k Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È ‰ÏLÏ dz‰È ‡Ï k ÏÚ È‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

      

מּנׁשים לעֹולם מּמּנה ּיצא מה ּולמד ְְִִִֵֶַַָָָָָָוצא
:ּתבר ְֶָָֹֹּבאהל

Û˙Â.כד) ‰e‡ÈˆB‰ּדבית מּׁשּום הּטעם ƒ»¿ƒ»≈ְִֵַַַ
האּמֹות עם זנּות על ּגזרּו ׁשם ׁשל ְְִִֵֶַָָֻּדין
אין אפי' ּומׁשמע ל"ו, ּדף ּבע"ז ְְְְֲִֵַַָָּכאֹומרם

ולא נח לבני האסּורה לא ערוה אּסּור ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם
עליה, ּגזרּו כן ּפי על אף ליׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאסּורה
ּגזרֹות לגזר ּבידם היתה מסרת ּכי ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹואּולי
ּכי ּכׁשּידע ולזה הּגזרה. על העֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹולהרג
היתה הּגזרה ּכי נפטרה הּדברים היּו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָעּמֹו

אּסּור ּכן ּגם ּבּה ואין ּדוקא. ּגֹוי זנּות ְְְִֵֵַַַָָעל
ּדבריהם ּולפי נח. לבן מּתרת ּכּלתֹו ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻערוה
ׁשּלא לדעּתּה יסף ולא י:) (סֹוטה ְְְְֶֶַַָָָָֹֹׁשאמרּו
היה האב ּכי מּגיד זה הרי עֹוד מּמּנה ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּפסק

לכּלתֹו: ְְֵַַָמיּבם



לד              
‰˜„ˆ∑ּבדבריה.ÈpnÓ∑ּומאּתי 'מּמּני ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָיצאּו
Èz˙Œ‡Ï‰.ּביׂשראל' ÔkŒÏÚŒÈk∑ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין BÚ„.ּכי ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑:אֹומרים יׁש ְְִֵָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«ְִֵ

ּפסקּו' 'ולא ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', .'לא אוראוראוראור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

     ©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«
dz„Ï ˙Úa∑להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו אֹומר: הּוא ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לחסרים וכאן ˙‡ÌÈÓB.למלאים, ‰p‰Â∑ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: מלא, ְְֲִִִֵֵַָ¿ƒ≈¿ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
.צּדיקים ִִַ

      ©§¦¬§¦§¨−©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³
    ̈¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר לחּוץ ידֹו האחד .הֹוציא אוראוראוראור «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

       ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤©¨©−§¨
     ¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

zˆ∑חזק עלי .חזקּת אוראוראוראור »«¿»ְֶֶַָָָֹ

        §©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−¨«©
È‰ B„ÈŒÏÚ ‡∑ארּבעה ּכנגד ּכאן ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְְְֶֶַַַָָָָ

מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד אֹומרים: ויׁש מּמּנּו, ׁשּיצא עכן ׁשּמעל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָחרמים
זהב ּולׁשֹון .(ב"ר)ׁשקלים BÓ ‡˜iÂ∑הּׁשניע מראית זריחת ׁשם .ל ְְִָָָ«ƒ¿»¿»«ְְִִִֵַַַַָ

     

      §¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ
       ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−

̈«¨

˙ÔÈÓBÈכז ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

È˙‡כח ˙ÈÒ ‡„È ‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜ ÔÈc ÓÈÓÏ ‡˙ÈB‰ d„È ÏÚ ˙˜¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰כט ˜ ‡‰Â d„È È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡˜ Û˜˙ÓÏ ÏÚ ÈÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

: dÓ¿≈»∆

ÈB‰˙‡ל d„È ÏÚ Èc È‰‡ ˜ Ôk ˙»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
: dÓ ‡˜¿»¿≈»«

a‡א ÈB d ÌÈˆÓÏ ˙z‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡ˆÓ  ‡iÏB˜  ‰Ú„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙‡ Èc È‡Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

      

ÈpnÓ.כו) למעלהˆ„˜‰ ּׁשּכתבנּו מה לפי »¿»ƒ∆ƒְְְְִֶַַַָָ
לצד היה לׂשרפה ּדינּה ּׁשּפסקּו מה ְְְִִִֵֶַַָָָָָּכי
אחר הּגֹוי, זנּות על ּגזרּו ׁשם ׁשל ּדינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָׁשּבית
צּדקת יֹותר היא זנתה יהּודה ׁשעם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּגּלה
היא ּכּלתֹו ּכי ידע לא יהּודה ּכי ְִִִִַַָָָָֹמיהּודה
ּגזרת על ועבר עליה ּובא היתה ּגֹויה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָּובחזקת
מּמּני. צדקה אֹומרֹו והּוא ׁשם ׁשל ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶֶָָּבית

ׁשעּור הּוא ּומּמילאוזה ּבדבריה צדקה הּכתּוב ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
מּמּני יֹותר ׁשהיא לּה ועֹוד ּבדינּה ְְְִִִִֵֶֶָָָָצדקה
יהּודה נתחּיב ולא ׁשּכתבּתי. מּטעם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּבצדקּות
ּכיון ּגֹויה ּבחזקת עליה ׁשּבא הֹודאתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ּדֹומה זה ודבר היתה, ּגֹויה לא האמת ְְְֱִֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכפי
חתיכת ּבידֹו ועלה חלב חתיכת לאכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלּמתּכּון
מעׂשה ּבׁשעת סֹוף ּכל סֹוף ּתאמר ואם ְְֲִִֶַַַָָֹֻׁשּמן.
ּגזרת על עבר לּמה עליה ּבא ּגֹויה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבחזקת
פ"ה) פ' (ב"ר רז"ל ּתרצּו ּכבר לזה ּדין. ְְִֵֵֶַַָָּבית

להֹוציא עלילֹות ותּקן ּגבר מצעדי מה' ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָּכי
ּׁשּפרׁשנּו מּמה ּולמד וצא ּתעלּומֹות, ְְְֲִֵֵֶַַַַָלאֹור
וגֹו': אריה ּגּור ט') (מ"ט ּבּפסּוק ויחי ְְְְִֵַַַַָָָּבפרׁשת

Èk.'וגֹו נתּתיה לא ּכן ּׁשאמרעל מה לפי ּפי' ƒְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
עׂשתה לא ּגם ּכי אמר ּגמר מּמּני יֹותר ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹצדקה
ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על טעמּה ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּפריצּות.
הּזה: הּדבר עׂשתה לזה ּתקותּה אבדה ּכי ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָָראתה

B‡ּכן לעׂשֹות לּה הּגֹורם הּוא ּכי לֹומר ְֲִִֵֵֶַַַָירצה
צדקה אֹומרֹו והּוא לׁשלה, נתנּה ׁשּלא ְְְְְְֵֶַָָָָָֹלצד
סּבה הייתי אני מּצּדי ּפי' ּומּמּני ּבמעׂשיה ְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָהיא

וגֹו': נתּתיה לא ּכי ְְִִַָָֹלּה
Ó‡Ï.כח) È B„È ÏÚּבמיּלדת נצנצה ּפי' «»»ƒ≈…ְְְִֵֶֶַַָ

מה ידעה ולא ועׂשתה הּקדׁש ְְְְֶֶַַָָָָֹֹרּוח
רֹומז וזה ׁשני ידֹו על קׁשרה היא ְְְִִֵֶַָָָָָָעׂשתה,
אמרה היא אבל ראׁשֹון לא ׁשני הּוא ְֲִִִִֵָָָֹּכי

אֹומרֹו והּוא ראׁשֹונה, יצא זה זהּכי לאמר ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכפי אבל ּכן אמרה היא ּפי' ראׁשנה ְְֲִִִֵֵָָָָָָֹיצא
אם יׁש ּכי הּסימן ׁשם יּגיד להפ ְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהאמת

ֶַָֹלּמסרת:
BÂ.כט) zˆ ‰Óׁשּיד להיֹות ּכי ּפי' «»«¿»¿ְִִֵֶַ

ּכ ּתּגיד לצאתהראׁשֹון הּקרֹוב הּוא י ִִִֵַַָָָ
לראׁשֹון זה ּדחפֹו כן ּפי על ואף אחיו ְְִִִֵֶֶַַָָָֹקדם
ּגדֹולה, הּדרגה יּגיד זה לֹו קדם העמדתֹו ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹוסתר

אֹומרֹו (ּתהּליםוהּוא אֹוּמרֹו ּדר על ּפרצּת מה ְְְְְִִֶֶַַַָָ
ּפרץ עלי ואֹומרֹו וגֹו' מעׂשי רּבּו מה ְְְֲֶֶֶַַָָָקד)
ואמרה ׁשעׂשה הּפרצה היא מה ּדבריה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָמפרׁשת
הּוא ּכי יּגיד יד הּנֹותן ּכי ּפרּוׁש ּפרץ ִִִֵֵֶֶַַָָָעלי
ּבּזרע אחרֹון הּנכנס ּכי ּבהזרעה עליו ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָּבא
ּופרץ עליו ּבא הּוא ּכן ואם ראׁשֹון ְִִֵֵַָָָָיֹוצא
ּפרץ עלי אֹומרֹו והּוא ראׁשֹון, ויצא ְְְְִֵֶֶָָָָּגדרֹו
וראׁשֹון ּבהזרעה ראׁשֹון ּפרץ זה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָוהבן.
עֹולם: ּתּכֹון נסּוכה הּמלּוכה לֹו ּכי ְְְִִֵַָָָָּבלדה

              
„e‰ BÈÂ∑ל לֹומר יֹוסף, ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ל לֹומר ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו .אף ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

        ©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−£Ÿ¨¬
 אוראוראוראור ©¦§¦«

        ©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−
 ©§¦¬©§¨«

Bz‡ '‰ Èk∑ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

       ©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
  §¨¤−¨©¬§¨«

BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

       ©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´¤½
        ©§¨¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ

   §¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

      ©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ§½¨¦¬
      ¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½§¥−Ÿ©¦¥¬

©§¤«
‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו נקּיההיא ּבלׁשֹון ׁשּדּבר .אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְְִִִִֵֶֶָָָ

‡Œ‰È BÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון ּברּו(ב"ר)ּומסלסל הּקדֹוׁש אמר «¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּוא:

     

      ©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¥«¤£Ÿ¨²¤
    ¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

ÂÈ„‡ L‡ ‡zÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

       ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬¦¦−
     ©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

ב ‰Â‰Â BÈc dcÚ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
‰‡Ó dB È ‰Â‰Â ÁÏÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג dcÚ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ È‡ dB ‡ÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
d„È ÁÏÓ ÈÈ „Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

dÈד LnLÂ È‰BÈÚ ÔÈÓÁ BÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
d„È Ó dÏ È‡ Èc ÏÎÂ dÈ ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה Ïk ÏÚÂ dÈ dÈ ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
BÈ ÏÈ„ ‰‡Ó È È ÈÈ Èe dÏ È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡È dÏ È‡ Èc ÏÎ ÈÈ„ ‡k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

‡ÏÁe¿«¿»

Ú„Èו ‡ÏÂ BÈ„ ‡„È dÏ Èc Ïk Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

‡ÂÁ È‡ÈÂ ‡ÂÈ ÈL BÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡zז e ÔÈl‡‰ ‡Ó  ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
ÈnÚ eÎL Ó‡Â BÈÏ ‡‰ÈÚ È dBƒ≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

ÈBח ‡‰ dB z‡ ÂÏ Ó‡Â ÈÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ È‡ Èc ÏÎÂ ‡È„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

È„È Ó¿«ƒƒ

      

BÂ'.ב) ÂÈ„‡ È È‰ÈÂהּכתּוב יסּדר הּנה «¿ƒ¿≈¬…»¿ְִֵֵַַָ
אֹותֹו, ה' העלה אׁשר הּמעלֹות ְֱֲֲֶֶַַַָָהּדרגֹות
עבדים עבֹודת לעבד נתנֹו ּכׁשּקנאֹו מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹּכי
יעמידּו לא הּגדֹולים ּכי חּוץ עבֹודת ְְֲֲִִִִַַַָֹהעֹובדים
ראּוי איׁש יהיה אׁשר אּלא ּבבּתיהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָלׁשרת
ההצלחה את אּתֹו ה' צּוה ולזה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָּומצליח,

מּׁשֹומרי הּמצרי אדֹוניו ּבבית היה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּובזה
אֹומרֹו והּוא ולאהּבית, אדניו ּבבית ויהי ְְְְְֲִִֵַַַָֹֹ

אחרת מדרגה לֹו ועֹוד עבֹודֹות, ְְְֲִֵֶֶַַָָּבׁשאר
יחדֹו ּפרּוׁש אתֹו ויׁשרת וגֹו' אדֹוניו ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹּכׁשראה
ולא חׁשּוב יהיה ׁשּבזה ּביחּוד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹלׁשרת
ועֹוד הּׁשפלים. העבדים ּכחּיי צער חּיי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָיחיה

מעלה קנה זה הרי ּביתֹו על וּיפקדהּו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָלֹו
אׁשר ּכל וּיעזב לֹו ועֹוד אדֹונֹו. קנין ּכל ְְֲֲֲִֶַַַַָָֹעל
ׁשּלא וגֹו' אּתֹו ידע ׁשּלא לֹו ועֹוד וגֹו', ְְְִֶֶַָֹֹלֹו
הּוא ונעׂשה והּיֹוצאים הּנכנסים יֹודע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהיה
קנין ּבכל ּבלע"ז מיירדֹומ"ֹו ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵַַַַָׁשּליט

ְִִַהּמצרי:



לה               
„e‰ BÈÂ∑ל לֹומר יֹוסף, ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ל לֹומר ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו .אף ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

        ©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−£Ÿ¨¬
 אוראוראוראור ©¦§¦«

        ©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−
 ©§¦¬©§¨«

Bz‡ '‰ Èk∑ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

       ©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
  §¨¤−¨©¬§¨«

BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

       ©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´¤½
        ©§¨¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ

   §¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

      ©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ§½¨¦¬
      ¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½§¥−Ÿ©¦¥¬

©§¤«
‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו נקּיההיא ּבלׁשֹון ׁשּדּבר .אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְְִִִִֵֶֶָָָ

‡Œ‰È BÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון ּברּו(ב"ר)ּומסלסל הּקדֹוׁש אמר «¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּוא:

     

      ©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¥«¤£Ÿ¨²¤
    ¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

ÂÈ„‡ L‡ ‡zÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

       ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬¦¦−
     ©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

ב ‰Â‰Â BÈc dcÚ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
‰‡Ó dB È ‰Â‰Â ÁÏÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג dcÚ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ È‡ dB ‡ÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
d„È ÁÏÓ ÈÈ „Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

dÈד LnLÂ È‰BÈÚ ÔÈÓÁ BÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
d„È Ó dÏ È‡ Èc ÏÎÂ dÈ ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה Ïk ÏÚÂ dÈ dÈ ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
BÈ ÏÈ„ ‰‡Ó È È ÈÈ Èe dÏ È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡È dÏ È‡ Èc ÏÎ ÈÈ„ ‡k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

‡ÏÁe¿«¿»

Ú„Èו ‡ÏÂ BÈ„ ‡„È dÏ Èc Ïk Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

‡ÂÁ È‡ÈÂ ‡ÂÈ ÈL BÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡zז e ÔÈl‡‰ ‡Ó  ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
ÈnÚ eÎL Ó‡Â BÈÏ ‡‰ÈÚ È dBƒ≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

ÈBח ‡‰ dB z‡ ÂÏ Ó‡Â ÈÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ È‡ Èc ÏÎÂ ‡È„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

È„È Ó¿«ƒƒ

      

BÂ'.ב) ÂÈ„‡ È È‰ÈÂהּכתּוב יסּדר הּנה «¿ƒ¿≈¬…»¿ְִֵֵַַָ
אֹותֹו, ה' העלה אׁשר הּמעלֹות ְֱֲֲֶֶַַַָָהּדרגֹות
עבדים עבֹודת לעבד נתנֹו ּכׁשּקנאֹו מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹּכי
יעמידּו לא הּגדֹולים ּכי חּוץ עבֹודת ְְֲֲִִִִַַַָֹהעֹובדים
ראּוי איׁש יהיה אׁשר אּלא ּבבּתיהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָלׁשרת
ההצלחה את אּתֹו ה' צּוה ולזה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָּומצליח,

מּׁשֹומרי הּמצרי אדֹוניו ּבבית היה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּובזה
אֹומרֹו והּוא ולאהּבית, אדניו ּבבית ויהי ְְְְְֲִִֵַַַָֹֹ

אחרת מדרגה לֹו ועֹוד עבֹודֹות, ְְְֲִֵֶֶַַָָּבׁשאר
יחדֹו ּפרּוׁש אתֹו ויׁשרת וגֹו' אדֹוניו ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹּכׁשראה
ולא חׁשּוב יהיה ׁשּבזה ּביחּוד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹלׁשרת
ועֹוד הּׁשפלים. העבדים ּכחּיי צער חּיי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָיחיה

מעלה קנה זה הרי ּביתֹו על וּיפקדהּו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָלֹו
אׁשר ּכל וּיעזב לֹו ועֹוד אדֹונֹו. קנין ּכל ְְֲֲֲִֶַַַַָָֹעל
ׁשּלא וגֹו' אּתֹו ידע ׁשּלא לֹו ועֹוד וגֹו', ְְְִֶֶַָֹֹלֹו
הּוא ונעׂשה והּיֹוצאים הּנכנסים יֹודע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהיה
קנין ּבכל ּבלע"ז מיירדֹומ"ֹו ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵַַַַָׁשּליט

ְִִַהּמצרי:



לו              

       ¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ§½¨
       ¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³

   ©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«
ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑העריֹות על נצטּוּו נח יייייייי.ּבני אוראוראוראור ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

       ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬
  ¤§¨−¦«§¬¦¨«

dÏ‡ kÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

       ©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®§¥̧
    ¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑'מיחד יֹום הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ּכּלם(תנחומא)ּכלֹומר: ׁשהלכּו ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום «¿ƒ¿««∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
יכלה ואיני אני 'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף להּזקק הגּון יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבית

'ליל.BzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ∑עּמּה צרכיו 'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: חד ּוׁשמּואל, ׁשּנראיתרב אּלא ֵֵ«¬¿«¿ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות סֹוטהלֹו ּבמּסכת ּכדאיתא לז)וכּו'', .(דף ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

        

 צרכיוצרכיוצרכיוצרכיו  .... ....  אכאכאכאכ(יא לט, אל(רש"י א ל א י א ר, אר רא  י ר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל לר א  רל לי יא לא ר  לי (" " " (רא"ש רל א י , יי ל ריל יְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
א  י אל לי א ("י  י אי אי אי"     א) א לי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻאר
י" לטיר י ל   רל א י י אי  י ,רי י י אר א  יר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָל

"י ֵַל

       ©¦§§¥§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ§¨½̈
  יייייייי אוראוראוראור ©−̈¨©¥¥¬©«¨

      ©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

       ©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦
          ¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½¨«¤§¨−

 §¬¨«
Ï ‡È‰ ‡∑ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה (ב"ר)∑ÈÚ.הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹƒ¿ƒ

עבר מּבני הּנהר, הּנהר(מעבר מעבר אחרים: יייייייי.)ספרים אוראוראוראור ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ÈÓט ÚÓ ‡ÏÂ ÈÓ ÔÈ„‰ ‡˙Èa  È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
ÈÈ Ì„ BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a ‡˙Èa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ kÓÏ dÓ ÏÈa«ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

cÓÏיא ‡˙ÈÏ ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È È‡Ó ‡ ˙ÈÏÂ daÁ È˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

‡˙Èa Ônz«»¿≈»

ÈnÚיב Î ÓÈÓÏ dÏa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡Ï  ÚÂ d„Èa dÏÏ dÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג dÏÏ d È‡ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
‡Ï ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏיד ÔB‰Ï ˙Ó‡Â d˙È È‡Ï ˙¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡ ‡ÎiÁÏ ‰‡Ú ‡ ‡Ï È˙È‡ BÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

‡a ‡Ïa ˙È ÈnÚ kÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

      

‡Bz.ט) z‡ ‡aאֹות ׁשחׂש לא ּפי' «¬∆«¿ƒ¿ֵֶַָָֹ
הּוא אׁשּתֹו ׁשאּת לצד אּלא לצו ּבצו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָמּמּני

לׁשל אֹו מּמּני. אֹות הּמחׂשי צדהּדבר ל ְְִִִִֶַַַַָָָֹ
ֲַַָהּמעלה:

CÈ‡Â.'וגֹו ּכלאעׂשה מפסיד אני ּבזה ּכי ּפי' ¿≈ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָ
מחסיר אני ועֹוד אצלי: הּמּׂשג ְְְֲִִִֶַַַָֻהּטֹוב
אסּור הּוא זה ּדבר ּכי הּנׁשמֹות מּמקֹור ְְְִִִֶַַָָָָעצמי
לאלהים: וחטאתי אֹומרֹו והּוא נח, לבני ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹּגם

„BÚÂהּדבר ּתסּתיר ּכי לטען לּה אין ּכי ירצה ¿ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּבמּצבֹו עֹומד ונמצא אדֹונֹו ידע ְְְְֲִֵֵַַָָֹולא
והּוא לאלהים וחטאתי אמר לזה מחסֹור, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבאין
ּדבר יּסתר לא ּומּמּנּו זה ּבמּצב ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשאני

הּטֹוב: מּמּצבֹו מפסיד ְְְִִִַַַָָונמצא
BÂ.יב) Ó‡Ï BÂ ‰N˙zÂהּתֹורה ּפי' «ƒ¿¿≈¿≈…¿ֵַָ

ׁשּכּונתּה הּבגד ּבתפיסת ּכּונתּה ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּגדת
אּלא ּכלּום אמרה לא היא אבל וגֹו', ְְְֲִֵֶָָָָֹֹלאמר

עׂשה: קּום להכריחֹו לתפסֹו ידּה ְְְְְֲִֵַָָָָָׁשלחה
BÂ.יד) È‡Ï ‡zÂצדק ׁשּידעה לצד «ƒ¿»¿«¿≈¿ְְֶֶֶַָָ

לזה לדבריה, יאמין ולא אדֹונֹו ּבעיני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוסף
אדֹוני ּבבֹוא יאמרּו ׁשהם להם וּתקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹנתּכּונה

אֹומרֹו והּוא אׁשיֹוסף, ּבם ּובערה לאמר, ְְֲֵֵֵָָָֹ
וגֹו' לנּו הביא ראּו אֹומרֹו והּוא להעיד ְְְְְְִִִֵַָָָהּקנאה
ּגּדלֹו עליהם ּגם ּכי ּבצרתּה ׁשּתפּתם ּבנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלצחק

נכרי: איׁש ְְִִָוהּוא
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B‡הּדברים על יעידּו ּכי ראּו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִִֶַַָָירצה
ּגם ראּו, לאמר אֹומרֹו והּוא ראּו, כן ְְְִֵֵַָֹּכי
יליץ אם ׁשּבזה הּבעל נגד להתרעם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנתחּכמה
עלי הּתֹוכחֹות מן זֹו אף ּתאמר עליו ִֶַַַָָָָָֹטֹובה

ְִָּתלּונתי:
‡Ï.יז) 'B‚Â ÂÈÏ‡ a„Âאֹומרֹו ּפי' «¿«≈≈»¿≈…ְֵ

עדים הּבית אנׁשי יאמרּו כן ּכי ְְִִִֵֵֵֵַַַֹֹלאמר
יֹוסף על אּפֹו חרה ׁשּלא ּתמצא ולזה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּדבר,
מהֹודעֹות לדבריה חזק ּׁשּנתנה מה על ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
לאמר וגֹו' אדניו כׁשמע אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִֵַַַָֹֹֹהּזּולת
לֹומר הּכתּוב צרי היה לא ּכי וגֹו' ְְִִִַַַָָָָָֹּכּדברים
נתּכּון אּלא אׁשּתֹו, ּדברי אדניו כׁשמע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
מּגידים ׁשּיׁש ּכׁשמע אּלא אּפֹו חרה ׁשּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹומר

וגֹו'. ּכּדברים לאמר אֹומרֹו והּוא הּדברים, ְְְְְִִֵַַַָָֹעל
:ּבסמּו יתּבאר ְְִֵָָעֹוד

‡Ï.'וגֹו ּבּהּכּדברים ׁשהאמין לא ּפרּוׁש ≈…ְְֱִִֵֶֶַָָֹ
ׁשאמרה לצד אּלא היה ּכן ּכדבריה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכי
יּסרֹו לא ולזה קטּנה, ּתנּועה עׂשה ּכן ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹאׁשּתֹו
לעבד הּנעׂשה ּכּמׁשּפט ּדבר לֹו עׂשה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

אדֹונֹו: ּבאׁשת עיניו ְֲֵֵֵֶַָהּנֹותן
B‚Â'.כא) ËiÂ ÛÒBÈ ˙‡ '‰ È‰ÈÂּכי ּפי' «¿ƒ∆≈«≈¿ִֵ

הּנסמ יׁשּפע האדם על ׁשכינה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָֻּבהׁשראת
חן הּוא וידּוע ּׁשּבֹו, מּמה ׁשכינתֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמהּמׁשרה
והּוא החן, מקֹור הּוא ּכי הּוא ּברּו ְְִֵַַָָהּמקֹום
חסד אליו וּיט ּובזה יֹוסף את ה' ויהי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומרֹו

ואֹומרֹו מּמילא, לאּפרּוׁש ּכי להיֹות חּנֹו וּיּתן ְְִִִִִֵֵֵַָֹ

ה' הצר לזה החן ּבמתק הרע ּבחינת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּתרּגיׁש
לערב אמצעי הּסהר ּבית ׂשר ּבעין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹלהרּכיב
ּבעיני חּנֹו וּיּתן אֹומרֹו והּוא צּדיק, חן ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָאליו

והבן: ְְֵָוגֹו'
NÚ‰.כב) ‰È‰ ‡e‰.ממריה על ּפי' ּתרּגּום »»…∆ְְֵֵֵַַ

צחּות הּכתּוב ידּבר לא לּמה ְְְִֵַַַָָָָָֹולדבריו
ואּולי עֹוׂשים. היּו ּפיו על ּבפרּוׁש ְְְִִֵַַַָֹויאמר
ּגם להֹודיע טעמֹו את ּבׁשּנֹותֹו הּכתּוב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָׁשּנתּכּון
מתנהג היה לא הּמנהיג הּוא ׁשהיה ׁשהגם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכן
היּו אׁשר ּדבר מּתׁשמיׁש עצמֹו ּומֹונע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבׂשררה
ׁשוה, ּכּלן ּכיד ידֹו אּלא האסּורים ׁשם ְֲִִֶַָָָָָָָֻעֹוׂשים
חן ּומצא הּוא טֹוב ּכי טבעֹו מזג יּגיד ְְִִִֵֶֶֶַָָוזה

ואדם: ה' ּבעיני טֹוב ְְְֵֵֵֶָָוׂשכל
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B‡הּדברים על יעידּו ּכי ראּו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִִֶַַָָירצה
ּגם ראּו, לאמר אֹומרֹו והּוא ראּו, כן ְְְִֵֵַָֹּכי
יליץ אם ׁשּבזה הּבעל נגד להתרעם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנתחּכמה
עלי הּתֹוכחֹות מן זֹו אף ּתאמר עליו ִֶַַַָָָָָֹטֹובה

ְִָּתלּונתי:
‡Ï.יז) 'B‚Â ÂÈÏ‡ a„Âאֹומרֹו ּפי' «¿«≈≈»¿≈…ְֵ

עדים הּבית אנׁשי יאמרּו כן ּכי ְְִִִֵֵֵֵַַַֹֹלאמר
יֹוסף על אּפֹו חרה ׁשּלא ּתמצא ולזה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּדבר,
מהֹודעֹות לדבריה חזק ּׁשּנתנה מה על ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
לאמר וגֹו' אדניו כׁשמע אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִֵַַַָֹֹֹהּזּולת
לֹומר הּכתּוב צרי היה לא ּכי וגֹו' ְְִִִַַַָָָָָֹּכּדברים
נתּכּון אּלא אׁשּתֹו, ּדברי אדניו כׁשמע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
מּגידים ׁשּיׁש ּכׁשמע אּלא אּפֹו חרה ׁשּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹומר

וגֹו'. ּכּדברים לאמר אֹומרֹו והּוא הּדברים, ְְְְְִִֵַַַָָֹעל
:ּבסמּו יתּבאר ְְִֵָָעֹוד

‡Ï.'וגֹו ּבּהּכּדברים ׁשהאמין לא ּפרּוׁש ≈…ְְֱִִֵֶֶַָָֹ
ׁשאמרה לצד אּלא היה ּכן ּכדבריה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכי
יּסרֹו לא ולזה קטּנה, ּתנּועה עׂשה ּכן ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹאׁשּתֹו
לעבד הּנעׂשה ּכּמׁשּפט ּדבר לֹו עׂשה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

אדֹונֹו: ּבאׁשת עיניו ְֲֵֵֵֶַָהּנֹותן
B‚Â'.כא) ËiÂ ÛÒBÈ ˙‡ '‰ È‰ÈÂּכי ּפי' «¿ƒ∆≈«≈¿ִֵ

הּנסמ יׁשּפע האדם על ׁשכינה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָֻּבהׁשראת
חן הּוא וידּוע ּׁשּבֹו, מּמה ׁשכינתֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמהּמׁשרה
והּוא החן, מקֹור הּוא ּכי הּוא ּברּו ְְִֵַַָָהּמקֹום
חסד אליו וּיט ּובזה יֹוסף את ה' ויהי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומרֹו

ואֹומרֹו מּמילא, לאּפרּוׁש ּכי להיֹות חּנֹו וּיּתן ְְִִִִִֵֵֵַָֹ

ה' הצר לזה החן ּבמתק הרע ּבחינת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּתרּגיׁש
לערב אמצעי הּסהר ּבית ׂשר ּבעין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹלהרּכיב
ּבעיני חּנֹו וּיּתן אֹומרֹו והּוא צּדיק, חן ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָאליו

והבן: ְְֵָוגֹו'
NÚ‰.כב) ‰È‰ ‡e‰.ממריה על ּפי' ּתרּגּום »»…∆ְְֵֵֵַַ

צחּות הּכתּוב ידּבר לא לּמה ְְְִֵַַַָָָָָֹולדבריו
ואּולי עֹוׂשים. היּו ּפיו על ּבפרּוׁש ְְְִִֵַַַָֹויאמר
ּגם להֹודיע טעמֹו את ּבׁשּנֹותֹו הּכתּוב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָׁשּנתּכּון
מתנהג היה לא הּמנהיג הּוא ׁשהיה ׁשהגם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכן
היּו אׁשר ּדבר מּתׁשמיׁש עצמֹו ּומֹונע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבׂשררה
ׁשוה, ּכּלן ּכיד ידֹו אּלא האסּורים ׁשם ְֲִִֶַָָָָָָָֻעֹוׂשים
חן ּומצא הּוא טֹוב ּכי טבעֹו מזג יּגיד ְְִִִֵֶֶֶַָָוזה

ואדם: ה' ּבעיני טֹוב ְְְֵֵֵֶָָוׂשכל



לח              

      ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½©«£¤¬
     §Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

‡ ‰ ‡∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

     

      ©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬¤«¤¦§©−¦
   §¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

‰‡‰ ÌÈ‰ Á‡∑לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ׁשהרּגילה הּקדֹוׁשלפי להם הביא , «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
הר ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּוא ידיהםּברּו על לּצּדיק נמצא∑e‡ËÁ.וחה זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ»¿ְִֶָ

ׁשּלֹו,זבּוב ּפֹוטירין ׁשּלֹוּבפילי ּבגלּוסקין צרֹור נמצא ּבפת,∑Ù‡‰Â‰.וזה אּלא אפּיה לׁשֹון ואין ,הּמל ּפת את ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָ¿»…∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ
פיסטו"ר .ּובלע"ז, ְַַ

        

אררהאררהאררהאררה אאאא)א מ, אא(רש"י ,"מר" א ר"י  א  מי   יר א א) ,) י ר ר"י ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
איממ "ארר"  רי ארר", א ר "י רא  איר י ( , ("ש ר"י  ר  ,"ראר" ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָר

 ( ,) י מרש"י   רי ר   אי א רעהרעהרעהרעהרי א  ר    א ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

        ©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©©´©©§¦½§©−
 ©¬¨«¦«

       ©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©
    §¾£¤¬¥−¨¬¨«

       ©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¤¥²¦¨−©§¨´¤Ÿ¨®©¦«§¬
 ̈¦−§¦§¨«

Â ÌÈÁ‰  ÙÂ∑אּתם ÓÓ.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰Â∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

       ©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈¦−
       §¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤¦§©½¦£¤¬

  £¦−§¥¬©«Ÿ©
Ì‰È ÌÏÁ eÓÏÁÂ∑ׁשניהם ׁשחלםוּיחלמּו ׁשניהם: חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו ÓÏÁ.את Ù È‡∑חלם אחד ּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָƒ¿ƒ¿¬…ֶַָָָ
עליהם לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה .חלֹום ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

       ©¨Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא(מיכה ה' הההה.""זעף אוראוראוראור …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

Èכג Á Ï È ÈÊÁ ÈÈ‡ È  ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ Ú ‡e‰ ÈÂ Ú ÈÈ ‡ÓÈÓ È¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È‡א eÁ È‡‰ ‡Ó  ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡ÏÓÏ ‰ÈÏ ÈÓÁÂ ÌÈˆÓ ‡ÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈˆÓ¿ƒ¿»ƒ

ב ÏÚ È‰ È ÏÚ ‰Ú Êe¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓÁ  ÏÚÂ È»≈¿«««¿≈

ÈÏג ‡ÏË  È ‡Ó ‰È ‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
: È‡ È È ‡ ÈÈ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

Âד ‰Ú È È ‡ÏË  ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡Ó ÈÓÈ Â‰Â ‰È»¿«¬ƒ¿«¿»

ÈÏÈÏ‡ה ÓÏÁ  ‰ÈÂ ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
È ÈÓÁÂ ‡È ÓÏÁ eÙ  Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:ÈÈ‡ È ÈÈ‡ È ÌÈˆÓ ‡ÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

‰Èו ‡ÊÁÂ ‡Ùˆ È ‰ÂÏ ‡‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÈÈ ep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

      

ÌÈÙÚÊ.ו) Ìp‰Âעל ׁשניהם, ּפני זעיפת טעם ¿ƒ»…¬ƒְְְִֵֵֶַַַַ
אחד ׁשּכל נה:) (ּברכֹות ז"ל ּדבריהם ְְִִֵֶֶֶָָָּפי

הּמׁשקים ׂשר לזה חברֹו, חלֹום ּפתרֹון ּגם ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָחלם
רע ּכי חברֹו ּבפתרֹון ּׁשראה ּבּמה זֹועף ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

הגם האֹופים וׂשר ונבהל, לנפׁשֹו ּגם ירא ְְְְְֲִִֵַַַַַָָהּוא
להיֹותֹו זה ּכל עם לטֹובה חברֹו ּפתרֹון ְְְֲִִִֵֶֶַָָָׁשחלם

              

      ©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦§¦§©²¥¬
      אוראוראוראור £Ÿ¨−¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

        ©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤£¥¤¹
      אוראוראוראור ¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§¨−¦«

     ©§©¥©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©´Ÿ¤½
   אוראוראוראור ©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

        ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈¦§¦¬
 ©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

Ì‚ÈN∑וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות ÁÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת ּבחלֹומיּדֹומה לי נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְֲִִִִַַַַַָָ
אפרחת ּכד והיא הבׁשילּו. ,ּכ ואחר ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּכאּלּו

ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, יח)אּפקת ּוכתיב:(ישעיה נּצּה", יהיה ּגֹומל "ּובסר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
יז) ציץ(במדבר "וּיצץ והדר פרח" .""וּיצא ְִֵֵֶַַַַָָֹ

      §¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ
     ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ

ËÁN‡Â∑מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

        ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤
 Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑,ימים לׁשלׁשת ל הם סימן ¨¦−¥«¿…∆»ƒ≈ְְִִִֵֶָָֹ

הרּבה אּגדה מדרׁשי צב)ויׁש .(חולין ְְְְִֵֵֵַַָָ

Ó‡ז Ú È ‰Ú È ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈ ÔBÎÈ‡ ÔÈ„ ‡Ó ÓÈÓÏ B ˙È≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ïח ˙ÈÏ Le ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ Ï eÓ‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
ÔLe ÈÈ Ì„ ÔÓ ‡Ï‰ BÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Âט BÈÏ ÓÏÁ ˙È ÈL  ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„ ‡e‚ ‡‰Â ÈÓÏÁ Ï≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á˙י „Î ‡È‰Â ÔÈLL ‡˙Ïz ‡e‚e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ï˙‡ eÏÈ  ˙È‡Â ÔÈÏÏ ˙‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈpÚƒ¿ƒ

iÚ‡יא ˙È ˙Èe È„È ‰Ú„ ‡ÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È‰ÈÂ ‰Ú„ ‡ÎÏ ÔB‰˙È ˙ÈÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú„ ‡„È ÏÚ ‡«»«¿»¿«¿…

ÔÈLLיב ‡˙Ïz L ÔÈ BÈ Ï Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

      

עּמֹו: נכֹון לא ולּבֹו מּגידֹו מּזלֹו לפרענּות ְְְִִִַַָָָָֹֻמּוכן
B‚Â'.ז) Ï‡LiÂלֹומר הצר לּמה לדעת צרי «ƒ¿«¿ְִַַַַָָָָֻ

ּבית לֹומר הצר לּמה ּגם במׁשמר, אּתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻאׁשר
ֲָֹאדניו.

‰‡Â'לב יֹוסף לׁשאלת טעם הּכתּוב יּתן ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִֵֵֵַַַַָ
מהלכֹות זה אין ּכי ּפניכם מּדּוע ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׂשרים
הּגדֹולים, מחׁשבֹות לדעת לבּקׁש ארץ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָּדר
ּפרעה סריסי את יֹוסף וּיׁשאל אֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַֹוהּוא
סריסי והם עבד ּכּידּוע יֹוסף ׁשהּוא הגם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי'
אׁשר הּוא והּטעם ׁשאלם כן ּפי על אף ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמל
ּכי הא' טעמים, ב' ּבזה יׁש במׁשמר ְְְִִִִֵֶַָָָאּתֹו
הּוא, עּמֹו זעּפם ּכי חׁש ּבּמׁשמר עּמֹו ְְְִִִִִַַָָָָלהיֹותם
הּפנים ּכל ּבמׁשמר אּתֹו ׁשהם לצד ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהּב'
חׁש לא זה ּולצד אסּורים יּקראּו וכּלן ְְְֲִִִֶַָָָָֹֻׁשוים
ּכי ואפׁשר אדניו ּבבית ׁשהיּו ועֹוד ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֻלגדּלתם,
נאמן עבד מׁשּפט וׁשאל לאדֹונֹו זה זעף ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוגע
אליו לאמר ׁשאלם ולזה ּבעניניו לפּקח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלאדֹונֹו
לֹומר אין ּכי הּיֹום לֹומר ּדקּדק וגֹו'. ְְִִֵֵַַַַַמּדּוע
ּכי מׁשמר ּבבית אֹוסרם לצד רעים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּפניהם
ּגם ּכן להיֹות להם והיה חדׁש אינֹו זה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר

מּׁשלׁשֹום: ּגם ְְִִֶַאתמֹול

‡˙B.ח) ÔÈ‡ ˙e 'B‚Â eÓ‡iÂּפֹותר אין ּפי' «…¿¿…≈≈…ֵֵֵ
הפ וזה אפן, ּבׁשּום לפתרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָֹּבמציאּות
אֹותם ּפֹותר ואין ח') (מ"א ּבפרעה ְְְֵֵֵַָָָֹמהאמּור
החלֹום את ּפתרּו לא אּלא ּפֹותרים ׁשהיּו ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹּפי'

הּמתקּבל: ְְִִֵַַּפתרֹון
‡Ï‰.ּפתרנים הּואלאלהים ּכי לֹומר רֹוצה ¬…ְִִִִֵֶַֹֹ

מתּגּדל ּכי יחׁשבּוהּו ׁשּלא ונתחּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֹיפּתר
חלֹומֹות ּפֹותרי לֹו יׁש ה' ּכי ואמר ְְֲִֵֵַַָָָּבּדבר
נא סּפרּו אֹומרֹו והּוא מהם, אחד והּוא ְְְְְֵֵֶֶַַָָהרּבה

ִלי:
„BÚעל רּבים לׁשֹון ּפתרנים ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִִֵַַַֹנתּכּון

ּפֹותרי כ"ד ּכי (נה:) ּבהרֹואה אֹומרם ְְְִֵֶֶֶָָּדר
רּבי ׁשל חלֹום ּופתרּו ּבירּוׁשלים היּו ְֲֲִִֶַַָָָחלֹומֹות
נתקּימּו וכּלם זה ּפתר לא זה ּׁשּפתר ּומה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבּנאה
ּפי' ּפתרנים לאלהים אֹומרֹו הּוא וזה ְְְִִִֵֵֶֹֹע"כ.
צֹודקים. וכּלם ּפתרֹונים הרּבה לחלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻׁשּיּמצא
ּפתרֹון ּכי הא' טעמים לב' נא ּתבת לֹומר ְְְְְִִִִֵֵַַָָָודקּדק
ולא ּביֹומֹו יפּתרּנּו אם אּלא יצּדיק לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹהחלֹום
יחּדו יּכֹונּו החלֹום ּדברי ּכל ּכי זמן ְְְְֲִִִֵַַַַָָָלאחר
ּתענית מתעּנין ׁשאין ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָּביֹומֹו,
י"א.) (ׁשּבת ּבׁשּבת ואפּלּו ּביֹומֹו אּלא ְְֲֲִֶַַַָָָחלֹום

ׁשּלא לׁשלל עּתה ּפרּוׁש לי נא סּפרּו אמר ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלזה
עּצבֹון ׁשּיּוסר אחר יֹומים אֹו יֹום עד ְְֲִִֶַַַַַַיאחרּו

ְַָנפׁשם:
ÌÚËÂ(:נה (ּברכֹות ז"ל אֹומרם דר על ב' ¿««ְְֶֶַָָ

ולזה הּפה אחר הֹולכים החלֹומֹות ְְֲִִֶֶַַַַָּכי
לּזּולת חלֹומֹותם לסּפר ׁשּיקּדימּו יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַַָָָחׁש
אמר לזה הּזּולת ּפתרֹון ויתקּים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמּבלעדיו
להקּדים ּכדי לי סּפרּו עּתה ּפי' נא ְְְְְִִֵֵַַַַָָסּפרּו
כ"ד ּכי הרֹואה ּבפרק ׁשאמרּו והגם ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָּפתרֹונֹו.
ּפתרּו וכּלן ּבירּוׁשלים היּו חלֹומֹות ְְְֲִִֵַָָָָֻּפֹותרי
.ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּכמֹו ּבּנאה רּבי ׁשל ְְְֲִֶֶַַַָָָָחלֹומֹו
הּפתרֹונים יהיּו לא אם ּדוקא ּכי אני ְְְֲִִִִִִֵַַָֹאֹומר
סֹותרים היּו אם אבל זה את זה ְְֲִִִֶֶֶָָסֹותרין
יֹוציאּוהּו ּכי יאמר ראׁשֹון ׁשּתאמר ְִִִֶַַֹֹּכמֹו

וׁשנ לגדּלה עדמהּמׁשמר יׁשב ׁשם יאמר י ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ
אמר ולזה ראׁשֹון, אלא מתקּים אין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמות
יתקּים ּכי יבטח ׁשּבזה עּתה סּפרּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹוסף

ְִּפתרֹונֹו:
ÌBÏÁט) ÔB˙ ÌÏÁL ˙BÈ‰Ï 'È .ÈÓBÏÁ«¬ƒ≈ƒ¿∆»«ƒ¿¬

‰Ï :‰ ˙BÎ Ï ÌÓB‡ BÁ¬≈¿¿»¿»»∆
:ÈÓÚÏ ÈzÓÏÁ L‡ 'È ÈÓBÏÁ Ó‡»««¬ƒ≈¬∆»«¿ƒ¿«¿ƒ
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עּמֹו: נכֹון לא ולּבֹו מּגידֹו מּזלֹו לפרענּות ְְְִִִַַָָָָֹֻמּוכן
B‚Â'.ז) Ï‡LiÂלֹומר הצר לּמה לדעת צרי «ƒ¿«¿ְִַַַַָָָָֻ

ּבית לֹומר הצר לּמה ּגם במׁשמר, אּתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻאׁשר
ֲָֹאדניו.

‰‡Â'לב יֹוסף לׁשאלת טעם הּכתּוב יּתן ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִֵֵֵַַַַָ
מהלכֹות זה אין ּכי ּפניכם מּדּוע ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׂשרים
הּגדֹולים, מחׁשבֹות לדעת לבּקׁש ארץ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָּדר
ּפרעה סריסי את יֹוסף וּיׁשאל אֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַֹוהּוא
סריסי והם עבד ּכּידּוע יֹוסף ׁשהּוא הגם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי'
אׁשר הּוא והּטעם ׁשאלם כן ּפי על אף ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמל
ּכי הא' טעמים, ב' ּבזה יׁש במׁשמר ְְְִִִִֵֶַָָָאּתֹו
הּוא, עּמֹו זעּפם ּכי חׁש ּבּמׁשמר עּמֹו ְְְִִִִִַַָָָָלהיֹותם
הּפנים ּכל ּבמׁשמר אּתֹו ׁשהם לצד ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהּב'
חׁש לא זה ּולצד אסּורים יּקראּו וכּלן ְְְֲִִִֶַָָָָֹֻׁשוים
ּכי ואפׁשר אדניו ּבבית ׁשהיּו ועֹוד ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֻלגדּלתם,
נאמן עבד מׁשּפט וׁשאל לאדֹונֹו זה זעף ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוגע
אליו לאמר ׁשאלם ולזה ּבעניניו לפּקח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלאדֹונֹו
לֹומר אין ּכי הּיֹום לֹומר ּדקּדק וגֹו'. ְְִִֵֵַַַַַמּדּוע
ּכי מׁשמר ּבבית אֹוסרם לצד רעים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּפניהם
ּגם ּכן להיֹות להם והיה חדׁש אינֹו זה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר

מּׁשלׁשֹום: ּגם ְְִִֶַאתמֹול

‡˙B.ח) ÔÈ‡ ˙e 'B‚Â eÓ‡iÂּפֹותר אין ּפי' «…¿¿…≈≈…ֵֵֵ
הפ וזה אפן, ּבׁשּום לפתרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָֹּבמציאּות
אֹותם ּפֹותר ואין ח') (מ"א ּבפרעה ְְְֵֵֵַָָָֹמהאמּור
החלֹום את ּפתרּו לא אּלא ּפֹותרים ׁשהיּו ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹּפי'

הּמתקּבל: ְְִִֵַַּפתרֹון
‡Ï‰.ּפתרנים הּואלאלהים ּכי לֹומר רֹוצה ¬…ְִִִִֵֶַֹֹ

מתּגּדל ּכי יחׁשבּוהּו ׁשּלא ונתחּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֹיפּתר
חלֹומֹות ּפֹותרי לֹו יׁש ה' ּכי ואמר ְְֲִֵֵַַָָָּבּדבר
נא סּפרּו אֹומרֹו והּוא מהם, אחד והּוא ְְְְְֵֵֶֶַַָָהרּבה

ִלי:
„BÚעל רּבים לׁשֹון ּפתרנים ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִִֵַַַֹנתּכּון

ּפֹותרי כ"ד ּכי (נה:) ּבהרֹואה אֹומרם ְְְִֵֶֶֶָָּדר
רּבי ׁשל חלֹום ּופתרּו ּבירּוׁשלים היּו ְֲֲִִֶַַָָָחלֹומֹות
נתקּימּו וכּלם זה ּפתר לא זה ּׁשּפתר ּומה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבּנאה
ּפי' ּפתרנים לאלהים אֹומרֹו הּוא וזה ְְְִִִֵֵֶֹֹע"כ.
צֹודקים. וכּלם ּפתרֹונים הרּבה לחלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻׁשּיּמצא
ּפתרֹון ּכי הא' טעמים לב' נא ּתבת לֹומר ְְְְְִִִִֵֵַַָָָודקּדק
ולא ּביֹומֹו יפּתרּנּו אם אּלא יצּדיק לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹהחלֹום
יחּדו יּכֹונּו החלֹום ּדברי ּכל ּכי זמן ְְְְֲִִִֵַַַַָָָלאחר
ּתענית מתעּנין ׁשאין ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָּביֹומֹו,
י"א.) (ׁשּבת ּבׁשּבת ואפּלּו ּביֹומֹו אּלא ְְֲֲִֶַַַָָָחלֹום

ׁשּלא לׁשלל עּתה ּפרּוׁש לי נא סּפרּו אמר ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלזה
עּצבֹון ׁשּיּוסר אחר יֹומים אֹו יֹום עד ְְֲִִֶַַַַַַיאחרּו

ְַָנפׁשם:
ÌÚËÂ(:נה (ּברכֹות ז"ל אֹומרם דר על ב' ¿««ְְֶֶַָָ

ולזה הּפה אחר הֹולכים החלֹומֹות ְְֲִִֶֶַַַַָּכי
לּזּולת חלֹומֹותם לסּפר ׁשּיקּדימּו יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַַָָָחׁש
אמר לזה הּזּולת ּפתרֹון ויתקּים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמּבלעדיו
להקּדים ּכדי לי סּפרּו עּתה ּפי' נא ְְְְְִִֵֵַַַַָָסּפרּו
כ"ד ּכי הרֹואה ּבפרק ׁשאמרּו והגם ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָּפתרֹונֹו.
ּפתרּו וכּלן ּבירּוׁשלים היּו חלֹומֹות ְְְֲִִֵַָָָָֻּפֹותרי
.ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּכמֹו ּבּנאה רּבי ׁשל ְְְֲִֶֶַַַָָָָחלֹומֹו
הּפתרֹונים יהיּו לא אם ּדוקא ּכי אני ְְְֲִִִִִִֵַַָֹאֹומר
סֹותרים היּו אם אבל זה את זה ְְֲִִִֶֶֶָָסֹותרין
יֹוציאּוהּו ּכי יאמר ראׁשֹון ׁשּתאמר ְִִִֶַַֹֹּכמֹו

וׁשנ לגדּלה עדמהּמׁשמר יׁשב ׁשם יאמר י ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ
אמר ולזה ראׁשֹון, אלא מתקּים אין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמות
יתקּים ּכי יבטח ׁשּבזה עּתה סּפרּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹוסף

ְִּפתרֹונֹו:
ÌBÏÁט) ÔB˙ ÌÏÁL ˙BÈ‰Ï 'È .ÈÓBÏÁ«¬ƒ≈ƒ¿∆»«ƒ¿¬
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BÂ.יד) ÈzÎ ‡ Èkעליו ׁשהתנה אּולי ƒƒ¿«¿«ƒ¿ְִֶַָָָ
אם ּבתנאי אּלא הּטֹוב הּפתרֹון יתקּים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּלא
ּכי לצד ּבֹו ּבטחֹונֹו ׁשּׂשם יֹוסף וטעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָזכרּתני,
נמׁשלּו יׂשראל ּכי טֹובה ּבׂשֹורה יּגיד חלֹומֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָראה

צ"ב.) (חּלין ּבּפסּוק ּכאֹומרם ּגפןלגפן והּנה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻ
הּנֹוגע לדבר אּלא החלֹום ּבא לא ואם וגֹו', ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹלפני
ׁשּנֹותן להראֹותֹו לה' ּדי היה הּמׁשקים ְְְְִֵֶַַַַַַָָלׂשר
יֹוסף על הראּוהּו וּדאי אּלא ּפרעה, ּכף על ְְֵֶֶַַַַַַַָֹהּכֹוס
הּסהר, ּבבית ׁשם לפניו ׁשהיה הּגפן ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ותעלה ׁשּתפריח ּפרּוׁש כפרחת והיא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹואֹומרֹו
למדרגה, מּמדרגה יתעּלה ּפרּוׁש נּצה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגפן,
אם ּכי לֹו ואמר הּפתרֹון מּכלל ׁשהֹודיעֹו ְְְְִִִִִֶַַַָוהּוא
ידֹו ׁשעל היה ּכן האמת ואחר וגֹו', ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָזכרּתני
הּדבר לֹו ׁשּיפרׁש יֹוסף וסבר יֹוסף, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָנתעּלה
ׁשּנענׁש וטעם סֹודֹו. לֹו וגּלה ּבחלֹום לֹו ְְֱֱֲִֶֶֶַַַַַַָהּנאמר
ׂשר ׁשל מרצֹונֹו ּכי ּבחׁשבֹו טעה ּכי ְְְִִֵֵֶַָָָיֹוסף
ׁשאמת הּוא כן ולא יֹוסף מעלת ּתהיה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּמׁשקים
ּוכמֹו לרצֹונֹו לא אבל ידֹו על הּדבר יעׂשה ה' ְְֲֲִִֶַַַָָָָֹּכי
אּתנּו וׁשם ּפרעה אל ּדּבר ּכרחֹו ׁשעל היה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן
הּדבר ׁשהֹודיעּו החלֹום ּובמראה ְְֲִֵֶַַַָָ(מ"אֿי"ב).

לא ּבּדבר יֹוסף ׁשּיתּבּׂשר ּכדי הּמׁשקים, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלׂשר
ּבֹו: ּבטחֹונֹו ְִִֶָׁשּיׂשים

pטו) p Èk.Èzּכפל לאמרטעם וגֹו' ּגּנב ƒÀ…À«¿ƒְֵֶֶַַֹֹֻ
ּוגנבת הּגּוף ּגנבת ּבֹו נעׂשּו ּגנבֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַּכי
קנּו ׁשּבזה עבד ׁשהּוא ׁשחׁשבּו הקֹונים ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדעת
ּומעּתה ּפעמים, ב' ּגנבה אמר לזה מהם, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו
ואּולי לּלֹוקח, קנּוי ּגּופֹו ואין לעצמֹו הּוא ְְְְִֵֵֵַַַַָהּנה
עבד ׁשאין מצרים נּמּוס לסּתר יֹוסף נתּכּון ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּכי
ׁשראה ּולצד פ"ט), (ב"ר וכּו', לֹובׁש ולא ְְְֵֵֶַָָֹמֹול
טעּות להסיר אמר לגדּלה יעלה ּכי ְְֲֲִִִֶַַַָָָָֻּבחלֹום
ה' הקּפיד ׁשּלא ואפׁשר עבד. הּוא ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹהּנׁשמע
ולא מכׁשֹולֹו להרים אדם צרי ּכי זה ּדבר ְְְִִִִֶַָָָָָָֹעל
ואֹומרֹו וגֹו'. זכרּתני אֹומרֹו על אּלא ה' ְְְְְְְִִִֶַַַָהקּפיד
מאּומה עׂשיתי לא הּזאת ּבעיר ּפי' ּפה ְְִִִֵַַָָָֹֹֹוגם
ז"ל ּכאֹומרם מהּׂשמלה ׁשהֹוכיחֹו ְְְְִִֵֶַָָָָּוכהֹוכחה
ׂשמלת ּבדקּו ּכי י"ד-כ') ל"ט יֹונתן ְְְִִַַָָָ(ּתרּגּום
ׁשּלם זה ואת ּבימינּה, ׁשקר ּומצאּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּמרׁשעת
והֹוציאּו הּׂשמלה ׁשּבדקּו ּפרעה לכהני ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹיֹוסף
ּבמׁשלם חּקם להם נתן לזה הרע, לׁשֹון ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻמעליו
זּולת ּכי כ"ב), (מ"ז ּפרעה להם קצב ְֲִֶֶַַַָָֹאׁשר

ּפי ועל ּכי מחׁשבֹות עליהם חֹוׁשב היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָזה
ּפרעה: אליו אמר מ') (מ"א עּמי ּכל ְִִֵַַַַָָָֹיּׁשק

B.טז) Èk È‡‰ N ‡Âׁשחלם הּוא ּפי' ««¿«»…ƒƒֵֶַָ
על ּפי' ּפתר טֹוב ּכי ראה הּמׁשקים ׂשר ְְִִִֵַַַַַָָָּפתרֹון
הּמׁשקים ׂשר ּכן ּׁשאין מה ׁשראה עד והּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָנכֹון,
הּפתרֹון: זה הּוא ּכי וּדאי יצּדיק ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַָֹאפׁשר

B‡ּבפתרֹונֹו לֹו ּדּבר טֹוב ּכי הּדר זה על ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַירצה
וחׁשב רע ולא טֹוב ּפתר ּכי אמר ְְְִִַַַַָָָֹּוכאּלּו
ותקותֹו טֹובה, ּבׂשֹורה יבּׂשר אֹותֹו ּגם ְְְְִֵֶַַַָָָׁשאּולי
אׁשר יׂשראל ׁשל הּגלּות הראּוהּו ּכי נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפח
ּכאֹומרֹו לעֹופֹות הּנמׁשלים העּמים ְְְְְִִִַַָָֹיאכלּו
וּירד ׁשם) יהֹונתן ותרּגּום י"א ט"ו ְְְְֵֵֶַַָָָ(לעיל
ללחם הרמּוזים יׂשראל את הּפגרים, על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעיט

יד) (ּתהּלים ּגםּדכתיב לחם, אכלּו עּמי אכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ
עליֹונים הם יׂשראל ּכי ראׁשי על ּבאֹומרֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹרמז
הּמׁשקים ׂשר ׁשּבחלֹום ותמצא העּמים, ּכל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָעל
נתינתֹו אּלא הּכֹוס את ּפרעה ׁשּׁשתה הזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ׂשר חלֹום ּכן ּׁשאין מה ּולמעלה לכבֹוד ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָּבידֹו
הּסל: מן העֹופֹות אכילת ׁשהּגיד ֲִִִִִֶַַַָָהאֹופים

B˙.יח) ‰ּבפתרֹוני ּכן אֹומרֹו טעם ∆ƒ¿…ְְְִֵֵַַ
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‰ ÌBÈ‰˙‡ ˙„∑יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו ידייֹום על אּלא נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה טז)אחרים, אֹות",(יחזקאל הּלדת ּביֹום ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
יג)וכן: אחרים(ויקרא ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס BÂ."אחרי L‡˙‡ ‡iÂ∑,עבדיו ׁשאר עם מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ«ƒ»∆…¿ְְֲִָָָָָ

מנין לׁשֹון ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה .ׁשהיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
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ÌÈL‰ ‡ÏÂ∑ּבּיֹום מּכאן,∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְִַַָ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור להיֹות הזקק לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מ)ׁשּנאמר:מּפני מבטחֹו(תהלים ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ולא רהבים", אל פנה ולא אוראוראוראור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
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הּפתרֹון ׁשל הּדּבּור להׁשליט נתּכּון ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַהחלֹומֹות
אחר הֹולכים החלֹומֹות ׁשּבזה הּמחׁשבה ְְֲִֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשֹולט הּדּבּור ּכפי מתהּפכת הּמחׁשבה ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּפה
מׁשליט ׁשּבזה ּפתרֹונֹו זה יאמר אם ודוקא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה,
ּבפתרֹון זה ּבדר ׁשּדּבר ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָהּדּבּור,
הּׁשם: ּבעזר ׁשם אבאר ּכאׁשר ּפרעה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹחלֹום

BÂ.כג) ÌÈL‰   ‡ÏÂהגם ּפי' ¿…»««««¿ƒ¿ֲֵַ

צּוה ּכאׁשר ׁשמֹו זכר לא ּבּתחּלה ׁשכחֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מֹודיע ועֹוד זכרּתני, (י"ד) ּדכתיב יֹוסף ְְְְִִִִֵַַַָָעליו
ּכי ּבזה והּכּונה מּלּבֹו. ּגם ׁשּׁשכחֹו ְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב
ּכי מּלּבֹו נׁשּכח לזכרֹו ׁשּלא ׁשהחליט ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹלצד
לזכרֹו אחד צד ּובדעּתֹו ּבלּבֹו היה ְְְְְִִֶַַָָָָאם
החלט לצד אּלא נזּכר קצת היה זה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאמצעּות
עֹוד ירמז ואּולי (מּלּבֹו). מּמּנּו נׁשּכח ְְְִִִִִֶַַַָָֹהּדבר

עת ּומּדעּתֹו מּלּבֹו מׁשּכיחֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוּיׁשּכחהּו
את ה' ׁשּפקד קץ עת עד זכרֹונֹו על ְֲִֵֵֶֶַַַָעלֹות
וּיׁשּכחהּו ּבאֹומרֹו ׁשּירמז ואּולי וּיזּכרהּו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹיֹוסף
ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּוא וּיׁשּכח הּדר זה ְֲִֶֶֶַַַַַָָָעל
וגֹו' מּקץ ויהי לטֹובה וּיזּכרהּו ׁשכחֹו לא ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹהּוא

ּכרחֹו: ּבעל אֹותֹו זכר הּמׁשקים ׂשר ְְְְִַַַַַָָָואז
וּיׁשב ּפרׁשת ֲֵֶַַַָָָחסלת
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‰ ÌBÈ‰˙‡ ˙„∑יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו ידייֹום על אּלא נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה טז)אחרים, אֹות",(יחזקאל הּלדת ּביֹום ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
יג)וכן: אחרים(ויקרא ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס BÂ."אחרי L‡˙‡ ‡iÂ∑,עבדיו ׁשאר עם מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ«ƒ»∆…¿ְְֲִָָָָָ

מנין לׁשֹון ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה .ׁשהיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
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ׁשנים, ׁשּתי אסּור להיֹות הזקק לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מ)ׁשּנאמר:מּפני מבטחֹו(תהלים ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ולא רהבים", אל פנה ולא אוראוראוראור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
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הּפתרֹון ׁשל הּדּבּור להׁשליט נתּכּון ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַהחלֹומֹות
אחר הֹולכים החלֹומֹות ׁשּבזה הּמחׁשבה ְְֲִֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשֹולט הּדּבּור ּכפי מתהּפכת הּמחׁשבה ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּפה
מׁשליט ׁשּבזה ּפתרֹונֹו זה יאמר אם ודוקא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה,
ּבפתרֹון זה ּבדר ׁשּדּבר ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָהּדּבּור,
הּׁשם: ּבעזר ׁשם אבאר ּכאׁשר ּפרעה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹחלֹום

BÂ.כג) ÌÈL‰   ‡ÏÂהגם ּפי' ¿…»««««¿ƒ¿ֲֵַ

צּוה ּכאׁשר ׁשמֹו זכר לא ּבּתחּלה ׁשכחֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מֹודיע ועֹוד זכרּתני, (י"ד) ּדכתיב יֹוסף ְְְְִִִִֵַַַָָעליו
ּכי ּבזה והּכּונה מּלּבֹו. ּגם ׁשּׁשכחֹו ְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב
ּכי מּלּבֹו נׁשּכח לזכרֹו ׁשּלא ׁשהחליט ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹלצד
לזכרֹו אחד צד ּובדעּתֹו ּבלּבֹו היה ְְְְְִִֶַַָָָָאם
החלט לצד אּלא נזּכר קצת היה זה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאמצעּות
עֹוד ירמז ואּולי (מּלּבֹו). מּמּנּו נׁשּכח ְְְִִִִִֶַַַָָֹהּדבר

עת ּומּדעּתֹו מּלּבֹו מׁשּכיחֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוּיׁשּכחהּו
את ה' ׁשּפקד קץ עת עד זכרֹונֹו על ְֲִֵֵֶֶַַַָעלֹות
וּיׁשּכחהּו ּבאֹומרֹו ׁשּירמז ואּולי וּיזּכרהּו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹיֹוסף
ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּוא וּיׁשּכח הּדר זה ְֲִֶֶֶַַַַַָָָעל
וגֹו' מּקץ ויהי לטֹובה וּיזּכרהּו ׁשכחֹו לא ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹהּוא

ּכרחֹו: ּבעל אֹותֹו זכר הּמׁשקים ׂשר ְְְְִַַַַַָָָואז
וּיׁשב ּפרׁשת ֲֵֶַַַָָָחסלת

              

      §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½
       §¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«

      ©§¦´©´©§¦¦Àª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
     ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

    §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
‰ ÌBÈ‰˙‡ ˙„∑יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו ידייֹום על אּלא נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה טז)אחרים, אֹות",(יחזקאל הּלדת ּביֹום ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
יג)וכן: אחרים(ויקרא ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס BÂ."אחרי L‡˙‡ ‡iÂ∑,עבדיו ׁשאר עם מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ«ƒ»∆…¿ְְֲִָָָָָ

מנין לׁשֹון ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה .ׁשהיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

     ©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
 ©©¬©§«Ÿ

       §¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

   §«Ÿ¨©©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«
ÌÈL‰ ‡ÏÂ∑ּבּיֹום מּכאן,∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְִַַָ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור להיֹות הזקק לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מ)ׁשּנאמר:מּפני מבטחֹו(תהלים ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ולא רהבים", אל פנה ולא אוראוראוראור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹ

      

LÈיט ˙È ‰Ù ÈÈ ÈÓBÈ ‡˙Ï ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙB ÏeÈÂ ‡ÈÏ Ï ˙È BÏÈÂ Óƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:Ó aƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
k„‡Â È‰B ÏÏ ‡ÈLÓ „Â ‰Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
Ba ÈÓBÁ  LÈ ˙ÈÂ ÈL  LÈ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰B«¿ƒ

È˙כא ‰ÈÂ ˙eÈL Ï ÈL  ˙È È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ù„ ‡„È Ï ‡k«»«¿»¿«¿…

B‰Ïכב LÙ È ‡Ók Ï ÈÓBÁ  ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

ÈL‡Â:כג ÛÒBÈ ˙È ÈL  È„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

     

      

הּפתרֹון ׁשל הּדּבּור להׁשליט נתּכּון ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַהחלֹומֹות
אחר הֹולכים החלֹומֹות ׁשּבזה הּמחׁשבה ְְֲִֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשֹולט הּדּבּור ּכפי מתהּפכת הּמחׁשבה ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּפה
מׁשליט ׁשּבזה ּפתרֹונֹו זה יאמר אם ודוקא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה,
ּבפתרֹון זה ּבדר ׁשּדּבר ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָהּדּבּור,
הּׁשם: ּבעזר ׁשם אבאר ּכאׁשר ּפרעה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹחלֹום

BÂ.כג) ÌÈL‰   ‡ÏÂהגם ּפי' ¿…»««««¿ƒ¿ֲֵַ

צּוה ּכאׁשר ׁשמֹו זכר לא ּבּתחּלה ׁשכחֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מֹודיע ועֹוד זכרּתני, (י"ד) ּדכתיב יֹוסף ְְְְִִִִֵַַַָָעליו
ּכי ּבזה והּכּונה מּלּבֹו. ּגם ׁשּׁשכחֹו ְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב
ּכי מּלּבֹו נׁשּכח לזכרֹו ׁשּלא ׁשהחליט ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹלצד
לזכרֹו אחד צד ּובדעּתֹו ּבלּבֹו היה ְְְְְִִֶַַָָָָאם
החלט לצד אּלא נזּכר קצת היה זה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאמצעּות
עֹוד ירמז ואּולי (מּלּבֹו). מּמּנּו נׁשּכח ְְְִִִִִֶַַַָָֹהּדבר

עת ּומּדעּתֹו מּלּבֹו מׁשּכיחֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוּיׁשּכחהּו
את ה' ׁשּפקד קץ עת עד זכרֹונֹו על ְֲִֵֵֶֶַַַָעלֹות
וּיׁשּכחהּו ּבאֹומרֹו ׁשּירמז ואּולי וּיזּכרהּו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹיֹוסף
ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּוא וּיׁשּכח הּדר זה ְֲִֶֶֶַַַַַָָָעל
וגֹו' מּקץ ויהי לטֹובה וּיזּכרהּו ׁשכחֹו לא ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹהּוא

ּכרחֹו: ּבעל אֹותֹו זכר הּמׁשקים ׂשר ְְְְִַַַַַָָָואז
וּיׁשב ּפרׁשת ֲֵֶַַַָָָחסלת



מב             

כסלו י"ד ראשון יום
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א.1. לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב 3.ראה   והפכם ספנ"ב) תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
נק' (שלכן מותר כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם בכ"מ כמפורש

ח'])". פרק שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - י.4.כך צב, 5.תהלים   ."וצע"ק בסופה. מאגה"ת 6."להעיר
"ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל

א). יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו,

לשבוע פרשת וישב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד כסלו
מפרק עב

עד סוף פרק עו  

יום רביעי - י"ז כסלו
מפרק פג 

עד סוף פרק פז 

יום שני - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח כסלו
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז כסלו
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט כסלו
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' כסלו
מפרק צז עד סוף פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
בתקפה  )כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...



מג              

כסלו י"ד ראשון יום
קונטרסאחרון         
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א.1. לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב 3.ראה   והפכם ספנ"ב) תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
נק' (שלכן מותר כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם בכ"מ כמפורש

ח'])". פרק שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - י.4.כך צב, 5.תהלים   ."וצע"ק בסופה. מאגה"ת 6."להעיר
"ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל

א). יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו,
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כסלו ט"ו שני יום
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נד.7. קיט, 8.תהלים   ."סי"ט אגה"ק 9."ראה   ,פי"ז "ב"ר תפ"ה): ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ"א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם פכ"א.10.ה. תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות כג.11.נוסח כח, איוב - הכתוב 12.ל'

כא. כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, שליט"א.15.משלי אדמו"ר לכ"ק התיקון" "לוח ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא

             

כסלו ט"ז שלישי יום
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בתחילתו.16. לא.17.ב"ר שם, ט-י).18.משלי ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ראה   ."זה לפני שיש ז,19."צע"ק נשא
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הארץ". מוסדי "והאיתנים ב) ו, א.5.(מיכה כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, נצבים9.ישעי' טז; י, עקב
ו. כ.10.ל, כב.11.א, כט, ישעי' ÂÓ  Úבכתוב"(ב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל ÓÂיעקב"

זהÚזה כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את ביקשÂÓˆÚפדה עתה לא וכו') שם בסנה' גו'".Ú(הובא
שם.12. ב"ר 13.ראה ÂÓ  Ú."פמ"ה בלקו"א "כמ"ש
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צה. ע' תש"מ) (קה"ת, 1.אדה"ז   ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א (שבתע"פ זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". שכינה יחוד תפלה - ב) א.2.נה, כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז שו"ע
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וקוב"ה". שכינה יחוד תפלה - ב) א.2.נה, כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז שו"ע
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א.6. לה, לאו"נ7.ר"ה ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי הסברה, ליתר
רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני
יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה'

ה על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם זה בחפזוןוהי' דוקא כמותם להתפלל תפלה
בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום ובלי
בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה
העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות
ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם
הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג'
בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן
להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה
טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש
העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה
לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו
יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו
כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא
ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה'

פ"ז.8.נ"י. התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח ה.10.טואו"ח ו, 11.ואתחנן   מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק
"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א קטןג'. חינוך מתניא ולהעיר בטל".
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יג. יא, עקב עה"פ 5.ספרי   ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר
הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי'

כו'".ל בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה 6.415.הפי' ע' חכ"ג שיחות לקוטי ז.7.ראה ו, וארא - הכתוב ל'
.8   ."כה לא, תהלים - הכתוב 9."ל'   מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי "לא

."(ז"ל אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה תפלת לאחרי השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר השיחות10."ולהעיר ספר
.48 ע' ג'.11.תש"ד ב.12.פרק קיח, שבת
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יד.1. ל, ב.2.דברים לג, קכא.1.ברכות עמוד התניא. ספר על והערות 'קיצורים בספר (נדפס2.נדפס קמא מהדורא בלקו"א (ועיין) וראה
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- ולהעתקה   .3שונים "סופרים הקדמתו בסוף אדה"ז לשון יומתק סיגועפ"ז "מכל כך אחר והוספתו ,"
- וט"ס"   .4.קכ"ה עמוד הקיצורים שם.5.בספר הקיצורים, ז.6.ספר ה, ב"ר
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נסתכל7. משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ פ"ז התורה יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא

- ז. יסוד   .8המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון
מד.9.משקלוב. מא, בראשית הכתוב כלשון
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נסתכל7. משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ פ"ז התורה יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא
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הרב12.ח. תולדות רבי, בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס
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נד. כנחל.13.פרק וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, כריתות14.בסימנים: אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי ראה
ב. לפ"ק".15.יד, תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה 16.בהוצאה   

דתר"ס הוצאות ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
"קדוש הוא אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך.
וחסיד גאון אז הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל";
הוא כן (באם - הב' שבחתימה ב"זצ"ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע

וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י
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היום יום . . . נו

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[ ַעד  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ם ִקּיּום ֹלא  ר ַעל ׁשֵ לּות. ָיׁשָ ְלׁשְ ּתַ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ּדְ יְך ּגִ ה – ַמְמׁשִ ם ִקּיּום ִמְצֹות ֲעׂשֵ יק ַעל ׁשֵ ָחִסיד. ַצּדִ
"ַטַעם  ּלּוִיים ּדְ ִמים – ֶעְרְנְסְטַקייט ]="ְרִצינּות"[ – ּגִ לּות. ּתָ ְלׁשְ ּתַ ֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ְלַמְעָלה ִמּסֵ ה – ּגִ ֲעׂשֶ ּתַ
ֶזה  ם – ָחִסיד, ְוֵיׁש ּבָ ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ
יַע ָלֶזה,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ְלַהּגִ ִלים אֹותֹו. ּכָ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנם ַמְטִריִדים ּוְמַבְלּבְ ג' ַמְדֵרגֹות: א( ׁשֶ
ָך ּגֹו'"  "ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא ִמּמְ ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאֹלקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ
ד ִעם  ְתַחּסֵ ֵני ֹזַהר: "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהּמִ ִתּקֻ תּוב ּבְ ּכָ ְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ג( ַמה ּשֶׁ ּיָ ל ָמקֹום ֵאין ֶזה ׁשַ – ִמּכָ
א  הּו ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְוֹלא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
מ'דַארף  אז  זָאגט  )הבעש"ט(  זיידע  דער  האמצעי:  אדמו"ר  לבנו  סיפר  הזקן  רבינו 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל ניט 

געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ּבָ ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות  ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ַהּמַ ּבּור  ּדִ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם ֹלא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ר ַהּמַֹח ַהּשַׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



נז היום יום . . . 

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם  יר ֶאת ִמי ׁשֶ ּוְלַהּכִ ֲעֵרי ֵהיְכֵלי ָחְכָמה ּוִביָנה, ֵליַדע  "ד ּפֹוַתַחת ׁשַ ֲחִסידּות ַחּבַ
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ַלֲעֹבד ֶאת ֲהָוָי'  תֹו[ ָיכֹול ָלֶגׁשֶ יֵליּה ]ְלִפי ָרּמָ עּוָרא ּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפּום ׁשִ ר ּכָ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' האהבה 
רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע )רבינו הזקן( 

בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך וויל 

מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך ֹלא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  א ּתִ יּו"ד ִנְבָרא כּו', ֶאּלָ י ַרק ּבְ ן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון, ּכִ ֵהם ּגַ ַמִים ָוָאֶרץ ׁשֶ ֵרְך, ְוֹלא ֲאִפּלּו ׁשָ ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ
ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם ַהּבָ ן ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ

ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ ֹלא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות ּתִ ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ֹראׁש  ּבְ ְוֹלא  טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹלא  ְלַמֲעִריב,  אֹו  ְלִמְנָחה  ית  ַטּלִ ּבְ ף  ִמְתַעּטֵ ִצּבּור  ִליַח  ַהּשְׁ ֵאין 
ָנה. ַהּשָׁ

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . נח

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִריִתי ּבְ ּקָ ָמתֹו ֵעֶדן, ּוְכׁשֶ דֹוׁש ִנׁשְ נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ א ׁשֶ י טֹוב, יֹום ִהּלּוָלא ַרּבָ ל ּבֹו ּכִ ֻהְכּפַ ג' ׁשֶ

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ים,  ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ ְגֵלית ְודַא"ח ]ּדִ ים ַלּתֹוָרה ַהּנִ ְקִביעּות ִעּתִ ַלת ַהְחָלטֹות טֹובֹות ּבִ יֹום ִהְתַוֲעדּות ְוַקּבָ
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ֲחִסידּות[ ּבָ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל ּפִ ת ַהּשַׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ת ַהּשַׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשְׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

ָסה  ְתָרא – ִנְדּפְ ָסה ָלִראׁשֹוָנה: זָאלְקִווי תקנ"ט; ַמֲהדּוָרא ּבַ א – ִנְדּפְ ׁשּוָבה – ַמֲהדּוָרא ַקּמָ ֶרת ַהּתְ ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ

ַהֲחָלִקים –  ל ה'  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  ְקלָאוו תקע"ד.  ׁשְ ָהִראׁשֹוָנה –  ַעם  ּפַ ּבַ ַהּקֶֹדׁש –  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

שבת 
קודש

             

         
         

      
         

         
     

        
      

        
          

      
         

          
         

           
         

        
         

         
      

        
          

       
     

            
           

             
           
         
         

       
        

         
        

           
         

   
         

         
          

         
         

      
       

       
        

         


         
          

       
    









































































































המשך בדאור למס' זבחדם לדום שלדשד עמ' ב

            

ה'תשע"א כסלו י"ד ראשון יום     

        
     

בגמרא א)אמרו ח, ואין(סוטה כאחת סוטות שתי משקין "אין :
כאחת... עבדים שני רוצעין ואין כאחת מצורעין שני מטהרין

חבילות". חבילות מצוות עושין שאין לפי
בהמות שתי לשחוט מותר מדוע כן, אם השאלה: ונשאלת
מצוה אינה ששחיטה ואף צווארין? ג' של בסכין אחת בבת
היא שאף עבדים ברציעת גם אמורים הדברים הרי חיובית,
המקדש שבבית בשחיטה גם מזו: ויתירה רשות. של מצוה
בהמות שתי לשחוט איסור מצינו לא שבחובה מצוה שהיא

התוס' וגם אחת. שם)בבת מצוות(סוטה עושין אין דין על שהקשו
עולה להביא שמותר מכך הקשו קדשים, משחיטת חבילות
שחיטת הזכירו לא אך הראשונה, נשחטה לא כשעדיין שנייה

אחת! בבת בהמות שתי
לומר: ויש

'אין על עבירה משום אין אחת בבת בהמות ב' בשחיטת

אחד בסכין מתבצעת השחיטה כי חבילות', מצוות עושין
ועופות חיות הרבה לשחוט שמותר מצינו וכן אחד, ובמעשה
מעשה אלא זה אין כי אחד, בכסוי הדם ולכסות אחד במקום

אחד.
לעשות איסור בכלל אין המקדש שבעבודת לומר, יש ועוד
מצד המקדש עבודת על מצווים לא הכהנים כי חבילות, מצוות

שמוטלת עבדותמצוה מצד צורךאלא יש ואם ,
בכך אין וכיו"ב) זריזות (לשם אחד בבת בהמות שתי לשחוט

'חבילות'. איסור משום
המצורעים, טהרת סוטות, השקאת כמו המצוות בשאר אבל
חבילות. המצוות את לעשות איסור יש אכן וכדו', עבדים רציעת

עולה זה שאיןודבר הדין את הרמב"ם: בדברי נפלא מדיוק
צרעת טומאת בהל' הרמב"ם מביא כאחת מצורעין שני מטהרין

מדובר(פי"א) שם כי זה, דין שוב נקט לא הקרבנות בדיני אבל ,
המקדש. בעבודות

    

ה'תשע"א כסלו ט"ו שני יום      

        
       
         

           
            
         

    
היה ובבתים" בבגדים האמור השינוי "וזה הרמב"ם מלשון
על-טבעי, ופלא" "אות הם ובתים בגדים נגעי שרק לדייק אפשר
מתוכן אמנם, טבעי. דבר היא האדם על שבאה הצרעת ואילו
האדם נגעי שכן, ופלא". "אות הם אדם נגעי שגם עולה הדברים
בגדים ונגעי בתים נגעי עליו שבאו לאחר – מדויק בתזמון באים
תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר כתב וכן ברשעו". "עמד ועדיין

ב) כב, הטבע..(ויקרא כדרך שלא בשרו בגשמיות סימנים "שנולדו :
הם". ניסים מעשה

בתים בנגעי דווקא מדוע הדברים, פנימיות פי על לבאר, ויש
הרמב"ם כתב ופלא":ובגדים "אות שהם

'רע' היוצר לשון-הרע מדיבור כתוצאה באים הצרעת נגעי
חיצוני כח הוא כשלעצמו שהדיבור וכיון המדבר. האדם אצל
הוא שאף הבית על תחילה הנגעים באים – עצמו לאדם ביחס
וגובר הולך הרע כאשר בהמשך, האדם. על ו'מקיף' חיצוני

הנג – האדם של לפנימיותו גם לדבריםוחודר באים עים
עצמו. לאדם ועד ובגדיו, תשמישו כלי יותר, אליו הקרובים

חיצוני מסוג הוא ובבגדים בבתים רק הנמצא נגע לכן,
עלו לא "כאשר ולכן מדרגה. בעלי אצל רק השייך ביותר,
לראשונים זכרון אין זו, למעלה ראויה למדריגה הדורות

בתים" נגעי לעולם תזריע)שנמצאו ס"פ שמדובר(ספורנו וכיון .
מפרש ובגדים בתים בנגעי דווקא הרי ביותר, נדירה בתופעה

ופלא". "אות שהם הרמב"ם
       

ה'תשע"א כסלו ט"ז שלישי יום   

       
         

      
היא כזבים הגויים שטומאת וכיון נשרפת, טמאה תרומה
על שנטמאו וקדשים תרומה לשרוף אסור חכמים, מגזירת
בידיים. להפסידם ואסור טמאים אינם מדאורייתא שהרי ידם,
שנטמאו וקדשים תרומה בטעות לשרוף יבואו שלא וכדי
שזו להודיע כדי בדינה, והקילו היכר חכמים עשו זו, בטומאה

מדרבנן: טומאה
מדרבנן, אף מטמאה אינה זרעו ששכבת הקילו זכר בגוי

יבש, כשהוא ולא לח כשהוא רק טמא שדמה הקילו ובגויה
יבש ובין לח בין מטמא שדמה ישראל כבת נדהשלא (ראה

א) .לד,
שפסקו יש כזבים, להיות הגויים על שגזרו קנג,ומאחר יו"ד (רמ"א

שם ש"ך א)ג. יהושעס"ק שרבי ומצינו, במרחץ, גוי עם לרחוץ שאסור
ט גויהיה של רוק עליו ניתז כאשר לטהרה ב)ובל קכז, .(שבת

הש"ך כתב שם)אבל וטהרה(יו"ד טומאה שדיני הזה בזמן כי
רוצים כן אם אלא גוי, עם לרחוץ שלא נזהרים לא נוהגים, אינם

והט"ז וטהרה. קדושה ולהוסיף חסידות במידת סק"ג)להתנהג (שם

וטהרה. טומאה מדיני לא אך מכנסיים, ללא ברחצה אוסר



נט             

ה'תשע"א כסלו י"ד ראשון יום     

        
     

בגמרא א)אמרו ח, ואין(סוטה כאחת סוטות שתי משקין "אין :
כאחת... עבדים שני רוצעין ואין כאחת מצורעין שני מטהרין

חבילות". חבילות מצוות עושין שאין לפי
בהמות שתי לשחוט מותר מדוע כן, אם השאלה: ונשאלת
מצוה אינה ששחיטה ואף צווארין? ג' של בסכין אחת בבת
היא שאף עבדים ברציעת גם אמורים הדברים הרי חיובית,
המקדש שבבית בשחיטה גם מזו: ויתירה רשות. של מצוה
בהמות שתי לשחוט איסור מצינו לא שבחובה מצוה שהיא

התוס' וגם אחת. שם)בבת מצוות(סוטה עושין אין דין על שהקשו
עולה להביא שמותר מכך הקשו קדשים, משחיטת חבילות
שחיטת הזכירו לא אך הראשונה, נשחטה לא כשעדיין שנייה

אחת! בבת בהמות שתי
לומר: ויש

'אין על עבירה משום אין אחת בבת בהמות ב' בשחיטת

אחד בסכין מתבצעת השחיטה כי חבילות', מצוות עושין
ועופות חיות הרבה לשחוט שמותר מצינו וכן אחד, ובמעשה
מעשה אלא זה אין כי אחד, בכסוי הדם ולכסות אחד במקום

אחד.
לעשות איסור בכלל אין המקדש שבעבודת לומר, יש ועוד
מצד המקדש עבודת על מצווים לא הכהנים כי חבילות, מצוות

שמוטלת עבדותמצוה מצד צורךאלא יש ואם ,
בכך אין וכיו"ב) זריזות (לשם אחד בבת בהמות שתי לשחוט

'חבילות'. איסור משום
המצורעים, טהרת סוטות, השקאת כמו המצוות בשאר אבל
חבילות. המצוות את לעשות איסור יש אכן וכדו', עבדים רציעת

עולה זה שאיןודבר הדין את הרמב"ם: בדברי נפלא מדיוק
צרעת טומאת בהל' הרמב"ם מביא כאחת מצורעין שני מטהרין

מדובר(פי"א) שם כי זה, דין שוב נקט לא הקרבנות בדיני אבל ,
המקדש. בעבודות

    

ה'תשע"א כסלו ט"ו שני יום      

        
       
         

           
            
         

    
היה ובבתים" בבגדים האמור השינוי "וזה הרמב"ם מלשון
על-טבעי, ופלא" "אות הם ובתים בגדים נגעי שרק לדייק אפשר
מתוכן אמנם, טבעי. דבר היא האדם על שבאה הצרעת ואילו
האדם נגעי שכן, ופלא". "אות הם אדם נגעי שגם עולה הדברים
בגדים ונגעי בתים נגעי עליו שבאו לאחר – מדויק בתזמון באים
תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר כתב וכן ברשעו". "עמד ועדיין

ב) כב, הטבע..(ויקרא כדרך שלא בשרו בגשמיות סימנים "שנולדו :
הם". ניסים מעשה

בתים בנגעי דווקא מדוע הדברים, פנימיות פי על לבאר, ויש
הרמב"ם כתב ופלא":ובגדים "אות שהם

'רע' היוצר לשון-הרע מדיבור כתוצאה באים הצרעת נגעי
חיצוני כח הוא כשלעצמו שהדיבור וכיון המדבר. האדם אצל
הוא שאף הבית על תחילה הנגעים באים – עצמו לאדם ביחס
וגובר הולך הרע כאשר בהמשך, האדם. על ו'מקיף' חיצוני

הנג – האדם של לפנימיותו גם לדבריםוחודר באים עים
עצמו. לאדם ועד ובגדיו, תשמישו כלי יותר, אליו הקרובים

חיצוני מסוג הוא ובבגדים בבתים רק הנמצא נגע לכן,
עלו לא "כאשר ולכן מדרגה. בעלי אצל רק השייך ביותר,
לראשונים זכרון אין זו, למעלה ראויה למדריגה הדורות

בתים" נגעי לעולם תזריע)שנמצאו ס"פ שמדובר(ספורנו וכיון .
מפרש ובגדים בתים בנגעי דווקא הרי ביותר, נדירה בתופעה

ופלא". "אות שהם הרמב"ם
       

ה'תשע"א כסלו ט"ז שלישי יום   

       
         

      
היא כזבים הגויים שטומאת וכיון נשרפת, טמאה תרומה
על שנטמאו וקדשים תרומה לשרוף אסור חכמים, מגזירת
בידיים. להפסידם ואסור טמאים אינם מדאורייתא שהרי ידם,
שנטמאו וקדשים תרומה בטעות לשרוף יבואו שלא וכדי
שזו להודיע כדי בדינה, והקילו היכר חכמים עשו זו, בטומאה

מדרבנן: טומאה
מדרבנן, אף מטמאה אינה זרעו ששכבת הקילו זכר בגוי

יבש, כשהוא ולא לח כשהוא רק טמא שדמה הקילו ובגויה
יבש ובין לח בין מטמא שדמה ישראל כבת נדהשלא (ראה

א) .לד,
שפסקו יש כזבים, להיות הגויים על שגזרו קנג,ומאחר יו"ד (רמ"א

שם ש"ך א)ג. יהושעס"ק שרבי ומצינו, במרחץ, גוי עם לרחוץ שאסור
ט גויהיה של רוק עליו ניתז כאשר לטהרה ב)ובל קכז, .(שבת

הש"ך כתב שם)אבל וטהרה(יו"ד טומאה שדיני הזה בזמן כי
רוצים כן אם אלא גוי, עם לרחוץ שלא נזהרים לא נוהגים, אינם

והט"ז וטהרה. קדושה ולהוסיף חסידות במידת סק"ג)להתנהג (שם

וטהרה. טומאה מדיני לא אך מכנסיים, ללא ברחצה אוסר



ס            

ה'תשע"א כסלו י"ז רביעי יום  

        
           
החלטי עניין היא מיתה הגדרת האם בשאלה דנו האחרונים
הרפואי-מדעי. במידע התלויה שאלה או להשתנות ניתן שלא

סופר' שלח)ה'חתם סי' דעה יורה תורה(שו"ת שאמרה כיון כי כתב,
קבור כי תלין... לא והומת... מות משפט חטא באיש יהיה "כי
כרחך על תעשה, ולא עשה על עובר כך על והעובר תקברנו",
אז היה "אולי הקביעה? היא וכיצד לנו. נמסרה מות שקביעת
מרופאי שנשכח פי על אף הראשונים, טבעיים מבעלי מסורת
התורה מעניני ענינים בהרבה חז"ל סמכו ועליהם זמנינו,

עקיבא רבי פרק א)כמבואר פה, להם(שבת היה לא אם או ...
השיעור ע"ה רבנו משה קבל כרחך על מהטבעיים, מסורת
רוח אשר 'כל אקרא עצמן שסמכו או מסיני. למשה מהלכה
א פה, ביומא וכמבואר האף בנשימת תלוי דהכל - באפו' חיים

וטוש"ע". רמב"ם ופסקו

שנדמה יותר לחוש יש פתאומית במיתה כי ואומר, וממשיך
אין שוב נשימתו פסקה אם אז ואפילו בהלה, מחמת כמת
"זהו נשימה. הפסקת היא מיתה הגדרת כי עליו, שבת מחללין
וכל קדוש, לגוי ה' עדת היתה מאז בידינו המקובל השיעור
ממקום יזיזונו לא רוח חפניהם ימלאו אם שבעולם הרוחות

הקדושה." תורתינו
ב הרמב"ם מדברי העיר חיות המהר"ץ נבוכים'אולם 'מורה

מב) כלל,(א, נשימה לו הושגה שלא עד נשימתו נתבטלה כי ..." :
יוודע שלא עד הרחם ובהחנק השיתוק חולי לקצת שיקרה כמו
כן ואם יומים." או יום הספק זה ויתמיד חי, או מת הוא אם
פסקה אם גם השבת את עליו לחלל ויש נפש פיקוח ספק זה הרי

כך. עולה זו בהלכה הרמב"ם מדברי וגם נשימתו.
נוספים סימנים שיש משמע הרמב"ם, מדברי זו שיטה ולפי
מות לקבוע יש יחד כולם בהצטרף ורק הנשימה הפסקת מלבד

מוחלט.

ה'תשע"א כסלו י"ח חמישי יום   

       
          

     
הלכה לא)נפסקה קצח, בכלי,(יו"ד העשוי במקוה לטבול שאין

בקרקע" מקוה אף בקרקע מעיין "מה פ"י)שכן, שמיני .(תו"כ
יבואו שמא מעץ, נסרים על הטבילה בעת לעמוד אין זו, מסיבה

בכלים. לטבול
המקוואות היו ה'לבושים', בעל יפה, מרדכי ר' של בימיו
ההלכה נגד יהיה לא שהדבר וכדי עץ. מדרגות עם בנויות

מאבן. במרצפות העץ את שיחפו תיקן הוא האמורה,
שאם הכותב, כאן, הרמב"ם פסק את נוגדת תקנתו לכאורה,
אבן יש כאשר גם הכלי נטמא – מדרס כלי על עומד הזב

מהווה אינה שהאבן הדברים, משמעות הכלי. לבין בינו החוצצת
האבן? בחיפוי התועלת מהי כן, ואם הפסק.

ההלכות: שתי בין גדול הבדל קיים דבר, של שלאמיתו אלא
לכלי הזב בין המפסיקה באבן תועלת אין אכן טומאה, לענין
מקום מכל הזה הכלי על ונתנשא "הואיל כי עומד, הוא עליו

הטומאה"; אב ונעשה נטמא –
אינו נסרים על הטבילה איסור טומאה.ואולם לדיני קשור

גזרו בקרקע, להיות צריך שהמקוה היא הכתוב שגזירת היות
האבן מרצפת עץ. משטח על עומד כאשר גם לטבול שאין חכמים

רק מתירה.משמשת היא ולכן שבכלי, למקוה זה מקוה בין
      

התשע"א כסלו י"ט שישי יום   

       
         
        

 
בו שנגעו מה שכל פירושו לטומאתן" חוזרין הרגל "משעבר
הרגל לאחר ולכן למפרע, טמא הרגל לאחר נעשה הרגל בשעת
החג בשעת הארץ עמי בהן שנגעו המקדש כלי את מטבילין היו

הי"א) .(להלן
נמצא לרגל", ועולים עצמן מטהרין ו"הכל מאחר ביאור: וצריך

הכלים? נטמאו ומדוע טהורים, הארץ עמי היו הרגל שבשעת
שני יש ברגל, חברים ישראל שכל הדין במקור לבאר: ונראה

לימודים:
בבלי א)בתלמוד כו, איש(חגיגה כל "ויאסף הכתוב הובא

ירושלמי ובתלמוד חברים". אחד כאיש העיר אל (חגיגהישראל

ה"ו) יחדיו".פ"ג לה שחוברה כעיר הבנויה "ירושלים :

מדבר שבירושלמי הפסוק הלימודים: שני בין והחילוק
המקום קדושת שמצד הוא הטעם זה ולפי ירושלים, אודות
מדבר שבבבלי הפסוק אך מטומאה. נזהרים הארץ עמי אפילו

רש"י ובלשון ישראל, בני אסיפת עצם זמן(שם)על "בכל :
ומשמעו חברים" להו קרי אחד למקום נאספים שישראל
היחיד מציאות מתבטלת אחד למקום ישראל שבהתאסף

הציבור. אחר נגרר והיחיד כשלעצמו
מטהרים שהכל "מפני הרמב"ם דברי את לפרש יש זה ולפי
אלא עצמו, טיהר יחיד שכל הכוונה שאין לרגל", ועולים עצמן
'חבר'. דין כולו הציבור על חל נטהר הציבור וכלל שמאחר
כחבר הוא הארץ עם ברגל כי למפרע, טמאים הרגל לאחר ולכן
'חבר' דין כשבטל הרגל אחר אך מהציבור, חלק היותו מצד רק
טמא ברגל שנגע ומה עצמו בפני נידון יחיד כל הציבור, של

למפרע.
    

            

ה'תשע"א כסלו כ' קודש שבת   

       
        

     
כבהמות הם "עכו"ם וכותב: הרמב"ם, על חולק הראב"ד
כמר גוים הן לחמור, הדומה עם מיטמאין, ואין מטמאין ואין
רוח אסף לכלום אותם והחושב רוח. ישא כולם ואת מדלי

בחפניו".
היא גוי שחיטת הראב"ד לדעת גם למעשה הלא להבין: ויש

המחלוקת? משמעות ומה באכילה ואסורה נבילה
הרוגצו'בי הגאון בהר)ומבאר פ' הפטרה עה"ת :(צפע"נ

נחשב השוחט כאשר דווקא 'נבילה' ונחשבת נפסלת שחיטה
נחשב גוי האם היא והמחלוקת ההלכה, פי על ל'מציאות'
הלכה ע"פ ל'מציאות' נחשב גוי הרמב"ם, לדעת כזו. למציאות

שחיטתו "עכו"םולכן הראב"ד לדעת אבל השחיטה. את
'העדר', בגדר הם אלא למציאות, נחשבים ואינן כבהמות" הם

אלא השחיטה את לפסול יכול אינו גוי ולכן, ,
זו הרי כשירה שחיטה כאן היתה לא סוף שסוף כיון היינו

נבילה. שהיא מאליה, שמתה כבהמה
מנין – בתורה הדברים במקור תלוי שהדבר להוסיף, ויש

אסורה: גוי ששחיטת
התוספות קסבר)לדעת ד"ה ב. ג, מהפסוק(חולין נלמד הדבר

לאפוקי מזבחו, אכול זביחה בר שהוא אותו – וזבחת" "ואכלת
מאלי'" כמתה הוי "כששחטה הרי זביחה" "בר אינו ואם עכו"ם.

שם) הר"ן הראב"ד.(לשון דעת וזוהי .
לך "וקרא מהפסוק נלמד שהאיסור לשיטתו הרמב"ם אבל
למד אתה מזבחו יאכל שמא שהזהיר "מאחר – מזבחו" ואכלת

אסור" הי"א)שזבחו פ"ד שחיטה בתורת(הל' הוא גוי שבעצם נמצא .
גוי "שחיטת ולכן שחיטתו את פסלה שהתורה אלא שחיטה,

נבילה".
      

             

        
         

   
       

        
          
         

    
         

        
           

          
         
          

        
       

        
          

            
           

       
        
         
         
         

       
       

           
        

       
         

       
        

         
         

          
       

         
           

        
        

         
        
         

   
        

          
       

           
      

       
        
         

         
   

      
     

      
        

        
          

      
     

        
           

       
       

      
    













































































































































סי             

ה'תשע"א כסלו כ' קודש שבת   

       
        

     
כבהמות הם "עכו"ם וכותב: הרמב"ם, על חולק הראב"ד
כמר גוים הן לחמור, הדומה עם מיטמאין, ואין מטמאין ואין
רוח אסף לכלום אותם והחושב רוח. ישא כולם ואת מדלי

בחפניו".
היא גוי שחיטת הראב"ד לדעת גם למעשה הלא להבין: ויש

המחלוקת? משמעות ומה באכילה ואסורה נבילה
הרוגצו'בי הגאון בהר)ומבאר פ' הפטרה עה"ת :(צפע"נ

נחשב השוחט כאשר דווקא 'נבילה' ונחשבת נפסלת שחיטה
נחשב גוי האם היא והמחלוקת ההלכה, פי על ל'מציאות'
הלכה ע"פ ל'מציאות' נחשב גוי הרמב"ם, לדעת כזו. למציאות

שחיטתו "עכו"םולכן הראב"ד לדעת אבל השחיטה. את
'העדר', בגדר הם אלא למציאות, נחשבים ואינן כבהמות" הם

אלא השחיטה את לפסול יכול אינו גוי ולכן, ,
זו הרי כשירה שחיטה כאן היתה לא סוף שסוף כיון היינו

נבילה. שהיא מאליה, שמתה כבהמה
מנין – בתורה הדברים במקור תלוי שהדבר להוסיף, ויש

אסורה: גוי ששחיטת
התוספות קסבר)לדעת ד"ה ב. ג, מהפסוק(חולין נלמד הדבר

לאפוקי מזבחו, אכול זביחה בר שהוא אותו – וזבחת" "ואכלת
מאלי'" כמתה הוי "כששחטה הרי זביחה" "בר אינו ואם עכו"ם.

שם) הר"ן הראב"ד.(לשון דעת וזוהי .
לך "וקרא מהפסוק נלמד שהאיסור לשיטתו הרמב"ם אבל
למד אתה מזבחו יאכל שמא שהזהיר "מאחר – מזבחו" ואכלת

אסור" הי"א)שזבחו פ"ד שחיטה בתורת(הל' הוא גוי שבעצם נמצא .
גוי "שחיטת ולכן שחיטתו את פסלה שהתורה אלא שחיטה,

נבילה".
      

המשך בדאור למס' זבחדם לדום חמדשד עמ' א             

        
         

   
       

        
          
         

    
         

        
           

          
         
          

        
       

        
          

            
           

       
        
         
         
         

       
       

           
        

       
         

       
        

         
         

          
       

         
           

        
        

         
        
         

   
        

          
       

           
      

       
        
         

         
   

      
     

      
        

        
          

      
     

        
           

       
       

      
    













































































































































סב             
  

       

ה'תשע"א כסלו י"ד ראשון יום

  
  



עּׂשה‡. מצות מצרע מצות1טהרת ּכׁשּיטהר ותגלחּתֹו , ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק2עּׂשה מביא הּמצרע? את מטהרין ּכיצד חרּׂש3. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה רביעית4חדׁש, לתֹוכֹו ונֹותן [חדׁש], 5ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חּיים חּטאת6מים מי אֹותן לקּדׁש זה7הראּויין וׁשעּור , ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּדרֹור צּפרים ׁשּתי ּומביא סֹופרים. לׁשם9טהֹורֹות8מּדברי ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵ

צרעת את10טהרת וׁשֹוחט לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
עד11הּברּורה ּוממּצה חרס, ׁשּבכלי הּמים על ׁשּבׁשּתיהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

הּׁשחּוטה הּצּפֹור וקֹובר וחֹופר ּבּמים, נּכר הּדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה
ארז,12ּבפניו עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. מּפי קּבלה זה ודבר . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מּכרעי ּכרע ּכרביע ועביֹו אּמה ארּכֹו ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומצותֹו
לוי13הּמּטה ׁשם לֹו ׁשאין ואזֹוב ּפחֹות14, אין ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּתֹולעת15מּטפח ּוׁשני טעמֹו16, ואם ׁשקל. מׁשקלֹו ,17- ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּתכלת18ּפסלֹו ּכצביעת הלכה19, - הּׁשעּורים וכל ולֹוקח20. . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אּלּו מינין וארּבעה החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן זה21עם מעּכבין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנתקּלפּו ואזֹוב ארז ועץ זה. האזֹוב22את וכֹור ּפסּולין. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

זהֹורית ׁשל ּבלׁשֹון הארז ּומּקיף23עם אגּפים24, ראׁשי להן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ׁשל הּזנב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹוראׁש
מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשעליהן, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובּדם
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה. ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ

ׁשּלחּה25לּמדּבר הּׂשדה. ּפני אל לעיר מחּוץ ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפעמים מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ּכ26וחזרה ואחר . ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ

מגּלחֹו ּכיצד הּמצרע. את הּכהן על27מגּלח ּתער מעביר ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹ
ׁשעל ּׂשער הערוה ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבּׂשרֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּׂשערֹו ּכל את ׁשּנאמר: ּכדלעת. ׁשּיעּׂשה עד הּגּוף, אם28ּכל . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עיניו וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו נאמר לּמה ּכּיֹוצא29ּכן, ּכל לרּבֹות ? ְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

נראה ׁשאינֹו לפי החטם, ׁשּבתֹו ּׂשער ּולמעט ואחר30ּבהן, . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּומּלטּמא ּבביאה מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו מכּבס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכ
ימים. ׁשבעת ּומֹונה החֹומה, מן לפנים ויּכנס ּומֹוׁשב, ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשּכב

לאהלֹו מחּוץ ׁשּנאמר: הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ּבהן -31ואסּור ְְְְֱֳִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּתרת והּמצרעת הּמּטה. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור 32מלּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

הּמּטה. ְְִִַַָּבתׁשמיׁש
.הּימים ׁשבעת מטּמא33ּכל הּטמאה. אב הּוא עדין האּלּו ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

בּיֹום והיה אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא. לא ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם
מטּמא ׁשהיה מלּמד - וגֹומר ּבגדיו את וכּבס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשביעי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכלל.1) ראשונה תגלחת וגם ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו שנייה2)מצוה לתגלחת והכוונה עצמה. בפני
רבינו מבאר שם המצוות [בספר קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב כן הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן
טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה: גמר הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה כלולה אינה שנייה תגלחת למה

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת תכלית ואילו ... גדול.3)מלטמא מים4)ספל "מה דרשו ב טו, סוטה בגמרא אמנם
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא חיים

בערך.5) גרם שמונים - הלוג שוטפים.6)רביעית נהרות או מעיין שנטמא7)מי אדם על להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת
תרבות.8)במת. מקבלות שאינן חפשיות, צפרים לאכילה.9)מין צרעת,10)כשרות טהרת לשם בכוונה הכהן אותן שיקח

לשם למיטהר" "ולקח ו: הלכה א פרשתא מצורע כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת שלוקח לקבוע, צריך אינו אבל
כשר למצורע למצורע, כשר לבית לאיש, כשרות לאשה לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין איש בין מיטהר,

יותר.11)לבית. המצורע.12)הבריאה המטה.13)בפני כרע שיעור נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק אלא14)נגעים
אדם. למאכל ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו טפח.15)קוראים - איזוב חייא: רבי תני א כו, במיץ16)נדה צבוע צמר

תולעת. מביצי המתמצה בנוזל או תולעת בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן יתוש כמו שבתוכם אדומים גרגירים
אחר.17) צמר זה בנוזל טבל אם צרעת.18)פירוש, לטהרת הצמר בו לצבוע ברייה19)פסול בדם צבוע צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. ששמה ובכמה20)שבים, א ד, (עירובין מסיני שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
בתלמוד). תולעת.21)מקומות ושני איזוב ארז, קליפתם.22)צפרים, ומפני23)שהורדה למעלה, שנאמרה השני תולעת היא

זהורית. של לשון נקראה: לשון של וכתבנית ארוכה "אין24)שהיא ב לב, ביצה במסכת וכן אותה. קושר אינו אבל מקרב,
ועוד. בבועי, מקיפין אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין חביות, שתי מצורע25)מקיפים פרשת כהנים בתורת

וישלחנה לעיר חוץ יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד שלא לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה ב פרשתא
והמדובר,26)לעיר. הגבלה, בלי פעמים הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו: שם ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא

אחר. מצורע ולטהרת באכילה מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה אבל השדה, אל עדיין הגיעה תגלחת27)כשלא
גלויים.28)ראשונה. שאינם מקומות משנייה.29)לרבות ראשונה ולמדו שנייה, בתגלחת נכתב זה ואינו30)פסוק כלל,

משנה). (כסף זרועו מגביה כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער ודרשו31)דומה ימים" שבעת לאהלו מחוץ "וישב
אשתו. זו אהלו ב) ז, קטן מועד בתשמיש32)(בגמרא אסור אם רבינו ביאר לא לאהלה. מחוץ ולא לאהלו" "מחוץ ב ח, כריתות

לעוזיהו נולד יותם שהמלך אמרו ושם ורבי יהודה ברבי יוסי רבי בזה נחלקו ב ז, קטן במועד ריפויו). (לפני חלוטו בימי המטה
הישר "ויעש ג): טו, (מלכיםֿב שכתוב כמו המצוות על שמר עוזיהו שהרי המטה, בתשמיש שמותר רבי למד ומזה צרעתו, בימי

קרבנות. בהקרבת רק ונכשל ד'". במשא.33)בעיני ולא במגע וכלים אדם מטמא ושרץ כשרץ", "מטמא ב: משנה י"ד פרק נגעים

             
  

אדם מטּמא ּכ ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבגדים.
הּׁשביעי ּובּיֹום אדם. מטּמא - ּבגדים המטּמא ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבמּגע;
וטֹובל, ּבגדיו ּומכּבס ּכראׁשֹונה, ׁשנּיה ּתגלחת הּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹמגּלחֹו

יֹום טבּולי ּככל הּוא והרי אחרים, מּלטּמא ואֹוכל34ויטהר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּבתרּומה אֹוכל - ׁשמׁשֹו העריב -35ּבמעּׂשר. ּכּפרתֹו הביא ; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, .36אֹוכל ְְֳִֵֵֶַַָ
ּבתער.‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עּׂשה לא - ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ּבתגלחת ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכלּום.
אחת ּתגלחת אּלא לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹראׁשֹונה

ראׁשֹונה היא והרי הּמצרע.37ּבלבד, לטהרת ּכׁשר הּיֹום וכל . ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
את38ּתגלחת„. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

מעּכבים. מעּׂשיו ּכל ּוׁשאר ְְְֲִַַָָָזֹו,
ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום, - וההּזיה והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּכל ּוׁשאר ּבאנׁשים, - אּלּו ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין - ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָמעּׂשיו
ּכל ּוׁשאר ּבכהנים, - אּלּו ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹמעּׂשיו

ּביּׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין - ְְְֲֲִִֵֵֵַָָֹמעּׂשיו
.Âהּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת זֹו מצרע ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹטהרת

ׁשּנאמר: לטהרֹו, מצוה ׁשּטּמאֹו וכהן הּבית. ּבפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוׁשּלא
ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו. אֹו אפּלּו39לטהרֹו הּמצרע, את לטהר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹ

ואין40זב מצרע. מטהר מצרע ואין מת. טמא ואפּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
חבילֹות. מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹמטהרין

.Êמטהר - זה מצרע ּבהן ׁשּטהר ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעץ
ּבּה לטהר מּתר הּמׁשּתּלחת צּפֹור וכן אחרים. מצרעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּבהן

ּבאכילה ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה, מאחר אחרים אבל41מצרעים . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּׁשעת ּתאסר? ּומאימתי ּבהנאה. אסּורה הּׁשחּוטה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּצּפֹור
ׁשני ולא ארז עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשחיטתּה.

ראּויה42ּתֹולעת ׁשאינּה ׁשּׁשחיטה ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשחיטה על43ׁשמּה עֹובר - הּׁשחּוטה מּצּפֹור ּכזית והאֹוכל . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
מהם. תאכלּו לא אׁשר וזה ׁשּנאמר: תעּׂשה. לא ועל ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹעּׂשה
ונאמר: הּׁשחּוטה. הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָמּפי
מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת הא - ּתאכלּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹטהֹורה

עּׂשה. - ֲֲֵֵעּׂשה
.Áולא הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹאין

את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְֱֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּומצותן ּבקֹומה44הּנפׁש. ּבמראה, ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלקח אֹו ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּובדמים,
לׁשם הּצּפרים ׁשּתי לקח ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום ְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַַַָָָאחת
לטהר ּכׁשרֹות - אּׁשה לׁשם אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאיׁש
אדם; לטהר ּכׁשרֹות - מנּגע ּבית ּבהן לטהר איׁש; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבהן
לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: מנּגע. לבית ּכׁשרֹות - לאדם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלקחן

.Ëזּוג45ׁשחט יּקח - דרֹור היתה ׁשּלא ונמצאת מהן אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ונמצאת האחת ׁשחט ּבאכילה. מּתרת והראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלּׁשנּיה,
ּבהנאה. מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻטרפה

.Èהּדם ׁשּתמּות46נׁשּפ עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין -47. ְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
הּדם יּׁשפ - הּמׁשּתּלחת אחרֹות.48מתה ׁשּתים ויּקח ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

  
מּכגריס‡. ּפחֹות אבל אדם; ּכצרעת ּכגריס, - ּבגדים ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָצרעת

אדמּדם, ירקרק, ּבהן: יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הּירק הּוא ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֹוהּפּׂשיֹון.
הּדקל; ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הרּבה, ירק ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבירּקין,
ּכזהֹורית הרּבה, אדם ׁשהּוא ׁשּבאדּמים, אדם הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻואדמּדם
ירקרק ּבמראה זה. עם זה מצטרפין אּלּו מראֹות ּוׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיפה.
ׁשני זה ּבמראה עמד ואם הּבגד, את מסּגירין אדמּדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאֹו
מחליטין - ּפּׂשה אם וכן וּׂשֹורפין. מחליטין - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָׁשבּועֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שני.34) מעשר באכילת ומותר וקדשים תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול נקרא ביום שטבל על35)טמא אף
תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין הקריב שלא א.36)פי הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק

ימים.37) שבעת אחר שנייה תגלחת והזאתו38)וצריך טבילתו מצורע, (מצוה) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
של בגופו הנעשים שדברים למדו, ד הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים". אינם מעשיו כל ושאר מעכבים

מעכבים. אינם בגדים, וכיבוס החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים מעכבים, - הכהנים.39)המצורע בתורת40)כל
לה, להיכנס אסור המצורע אשר למחנה, להיכנס לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א, פרשתא מצורע פרשת כהנים
כמצורע חומה מוקפות לערים מחוץ משתלחים שאינם מת, וטמא שזה נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו מצורע כהן ולפיכך

לטהרה. כשרים רבינו41)- כתב לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר תיכף חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א בהלכה לא42)למעלה השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה ואמרנו

כהלכתה. הדם).43)נעשתה לכיסוי (פרט שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל פוסק ורבינו שם תנאים מחלוקת
משנה,45)לכתחילה.44) ולחם משנה וכסף ראב"ד ראה שונות. גירסאות ישנן ח הלכה ח פרק שם ובתוספתא שם, המשנה לשון

שאינה מפני באכילה, מותרת והראשונה דרור, זוג בן עדיין לה נקבע לא שהרי לשנייה, זוג יקח דרור אינה השחוטה אם ולהלכה:
התוספתא), (לפי באכילה מותרות הראשונות שתיים ואז אחרות ציפורים שתי להביא הוא רשאי המצורע רצה ואם מצורע: ציפור
פי על ואף הטריפות. מפני באכילה ואסורה בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט אם זוג; אלא נקבעת אינה אחת שציפור
זוגה, כבת השנייה את לקבוע מועילה הטריפה שחיטת אין שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה למעלה פסק שרבינו
וכל מצורע. לטהרת כשרות אינן שטריפות יב, א, מצורע פרשת כהנים בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה מפני

הראשונה. שחיטת לפני טריפות בה שנולדה או דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים ההזאות.46)אלו ואסור47)לפני
הראשונה ששחיטת מפני זוג, בת לה השחיטה,לקחת לפני כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג ראוייה ואינה זוגה לבת אותה קבעה

בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה אבל48)ששחיטה מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני כשמתה המדובר,
מעכב. אינו והשילוח המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם



סג              
  

אדם מטּמא ּכ ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבגדים.
הּׁשביעי ּובּיֹום אדם. מטּמא - ּבגדים המטּמא ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבמּגע;
וטֹובל, ּבגדיו ּומכּבס ּכראׁשֹונה, ׁשנּיה ּתגלחת הּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹמגּלחֹו

יֹום טבּולי ּככל הּוא והרי אחרים, מּלטּמא ואֹוכל34ויטהר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּבתרּומה אֹוכל - ׁשמׁשֹו העריב -35ּבמעּׂשר. ּכּפרתֹו הביא ; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, .36אֹוכל ְְֳִֵֵֶַַָ
ּבתער.‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עּׂשה לא - ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ּבתגלחת ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכלּום.
אחת ּתגלחת אּלא לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹראׁשֹונה

ראׁשֹונה היא והרי הּמצרע.37ּבלבד, לטהרת ּכׁשר הּיֹום וכל . ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
את38ּתגלחת„. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

מעּכבים. מעּׂשיו ּכל ּוׁשאר ְְְֲִַַָָָזֹו,
ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום, - וההּזיה והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּכל ּוׁשאר ּבאנׁשים, - אּלּו ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין - ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָמעּׂשיו
ּכל ּוׁשאר ּבכהנים, - אּלּו ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹמעּׂשיו

ּביּׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין - ְְְֲֲִִֵֵֵַָָֹמעּׂשיו
.Âהּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת זֹו מצרע ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹטהרת

ׁשּנאמר: לטהרֹו, מצוה ׁשּטּמאֹו וכהן הּבית. ּבפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוׁשּלא
ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו. אֹו אפּלּו39לטהרֹו הּמצרע, את לטהר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹ

ואין40זב מצרע. מטהר מצרע ואין מת. טמא ואפּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
חבילֹות. מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹמטהרין

.Êמטהר - זה מצרע ּבהן ׁשּטהר ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעץ
ּבּה לטהר מּתר הּמׁשּתּלחת צּפֹור וכן אחרים. מצרעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּבהן

ּבאכילה ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה, מאחר אחרים אבל41מצרעים . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּׁשעת ּתאסר? ּומאימתי ּבהנאה. אסּורה הּׁשחּוטה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּצּפֹור
ׁשני ולא ארז עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשחיטתּה.

ראּויה42ּתֹולעת ׁשאינּה ׁשּׁשחיטה ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשחיטה על43ׁשמּה עֹובר - הּׁשחּוטה מּצּפֹור ּכזית והאֹוכל . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
מהם. תאכלּו לא אׁשר וזה ׁשּנאמר: תעּׂשה. לא ועל ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹעּׂשה
ונאמר: הּׁשחּוטה. הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָמּפי
מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת הא - ּתאכלּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹטהֹורה

עּׂשה. - ֲֲֵֵעּׂשה
.Áולא הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹאין

את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְֱֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּומצותן ּבקֹומה44הּנפׁש. ּבמראה, ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלקח אֹו ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּובדמים,
לׁשם הּצּפרים ׁשּתי לקח ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום ְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַַַָָָאחת
לטהר ּכׁשרֹות - אּׁשה לׁשם אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאיׁש
אדם; לטהר ּכׁשרֹות - מנּגע ּבית ּבהן לטהר איׁש; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבהן
לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: מנּגע. לבית ּכׁשרֹות - לאדם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלקחן

.Ëזּוג45ׁשחט יּקח - דרֹור היתה ׁשּלא ונמצאת מהן אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ונמצאת האחת ׁשחט ּבאכילה. מּתרת והראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלּׁשנּיה,
ּבהנאה. מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻטרפה

.Èהּדם ׁשּתמּות46נׁשּפ עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין -47. ְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
הּדם יּׁשפ - הּמׁשּתּלחת אחרֹות.48מתה ׁשּתים ויּקח ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

  
מּכגריס‡. ּפחֹות אבל אדם; ּכצרעת ּכגריס, - ּבגדים ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָצרעת

אדמּדם, ירקרק, ּבהן: יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הּירק הּוא ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֹוהּפּׂשיֹון.
הּדקל; ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הרּבה, ירק ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבירּקין,
ּכזהֹורית הרּבה, אדם ׁשהּוא ׁשּבאדּמים, אדם הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻואדמּדם
ירקרק ּבמראה זה. עם זה מצטרפין אּלּו מראֹות ּוׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיפה.
ׁשני זה ּבמראה עמד ואם הּבגד, את מסּגירין אדמּדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאֹו
מחליטין - ּפּׂשה אם וכן וּׂשֹורפין. מחליטין - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָׁשבּועֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שני.34) מעשר באכילת ומותר וקדשים תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול נקרא ביום שטבל על35)טמא אף
תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין הקריב שלא א.36)פי הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק

ימים.37) שבעת אחר שנייה תגלחת והזאתו38)וצריך טבילתו מצורע, (מצוה) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
של בגופו הנעשים שדברים למדו, ד הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים". אינם מעשיו כל ושאר מעכבים

מעכבים. אינם בגדים, וכיבוס החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים מעכבים, - הכהנים.39)המצורע בתורת40)כל
לה, להיכנס אסור המצורע אשר למחנה, להיכנס לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א, פרשתא מצורע פרשת כהנים
כמצורע חומה מוקפות לערים מחוץ משתלחים שאינם מת, וטמא שזה נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו מצורע כהן ולפיכך

לטהרה. כשרים רבינו41)- כתב לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר תיכף חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א בהלכה לא42)למעלה השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה ואמרנו

כהלכתה. הדם).43)נעשתה לכיסוי (פרט שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל פוסק ורבינו שם תנאים מחלוקת
משנה,45)לכתחילה.44) ולחם משנה וכסף ראב"ד ראה שונות. גירסאות ישנן ח הלכה ח פרק שם ובתוספתא שם, המשנה לשון

שאינה מפני באכילה, מותרת והראשונה דרור, זוג בן עדיין לה נקבע לא שהרי לשנייה, זוג יקח דרור אינה השחוטה אם ולהלכה:
התוספתא), (לפי באכילה מותרות הראשונות שתיים ואז אחרות ציפורים שתי להביא הוא רשאי המצורע רצה ואם מצורע: ציפור
פי על ואף הטריפות. מפני באכילה ואסורה בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט אם זוג; אלא נקבעת אינה אחת שציפור
זוגה, כבת השנייה את לקבוע מועילה הטריפה שחיטת אין שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה למעלה פסק שרבינו
וכל מצורע. לטהרת כשרות אינן שטריפות יב, א, מצורע פרשת כהנים בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה מפני

הראשונה. שחיטת לפני טריפות בה שנולדה או דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים ההזאות.46)אלו ואסור47)לפני
הראשונה ששחיטת מפני זוג, בת לה השחיטה,לקחת לפני כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג ראוייה ואינה זוגה לבת אותה קבעה

בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה אבל48)ששחיטה מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני כשמתה המדובר,
מעכב. אינו והשילוח המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם



סד             
  

- אדמּדם אֹו ירקרק נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָוּׂשֹורפין.
מחליטֹו - ּפּׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָמסּגירֹו
אֹו ּפּׂשה, ולא ּבמראהּו עמד ואם הּבגד; ּכל את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוּׂשֹורף
ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ׁשהסּגר הּמראֹות מּׁשני וכהה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּפּׂשה
הּנגע מקֹום יכּבס - ּפּׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּמראה
יֹום ׁשהּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָויסּגיר
זה הרי - ׁשליׁשית למראה ּכהה אם רֹואה: עּׂשר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלׁשה
ּכגֹון ּׁשהיה, מּמה הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור; ּכּבּוס ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָטעּון
- ירקרק ונעּׂשה אדמּדם אֹו אדמּדם ונעּׂשה ירקרק ְְְְְְְְֲֲֲֲֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהיה
ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ּׁשּקרע, מה וּׂשֹורף הּנגע מקֹום ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָקֹורע
ּומטּבילֹו ׁשני ּכּבּוס ּכּלֹו ּומכּבסֹו הּבגד, ׁשאר ּופֹוטר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּקרע,
יחליטֹו - ּבּתחּלה ּבֹו ׁשהסּגר ּבּמראה עמד ואם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻוטהר;

ּכּלֹו. את ְְִֶֹֻויּׂשרף
.ּופּׂשה אדמּדם ׁשהיה אֹו אדמּדם ּופּׂשה ירקרק ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנגע

ּפּׂשיֹון. זה הרי - ְְְֲִֵֶַַירקרק
הּנגע‚. לֹו ּופּׂשה נגע ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפּׂשיֹון ׁשאין לחּוץ. ׁשּיפּׂשה עד ּפּׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ּובּתים. ּבבגדים ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִִֵֵָָָָּפּׂשיֹון

החֹוזר„. אֹו והרחֹוק ׁשהּוא, ּכל - ּבבגדים הּסמּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּפּׂשיֹון
רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ׁשהסּגר ּבגד ּכיצד? ּכגריס. -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפּׂשיֹון זה הרי - ּבֹו ׁשהסּגר הּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמן

ּבגד וכן ּבֹו. מׁשּגיחין אין - ּבסֹוףמּכגריס הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשבּוע

יּׂשרף. - ׁשּנפטר אחר הּנגע ּבֹו ׁשּפּׂשה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגד
ׁשּבארנּו,‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע את ׁשּמכּבס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

אׁשר את ׁשּנאמר: לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצרי
עליהן מעבירין - אֹותן ׁשּמכּבסין ּבגדים נגעי וכל הּנגע. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
על ׁשּמעבירין ּכדר הּכתם, על ׁשּמעבירין סממנין ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשבעה

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּכתמים,
.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית, ותפר הּנגע מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד

ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל. את ּׂשֹורף - הּמטלית על הּנגע חזר הּבגד. ׁשאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוּׂשֹורף

.Êאת ּׂשֹורף - הּבגד על נגע וחזר ּבטהֹור הּמסּגר מן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּטֹולה
יּׂשרף, הּמסּגר הראׁשֹון הּבגד - הּמטלית על חזר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּמטלית.
אם ּבסימנין: ּבֹו ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמטלית

הּכל. ּׂשֹורפין - ּפּׂשה אֹו ׁשבּועֹות ׁשני ּבעיניו ְְְִֵֵַַָָָָָֹעמד
.Áמסּגירֹו - אדמּדם אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבגד

אבל יּׂשרף. - ׁשבּועֹות ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע. אחר ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבּוע
אדמּדם, אֹו ירקרק ונעּׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופּׂשה ׁשהסּגירֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי - אדמּדם אֹו ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. - ּופּׂשה ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ëׁשל סגֹוס ּכגֹון האריג, מן ּפניו על יֹוצאין ׁשּמֹוכין ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבגד

הּנגע ׁשּיראה עד מתטּמא, אינֹו - נגע ּבֹו ונראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָצמר,
אֹו ּבקרחּתֹו ּבבגדים: ׁשּנאמר וזה עצמֹו. ּובאריג ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמֹוכין
החדׁשים. אּלּו - ּגּבחּתֹו הּׁשחקים, אּלּו - קרחּתֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָבגּבחּתֹו,

.Èׁשּצבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבגדים
ּבגד לבנים. ׁשּיהּו עד ׁשמים, ּבידי ׁשּצבּועין ּבין אדם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבידי
הּכל - לבן וׁשתיֹו צבּוע ערּבֹו לבן, וערּבֹו צבּוע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשתיֹו

ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות הּנראה. אחר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהֹול
ּבנגעים. מּטּמא אינֹו האריג מן ְְִִִִִֵֵֶַָָָָאצּבעֹות

.‡Èנגע ּבֹו ונראה ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבגד
טהֹור. - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ְְְִִַַַָָָָואחר

.Èׁשלׁש על ׁשלׁש מהן אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹופר
ּכארּוג, ׁשהּתפּור ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועּׂשה

הּוא. אחד ּבגד ְֶֶֶָֻוכּלֹו
.‚È,לבנים ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבגד

ׁשני עמד אם אֹותֹו. מסּגירין - ׁשּבֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּבמטלית הּנגע ּפּׂשה אם וכן ויּׂשרף. ּכּלֹו נטמא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשבּועֹות
צבּוע. ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּפּׂשיֹון, זה הרי - אחרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלבנה
ּבֹו ונראה ּכגריס, אפּלּו לבן, אחד ּפס ּובֹו צבּוע ּכּלֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻהיה
ׁשני ּכהה ולא הֹוסיף ולא ּבעיניו עמד ׁשאם יסּגיר; - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנגע

יּׂשרף. - ִֵָָׁשבּועֹות

  
ּבנג‡. מּטּמא אֹואין ּבלבד, ּופׁשּתים צמר ּבגדי אּלא עים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

קׁשה ּבין העֹור, ּכלי וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשתי
ּבנגעים. מּטּמא ׁשמים ּבידי הּצבּוע העֹור אף .ר ְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבין
מּטּמאין והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ּכבגדים, - ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָָֹוהּלבדים
עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים,

.חּוץ ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָּכל
- ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבגדים הּלֹוקח ּכֹוכבים. עֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמּבגדי
- הּפׁשּתים ּומן הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ּבּתחּלה. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיראּו

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן‚. רב אם זה: עם זה ׁשּטואן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹצמר

- הרחלים מן רב ואם ּבנגעים, מּטּמא אינֹו - ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹהּגמּלים
הּדין והּוא ּבנגעים. מּטּמא - למחצה מחצה ּבנגעים; ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטּמא
הּצמר אין - עז ּבת ורחל ּבזה. זה ׁשּטרפן וקּנּבּוס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפׁשּתן
קּנּבּוס וערּבֹו ּפׁשּתן ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה
אם וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבּוס ׁשתיֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר צמר אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּבּה ְְִִִֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
העֹור„. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - מעּבד ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהעֹור

ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשעּׂשה קדם גלם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין העֹור, ּכלי וכל העֹור. ּכלי ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ּבנגעים. מּטּמאין - ׁשהן ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמקּבליהן
מן‰. להן חּבר ּבנגעים. מּטּמאין אין - ׁשּבּים חּיה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעֹורֹות

אֹו ּפׁשּתים אֹו צמר ׁשל מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּגדל
- ּכלים מהן ועּׂשה ׁשהּוא, ּכל המעּבדין וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעֹור
ּבגדים חּבּורי ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא ּבנגעים. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּטּמאין

ְְָֻלטמאה.
.Âּפי על אף הּטמאֹות, ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכל

אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא מּפני הּזב ּבמדרס מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
ספינה, ׁשל קלע ּכגֹון ּבנגעים. מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמֹוׁשב
והאבנט, ספרים, ּומטּפחֹות ּׂשבכה, ׁשל וׁשביס ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּפרכת,
וכל אּלּו הרי - ּכגריס רחב ּבהן ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּורצּועֹות
הּכלים, ׁשאר לֹומר צרי ואין ּבנגעים. מּטּמא ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכּיֹוצא
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ּופֹוּׂשה ּכדרּכן, נראין והּתרמל החמת ּוכסתֹות. ּכרים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכגֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן לאחֹוריהן מּתֹוכן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנגע

הּכפּולין. העֹור מּכלי ְְִִֵֶַָָּבהן
.Ê.נגעֹו את ורֹואין קמטיו את מפׁשיטין - המקּמט ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻסדין
.Áמּטּמאין ּפׁשּתן, ׁשל ּבין צמר ׁשל ּבין והערב, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּׁשתי

ׁשלק ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּיּטוּו, מּיד ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבנגעין
ּכדי ּבנגעים? ותּטּמא טוי ׁשל ּבפקעת יהיה וכּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּצמר.
ּכּלּה ׁשהיתה ּבין וערב, ׁשתי ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנּו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלארג
מחּוטים מקּבצת הּפקעת היתה ערב. ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשתי

ּבנגעים. מּטּמאה אינּה - ְְְִִִִֵַָָָּפסּוקין
.Ëׁשּמקצתֹו הּׁשתי וכן ּבחּוט, לזֹו זֹו המערֹות ּפקעּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשּתי

הּכבד על לפּוף ּומקצתֹו העליֹונה הּכבד על ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפּוף
ונראה אחד, ּבחּוט ׁשּמערֹות חלּוק דּפי ׁשני וכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה,

ּבא אחדהּנגע ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, הּׁשני - מהן חד ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
העֹומד, ּובּׁשתי הּמּסכת ּבנפׁש הּנגע נראה ּביניהן. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחּבר
זה הרי - ּבּׁשתי ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאף
נראה טהֹור; הארּוג - לבּדֹו העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
ּׂשֹורף - ּבּסדין נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי - לבּדֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבארּוג
הּנימין מן ּפּׂשה טהֹור. הּסדין - ּבּנימין נראה הּנימין; ְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָאת

טמא. הּסדין - ִִֵַַָָָלּסדין
.Èאפּלּו ׁשּבֹו. האמרּיֹות את מּציל - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלּוק

נּׂשרפת. ואינּה מּצילּה - ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהיתה
.‡È.טהֹור - ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו מסּגר ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֻּבגד

מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו טהֹורים. ּכּלן - ּבאחרים נתערב אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻוכן
ּבהן היתה ּבהניתֹו. ּומּתר טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ְֲִֶַַָָָָָָָָָָֻּפחֹות
טמאה. לבּדּה היא - נגע ּבּה ונראה ׁשלׁש על ׁשלׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָאחת

.È,ויּׂשרפּו טמאין ּכּלן - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּבגד
הרי - מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן. ואסּור טמאין, ְְֲִֵֵַָָָָהן
.‚Èאֹו הּמסּגר ערב אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻאחד

ּכאדם הּטמאה, מאבֹות אב הּוא הרי טמאה. לענין ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֻֻֻהּמחלט
ועֹוּׂשה ּובביאה, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר. לכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹמצרע
ׁשתי אֹו מנּגע ּבגד ּכיצד? האבן. מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּכב
לבית ּכזית אפּלּו מהן ׁשהכניס המנּגעין עֹור ּכלי אֹו ערב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו
ּכּלן ונעּׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻטהֹור

והּניח האבן, ּתחת הּמּנח ּומֹוׁשב מׁשּכב וכן לטמאה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻראׁשֹון
מן למעלה מהן הּמֹוׁשב.ּכזית אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

.„Èּבּה ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמטלית
ּכּמה ּבּה היּו טּמאּתּו. טהֹור לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכזית
על אף נטמא. טהֹור לבית ּכזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזיתים
לכל אֹומר: הּוא הרי מּסיני, למׁשה הלכה הּׁשעּורין ׁשּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפי
אדם נגעי הּקיׁש - ולּבית הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָנגע
נא אל ׁשּנאמר: למת, הּמצרע והׁשוה ּובּתים. ּבגדים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלנגעי

ּבכזית. אּלּו אף ּבכּזית, הּמת מה כּמת. ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָתהי
.ÂËּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעים ְְְְִִִִֵַַָָָָֻּבגדים

ּבבגדים חמר וזה מּקפת. ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
ִָָָמּבאדם.

ה'תשע"א כסלו ט"ו שני יום

  
גריסין‡. ּכׁשני - ּבּתים רחב1צרעת נמצא זה. ּבצד זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו ּכׁשּתים2הּנגע וארּכֹו ּבּגּוף, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּברּבּוע ּׂשערֹות טהֹור.3עּׂשרה - ּבבּתים זה מּׁשעּור והּפחֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין .4וכל ְְֲִִִִֶַַָָָ
.טמאה סימני ירקרק,5ׁשלׁשה מראה ּבבּתים: יׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ

הּמראֹות ּוׁשני ּבּתֹורה. מפרׁשין וכּלן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֹֻואדמּדם,
זהמ עם זה הּסמּו6צטרפין ּופּׂשיֹון והרחֹוק7. ׁשהּוא, ּכל -8 ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

גריסין. ּכׁשני - הּטֹוח אחר החֹוזר אבל ּכגריס. -ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ
מן‚. ׁשפל הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין ּבּתים נגעי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין

ּובׁשני9הּקיר ּבּקירֹות. ׁשֹוקעין ׁשּיהיּו - ׁשקערּורת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
מחליטין10הּמראֹות אֹו נֹותצין11מסּגירין ּובפּׂשיֹון ואם12, , ְְְְְְְִִִִִִִַַַַ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ - הּטֹוח אחרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּׂשה
נגע,„. ׁשּזה וּדאי ׁשּיֹודע חכם, אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכׁשּיראה

לּכהן אֹומר אּלא ּבּבית, לי נראה נגע ויאמר: יגזר :13לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
אפּלּו הּבית, את ּופּנּו הּכהן וצּוה ּבּבית. לי נראה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכנגע

קנים וחבילי עצים ויּכנס14חבילי הּכהן יבֹוא ּכ ואחר , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
הּנגע. ְְִֶֶַַויראה

נגעֹו‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין - אפל ;15ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַָ
הּכהן ׁשּיראה ואחר טהֹור. - ּבֹו נראה הּנגע אין אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והנה1) הנגע את וראה בתים: בנגעי ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה כגריס שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
נגעים. כשני ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הגריס.2)הנגע מעוגל.3)שיעור כגריס שהדרשה4)לא רבינו, דעת

פה. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא אלא גמורה דרשה אינה למעלה למראות5)שהבאנו רבינו קרא למה הוברר לא
כלל, נגע אינם אחרים ומראות "נגע", אלא טומאה סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא טומאה", "סימני אלה

ומחייה. לבן ושיער פשיון, הם: הטומאה א).6)וסימני יב, (למעלה מבגדים זה דין העיקרי).7)למד נגע = (אום באום נוגע
האום.8) לבין בינו הפסק יש העור.9)אם מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי אדמדם.10)כמו או כלומר,11)ירקרק

האלה. המראות משני באחד אלא לעולם מחליטים המנוגע.12)אין המקום פרשת13)את כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
שנאמר הרע לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת כבושים דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא מצורע
על אלא נענשה שלא ללמד אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את זכור וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים

הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה מטרת במשה)". (שדיברה הרע במקום14)לשון טומאה מקבלים שאינם
ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל של ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו התורה גזרה אחר

טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן בדברי תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו הבית. שם15)את



סה              
  

ּופֹוּׂשה ּכדרּכן, נראין והּתרמל החמת ּוכסתֹות. ּכרים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכגֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן לאחֹוריהן מּתֹוכן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנגע

הּכפּולין. העֹור מּכלי ְְִִֵֶַָָּבהן
.Ê.נגעֹו את ורֹואין קמטיו את מפׁשיטין - המקּמט ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻסדין
.Áמּטּמאין ּפׁשּתן, ׁשל ּבין צמר ׁשל ּבין והערב, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּׁשתי

ׁשלק ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּיּטוּו, מּיד ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבנגעין
ּכדי ּבנגעים? ותּטּמא טוי ׁשל ּבפקעת יהיה וכּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּצמר.
ּכּלּה ׁשהיתה ּבין וערב, ׁשתי ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנּו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלארג
מחּוטים מקּבצת הּפקעת היתה ערב. ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשתי

ּבנגעים. מּטּמאה אינּה - ְְְִִִִֵַָָָּפסּוקין
.Ëׁשּמקצתֹו הּׁשתי וכן ּבחּוט, לזֹו זֹו המערֹות ּפקעּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשּתי

הּכבד על לפּוף ּומקצתֹו העליֹונה הּכבד על ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפּוף
ונראה אחד, ּבחּוט ׁשּמערֹות חלּוק דּפי ׁשני וכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה,

ּבא אחדהּנגע ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, הּׁשני - מהן חד ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
העֹומד, ּובּׁשתי הּמּסכת ּבנפׁש הּנגע נראה ּביניהן. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחּבר
זה הרי - ּבּׁשתי ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאף
נראה טהֹור; הארּוג - לבּדֹו העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
ּׂשֹורף - ּבּסדין נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי - לבּדֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבארּוג
הּנימין מן ּפּׂשה טהֹור. הּסדין - ּבּנימין נראה הּנימין; ְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָאת

טמא. הּסדין - ִִֵַַָָָלּסדין
.Èאפּלּו ׁשּבֹו. האמרּיֹות את מּציל - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלּוק

נּׂשרפת. ואינּה מּצילּה - ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהיתה
.‡È.טהֹור - ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו מסּגר ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֻּבגד

מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו טהֹורים. ּכּלן - ּבאחרים נתערב אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻוכן
ּבהן היתה ּבהניתֹו. ּומּתר טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ְֲִֶַַָָָָָָָָָָֻּפחֹות
טמאה. לבּדּה היא - נגע ּבּה ונראה ׁשלׁש על ׁשלׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָאחת

.È,ויּׂשרפּו טמאין ּכּלן - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּבגד
הרי - מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן. ואסּור טמאין, ְְֲִֵֵַָָָָהן
.‚Èאֹו הּמסּגר ערב אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻאחד

ּכאדם הּטמאה, מאבֹות אב הּוא הרי טמאה. לענין ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֻֻֻהּמחלט
ועֹוּׂשה ּובביאה, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר. לכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹמצרע
ׁשתי אֹו מנּגע ּבגד ּכיצד? האבן. מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּכב
לבית ּכזית אפּלּו מהן ׁשהכניס המנּגעין עֹור ּכלי אֹו ערב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו
ּכּלן ונעּׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻטהֹור

והּניח האבן, ּתחת הּמּנח ּומֹוׁשב מׁשּכב וכן לטמאה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻראׁשֹון
מן למעלה מהן הּמֹוׁשב.ּכזית אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

.„Èּבּה ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמטלית
ּכּמה ּבּה היּו טּמאּתּו. טהֹור לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכזית
על אף נטמא. טהֹור לבית ּכזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזיתים
לכל אֹומר: הּוא הרי מּסיני, למׁשה הלכה הּׁשעּורין ׁשּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפי
אדם נגעי הּקיׁש - ולּבית הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָנגע
נא אל ׁשּנאמר: למת, הּמצרע והׁשוה ּובּתים. ּבגדים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלנגעי

ּבכזית. אּלּו אף ּבכּזית, הּמת מה כּמת. ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָתהי
.ÂËּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעים ְְְְִִִִֵַַָָָָֻּבגדים

ּבבגדים חמר וזה מּקפת. ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
ִָָָמּבאדם.

ה'תשע"א כסלו ט"ו שני יום

  
גריסין‡. ּכׁשני - ּבּתים רחב1צרעת נמצא זה. ּבצד זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו ּכׁשּתים2הּנגע וארּכֹו ּבּגּוף, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּברּבּוע ּׂשערֹות טהֹור.3עּׂשרה - ּבבּתים זה מּׁשעּור והּפחֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין .4וכל ְְֲִִִִֶַַָָָ
.טמאה סימני ירקרק,5ׁשלׁשה מראה ּבבּתים: יׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ

הּמראֹות ּוׁשני ּבּתֹורה. מפרׁשין וכּלן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֹֻואדמּדם,
זהמ עם זה הּסמּו6צטרפין ּופּׂשיֹון והרחֹוק7. ׁשהּוא, ּכל -8 ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

גריסין. ּכׁשני - הּטֹוח אחר החֹוזר אבל ּכגריס. -ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ
מן‚. ׁשפל הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין ּבּתים נגעי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין

ּובׁשני9הּקיר ּבּקירֹות. ׁשֹוקעין ׁשּיהיּו - ׁשקערּורת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
מחליטין10הּמראֹות אֹו נֹותצין11מסּגירין ּובפּׂשיֹון ואם12, , ְְְְְְְִִִִִִִַַַַ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ - הּטֹוח אחרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּׂשה
נגע,„. ׁשּזה וּדאי ׁשּיֹודע חכם, אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכׁשּיראה

לּכהן אֹומר אּלא ּבּבית, לי נראה נגע ויאמר: יגזר :13לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
אפּלּו הּבית, את ּופּנּו הּכהן וצּוה ּבּבית. לי נראה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכנגע

קנים וחבילי עצים ויּכנס14חבילי הּכהן יבֹוא ּכ ואחר , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
הּנגע. ְְִֶֶַַויראה

נגעֹו‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין - אפל ;15ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַָ
הּכהן ׁשּיראה ואחר טהֹור. - ּבֹו נראה הּנגע אין אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והנה1) הנגע את וראה בתים: בנגעי ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה כגריס שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
נגעים. כשני ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הגריס.2)הנגע מעוגל.3)שיעור כגריס שהדרשה4)לא רבינו, דעת

פה. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא אלא גמורה דרשה אינה למעלה למראות5)שהבאנו רבינו קרא למה הוברר לא
כלל, נגע אינם אחרים ומראות "נגע", אלא טומאה סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא טומאה", "סימני אלה

ומחייה. לבן ושיער פשיון, הם: הטומאה א).6)וסימני יב, (למעלה מבגדים זה דין העיקרי).7)למד נגע = (אום באום נוגע
האום.8) לבין בינו הפסק יש העור.9)אם מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי אדמדם.10)כמו או כלומר,11)ירקרק

האלה. המראות משני באחד אלא לעולם מחליטים המנוגע.12)אין המקום פרשת13)את כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
שנאמר הרע לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת כבושים דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא מצורע
על אלא נענשה שלא ללמד אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את זכור וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים

הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה מטרת במשה)". (שדיברה הרע במקום14)לשון טומאה מקבלים שאינם
ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל של ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו התורה גזרה אחר

טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן בדברי תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו הבית. שם15)את



סו             
  

ויסּגיר הּמׁשקֹוף ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא הּנגע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹאת
יחליט והסּגיר16אֹו הּבית מן הּכהן ויצא ׁשּנאמר: יפטר; אֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

הּבית ּבתֹו אֹו ּביתֹו, ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹאתֿהּבית.
ּפתחֹו ּבצד אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו עמד17המנּגע, ואם . ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָֻ

מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּתחת
.Âעל אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאין

ּבנּוי והּוא ּכתלים, ארּבעה לֹו ויהא יתר, אֹו אּמֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָארּבע
עציו ואת אבניו את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ
ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפרֹו. ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָואת
ּבעל אֹו ּכתלים ׁשלׁשה ּבעל ׁשהיה אֹו עגל, ׁשהיה אֹו ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּמֹות,
קֹורֹות ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה ּבנּוי ׁשהיה אֹו 18חמּׁשה, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
עּמּודים ארּבעה על ּבנּוי היה ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -19- ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
.Êאבנים ׁשּתי מּׁשמֹונה, ּפחֹות אין ּבֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּכּמה

הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
אבנים, ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמא

עצים וכּמה הּנגע. ּבהן אׁשר האבנים את יהיּו20ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי ּפּצים21ּבֹו? ּבין לתת ּכדי ועפר? .22 ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

מּטּמא אינֹו - אּלּו מּׁשעּורים ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל ֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָלחברֹו.
ְִִָּבנגעים.

.Áׁשאחד ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינן והּׁשיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלבנים
ּב ואחד ּבלבנים ואחד ּבסלע ואחד ּבׁשיׁש מחּפה עפרמּצּדיו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַָ
.Ëנגע ּבֹו ונראה ּכּׁשעּור ועצים אבנים ּבֹו היּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבית

טהֹור - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ .23ואחר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
.Èּבּטלן - ּבזרעים ׁשּסּככֹו ּתׁשמיׁש24ּבית ּומׁשּמׁשין הֹואיל . ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

טמאה עּמֹו נטמאּו - הּבית נטמא ואם ּכעץ, הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֻעץ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶָָחמּורה,

.‡È:ׁשּנאמר ּבנגעים; מּטּמאין אין לארץ וחּוצה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים
לּׁשבטים נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם, ארץ .25ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

יּׂשראל ׁשּבארץ ּכֹוכבים העֹובדי מּטּמאין26ּובּתי אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ְִִָּבנגעים.

.Èּבּתחּלה יראה - ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבּתים .27הּלֹוקח ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.‚Èצּדֹו יּׂשראל, אחד וצּדֹו ּכֹוכבים עֹובד אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבית

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּבין ּבנגעים מּטּמאין יּׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

ׁשמים ּבידי צבּועים ּבין אדם ּבידי .28צבּועים ְְִִִִִֵֵֵַָָָ
.„Èהאּׁשה ּבית29ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית , ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש
ְִִָּבנגעים.

.ÂËהאבּוס הּמחיצה30קירֹות אין31וקירֹות - ׁשּבּבית ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבנגעים. ְְִִִִַָמּטּמאין

  
ּתׁשעה‡. ׁשהן ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהן יׁש ּבּתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָנגעי

ׁשלׁשה ויֹום ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ְְְְְִִֶֶָָָָָעּׂשר
צרי ׁשאם למד, אּתה נמצאת ּולכאן. לכאן עֹולה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעּׂשר
עּׂשר, ׁשלׁשה ּוביֹום ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות ְְְְִִִֵַָָָָָלׁשלׁשה
אינֹו ׁשבּועֹות ׁשלׁשה ּבּתים והסּגר עּׂשר. ּתׁשעה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּוביֹום
הן. קּבלה ּדברי ּבּתים נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹמפרׁש

.:הם ּכ קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה ּבהן המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ּכמֹו אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּכׁשּיבֹוא
ּבּתחּלה ּכּלֹו מצאֹו ואפּלּו ימים. ׁשבעת יסּגיר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבארנּו,
הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. - אדמּדם אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָירקרק
והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום קֹולף - הל אם לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָואין
ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ּפּׂשה ולא ּבעיניו ׁשעמד מצאֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטהֹור;
- לֹו הל אֹו הּנגע ּכהה אם עּׂשר: ׁשלׁשה ּביֹום ְְְִֵֶַַַָָָָָָורֹואהּו
מצא ואם ּבצּפרים; הּבית את ּומטהר הּנגע מקֹום ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקֹולף
את חֹולץ - ּבעינֹו ׁשעמד אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּפּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנגע
את וטח לעיר מחּוץ אל העפר ּומקצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאבנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה ה, פרשתא מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב זה16)פרק דין אמרו במשנה
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל שאין רבינו ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד המנוגע17)בהסגר הבית פתח יד על עומד

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים ור"ן רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו אבל מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ
המנוגע.18) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת עליהם.19)הבולטות נשען והגג זויותיו בפירושו20)בארבע רבינו ד. משנה שם

העצים. שני של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו שצריך אומר מחברים21)למשנה שהנגרים לעץ הכוונה
ידו. על תתעכב שהדלת כדי המשקוף, והאבנים.22)באמצע הקורות בין או האבנים נדבכי שבין שבשעת23)הסדקים מפני

בנגעים. לטמא ראוי הבית היה לא הנגע מטמאים24)ראיית שאינם אוכלים דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. ישראל.25)טומאה עם של אחוזתם שאינה מפני חו"ל, גם ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, אפילו26)ואינה
ישראל. כאילו27)שבארץ הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע בהם נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו

שבית מפני ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד
כשראה והמדובר ראוי. היה לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו אלא כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה
של בבית גם כן לא שאם ישראל, של שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין מיטמאים.28)ישראל הלבנים שרק כבגדים מפרש29)ולא ב יא, יומא
(בית להם ולא לו לה, ולא לו לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה): יד, (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם

ישראל. בארץ שהוא בית כל משמע אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים, משמיענו אם30)השותפים),
בהמתו. את בו להאכיל האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר לתקרה31)בנה שהכוונה רבינו מפרש המשנה על בפירושו

בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש מפני בהמותיו על להגן לצל שנעשתה

             
  

רֹואהּו: עּׂשר ּתׁשעה ּוביֹום ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
נגע ּבֹו חזר הּטֹוח,אם אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל את ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותץ
זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם הּנגע ּבֹו ׁשּיחזר זמן ְְְְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹוכל
יראה - ּבצּפרים ׁשּטהרֹו אחר נגע ּבֹו נראה ואם ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיּנתץ;
את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע ּפּׂשה אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה.
ּכל את וטח לעיר חּוץ העפר וקֹוצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאבנים
ּכׁשני נגע ּבֹו מצא אם ורֹואה: ׁשני. ׁשבּוע ּומסּגירֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבית
הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָגריסין
ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
ׁשּטהרֹו אחר בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין טהרה קדם ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנגע

ּבּתחּלה. יראה - ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים
חֹולץ‚. אינֹו - הּנגע ׁשּבהן האבנים את חֹולץ ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהּוא

לצד ּומביאן זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים. מּׁשתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפחֹות
ּומביא זה מּצד עפר ולא אחרֹות. אבנים ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
טח ואינֹו הּבית. את וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: זה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלצד
אינֹו וגֹומר. יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: ּבעפר, אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבסיד,
ּתחת אבנים ׁשּתי ולא ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמביא
לֹו ויׁש ׁשּתים. ּתחת ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאבן

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים ְְִִַַַָָלהביא
ּוׁשניהן„. חֹולצין ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל אבל אחרֹות, אבנים מביאין ּוׁשניהם העפר את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצים
וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: העפר; את לבּדֹו מביא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבית

ּבטיחה. עּמֹו מּטּפל חברֹו אין -ְֲִִִֵֵֵַָ
ּובזמן‰. ּכּלּה, את חֹולץ - חֹולץ ׁשהּוא ּבזמן ׁשּבזוית, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאבן

ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את נֹותץ - נֹותץ ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשּלֹו. לאבן יד ּכמֹו חברֹו ׁשל זֹו ּתהיה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָספק,

.Âאת נֹותן - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן - ּבעלּיה נראה לעלּיה; ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקֹורֹות
עּמֹו. נּתצין ּכּלן ועפרֹו ועציו אבניו - ּגּביו על עלּיה ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֻהיתה

החּלֹונֹות. סריגי ואת הּמלּבנין את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַּומּציל
.Êהּנגע חזר טהֹור: ּבבית ּובנאן מסּגר מּבית אבנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח

על נגע נראה ׁשּבּטהֹור; האבנים את חֹולץ - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמסּגר
אֹותֹו מסּגירין הּׁשני והּבית יּנתץ, הּמסּגר - ׁשּבנה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהאבנים

ּבּתחּלה. נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבנגע
.Áוהּטיחה החליצה אחר המנּגע? הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּכיצד

ואזֹוב ארז ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרס ּבכלי חּיים מים ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמביא
ׁשּבאדם אּלא ּדבר. לכל ׁשּבארנּו אדם ּכטהרת ּתֹולעת, ְְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוׁשני
ׁשבע מּזה ּובבית מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּזה
מעּׂשיהן ּכל ּוׁשאר מּבחּוץ. ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפעמים

ִָׁשוין.

  
נטמא.‡. ּבֹו הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות, מאבֹות אב - המנּגע ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻֻּבית

ועפר ועצים אבנים אֹו הסּגר אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
ּכזית וכל טמאֹות, אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֻֻׁשל
אם ּכיצד? ּובביאה. ּובמּׂשא ּבמּגע וכלים אדם מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמהם
מאד ּבּבית אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית מהן ּכזית םנכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ּבביאה מטּמאין ׁשּכּלן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻוכלים,
ּבהנאה. אסּור זה הרי - סיד מהן ועּׂשה ּׂשרפן ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבהנאה.
וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל מארה ּבֹו ּתן - ממארת צרעת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

.אל והּבא ׁשּנאמר: מּתֹוכֹו, אּלא מטּמא אינֹו מסּגר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבית
הּמחלט אבל הערב. עד יטמא אתֹו הסּגיר ימי ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּבית
טמא. - מאחֹוריו ּבֹו ׁשהּנֹוגע ּומאחֹוריו, מּתֹוכֹו ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמטּמא
היה?! טהֹור וכי הּוא. טמא ּבּבית ממארת צרעת ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ויטּמא טמא ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על טמאה לֹו להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻאּלא
מטּמאין ּבמסּגר הּנגע ּבהן ׁשּיׁש אבנים וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאחֹוריו.

ֲֵֵֶמאחֹוריהן.
ׁשהיה‚. ּבית ּכיצד? ּבביאה. מטּמא והּמחלט הּמסּגר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחד

אילן אֹו מסּגר, ּבין מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻֻמס
לּבית הּנכנס אֹו האילן ּתחת העֹומד - עליו מס ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן אחד. אהל ּתחת הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחיצֹון
אׁשר ּכל נטמא - ׁשם והּנחה לאהל הּנכנסת מנּגעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבן
היה נטמא. - עֹובר והּטהֹור האילן ּתחת מּנחת היתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבאהל.
לא - מנּגעת ּבאבן אדם ועבר האילן ּתחת עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּטהֹור
ּכמֹוהּו, המנּגע ׁשּמֹוׁשב טּמאהּו. - ׁשם הּניחּה ואם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו אבנים ּבין ּכלים ּבין אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּבין
.„- עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמאהיל

ׁשּיּגע. עד ִֶַַָטהֹור,
ּכּלֹו‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻטהֹור

ּביאה ּדר - הּבית אל והּבא ׁשּנאמר: טהֹור; - מחטמֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּתֹורה. ְִָָטּמאה

.Âטּלית וכן נטמא. - טמא לבית ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻטהֹור
נטמאת. - טמא לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטהֹורה
ׁשאר אבל נטמא. - טמא לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
ּבּמה מּיד. נטמא רּבֹו מּׁשּיכניס הּכלי, רב ׁשּיכניס עד - ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכלים
אדם אבל חלּוצין; ׁשּנכנסּו ּבכלים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָּדברים
וסנּדליו ּבבגדיו לבּוׁש והּוא מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמּיּׂשראל
ּובגדיו מּיד, טמא האדם הרי - ּבידיו וטּבעֹותיו ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָּברגליו
ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטהֹורים
את יכּבס ּבּבית והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן. חּטים ּפת ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּביצים
ּדעּת על ּתעלה וכי ּבגדיו. את יכּבס ּבּבית והאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגדיו,
ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם העֹומד, אֹו הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב
ּבגדיו. נטמאּו - האמּורה אכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָֹׁשהה

.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפיו על וכליו מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמי
מּיד מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והן הּוא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
והּבהמה ּכֹוכבים העֹובד וכן ּבהן. לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּכלים נטמאּו - המנּגע לּבית ונכנסּו ּבכלים לבּוׁשין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהיּו
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו ּכֹוכבים העֹובד אבל ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻמּיד.

.Áלּבית חּוץ ידֹו ּופׁשט מנּגע ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻמי
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם ּבידיו, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו

וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ּופׁשטהּטּבעֹות ּבחּוץ העֹומד ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשם נׁשּתהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות. - לאו ואם טּבעֹותיו, נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכדי
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סז              
  

רֹואהּו: עּׂשר ּתׁשעה ּוביֹום ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
נגע ּבֹו חזר הּטֹוח,אם אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל את ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותץ
זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם הּנגע ּבֹו ׁשּיחזר זמן ְְְְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹוכל
יראה - ּבצּפרים ׁשּטהרֹו אחר נגע ּבֹו נראה ואם ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיּנתץ;
את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע ּפּׂשה אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה.
ּכל את וטח לעיר חּוץ העפר וקֹוצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאבנים
ּכׁשני נגע ּבֹו מצא אם ורֹואה: ׁשני. ׁשבּוע ּומסּגירֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבית
הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָגריסין
ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
ׁשּטהרֹו אחר בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין טהרה קדם ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנגע

ּבּתחּלה. יראה - ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים
חֹולץ‚. אינֹו - הּנגע ׁשּבהן האבנים את חֹולץ ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהּוא

לצד ּומביאן זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים. מּׁשתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפחֹות
ּומביא זה מּצד עפר ולא אחרֹות. אבנים ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
טח ואינֹו הּבית. את וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: זה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלצד
אינֹו וגֹומר. יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: ּבעפר, אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבסיד,
ּתחת אבנים ׁשּתי ולא ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמביא
לֹו ויׁש ׁשּתים. ּתחת ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאבן

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים ְְִִַַַָָלהביא
ּוׁשניהן„. חֹולצין ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל אבל אחרֹות, אבנים מביאין ּוׁשניהם העפר את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצים
וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: העפר; את לבּדֹו מביא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבית

ּבטיחה. עּמֹו מּטּפל חברֹו אין -ְֲִִִֵֵֵַָ
ּובזמן‰. ּכּלּה, את חֹולץ - חֹולץ ׁשהּוא ּבזמן ׁשּבזוית, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאבן

ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את נֹותץ - נֹותץ ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשּלֹו. לאבן יד ּכמֹו חברֹו ׁשל זֹו ּתהיה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָספק,

.Âאת נֹותן - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן - ּבעלּיה נראה לעלּיה; ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקֹורֹות
עּמֹו. נּתצין ּכּלן ועפרֹו ועציו אבניו - ּגּביו על עלּיה ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֻהיתה

החּלֹונֹות. סריגי ואת הּמלּבנין את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַּומּציל
.Êהּנגע חזר טהֹור: ּבבית ּובנאן מסּגר מּבית אבנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח

על נגע נראה ׁשּבּטהֹור; האבנים את חֹולץ - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמסּגר
אֹותֹו מסּגירין הּׁשני והּבית יּנתץ, הּמסּגר - ׁשּבנה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהאבנים

ּבּתחּלה. נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבנגע
.Áוהּטיחה החליצה אחר המנּגע? הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּכיצד

ואזֹוב ארז ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרס ּבכלי חּיים מים ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמביא
ׁשּבאדם אּלא ּדבר. לכל ׁשּבארנּו אדם ּכטהרת ּתֹולעת, ְְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוׁשני
ׁשבע מּזה ּובבית מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּזה
מעּׂשיהן ּכל ּוׁשאר מּבחּוץ. ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפעמים

ִָׁשוין.

  
נטמא.‡. ּבֹו הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות, מאבֹות אב - המנּגע ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻֻּבית

ועפר ועצים אבנים אֹו הסּגר אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
ּכזית וכל טמאֹות, אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֻֻׁשל
אם ּכיצד? ּובביאה. ּובמּׂשא ּבמּגע וכלים אדם מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמהם
מאד ּבּבית אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית מהן ּכזית םנכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ּבביאה מטּמאין ׁשּכּלן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻוכלים,
ּבהנאה. אסּור זה הרי - סיד מהן ועּׂשה ּׂשרפן ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבהנאה.
וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל מארה ּבֹו ּתן - ממארת צרעת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

.אל והּבא ׁשּנאמר: מּתֹוכֹו, אּלא מטּמא אינֹו מסּגר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבית
הּמחלט אבל הערב. עד יטמא אתֹו הסּגיר ימי ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּבית
טמא. - מאחֹוריו ּבֹו ׁשהּנֹוגע ּומאחֹוריו, מּתֹוכֹו ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמטּמא
היה?! טהֹור וכי הּוא. טמא ּבּבית ממארת צרעת ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ויטּמא טמא ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על טמאה לֹו להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻאּלא
מטּמאין ּבמסּגר הּנגע ּבהן ׁשּיׁש אבנים וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאחֹוריו.

ֲֵֵֶמאחֹוריהן.
ׁשהיה‚. ּבית ּכיצד? ּבביאה. מטּמא והּמחלט הּמסּגר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחד

אילן אֹו מסּגר, ּבין מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻֻמס
לּבית הּנכנס אֹו האילן ּתחת העֹומד - עליו מס ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן אחד. אהל ּתחת הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחיצֹון
אׁשר ּכל נטמא - ׁשם והּנחה לאהל הּנכנסת מנּגעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבן
היה נטמא. - עֹובר והּטהֹור האילן ּתחת מּנחת היתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבאהל.
לא - מנּגעת ּבאבן אדם ועבר האילן ּתחת עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּטהֹור
ּכמֹוהּו, המנּגע ׁשּמֹוׁשב טּמאהּו. - ׁשם הּניחּה ואם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו אבנים ּבין ּכלים ּבין אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּבין
.„- עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמאהיל

ׁשּיּגע. עד ִֶַַָטהֹור,
ּכּלֹו‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻטהֹור

ּביאה ּדר - הּבית אל והּבא ׁשּנאמר: טהֹור; - מחטמֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּתֹורה. ְִָָטּמאה

.Âטּלית וכן נטמא. - טמא לבית ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻטהֹור
נטמאת. - טמא לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטהֹורה
ׁשאר אבל נטמא. - טמא לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
ּבּמה מּיד. נטמא רּבֹו מּׁשּיכניס הּכלי, רב ׁשּיכניס עד - ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכלים
אדם אבל חלּוצין; ׁשּנכנסּו ּבכלים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָּדברים
וסנּדליו ּבבגדיו לבּוׁש והּוא מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמּיּׂשראל
ּובגדיו מּיד, טמא האדם הרי - ּבידיו וטּבעֹותיו ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָּברגליו
ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטהֹורים
את יכּבס ּבּבית והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן. חּטים ּפת ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּביצים
ּדעּת על ּתעלה וכי ּבגדיו. את יכּבס ּבּבית והאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגדיו,
ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם העֹומד, אֹו הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב
ּבגדיו. נטמאּו - האמּורה אכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָֹׁשהה

.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפיו על וכליו מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמי
מּיד מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והן הּוא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
והּבהמה ּכֹוכבים העֹובד וכן ּבהן. לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּכלים נטמאּו - המנּגע לּבית ונכנסּו ּבכלים לבּוׁשין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהיּו
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו ּכֹוכבים העֹובד אבל ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻמּיד.

.Áלּבית חּוץ ידֹו ּופׁשט מנּגע ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻמי
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם ּבידיו, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו

וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ּופׁשטהּטּבעֹות ּבחּוץ העֹומד ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשם נׁשּתהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות. - לאו ואם טּבעֹותיו, נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכדי
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סח              
  

.Ëמכּסה מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּכל
היה אפּלּו הּמת, ּבאהל מכּסה הּמּציל וכל מנּגע; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּבבית
אֹו חרס ּכלי ּכיצד? טהֹור. זה הרי - המנּגע ּבּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻֻמגּלה
ּומׁשקין אכלין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא אדמה ּוכלי אבנים ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכלי
ׁשאינן ּפי על אף המנּגע, ּבּבית מכּסין והיּו ּבתֹוכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻוכלים
הּבֹור טהֹור. ּׁשּבתֹוכן מה וכל הן - ּפתיל צמיד ְְִִִֵֶַַָָָָָָֻמּקפין
ּכלים - מגּלין ׁשהן ּפי על אף המנּגע, ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻֻוהּדּות

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכן
.Èהרּבה ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּצרעת

צרעת, קרּוי האדם עֹור לבן ׁשהרי לזה. זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
עין וׁשּנּוי צרעת, קרּוי הּזקן אֹו הראׁש ּׂשער קצת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּונפילת
ּבבגדים האמּור הּׁשּנּוי וזה צרעת. קרּוי הּבּתים אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּבגדים
מּמנהגֹו אינֹו הּׁשם, ּבׁשּתפּות צרעת ּתֹורה ׁשּקראּתּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּובבּתים,
להזהירן ּכדי ּביּׂשראל היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּביתֹו. קירֹות מׁשּתּנֹות - הרע ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּלׁשֹון
הּבית ׁשהּתץ עד ּברׁשעֹו עמד אם הּבית; יטהר - ּבֹו חזר ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֻאם
עליהן. וׁשֹוכב יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
- ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָאם
עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר אם ׁשעליו. הּבגדים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָמׁשּתּנין
מבּדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻּברׁשעֹו
ׁשהּוא הרׁשעים, ּבּׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּומפרסם
ואֹומר: ּבּתֹורה מזהיר זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּליצנּות
למרים אלהי יי עּׂשה אׁשר את זכֹור הּצרעת. ּבנגע ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמר
הּנביאה! למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי .ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּדר
על וגּדלּתּו ּבׁשנים מּמּנּו גדֹולה ׁשהיתה ּבאחיה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדּברה
דּברה לא והיא הּים, מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹּברּכיה
לא והּוא נביאים, לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעתה אּלא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹּבגנּותֹו
ענו מׁשה והאיׁש ׁשּנאמר: האּלּו, הּדברים ּכל על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהקּפיד
לבני וחמר קל ּבצרעת; נענׁשה מּיד כן ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד,
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתן להתרחק ארחֹותיו לכּון ׁשרֹוצה למי ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלפיכ
רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר

מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת דר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוסכלּותם.
ּומּתֹו ּדברים. ּברב ּכסיל וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבדברי
ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכ
להן יהיה ּכ ּומּתֹו עתק. צּדיק על הּדברֹות ׁשקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשפתי
ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים לדּבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרּגל
ּומּתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹוּיהיּו
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו.
על כן לא אׁשר ּדברים יּׂשראל בני ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכענין
ּולׁשֹונם ּפיהם בּׁשמים ׁשּתּו אֹומר: הּוא והרי אלהיהם. ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיי
לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ. ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּתהל
להן ׁשּגֹורמת הרׁשעים, ּׂשיחת היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּלכה
ּבּתי ויׁשיבת הארץ עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׁשיבת
אינּה יּׂשראל ּכׁשרי ּׂשיחת אבל ׁשכר. ׁשֹותי עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָמׁשּתאֹות
עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפיכ וחכמה. ּתֹורה ּבדברי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
איׁש יי יראי נדּברּו אז ׁשּנאמר: ּבּה. אֹותן ּומזּכה ידן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
ליראי לפניו זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע יי וּיקׁשב רעהּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאל

ׁשמֹו. ּולחׁשבי ְְְְֵָיי
צרעתסל טמאת הלכֹות להֹו יקּו ְְְְִִַַַָֻ

ה'תשע"א כסלו ט"ז שלישי יום

   
נּדה. טמאת ּדין א) פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש
זב. טמאת ּדין ד) זבה. טמאת ּדין ג) יֹולדת. טמאת ּדין ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻב)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
אב4והּיֹולדת3והּנּדה2והּזבה1הּזב‡. מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

הּטמאֹות ּבמּגע5מאבֹות אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא . ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ועֹוּׂשה מּתחּתיו ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,

טמאה אב מּדף6אֹותן ּומטּמא ּגּבֹו7, .8על ְְֵַַַַַָָָֻ
.מחמת9אחד זבה ואחד גדֹולה, זבה ואחד קטּנה זבה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במסכת1) (ספורנו). הזרע כלי אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ב): טו, (ויקרא בתורה כתוב
חולני. זוב ובין הטבעי האדם זרע בין היכר סימני הונא רב מוסר ב לה, בלא2)נדה רבים ימים דמה, יזוב כי ואשה כה: שם

היא. טמאה ... נדתה ימים.3)עת שבעת וטמאה נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה שבעת4)האשה טמאה זכר יולדת
יום. עשר ארבעה טמאה נקבה ויולדת כנידה הטומאה,5)ימים בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים טומאות, ראשי

לספר בהקדמתו ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק כלים במסכת נמנו אלו ארבעה בלבד. ומשקים אוכלים אלא מטמא שאינו
הטומאות. אבות חלקי עשר אחד מונה ה6)טהרות פרק זבים במשנה ומפורשים טו) פרק (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים

לקמן. מבוארים נגיעה.7)ופרטיהם בלי מרחוק שמורגש נודף" "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק זבים
קלה8) טומאה כלומר, (שם), מדף טמאים הזב, לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב גבי על הנמצאים דברים

ולאחר הטומאה" אב אותם "ועושה באמרו: ומושב משכב דיני רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקים, אוכלים לטמא
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף ומטמא מוסיף: שלפנינו:9)מכאן ההלכות הבנת תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים

בין ראיות, שתי ראה ב. ומושב. משכב מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי בעל אלא זב דין עליו אין אחת ראייה הרואה איש א.
הוא מחוייב ראיות שלוש ראה ואם קרבנות, להבאת מחוץ דבר לכל גמור זב הוא הרי זה, אחר בזה ימים בשני בין אחד ביום
ו בפרק רבינו (לדעת לנידה נידה שבין בתקופה ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג. טהרתו. אחרי קרבנות להביא
זיבה ולתקופת ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי ימי כל ביאה איסורי מהלכות
בטהרה עבר ואם שלאחריו היום כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) וכן נידה תקופת שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של

              
  

אנס10עצמּה מחמת ראּיֹות11אֹו ׁשּתי ּבעל זב ואחד אֹו12, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אחרים לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ׁשלׁש .13ּבעל ְְֲִֵֵַַַַָָָָֻֻ

.‚- ימים עּׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה
ּבֹועלּה14ּבזיבה את מטּמאה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ;15, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
ועבדים„. ּגרים ואחד ּבזיבה. מּטּמא אחד יֹום ּבן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן

ּובזיבה.16ואחד ּבנּדה מּטּמאין יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
אדם‰. חּמה17סריס סריס ּכׁשאר18, ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ

ְִִַהּבריאין.
.Âּבלבן מּטּמאה האּׁשה ּבאדם19אין האיׁש ולא אּלא20, ; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ּבלבן. והאיׁש ּבאדם, ְְְִִֶֶָָָֹֹהאּׁשה
.Êהאיׁש22ואנּדרֹוגינֹוס21טמטּום חמרי עליהם נֹותנין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֻֻ

האּׁשה ּכאּׁשה.23וחמרי ּובאדם ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין : ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
ּבספק ּתרּומה24וטמאתן עליהן ּׂשֹורפין אין לפיכ . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻ

וקדׁשיו25וקדׁשים מקּדׁש טמאת על עליהן חּיבין ואין ,26. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ואת הּתרּומה את עליהן ּׂשֹורפין - ּכאחד ואדם לבן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹראה

וק27הּקדׁשים מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין אין אבל דׁשיו;, ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּתׁשּלחּו נקבה עד מּזכר הּטמאה28ׁשּנאמר: ׁשּיהיה עד - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וּדאית נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר ּבלבן29טמאת הּנֹוגע וכן . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּלֹו וקדׁשיו.31ּכאחת30ואדם מקּדׁש טמאת על חּיב אינֹו - ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּביאת על חּיב זה הרי - ׁשראה ואדם ּבלבן ּבעצמֹו הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנגע
ְִַָהּמקּדׁש.

.Áּבכל מטּמא הּיֹולדת דם אֹו הּזבה דם אֹו הּנּדה ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדם
מּפי והּזב. ּבנּדתּה והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

אּסּור32הּׁשמּועה ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

דם ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָנּדה,
הּיֹוצאין מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור. הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֻירק

ויֹורד33מּמּנה ׁשֹותת וזה ויֹוצא מתעּגל ׁשהרק ,34. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
.Ëהרי - הּדפן מן דם עּמֹו ויצא מּדפנּה הּולד ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּׁשה

והּזיבה, והּלדה הּנּדה ּכדם הּטמאֹות מאבֹות אב דם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
טמא35ׁשהּמקֹור טהֹורה36מקֹומֹו והאּׁשה ׁשּיצא37; עד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הרחם. ּדר דם ִֶֶֶֶֶָָָמּמּנה
.Èׁשּנעקר האּׁשה טמאה38מקֹור האּׁשה - לארץ ונפל ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ערב מרּגלּיֹות39טמאת טּפי ּכׁשּתי ׁשהזיע מקֹור וכן .40- ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ערב טמאת טמאה נּדה41האּׁשה אינּה אבל ׁשּתראה42. עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡Èאּלא ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהזיעה

לּמקֹור .43מחּוץ ִַָ
.Èזֹובֹו ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ׁשל ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻזֹובֹו

ראׁשֹונה ראּיה ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא
זרע ּכׁשכבת היא והרי ּבמּׂשא מטּמאה אינּה זב ּבין44ׁשל , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

והּמֹוׁשבֹות הּמׁשּכבֹות וכן קטן. מאיׁש ּבין ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָמאיׁש
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורים.

ּכׁשּתים מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי אין45ּבהלכֹות - ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ
הּמסיט אּלא אחרֹונה46טמא .47טּפה ֲִִֵֵֶַַָָָָ

.‚Èּכל ׁשּנאמר: ּבמּׂשא. מטּמא מצרע ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹראּיה
מה ּגמּור: ּכזב הּצרּוע הרי לנפׁש. טמא וכל זב וכל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹצרּוע
הראׁשֹונה ראּיתֹו - מצרע אף ּבמּׂשא, מטּמא זֹובֹו - גמּור ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּזב

ּבמּׂשא. ְְְַַָָמטּמאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טבי אחר טהורה -- בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא ושומרת היום אותו כל טמאה השני, ביום גם ראתה אם ד. במקווה. לה
יום נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום "שומרת נקראת היא האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה מובן טהורה.
בליל וטובלת בטהרה ימים שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי ביום גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,

קרבנות. מביאה היום ולמחרת חיצונית.10)שמיני, סיבה כל או11)בלי שנבהלה כגון שהוא, מקרה איזה של השפעה ידי על
באונס. מטמא אינו זב אבל וכדומה, אחת.12)שקפצה ראייה לבעל שונים13)פרט הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ואם14)ביניהם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם ראתה ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה ימים שלושה בתורה15)תראה ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות

בה. כנוגע בועלה ודין בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת וטמא ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ובין.16) אדם.17)בין ידי על ח).18)שנסתרס פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה את שראה מיום סריס. נולד
לבנה.19) היא הזיבה אדומה.20)אם אשה.21)בזיבה או איש הוא אם יודעים והן22)שאיננו איש של הן סימנים בו ישנם

אשה. לחומרא.23)של - תורה איסור ספק וכל אשה ספק איש ספק שהם אודם,24)מפני ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו אם
נקיבות. הם הם25)שמא שמא טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו, קדשים או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור ובמזיד26)טהורים מקרבן, פטורים בשוגג קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
למלקות. בהם התרו אפילו ממלקות וודאית.27)פטורים טומאתם המקדש.28)שהרי מבית טמאים להרחיק והכוונה

נקיבה.29) טומאת או עליו זכר טומאת אם יודעים אנו אין ואנדרוגינוס.30)ובנידון הטומטום וודאי.31)של קבלה32)ונטמא
רבינו. משה עד איש מפי ומטמאים.33)איש טמאים (ויקרא34)שהם שנאמר מרוקם, למדנו וזבה מזב היוצאים משקים טומאת

בלבד. לרוק הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו' בטהור הזב ירוק "וכי ח): דמיה35)טו, נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים הטבעיים תפקידיה וכלים.36)לצרכי אדם לטמא חמורה, טומאה טמאים בו הנקווים אינה37)והדמים פירוש,

טמא אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת הטמא.טמאה בדם שנגעה מפני אחד יום בשר.38)ה חתיכת ממנו מפני39)נעקרה
הטמא. המקור בבשר הרחם.40)שנגעה דרך ויצאו לבן, וכלים41)נוזל אדם ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל

הערב). עד הנגיעה (יום ערב ימים.42)טומאת שבעת טהורים.43)ליטמא - טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
במשא.44) לא אבל במגע שמטמאה אדם45)טבעית של אמה חמשים הילוך כדי היינו, אחריה וניגוב טבילה כשיעור רצופה זיבה

בה.46)בינוני. נוגע ואינו אחר דבר ידי על ממקומה זרע.47)מזיזה כשכבת דינן הקודמות אבל זב, אותו עושה זו טיפה שהרי



סט               
  

אנס10עצמּה מחמת ראּיֹות11אֹו ׁשּתי ּבעל זב ואחד אֹו12, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אחרים לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ׁשלׁש .13ּבעל ְְֲִֵֵַַַַָָָָֻֻ

.‚- ימים עּׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה
ּבֹועלּה14ּבזיבה את מטּמאה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ;15, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
ועבדים„. ּגרים ואחד ּבזיבה. מּטּמא אחד יֹום ּבן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן

ּובזיבה.16ואחד ּבנּדה מּטּמאין יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
אדם‰. חּמה17סריס סריס ּכׁשאר18, ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ

ְִִַהּבריאין.
.Âּבלבן מּטּמאה האּׁשה ּבאדם19אין האיׁש ולא אּלא20, ; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ּבלבן. והאיׁש ּבאדם, ְְְִִֶֶָָָֹֹהאּׁשה
.Êהאיׁש22ואנּדרֹוגינֹוס21טמטּום חמרי עליהם נֹותנין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֻֻ

האּׁשה ּכאּׁשה.23וחמרי ּובאדם ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין : ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
ּבספק ּתרּומה24וטמאתן עליהן ּׂשֹורפין אין לפיכ . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻ

וקדׁשיו25וקדׁשים מקּדׁש טמאת על עליהן חּיבין ואין ,26. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ואת הּתרּומה את עליהן ּׂשֹורפין - ּכאחד ואדם לבן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹראה

וק27הּקדׁשים מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין אין אבל דׁשיו;, ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּתׁשּלחּו נקבה עד מּזכר הּטמאה28ׁשּנאמר: ׁשּיהיה עד - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וּדאית נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר ּבלבן29טמאת הּנֹוגע וכן . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּלֹו וקדׁשיו.31ּכאחת30ואדם מקּדׁש טמאת על חּיב אינֹו - ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּביאת על חּיב זה הרי - ׁשראה ואדם ּבלבן ּבעצמֹו הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנגע
ְִַָהּמקּדׁש.

.Áּבכל מטּמא הּיֹולדת דם אֹו הּזבה דם אֹו הּנּדה ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדם
מּפי והּזב. ּבנּדתּה והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

אּסּור32הּׁשמּועה ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

דם ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָנּדה,
הּיֹוצאין מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור. הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֻירק

ויֹורד33מּמּנה ׁשֹותת וזה ויֹוצא מתעּגל ׁשהרק ,34. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
.Ëהרי - הּדפן מן דם עּמֹו ויצא מּדפנּה הּולד ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּׁשה

והּזיבה, והּלדה הּנּדה ּכדם הּטמאֹות מאבֹות אב דם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
טמא35ׁשהּמקֹור טהֹורה36מקֹומֹו והאּׁשה ׁשּיצא37; עד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הרחם. ּדר דם ִֶֶֶֶֶָָָמּמּנה
.Èׁשּנעקר האּׁשה טמאה38מקֹור האּׁשה - לארץ ונפל ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ערב מרּגלּיֹות39טמאת טּפי ּכׁשּתי ׁשהזיע מקֹור וכן .40- ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ערב טמאת טמאה נּדה41האּׁשה אינּה אבל ׁשּתראה42. עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡Èאּלא ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהזיעה

לּמקֹור .43מחּוץ ִַָ
.Èזֹובֹו ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ׁשל ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻזֹובֹו

ראׁשֹונה ראּיה ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא
זרע ּכׁשכבת היא והרי ּבמּׂשא מטּמאה אינּה זב ּבין44ׁשל , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

והּמֹוׁשבֹות הּמׁשּכבֹות וכן קטן. מאיׁש ּבין ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָמאיׁש
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורים.

ּכׁשּתים מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי אין45ּבהלכֹות - ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ
הּמסיט אּלא אחרֹונה46טמא .47טּפה ֲִִֵֵֶַַָָָָ

.‚Èּכל ׁשּנאמר: ּבמּׂשא. מטּמא מצרע ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹראּיה
מה ּגמּור: ּכזב הּצרּוע הרי לנפׁש. טמא וכל זב וכל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹצרּוע
הראׁשֹונה ראּיתֹו - מצרע אף ּבמּׂשא, מטּמא זֹובֹו - גמּור ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּזב

ּבמּׂשא. ְְְַַָָמטּמאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טבי אחר טהורה -- בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא ושומרת היום אותו כל טמאה השני, ביום גם ראתה אם ד. במקווה. לה
יום נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום "שומרת נקראת היא האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה מובן טהורה.
בליל וטובלת בטהרה ימים שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי ביום גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,

קרבנות. מביאה היום ולמחרת חיצונית.10)שמיני, סיבה כל או11)בלי שנבהלה כגון שהוא, מקרה איזה של השפעה ידי על
באונס. מטמא אינו זב אבל וכדומה, אחת.12)שקפצה ראייה לבעל שונים13)פרט הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ואם14)ביניהם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם ראתה ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה ימים שלושה בתורה15)תראה ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות

בה. כנוגע בועלה ודין בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת וטמא ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ובין.16) אדם.17)בין ידי על ח).18)שנסתרס פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה את שראה מיום סריס. נולד
לבנה.19) היא הזיבה אדומה.20)אם אשה.21)בזיבה או איש הוא אם יודעים והן22)שאיננו איש של הן סימנים בו ישנם

אשה. לחומרא.23)של - תורה איסור ספק וכל אשה ספק איש ספק שהם אודם,24)מפני ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו אם
נקיבות. הם הם25)שמא שמא טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו, קדשים או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור ובמזיד26)טהורים מקרבן, פטורים בשוגג קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
למלקות. בהם התרו אפילו ממלקות וודאית.27)פטורים טומאתם המקדש.28)שהרי מבית טמאים להרחיק והכוונה

נקיבה.29) טומאת או עליו זכר טומאת אם יודעים אנו אין ואנדרוגינוס.30)ובנידון הטומטום וודאי.31)של קבלה32)ונטמא
רבינו. משה עד איש מפי ומטמאים.33)איש טמאים (ויקרא34)שהם שנאמר מרוקם, למדנו וזבה מזב היוצאים משקים טומאת

בלבד. לרוק הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו' בטהור הזב ירוק "וכי ח): דמיה35)טו, נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים הטבעיים תפקידיה וכלים.36)לצרכי אדם לטמא חמורה, טומאה טמאים בו הנקווים אינה37)והדמים פירוש,

טמא אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת הטמא.טמאה בדם שנגעה מפני אחד יום בשר.38)ה חתיכת ממנו מפני39)נעקרה
הטמא. המקור בבשר הרחם.40)שנגעה דרך ויצאו לבן, וכלים41)נוזל אדם ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל

הערב). עד הנגיעה (יום ערב ימים.42)טומאת שבעת טהורים.43)ליטמא - טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
במשא.44) לא אבל במגע שמטמאה אדם45)טבעית של אמה חמשים הילוך כדי היינו, אחריה וניגוב טבילה כשיעור רצופה זיבה

בה.46)בינוני. נוגע ואינו אחר דבר ידי על ממקומה זרע.47)מזיזה כשכבת דינן הקודמות אבל זב, אותו עושה זו טיפה שהרי



ע              
  

.„Èוׁשכב הּזב מּׁשלׁשּתןרק אחד ּכל - רגליו ּומימי זרעֹו ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּובמּׂשא ּבמּגע ׁשהּוא ּבכל ּומטּמא ּתֹורה, ּדין טמאה .48אב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

רגליו ּומימי ּבּטהֹור. הּזב ירק וכי ּברק: אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹהרי
זיבה צחצּוחי ּבהם יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו ּכל49וׁשכבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ֶׁשהּוא.
.ÂËרּקֹו מהן אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאחד

ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב. טמאה אב רגליו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻּומימי
הארּבעה ׁשאר ואחד הּזב אחד - הּזב .50אּלּו ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.ÊË,רּקֹו והן: טמאה. אב מהן ׁשלׁשה ּבזב. מׁשקין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּתׁשעה
אדם מטּמא מאּלּו אחד ּכל רגליו. ּומימי זרעֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוׁשכבת
הּטמאה. ּכולד מהן ׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכלים

מּגפתו ודם עינֹו, ּדמעת הן: אחד51ואּלּו ּכל האּׁשה. וחלב , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אדם מטּמאין ׁשאין טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין52מאּלּו אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

טהֹורין. מהן ּוׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכלים
הרי והרעי. מּמּנּו, הּיֹוצאים סרּוחה ולחה זעתֹו, הן: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו

וחבריו הּזב מן ׁשלׁשה האדם54ּכמֹותן53אּלּו ּכיחֹו55מּׁשאר . ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ּדבר,57ורירֹו56וניעֹו לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ

אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הן הרק הּׁשֹותת58ּובכלל ודם ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
- ּדם ורֹוקק מֹוצץ היה מּגפתֹו. ּדם ּבכלל הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּפיו
ּבלא לֹו אפׁשר אי ׁשּמֹוצץ ׁשהּדם ּכרק; מטּמא זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהרי

רק. ְִֵֹצחצּוחי

 
ׁשל‡. זֹובֹו אבל ויבׁש, לח מטּמא ויֹולדת וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

לח, ׁשהּוא זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻזב
ׁשֹורין אם ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדאי יֹותר יבׁש ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאבל
זה הרי - ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָאֹותן
ּפי על אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּבלח. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָמטּמא
הן. קּבלה ּדברי האּלּו הּדברים וכל ּבסֹופן. ּפֹוׁשרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינן

.- לח היה ואם טהֹור. הּמסיטֹו - נּדה ׁשּטואּתּו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּפׁשּתן
ּפיה. רק מּפני ְְִִֵֵַָֹמטּמא,

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
- ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור. הּכֹוס את ִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמסיט

הּזב. ּפי מׁשקה מּפני טמא, ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּמסיטֹו
.„נׁש טהֹור. הּמסיטן - הּבצל ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - והּמלפפֹון הּקיׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאת
ּבהן. הּמתערב ְִֵֶַַָָָהּזב

.‰- ּכֹוכבים העֹובד ׁשּקצצן ּתּורמֹוסין ּוקלּפי ּפֹולין ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָקלּפי
ּדבריהן, לכל ּכזבים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּכל טמא; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמסיטן
הרב. אחר ּבהן הֹולכין - ׁשּבּׁשוקין הּקלּפין ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו

.Â.טהֹור הּכל - מראיו ּבטלּו אם ּבמים, ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדם
וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ּוביין טהֹור ּבדם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנתערב
זה הרי - ּכברּיתֹו קרּוׁש היה אם ּבמים: ׁשּנתערב טמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹרק

טהֹור. הּכל - מראיו ּבטלּו אם ּבּמים, נמחה ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטמא;
רגליו מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - אחר ּברק ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֹנתערב
טהֹור, הּכל - מראיהן ּבטלּו אם ּבמים: ׁשּנתערבּו טמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
רֹואין - טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין נתערב טמא. - לאו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָואם
ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הּוא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
ועֹובדי יּׂשראל ׁשהיּו ּכלי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
- ּכֹוכבים עֹובדי רב אם רגליהם: מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּכֹוכבים
- למחצה מחצה טהֹור; הּכל - יּׂשראל רב ואם טמא, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהּכל
ּבמי זה ּכֹוכבים עֹובד רגלי מי נתערב אם וכן טמא. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל

הרב. אחר הֹולכין - זה יּׂשראל ְְְִִֵֵֶַַַָָֹרגלי
.Êׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין מקֹום מּכל רגלים מי [ּכלי] ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשֹואלין

רגליהן מי את לכּנס יּׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא הן, נּדֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשל
נּדֹות. ְִֵֶּכׁשהן

.Áוכּבסֹו רגליהן מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחרס
טמאין, ּבהן ׁשּכּבסֹו הּמׁשקין הרי - ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפעם
ּבמי ׁשּכּבסֹו ּבין ּבמים ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַּופעם

רגלים. מימי לחלּוחית ּבּה נׁשאר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹרגלים,
.Ë,הּספירה ימי ׁשבעת ּבסֹוף רגליה מימי ׁשּנעקרּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזבה

ספק, הן הרי - הּטבילה אחר מים והטילה וטבלה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָוירדה
ׁשהיא היציאה אחר אֹו היתה, וזבה הֹולכין עקירה אחר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאם
ונתּגּירה רגליה, מימי ׁשּנעקרּו ּכֹוכבים עֹובדת וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה.
אחר אם ספק, זה הרי - ׁשּטבלה אחר מים והטילה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוטבלה,
הּטמאים, ּכֹוכבים העֹובדי רגלי ּכמי הן והרי הֹולכין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָעקירה
הּטהֹורים. יּׂשראל רגלי ּכמימי הם והרי יציאה אחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָאֹו

.Èאבל ּכיּׂשראל, ּובלדה ּובנּדה ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָהעבדים
ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין אין ּכֹוכבים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹהעֹובדי
ואמרּתם יּׂשראל ּבני אל ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה. ּדין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלדה
ּבזיבה, מּטּמאין יּׂשראל ּבני - זב יהיה ּכי איׁש איׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאלהם
ּכֹוכבים העֹובדי ּכל על ּגזרּו וחכמים ּכֹוכבים. העֹובדי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹולא
ׁשּיהיה והּוא ּונקבֹות. זכרים ּדבריהן, לכל ּכזבים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיטּמאּו
ׁשלׁש ּבת והּנקבה ּולמעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזכר
- זה מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ומעלה; אחד ויֹום ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשנים
יהא ׁשּלא ּכדי היא, הּגזרה ׁשעּקר טמאה. עליהן גזרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלא
זכּור, ּבמׁשּכב ּכֹוכבים העֹובד אצל רגיל יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָּתינֹוק
- עליהן ׁשּגזרּו ּבעת ּביאה. ּביאתן אין זה מּזמן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּופחֹות
עֹובד ׁשל זרעֹו ׁשכבת אּלא ׁשּלהן, זרע ׁשכבת על גזרּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
עליה גזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹּכֹוכבים
הּכל ׁשהרי סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאה?
אב זרעם ׁשכבת היתה - ּתֹורה ּדין זבין היּו ׁשאּלּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָיֹודעין,
ּבטמאתם ׁשּיֹודעין ּומאחר הּזב. זרע ּכׁשכבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻהּטמאה
ּתרּומה עליה לּׂשרף יבֹואּו לא סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשהיתה
נּדה ודם ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, נמצאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוקדׁשים.
עֹובד ּובת ּכֹוכבים, עֹובדת ּבת ׁשל ולדה זיבה דם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
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מן נקּיים ׁשהם ּפי על אף עצמן ּכֹוכבים והעֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹוכבים
רגליהן, ּומימי ּכֹוכבים העֹובדי ורק הּזב, מּדם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
מא אחד ּכל - ּכֹוכבים עֹובדת ּובֹועל ּומרּכבן, ּלּוּומׁשּכבן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

על עליהן חּיבין אין לפיכ סֹופרים. מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ּׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת
ּבמּׂשא, אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻוכּלן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשהּטמאה אּלא ּדבר; לכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכזב
ואינֹו לח מטּמא רגליה, ּוכמימי ּכרּקּה - הּנכרית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻודם

יבׁש. ְֵֵַָמטּמא

 
ּתֹורה.‡. ׁשל הּטמאה מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבֹועל

ּומטּמא ּובמּגע, במּׂשא אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמטּמא
ּכנּדה. ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּבהּסט,

..ּומרּכבּה נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה הּמרּכב אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה,
אכלין אּלא ּכלים ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנֹוגע
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻֻּומׁשקין
עליו נּדתּה ּותהי נּדה: ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמׁשּכבּה?
יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב ּכל ּבֹו: ונאמר ימים; ׁשבעת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע איני עליו, נּדתּה ּותהי ׁשּנאמר: מאחר יטמא. ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו
הּׁשמּועה מּפי נאמר? ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,
ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיטּמא

הּטמאֹות. ְְַַֻולדֹות
על‚. אֹו יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על אֹו הּנּדה על הּבא ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד

ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן.] ׁשּלא ּבין ּכדרּכן [ּבין ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹולדת.
על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה על ׁשּבא ּגדֹול ּבין ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגֹומר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה נּדה. ּבֹועל מּׁשּום מתטּמא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּגדֹולה
היתה והּנבעלת אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
מתטּמא אינֹו - מּכאן ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבת
ולד ׁשהּוא ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
הּנֹוגע ואחד ּבֹו. ּכנֹוגע הּוא הרי - הּזב ּבֹועל וכן אב. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

הּזב. מן הּנבעלת אֹו ְִִֶֶַַַָָּבּזב
אף„. והּיֹולדת יֹום ּכנגד יֹום וׁשֹומרת והּזבה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנּדה

מעת למפרע מטּמאֹות ּכּלם - ּדם ראתה ׁשּלא ּפי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻעל
לעת מעת הּנקרא וזהּו לפקידה. מּפקידה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלעת
וסת, לּה ואין טהֹורה ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּנּדה.
הּיֹום ּובחצי טהֹורה, ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָּובדקה
ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבדקה
טמאֹות ׁשנּיה ּפקידה ׁשעת עד ראׁשֹונה ּפקידה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
ּולאחר טהֹורה, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָלמפרע.
הּטהרֹות ּכל - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִַַָָָָָָָָָׁשנים
וארּבע עּׂשרים עד ּדם ּומצאה ׁשּבדקה מעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשעּׂשתה
הרי - הּתׁשמיׁש ׁשּלאחר ועד טמאֹות. למפרע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשעֹות

מּפני ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא
יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה

ּדּיּה‰. - וסּתּה ּבׁשעת ּדם וראתה וסת לּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּׁשה
ּבדקה ולא וסּתּה ׁשעת הּגיע למפרע. טמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹׁשעתּה
זֹו הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה ימים ּולאחר ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָעצמּה,
היא וזֹו וסּתּה. מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאה
עצמּה מצאה ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות ְְְְְְֲִַַָָָָָָָָֻטמאת

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה
.Âאֹו מפהקת, ּבעצמּה: ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

אֹו מעיה, וׁשּפּולי ּכרסּה ּפי חֹוׁשׁשת אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמתעּטׁשת,
ּכבדין איבריה אֹו עליה ּכבד ראׁשּה אֹו צמרּורית, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹוחזּתּה
ּבּה ׁשּיתחיל ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה ויׁש ּבאּלּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו, מּיד מאּלּו אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמקרה
ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמקרה
ּכל - הּוסת ּבתחּלת רֹואה להיֹות למּודה היתה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּוסת.
למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעּׂשתה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָהּטהרֹות
ּבתֹו ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל - הּוסת ּבסֹוף רֹואה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָלהיֹות
לראֹות ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת ואינּה טהֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוסת

ּדם. ׁשּמצאה עת ְֵֶַָָָעד
.Êהּבגד וכן הּפקידה. עת עד למפרע טמאה - ּכתם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

ׁשּתאמר: עד ּכּמה? ועד למפרע. טמא הּכתם עליו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ולא ּכּבסּתּו אפּלּו ּכתם. עליו היה ולא הּזה החלּוק ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבדקּתי
ּבדיקה. ׁשעת עד למפרע הּכּבּוס מּקדם טמא - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבדקּתּו
ׁשעת עד למפרע מטּמא זה הרי - לח הּכתם נמצא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָואפּלּו
עליו נפלּו ועּתה ׁשם היה מּימים אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהּבדיקה;

לח. ונעּׂשה ְֲִַַַָמים
.Áמטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן - ׁשעתן ׁשּדּין הּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ראתה ּבין למפרע, הּטמאֹות הּנׁשים אּלּו ּכל למפרע. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹותן
למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות - ּכתם מצאה ּבין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
טמאין רגליהן ּומימי רּקן וכן ּובגדים. אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻלטּמא
מטּמאֹות ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלמפרע.
למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן אבל למפרע. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
הרֹואה אבל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום
מּׁשּום טמא הּכתם ׁשּנמצא מאחר אֹותּה הּבֹועל - ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

נּדה. ִֵָּבֹועל
.Ëטמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמעּברת

מּפקידה אֹו לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻלדה.
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה
אין לפיכ מּספק. וטמאתן סֹופרים. מּדברי הּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּכתמים
חּלין וכן ּתֹולין. אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּׂשֹורפין
אבל ּתֹולין. - ּבאּלּו ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעּׂשּו
אין - לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על ְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָֻהּנעּׂשים
אֹומר, נמצאת מּדבריהן. ׁשהן הּטמאֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמתטּמאין
ּומימי ורּקן ּומרּכבן ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּכל
ּובֹועל הּכתם, ׁשּנמצא מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרגליהן,
מּדברי טמאֹות אבֹות ּכּלן - וחזר האיבר ׁשּיצא מאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻיֹולדת
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עי               
  

מן נקּיים ׁשהם ּפי על אף עצמן ּכֹוכבים והעֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹוכבים
רגליהן, ּומימי ּכֹוכבים העֹובדי ורק הּזב, מּדם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
מא אחד ּכל - ּכֹוכבים עֹובדת ּובֹועל ּומרּכבן, ּלּוּומׁשּכבן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

על עליהן חּיבין אין לפיכ סֹופרים. מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ּׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת
ּבמּׂשא, אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻוכּלן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשהּטמאה אּלא ּדבר; לכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכזב
ואינֹו לח מטּמא רגליה, ּוכמימי ּכרּקּה - הּנכרית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻודם

יבׁש. ְֵֵַָמטּמא

 
ּתֹורה.‡. ׁשל הּטמאה מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבֹועל

ּומטּמא ּובמּגע, במּׂשא אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמטּמא
ּכנּדה. ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּבהּסט,

..ּומרּכבּה נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה הּמרּכב אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה,
אכלין אּלא ּכלים ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנֹוגע
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻֻּומׁשקין
עליו נּדתּה ּותהי נּדה: ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמׁשּכבּה?
יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב ּכל ּבֹו: ונאמר ימים; ׁשבעת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע איני עליו, נּדתּה ּותהי ׁשּנאמר: מאחר יטמא. ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו
הּׁשמּועה מּפי נאמר? ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,
ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיטּמא

הּטמאֹות. ְְַַֻולדֹות
על‚. אֹו יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על אֹו הּנּדה על הּבא ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד

ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן.] ׁשּלא ּבין ּכדרּכן [ּבין ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹולדת.
על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה על ׁשּבא ּגדֹול ּבין ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגֹומר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה נּדה. ּבֹועל מּׁשּום מתטּמא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּגדֹולה
היתה והּנבעלת אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
מתטּמא אינֹו - מּכאן ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבת
ולד ׁשהּוא ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
הּנֹוגע ואחד ּבֹו. ּכנֹוגע הּוא הרי - הּזב ּבֹועל וכן אב. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

הּזב. מן הּנבעלת אֹו ְִִֶֶַַַָָּבּזב
אף„. והּיֹולדת יֹום ּכנגד יֹום וׁשֹומרת והּזבה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנּדה

מעת למפרע מטּמאֹות ּכּלם - ּדם ראתה ׁשּלא ּפי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻעל
לעת מעת הּנקרא וזהּו לפקידה. מּפקידה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלעת
וסת, לּה ואין טהֹורה ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּנּדה.
הּיֹום ּובחצי טהֹורה, ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָּובדקה
ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבדקה
טמאֹות ׁשנּיה ּפקידה ׁשעת עד ראׁשֹונה ּפקידה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
ּולאחר טהֹורה, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָלמפרע.
הּטהרֹות ּכל - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִַַָָָָָָָָָׁשנים
וארּבע עּׂשרים עד ּדם ּומצאה ׁשּבדקה מעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשעּׂשתה
הרי - הּתׁשמיׁש ׁשּלאחר ועד טמאֹות. למפרע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשעֹות

מּפני ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא
יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה

ּדּיּה‰. - וסּתּה ּבׁשעת ּדם וראתה וסת לּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּׁשה
ּבדקה ולא וסּתּה ׁשעת הּגיע למפרע. טמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹׁשעתּה
זֹו הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה ימים ּולאחר ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָעצמּה,
היא וזֹו וסּתּה. מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאה
עצמּה מצאה ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות ְְְְְְֲִַַָָָָָָָָֻטמאת

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה
.Âאֹו מפהקת, ּבעצמּה: ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

אֹו מעיה, וׁשּפּולי ּכרסּה ּפי חֹוׁשׁשת אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמתעּטׁשת,
ּכבדין איבריה אֹו עליה ּכבד ראׁשּה אֹו צמרּורית, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹוחזּתּה
ּבּה ׁשּיתחיל ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה ויׁש ּבאּלּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו, מּיד מאּלּו אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמקרה
ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמקרה
ּכל - הּוסת ּבתחּלת רֹואה להיֹות למּודה היתה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּוסת.
למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעּׂשתה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָהּטהרֹות
ּבתֹו ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל - הּוסת ּבסֹוף רֹואה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָלהיֹות
לראֹות ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת ואינּה טהֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוסת

ּדם. ׁשּמצאה עת ְֵֶַָָָעד
.Êהּבגד וכן הּפקידה. עת עד למפרע טמאה - ּכתם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

ׁשּתאמר: עד ּכּמה? ועד למפרע. טמא הּכתם עליו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ולא ּכּבסּתּו אפּלּו ּכתם. עליו היה ולא הּזה החלּוק ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבדקּתי
ּבדיקה. ׁשעת עד למפרע הּכּבּוס מּקדם טמא - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבדקּתּו
ׁשעת עד למפרע מטּמא זה הרי - לח הּכתם נמצא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָואפּלּו
עליו נפלּו ועּתה ׁשם היה מּימים אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהּבדיקה;

לח. ונעּׂשה ְֲִַַַָמים
.Áמטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן - ׁשעתן ׁשּדּין הּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ראתה ּבין למפרע, הּטמאֹות הּנׁשים אּלּו ּכל למפרע. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹותן
למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות - ּכתם מצאה ּבין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
טמאין רגליהן ּומימי רּקן וכן ּובגדים. אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻלטּמא
מטּמאֹות ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלמפרע.
למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן אבל למפרע. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
הרֹואה אבל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום
מּׁשּום טמא הּכתם ׁשּנמצא מאחר אֹותּה הּבֹועל - ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

נּדה. ִֵָּבֹועל
.Ëטמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמעּברת

מּפקידה אֹו לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻלדה.
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה
אין לפיכ מּספק. וטמאתן סֹופרים. מּדברי הּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּכתמים
חּלין וכן ּתֹולין. אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּׂשֹורפין
אבל ּתֹולין. - ּבאּלּו ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעּׂשּו
אין - לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על ְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָֻהּנעּׂשים
אֹומר, נמצאת מּדבריהן. ׁשהן הּטמאֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמתטּמאין
ּומימי ורּקן ּומרּכבן ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּכל
ּובֹועל הּכתם, ׁשּנמצא מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרגליהן,
מּדברי טמאֹות אבֹות ּכּלן - וחזר האיבר ׁשּיצא מאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻיֹולדת
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ה'תשע"א כסלו י"ז רביעי יום

 
ׁשעתן‡. ּדּין נׁשים ואּלּו1ארּבע למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מעּברת? היא זֹו אי ּוזקנה. ּובתּולה ּומניקה, מעּברת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻהן:
עּברּה ּכ2מּׁשּיּכר ואחר ּדם, וראתה מעּברת ּבחזקת היתה . ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
רּוח ּבחזקתּה3הּפילה זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו דבר ודּיּה4אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם ראתה מטּמאה5ׁשעתּה. זֹו הרי - ְְְְֲֲֵַַַַָָָָָָָָָֻֻ
וארּבעה עּׂשרים ּכל מניקה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמפרע
ׁשּגמלתהּו אֹו זה זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה. מּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחדׁש
עּׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה נתנתהּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

- והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף חדׁש, זֹווארּבעה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל למפרע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹטמאה

ּדמים ּבתּולת מּימיה. ּדם ּבתּולת6ראתה לא אמרּו, ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ
נּׂשּואין7ּבתּולים מחמת ּדם וראתה נּׂשאת אפּלּו ּכיצד? .8, ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָ

לענין ּבתּולה היא עדין - לדה מחמת ּדם וראתה ילדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָאֹו
עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא זֹו אי ׁשעתּה. ודּיּה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻטמאה
היא זֹו ואי ּדם. ראתה ולא לזקנּותּה סמּו חדׁשים ְְְְְֲֳִִִֵָָָָָָָֹׁשלׁשה
ּבפניה זקנה לּה קֹוראֹות ׁשחברֹותיה ּכל לזקנּותּה? ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹסמּו

מקּפדת עֹונֹות9ואינּה ׁשלׁש עליה עברּו וחזרּו10. וראתה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יתר אֹו ּפחֹות אֹו אחרֹות עֹונֹות ׁשלׁש עליה וראתה11ועברּו ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָָָ
למפרע. ּומטּמאה הּנׁשים ּככל היא הרי -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

.ׁשֹופעת12ּבתּולה אפּלּו ּדם אֹו13ׁשראתה ׁשבעה ּכל ְְֲֲִִֶַַָָָָָָ
אחת14דֹולפת ּפעם זֹו הרי וחזרה15- ּופסקה ּדם ראתה . ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּפעמים. ׁשּתי זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵָָָוראתה
זמּנּה‚. הּגיע ׁשּלא ּפעם16ּתינקת ּדם וראתה לראֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

- ׁשליׁשית ּפעם ראתה ׁשעתּה; ּדּיּה - ּוׁשנּיה ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָראׁשֹונה
למפרע חדׁשים17מטּמאֹות ׁשלׁשה עליה [עברּו .18ּכ ואחר ְְְְְְְֳִֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשעתּה] ּדּיּה - אחרים19ראתה חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ; ְְְֲֲֳִִֵֶַָָָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָואחר

למפרע מטּמאה - וראתה .20אחרים ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָ
ּדּיּה„. - ראׁשֹונה ּפעם וראתה לראֹות זמּנּה ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתינקת

למפרע מטּמאה - ׁשנּיה ׁשלׁשה21ׁשעתּה; עליה עברּו . ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשעתּה22חדׁשים ּדּיּה - ראתה ּכ עליה23ואחר עברּו ; ְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָ

למפרע מטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים חדׁשים .24ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָָ
לראֹות‰. זמּנם ׁשהּגיע ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

- ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ראּיה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
ראּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנׁשים, ּככל למפרע ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמטּמאֹות

ּבאנס ׁשעתן.25הראׁשֹונה ּדּין ּבּׁשנּיה אף - ְְְִִֶַַַָָָָָָֹ
.Âׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם ׁשראתה מניקה אֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֻמעּברת

ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָחדׁשים
לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראתה אחרים ְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע מטּמאֹות - טהר26ראׁשֹונה ּדם אחר דם הרֹואה .27 ְְְְִֵַַַַַַַָָָָֹ
ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ׁשּדּיּה28ּבתֹו וכל ׁשעתּה. ּדּיּה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ
מ ׁשאינּה ּפי על אף ׁשּתבּדקׁשעתּה, צריכה - למפרע טּמאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מן חּוץ מׁשּבחת; - לבּדק הּמרּבה אּׁשה וכל ּתמיד. ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֹֻעצמּה
להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ויֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנּדה

.29ּכלּום ְ
.Êעצמן ּבֹודקֹות להיֹות יּׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ּבׁשחרית יֹום, ערבית30ּבכל ׁשל טהרֹות ּובערבית31מּפני ,32 ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
ׁשחרית ׁשל טהרֹות ּתרּומה33מּפני אֹוכלת וכל ּבֹודקת34. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבתרּומה ׁשאֹוכלת ּבׁשעה35ּבׁשעה ּבֹודקת אּׁשה וכל , ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה).1) הלכה ג פרק למעלה (ראה למפרע טמאות שלושה2)אינן היא העובר שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שם
העיבור. תחילת אחר רוח.3)חדשים מליאה העיבור.4)שלפוחית את הפסיקה שההפלה אומרים אנו ואין מעוברת בחזקת

לראייתה.5) כן.6)סמוך לפני דם ראתה נבעלה.7)שלא בתולים.8)שלא דם הם והדמים בעילה, פי9)מחמת על ואף
מתביישת. יום.10)שהיא שלושים היא הראשונות.11)עונה העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא העונות בתולת12)ימי

הפסק.13)דמים. ניכר.14)בלי הפסק בלי טיפה אחר שעתה.15)טיפה ויום16)ודיה שנה עשרה משתים למטה בגיל
דינים טעם מפרש כאן) משנה הכסף (מביאו הארוך הבית בתורת הרשב"א מסוים. במקום שערות שתי לה שצמחו טרם או אחד

ז הגיע שלא תינוקת סתם ואומר: שינויאלה על מעיד שאינו מקרה זה הרי אחת פעם ראתה ואם נידות דמי לה אין לראות מנה
השתיים מעידות שלישית פעם כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת ואינה כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה,

נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה מקרה שאינה להן שקדמה הראשונה בראיה17)על והמדובר לפקידה. מפקידה או לעת מעת
מפני דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר פי על אף שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות הראיות שתי אבל שלישית,

בתינוקת. בה הקילו התורה מן אינה למפרע דמיה.18)שהטומאה נסתלקו אומרים אנו ראיה, ראשונה.19)בלי כראיה נידונה
למפרע.20) מטמאות אינן הראשונות הראיות שתי אבל השלישית, משתים21)בראיה כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע אם

וזו זה לדבר בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה מצויים נידה דמי שערות, שתי לה וצמחו ולמעלה אחד ויום שנים עשרה
זה. בפרק א שבהלכה דמים בתולת ראיה.22)היא קבועה.23)ללא לנידות עדיין הגיעה שלא מוכיח הזה אומרים24)ההפסק

שלה. וסת הוא שכך סילוק25)אנו מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה, באונס שראייה פי על אף נבהלה. או שקפצה כגון
שעתן".26)דמים. דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה או מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה

ראשונה, בראייה ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש עליה עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
רש"י. כפירוש לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה חמישה27)אבל ומיום ארבעים יום עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם

מטמא. ואינו טוהר דם נקרא שמונים עד נקיבה ללידת טוהר.28)עשר דם ימי שנגמרו לא29)משעה אם אפילו נידות בימי
מיותרת. הבדיקה ולפיכך טהורה היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה, נשארת היא כלום לבדוק.30)תמצא צריכה

האחרונה.31) הבדיקה אחר שעשתה הטהרות כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית תבדוק לא אם שעבר, הערב
היום.33)בודקת.32) במשך בהן הכנענית.34)שנגעה ושפחתו כהן אשת ללוי, או לישראל נישאה שלא כהן וטמא35)בת

              
  

הּטהרֹות36ׁשעֹוברת מּפני מּטתּה לא37לׁשּמׁש אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּכל לבעלּה; ּבדיקה צריכה אינּה - ּבטהרֹות עֹוסקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

וסת להן ׁשּיׁש לבעליהן38הּנׁשים טהרה ּבחזקת ּכמֹו39- , ְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
נּדה. ּבענין ְְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו

.Áלפרקן הּגיעּו ׁשּלא יּׂשראל ּבנֹות ּבחזקת40חזקת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
לפרקן41טהרה מּׁשהּגיעּו אבל אֹותן; ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין , ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָ

ּבדיקה אֹותן.42צריכֹות ּבֹודקֹות ונׁשים , ְְְְִִִָָָ
.Ëיׁש43החרׁשת אם ּבחלי, דעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אֹותן מתּקנֹות ּפקחֹות ּבתרּומה.44להן אֹוכלֹות אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָ
.Èהּכתמים יּׂשראל45ּכל מּבין טמאה,46הּבאים ּבחזקת - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

טהֹורין ּבחזקת - ּכֹוכבים העֹובדי מּבין והּנמצאים47והּבאים . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
להׁשלי יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא טהֹורים, - יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבערי

אֹותם מצניעין אּלא הּכתמים48ּכתמיהן, ּכל ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבחֹורים הּנמצאים מן חּוץ טהֹורין, - מקֹום ּבכל 49הּנמצאים ְְְְְִִִִִִִַַָָָָ

הּטמאה ּבית ׁשּבארנּו50ּוסביבֹות ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן .51. ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻֻ
.‡Èעליהן מעבירין הּטמאין הּכתמים סממנין,52ּכל ׁשבעה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

וטהֹור מטּבילֹו - עבר לא ּבין הּכתם עבר ּבין - ּכ .53ואחר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
- ּכהה אֹו עבר ואם צבע; הּוא הרי - ּכלל עבר לא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאם
אף ּבטל, ּכבר הּסממנין עליו ׁשעברּו ּומאחר ּכתם, זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּכיון - וּדאי נּדֹות ּדם ׁשל ּכתם ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעל

ּבטל סממנים ׁשבעה עליו ועֹוּׂשה54ׁשהעביר ּומטּבילֹו , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּגּביו. על ְַַָָטהרֹות

.Èׁשאבד ׁשבעה55ּבגד הּבגד ּכל על מעבירין - ּכתם ּבֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חדׁש היה אם זרע: ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. -56סממנים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּבמחט ׁשחּוק57ּבֹודקֹו היה ואם ּבחּמה58; ּבֹודקֹו -59. ְְְְִַַַַָָָָ
.‚Èטהרֹות,60ּבגד ּגּביו על ועּׂשה והטּבילֹו ּכתם עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הרי - עבר ולא הּסממנים ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
להטּבילֹו צרי ואין טהֹורֹות, ׁשעּׂשה והּטהרֹות צבע, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָזה
ּכתם, זה הרי - עינֹו ּכהה אֹו הּכתם עבר ואם אחרת. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפעם

טמאֹות וצרי61והּטהרֹות להסירֹו, הּכתם על הקּפיד ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לטהרֹו. ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִַַַַָלהטּבילֹו

.„Èּכ ואחר עבר, ולא סממנים ׁשּׁשה עליו ׁשהעביר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכתם
צּפֹון עליו ּגּביו62העביר על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות הרי - ועבר ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּצבע מעביר ׁשהּצּפֹון ּפי על אף ולא63טמאֹות. הֹואיל , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַֹ
ּכתם ּבחזקת זה הרי - הּסממנין ׁשבעת עליו ,64העביר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשבעת עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי העביר אּלּו ְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוׁשּמא
ועבר ׁשנּיה ּפעם עליו והעבירן וחזר עבר, ולא 65הּסממנים ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לׁשנּיה ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשנּיה66טהֹורֹות ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות וכל , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
ורֹוצה עליו מקּפיד ׁשהּוא דעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;

ׁשּיבּטלֹו עד טמא זה הרי - רּׁשּומֹו ּכבר67להֹוציא ויטּבילֹו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעת ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבארנּו

אֹותן. מעבירין והיא הן מה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּכתם
.ÂËדם מּמּנה ויצאה ׁשּמתה מּׁשּום68האּׁשה מטּמא - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תרומה. לאכול תשמיש.36)אסור לפני מפני37)כלומר, תשמיש אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא, שם
תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם לבדוק חייבוה תשמיש מחמת דם ראתה שמא נידות.38)הטהרות, דם לראיית קבוע זמן

ד39) בפרק בפירוש רבינו פסק וכן בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת קבוע וסת לה שאין שאשה משמע,
ט. הלכה ביאה איסורי ד.40)מהלכות הלכה למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע והן41)שלא ראו שלא אנו מניחים

דבר. לכל זב42)טהורות שכבר אנו, זמןמניחים כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר הבחינה ולא נידות דם ממנה
אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה כשוטה.43)שאינה ודינה מדברת ואינה שומעת בודקות44)אינה

טבילה. צריכה היא אם אותן דם.45)ומטבילות כתמי שעליהם ישראל.46)בגדים מבין שבאו טומאה47)ראינו גזרו לא
ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן על שגזרו פי על אף כתמיהן, הם.48)על גויות שכתמי להניח יש מקום49)ולפיכך שהם

שם).50)מוצנע. (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד דם51)חדר שמא הוא, הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק
טהורים. שדמיו הפרוזדור, מן אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו הכתם.52)זה מקום את במשנה53)מכבסים שהרי פליאה,

צריך למה כן ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל". צריך ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
פירושו, להטביל צריך אינו במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד על שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה?
להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל המדובר ובמשנה הכביסה לפני כשהטבילו הכביסה אחר שניה, טבילה צריך אינו

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים הכתם הלא הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה רושם54)שנית. ניכר אם אפילו
שם אשי (רב שכזו יסודית כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של דרכם שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם

העמוד). כתם.55)בראש בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם חדש.56)מקום הבגד מחט57)אם של בחודו עובר
המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע הבגד שטח שנשחק.58)על ישן לעיני59)בגד חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

האור ואין עבה כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא הזרע בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
בו. הכיבוס,60)עובר לפני גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו יא בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי

שם. נאמרו לפני61)שלא הכביסה אחר שנעשו אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות שהמדובר משמע מלשונו
טמאות. - סבון.62)הטבילה פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: מהלכות63)רש"י ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן ואם

שם). משנה ומגיד לו הלכה ביאה הבדיקה.64)איסורי אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו שחכמים שם:65)מכיוון ברייתא
שנעשו לטהרות שהכוונה זירא רבי ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן עבר, ולא סימנין שבעה עליו "העביר

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה אבל לשנייה ראשונה תכבוסת לא66)בין אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא, עבר
שהרי הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני טהורים ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא. מועילה הקפדתו אין עבר

יועיל]. לא שהכיבוס רוצה שנשאר.67)הוא הרישום את גם שהוא.68)שיבטל כל אפילו



עג               
  

הּטהרֹות36ׁשעֹוברת מּפני מּטתּה לא37לׁשּמׁש אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּכל לבעלּה; ּבדיקה צריכה אינּה - ּבטהרֹות עֹוסקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

וסת להן ׁשּיׁש לבעליהן38הּנׁשים טהרה ּבחזקת ּכמֹו39- , ְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
נּדה. ּבענין ְְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו

.Áלפרקן הּגיעּו ׁשּלא יּׂשראל ּבנֹות ּבחזקת40חזקת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
לפרקן41טהרה מּׁשהּגיעּו אבל אֹותן; ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין , ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָ

ּבדיקה אֹותן.42צריכֹות ּבֹודקֹות ונׁשים , ְְְְִִִָָָ
.Ëיׁש43החרׁשת אם ּבחלי, דעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אֹותן מתּקנֹות ּפקחֹות ּבתרּומה.44להן אֹוכלֹות אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָ
.Èהּכתמים יּׂשראל45ּכל מּבין טמאה,46הּבאים ּבחזקת - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

טהֹורין ּבחזקת - ּכֹוכבים העֹובדי מּבין והּנמצאים47והּבאים . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
להׁשלי יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא טהֹורים, - יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבערי

אֹותם מצניעין אּלא הּכתמים48ּכתמיהן, ּכל ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבחֹורים הּנמצאים מן חּוץ טהֹורין, - מקֹום ּבכל 49הּנמצאים ְְְְְִִִִִִִַַָָָָ

הּטמאה ּבית ׁשּבארנּו50ּוסביבֹות ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן .51. ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻֻ
.‡Èעליהן מעבירין הּטמאין הּכתמים סממנין,52ּכל ׁשבעה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

וטהֹור מטּבילֹו - עבר לא ּבין הּכתם עבר ּבין - ּכ .53ואחר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
- ּכהה אֹו עבר ואם צבע; הּוא הרי - ּכלל עבר לא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאם
אף ּבטל, ּכבר הּסממנין עליו ׁשעברּו ּומאחר ּכתם, זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּכיון - וּדאי נּדֹות ּדם ׁשל ּכתם ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעל

ּבטל סממנים ׁשבעה עליו ועֹוּׂשה54ׁשהעביר ּומטּבילֹו , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּגּביו. על ְַַָָטהרֹות

.Èׁשאבד ׁשבעה55ּבגד הּבגד ּכל על מעבירין - ּכתם ּבֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חדׁש היה אם זרע: ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. -56סממנים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּבמחט ׁשחּוק57ּבֹודקֹו היה ואם ּבחּמה58; ּבֹודקֹו -59. ְְְְִַַַַָָָָ
.‚Èטהרֹות,60ּבגד ּגּביו על ועּׂשה והטּבילֹו ּכתם עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הרי - עבר ולא הּסממנים ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
להטּבילֹו צרי ואין טהֹורֹות, ׁשעּׂשה והּטהרֹות צבע, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָזה
ּכתם, זה הרי - עינֹו ּכהה אֹו הּכתם עבר ואם אחרת. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפעם

טמאֹות וצרי61והּטהרֹות להסירֹו, הּכתם על הקּפיד ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לטהרֹו. ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִַַַַָלהטּבילֹו

.„Èּכ ואחר עבר, ולא סממנים ׁשּׁשה עליו ׁשהעביר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכתם
צּפֹון עליו ּגּביו62העביר על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות הרי - ועבר ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּצבע מעביר ׁשהּצּפֹון ּפי על אף ולא63טמאֹות. הֹואיל , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַֹ
ּכתם ּבחזקת זה הרי - הּסממנין ׁשבעת עליו ,64העביר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשבעת עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי העביר אּלּו ְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוׁשּמא
ועבר ׁשנּיה ּפעם עליו והעבירן וחזר עבר, ולא 65הּסממנים ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לׁשנּיה ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשנּיה66טהֹורֹות ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות וכל , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
ורֹוצה עליו מקּפיד ׁשהּוא דעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;

ׁשּיבּטלֹו עד טמא זה הרי - רּׁשּומֹו ּכבר67להֹוציא ויטּבילֹו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעת ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבארנּו

אֹותן. מעבירין והיא הן מה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּכתם
.ÂËדם מּמּנה ויצאה ׁשּמתה מּׁשּום68האּׁשה מטּמא - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תרומה. לאכול תשמיש.36)אסור לפני מפני37)כלומר, תשמיש אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא, שם
תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם לבדוק חייבוה תשמיש מחמת דם ראתה שמא נידות.38)הטהרות, דם לראיית קבוע זמן

ד39) בפרק בפירוש רבינו פסק וכן בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת קבוע וסת לה שאין שאשה משמע,
ט. הלכה ביאה איסורי ד.40)מהלכות הלכה למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע והן41)שלא ראו שלא אנו מניחים

דבר. לכל זב42)טהורות שכבר אנו, זמןמניחים כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר הבחינה ולא נידות דם ממנה
אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה כשוטה.43)שאינה ודינה מדברת ואינה שומעת בודקות44)אינה

טבילה. צריכה היא אם אותן דם.45)ומטבילות כתמי שעליהם ישראל.46)בגדים מבין שבאו טומאה47)ראינו גזרו לא
ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן על שגזרו פי על אף כתמיהן, הם.48)על גויות שכתמי להניח יש מקום49)ולפיכך שהם

שם).50)מוצנע. (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד דם51)חדר שמא הוא, הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק
טהורים. שדמיו הפרוזדור, מן אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו הכתם.52)זה מקום את במשנה53)מכבסים שהרי פליאה,

צריך למה כן ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל". צריך ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
פירושו, להטביל צריך אינו במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד על שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה?
להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל המדובר ובמשנה הכביסה לפני כשהטבילו הכביסה אחר שניה, טבילה צריך אינו

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים הכתם הלא הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה רושם54)שנית. ניכר אם אפילו
שם אשי (רב שכזו יסודית כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של דרכם שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם

העמוד). כתם.55)בראש בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם חדש.56)מקום הבגד מחט57)אם של בחודו עובר
המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע הבגד שטח שנשחק.58)על ישן לעיני59)בגד חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

האור ואין עבה כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא הזרע בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
בו. הכיבוס,60)עובר לפני גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו יא בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי

שם. נאמרו לפני61)שלא הכביסה אחר שנעשו אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות שהמדובר משמע מלשונו
טמאות. - סבון.62)הטבילה פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: מהלכות63)רש"י ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן ואם

שם). משנה ומגיד לו הלכה ביאה הבדיקה.64)איסורי אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו שחכמים שם:65)מכיוון ברייתא
שנעשו לטהרות שהכוונה זירא רבי ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן עבר, ולא סימנין שבעה עליו "העביר

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה אבל לשנייה ראשונה תכבוסת לא66)בין אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא, עבר
שהרי הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני טהורים ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא. מועילה הקפדתו אין עבר

יועיל]. לא שהכיבוס רוצה שנשאר.67)הוא הרישום את גם שהוא.68)שיבטל כל אפילו



עד              
  

טמא69ּכתם מקֹומֹו ׁשהּמקֹור הּדם70, ׁשּיצא ּפי על אף .71 ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
- יצא טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר

ּכתמים טמאת מטּמא72מטּמא - רביעית ּבֹו היה ואם . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּכתם73ּבאהל מּׁשּום .74ּומטּמא ְְִֵֶֶֶַֹ

 
ּבטמאתן‡. הם לעֹולם והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּזב

אפּלּו ׁשּיטּבלּו. עד ּומרּכב ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּומטּמאין
הן הרי - טבלּו ולא טמאה ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.
.עּׂשר וארּבעה לזכר ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיֹולדת

- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה,
הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש. לח ּומטּמא הּנּדּות ּכדם הּוא ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹהרי

ּוטבילה. ּבימים אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִֶַָָָָּבימים
דם‚. מּמּנה ונעקר לטהרה מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻיֹולדת

ואין טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבירידתּה
ּבבּׂשרּה. היא ׁשעדין ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
מּפני טהֹורה, זֹו הרי - הּמקוה מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּמבלע הּדם לכל מֹועלת והּטבילה טהר, דם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּוא

טהר. דם אֹותֹו ּומּׂשימה ְִִֵַַָָָֹּבאיברים
ׁשל„. עּׂשר וארּבעה זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָיֹולדת

יֹולדת היתה אם נקּיים ימים ׁשבעה ספירת אחר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנקבה,
ועדין ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום טבּולת היא והרי ׁשמׁשֹו, העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָֹלא
ּבמׁשלם אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב יֹום ּכטבּול היא הרי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָהּימים
אבל ּומעּׂשר; ּתרּומה לענין יֹום? ּכטבּול ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָאמּורים
אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ּכראׁשֹון היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻלקדׁשים
ּבהן. וכּיֹוצא טבל לא ׁשעדין מת ּבטמא אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמי
ּבמעּׂשר אֹוכלת טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת למד, אּתה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנמצאת
נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּופֹוסלת
הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם ְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרּקּה
ּומטּמאה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ְְְְְְְֳִֵֵֶֶַַָָָָָּבטהרתֹו,
ותהיה טהר ימי ׁשּתׁשלים עד הּטמאֹות ּכולד הּקדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאת
הּקדׁש את מטּמאה ׁשהיא ׁשּמאחר לי, ויראה לּכל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹטהֹורה
ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ואחר ּבּסֹוף אחרת טבילה צריכה ׁשהיא -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּתרּומה. לאכילת אחרת טבילה צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאף

אֹו‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹולדת
ּכרּקּה טמא ׁשּלּה טהר דם הרי - נקבה ׁשל עּׂשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻארּבעה
הּטמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמאין. ּכמׁשקין וכּלן רגליה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּוכמימי
וכּיֹוצא מּזב חּוץ ּבהן; נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּיֹוצאין

ּכמֹו טמאֹות, אבֹות מּמּנּו הּיֹוצאין מׁשקין ׁשלׁשה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבֹו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Âּכמֹו הנץ, אחר ׁשּלּה הּׁשּמּור ּבּיֹום ׁשּטבלה קטּנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָזבה
ּתלּויים: ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ׁשּנגעה ּכל - ראתה ולא הּיֹום נגמר ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹֹאם
טהרֹות ּכל - ׁשּטבלה אחר ּדם ראתה ואם ּופטּור; ְְְֲִֶַַָָָָָָָָָטהֹור
חּיב ּובֹועלּה ּומרּכב, מׁשּכב ועֹוּׂשה טמאֹות, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָׁשעּׂשתה
- הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם הּׁשּמּור ּבליל טבלה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹחּטאת.
ּומֹוׁשב. מרּכב עֹוּׂשה ועדין טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהרי

.Êעּׂשר ׁשנים ליל לערב וטבלה עּׂשר אחד ּביֹום דם ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה
ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

נּדה. אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו גדֹולה, זבה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלהיֹות
.Áּפי על אף החּמה, הנץ אחר עּׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה

טהֹור, ּבֹועלּה - ׁשּמׁשה אם לערב, [עד] לׁשּמׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאסּורה
ּביֹום ּדם ׁשראתה ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה
ּכמֹו נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני הּטבילה. אחר עּׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשנים
עּׂשר, אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת אּלא עּׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום טֹובלת - ּבעּׂשירי דם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
טבילה אחר דם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו, ּומׁשּמרת עּׂשר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
ּפי על אף ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעּׂשתה טהרֹות ּכל נטמאּו -ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

ראּוי נּדה.ׁשאינּה ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו גדֹולה, זבה להיֹות ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Ëּכמֹו ׁשּלהן, ׁשביעי ּביֹום ׁשּטבלּו גדֹולה וזבה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָזב

יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות יתעּסקּו לא - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבארנּו
הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ׁשבעת ויסּתרּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻטמאה
ּומֹוׁשב מׁשּכב עֹוּׂשין ׁשהן ּפי על אף למפרע. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָטמאֹות
אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרס ּכלי מטּמאין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלמפרע
חרס ּכלי וכל הּכל, וסתרּו טמאה וראּו ׁשחזרּו ּפי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻעל

טהֹור. ראּו ׁשּלא עד ִֵֶֶַָָֹׁשהסיטּו

 
ּומֹוׁשב‡. מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב ּבארנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר

ּבּתֹורה נאמר ולּמה הּוא. אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
לבד, מׁשּכב מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו. - ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּמֹוׁשב
ּכגֹון לרכיבה, הראּוי זה מרּכב? זהּו ואי למֹוׁשב. הּדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

הּסּוס. וטּפיטן החמֹור ְְֲֵַַַַַַַמרּדעת
.הּטמאֹות מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב

האדם את ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשל
היה אם ּבמׁשּכב, ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמּׂשא.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נידות.69) דם משום הטומאה.70)כלומר, אב הוא בו הנמצא אם71)וכל אבל מיתה, אחר במקור ממקומו שנעקר פירוש,
ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק (ראה ממש נידה זו הרי לגופה חוץ יצא שלא פי על אף החיצון, לבית ויצא מחיים נעקר

נידות.72) הזיית73)טומאת וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא טומאה לקבל הראוי דבר כל מת. טומאת
שלם. כמת זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה מנידה74)אפר חמור מת ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא

ומרכב. ומושב משכב מטמאה שהיא חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא

              
  

- מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם
- ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון ועּׂשאן טּמאם זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהרי
אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו ּכלים ולא ּבגדים מטּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹאינֹו
ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו הּמׁשּכב את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹוּׂשא
ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נּׂשיאתֹו ּבׁשעת ּכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוׁשאר
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
יכּבס ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי
עליו ירּכב אׁשר הּמרּכב וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבגדיו.
ולא הערב, עד יטמא תחּתיו יהיה אׁשר ּבכל הּנגע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוכל
ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשאינֹו מלּמד, ּבגדיו. יכּבס ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנאמר
את הּנֹוּׂשא אחד ּבגדיו. יכּבס אֹותם והּנֹוּׂשא ונאמר: ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּגעֹו.
נּׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא מׁשּכב הּנֹוּׂשא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמרּכב
ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה והּזבה ׁשהּזב למד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻנמצאת
ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת וזבה נּדה ודם רגליהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומימי
- נּׂשאן אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ׁשּנגע ואדם אב. מאּלּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא
- אדם המטּמא ׁשּכל חרּׂש; ּכלי ולא אדם לא מטּמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואינֹו
ּכלי מטּמא אינֹו - אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל חרּׂש, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמטּמא
הרי - ּבגדיו יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ׁשּכל למדּת, הּנה ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחרּׂש.
מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהם ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
ּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו. לטמאה ראׁשֹון אֹותן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻועֹוּׂשה
ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו חרּׂש, מּכלי חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכבגדים,
ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחרּׂש
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש, ּכאחר ּפרׁש ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכּבס
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד, ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב הּנֹוגע ,ּולפיכ חרּׂש. ּכלי ולא אדם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא הּמרּכב את והּנֹוּׂשא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
מּדף,‚. הּנקראין הם - הּזב מן למעלה ׁשּיּנּׂשאּו הּכלים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

לטמאה, ראׁשֹון ׁשהם ּבהם, נֹוגע ׁשהּוא ּככלים ּכּלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוהם
אכלין מטּמאין אבל ּכלים ולא אדם לא מטּמאין ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֹֹואינן

ּכׁשאר מּדבריהם.ּומׁשקין, מּדף וטמאת הּטמאה. ולדֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻ
הן„. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

עד חּיין ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
יתעּלף ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, זֹו וטמאה הּבּׂשר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּמֹוק
מׁשּכבֹו נמצא מת. לא עדין והּוא ׁשּמת וידּמּו מאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד
אבל סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה אחר ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבֹו
אינֹו חי ּכׁשהּוא ׁשהרי מׁשּכב, עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנכרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָמטּמא
אינֹו‰. - ּומרּכב מׁשּכב טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

אּלא עליהן, ּכׁשּיּנּׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגע
למׁשּכב העּׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים היּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
הּמׁשּכב נטמא - מלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָאֹו
מרּכב אֹו מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעּׂשה הּמרּכב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
מּמטּמאי אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה למעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ואחד הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ּומֹוׁשב ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשּכב
ּבֹו נגע אם מעלה ׁשל הּמׁשּכב אֹו ּבארץ הּנֹוגע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכב
היה אם וכן הּטמאה. אב מהן אחד ּכל - ׁשכיבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה ּומֹוׁשב מׁשּכב מּמטּמאי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן ּגּבי על ואדם וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומׁשקין
אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻטמאין
למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנֹוגע
לא מטּמא ואינֹו טמאה, ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻעל
ׁשּלא ׁשעד הּזב, ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ ּכלים; ולא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ׁשאר מטּמא מּמטּמאיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּפרׁש
.Âלמׁשּכב לא עּׂשּויים ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאכלים

ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ולא למֹוׁשב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹולא
היה אם אבל טהֹורין. ּכּלן - ּבהן נגעּו ולא למעלה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעליהם
הרי - ּבֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף למעלה, והּזב למּטה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא דבר נֹוּׂשא ּככל זב, נֹוּׂשא מּׁשּום טמא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הא לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּנֹוּׂשא
למׁשּכב העּׂשּויין ּכלים ּבין אדם, ּבין טמא. - הּזב ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלים ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמׁשקין.
למׁשּכב העּׂשּוי ּכלי אֹו האדם מן חּוץ טהֹור, - ּבֹו יּגע ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹולא
והּכלים ראׁשֹון, ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּכמֹו הּטמאה, אב למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֻהעּׂשּויים

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א כסלו י"ח חמישי יום

 
ּבחמׁש1הּזב‡. והּמרּכב והּמֹוׁשב הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ונׁשען נתלה ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, ּכלי2ּדרכים: ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
ּתחת היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעּׂשּוי
יׁשב אֹו האבן על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן,
ונתנּׂשא הֹואיל ּבּה, נתלה אֹו עליה נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעליה
וכל טמאה. אב ונעּׂשה נטמא - מקֹום מּכל הּזה הּכלי ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻעל

מדרס הּנקרא הּוא אּלּו דרכים מחמּׁשה מקֹום.3אחד ּבכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
.והּמרּכב הּמׁשּכב ּבׁשבעה4וכן האדם את מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א,1) הלכה ו בפרק למעלה השמיענו למושב בנוגע ומרכב. מושב הוסיף ורבינו בלבד משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה
כתוב שהרי מיותר, "יטמא" כתוב במרכב שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא מרכב שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב שדינו
מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא אדם "לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה השמיטה ולמה "יטמא". כך אחר שם

מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט רבינו אבל בו. הנוגע הלכה2)בגדי ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
תלמוד מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, על וישב המושב על שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא לי אין שנינו: ז

ריבה. - יטמא" "יטמא אומ3)לומר המשנה על בפירושו מדרס.רבינו הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם כאן4)ר: גם
במשנה. שאינו מרכב, רבינו הוסיף



עה               
  

- מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם
- ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון ועּׂשאן טּמאם זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהרי
אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו ּכלים ולא ּבגדים מטּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹאינֹו
ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו הּמׁשּכב את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹוּׂשא
ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נּׂשיאתֹו ּבׁשעת ּכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוׁשאר
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
יכּבס ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי
עליו ירּכב אׁשר הּמרּכב וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבגדיו.
ולא הערב, עד יטמא תחּתיו יהיה אׁשר ּבכל הּנגע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוכל
ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשאינֹו מלּמד, ּבגדיו. יכּבס ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנאמר
את הּנֹוּׂשא אחד ּבגדיו. יכּבס אֹותם והּנֹוּׂשא ונאמר: ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּגעֹו.
נּׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא מׁשּכב הּנֹוּׂשא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמרּכב
ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה והּזבה ׁשהּזב למד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻנמצאת
ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת וזבה נּדה ודם רגליהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומימי
- נּׂשאן אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ׁשּנגע ואדם אב. מאּלּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא
- אדם המטּמא ׁשּכל חרּׂש; ּכלי ולא אדם לא מטּמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואינֹו
ּכלי מטּמא אינֹו - אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל חרּׂש, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמטּמא
הרי - ּבגדיו יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ׁשּכל למדּת, הּנה ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחרּׂש.
מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהם ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
ּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו. לטמאה ראׁשֹון אֹותן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻועֹוּׂשה
ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו חרּׂש, מּכלי חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכבגדים,
ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחרּׂש
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש, ּכאחר ּפרׁש ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכּבס
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד, ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב הּנֹוגע ,ּולפיכ חרּׂש. ּכלי ולא אדם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא הּמרּכב את והּנֹוּׂשא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
מּדף,‚. הּנקראין הם - הּזב מן למעלה ׁשּיּנּׂשאּו הּכלים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

לטמאה, ראׁשֹון ׁשהם ּבהם, נֹוגע ׁשהּוא ּככלים ּכּלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוהם
אכלין מטּמאין אבל ּכלים ולא אדם לא מטּמאין ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֹֹואינן

ּכׁשאר מּדבריהם.ּומׁשקין, מּדף וטמאת הּטמאה. ולדֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻ
הן„. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

עד חּיין ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
יתעּלף ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, זֹו וטמאה הּבּׂשר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּמֹוק
מׁשּכבֹו נמצא מת. לא עדין והּוא ׁשּמת וידּמּו מאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד
אבל סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה אחר ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבֹו
אינֹו חי ּכׁשהּוא ׁשהרי מׁשּכב, עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנכרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָמטּמא
אינֹו‰. - ּומרּכב מׁשּכב טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

אּלא עליהן, ּכׁשּיּנּׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגע
למׁשּכב העּׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים היּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
הּמׁשּכב נטמא - מלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָאֹו
מרּכב אֹו מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעּׂשה הּמרּכב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
מּמטּמאי אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה למעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ואחד הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ּומֹוׁשב ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשּכב
ּבֹו נגע אם מעלה ׁשל הּמׁשּכב אֹו ּבארץ הּנֹוגע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכב
היה אם וכן הּטמאה. אב מהן אחד ּכל - ׁשכיבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה ּומֹוׁשב מׁשּכב מּמטּמאי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן ּגּבי על ואדם וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומׁשקין
אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻטמאין
למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנֹוגע
לא מטּמא ואינֹו טמאה, ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻעל
ׁשּלא ׁשעד הּזב, ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ ּכלים; ולא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ׁשאר מטּמא מּמטּמאיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּפרׁש
.Âלמׁשּכב לא עּׂשּויים ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאכלים

ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ולא למֹוׁשב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹולא
היה אם אבל טהֹורין. ּכּלן - ּבהן נגעּו ולא למעלה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעליהם
הרי - ּבֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף למעלה, והּזב למּטה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא דבר נֹוּׂשא ּככל זב, נֹוּׂשא מּׁשּום טמא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הא לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּנֹוּׂשא
למׁשּכב העּׂשּויין ּכלים ּבין אדם, ּבין טמא. - הּזב ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלים ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמׁשקין.
למׁשּכב העּׂשּוי ּכלי אֹו האדם מן חּוץ טהֹור, - ּבֹו יּגע ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹולא
והּכלים ראׁשֹון, ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּכמֹו הּטמאה, אב למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֻהעּׂשּויים

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א כסלו י"ח חמישי יום

 
ּבחמׁש1הּזב‡. והּמרּכב והּמֹוׁשב הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ונׁשען נתלה ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, ּכלי2ּדרכים: ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
ּתחת היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעּׂשּוי
יׁשב אֹו האבן על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן,
ונתנּׂשא הֹואיל ּבּה, נתלה אֹו עליה נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעליה
וכל טמאה. אב ונעּׂשה נטמא - מקֹום מּכל הּזה הּכלי ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻעל

מדרס הּנקרא הּוא אּלּו דרכים מחמּׁשה מקֹום.3אחד ּבכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
.והּמרּכב הּמׁשּכב ּבׁשבעה4וכן האדם את מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א,1) הלכה ו בפרק למעלה השמיענו למושב בנוגע ומרכב. מושב הוסיף ורבינו בלבד משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה
כתוב שהרי מיותר, "יטמא" כתוב במרכב שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא מרכב שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב שדינו
מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא אדם "לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה השמיטה ולמה "יטמא". כך אחר שם

מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט רבינו אבל בו. הנוגע הלכה2)בגדי ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
תלמוד מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, על וישב המושב על שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא לי אין שנינו: ז

ריבה. - יטמא" "יטמא אומ3)לומר המשנה על בפירושו מדרס.רבינו הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם כאן4)ר: גם
במשנה. שאינו מרכב, רבינו הוסיף



עו              
  

ּבחמ ּכיצד?דרכים: ּובמּׂשא. ּובמּגע ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּדרס מרּכב אֹו הּנֹוגע5מׁשּכב - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב עליו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּׁשֹוכב אֹו העֹומד אֹו עליו הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוּׂשאֹו אֹו ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָּבֹו
ּבין מבּדלת אבן ׁשהיתה ּפי על אף הּנׁשען, אֹו הּנתלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
על והּיׁשב ׁשּנאמר: נטמא. זה הרי - הּמדרס ּובין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּטהֹור
ׁשּמקֹום למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּזב. עליו יׁשב אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכלי

ּומטּמא יֹוׁשב נטמא6ׁשהּזב - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם מה7, . ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מתטּמא הּטהֹור אף האבן, ׁשּתחת ּומֹוׁשב מרּכב מטּמא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּזב
ׁשאין ּפי על אף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמן

ׁשם הּמדרס8הּזב מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמטּמא

רּבֹו‚. ׁשּיּנּׂשא עד הּמׁשּכב את מטּמא הּזב על9אין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב. על אֹו הּמֹוׁשב על אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשּכב
רּבֹו ׁשּיּנּׂשא עד הּמדרס מחמת מתטּמא אינֹו הּזב מדרס ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻעל

מעּוטֹו נּׂשא אם אבל נגע10עליו. ולא הֹואיל זה11, הרי - ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
הּמׁשּכב על טמא מקצת ּכיצד? על12טהֹור. הּטהֹור ּומקצת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

מׁשּכב מקצתֹו13אֹותֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ
הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹורין. אֹו14עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

הּטהֹור וכן ּכּלֹו. הּמרּכב אֹו ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב
ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב מקצת אּלא .15נּׂשא ְִִֶַָָָָ
לארּכן„. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה 16זב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מהן אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאים, מּנחין17- היּו . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן18לרחּבן אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, -19. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

נתהּפ ׁשּמא טמאים, ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן 20ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם
על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעּׂשּויים
מּׁשּום טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, על וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים,

עמד21מׁשּכב עליו. רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
הּׁשני על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָעל

טמאין ׁשניהן -22. ְְִֵֵֶ
ארּבע‰. ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה ּגּבי על יֹוׁשב ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהיה

על לעמד יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻרגלי
.23ׁשלׁש ָ

.Âּבהמה ּגּבי על רֹוכב ארּבע24היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
על לעמד יכֹולה ׁשהּבהמה מּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻרגליה

אין ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת מּמׁשׁשלׁש, ;25ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
יֹודעים אנּו ואין מסּיע להיֹות ראּויה אחת וכל אי26והֹואיל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

לא הרי - עליה נׁשענת היתה ׁשּלא היא רגל זֹו ואי יד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזֹו
טהֹורֹות ּכּלן ּולפיכ מהן, ּבאחת טמאה לפיכ,27החזקה . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻ

ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה ידי ׁשּתי ּתחת אחד מׁשּכב היה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאם
נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא, זה הרי - ורגלּה ידּה ּתחת אֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרגליה
ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין זה, מׁשּכב על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּזב

.Êהּבד ּבית קֹורת על הּטמא ׁשּבעקל28יׁשב הּכלים ּכל -29 ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּקֹורה ּתחת רצּוצים הם ׁשהרי על30טמאים, יׁשב אם אבל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הּמכּבש31מכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי - ּכֹובס 32ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטהֹורים,

להכניס33רגליו אדם ירצה ׁשאם ׁשּתחּתיו; הּכלים על לא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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א.5) בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם הוא עליו.6)"דרס" שרכב או ששכב שישב, הכלי פרק7)את שם כהנים תורת
"מפי מגדירה ולפיכך היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב כאילו לדונה גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג

שם).8)השמועה". כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא שאינו לומר, תטעה גופו.9)שלא מיעוט10)רוב
הטהור. של או הטמא של המשכב.11)הגוף ובין הטהור בין או המשכב בין הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם כלומר,

הזב.12) לבין בינו מפסיקה הזב13)שאבן שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא הזב. בו נגע שלא שכזה משכב על
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי עליו, ויוצאת14)נישא לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה

במיעוטו. אחרים) (לטמא על.15)ממנו לרוחבן.16)חסר: שוכב גופו.17)והוא רוחב כל תומך ספסל כל והוא18)שהרי
לאורכן. ספסל.19)שוכב כל על מונח מגופו החמישי חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס גופו רוחב ואף20)אם

ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן, כשעת הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות מאבות י"ח בפרק שפסק פי על
אחד". כל על רובו "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה ונעשו21)להתהפך הזב מגע משום מיטמאים אבל

הטומאה. אב ונעשה משכב משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה שמעון22)ראשון רבי כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם
בין ומשמע סתם "טמאים" כאן פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו ורבינו טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר,

רחוקים. ובין דומה23)קרובים זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק הזב. של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
דעת נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה רחוקים משכבות שני על עומד לדין

שם. הראב"ד השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון סוס24)רבי בין שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס בין
צג,25)לחמור. שבת במסכת אמרו זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב דומה זה ואין כמסייע. נידונה רגל וכל

עיון.26)א. וצריך מסייע. משום ופירשו הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מפני מטהרים שאנו משמע מלשונו
שכולן27) מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן אבל התערובת, מפני או הספק מפני כולם מטמאים היינו טומאה הוחזקה אילמלי

שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל נימוקים, שני כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו בלבד. מסייע הן
ממש]. בו שאין מסייע היא כבידה.28)רגל קורה של לחץ ידי על שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת סל29)מעבדה

שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים מפרשים ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה כעין קלוע נצרים של
שמן. קצת נפלט הקורה לחיצת ידי ועל שמנם מיטב עליהם.30)מהם נישא ליישר31)והזב כדי הבגדים, על הכובס שנותן

קמטיהם. הלוח32)את על ישב לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על לוח מניח שהכובס מפרש, משנה הכסף
לבגדים. ביותר מהודק אינו עצמו והלוח הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על המכבש.33)אלא רגלי

              
  

הּמכּבׁש ּובין הּמכּבׁש ׁשּתחת הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָסּכין
קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס, -ְִִֶַַַָ

.Áׁשּדרס אֹו34זב למֹוׁשב אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא ּכלי על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
- ּבֹו נגע ולא הֹואיל למׁשּכב, ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלמרּכב,
ּבכלי מלאכּתנּו ונעּׂשה עמד לֹו: אֹומרים ׁשהרי טהֹור; זה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהרי

סאה ּכפה ּכיצד? ערבה35זה. ּכפה עליה, עליה,36ויׁשב ויׁשב ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב הרי37אֹו - ּבהן וכּיֹוצא ספינה ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לא ליׁשיבה, המיחד - עליו יׁשב אׁשר ׁשּנאמר: טהֹורים. ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּלּו
נעּׂשה לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאֹומרים
לּה ׁשעֹוּׂשה מלאכּתֹו עם ליׁשיבה מׁשּמׁש הּכלי היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָליׁשיבה.

הרדיד ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמא זה הרי 40והּטּלית39והחלּוק38- ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נעּׂשה42והחמת41והּתרמל לא מהן אחד ׁשּכל ּפי על אף , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מלאכּתֹו. עם הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי - למׁשּכב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּתחּלה
ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל הּכלים43וכן ּכל אבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹ

ּכלי זה ואי ּבמדרס. מּטּמאין ׁשאין וכלים ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּטּמאין
לרכיבה. ראּוי זה ואי לׁשכיבה, ראּוי זה ואי ליׁשיבה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָראּוי

 
את‡. האדם הסיט ׁשאם זה, ספר ּבתחּלת ּבארנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכבר

אבל נֹוּׂשא; מּׁשּום נטמא - ּבמּׂשא מטּמאה ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהּטמאה
נטמא. לא - האדם את הּטמאה הסיטה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻאם

.את ּתסיט ׁשאם טמאה, ּכּלן הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻאין
הּזב אּלא אֹותן, ּתטּמא הּטהֹור הּכלי את אֹו הּטהֹור ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם
מצינּו ׁשּלא ּבּזב היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד. חבריו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאֹו
טמאין. - הּטהֹורין את הסיט ׁשאם הּתֹורה, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמֹותּה

ה אֹוּכיצד? טהֹור ואדם הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה יתה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקצה את הּזב והניד קצתּה, על חרס, ּכלי אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלים,
ּבהן ׁשּנגע ּכמי זה הרי - הּזב מחמת ונתנדנדּו הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשני,
לֹומר, צרי ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ונעּׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻּוטמאין
ואחד ׁשּטּמאן. - הּכלים את אֹו האדם את הּזב נּׂשא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאם
למדּת, הּנה האּלּו. הּדברים ּבכל ויֹולדת נּדה וזבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָזב
זב; נֹוּׂשא מּׁשּום נטמא - הּזב את ׁשהסיט הּטהֹור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם
ּכלי אפּלּו ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּזב
ּבהן. נגע ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשהנדת מּפני טמאין, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחרס

הּמּקף‚. חרס ּבכלי נגע ׁשאם מּמּגעֹו: הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻחמר
חרס ּכלי וכן טּמאהּו. - הסיטֹו ואם טהֹור, - ּפתיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָצמיד
אלּפסין ּכמֹו ּפה, לֹו נעּׂשה לא ועדין ּככּדּור נבּוב ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף טמאים, - הּזב הסיטן אם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאירנּיֹות,
ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד הּמּקף חרס ּככלי הן ׁשהרי הּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבאהל
הּבלּועה וטּבעת העץ ּבתֹו ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָסתּום.

נטמאּו - הּלבנה אֹו העץ את הּזב והסיט הּלבנה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבתֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבתֹוכן. הּבלּועים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכלים

ולא„. הֹואיל חרס, ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
הּנּדה ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאיברים. מטּמאין ּבּה ְְְְִִֵֵַַָָוכּיֹוצא
ּבקצה‰. והֹוציא והסיט קמטֹו, ּבתֹו אחּוז קנה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻזב

אׁשר וכל ׁשּנאמר: טהֹורין. הן הרי - ּכלי אֹו אדם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקנה
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבּמים. ׁשטף לא וידיו הּזב ּבֹו ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹיּגע
נגיעה ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּכתּוב
הּגלּוי ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו - ּנגיעה מה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָלֹומר:
לא ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף הּנגיעה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאצל
והסיט טהֹור ׁשל ּבקמטֹו הּקנה היה הּסתרים. ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיסיט
אֹותּה, ּכנֹוּׂשא הּטמאה את ׁשהּמסיט טמא; - הּזב את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבֹו
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, - הּסתרים ּבבית ׁשהּנֹוּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם

טמא. - הּסתרים ּבבית הּמסיט ּכ זה, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָספר
.Âּבכף למרּכב אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּזב

ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ּככלים הן הרי - הּזב ּכרע ּכנגּדֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנּיה
ׁשהרי אב, ונעּׂשּו מׁשּכב מּׁשּום טמאין - הן ּכרעּו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָהסיטן;
הּכלים ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ּוכאּלּו הּזב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנּׂשאּו
הּזב ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין אדם, אֹו ּומׁשקין אכלין ְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן -ְְִָָֻֻ
.Êׁשהן ּבזמן הּנסר על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּזב

ׁשאין האילן והּוא רע, ׁשּכחֹו ּבאילן ׁשעלּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמחּגירין,
רע, ׁשּכחּה ּבסּכה ׁשעלּו אֹו הּקב, רבע לחק ּכדי עּקרֹו ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻּבעבי
ּבסּלם ׁשעלּו אֹו ּבֹו, ּתזּוז אֹותּה ודֹוחק ּבּה ׁשּנחּבא ְְְְֵֶֶֶָָָָָָֻוהּוא
הּקֹורה ועל הּכבׁש על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמצרי
מּפני טמא, זה הרי - ּבטיט מחּברין ׁשאינן ּבזמן הּדלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻועל
ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב הסיט ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
ּבאדם, להסיט יכֹולה ׁשאינּה גדֹולה ּבספינה יׁשבּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָאבל
ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינם ּבזמן הּספסל על אֹו הּנסר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאֹו
ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ּובסּכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּבאילן
מּצד עלּו אפּלּו ּבטיט, ׁשּמחּברים ּובדלת ּובקֹורה ּבכבׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻאֹו

טהֹור. זה הרי - ֲֵֶֶָָאחד
.Áאֹו הּדלת את מגיפין ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו וטהֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזב

- ּפֹותח ואחד מגיף אחד היה טהֹור. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפֹותחין
את העלה הּטמא אם הּבֹור: מן זה את זה העלּו ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנטמא.
את העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשאֹו, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא
.Ëמֹוׁש זה היה אם ּבחבלים, מפׁשילין ׁשהיּו וטהֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָזב

ּבין ּבעֹומדין ּבין אֹורגין, היּו נטמא. - איל מֹוׁש וזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אינו34) כך לשם נעשה לא אם למשכב הראוי דבר שאפילו והדגשה, ביאור הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא
משכב. משום וקטניות.35)מטמא תבואה בו למדוד מיוחד בצק.36)כלי בה ללוש דק.38)מפרש.37)עשוייה בגד

באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג פרק סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו
פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את נשאו מלשון אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף של נוצה שהעביר

מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה שרוולים.39)זה, עם שלנו.40)בגד מצוה של טליתות ילקוט41)כמו
עליו. שוכב הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה) מששה אחד (הקב קבים חמשה מחזיק שבעה42)גדול מחזיק ילקוט

ואילך.43)קבים. כב מפרק
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הּמכּבׁש ּובין הּמכּבׁש ׁשּתחת הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָסּכין
קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס, -ְִִֶַַַָ

.Áׁשּדרס אֹו34זב למֹוׁשב אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא ּכלי על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
- ּבֹו נגע ולא הֹואיל למׁשּכב, ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלמרּכב,
ּבכלי מלאכּתנּו ונעּׂשה עמד לֹו: אֹומרים ׁשהרי טהֹור; זה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהרי

סאה ּכפה ּכיצד? ערבה35זה. ּכפה עליה, עליה,36ויׁשב ויׁשב ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב הרי37אֹו - ּבהן וכּיֹוצא ספינה ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לא ליׁשיבה, המיחד - עליו יׁשב אׁשר ׁשּנאמר: טהֹורים. ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּלּו
נעּׂשה לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאֹומרים
לּה ׁשעֹוּׂשה מלאכּתֹו עם ליׁשיבה מׁשּמׁש הּכלי היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָליׁשיבה.

הרדיד ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמא זה הרי 40והּטּלית39והחלּוק38- ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נעּׂשה42והחמת41והּתרמל לא מהן אחד ׁשּכל ּפי על אף , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מלאכּתֹו. עם הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי - למׁשּכב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּתחּלה
ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל הּכלים43וכן ּכל אבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹ

ּכלי זה ואי ּבמדרס. מּטּמאין ׁשאין וכלים ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּטּמאין
לרכיבה. ראּוי זה ואי לׁשכיבה, ראּוי זה ואי ליׁשיבה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָראּוי

 
את‡. האדם הסיט ׁשאם זה, ספר ּבתחּלת ּבארנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכבר

אבל נֹוּׂשא; מּׁשּום נטמא - ּבמּׂשא מטּמאה ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהּטמאה
נטמא. לא - האדם את הּטמאה הסיטה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻאם

.את ּתסיט ׁשאם טמאה, ּכּלן הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻאין
הּזב אּלא אֹותן, ּתטּמא הּטהֹור הּכלי את אֹו הּטהֹור ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם
מצינּו ׁשּלא ּבּזב היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד. חבריו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאֹו
טמאין. - הּטהֹורין את הסיט ׁשאם הּתֹורה, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמֹותּה

ה אֹוּכיצד? טהֹור ואדם הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה יתה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקצה את הּזב והניד קצתּה, על חרס, ּכלי אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלים,
ּבהן ׁשּנגע ּכמי זה הרי - הּזב מחמת ונתנדנדּו הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשני,
לֹומר, צרי ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ונעּׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻּוטמאין
ואחד ׁשּטּמאן. - הּכלים את אֹו האדם את הּזב נּׂשא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאם
למדּת, הּנה האּלּו. הּדברים ּבכל ויֹולדת נּדה וזבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָזב
זב; נֹוּׂשא מּׁשּום נטמא - הּזב את ׁשהסיט הּטהֹור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם
ּכלי אפּלּו ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּזב
ּבהן. נגע ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשהנדת מּפני טמאין, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחרס

הּמּקף‚. חרס ּבכלי נגע ׁשאם מּמּגעֹו: הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻחמר
חרס ּכלי וכן טּמאהּו. - הסיטֹו ואם טהֹור, - ּפתיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָצמיד
אלּפסין ּכמֹו ּפה, לֹו נעּׂשה לא ועדין ּככּדּור נבּוב ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף טמאים, - הּזב הסיטן אם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאירנּיֹות,
ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד הּמּקף חרס ּככלי הן ׁשהרי הּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבאהל
הּבלּועה וטּבעת העץ ּבתֹו ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָסתּום.

נטמאּו - הּלבנה אֹו העץ את הּזב והסיט הּלבנה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבתֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבתֹוכן. הּבלּועים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכלים

ולא„. הֹואיל חרס, ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
הּנּדה ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאיברים. מטּמאין ּבּה ְְְְִִֵֵַַָָוכּיֹוצא
ּבקצה‰. והֹוציא והסיט קמטֹו, ּבתֹו אחּוז קנה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻזב

אׁשר וכל ׁשּנאמר: טהֹורין. הן הרי - ּכלי אֹו אדם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקנה
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבּמים. ׁשטף לא וידיו הּזב ּבֹו ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹיּגע
נגיעה ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּכתּוב
הּגלּוי ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו - ּנגיעה מה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָלֹומר:
לא ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף הּנגיעה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאצל
והסיט טהֹור ׁשל ּבקמטֹו הּקנה היה הּסתרים. ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיסיט
אֹותּה, ּכנֹוּׂשא הּטמאה את ׁשהּמסיט טמא; - הּזב את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבֹו
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, - הּסתרים ּבבית ׁשהּנֹוּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם

טמא. - הּסתרים ּבבית הּמסיט ּכ זה, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָספר
.Âּבכף למרּכב אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּזב

ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ּככלים הן הרי - הּזב ּכרע ּכנגּדֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנּיה
ׁשהרי אב, ונעּׂשּו מׁשּכב מּׁשּום טמאין - הן ּכרעּו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָהסיטן;
הּכלים ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ּוכאּלּו הּזב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנּׂשאּו
הּזב ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין אדם, אֹו ּומׁשקין אכלין ְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן -ְְִָָֻֻ
.Êׁשהן ּבזמן הּנסר על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּזב

ׁשאין האילן והּוא רע, ׁשּכחֹו ּבאילן ׁשעלּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמחּגירין,
רע, ׁשּכחּה ּבסּכה ׁשעלּו אֹו הּקב, רבע לחק ּכדי עּקרֹו ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻּבעבי
ּבסּלם ׁשעלּו אֹו ּבֹו, ּתזּוז אֹותּה ודֹוחק ּבּה ׁשּנחּבא ְְְְֵֶֶֶָָָָָָֻוהּוא
הּקֹורה ועל הּכבׁש על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמצרי
מּפני טמא, זה הרי - ּבטיט מחּברין ׁשאינן ּבזמן הּדלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻועל
ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב הסיט ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
ּבאדם, להסיט יכֹולה ׁשאינּה גדֹולה ּבספינה יׁשבּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָאבל
ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינם ּבזמן הּספסל על אֹו הּנסר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאֹו
ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ּובסּכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּבאילן
מּצד עלּו אפּלּו ּבטיט, ׁשּמחּברים ּובדלת ּובקֹורה ּבכבׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻאֹו

טהֹור. זה הרי - ֲֵֶֶָָאחד
.Áאֹו הּדלת את מגיפין ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו וטהֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזב

- ּפֹותח ואחד מגיף אחד היה טהֹור. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפֹותחין
את העלה הּטמא אם הּבֹור: מן זה את זה העלּו ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנטמא.
את העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשאֹו, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא
.Ëמֹוׁש זה היה אם ּבחבלים, מפׁשילין ׁשהיּו וטהֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָזב

ּבין ּבעֹומדין ּבין אֹורגין, היּו נטמא. - איל מֹוׁש וזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אינו34) כך לשם נעשה לא אם למשכב הראוי דבר שאפילו והדגשה, ביאור הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא
משכב. משום וקטניות.35)מטמא תבואה בו למדוד מיוחד בצק.36)כלי בה ללוש דק.38)מפרש.37)עשוייה בגד

באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג פרק סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו
פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את נשאו מלשון אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף של נוצה שהעביר

מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה שרוולים.39)זה, עם שלנו.40)בגד מצוה של טליתות ילקוט41)כמו
עליו. שוכב הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה) מששה אחד (הקב קבים חמשה מחזיק שבעה42)גדול מחזיק ילקוט

ואילך.43)קבים. כב מפרק
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ּבזמן טֹוענין: אֹו החמֹור מן ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִַַּביֹוׁשבין,
טהֹור. - קל מּׂשֹוי היה ואם טמא; זה הרי - ּכבד ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּמּׂשאן

.Èאת ׁשהּכה וזב טהֹור, זה הרי - הּזב את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָטהֹור
נֹופל, הּטמא והרי - הּטהֹור יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּטהֹור
טמאין. הּטהֹור ּבגדי אף ּולפיכ עליו. נׁשען ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָונמצא

.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
מן למעלה ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
על אף הּזב, מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח הּטהֹור אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּטהֹור
טמא. זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא קֹורה אֹו אבן ּביניהן ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור על ׁשּנּׂשאּו הּזב חּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
עצמֹו מהם אחד ּכל נּׂשא ּוכאּלּו טמא, זה הרי - הּזב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
והּׂשער הּצּפרנים הּׁשּנים החּבּורים: הם ואּלּו חברֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשל

מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה לי, ויראה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻׁשּלהן.

 
היה‡. אם ּבמסמרים: מסּמר אֹו ּבארץ מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻֻּדבר

ּכלי הניד ׁשהּקיׁש ּובעת הּזב, עליו והּקיׁש וחזק, יפה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
אּלּו הרי - ׁשהּפילן אֹו הּכאתֹו מּכח ּומׁשקין אכלין ְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
והּקיׁש מתנדנד, אּלא וחזק יפה ּכחֹו היה לא ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹטהֹורים;
אכלים אֹו ּכלים הּכאתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, ְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹעליו
נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי הסיטן, ּוכאּלּו טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּומׁשקין
- הרעדה מּכח טמא; - הּסטֹו מּכח ׁשּנפל ּכל הּכלל: ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹזה
סּלם על אֹו רע, ׁשּכחן סּכה אֹו אילן על הּקיׁש ּכיצד? ִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻטהֹור.
ׁשאינם וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמצרי
והּמׁשֹוט, הּמנעּול על הּנגר על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻמחּברים
הנידן אפּלּו ּכלים, אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ׁשהּקיׁש ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָָָּובׁשעה
אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאים. אּלּו הרי - נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָֹולא
על אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן סּכה ְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻעל
הּתּנּור, על אֹו הּמריׁש, על אֹו ּבטיט, המחּברין קֹורה אֹו ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻּדלת
הּפילן אפּלּו ּומׁשקין, אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָּובׁשעה

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵַֹ
.ונפל הּתּנּור על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּתּנּור

מן חרס היה ואם טהֹור. זה הרי - ּתרּומה היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר,
טמא. זה הרי - חּלין היה אפּלּו ׁשּנפל, ּבּכּכר מדּבק ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור

ּומׁשקין‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאין
ּומׁשקין אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו מהן, למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
אּלּו הרי - ּבהן נגע ולא הֹואיל ניר, אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
האכלים את אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטהֹורין.

הר - טהֹורין.והּמׁשקין אּלּו י ְְְֲִִֵֵַַ
להמיט„. היכֹולה קטּנה ּבספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּזב

על אף ּבהמה, ּגּבי על ׁשרכבּו אֹו ּבאסּדא, אֹו אחד, ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאדם
טמאים הּטהֹור ּבגדי הרי - ּבזה זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּפי
נּדה וכן עליהן. הּזב דרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמדרס,
מּכּפה חּוץ מדרס, טמאין ּבגדים - ּבמּטה הּטהֹור עם ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּיׁשבה
טהֹורין. ׁשּבּספינה הּנס ׁשּבראׁש הּבגדים וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבראׁשּה.

וכּיֹוצא‰. זב אֹו ּבתֹוכם ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּברחים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנדחק
ּברחים אמרּו? רחים זה ּבאי מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ודֹוחפין ּכאן העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמנדנדין
ׁשּמא ּבספק, זֹו ׁשּטמאה הּוא, ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻאֹותֹו

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָנעקר

ה'תשע"א כסלו י"ט שישי יום

 
הארץ‡. ּבתֹורה1עם ויׁשנֹו יּׂשראל ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לטהרֹות2ּובמצֹות מדרס ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי -3. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
נגע ואם טמאין. הן הרי - ּומׁשקין ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָואם

מאוירֹו חרס על4ּבכלי הּתרּומה את וּׂשֹורפין טּמאהּו. - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבספק ׁשּטמאתן ּפי על אף על5מּגען, נאמנין ואינן . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

וטמאֹות.6הּטהרֹות טהרֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
ׁשּיקּבל עד הּטהרֹות על נאמן ואינֹו זֹו ּבחזקה הּוא ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולעֹולם

חברּות ּדברי עליו?7עליו ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּבהן יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות נזהר יטּמא8ׁשּיהא ׁשּלא ּובטהרֹות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

הארץ9אֹותם מעם יּקח וׁשּלא ּובטהרתן, ידים ּבנטילת ויּזהר , ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לח אצלֹו10ּדבר יתארח ולא ּבכסּותֹו11, אצלֹו יארחֹו ולא ,12. ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹ

.אין - מהן אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. ּביתֹו13מקּבלין ּבתֹו -14ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֵֶַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משנה1) ב פרק לדמאי בפירושו (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים" עצמם את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
הארץ". "עם להם וקראו שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה ריקים מאנשים מתרחקים והיו המצוות2)ג) כל מקיים

הארץ. עמי עליהן שנחשדו אותן חולין3)אפילו מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם "בגדי שנינו: ב יח, בחגיגה
נידה. אשתו עליהם ישבה שמא נימקו: ב לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף למעלה4)שנטמאו, (ראה מתוכו כלומר,
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו, לא בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח שורפים5)פרק שאין בידינו וכלל

ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות במסכת הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו או שנפסלו וקדשים תרומה
ישבה שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ עם בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה את שורפים

נידה. אשתו נטמאו.6)עליהם שלא בהם.7)לומר נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים בכל לצורך.8)להיזהר שלא9)שלא
טמא. כשהוא בהן עם10)יגע ונאמן טומאה. מקבל אינו מעולם הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל שהוכשר

השמיט ורבינו ויבש לח הארץ לעם ימכור שלא שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו לא אלו שפירות לומר הארץ
ו פרק (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין טומאה לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה מפני זה דין

אוכליםמשנה טומאת מהלכות ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה משנה היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
ט. ויטמאהו.11)הלכה בבגדיו או בו יגע למעלה.12)שמא כאמור נידה, אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

חבירות.13) לרמות.14)מנהגי שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים אינם החוץ מן שאנשים במקום

              
  

וטהרה; טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו ְְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין
אֹותֹו מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹואם
לטהרת ּתחּלה אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ְְְְְְְֳִִִַַַַַָָָואחר

לטהרֹות15הּידים אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר אמר:16, ואם . ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ
הּידים לטהרת אּלא מקּבל קּבל17איני אֹותֹו. מקּבלין - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף - לּידים ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹלטהרֹות
לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ׁשּילמד18ּכׁשּמקּבלין עד יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָ

ּדברי מּׁשּיקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות; רגיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ּפי על ואף החברים, ּכל ּכׁשאר הּטהרֹות, ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָונאמן

חכם. ּתלמיד ְִֵֶַָָׁשאינֹו
ואינן‚. נאמנין טהרה, ּבחזקת הן הרי חכמים ְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

נהגּו הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב אבל חברּות. ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
סלסּול אפּלּו19ּכהנים טהרֹות מֹוסרין יהּו ׁשּלא ּבעצמן, ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָֹֹ

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתלמידי
ּביׁשיבה20זקן„. קּבל21ויֹוׁשב ׁשּכבר לקּבל, צרי אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשּיׁשב .22ּבׁשעה ְֶַָָָ
חברים.‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי - חברּות ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהמקּבל

ׁשהּוא מּפני ׁשלׁשה, ּבפני לקּבל צריכין אינן ביתֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּובניו
ביתֹו ּובני ּובניו חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמלּמדן
ּובני ּובניו אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר. הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָועבדיו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים ּבחזקת .23ביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
.Âׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
הארץ,24ּכבּתחּלה לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר אׁשת אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
ּכבּתחּלה .25חברּות ְְֲִֵַָ

.Êטהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם
ּבזמן נטמאּו, ׁשּלא וּדאי יֹודע אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה

אחרים ּבהן ּכמּקדם26ׁשּנתעּסקּו אסּורֹות הן הרי ואם27- ; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לֹו מּתרֹות הן הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו ואסּורֹות28הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֻ

אדם טהרה29לכל ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו על החבר ונׁשאל . ְְְֳֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין .30לעצמֹו, ְְְְְִֵַָ

.Áגּבאי ׁשּנעּׂשה מֹוכסן31חבר אֹו 32לּמל- ּבהן וכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּככל הּוא הרי - הרעים מּמעּׂשיו ּפרׁש מחברּותֹו. אֹותֹו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּדֹוחין
ּכבּתחּלה חברּות ּדברי לקּבל וצרי .33אדם, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

.Ëאחד לדבר ונחׁשד חברּות ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעם
נחׁשד - לחמּור החׁשּוד וכל דבר. לאֹותֹו אּלא חׁשּוד אינֹו -ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

לחמּור. נחׁשד לא - לּקל הּקל; ְֶֶַַַַַָָֹעל
.Èׁשּנחׁשד טמאין34חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיּודע עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
גמּורה ּבתׁשּובה .35ׁשחזר ְְִֶַָָָ

.‡Èחּלין לׁשם ׁשּמכרן הּתרּומה על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהחׁשּוד
חׁשּו זה הרי ּתֹורה- ׁשל ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על ד ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אין הּטמאין והאכלין סֹופרים, ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי -ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מּדבריהן אּלא אחרים החׁשּוד36מטּמאין וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

חזקה לאחרים. ּבֹו ולדּון לאחרים ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעל
אחרים. ּבֹו ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָהיא,

  
ּפרת‡. טהרת על הן נאמנים הארץ ׁשעּמי ּבארנּו, ְְֱֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכבר

על הן נאמנים וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה מּפני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהחּטאת.
זה הרי - הּוא טהֹור אמר: אם נסכים. ׁשל וׁשמן יין ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטהרת
על הן נאמנים וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו מּפני טהרה. ְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבחזקת
מטהרין העם ׁשּכל מּפני והּבּדים, הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּתרּומה
הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. וׁשמנם יינם לעּׂשֹות ּכדי ּוכליהן ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעצמן

נאמנים. אינן - ְֱִִֵֶַַָָוהּבּדים
.ּתרּומה ׁשל ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכהן

עם הּניחּה טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
אף מּמּנּו, יקּבלּנה - לֹו והביאּה הּבאה ּגת עד אצלֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
עליהם גזרּו ׁשּלא אׁשּתקד; ׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

והּבּדים. הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְִִִַַַַָֻטמאה
העם‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה גּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ּכּמה ׁשּׁשהה ּפי על אף לּכהן, מּיד הּמפּתח את והֹולי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלדר
ּבפניו ּופֹותח ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹימים
- ּכן עּׂשה לא ואם ּבטהרה. ּתרּומה ונֹוטל ודֹור ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָֹּומטּבילֹו
ׁשאינן וענבים זיתים אּלא הארץ מעם ּתרּומה יּטל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

טמאה. מקּבלין ׁשאינן ְְְְִִֵֶַָָָֻֻמכׁשרין,
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התרומה.15) את ופוסלות לטומאה שניות הן ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו טהרותיו16)שיטול כל להחזיק
חברים. של שלם.17)כטהרות דבר השאיר לא הרי נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין אכילת שעיקר מפני

שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד דבר שייר שאם למעלה שאמרנו התרגל18)ומה שטרם מפני עליו סומכים אין
כהלכה. יתירה.19)לשמור חכם.20)מעלה תורה.21)תלמיד חכמי קיבל22)בישיבת שלא לישיבה אדם מכניסים שאין

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו ולפיכך חבירות דברי זהירים23)עליו שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול
לקבל24)בטהרות. צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה" הגירסה ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, "הרי25)דברי זו: הלכה מסתיימת ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה כאן גם
ועבדיו. ובניו שמת חבר באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן נטמאו.26)הן שלא דבריכם על סומך והוא חברים יכול27)לא אינו

עליהם. נאמן.28)לסמוך חבירות.29)לעצמו דברי שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן את30)אינו שיטהר
מסים.31)הטמא. מכס.32)לגבות אדם".33)גובה ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו פירש לומר, מדמה34)"חזרו רבינו

כשר. שהוא ואמר טריפה בשר שמכר טבח לדין אותו35)זה מכירים שאין למקום "שילך גמורה: תשובה היא מה מבאר שם רבינו
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או חשוב בדבר אבידה ונעשו36)ויחזיר הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו

התורה. מן ומשקים אוכלים מטמאים ראשונים וכלים אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה ראשון



עט               
  

וטהרה; טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו ְְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין
אֹותֹו מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹואם
לטהרת ּתחּלה אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ְְְְְְְֳִִִַַַַַָָָואחר

לטהרֹות15הּידים אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר אמר:16, ואם . ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ
הּידים לטהרת אּלא מקּבל קּבל17איני אֹותֹו. מקּבלין - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף - לּידים ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹלטהרֹות
לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ׁשּילמד18ּכׁשּמקּבלין עד יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָ

ּדברי מּׁשּיקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות; רגיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ּפי על ואף החברים, ּכל ּכׁשאר הּטהרֹות, ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָונאמן

חכם. ּתלמיד ְִֵֶַָָׁשאינֹו
ואינן‚. נאמנין טהרה, ּבחזקת הן הרי חכמים ְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

נהגּו הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב אבל חברּות. ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
סלסּול אפּלּו19ּכהנים טהרֹות מֹוסרין יהּו ׁשּלא ּבעצמן, ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָֹֹ

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתלמידי
ּביׁשיבה20זקן„. קּבל21ויֹוׁשב ׁשּכבר לקּבל, צרי אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשּיׁשב .22ּבׁשעה ְֶַָָָ
חברים.‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי - חברּות ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהמקּבל

ׁשהּוא מּפני ׁשלׁשה, ּבפני לקּבל צריכין אינן ביתֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּובניו
ביתֹו ּובני ּובניו חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמלּמדן
ּובני ּובניו אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר. הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָועבדיו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים ּבחזקת .23ביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
.Âׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
הארץ,24ּכבּתחּלה לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר אׁשת אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
ּכבּתחּלה .25חברּות ְְֲִֵַָ

.Êטהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם
ּבזמן נטמאּו, ׁשּלא וּדאי יֹודע אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה

אחרים ּבהן ּכמּקדם26ׁשּנתעּסקּו אסּורֹות הן הרי ואם27- ; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לֹו מּתרֹות הן הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו ואסּורֹות28הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֻ

אדם טהרה29לכל ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו על החבר ונׁשאל . ְְְֳֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין .30לעצמֹו, ְְְְְִֵַָ

.Áגּבאי ׁשּנעּׂשה מֹוכסן31חבר אֹו 32לּמל- ּבהן וכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּככל הּוא הרי - הרעים מּמעּׂשיו ּפרׁש מחברּותֹו. אֹותֹו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּדֹוחין
ּכבּתחּלה חברּות ּדברי לקּבל וצרי .33אדם, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

.Ëאחד לדבר ונחׁשד חברּות ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעם
נחׁשד - לחמּור החׁשּוד וכל דבר. לאֹותֹו אּלא חׁשּוד אינֹו -ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

לחמּור. נחׁשד לא - לּקל הּקל; ְֶֶַַַַַָָֹעל
.Èׁשּנחׁשד טמאין34חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיּודע עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
גמּורה ּבתׁשּובה .35ׁשחזר ְְִֶַָָָ

.‡Èחּלין לׁשם ׁשּמכרן הּתרּומה על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהחׁשּוד
חׁשּו זה הרי ּתֹורה- ׁשל ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על ד ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אין הּטמאין והאכלין סֹופרים, ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי -ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מּדבריהן אּלא אחרים החׁשּוד36מטּמאין וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

חזקה לאחרים. ּבֹו ולדּון לאחרים ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעל
אחרים. ּבֹו ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָהיא,

  
ּפרת‡. טהרת על הן נאמנים הארץ ׁשעּמי ּבארנּו, ְְֱֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכבר

על הן נאמנים וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה מּפני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהחּטאת.
זה הרי - הּוא טהֹור אמר: אם נסכים. ׁשל וׁשמן יין ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטהרת
על הן נאמנים וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו מּפני טהרה. ְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבחזקת
מטהרין העם ׁשּכל מּפני והּבּדים, הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּתרּומה
הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. וׁשמנם יינם לעּׂשֹות ּכדי ּוכליהן ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעצמן

נאמנים. אינן - ְֱִִֵֶַַָָוהּבּדים
.ּתרּומה ׁשל ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכהן

עם הּניחּה טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
אף מּמּנּו, יקּבלּנה - לֹו והביאּה הּבאה ּגת עד אצלֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
עליהם גזרּו ׁשּלא אׁשּתקד; ׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

והּבּדים. הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְִִִַַַַָֻטמאה
העם‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה גּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ּכּמה ׁשּׁשהה ּפי על אף לּכהן, מּיד הּמפּתח את והֹולי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלדר
ּבפניו ּופֹותח ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹימים
- ּכן עּׂשה לא ואם ּבטהרה. ּתרּומה ונֹוטל ודֹור ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָֹּומטּבילֹו
ׁשאינן וענבים זיתים אּלא הארץ מעם ּתרּומה יּטל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

טמאה. מקּבלין ׁשאינן ְְְְִִֵֶַָָָֻֻמכׁשרין,
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התרומה.15) את ופוסלות לטומאה שניות הן ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו טהרותיו16)שיטול כל להחזיק
חברים. של שלם.17)כטהרות דבר השאיר לא הרי נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין אכילת שעיקר מפני

שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד דבר שייר שאם למעלה שאמרנו התרגל18)ומה שטרם מפני עליו סומכים אין
כהלכה. יתירה.19)לשמור חכם.20)מעלה תורה.21)תלמיד חכמי קיבל22)בישיבת שלא לישיבה אדם מכניסים שאין

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו ולפיכך חבירות דברי זהירים23)עליו שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול
לקבל24)בטהרות. צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה" הגירסה ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, "הרי25)דברי זו: הלכה מסתיימת ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה כאן גם
ועבדיו. ובניו שמת חבר באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן נטמאו.26)הן שלא דבריכם על סומך והוא חברים יכול27)לא אינו

עליהם. נאמן.28)לסמוך חבירות.29)לעצמו דברי שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן את30)אינו שיטהר
מסים.31)הטמא. מכס.32)לגבות אדם".33)גובה ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו פירש לומר, מדמה34)"חזרו רבינו

כשר. שהוא ואמר טריפה בשר שמכר טבח לדין אותו35)זה מכירים שאין למקום "שילך גמורה: תשובה היא מה מבאר שם רבינו
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או חשוב בדבר אבידה ונעשו36)ויחזיר הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו

התורה. מן ומשקים אוכלים מטמאים ראשונים וכלים אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה ראשון



פ              
  

הּׁשנה„. ימֹות ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהביא
ׁשּנאמן מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש, ּבתֹוכּה הפרׁשּתי ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹואמר:
הּגּתֹות ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל
על נאמנין אינן הּתרּומה, על נאמנין הארץ ׁשעּמי ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהּבּדים,
נאמנין אין וכן לתרּומה. טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכלי

לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם ּכלי על ְְְִֵֶֶַַָָָֹלעֹולם
יֹוׁשב‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

על נאמן הּוא הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָּומׁשּמרֹו
אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו הּכלי, ְְְְֲֲֳִִִִִִֶַַַַַַָָֹטהרת
ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה נאמנים. אינן - לׁשבעים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹקדם
הריקם חרס ּכלי על נאמנים ּבירּוׁשלים אבל יּׂשראל; ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָארץ
ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם, לקדׁש טהֹור ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר
אף הּכלי, על נאמן הּוא הרי - ריקנים ּבין מלאין ּבין ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּגּסים,
ׁשהּוא ּבגדֹו, היה אפּלּו טמאין. ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ּומּפני לקדׁש. טהרה ּבחזקת הּכלי הרי - הּכלי ּבתֹו ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמדרס,
ּבירּוׁשלים. ּכבׁשֹונֹות עֹוּׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמה

.Âמן חרס; ּכלי על נאמנים - ולפנים הּמֹודיעית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָמן
- עצמּה והּמֹודיעית נאמנין. אינן - ולחּוץ ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹודיעית
ועם נכנס חבר היה ּכיצד? ּכלפנים. ּופעמים ּכלחּוץ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּפעמים
לֹומר ּבּמֹודיעית נאמן זה הרי - ּבידֹו חרס ּוכלי יֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהארץ
- יֹוצאין ׁשניהן אֹו נכנסין ׁשניהן היּו לקדׁש; טהֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

הּמֹודיעית. מן לפנים ׁשּיהא עד נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָאינֹו
.Êּובאּו הּמֹודיעית, מן לפנים והּניחן קדרֹות ׁשהביא ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָקּדר

ונכנס קדרה לקח הן: ׁשּטהֹורֹות להן אֹומר והּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקחין
ּכמֹו לתרּומה, לא אבל לקדׁש טהֹורה היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֶָָָָֹֹּבּה
זֹו הרי - לּמֹודיעית חּוץ ּבּה ויצא קדרה לקח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו;
הּקדרֹות הם ׁשהן ּפי על אף לתרּומה. ּבין לקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹטמאה
הּמֹודיעית. מן לפנים אּלא נאמן אינֹו עצמֹו, הּקּדר ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא

.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרס ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּבהן נגע ׁשּמא אֹומרים ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטהֹורין
ּפי על ואף הראׁשֹון, הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ. ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעם
על טמאה גזרּו ׁשּלא חציֹו; נלקח ּוכבר ּפתּוח ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּכבׁשן

ׁשּבּכבׁשן. ְִִֵֶַָּכלים
.Ëׁשּכל חׁשּובה, היא ּכטהֹורה ּברגל הארץ עם ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻטמאת

ּומׁשקיהן ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ּברגלים, הן חברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיּׂשראל
לרגל. ועֹולים עצמן מטהרין ׁשהּכל מּפני ּברגל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹטהֹורים
על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל ימֹות ּכל נאמנים הן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ

לטמאתן. חֹוזרין הרגל מּׁשעבר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהּתרּומה.
.Èהרי - הרגל ועבר ּבעּסתֹו והּמתחיל ּברגל חביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפֹותח

ּבֹו נגעּו ׁשהרי טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאר
ׁשהּוא ּבזמן אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעּמי

ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכחבר
.‡Èהּכלים ּכל מטּבילין היּו טֹוב יֹום ּבמֹוצאי הרגל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחר

ּבׁשעת ּברגל הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבׁשעה ּבּׁשלחן, ּתּגעּו אל להן: אֹומרים היּו ּולפיכ ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻהחג.
ּבמּגעֹו טמא יהיה ׁשּלא ּכדי רגלים, לעֹולי אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמראין
ּבלחם ונאמר ׁשמׁש, והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאחר
והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים וכל ּתמיד. לפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפנים:

ׁשּצּפּוייהן מּפני הּנחׁשת, ּומזּבח הּזהב מּמזּבח חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשמׁש,
לגּביהן. ְְִִֵֵֶַּכבטלין

.È:ׁשאמר אֹו מת, מּטמאת אני טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם
מּׁשּום אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש הערב וצרי ּבלבד, הארץ עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻטמאת
הּוא; טהֹור ואמר ּבׁשּׁשאלֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּזאה.
ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הארץ עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
הּכלים ּככל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ּומּזין הּוא, מת ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָטמא
על טמאה גזרּו ׁשּלא לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻהּנמצאים
ּבטמאת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּכלים

ְֵַהּספקֹות.

  
עם‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

ואם מדרס. ּוטמאין מת טמא טמאים אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָהארץ
אבל מת מּטמא טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָמּכירֹו
ׁשּלא עליהם יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹטמאים
הארץ. עּמי ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדעּתֹו,

.אּלּו את לי ׁשמר לֹו: ואמר הארץ עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
על הּניחן מת. מּטמא ּוטהֹורין מדרס טמאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
- הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכתפֹו

ּכליוה הּניח ּגמּורה. הארץ עם רׁשּות ׁשאינֹו טהֹורין, הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָרי
אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין. - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּובא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבּמרחץ
לעיר ׁשּנכנס ּפי על אף ּובֹורֹו, ּגּתֹו הּניח ּכן. יעּׂשה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
רׁשּות לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין, - ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּובא

ִֵֶָׁשּיּכנס.
ׁשּלא‚. טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמֹוסר

הּמפּתח. ׁשמירת אּלא לֹו ְְִֵֶַַַַַָָמסר
על„. אף עליהם, ונעל מרחץ ׁשל ּבחּלֹונֹות ּכליו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמּניח

חתם אם וכן טהֹורין. ּכליו - הארץ לעם הּמפּתח ׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפי
- מקלקל החֹותם מצא אפּלּו סימן, לֹו עּׂשה אֹו החּלֹון ְְֲִִַַַַָָָָָָָֻעל

טהֹורין. אּלּו ּכל ְֲִֵֵָהרי
מרחֹוק:‰. הּוא ויׁשב לׁשמרֹו ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל הרי - הּיֹוצאין ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבזמן
צמיד מּקף ׁשאינֹו חרס ּוכלי והּמׁשקין האכלין מן ְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבּבית
הּמּקף חרס ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל טמאין, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפתיל
ולא הּנכנסין את לא רֹואה אינֹו ואם טהֹורין; ּפתיל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹצמיד
ּכרּות אֹו ּכפּות היה אפּלּו טמא. ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ורגלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידים

.Âּכלים והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחבר
הרי - לפניו וחביתֹו וסנּדלֹו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֻֻמקּפלים
יּגע ולא ּבעליהן, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהן מּפני טהֹורין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי. ויּביט יעֹור עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי הארץ, עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.Êעליה ויׁשן עליה ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעם
ועד הּמּטה אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום

.Áּתּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים הּבית הרי - הּכלים את ּתׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלּבית
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אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים,
ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו ּתּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ׁשמר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלֹו:

טמאין. הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵַּתׁשּברם
.Ëּומצאֹו ער הּניחֹו ויצא: ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית
הּמּניח וכן טמא. ּבֹו ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע, ידיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ּבּכתל. למעלה הּתלּויין ּבאכלין אֹו בּכלי ונגעּו סּלם ְְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹֻעל

.È,ּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם אׁשת ׁשהּניחה חבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
אּלא טמא אין - ׁשּתים היּו ואפּלּו הרחים ּפסקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאפּלּו
ׁשּמא אֹומרין: ואין ולּגע, ידן את לפׁשט ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום
נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאחת

הּגבֹוהֹות. ּבּמקֹומֹות ְְְְַַָָועלתה
.‡Èעֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאי טהֹורֹות, הן הרי - ּתרּומה אפּלּו ּכּכרֹות, חזקתֹוּבצד ן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
עם אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּגע
טהֹורה. הּקדרה הרי - הּקדרה מּתחת גחלים חֹותה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהארץ

.Èׁשּבּבית ּכל - למׁשּכן הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו מלכּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּגּבאי
לא לֹומר נאמנים - ּכֹוכבים עֹובד עּמהם יׁש אם ֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹטמא.
ּדברים ּבּמה עליהן. ּכֹוכבים העֹובד ׁשאימת מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנגענּו,
הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּורים?
- נגענּו לא אבל נכנסנּו מעצמן: הן אמרּו אם אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבידם;

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין,
.‚Èמקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

(דבר) אּלא מּלבלׁש מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרגלי
האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ּבמזּמן. ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשּנֹוטלין
והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים; חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּמׁשקין
עּמהן יׁש ואם טהֹורין. - ּפתיל צמיד הּמּקפין חרס ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּוכלי

טמא. הּכל - אּׁשה אֹו ּכֹוכבים ִִֵֵַָָָֹעֹובד
.„Èלא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעּׂשּו והּגּנבים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן. מקֹום על ואפּלּו נאמנים אּלּו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכׁשּנכנסנּו

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח, ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
והלכּו ונמלכּו ּפתחּוהּו הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּבית

נכנסּו. ולא ְְְִֶָֹלהם
.ÊËּומצאֹו ּובא זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻקרּדם

נכנס טמא אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבזוית
ּונטלֹו. ְְָָלׁשם

.ÊÈאפּלּו ּבחצר, ּכלים וׁשכח ּבחצר הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
הרי - ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל צמיד מּקפֹות ֲִִִִִֵַָָָָָָָֻֻחבּיֹות

עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעּׂשה עד טמאין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו
הארץ. עם ּברׁשּות יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹטפחים,

.ÁÈעם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר
לפני הארץ עם ׁשל סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּפתחֹו
רׁשּות. זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

.ËÈזה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה גּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר
ׁשעם ּפי על אף ּבחזקתן, והן טהרֹות ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשֹוטח
חֹוׁשׁש אינֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד וכן ולּגע. ידֹו לפׁשט יכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהארץ
ּבצד זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
ּכלים החבר וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל גּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
הארץ עם ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות הּניח ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

טמאה. ּבחזקת ולּגע ידֹו את ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻלפׁשט
.Îוהחיצֹונה חבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתי

אף ּפרֹות ׁשם וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
ּכגּנב. עליו ׁשּנתּפּׂש מּפני לׁשם, מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

.‡Îּבצד הארץ ועם זה ּבצד וחבר ּבמסיפס, החלּוקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחצר
מּגעת, הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות טהרֹותיו - ְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָזה

החבר. ּברׁשּות ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶָמּפני
.Îוהל הארץ עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ּדליֹו ׁשּנפל ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָחבר

עם ּברׁשּות ׁשהּנח מּפני טמא, זה הרי - יעלּנּו ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻלהביא
אחת. ׁשעה ֶַַָָָָהארץ

.‚Îּבנֹו להֹוציא חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ עם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאׁשת
ׁשּנכנסה מּפני טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - חבר ׁשל ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹו
לׁשּתֹות וירד למּכר קדרֹותיו ׁשהכניס חבר קּדר ּברׁשּות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּדברים ּבּמה טמאֹות. והחיצֹונֹות טהֹורֹות הּפנימּיֹות הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ
ׁשהעֹוברים מּפני הרּבים, לרׁשּות סמּו ּבׁשהּניחן ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָאמּורים?
רחֹוקֹות היּו אבל הליכה; ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות נֹוגעים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָוהּׁשבים
טמאֹות, הּכל - ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי היּו אם הרּבים: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻמרׁשּות
ּבהן; ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר ׁשהּנחּו מֹוכיחין ׁשּכליו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּפני
ּבהן נגע ׁשּלא חזקתן טהֹורֹות, הּכל - ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻאין
הרי - ונכנס חנּותֹו ּפתח על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח חבר ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאדם.
ּבהן. ממׁשמׁשין והּׁשבים ׁשהעֹוברים מּפני טמאים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלּו

ה'תשע"א כסלו כ' קודש שבת

  
אּלּו1ּכהן‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו לגת ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

האר2ּבחזקתן עּמי ׁשאין ׁשהן; זה ּכהן ׁשל ּבכלים נֹוגעין ץ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
טהרֹות אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, יּׂשראל3ּבתֹו ׁשל אבל .4 ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
לׁשמר היה ּבלּבי ׁשּיאמר: עד ׁשּיּכנס5טמאֹות, הארץ עם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבּכלים. יּגע ׁשּלא ִִֵֶַַַַֹלּגת

.הרי - הארץ עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעּׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והשאיר1) הארץ מעם תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש ורבינו "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין חוששים שאין ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש הר"ש אולם הארץ, עם של בגיתו כליו

טהרה.2) בכליו.3)בחזקת לנגוע שלא וייזהר, טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ ושמרתי.5)חבר.4)עם לב שמתי
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אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים,
ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו ּתּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ׁשמר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלֹו:

טמאין. הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵַּתׁשּברם
.Ëּומצאֹו ער הּניחֹו ויצא: ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית
הּמּניח וכן טמא. ּבֹו ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע, ידיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ּבּכתל. למעלה הּתלּויין ּבאכלין אֹו בּכלי ונגעּו סּלם ְְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹֻעל

.È,ּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם אׁשת ׁשהּניחה חבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
אּלא טמא אין - ׁשּתים היּו ואפּלּו הרחים ּפסקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאפּלּו
ׁשּמא אֹומרין: ואין ולּגע, ידן את לפׁשט ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום
נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאחת

הּגבֹוהֹות. ּבּמקֹומֹות ְְְְַַָָועלתה
.‡Èעֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאי טהֹורֹות, הן הרי - ּתרּומה אפּלּו ּכּכרֹות, חזקתֹוּבצד ן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
עם אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּגע
טהֹורה. הּקדרה הרי - הּקדרה מּתחת גחלים חֹותה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהארץ

.Èׁשּבּבית ּכל - למׁשּכן הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו מלכּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּגּבאי
לא לֹומר נאמנים - ּכֹוכבים עֹובד עּמהם יׁש אם ֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹטמא.
ּדברים ּבּמה עליהן. ּכֹוכבים העֹובד ׁשאימת מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנגענּו,
הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּורים?
- נגענּו לא אבל נכנסנּו מעצמן: הן אמרּו אם אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבידם;

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין,
.‚Èמקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

(דבר) אּלא מּלבלׁש מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרגלי
האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ּבמזּמן. ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשּנֹוטלין
והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים; חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּמׁשקין
עּמהן יׁש ואם טהֹורין. - ּפתיל צמיד הּמּקפין חרס ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּוכלי

טמא. הּכל - אּׁשה אֹו ּכֹוכבים ִִֵֵַָָָֹעֹובד
.„Èלא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעּׂשּו והּגּנבים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן. מקֹום על ואפּלּו נאמנים אּלּו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכׁשּנכנסנּו

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח, ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
והלכּו ונמלכּו ּפתחּוהּו הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּבית

נכנסּו. ולא ְְְִֶָֹלהם
.ÊËּומצאֹו ּובא זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻקרּדם

נכנס טמא אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבזוית
ּונטלֹו. ְְָָלׁשם

.ÊÈאפּלּו ּבחצר, ּכלים וׁשכח ּבחצר הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
הרי - ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל צמיד מּקפֹות ֲִִִִִֵַָָָָָָָֻֻחבּיֹות

עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעּׂשה עד טמאין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו
הארץ. עם ּברׁשּות יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹטפחים,

.ÁÈעם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר
לפני הארץ עם ׁשל סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּפתחֹו
רׁשּות. זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

.ËÈזה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה גּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר
ׁשעם ּפי על אף ּבחזקתן, והן טהרֹות ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשֹוטח
חֹוׁשׁש אינֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד וכן ולּגע. ידֹו לפׁשט יכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהארץ
ּבצד זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
ּכלים החבר וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל גּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
הארץ עם ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות הּניח ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

טמאה. ּבחזקת ולּגע ידֹו את ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻלפׁשט
.Îוהחיצֹונה חבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתי

אף ּפרֹות ׁשם וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
ּכגּנב. עליו ׁשּנתּפּׂש מּפני לׁשם, מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

.‡Îּבצד הארץ ועם זה ּבצד וחבר ּבמסיפס, החלּוקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחצר
מּגעת, הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות טהרֹותיו - ְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָזה

החבר. ּברׁשּות ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶָמּפני
.Îוהל הארץ עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ּדליֹו ׁשּנפל ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָחבר

עם ּברׁשּות ׁשהּנח מּפני טמא, זה הרי - יעלּנּו ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻלהביא
אחת. ׁשעה ֶַַָָָָהארץ

.‚Îּבנֹו להֹוציא חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ עם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאׁשת
ׁשּנכנסה מּפני טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - חבר ׁשל ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹו
לׁשּתֹות וירד למּכר קדרֹותיו ׁשהכניס חבר קּדר ּברׁשּות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּדברים ּבּמה טמאֹות. והחיצֹונֹות טהֹורֹות הּפנימּיֹות הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ
ׁשהעֹוברים מּפני הרּבים, לרׁשּות סמּו ּבׁשהּניחן ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָאמּורים?
רחֹוקֹות היּו אבל הליכה; ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות נֹוגעים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָוהּׁשבים
טמאֹות, הּכל - ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי היּו אם הרּבים: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻמרׁשּות
ּבהן; ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר ׁשהּנחּו מֹוכיחין ׁשּכליו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּפני
ּבהן נגע ׁשּלא חזקתן טהֹורֹות, הּכל - ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻאין
הרי - ונכנס חנּותֹו ּפתח על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח חבר ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאדם.
ּבהן. ממׁשמׁשין והּׁשבים ׁשהעֹוברים מּפני טמאים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלּו

ה'תשע"א כסלו כ' קודש שבת

  
אּלּו1ּכהן‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו לגת ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

האר2ּבחזקתן עּמי ׁשאין ׁשהן; זה ּכהן ׁשל ּבכלים נֹוגעין ץ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
טהרֹות אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, יּׂשראל3ּבתֹו ׁשל אבל .4 ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
לׁשמר היה ּבלּבי ׁשּיאמר: עד ׁשּיּכנס5טמאֹות, הארץ עם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבּכלים. יּגע ׁשּלא ִִֵֶַַַַֹלּגת

.הרי - הארץ עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעּׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
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והשאיר1) הארץ מעם תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש ורבינו "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין חוששים שאין ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש הר"ש אולם הארץ, עם של בגיתו כליו

טהרה.2) בכליו.3)בחזקת לנגוע שלא וייזהר, טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ ושמרתי.5)חבר.4)עם לב שמתי



פב              
  

הּבֹוצרים את מטּביל מטּביל6זה - ׁשמן עֹוּׂשה היה אם וכן . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
הּבּדדין ּבפניו,7את ׁשּיטּבלּו עד האּמנים על לעמד וצרי . ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודעים אינן וחציצה8ׁשהרי טבילה חּוץ9הלכֹות יצאּו . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
אּלּו הרי - וחזרּו הּגדר אחֹורי ונפנּו הּבד ּבית ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפתח
יּסתרּו ׁשּלא ּכדי עד טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבטהרתן.
עד לטמאתם, חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻמעיניו.

ׁשמׁשן. ויעריב אחרת ּפעם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיטּבילם
נאמנין‚. - לפניהן טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּלהם ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו. לא .10לֹומר ְְִֵֶֶַַַָָֹ
עליהן,„. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר

ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאם
הּכלים ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא מּקדם11טמא, אֹותם ראה ואפּלּו . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

טמא, הּבד ּבית הרי - טמאתן מּפני הּכלים מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻנזהרין
הסיטּו עּמי12ׁשּמא ׁשאין טמא, הּמסיט ׁשאין מדּמין והן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסט ּבטמאת ּבקיאין .13הארץ ְְְִִֵֶֶַָָֻ
חּמריו‰. אף14היּו לפניו, ועֹוברין טהרֹות טֹוענין ּופֹועליו ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָ

ׁשהפליגּו ּפי מּמיל15על ׁשהן16יתר מּפני טהֹורֹות, אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
עכׁשו ואֹומרים: לּגע מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחזקת

ואני17יבֹוא צאּו להם: אמר אם אבל אחרינּו. הּוא ׁשהרי , ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחריכם טמאֹות18אבֹוא הן הרי מעיניו ׁשּנתּכּסּו ּכיון -19. ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועטּוף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָחבר
דעּתי והּסחּתי ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק את לׁשמר היה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבלּבי
נגע ׁשּמא טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו החלּוק הרי - הּטּלית ְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמן

סל היה הארץ. עם ּומגרפה20ּבּה ּכתפֹו הּסל,21על ּבתֹו ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּסל את לׁשמר היה ּבלּבי הּמגרפה22ואמר: את ולׁשמר , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

המטּמאּה הּפֹוסלּה23מּדבר מּדבר לא טהֹור24אבל הּסל -25, ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹ
טמאה הּמגרפה26והּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. האכלין ְְֳֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּפֹוסלת
ׁשהיא ּפי על אף ּתרּומה, נמצאת ּכ ואחר חּלין ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּבחזקת
יֹום טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה, אסּורה היא הרי - ,27טהֹורה ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

דֹומה ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבחּלין וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהּוא
לׁשמרּה היה ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמׁשּמר
לֹו נתחּלפּו ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי - הּפֹוסלּה מּדבר ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
מׁשּמר ׁשאינֹו נטמאּו, - ּולבׁשן חל ׁשל ּבכלים ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכלים

ׁשּבת ׁשל ּככלים חל ׁשל חברֹות28ּכלים נׁשים ּבׁשּתי מעּׂשה . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
חכמים לפני מעּׂשה ּובא הּמרחץ, ּבבית ּכליהן להן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתחּלפּו

הּכל מעפרּתּה29וטּמאּו נפלה אפּלּו לחבר:30. ואמרה מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
הארץ, עם לּה יּתנּנה ׁשּמא ּגזרה נטמאת. - לּה ּונתנּה לי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָּתנה
ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין מׁשּמרּה; החבר יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו

עליו. ׁשּסמ הֹודיע ּכן אם אּלא ּככליו, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלֹו
.Êטהרֹות והּניח ׁשּמת טהֹורֹות31חבר אּלּו הרי הּניח32- . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

טמאים הן הרי - ׁשּמא33ּכלים אֹומר: ׁשאני והּזה34; נטמאּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּבּׁשביעי עליהן הּזה ולא ּבּׁשליׁשי הּזה35עליהם ׁשּמא אֹו , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הטּביל לא ועדין ּבּׁשביעי עליהן36עליהם הּזה לא ׁשּמא אֹו , ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עּקר.37ּבּׁשביעי ּכל ְִִִַָָ

.Áטהרֹותיך נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר -מי ׁשֹותק והּלה , ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
נטמאּו לא ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות. הן והרי נאמן זה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
עּמֹו עֹוּׂשה היה ׁשנים. ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי -38 ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ואמר מצאֹו זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבטהרֹות
עּמ ׁשעּׂשיתי ּוזבחים נטמאּו עּמ ׁשעּׂשיתי טהרֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶָָָָּבֹו:
ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹנתּפּגלּו
הרי אּלא נאמן, אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ּפגע ּכ ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות ּבחזקת ְְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָָָזבחיו
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הענבים.6) מן מעצמו היוצא במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה מקבלים שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
הוכשרו7) לא הזיתים שהרי טבילה, צריכים אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז הבד בבית הזיתים את שדורכים

המשקים משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים אינם שאוכלים יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים הנסחט המוהל ומעט
א). הלכה א פרק אוכלים טומאת החבר.8)(הלכות בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים היו אם הדברים9)אבל הם מה

וכדומה. בבשרו דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה המים ובין הטובל בין נגעו10)החוצצים לא התינוקות לומר נאמנים
ובשמן. ובשמן.11)ביין בזיתים נגעו כן נגיעה.12)ואחר בלי ממקומם אותם טמאים,13)הזיזו הבד שבבית הכלים גם ולפיכך

ראשון ואין לטומאה ראשון הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם נגעו שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא
כלים. חמורים.14)מטמא נוגעים.16)שהרחיקו.15)נוהגי הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה אלפיים הוא מיל

משנה).17) (כסף ביניהם מפריד כזה רב שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא מה.18)שהרי זמן הם19)אחר בטוחים
לנגוע. מפחדים ואינם מהר כך כל יבוא תאנים.20)שלא זו21)ובו המודבקות התאנים את להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי

טומאה.22)בזו. בהם.23)מכל שיגעו אחרים אוכלים שיפסלו אוכלים לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף פירש
אחרים).24) פוסל אינו (פסול בה הנוגע את לפסול כוח לה טמא.25)שנותן דבר מכל עליו שמר אוכלים26)שהרי לפסול פירוש,

זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה", וסיים ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא טמא27)אבל
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל לחולין טהור השמש, שקעה וטרם ביום מהשמירה28)שטבל דעתו שהסיח ומכיוון

שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו הסיח כאילו זה הרי ואפשר29)הדייקנית כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה שלא מפני
כליה. על כך כל שמרה לא ולפיכך חבירה היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר, הם30)לפרש אלה דינים כל שלה. סודר

לטהרות. יתירות ומשקים.31)מעלות מכשול.32)אוכלים לידי יבוא שלא כדי טמאים, אוכלים בביתו משהה אינו חבר
טהרה33) להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי בין חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני החמירו בכלים
שם.34)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות שביעי.35)כל ספק הוא אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים
ההזאות.36) כל אחר טבילה מיותרת.37)וטעונים לכאורה בשביעי מקבל38)המלה הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,

את לטמא גם נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך שכרו את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן שכר
פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף ואמר בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות,

              
  

   
טמאת ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻיׁש
זרע. ׁשכבת טמאת ּדין ג) ׁשרץ. טמאת ּדין ב) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה.
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכּׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻועבֹודה

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 



מטּמא‡. מּבּׂשרּה ּכזית הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּנבלה

האדם את ּומטּמא ּבאויר. חרס ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
ּבכלים נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבנבלה
ּכלים וכן טהֹורין. הן הרי - ּבּנבלה מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאפּלּו
אבל ּכלים. מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשעליו
ׁשּנאמר: נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא הּנבלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹוּׂשא
ראׁש הּבגדים ואֹותן ּבגדיו. יכּבס נבלתם את ֹוןוהּנּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשעת ואפּלּו חרס כלי ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻלטמאה.

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנּׂשיאתֹו,
.,האסּורין ּבין ּבאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאחד

טהֹורה ּבהמה ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבּׂשרן ּכּלן - מתּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻאם
ּבעזרה חּלין ׁשחט ואפּלּו מקֹום. ּבכל מטהרתן טהֹורה ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָָֻוחּיה
ּבּׁשחיטה ּפּסּול ארע ואם טהֹורין. אּלּו הרי - ּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוקדׁשים
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה זֹו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ְִָׁשחיטה.
ּבּה,‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהמה

ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונקּה אֹו הּנֹוחרּה אֹו הּׁשֹוחטּה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָואחד
לכזית, טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל נבלה. זֹו הרי -ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד
ּכנבלה,„. מטּמא אינֹו הּנבלה ודם ּכבּׂשר. הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמח

ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו טמאים, ּכמׁשקין הּוא הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
הּתֹורה. מן ִִֵַָּכלים

נבלה‰. וחלב ׁשּנאמר: טהֹור. - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחלב
מי - תאכלהּו לא ואכל מלאכה לכל יעּׂשה טרפה ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹֻוחלב
ּבּמׁשקין הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשאּסּורֹו
נבלה. ּכבּׂשר ואינֹו טמאין, ּכאכלין הּוא הרי - ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּמכׁשירין
זה הרי - הפרׁשה קדם הּכליא את החֹופה ּבחלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּנֹוגע
מּמּנה נמׁשכין חּוטין ּכּמה ׁשהרי עצמּה, ּבּכליא ּכנֹוגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמא
- טמאה ּבין טהֹורה ּבין והחּיה טמאה ּבהמה אבל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחלב.
וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ואחד ּבּׂשרּה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד

הּנבלה. ּכבּׂשר ְְְִִִֵַַַָּבכזית
.Âלפ ּבספק. וטמאתֹו ּכבּׂשרֹו, מטּמא חלּבֹו - איןהּכֹוי יכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

טמאתֹו על ּכרת חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּׂשֹורפין
קדׁשיו. אכילת על אֹו הּמקּדׁש ּביאת ְְֲִִִַַַַַָָָָועל

.Ê,העצמֹות הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָואּלּו
החי מן יחת ׁשאם הר עּקרן אפּלּו והּטלפים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוהּקרנים
והּגידים, והאלל מעּבד, ׁשאינֹו ּפי על אף והעֹור, דם, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיֹוצא
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. ׁשּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּמרק
ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה; מן ׁשּפרׁשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזמן

ּכזית, ּבּבּׂשר ׁשּיהיה והּוא טמא. זה הרי - ּבּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמחּברין
לכזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין

.Áאינֹו - סּכין ׁשּפלטּתּו ּבין חּיה ׁשּפלטּתּו ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאלל,
מטּמא. - ּכזית ּבֹו והיה ּכּנסֹו ואם לכזית. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמצטרף

.Ë,יּׁשּוב ׁשל חזיר עֹור ּכבּׂשרם: ׁשעֹורֹותיהם ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
הּׁשליל, ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹוטרת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָועֹור
ואם הּנבלה. מן מטּמאין אּלּו הרי האליה. ׁשּתחת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועֹור
ואם טהֹורים. אּלּו הרי - עּבּודּה ּכדי ּבהן הּל אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָעּבדן
הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין - ׁשּבּטלן מעּׂשה ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעּׂשה
- לכפיפתֹו ׁשּטלאּה חמֹור אזן ּכיצד? עּבּודּה. ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבהן
היא זֹו ואי מילין. ארּבעה עּבּודּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורה.
ולא לטען זמּנּה הּגיע טענּה. ׁשּלא זמן ּכל רּכה? ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹחטֹוטרת
ספק. זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ׁשּטענּה אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטענּה,

.È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמפׁשיט
ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיחה אם ּגּסה: ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע - טפחים ׁשני הפׁשיט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשהפׁשט
- חמת העֹור מן לעּׂשֹות ּכדי הפׁשיטּה ּבּבּׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבעֹור
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמרגליה
הּמפׁשיט וכן הּבּׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבּׂשר,
חּבּור - הּצּואר ׁשעל עֹור ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט עד חּבּור - ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻּבּׁשרצים
הּוא ּכ - לטּמא חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט ְְְִִֵֶֶַַַָָֻעד
זה ּבעֹור טמאה ונגעה ׁשחּוטה היתה ׁשאם להתטּמא, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻחּבּור

הּבּׂשר. נטמא - חּבּור ְִִֶַָָָׁשהּוא
.‡Èמּמּנּו הּיֹוצא ּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹור

ּבּׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני נטמא, העֹור מאחֹורי ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּובּׂשערֹו
אבל חּיה; ׁשּפלטּתּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשֹומר

העֹור. אּגב ּבטל - מרּדד היה אם סּכין, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻּפלטּתּו
.Èהעֹור - נבלה ּבּׂשר זיתים חצאי ּכׁשני עליו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעֹור

ׁשאינֹו ׁשּכל ּבמּׂשא; ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמבּטלן,
ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע הּנבלה מן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמטּמא
נּׂשא ׁשהרי טמא, הּנֹוּׂשאן - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָחצאי
ׁשּיהיּו והּוא חּבּור. אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, והּנֹוגע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית,
אם אבל ּכאחד; ׁשּיּנטלּו עד ּבזה זה ּודבּוקין מרּדדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהן
אחד, ּבקיסם עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

טהֹור. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל והביא הֹולי ְֲִִִֵַָָֻאפּלּו
.‚È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבּׂשר
לא.ט אם ּבכזית מטּמא אם ספק - הּנבלה נצל ,לפיכ הֹור. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לעת מעת ּבפֹוׁשרין לּׁשרֹות יכֹול אם ׁשּיבׁש: נבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבּׂשר
ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - לכלב וראּוי לח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלחזר

מטּמא. אינֹו טמאין ְְֳִִֵֵֵַָָּכאכלין
.„Èאדם למאכל ראּוי ואינֹו מעּקרֹו סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּׂשר

ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּתהיה עד -ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.ÂËואינּה וכרעי ּכפרׁש היא הרי - נבלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשליא
מתטּמאה - לאכילה עליה חׁשב ואם ּכנבלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמטּמאה
מּכלּום. טהֹורין - נבלה ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת
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פג               
  

   
טמאת ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻיׁש
זרע. ׁשכבת טמאת ּדין ג) ׁשרץ. טמאת ּדין ב) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה.
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכּׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻועבֹודה

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 



מטּמא‡. מּבּׂשרּה ּכזית הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּנבלה

האדם את ּומטּמא ּבאויר. חרס ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
ּבכלים נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבנבלה
ּכלים וכן טהֹורין. הן הרי - ּבּנבלה מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאפּלּו
אבל ּכלים. מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשעליו
ׁשּנאמר: נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא הּנבלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹוּׂשא
ראׁש הּבגדים ואֹותן ּבגדיו. יכּבס נבלתם את ֹוןוהּנּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשעת ואפּלּו חרס כלי ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻלטמאה.

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנּׂשיאתֹו,
.,האסּורין ּבין ּבאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאחד

טהֹורה ּבהמה ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבּׂשרן ּכּלן - מתּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻאם
ּבעזרה חּלין ׁשחט ואפּלּו מקֹום. ּבכל מטהרתן טהֹורה ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָָֻוחּיה
ּבּׁשחיטה ּפּסּול ארע ואם טהֹורין. אּלּו הרי - ּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוקדׁשים
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה זֹו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ְִָׁשחיטה.
ּבּה,‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהמה

ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונקּה אֹו הּנֹוחרּה אֹו הּׁשֹוחטּה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָואחד
לכזית, טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל נבלה. זֹו הרי -ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד
ּכנבלה,„. מטּמא אינֹו הּנבלה ודם ּכבּׂשר. הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמח

ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו טמאים, ּכמׁשקין הּוא הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
הּתֹורה. מן ִִֵַָּכלים

נבלה‰. וחלב ׁשּנאמר: טהֹור. - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחלב
מי - תאכלהּו לא ואכל מלאכה לכל יעּׂשה טרפה ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹֻוחלב
ּבּמׁשקין הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשאּסּורֹו
נבלה. ּכבּׂשר ואינֹו טמאין, ּכאכלין הּוא הרי - ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּמכׁשירין
זה הרי - הפרׁשה קדם הּכליא את החֹופה ּבחלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּנֹוגע
מּמּנה נמׁשכין חּוטין ּכּמה ׁשהרי עצמּה, ּבּכליא ּכנֹוגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמא
- טמאה ּבין טהֹורה ּבין והחּיה טמאה ּבהמה אבל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחלב.
וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ואחד ּבּׂשרּה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד

הּנבלה. ּכבּׂשר ְְְִִִֵַַַָּבכזית
.Âלפ ּבספק. וטמאתֹו ּכבּׂשרֹו, מטּמא חלּבֹו - איןהּכֹוי יכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

טמאתֹו על ּכרת חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּׂשֹורפין
קדׁשיו. אכילת על אֹו הּמקּדׁש ּביאת ְְֲִִִַַַַַָָָָועל

.Ê,העצמֹות הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָואּלּו
החי מן יחת ׁשאם הר עּקרן אפּלּו והּטלפים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוהּקרנים
והּגידים, והאלל מעּבד, ׁשאינֹו ּפי על אף והעֹור, דם, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיֹוצא
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. ׁשּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּמרק
ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה; מן ׁשּפרׁשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזמן

ּכזית, ּבּבּׂשר ׁשּיהיה והּוא טמא. זה הרי - ּבּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמחּברין
לכזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין

.Áאינֹו - סּכין ׁשּפלטּתּו ּבין חּיה ׁשּפלטּתּו ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאלל,
מטּמא. - ּכזית ּבֹו והיה ּכּנסֹו ואם לכזית. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמצטרף

.Ë,יּׁשּוב ׁשל חזיר עֹור ּכבּׂשרם: ׁשעֹורֹותיהם ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
הּׁשליל, ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹוטרת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָועֹור
ואם הּנבלה. מן מטּמאין אּלּו הרי האליה. ׁשּתחת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועֹור
ואם טהֹורים. אּלּו הרי - עּבּודּה ּכדי ּבהן הּל אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָעּבדן
הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין - ׁשּבּטלן מעּׂשה ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעּׂשה
- לכפיפתֹו ׁשּטלאּה חמֹור אזן ּכיצד? עּבּודּה. ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבהן
היא זֹו ואי מילין. ארּבעה עּבּודּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורה.
ולא לטען זמּנּה הּגיע טענּה. ׁשּלא זמן ּכל רּכה? ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹחטֹוטרת
ספק. זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ׁשּטענּה אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטענּה,

.È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמפׁשיט
ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיחה אם ּגּסה: ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע - טפחים ׁשני הפׁשיט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשהפׁשט
- חמת העֹור מן לעּׂשֹות ּכדי הפׁשיטּה ּבּבּׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבעֹור
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמרגליה
הּמפׁשיט וכן הּבּׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבּׂשר,
חּבּור - הּצּואר ׁשעל עֹור ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט עד חּבּור - ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻּבּׁשרצים
הּוא ּכ - לטּמא חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט ְְְִִֵֶֶַַַָָֻעד
זה ּבעֹור טמאה ונגעה ׁשחּוטה היתה ׁשאם להתטּמא, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻחּבּור

הּבּׂשר. נטמא - חּבּור ְִִֶַָָָׁשהּוא
.‡Èמּמּנּו הּיֹוצא ּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹור

ּבּׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני נטמא, העֹור מאחֹורי ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּובּׂשערֹו
אבל חּיה; ׁשּפלטּתּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשֹומר

העֹור. אּגב ּבטל - מרּדד היה אם סּכין, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻּפלטּתּו
.Èהעֹור - נבלה ּבּׂשר זיתים חצאי ּכׁשני עליו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעֹור

ׁשאינֹו ׁשּכל ּבמּׂשא; ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמבּטלן,
ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע הּנבלה מן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמטּמא
נּׂשא ׁשהרי טמא, הּנֹוּׂשאן - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָחצאי
ׁשּיהיּו והּוא חּבּור. אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, והּנֹוגע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית,
אם אבל ּכאחד; ׁשּיּנטלּו עד ּבזה זה ּודבּוקין מרּדדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהן
אחד, ּבקיסם עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

טהֹור. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל והביא הֹולי ְֲִִִֵַָָֻאפּלּו
.‚È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבּׂשר
לא.ט אם ּבכזית מטּמא אם ספק - הּנבלה נצל ,לפיכ הֹור. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לעת מעת ּבפֹוׁשרין לּׁשרֹות יכֹול אם ׁשּיבׁש: נבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבּׂשר
ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - לכלב וראּוי לח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלחזר

מטּמא. אינֹו טמאין ְְֳִִֵֵֵַָָּכאכלין
.„Èאדם למאכל ראּוי ואינֹו מעּקרֹו סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּׂשר

ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּתהיה עד -ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.ÂËואינּה וכרעי ּכפרׁש היא הרי - נבלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשליא
מתטּמאה - לאכילה עליה חׁשב ואם ּכנבלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמטּמאה
מּכלּום. טהֹורין - נבלה ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת
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פד              
  

.ÊËמן ׁשּנפטרה ּפי על אף ּדם, חררת ׁשּׁשפעה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהמה
ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורה
לפיכ עּמּה, הּיֹוצא ּברב ּבטלה ׁשהיא לפי נפל, צּורת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה
אּמּה. אּגב לּגר ראּויה ׁשהיתה ּפי על אף טהֹורה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהיא

.ÊÈּבטלה - הּׁשחּוטה מן רב אם ּבׁשחּוטה, ׁשּנתערבה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹנבלה
נּׂשא אם אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנבלה
אבל נבלה, ׁשּתחזר לּׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא. - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל

ּתּבטל. לפיכ ּכׁשּתסרח, ׁשּתטהר אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנבלה

 
מּׁשּום‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

והרי ראׁשּה, את ׁשּיּתיז עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנבלה
ּבּה אין - מפרּכסת היא והרי נחרּה טמאין. ּכאכלין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיא
הּפֹורׁש ואיבר מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאפּלּו
ּובּׂשר החי, מן ּכפֹורׁש נח לבני אסּור - המפרּכסת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן
ׁשּנפסלה טהֹורה וכן החי. מן ּכפֹורׁש - מּמּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּפֹורׁש
רב אֹו אחד ּבּה ׁשחט אֹו מפרּכסת, היא ועדין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשחיטתּה
לׁשנים ּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל טמאה לּה אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאחד
ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה זֹו הרי - ׁשּלּה וחלל יר ׁשּנּטלה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
מּגּבּה קרעּה אם וכן ּבחּיים. עדין ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּובמּגע,
לכל ּכנבלה זֹו הרי - עּמּה ּבּׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאֹו

ָָּדבר.
.ידֹו את הרֹועה והֹוׁשיט מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבהמה

הּנֹוגע זה הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה ּבבהמה ּבין ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונגע
העֹולם. לאויר הּנפל ׁשּיצא עד ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור,

ּבין‚. טהֹורין ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה מּבהמה הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּׂשר
החי מן איבר אבל ּכנבלה. מטּמא ואינֹו טהֹור - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָטמאין
הּפֹורׁש החי מן איבר אחד ּכנבלה, מטּמא - מהן ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפֹורׁש
ׁשּבבטנּה. הּׁשליל מן הּפֹורׁש איבר אֹו עצמּה הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמן
- ּפחֹות אֹו ּכּׂשעֹורה היה אפּלּו ׁשעּור, להן אין ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָוהאיברים
ועצמֹות, וגידין ּבּׂשר ּכברּיתֹו, האיבר ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמטּמא.
ּפחֹות הּבּׂשר היה ארּוכה; להעלֹות ּכדי ּבּׂשר עליו ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָויהיה

טהֹור. - עצמֹו חסר אֹו ּבחי ארּוכה ְֲֲִֵַַַַָָָמהעלֹות
ׁשהן„. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכליא

הרי - עצם ּבהם ואין הֹואיל חליפין, עֹוּׂשין ואין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאיברים
ּכבּׂשר. ְֵָָהן

ׁשאינן‰. חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין האיבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבּׂשר
ּכנבלה מטּמאין אינן - הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָיכֹולין
הכׁשרּו אם אכלין, ּכׁשאר הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל
הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין -ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻֻ
אֹותן עֹוּׂשה הּׁשחיטה ׁשאין ּכנבלה, מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּׁשחיטה
ׁשהיה הּבּׂשר - הּבהמה מתה אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר הכׁשר, צרי ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻמדלּדל
מן איבר ּבין ּומה הּנבלה. מן איבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהחי
- החי מן מאיבר הּפֹורׁש ׁשהּבּׂשר הּנבלה? מן לאיבר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחי
ּבכּזית מטּמא - הּנבלה מן מאיבר הּפֹורׁש והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָטהֹור,

לּׁשעּור. ׁשוין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִִֶֶַַַָָָָּבמּגע

.Âאסּורה ׁשהיא ּפי על אף ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטרפה
ּומצא הּבהמה את הּׁשֹוחט וכן טהֹורה. היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה
ּבּה מצא נבלה. מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּבּה
- ׁשּנטרף אחר ׁשּנׁשחט ּפי על אף נטרף. - חי ׁשמֹונה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּבן
ׁשחיטה. למינֹו ׁשאין לפי נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
אם ּגמּורין, ימים ׁשבעה ׁשהה ׁשּלא ּבהמה ולד ,ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפיכ
נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

ּכנפל. ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶמּפני
.Êקדם חי, ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאין ּפי על אף הּקרקע, על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל
- אּמֹו נטמאת אם מטהרּתּו, אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבארנּו,
ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - אּמֹו נתנּבלה ואם הּוא, נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על ואף נבלֹות טמאת ולא אכלין טמאת לא מתטּמא ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻֻהחי
ּגּבי על ׁשּיפריס קדם מת ואם מאיבריה. ּכאיבר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפי

טהרּתּו. אּמֹו ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - ְְֲִִִֵֶַַַַַָקרקע
.Á,הּתֹורה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנׁשחטה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה

יתרה מעלה וזֹו סֹופרים. מּדברי נטמא - הּקדׁש ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
בּקדׁש. ֶֶַָֹׁשעּׂשּו

.Ë,וחתכּה ידֹו את העּבר והֹוציא לילד, המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה
ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האיבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר
- חתכּה ּכ ואחר אּמֹו את ׁשחט טהֹור. העּבר ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֻּבּׂשר
טרפה מּגע העּבר ּבּׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ּכטרפה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהאיבר
את לא אבל הּקדׁש את מטּמאה ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשחּוטה,
סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָֻהּתרּומה.
לסימן סימן ׁשחיטת מצטרף - וחתכֹו סימן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָלׁשחיטת

נבלה. מידי האיבר ְְִֵֵֵֵַָָָלטהר
.Èואפּלּו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה - ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָׁשחיטת

ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט ּגּביו על עֹומד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיּׂשראל
ׁשחיטתן ּתֹוׁשב גר אֹו הּכּותי ואחד ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
טמאת ׁשהרי סֹופרים. מּדברי זה ׁשאף ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻנבלה.
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מּדבריהם, ּתקרבּתּה וטמאת זרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעבֹודה
ואם ׁשחיטתן. ונאסרה הּכּותים נתרחקּו זרה עבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּובגלל
ּכל לא ּתֹורה! ּדין ּבאכילה אסּורה היא והלֹוא ֲֲֲִִִַַַָָָָֹֹּתאמר:
ואי ּוטהֹורה. אסּורה הּטרפה ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאסּור
ואכילת מקּדׁש ּביאת על זֹו טמאה על ּכרת לחּיב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻאפׁשר

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְֳִֶָָָָָָקדׁשיו
.‡Èּדבר ׁשּכל טהֹור; נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָקּולית

ׁשאינֹו הּנבלה נּקבהמן ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּדברים ּבּמה טמא. נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
מעלה אינּה ׁשהרי מתקׁשקׁש, ׁשּבּה הּמח ּכׁשהיה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמּורים?
ּכדי ּבֹו יׁש אם ּבמקֹומֹו, עֹומד היה אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵָָָָארּוכה;
ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי - מּבחּוץ לעצם ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָלהעלֹות
העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האיברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּכל ְִַָָָָהּסתּום
.Èהרי - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּולית

מחּסר אי ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
לא. אֹו מעּׂשה ּכמחּסר ְְֲִִֶַַָֹֻנקיבה
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ונפּדים‡. הּקדׁשים את הּפֹוסלין הּקבּועים הּמּומים ְְְְֳִִִִִִֶַַַַָָּכל
ּבכל עליו נׁשחט זה הרי - בּבכֹור מהן אחד נפל אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהן,
מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין אֹותן ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמקֹום.

וׁשבעה. ׁשּׁשים ּבזכר להיֹות מהן ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשהראּוי
.ואין הּמבחר, מן הּקרּבן ׁשאין ׁשם ׁשּמנינּו הּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻוכל

נׁשחט הּבכֹור אין ּכ עליהן, נפּדין ולא ּבהן קרבין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּקדׁשים
קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה אּלא קרב, ולא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעליהן
ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום בּבכֹור נֹולד אם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָוכן
קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא קרב, ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמקֹום

עליו. ְִֵָָָויּׁשחט
ּפי‚. על אֹו אחד ּבעד ׁשהרג אֹו עברה, ּבֹו נעבדה אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - נעבד אֹו ׁשהקצה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻהּבעלים,
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַּכמֹו

.„- הראׁשֹון ּבכֹור. אינן ׁשניהן - אחריו והּבא דפן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא
אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והאחרֹון רחם, ּפטר ׁשאינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּפני

ּבכֹור. אינֹו - רחם ּדר וזכר ּדפן דר נקבה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹיצאה
הּוא‰. והרי ּכלל, קדּׁשה ּבֹו אין - אנּדרֹוגינֹוס ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֻּבכֹור

אֹותֹו וגֹוזזים ּבֹו ועֹובדים ּכלּום, לּכהן ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹּכנקבה
ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי - טמטּום נֹולד החּלין. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻּכׁשאר
ׁשהטיל ּבין זכרּות מּמקֹום מים ׁשהטיל ּבין לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבמּומֹו

נקבּות. ְְִַמּמקֹום
.Âּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל

ׁשֹור הּוא ׁשּיהיה עד - ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָמן
ּבכֹור. זה הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּובכֹורֹו
ּברּיתֹו. מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע, מּום ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָוהּוא
- ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור ּכמין ׁשּילדה ּפרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָאפּלּו
ּבכֹור. דין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ּבכֹור זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַֹהרי
מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף גמל, אֹו סּוס מין ילדה אם ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
לּבעלים, יאכל לפיכ ּבכֹור. ספק הּוא הרי - ּפרה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּכהן ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Êאֹותֹו קֹונסין - עברה ועּׂשה הֹואיל בּבכֹור, מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמטיל

מאליו. אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואינֹו
ׁשעּׂשה מּום על לׁשחטֹו לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא ְְֲִֶַָָָֹאביו;
.Áאזנֹו על ּדבלה ׁשּנתן ּכגֹון מּום, ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהרּגיל

ּברזל ּבין ׁשהל אֹו אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
ׁשאמר אֹו ונקטעה, ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׁשׁשּיֹות
הּכלל: זה עליו. יׁשחֹוט לא זה הרי - מּום ּבֹו להטיל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלנכרי

נעּׂשה ואם עליו, לׁשחט לֹו אסּור - לדעּתֹו ׁשּנעּׂשה מּום ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּכל
עליו. ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֹׁשּלא

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו, הייתי מּום זה ּבבכֹור נפל אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעּׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּנכרי

ְְַּבדעּתֹו.
.Èּבֹו ונפל מּום, ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָראינּוהּו

- נתּכּון לא אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹמּום,
ּׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחֹוט לא זה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹהרי
אפּלּו ּׂשפתֹו, נחלק ׁשאכל וכיון ּבקֹוצים, מסרג ּדחּוק ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. יׁשחֹוט לא זה הרי - חבר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהיה

.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
- זֹו ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעּׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבעט

עליו. יּׁשחט זה ֲִֵֵֶָָָהרי
.Èהּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים

להּתירֹו ּכדי עּׂשּו ואם עליו. יׁשחֹוט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשעּׂשה
עליו. יׁשחֹוט לא -ְִָָֹ

.‚Èּבֹו לעּׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד יּקיז, - דם ׁשאחזֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבכֹור
עליו. נׁשחט זה הרי - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָמּום.

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט
הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבית,

אסּור. - ַָָקּים
.ÂË- לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעד

מאליו, זה מּום נפל ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנאמן.
עליו. ְִֵָָָויּׁשחט

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
עליהן. ויּׁשחט בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליהן
ּביד והּבכֹור יּׂשראל הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
ּביד הּוא עדין והּבכֹור ּכהן הרֹועה היה אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּכהן;
ׁשּמא אֹותֹו וחֹוׁשדין נאמן, אינֹו זה הרי - הּיּׂשראלי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעליו

לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל ְְִִִֵֶֶהּוא
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

ׁשּכל זה. את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָואין
ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָֹהּכהנים
לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמן; ידי על נאמנין אין ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּכהן ׁשל ּביתֹו ּובני בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹמעידין

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

הּבכֹור את עליו הּכהןׁשֹוחטין ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
והּתירֹו לממחה זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוׁשּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶַָמּפני
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ונפּדים‡. הּקדׁשים את הּפֹוסלין הּקבּועים הּמּומים ְְְְֳִִִִִִֶַַַַָָּכל
ּבכל עליו נׁשחט זה הרי - בּבכֹור מהן אחד נפל אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהן,
מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין אֹותן ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמקֹום.

וׁשבעה. ׁשּׁשים ּבזכר להיֹות מהן ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשהראּוי
.ואין הּמבחר, מן הּקרּבן ׁשאין ׁשם ׁשּמנינּו הּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻוכל

נׁשחט הּבכֹור אין ּכ עליהן, נפּדין ולא ּבהן קרבין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּקדׁשים
קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה אּלא קרב, ולא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעליהן
ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום בּבכֹור נֹולד אם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָוכן
קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא קרב, ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמקֹום

עליו. ְִֵָָָויּׁשחט
ּפי‚. על אֹו אחד ּבעד ׁשהרג אֹו עברה, ּבֹו נעבדה אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - נעבד אֹו ׁשהקצה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻהּבעלים,
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַּכמֹו

.„- הראׁשֹון ּבכֹור. אינן ׁשניהן - אחריו והּבא דפן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא
אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והאחרֹון רחם, ּפטר ׁשאינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּפני

ּבכֹור. אינֹו - רחם ּדר וזכר ּדפן דר נקבה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹיצאה
הּוא‰. והרי ּכלל, קדּׁשה ּבֹו אין - אנּדרֹוגינֹוס ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֻּבכֹור

אֹותֹו וגֹוזזים ּבֹו ועֹובדים ּכלּום, לּכהן ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹּכנקבה
ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי - טמטּום נֹולד החּלין. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻּכׁשאר
ׁשהטיל ּבין זכרּות מּמקֹום מים ׁשהטיל ּבין לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבמּומֹו

נקבּות. ְְִַמּמקֹום
.Âּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל

ׁשֹור הּוא ׁשּיהיה עד - ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָמן
ּבכֹור. זה הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּובכֹורֹו
ּברּיתֹו. מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע, מּום ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָוהּוא
- ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור ּכמין ׁשּילדה ּפרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָאפּלּו
ּבכֹור. דין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ּבכֹור זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַֹהרי
מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף גמל, אֹו סּוס מין ילדה אם ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
לּבעלים, יאכל לפיכ ּבכֹור. ספק הּוא הרי - ּפרה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּכהן ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Êאֹותֹו קֹונסין - עברה ועּׂשה הֹואיל בּבכֹור, מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמטיל

מאליו. אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואינֹו
ׁשעּׂשה מּום על לׁשחטֹו לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא ְְֲִֶַָָָֹאביו;
.Áאזנֹו על ּדבלה ׁשּנתן ּכגֹון מּום, ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהרּגיל

ּברזל ּבין ׁשהל אֹו אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
ׁשאמר אֹו ונקטעה, ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׁשׁשּיֹות
הּכלל: זה עליו. יׁשחֹוט לא זה הרי - מּום ּבֹו להטיל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלנכרי

נעּׂשה ואם עליו, לׁשחט לֹו אסּור - לדעּתֹו ׁשּנעּׂשה מּום ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּכל
עליו. ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֹׁשּלא

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו, הייתי מּום זה ּבבכֹור נפל אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעּׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּנכרי

ְְַּבדעּתֹו.
.Èּבֹו ונפל מּום, ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָראינּוהּו

- נתּכּון לא אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹמּום,
ּׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחֹוט לא זה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹהרי
אפּלּו ּׂשפתֹו, נחלק ׁשאכל וכיון ּבקֹוצים, מסרג ּדחּוק ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. יׁשחֹוט לא זה הרי - חבר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהיה

.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
- זֹו ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעּׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבעט

עליו. יּׁשחט זה ֲִֵֵֶָָָהרי
.Èהּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים

להּתירֹו ּכדי עּׂשּו ואם עליו. יׁשחֹוט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשעּׂשה
עליו. יׁשחֹוט לא -ְִָָֹ

.‚Èּבֹו לעּׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד יּקיז, - דם ׁשאחזֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבכֹור
עליו. נׁשחט זה הרי - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָמּום.

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט
הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבית,

אסּור. - ַָָקּים
.ÂË- לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעד

מאליו, זה מּום נפל ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנאמן.
עליו. ְִֵָָָויּׁשחט

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
עליהן. ויּׁשחט בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליהן
ּביד והּבכֹור יּׂשראל הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
ּביד הּוא עדין והּבכֹור ּכהן הרֹועה היה אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּכהן;
ׁשּמא אֹותֹו וחֹוׁשדין נאמן, אינֹו זה הרי - הּיּׂשראלי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעליו

לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל ְְִִִֵֶֶהּוא
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

ׁשּכל זה. את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָואין
ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָֹהּכהנים
לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמן; ידי על נאמנין אין ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּכהן ׁשל ּביתֹו ּובני בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹמעידין

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

הּבכֹור את עליו הּכהןׁשֹוחטין ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
והּתירֹו לממחה זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוׁשּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶַָמּפני
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פו            
  

.ËÈזה ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן
לֹו לחּוׁש ּכדי ּברׁשּותי, נפל ולא ּבמּומֹו יּׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹנתנֹו
מתירא והּוא להּגלֹות, עּׂשּוי ׁשהּדבר הטילֹו; הּוא ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא
לֹו. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה ּתמים ויאמרּו: ּבעליו יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא

ה'תשע"א כסלו ט"ו שני יום

 
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבמּומן. ּבכֹורֹות הּתר לֹו: ואמר רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנּׂשיא
ממחה אּלא יּתירֹו לא - לּכל וגלּוי ּגדֹול מּום היה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹֻאפּלּו
עצמֹו. מּבכֹורי חּוץ רֹואה, אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּנטל

.הּגלּויין הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה אֹו ידֹו נקטעה אֹו עינֹו ׁשּנסמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻהּמבהקין,
ּבכֹור וכן הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על יּׁשחט זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרגלֹו
על יּתר זה הרי - מבהק מּום ּבֹו ונפל לארץ לחּוצה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשּיצא

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ְְְִֵֶֶַָּפי
עּמֹו;‚. ּכהן ׁשּיהיה עד ליּׂשראל הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין

ויל עליו, לׁשחט ּומּתר הּוא מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
חׁשּוד ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לכהן. יּתנּנּו ולא לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויׁשחטּנּו
,לפיכ ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹֹֻלאכל
לֹו. רֹואין - עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם היה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָאם
הֹואיל רגלֹו, אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום ְְְְִִֶַַַָָָָָֹהיה
עצמֹו, על מדקּדק ּבחזקת זה הרי - הּממחה לחכם ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוהביאֹו

ּכהן. עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו רֹואין ְִִִִֵֵֶַַָֹלפיכ
על„. אף מּומֹו, את הראה ּכ ואחר הּבכֹור את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשֹוחט

ׁשּנחּתכה ּכגֹון בּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפי
זה הרי - ממחה ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל רגלֹו, אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֻידֹו

ׁשּמת. ּכבכֹור ויּקבר ְְִִֵֵֶָָאסּור,
הּממחה‰. ּובדקֹו ּכיסים, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבכֹור

והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה יצאת ולא ּומעכֹו הרּגּוזֹו על ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹוהֹוׁשיבּוהּו
זה הרי - ּבּכסלים דבּוקה הּׁשנּיה ונמצאת ונׁשחט ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּממחה
ׁשּנׁשחט ּפי על אף ,נמע לא אם אבל ּומעכֹו. הֹואיל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֻמּתר,

יּקבר. זה הרי - ממחה ּפי ְֲִִֵֵֶֶַָֻעל
.Âהרי - ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור את וראה ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

ּומחצה לדּקה רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו. ויׁשּלם יּקבר, ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבעל את ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלגּסה.
ּבארץ דּקה ּבהמה יגּדל ולא יׁשהּנה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּבהמה,

ְִֵָיּׂשראל.
.Ê;ּפיו על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ּׂשכרֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ּכמֹותֹו ׁשאין חכמים ּבֹו וידעּו גדֹול ממחה היה ּכן אם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻאּלא
ּבין מּום ּבֹו ׁשּנמצא ּבין והּבּקּור הראּיה על ּׂשכר לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּופסקּו
אחת, מּפעם חּוץ זֹו ּבהמה על ּׂשכר יּטל ולא ּתמים. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנמצא
יבֹו ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ׁשּמביאין זמן ּכל לעֹולם אֹותּה אורֹואה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

חׁשד. ֲִֵָלידי
.Áלֹוקחין אין - חּלין לׁשם למכרן הּבכֹורֹות על ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻהחׁשּוד

עגל. לבּׂשר דֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבּׂשר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמּמּנּו

נקבה; ׁשל אפּלּו עבּודים, ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואין
לֹוקחין ואין הּוא. נקבה עֹור ויאמר: זכרּותֹו יחּת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּמא
לֹוקחין אבל צֹואי. לֹומר צרי ואין מלּבן, אפּלּו צמר, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמּמּנּו
ּבכֹור עֹור מעּבד ׁשאינֹו עבּודים; ועֹורֹות ּולבדין טוּוי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָמּמּנּו
יׁשמעּו ׁשּמא אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּתמים,

רׁשעֹו. ּכפי ויקנסּוהּו ְְְְְִִִִַַָהּדּינים
.Ë:לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּׁשּלא ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה
את ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָהּטרפה,
.Èאחר טרפה ונמצא הּוא ּתמים אם טרפה: ׁשּנמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכֹור

ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשרף, העֹור - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשהפׁשט
יּקבר, הּבּׂשר - נׁשחט ּבמּומֹו ואם יּקבר; והּבּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻהּמקּדׁשין,

ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא ּבעֹורֹו. הּכהנים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻויהנּו
.‡Èמּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבּׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור

ּכל אבל ּבגּזֹותיו. נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם -ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
אסּור הּוא הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָצמר
אחר ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבהנאה,
הּצמר אֹותֹו ׁשהרי מיתתֹו; אחר לֹומר צרי ואין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחיטתֹו,
ּוכבר ּבהמה. ּבמעּׂשר וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשר

אּל זֹו גזרה גזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות הּבכֹורּבארנּו על א ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
יׁשהם ׁשּמא לכּפרה, ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, הּמעּׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל
ּבארנּו, ּוכבר מהם. ׁשּינׁשר הּצמר ּכל לּקח ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצלֹו
מּום. ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּתֹו לאכלֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשּמצוה

.Èנראה ׁשהּוא את ּוׁשחטֹו: מדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָֻּבכֹור
והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהנאה; מּתר - הּגּזה מן ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻעּמֹו
ׁשּנׁשר ּכמֹו ׁשּזה אסּור, - ראׁשֹו ּכלּפי הפּו ׁשעּקרֹו ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּצמר

ִֵַמחּיים.
.‚Èאפּלּו חּלין, ּבגּזי ׁשּנתערבה מּום, ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת

חׁשּוב דבר הּוא הרי אסּורים. הּכל - אלפים ּבכּמה ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָֹאחת
ּבבגד הּבכֹור מּצמר הּסיט מלא האֹורג ׁשהּוא. ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּומקּדׁש

ׁשהּוא. ּבכל מקּדׁש - הּמקּדׁשין מּצמר יּדלק; -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
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.‡'וצאנ ּבקר' נאמר לא ּבּבכֹורה. חּיבת הּׁשּתפין ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּבהמת

ּבעּבר, אֹו ּבּפרה ׁשּתף היה ׁשאם הּנכרי, ׁשּתפּות למעט ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻֻאּלא
ּפטּור זה הרי - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּנכרי היה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹו יד ּכגֹון אחד, אבר מּׁשניהם ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמן
זה הרי - מּום ּבעל והיה יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרגל
זה הרי - יּפסל ולא הּנכרי אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

ּבּבכֹורה. ְַַָָחּיב
.,לנכרי ּפרתֹו עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

ואין הּבכֹורה, מן ּפטּור זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאף
זה. ּדבר על אֹותֹו ְִֶַָָקֹונסין

והּולדֹות‚. ּבּה מּטּפל להיֹות הּנכרי מן ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהמקּבל
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ּפטּורים אּלּו הרי - ּכזה מּיּׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּביניהם,
עד - יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמן

מּיּׂשראל. הּכל ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
ׁשּיהיה„. עּמֹו ּופסק קצּוב, ּבממֹון הּנכרי מן צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל

ּפי על אף ליּׂשראל, ּפחתּו - ּפחתּו ואם ּביניהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׂשכר
ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הם והרי הם יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשּברׁשּות
הּבהמֹות מן יגּבה - מּמּנּו לגּבֹות אחר ממֹון אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנכרי
ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו נעּׂשה ּומּולדֹותיהן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאּלּו
הם הּבכֹורה מן ּופטּורין ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולדֹותיהן,
הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי חּיבין, - ולדֹות ולדי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוולדֹותיהן.

עליהן. רׁשּות לּנכרי ְְְֲִֵֵֶַָואין
מּנכרי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשראל

וכן ּבּבכֹורה. וחּיבת קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבדיניהן,
ּפי על אף מעֹות, ונתן ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם

מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ְְִֶַָָָָָֹׁשּלא
.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו
.Êלא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח

ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
זֹו הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
מן ּפטּורה - חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורה
ילדּו. ּכבר ּכן אם אּלא חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּבכֹורה,

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
וגֹורם ׁשֹותק הּיּׂשראל ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיֹודיעֹו
סתם. מכרּה ּולפיכ ׁשּבּכרה ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו

.Èצּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבהמה
הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ונּכרת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהרּבה
מן ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה אּלא הּוא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻעּבר
הּלֹוקח ,לפיכ חכם. לרֹועה להראֹותֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבכֹורה.
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה אפּלּו הּנכרי, מן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה
ולד, סימן זֹו הרי - ׁשליא ׁשהּפילה גּסה ּבהמה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּנכרי.
להׁשלי ּומּתר הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד, ּבלא ׁשליא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשאין
זכר, אּלא ּבּבכֹורה מתקּדׁש ׁשאין לּכלבים. הּׁשליא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹותּה
ּבארנּו ּוכבר נקבֹות, ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחזקת
ּבּבכֹורה, מתקּדׁש אינֹו אּמֹו סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּזכר
ואין ּבּבכֹורה, הּמתקּדׁשין הן הּנֹולדים מעּוט ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָונמצא
- ׁשליא ׁשהּפילה קדׁשים ּבהמת אבל למעּוט. ְְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָחֹוׁשׁשין

ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ְְִִֵֵֶַַָָָּתּקבר,
.‡Èמן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

הּדם עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
על אף מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוהפסידֹו
לפרסם ּכדי אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּפי

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה ְְְִִֶַַָָָָהּדבר
.Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר

ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה - טּנּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָאחר
.‚Èּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה

ואין הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור
ערב. ׁשל ּכפּקה ראׁש ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלנפלי

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
והּניחֹו, אבר והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
קבּורה, צריכין האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻעד
,מחּת ּבין ׁשלם ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻונפטרה

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָוהרי
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
לא הראׁשֹון ׁשהרב קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּוׁשני

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיצא
.ÊË- עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

רּבֹו והּוא העּבר חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻנפטרה
אֹו הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹלא
.ÊÈׁשּכרכֹו אֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּבכֹור

הֹואיל ויצא, אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשלית
ּבכֹור. ספק זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈנגיעת אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנפּתחּו
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת ְֲִֶֶֶֶַרחם

.Îספק זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
הּפרּוץ ׁשהיה אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻועֹומד
ּבכֹור. ספק זה הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמרּבה

ה'תשע"א כסלו י"ז רביעי יום

 
ׁשני‡. יצאּו אפּלּו זכרים, ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹרחל

ואין הֹואיל אחד. קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹראׁשיהן
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹידּוע
ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין - מהן אחד מת ּבכֹור. ספק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּׁשני
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהחי
ּתחּלה. יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּכלּום, לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

..לּכהן ׁשניהן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא רחלֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשּתי
נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר - ּונקבה ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹזכר
אין - מהן אחד מת ואם ּבכֹור. ספק והּׁשני הּכחּוׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאת
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פז             
  

ּפטּורים אּלּו הרי - ּכזה מּיּׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּביניהם,
עד - יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמן

מּיּׂשראל. הּכל ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
ׁשּיהיה„. עּמֹו ּופסק קצּוב, ּבממֹון הּנכרי מן צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל

ּפי על אף ליּׂשראל, ּפחתּו - ּפחתּו ואם ּביניהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׂשכר
ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הם והרי הם יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשּברׁשּות
הּבהמֹות מן יגּבה - מּמּנּו לגּבֹות אחר ממֹון אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנכרי
ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו נעּׂשה ּומּולדֹותיהן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאּלּו
הם הּבכֹורה מן ּופטּורין ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולדֹותיהן,
הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי חּיבין, - ולדֹות ולדי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוולדֹותיהן.

עליהן. רׁשּות לּנכרי ְְְֲִֵֵֶַָואין
מּנכרי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשראל

וכן ּבּבכֹורה. וחּיבת קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבדיניהן,
ּפי על אף מעֹות, ונתן ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם

מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ְְִֶַָָָָָֹׁשּלא
.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו
.Êלא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח

ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
זֹו הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
מן ּפטּורה - חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורה
ילדּו. ּכבר ּכן אם אּלא חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּבכֹורה,

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
וגֹורם ׁשֹותק הּיּׂשראל ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיֹודיעֹו
סתם. מכרּה ּולפיכ ׁשּבּכרה ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו

.Èצּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבהמה
הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ונּכרת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהרּבה
מן ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה אּלא הּוא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻעּבר
הּלֹוקח ,לפיכ חכם. לרֹועה להראֹותֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבכֹורה.
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה אפּלּו הּנכרי, מן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה
ולד, סימן זֹו הרי - ׁשליא ׁשהּפילה גּסה ּבהמה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּנכרי.
להׁשלי ּומּתר הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד, ּבלא ׁשליא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשאין
זכר, אּלא ּבּבכֹורה מתקּדׁש ׁשאין לּכלבים. הּׁשליא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹותּה
ּבארנּו ּוכבר נקבֹות, ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחזקת
ּבּבכֹורה, מתקּדׁש אינֹו אּמֹו סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּזכר
ואין ּבּבכֹורה, הּמתקּדׁשין הן הּנֹולדים מעּוט ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָונמצא
- ׁשליא ׁשהּפילה קדׁשים ּבהמת אבל למעּוט. ְְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָחֹוׁשׁשין

ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ְְִִֵֵֶַַָָָּתּקבר,
.‡Èמן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

הּדם עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
על אף מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוהפסידֹו
לפרסם ּכדי אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּפי

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה ְְְִִֶַַָָָָהּדבר
.Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר

ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה - טּנּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָאחר
.‚Èּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה

ואין הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור
ערב. ׁשל ּכפּקה ראׁש ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלנפלי

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
והּניחֹו, אבר והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
קבּורה, צריכין האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻעד
,מחּת ּבין ׁשלם ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻונפטרה

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָוהרי
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
לא הראׁשֹון ׁשהרב קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּוׁשני

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיצא
.ÊË- עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

רּבֹו והּוא העּבר חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻנפטרה
אֹו הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹלא
.ÊÈׁשּכרכֹו אֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּבכֹור

הֹואיל ויצא, אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשלית
ּבכֹור. ספק זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈנגיעת אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנפּתחּו
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת ְֲִֶֶֶֶַרחם

.Îספק זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
הּפרּוץ ׁשהיה אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻועֹומד
ּבכֹור. ספק זה הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמרּבה

ה'תשע"א כסלו י"ז רביעי יום

 
ׁשני‡. יצאּו אפּלּו זכרים, ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹרחל

ואין הֹואיל אחד. קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹראׁשיהן
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹידּוע
ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין - מהן אחד מת ּבכֹור. ספק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּׁשני
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהחי
ּתחּלה. יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּכלּום, לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

..לּכהן ׁשניהן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא רחלֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשּתי
נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר - ּונקבה ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹזכר
אין - מהן אחד מת ואם ּבכֹור. ספק והּׁשני הּכחּוׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאת
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פח            
  

והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי הּזכר ׁשּזה ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹלּכהן
זכרים ׁשני אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. עליו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָמחברֹו
ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ּבכֹור, ספק הּזכרים הרי - נקבֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּוׁשּתי
לּכהן ּכאן אין לפיכ הּזכר. ּכ ואחר ּתחּלה נֹולדה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹהּנקבה
ואחת ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלּום,
וכל לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
אחד מת הּכחּוׁש. את נֹוטל והּכהן ּבכֹור, ספק מהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד
אם וכן הּוא. ספק החי ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן אין - ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמהן
ספק הּזכר ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹילדּו

הּוא. ְּבכֹור
מּום‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל

מּידֹו, אֹותֹו מֹוציאין אין - הּכהן ּתפּׂשֹו ואם לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויאכל
לעֹולם מקריב ׁשאין מקריבֹו; אינֹו אבל ּבמּומֹו. אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחֹוט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור ְְֲִִֶֶַַָָָָָֻאּלא
ואין„. וילדּו מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

ואת נקבֹות מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל בנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי אּלא זֹו, אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה. מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּדבר
ּבכֹור‰. האחד הרֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

ּביניהן הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
ׁשאין אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַּומסּתּלק,

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן ִֵֶֶֶֶַָאחד
.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

הּמֹוציא - איזהּו ידּוע ואין מהן אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
ּכהן רֹועה ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה, עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמחברֹו
הּבית, ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָׁשהּניח
מֹוציאין ואין הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - מהן אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּומת
הּבכֹור ּבעל מּדעת ׁשהרי ּבראיה; אּלא הּבית ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָמחצר

הּבית. ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עּמֹו ִִִִֶַַַַַָהּניחּו
.Êהּיּׂשראל נאמן לפיכ הּבכֹורֹות. על יּׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

אֹותֹו ואֹוכל מּומֹו לֹו ורֹואין הּוא, ּבכֹור ספק זה ְְְְִֵֵֶַלֹומר:
ְּבמּומֹו.

.Á- ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום להם ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן אֹו להקּדׁשן עֹובר מּום קדם ואם ּבּבכֹורה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבין
מן ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע מּום להם נֹולד ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּתמימים

ׁשהןה מּפני ּדבר, לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ּבכֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין

.Ëחּיבת - ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
זֹו הרי - ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּבּבכֹורה.
ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה. מן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּפטּורה
לסחֹורה; ולא - לאכלה לאכלה, ּבּה: נאמר ׁשהרי ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשביעית,
ׁשהרי ּבּבכֹור, מּׂשּתּכר זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָואם
מאכלֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ׁשביעית. ּפרֹות מּתֹורת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיצא
ּבאכילה. האסּורים ּבדברים סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְֲֲֲֲִִִִֶַַָָָָָאסּורֹות,
וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָוכן
על למכרן ׁשּמּתר ּפי על אף ּבּבכֹורֹות, סחֹורה לעּׂשֹות ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻאסּור

ׁשּבארנּו. ְֵֶֶֶַּדר

.Èמּתר - לֹו צרי ולא לרגל אֹו ּבנֹו למׁשּתה ּבכֹור ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻלקח
ְְָלמכרֹו.

.‡Èלהן ׁשמין אבל ליּׂשראל, ּתמימים ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין
ּבזמן לכהנים ּתמימים ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָֹּבכֹורֹות
ׁשּׁשמין לֹומר צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,

מּומים. ּבעלי ֲִֵֶַָלהן

ה'תשע"א כסלו י"ח חמישי יום

 
טהֹורֹות‡. ּבהמֹות מּכל מעּׂשרה אחד להפריׁש עּׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

ל אּלאׁשּיּולדּו נֹוהגת זֹו מצוה ואין וׁשנה. ׁשנה ּבכל אדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ
וגֹומר. וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבקר

.ונֹוהג ּבמקּדׁשין. לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעּׂשר
אבל הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבארץ
מעּׂשרין ׁשאין ותּקנּו הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחכמים
לידי ּבא ונמצא ּתמים יאכלהּו ׁשּמא ּגזרה הּבית. ּבפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא
ועּׂשה עבר ואם ּבחּוץ. קדׁשים ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָאּסּור

ּבמּומֹו. ויאכל מעּׂשר זה הרי - הּזה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבזמן
ויּׂשראלים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה: ּבמעּׂשר חּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל
את„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה ּבהמה מעּׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָודין

ּוׁשאר אמּוריו, ּומקטירין היסֹוד, ּכנגד אחת זריקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדמֹו
ואין קּלים. קדׁשים ּכׁשאר ּבירּוׁשלים לּבעלים נאכל ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּבּׂשר
ּבעל היה ואם ּכפסח. לּבעלים ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻלּכהנים
הרי - ּבמּומֹו בּתחּלה ׁשהפריׁשֹו ּבין מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמּום,

מקֹום. ּבכל נאכל ְֱֶֶָָָזה
ּבֹו:‰. ׁשּנאמר ּתמים, ּכׁשהּוא למכרֹו אסּור ּבהמה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָמעּׂשר

- יּגאל' 'לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּגאל. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאין ּבּמׁשמע, מכירה אּסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאף
לֹוקח, קנה ולא ּכלּום עּׂשה לא - מעּׂשר ׁשהּמֹוכר לי, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹויראה
לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר לֹוקה. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּולפיכ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתאר, יפת ְְְְְִִֵֵֶַַָֹּוכמֹוכר
.Â,ׁשחּוט ואפּלּו מּום ּבעל למכרֹו ׁשאסּור סֹופרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמּדברי

מנה ּכנגד מנה ׁשֹוקלין אין לפיכ חי. ימּכרּנּו ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּגזרה
נ ׁשהּוא מּפני ּבּבכֹור, ׁשּׁשֹוקלין ּכדר ּכמֹוכר.ּבמעּׂשר ראה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

.Êלמכרֹו מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻּומעּׂשר
עליו. גזרּו לא ליתֹומים אבדה הׁשבת מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכדרּכֹו.

.Áוגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמעּׂשר
ואם ּבלבד. ּבּׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹועֹורֹו
הּכל ּומכר והּגידין והחלב העֹור ּבדמי הּבּׂשר ּדמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהבליע
ּדמי והבליע יקרים, העצמֹות דמי היּו ואם מּתר. - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי ְֲִֵַָָָָָֻהּבּׂשר
.Ëּבא מאליו זה מּום לֹומר: מעּׂשר מּומי על נאמנים ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּכל

- הּבכֹור על נאמנים ׁשאינן אּלּו ואפּלּו לדעת. נעּׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּומּתירֹו, ׁשּלֹו מעּׂשר מּומי אדם ורֹואה הּמעּׂשר. על ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנאמנים
ּכ ואחר עדרֹו ּבכל מּום יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה. היה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻאם

מּתחּלתֹו. מּום ּבעל הּמעּׂשר ונמצא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָיעּׂשר,
.È- ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתנּו אֹו זֹו ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
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,לפיכ ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעּׂשר, מן ּפטּורים הם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרי
וזה טלאים מאה זה והביא בּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין
ּפטּורים הּמאתים הרי - ּבהן ונׁשּתּתפּו וערבּום טלאים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאה
ׁשּירׁשּו האחים וכן ּכמכּור. מהן טלה ׁשּכל הּמעּׂשר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אבל הּמעּׂשר. מן ּפטּורין הן הרי - מאביהם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָטלאים
ּבין הּבהמֹות, מאּלּו מּכאן לאחר ּבׁשּתפּות להם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנֹולדים
ׁשּתפין היּו אם וכן ּבּמעּׂשר. חּיבין - לאחים ּבין ְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻלּׁשּתפין
ׁשּקנּו והאחים הּׁשּתפּות, מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּבמעֹות
מּכאן לאחר מהם הּנֹולדים הרי - הירּׁשה מּמעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבהמֹות
אחד. ּכאיׁש הן והרי נֹולדּו, ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעּׂשר. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּיבין
ּברׁשּותן הּבהמֹות להן ׁשּנֹולדּו אחר והּׁשּתפין האחים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחלקּו
ׁשּבׁשעה הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוחזרּו
ּוכׁשחזרּו ּפטּור, והּלקּוח לקּוחין הּכל נעּׂשּו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹׁשחלקּו
להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, נׁשּתּתפּו הרי - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹונׁשּתּתפּו
גדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. זה ׁשּתּוף אחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּברׁשּותן
הּכל - עּׂשרה ּכנגד ועּׂשרה טלאים ּכנגד ּוטלאים ּגדיים ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הן והרי הּמעּׂשר מן ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּפטּורין
.‡È- ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין

אם אבל לקּוחין. הּבהמֹות נעּׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעּׂשר, ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹחּיבין
הרי - הּכספים חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּבהמֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחלקּו

ּפטּורין. ְִֵאּלּו
.Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברים עּׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

נֹולדּו. ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַלהתעּׂשר,
.‚Èמן ּפטּורים - הּגר ּבגזל ּבהמֹות עּׂשר לֹו ׁשּנפלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּכהן

ׁשהּנֹותן ּבארנּו ּוכבר הם, מּתנֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמעּׂשר;
הּמעּׂשר. מן ּפטּור ֲִֵַַַָָָמּתנה

.„Èּבעלי ּבין ּתמימים ּבין להתעּׂשר: לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
ויֹוצא והּטרפה הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמּומין,
הּיתֹום וכן הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל זמן, ּומחּסר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻדפן
ּודברים מתעּׂשר. אינֹו - לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמתה

הם. הּׁשמּועה מּפי ְִִֵֵַָאּלּו
.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין

- הּלדה ימי ׁשבעת ּבתֹו טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלהתעּׂשר.
ראּוי זמן מחּסר ׁשאין ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכׁשּיּגיע
ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו עּברים ׁשּלקח ּכמי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻלהתעּׂשר,

.ÊËּבת אינּה אֹו היא מעּׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
טלאים ,לפיכ הּמעּׂשר. מן ּפטּורה היא הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָמעּׂשר
ּפטּורין ּכּלן הרי - ּבהן וכּיֹוצא לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנתערב

הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל הּמעּׂשר, ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמן

ה'תשע"א כסלו י"ט שישי יום

 
היּו‡. מעּׂשרה, אחד והפריׁש טלאים עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא מעּׂשר. אּלּו אין - למעּׂשר עּׂשרה והפריׁש מאה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוּׂשה? ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ואּמֹותיהן ּכאחד. ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועֹוּׂשה
ויצאּו קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמעמיד

- הּׁשבט ּתחת יעבר אׁשר ּכל ׁשּנאמר: לקראתן; הּדיר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
זה הּדיר מן ּוכׁשּיצאּו ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיעבר
ז' ו' ה' ד' ג' ב' א' ּבׁשבט: אֹותן ּומֹונה מתחיל זה, ְְִֵֶֶֶַַַָאחר
ּבין ּתמים ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין - עּׂשירי והּיֹוצא ט'; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָח'
סקרֹו לא מעּׂשר. זה הרי ואֹומר: ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹּבעל
- עֹומדים אֹו רבּוצים ׁשּמנאן אֹו ּבׁשבט, מנאן ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹּבסקרא
עּׂשירי וקּדׁש עּׂשרה עּׂשרה ּומנאם הֹואיל מעּׂשר; אּלּו ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהרי

מעּׂשר. זה הרי -ֲֲֵֵֶַ
.,אחד לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו. ועדר עדר ּכל מצרף ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלים
ויצטרפּו? לאּלּו אּלּו ּבין יהיה וכּמה הּמעּׂשר. מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפטּורין

מיל. עּׂשר ִִָָָׁשּׁשה
מיל‚. עּׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּבין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָהיּו

ותׁשעה מּכאן ּתׁשעה היה ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר נכנסין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן

הּצאן.„. על הּבקר מן ולא הּבקר על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹאין
על העּזים ּומן העּזים על הּכבּׂשים מן מעּׂשרין ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָאבל
צאן ּכל מׁשמע - וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכבּׂשים;

אחד. ּכמין הם והרי ּׂשה נקראים ׁשּׁשניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחד,
ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

הּיׁשן על החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחרת,
ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה הּיצא ׁשּנאמר: החדׁש; על הּיׁשן מן ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא
זה הרי - ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויראה
על ּתֹורה הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים, חמרת מּפני ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻמעּׂשר,

ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר
.Â- ּבאלּול ותׁשעה עּׂשרים עד ּבתׁשרי ּבאחד הּנֹולדים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמצטרפין
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול ותׁשעה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעּׂשרים
ּובּתּה היא הרי - ׁשנתן ּבתֹו ּתֹולדֹות ילדּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָמצטרפין.

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִִֵַַָנכנסים
.Êמּמּנּוא לאכל ׁשאסּור הּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים ין ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעד
ויאכל קדׁש הּמעּׂשר ויהיה ׁשּיעּׂשר, עד ּׁשּירצה מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶַָּכהלכתֹו,
.Á,ּבהמה למעּׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָקבעּו

ׁשּיעּׂשר. עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּביֹום זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי - ׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואם
עצרת, קדם עּׂשר חמּׁשה ּוביֹום הּפסח, קדם עּׂשר ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹחמּׁשה
גרן נקרא מאּלּו זמן וכל החג. קדם עּׂשר חמׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּוביֹום
ּבהמה מעּׂשר ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה. ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעּׂשר
מּספירת וחמּׁשה ׁשלׁשים ּוביֹום אדר מחדׁש אחרֹון ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּביֹום
הּגרנֹות קבעּו ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹהעמר
רגלים. לעֹולי מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבימים
היּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשאף

הּמצוה. ויעּׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹנמנעים
.Ëּולקּדׁש למנֹות והתחיל לּדיר הּבקר אֹו הּצאן ּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהכניס

זה הרי - מעּׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעּׂשירי
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פט             
  

,לפיכ ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעּׂשר, מן ּפטּורים הם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרי
וזה טלאים מאה זה והביא בּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין
ּפטּורים הּמאתים הרי - ּבהן ונׁשּתּתפּו וערבּום טלאים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאה
ׁשּירׁשּו האחים וכן ּכמכּור. מהן טלה ׁשּכל הּמעּׂשר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אבל הּמעּׂשר. מן ּפטּורין הן הרי - מאביהם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָטלאים
ּבין הּבהמֹות, מאּלּו מּכאן לאחר ּבׁשּתפּות להם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנֹולדים
ׁשּתפין היּו אם וכן ּבּמעּׂשר. חּיבין - לאחים ּבין ְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻלּׁשּתפין
ׁשּקנּו והאחים הּׁשּתפּות, מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּבמעֹות
מּכאן לאחר מהם הּנֹולדים הרי - הירּׁשה מּמעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבהמֹות
אחד. ּכאיׁש הן והרי נֹולדּו, ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעּׂשר. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּיבין
ּברׁשּותן הּבהמֹות להן ׁשּנֹולדּו אחר והּׁשּתפין האחים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחלקּו
ׁשּבׁשעה הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוחזרּו
ּוכׁשחזרּו ּפטּור, והּלקּוח לקּוחין הּכל נעּׂשּו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹׁשחלקּו
להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, נׁשּתּתפּו הרי - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹונׁשּתּתפּו
גדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. זה ׁשּתּוף אחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּברׁשּותן
הּכל - עּׂשרה ּכנגד ועּׂשרה טלאים ּכנגד ּוטלאים ּגדיים ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הן והרי הּמעּׂשר מן ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּפטּורין
.‡È- ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין

אם אבל לקּוחין. הּבהמֹות נעּׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעּׂשר, ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹחּיבין
הרי - הּכספים חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּבהמֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחלקּו

ּפטּורין. ְִֵאּלּו
.Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברים עּׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

נֹולדּו. ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַלהתעּׂשר,
.‚Èמן ּפטּורים - הּגר ּבגזל ּבהמֹות עּׂשר לֹו ׁשּנפלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּכהן

ׁשהּנֹותן ּבארנּו ּוכבר הם, מּתנֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמעּׂשר;
הּמעּׂשר. מן ּפטּור ֲִֵַַַָָָמּתנה

.„Èּבעלי ּבין ּתמימים ּבין להתעּׂשר: לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
ויֹוצא והּטרפה הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמּומין,
הּיתֹום וכן הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל זמן, ּומחּסר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻדפן
ּודברים מתעּׂשר. אינֹו - לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמתה

הם. הּׁשמּועה מּפי ְִִֵֵַָאּלּו
.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין

- הּלדה ימי ׁשבעת ּבתֹו טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלהתעּׂשר.
ראּוי זמן מחּסר ׁשאין ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכׁשּיּגיע
ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו עּברים ׁשּלקח ּכמי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻלהתעּׂשר,

.ÊËּבת אינּה אֹו היא מעּׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
טלאים ,לפיכ הּמעּׂשר. מן ּפטּורה היא הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָמעּׂשר
ּפטּורין ּכּלן הרי - ּבהן וכּיֹוצא לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנתערב

הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל הּמעּׂשר, ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמן

ה'תשע"א כסלו י"ט שישי יום

 
היּו‡. מעּׂשרה, אחד והפריׁש טלאים עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא מעּׂשר. אּלּו אין - למעּׂשר עּׂשרה והפריׁש מאה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוּׂשה? ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ואּמֹותיהן ּכאחד. ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועֹוּׂשה
ויצאּו קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמעמיד

- הּׁשבט ּתחת יעבר אׁשר ּכל ׁשּנאמר: לקראתן; הּדיר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
זה הּדיר מן ּוכׁשּיצאּו ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיעבר
ז' ו' ה' ד' ג' ב' א' ּבׁשבט: אֹותן ּומֹונה מתחיל זה, ְְִֵֶֶֶַַַָאחר
ּבין ּתמים ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין - עּׂשירי והּיֹוצא ט'; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָח'
סקרֹו לא מעּׂשר. זה הרי ואֹומר: ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹּבעל
- עֹומדים אֹו רבּוצים ׁשּמנאן אֹו ּבׁשבט, מנאן ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹּבסקרא
עּׂשירי וקּדׁש עּׂשרה עּׂשרה ּומנאם הֹואיל מעּׂשר; אּלּו ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהרי

מעּׂשר. זה הרי -ֲֲֵֵֶַ
.,אחד לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו. ועדר עדר ּכל מצרף ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלים
ויצטרפּו? לאּלּו אּלּו ּבין יהיה וכּמה הּמעּׂשר. מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפטּורין

מיל. עּׂשר ִִָָָׁשּׁשה
מיל‚. עּׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּבין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָהיּו

ותׁשעה מּכאן ּתׁשעה היה ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר נכנסין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן

הּצאן.„. על הּבקר מן ולא הּבקר על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹאין
על העּזים ּומן העּזים על הּכבּׂשים מן מעּׂשרין ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָאבל
צאן ּכל מׁשמע - וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכבּׂשים;

אחד. ּכמין הם והרי ּׂשה נקראים ׁשּׁשניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחד,
ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

הּיׁשן על החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחרת,
ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה הּיצא ׁשּנאמר: החדׁש; על הּיׁשן מן ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא
זה הרי - ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויראה
על ּתֹורה הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים, חמרת מּפני ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻמעּׂשר,

ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר
.Â- ּבאלּול ותׁשעה עּׂשרים עד ּבתׁשרי ּבאחד הּנֹולדים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמצטרפין
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול ותׁשעה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעּׂשרים
ּובּתּה היא הרי - ׁשנתן ּבתֹו ּתֹולדֹות ילדּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָמצטרפין.

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִִֵַַָנכנסים
.Êמּמּנּוא לאכל ׁשאסּור הּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים ין ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעד
ויאכל קדׁש הּמעּׂשר ויהיה ׁשּיעּׂשר, עד ּׁשּירצה מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶַָּכהלכתֹו,
.Á,ּבהמה למעּׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָקבעּו

ׁשּיעּׂשר. עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּביֹום זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי - ׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואם
עצרת, קדם עּׂשר חמּׁשה ּוביֹום הּפסח, קדם עּׂשר ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹחמּׁשה
גרן נקרא מאּלּו זמן וכל החג. קדם עּׂשר חמׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּוביֹום
ּבהמה מעּׂשר ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה. ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעּׂשר
מּספירת וחמּׁשה ׁשלׁשים ּוביֹום אדר מחדׁש אחרֹון ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּביֹום
הּגרנֹות קבעּו ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹהעמר
רגלים. לעֹולי מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבימים
היּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשאף

הּמצוה. ויעּׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹנמנעים
.Ëּולקּדׁש למנֹות והתחיל לּדיר הּבקר אֹו הּצאן ּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהכניס

זה הרי - מעּׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעּׂשירי
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צ            
  

ויתעּׂשרּו ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר, לגרן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּניחן
ּבּמנין יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּכל

יּׁשאר. והּנׁשאר לּדיר, הּכל להכניס חּיב -ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ

ה'תשע"א כסלו כ' קודש שבת

 
והּוא‡. אחת אחת לצאת והתחילּו לּדיר צאן ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹהּמכניס

לׁשּלמּטה אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמֹונה
מּמּנּו ׁשּלמעלה אֹו עּׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו עּׂשירי, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
עּׂשר לאחד אֹו לּתׁשיעי קרא אם אבל נתקּדׁשּו. לא - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָֹעּׂשירי
נׁשמע, הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר נתקּדׁשּו. - ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָעּׂשירי
וׁשּלמּטה מּמּנּו ׁשּלמעלה למעּׂשר מתקּדׁשֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּטעּות
לּתׁשיעי קרא אפּלּו וׁשּלאחריהם. ׁשּלפניהם לא אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו,
ּבין ּבטעּות ּבין עּׂשירי, עּׂשר ולאחד ּתׁשיעי ולעּׂשירי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָעּׂשירי

מקּדׁשים. ׁשלׁשּתן - ְְְְִַָָָָָֻּבכּונה
.,ּבמּומֹו נאכל אּלא קרב, אינֹו הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

נסכים וטעּון ׁשלמים. יקרב עּׂשר והאחד מעּׂשר, ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָוהעּׂשירי
ּכתמּורה. עצמֹו ׁשהּוא מּפני ּתמּורה, עֹוּׂשה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשלמים,
הּבהמֹות; ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבאחד ּבין ּבּתׁשיעי ּבין וטעה, לֹו לעּׂשר ׁשליח העֹוּׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאבל
עּׂשאהּו ׁשּלא ּבלבד; הּוּדאי העּׂשירי אּלא מקּדׁש אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעּׂשר,

ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשליח
.‚- נתקּדׁש עּׂשירי עּׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה

וקרא עּׂשירי לעּׂשירי קרא אם אבל ּתׁשיעי; לעּׂשירי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָָָּכׁשּקרא
ׁשהרי עּׂשר, אחד נתקּדׁש לא - עּׂשירי עּׂשר לאחד ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאחריו
יצא ואפּלּו מעליו. עּׂשירי ׁשם עקר לא הּוּדאי ֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהעּׂשירי
ׁשתק, אּלא עּׂשר אחד ולא עּׂשירי לא קראהּו ולא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹהעּׂשירי
נתקּדׁש, לא - עּׂשירי ּוקראהּו עּׂשר אחד יצא ּכ ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹואחר
עּׂשירי, קראהּו ׁשּלא ּפי על ואף נתקּדׁש; מעצמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהעּׂשירי
מקּדׁש. עּׂשר אחד אין - מעליו עּׂשירי ׁשם עקר ולא ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻהֹואיל

עּׂשירי„. ׁשניהם ׁשּקרא ּבין ּכאחד, ועּׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָיצאּו
ו ּבמּומן ויאכלּו מקּדׁשין, ׁשניהם - ּתׁשיעי ׁשּקראם אינןּבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

קראן אם ּכאחד: עּׂשר ואחד עּׂשירי יצא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקרבין.
ּכמֹו והם ּבזה, זה מערבים עּׂשר ואחד עּׂשירי הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעּׂשירי
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעּׂשר
הרי - עּׂשר אחד קראן ואם הּמקּדׁשין; ּפסּולי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבהלכֹות

ּבמּומן. ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻהעּׂשירי
.‰- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל

מנאן אם וכן עּׂשירי. זּוג ּומקּדׁש זּוג זּוג הּכל מֹונה זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
מקּדׁש - חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָׁשלׁשה

העּׂשירית. ֲִִַַָהּכת
.Âׁשּיצא הּׁשליׁשי וקרא אחד, ּומנאן ׁשנים ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָיצאּו

הּתׁשיעי הרי - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה ׁשני, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחריהן
ׁשהּוא מּפני - הּתׁשיעי ּבמּומן. ויאכלּו מקּדׁשין, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻוהעּׂשירי
ׁשּקראֹו וזה ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהעּׂשירי
- עּׂשירי עּׂשר לאחד והּקֹורא עּׂשר, אחד הּוא ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָעּׂשירי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֵֶַַנתקּדׁש,

.Êׁשני ויצא עּׂשירי, ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמנאן
קדׁש, זה הרי - אחת ּומנה העּׂשירי ׁשּיצא עד ּתׁשיעי, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואמר

נתקּדׁש. מאליו ְֲִִִֵֵֵֶַָָׁשהעּׂשירי
.Áהּתׁשיעי - ּבּדיר העּׂשירי ונׁשאר עּׂשירי לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא

יצא ׁשּלא ּפי על אף מעּׂשר, ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיאכל
- ּבּדיר העּׂשירי מת נתקּדׁש. מאליו ׁשהעּׂשירי בררֹו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹולא
ּפטּורין, ונמנּו ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו, יאכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּתׁשיעי
קדם מת אּלא לּקרב ׁשּלהן עּׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹואף

ּפֹוטר. הראּוי ׁשהּמנין ְִֵֶֶַָָָָָׁשּיצא,
.Ëאחד מת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר טלאים עּׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהכניס

על אף עּׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן
ּתׁשעה. אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ְִִִֵֶֶַַָָָָּפי

.Èמּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת
הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר למעּׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
אחר לגרן מּניחן הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעליהן,
טלאים עּׂשר ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעד
ׁשּׁשה ויצאּו זה, ּבפתח ּומנאן ארּבעה ויצאּו לּדיר, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָוהכניסן
אם הּדיר: ּבתֹו ארּבעה ׁשם ונׁשארּו אחר, ּבפתח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומנאן
- הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצאּו
ׁשּיצאּו הארּבעה ׁשאֹותן ּפטּורין; וכּלן אחד מהן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻנֹוטל
אּלּו יצאּו ואם ּפטרן. הראּוי מנין ראׁשֹון מּפתח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּתחּלה
- ּתחּלה הארּבעה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהארּבעה
ׁשּיצאּו הּׁשּׁשה ואֹותן ּבּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהרי
מנין נמנה מהן אחד ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני ּבפתח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחריהן
להׁשלים אחרים ּבּדיר ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעּׂשר, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהראּוי
ּפי על אף ׁשּנׁשארּו, הארּבעה אּלּו אבל ּולעּׂשר; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמנין
לפיכ הראּוי, מנין אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּיצאּו
מּפתח וארּבעה זה מּפתח ארּבעה יצאּו אחר. לגרן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמצטרפין
מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה יצאּו אם ׁשּׁשה: ׁשם ונׁשארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשני
יצאּו ואם ּפטּורין; וכּלן מעּׂשר אחד מהן נֹוטל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּפתחים
אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה הרי - הּפתחים ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשּׁשה
ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן מּכאן ּתחּלה ׁשּיצאּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשמֹונה

נ ׁשהרימהן ּולעּׂשר, עּׂשרה עליו להׁשלים הראּוי מנין מנּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ְְִִִִַָָָָׁשּׁשה

.‡Èּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עּׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו
מעּׂשר לׁשם האחרֹון נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבפתח

הראּוי. מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותן ּפטּורין; ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻוכּלן
.È- וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה

ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא ְְֲֵָָָָהרי
.‚Èאֹו עּמֹו ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה

.ּכ אחר מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת ליל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחׁשכה
.„Èוקפץ עּׂשירי, ּומקּדׁש אחד אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

ולא נמנּו לא ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹאחד
הּמנּוי הּוא אם ספק מהן אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנתעּׂשרּו

ּפטּורין. הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּקפץ
.ÂËעד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העּׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ

ּבמּומן. ויאכלּו מּום ּבהן ְְְִֵֶֶָָָֹׁשּיּפל
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּבכֹורֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסליקּו
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ה'תשע"א כסלו י"ד ראשון יום
.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניי"דֿט"וכסלוה'תשע"א

― הקי"א הּמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
הּׁשנּיה הּטהרה לֹו והיא להתּגּלח,   ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ

      ּכמֹו ,ְ
נגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר אמרֹו והּוא , ְְְְְִִֵֶָָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה:  . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
מּקדם הזּכרנּו ּוכבר  אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
   ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְִִַַָָֹ

נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמצוה:
מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּדיני
עצמּה ּבפני מצוה מצרע ּתגלחת מנינּו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹטעם

עצמּה ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת  ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
ּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת   ְְְְֲִַַַַָָָָ
להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת והּתכלית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻקרּבנֹותיו,
לפי קרּבנֹותיו מהבאת הּמּׂשגת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻהּתכלית

ּבתגלחּתֹו ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, ְְְְְֳִֶַַָָָָֹ
     'ו ּובפרק .ְֶֶ

אּלאמּנזירּות למצרע? נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה :ּכלֹומר , ְְְֳֶֶַָָָָָ

ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ּומצרע ְְְְְֳִִִִַַַָָָָָֹהּנזיר,
טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ונׁשלמה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָֹהּמצרע
ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּׁשרץ, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּלטּמא
מחּסרי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ׁשּיביא עד ּכּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻֻמחּסר
ּתגלחּתֹו ּתכלית לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּכּפּורים,
קרּבנֹותיו ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהיא
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּובין
ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻהיא

ויֹולדת וזבה זב ּכלֹומר:   ְְְֶֶַָָָ
      

לכן קדם הזּכרנּו ּוכבר .  ְְְִֵֶַָָֹ
וׁשם ּכּפרה", מחּסרי "ארּבעה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻאתּֿדבריהם:

אֹותם אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻנתּבאר,
ּבכללּותם הּתגלחתהּמעׂשים ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָ

ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהבאת
הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי מסּפיק מהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחד

ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור והּקרּבן ּבּקרּבן ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָֻקׁשּורה
לֹו ׁשּיּתרּו והיא: האחת, הּתכלית ּתּׂשג ְְְִִֶַַַַַַַָֻֻיחד
ּובפרק נזירּותֹו. ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָּדברים

מּנזירּות ונמצאו' הּזבח על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶַַַַָָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ְְְְִַָָָָָֹּפסּול
הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר מּתנאיה. והּזבח : ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּכלּו לגּלח"ׁשּנזיר אסּור ימיו ְִֵֶֶַַָָָָָ

ּכלֿ ׁשּיעׂשה עד לּמתים" ּולהּטּמא יין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָולׁשּתֹות
והם הּמעׂשים אֹותם ּתגלחת ְְֲִִֵַַַַָ

והּוא מּנזירּות, ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶָָָטהרה,
ּפתח הּדּודׁשּיגּלח ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב
להבאתּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ

ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. ְְְְְִִֵַַַָָָהּקרּבנֹות
ּבּמׁשנה        ְִַָ
נזיר לגּלח ועלי נזיר ","הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

ּבעדֹו ויקריבם נזיר קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּכּונה
 היא ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה .ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּטּוי
יסּתּלק יחד הּכל ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה הּנזירּות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻּדין
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָהרי

  .

ה'תשע"א כסלו ט"ו שני יום
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― הק"ב ּבגדהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנּגע
מה מטּמאים, ואי מּטּמאים אי ּבגדים: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָצרעת
רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו קריעה אֹו הסּגר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּמהם
ּומּמה ּבּכתּוב מהּֿׁשּנאמר מּכל זה, וזּולת ְְֱֳִִֶֶֶַַַַַָָָֹוטהרה

ּבּקּבלה ּׁשּבא   . ֶַַָָָ

― הק"ג ּביתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] טמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻֻמנּגע
הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר צרי מהם איזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּתים:

מטּמא. ואי מּטּמא ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת ְְְִִֵֵֵֶַַַַֻאֹו
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ה'תשע"א כסלו י"ד ראשון יום
.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניי"דֿט"וכסלוה'תשע"א

― הקי"א הּמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
הּׁשנּיה הּטהרה לֹו והיא להתּגּלח,   ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ

      ּכמֹו ,ְ
נגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר אמרֹו והּוא , ְְְְְִִֵֶָָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה:  . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
מּקדם הזּכרנּו ּוכבר  אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
   ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְִִַַָָֹ

נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמצוה:
מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּדיני
עצמּה ּבפני מצוה מצרע ּתגלחת מנינּו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹטעם

עצמּה ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת  ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
ּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת   ְְְְֲִַַַַָָָָ
להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת והּתכלית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻקרּבנֹותיו,
לפי קרּבנֹותיו מהבאת הּמּׂשגת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻהּתכלית

ּבתגלחּתֹו ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, ְְְְְֳִֶַַָָָָֹ
     'ו ּובפרק .ְֶֶ

אּלאמּנזירּות למצרע? נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה :ּכלֹומר , ְְְֳֶֶַָָָָָ

ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ּומצרע ְְְְְֳִִִִַַַָָָָָֹהּנזיר,
טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ונׁשלמה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָֹהּמצרע
ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּׁשרץ, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּלטּמא
מחּסרי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ׁשּיביא עד ּכּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻֻמחּסר
ּתגלחּתֹו ּתכלית לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּכּפּורים,
קרּבנֹותיו ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהיא
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּובין
ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻהיא

ויֹולדת וזבה זב ּכלֹומר:   ְְְֶֶַָָָ
      

לכן קדם הזּכרנּו ּוכבר .  ְְְִֵֶַָָֹ
וׁשם ּכּפרה", מחּסרי "ארּבעה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻאתּֿדבריהם:

אֹותם אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻנתּבאר,
ּבכללּותם הּתגלחתהּמעׂשים ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָ

ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהבאת
הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי מסּפיק מהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחד

ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור והּקרּבן ּבּקרּבן ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָֻקׁשּורה
לֹו ׁשּיּתרּו והיא: האחת, הּתכלית ּתּׂשג ְְְִִֶַַַַַַַָֻֻיחד
ּובפרק נזירּותֹו. ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָּדברים

מּנזירּות ונמצאו' הּזבח על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶַַַַָָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ְְְְִַָָָָָֹּפסּול
הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר מּתנאיה. והּזבח : ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּכלּו לגּלח"ׁשּנזיר אסּור ימיו ְִֵֶֶַַָָָָָ

ּכלֿ ׁשּיעׂשה עד לּמתים" ּולהּטּמא יין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָולׁשּתֹות
והם הּמעׂשים אֹותם ּתגלחת ְְֲִִֵַַַַָ

והּוא מּנזירּות, ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶָָָטהרה,
ּפתח הּדּודׁשּיגּלח ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב
להבאתּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ

ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. ְְְְְִִֵַַַָָָהּקרּבנֹות
ּבּמׁשנה        ְִַָ
נזיר לגּלח ועלי נזיר ","הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

ּבעדֹו ויקריבם נזיר קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּכּונה
 היא ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה .ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּטּוי
יסּתּלק יחד הּכל ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה הּנזירּות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻּדין
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָהרי

  .

ה'תשע"א כסלו ט"ו שני יום

.˜ .˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ב ּבגדהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנּגע
מה מטּמאים, ואי מּטּמאים אי ּבגדים: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָצרעת
רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו קריעה אֹו הסּגר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּמהם
ּומּמה ּבּכתּוב מהּֿׁשּנאמר מּכל זה, וזּולת ְְֱֳִִֶֶֶַַַַַָָָֹוטהרה

ּבּקּבלה ּׁשּבא   . ֶַַָָָ

― הק"ג ּביתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] טמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻֻמנּגע
הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר צרי מהם איזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּתים:

מטּמא. ואי מּטּמא ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת ְְְִִֵֵֵֶַַַַֻאֹו
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צב         
  

ה'תשע"א כסלו ט"ז שלישי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה
ְִֶָָוכלּֿדיניה.

ה'תשע"א כסלו י"ז רביעי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות
ֶֶַהּיֹולדת.

ה'תשע"א כסלו י"ח חמישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

ה'תשע"א כסלו י"ט שישי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'תשע"א כסלו כ' קודש שבת

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשט"זֿכ'כסלוה'תשע"א

.„Â˜‰ Â ‰„ „˜‰ ‰Âˆ‰««
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.
הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתזּכרּנה
מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה ְְִִִִֶֶַָָָֻוהּוא:
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמצות
ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּבטמאה

ׁשּיהיּו עד זה אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר
הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַמצות
ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה,
אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאפן
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א ְְְִִֶֶֶַַַָָָנטמא.
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְִִִִֵֵֵֶַַָאם

ספרא "תּגעּו לא "ּובנבלתם : ְְְִִִָָָָֹ
 ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ְְְִִֵֶַַַַָָ
 ?לּה ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ

ּכיצד? הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ְְְִִֵַַַָָָָֹּתלמּוד
הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: ְְֱִִִִֵֵֵַַָהוי
ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאׁשר
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָנטמא

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת  ְְֲִֵֵַָָ
 ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְֱִֶֶֶַֹֹֹֹֹוׁשּלא

טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
.ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאם

הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ְְְְִִִִֵֶַָָָֻּוזכֹור
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(ËÈ).˙˘Ï˘Âכלומר מאוד, תרד ואז ימים, שלשת

ותתחבא סתר במקום תרד השלישי, היום לכשתגיע
אשר הזה הסתר המקום אל ובאת יבקשוך, אז כי הרבה,
וכן מלאכה. מעשה יום שהוא היום, בו נסתר אתה
כמה נסתר, היום שאותו דחולא, ביומא יונתן: תרגם

כד)שנאמר החדש'(פסוק 'ויהי מיד, בשדה' דוד 'ויסתר :
‰‡ÏÊ.מחר: ‡‰:דרכים להולכי אות שהיתה אבן

.ÏÊ‡‰אבן אתא, אבן יונתן: תרגם וכן הדרך, הולכי
‡Â‰.(Î)האות: צדהˆ„‰ ופתרון ה"א, מפיק לא

לה הטיל בתחלתה, למ"ד שצריכה תיבה כל לצד, כמו
כדי למטרה, חצים אורה אבן, אותה בצד בסופה, ה"א
צריך אתה אם לנחש לך יהיה סימן וזה הנער, יבין שלא

Â‚Â'.(Î‡)לברוח: ÁÏ˘‡ ‰‰Âחץ המבקש ודרך
יכול ואינו הולך, שהחץ שרואה מקום עד הולך הירוי,
ממנו, להלן והחץ מחפשה שהוא פעמים יפה, לכוין

והניחוש ומחפשה, החץ מן להלן הולך שהוא ופעמים
לך: יהיה ÂÂ‡‰.הזה ÂÁ˜ 'Â‚Â ÚÏ ÓÂ‡ ÂÓ‡ Ì‡

כי אלי, ובוא וקחנו מחבואך, ממקום בעצמך אתה צא
ולא כאן שתהא חפץ הקב"ה לך, שלום כי לירא, לך אין

רעה: מאבא שמעתי ואפילו ‡ÓÂ(Î)תירא, ‰Î Ì‡Â
.ÍÁÏ˘ ÈÎ ÍÏ 'Â‚Â:ולהמלט לברוח לך אומר הקב"ה

(‚Î).Â„ ˘‡ „‰Â:יחד שכרתנו ‰'ברית ‰‰
.ÍÈÈÂ ÈÈ:דבר אותו על ‰˜È.(Î‰)עד ˘ÂÓ Ï‡

הקיר: אצל המטה ˙Â‰È.בראש Ì˜ÈÂ,ממקומו עמד
היה שדרכן אביו, אצל מיסב להיות הבן דרך שאין לפי
יהונתן בין מיסב דוד והיה המטות, על מסובין לאכול
עד יהונתן, היסב לא דוד, בא שלא עכשיו שאול, ובין
מצד יהונתן ישב כך ואחר שאול, מצד אבנר שישב

אומר הוא הרי כלל, ישב לא תאמר ואם לד)אבנר. :(פסוק
שישב: מכלל השלחן, מעל יהונתן ויקם

 
(ËÈ).˙˘Ï˘Â,ומחרתו ומחר היום והם הימים, שלשת כל

ביום שם שנסתרת במקום בהעמק, נסתר להיות מאד תרד
נשבע אשר השבועה, מעשה בו שהיה היום והוא המעשה,
במקום נסתר היה אז גם כי דוד, את המית לבל ליהונתן שאול

‰ÌÈˆÁ.(Î)ההוא: ˙˘Ï˘והשני ראשון, לירות האחד
בענין, האמור הסימן כפי להקריבו אם להרחיקו אם אחריו,
הסימן לפי יכוין ובו אחד, עוד לקח בהשני, יכוין לא ואולי

‡Â‰.הנרצה: למטרה:ˆ„‰ מורה אני כאלו ההוא, האבן לצד ‡˘ÁÏ.(Î‡)אשליך ‰‰Âעמד אשר הנער אשלח זה לאחר
החצים: ‡ÓÂ.למצוא ÂÓ‡ Ì‡קרובים לומר רצה והנה, ממך החצים הנה לנער אומר אם בידך, יהיה הזה הסימן לומר: רצה

הנער: מן אליו קרוב להיות חץ שוב יזרוק הסימן, זה לעשות כשירצה כי ולהלאה, מהם ועברת ממך, קחÁ˜.Âאלי אתה אז
ובוא: ‰'.החץ ÈÁיודע שלא לו, לקרות רצה לא זה כל ועם רע, דבר ואין לו שלום בודאי כזאת, יאמר שבאם לו נשבע

נסתר: Ï‰Â‡‰.(Î)שבעצתו ÍÓÓ,מהראשון רחוק להיות חץ שוב יזרוק הסימן, זה לעשות כשירצה כי עמדך, ממקום להלן
באמת: עשה לך:ÍÏ.וכאשר וברח לדרכך לך ‰'.אז ÍÁÏ˘ ÈÎ:היא ומה' לטובה, לך תהיה ההליכה לומר: „‰Â.(Î‚)רצה

שכרתנו: הברית דברי והוא דברנו, אשר הדבר תזכור זכור לך, תלך ואם ‰'.כאומר ‰‰הנה ואך עד, בינינו אין לומר: רצה
וכו': ה' יהיה Â˘ÂÓ.(Î‰)העד ÏÚ:הקיר שאצל המושב במקום והוא בה, לשבת לו המיוחד המקום ˙Â‰È.על Ì˜ÈÂכי

במקומו, ויהונתן במקומו, המלך עתה וישב אבנר, ואחריו יהונתן, ואחריו להמלך, סמוך דוד ישב אשר היה, הישיבה סדר
יהונתן קם לזה אביו, אצל להסב הבן מדרך ואין אמצעי, מבלי לאביו סמוך יושב יהונתן נשאר דוד, בא וכשלא במקומו, ואבנר

בנו. ליהונתן שאול בין אמצעי הוא להיות שאול, מצד יהונתן במקום ישב והוא אבנר, במקום לשבת אבנרממקומו ישב (ולא

בסוף שאמר עם יודע, כלא בתחילה עצמו עשה מקום מכל יבוא, שלא ידע יהונתן כי ואף במקומו, וישב דוד עוד יבוא פן חשב כי במקומו, יונתן ונשאר דוד במקום

ידע) לא כאלו במקומו, מתחילה ישב זה ומטעם וכו', ממנו היושב:ÙÈÂ˜„.:שנשאל מן המקום היה נחסר

 
(ËÈ).ÏÊ‡‰כמו הלוך, יא)ענין יד ים,(איוב מני מים אזלו :

אורח: להולכי סימן לומר צד:ˆ„‰.(Î)ורצה ‡Â‰.מלשון
כמו ד)אשליך, טו בים:(שמות ירה :.‰ËÓÏאשר הדבר הוא

כמו בו, להשליך מכוונים יב)המורים ג לחץ:(איכה כמטרא :
(‡Î).‰‰Â:הזה כמוÌÏÚÏ.(Î)להצד נו)לנער, יז :(לעיל

העלם: זה מי חסרון:ÙÈÂ˜„.(Î‰)בן מענין

]נוסח המברק לקראת חג הגאולה י"ט-כ' כסלו ה'תשכ"ז[

האנשים  הקהל  לשנת  כמתאים  ובאופן  ותחתמו,  תכתבו  ודרכי'  החסידות  בלימוד  טובה  לשנה 

והנשים והטף.

מנחם שניאורסאהן



צג     



             §¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½£¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®Ÿ§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤
            ©«£¦¾§¬¤©«¦¦−¦¨´¤®§©©¦−§©¨¨«§¦¥Æ¤§©´¤©©½©¥−§¨´¤©«¦¦®

               ¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬©«¦¦´¦§´¨¥À¨¨¤¨²Ÿ¨¦¨¬§²§¥¬¨−̈©§Ÿ̈«
               §¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬©«¦¦−¦§´¨¨®§¨¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«§©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´¨¨®¨

            ¦¥§Ÿ̈²¥¦¬¥«§−©¨«©¦¨¥¬¨¦−©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¤©¤²¤¤¤©¤−¤
             ¤¡«©¥´¤©Â¤¤©¸¨¹§©´©§©À©¤©Æ©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−¦©´¨®

  ©¦¨¥−§¬¨¦«


(ËÈ).˙˘Ï˘Âכלומר מאוד, תרד ואז ימים, שלשת

ותתחבא סתר במקום תרד השלישי, היום לכשתגיע
אשר הזה הסתר המקום אל ובאת יבקשוך, אז כי הרבה,
וכן מלאכה. מעשה יום שהוא היום, בו נסתר אתה
כמה נסתר, היום שאותו דחולא, ביומא יונתן: תרגם

כד)שנאמר החדש'(פסוק 'ויהי מיד, בשדה' דוד 'ויסתר :
‰‡ÏÊ.מחר: ‡‰:דרכים להולכי אות שהיתה אבן

.ÏÊ‡‰אבן אתא, אבן יונתן: תרגם וכן הדרך, הולכי
‡Â‰.(Î)האות: צדהˆ„‰ ופתרון ה"א, מפיק לא

לה הטיל בתחלתה, למ"ד שצריכה תיבה כל לצד, כמו
כדי למטרה, חצים אורה אבן, אותה בצד בסופה, ה"א
צריך אתה אם לנחש לך יהיה סימן וזה הנער, יבין שלא

Â‚Â'.(Î‡)לברוח: ÁÏ˘‡ ‰‰Âחץ המבקש ודרך
יכול ואינו הולך, שהחץ שרואה מקום עד הולך הירוי,
ממנו, להלן והחץ מחפשה שהוא פעמים יפה, לכוין

והניחוש ומחפשה, החץ מן להלן הולך שהוא ופעמים
לך: יהיה ÂÂ‡‰.הזה ÂÁ˜ 'Â‚Â ÚÏ ÓÂ‡ ÂÓ‡ Ì‡

כי אלי, ובוא וקחנו מחבואך, ממקום בעצמך אתה צא
ולא כאן שתהא חפץ הקב"ה לך, שלום כי לירא, לך אין

רעה: מאבא שמעתי ואפילו ‡ÓÂ(Î)תירא, ‰Î Ì‡Â
.ÍÁÏ˘ ÈÎ ÍÏ 'Â‚Â:ולהמלט לברוח לך אומר הקב"ה

(‚Î).Â„ ˘‡ „‰Â:יחד שכרתנו ‰'ברית ‰‰
.ÍÈÈÂ ÈÈ:דבר אותו על ‰˜È.(Î‰)עד ˘ÂÓ Ï‡

הקיר: אצל המטה ˙Â‰È.בראש Ì˜ÈÂ,ממקומו עמד
היה שדרכן אביו, אצל מיסב להיות הבן דרך שאין לפי
יהונתן בין מיסב דוד והיה המטות, על מסובין לאכול
עד יהונתן, היסב לא דוד, בא שלא עכשיו שאול, ובין
מצד יהונתן ישב כך ואחר שאול, מצד אבנר שישב

אומר הוא הרי כלל, ישב לא תאמר ואם לד)אבנר. :(פסוק
שישב: מכלל השלחן, מעל יהונתן ויקם

 
(ËÈ).˙˘Ï˘Â,ומחרתו ומחר היום והם הימים, שלשת כל

ביום שם שנסתרת במקום בהעמק, נסתר להיות מאד תרד
נשבע אשר השבועה, מעשה בו שהיה היום והוא המעשה,
במקום נסתר היה אז גם כי דוד, את המית לבל ליהונתן שאול

‰ÌÈˆÁ.(Î)ההוא: ˙˘Ï˘והשני ראשון, לירות האחד
בענין, האמור הסימן כפי להקריבו אם להרחיקו אם אחריו,
הסימן לפי יכוין ובו אחד, עוד לקח בהשני, יכוין לא ואולי

‡Â‰.הנרצה: למטרה:ˆ„‰ מורה אני כאלו ההוא, האבן לצד ‡˘ÁÏ.(Î‡)אשליך ‰‰Âעמד אשר הנער אשלח זה לאחר
החצים: ‡ÓÂ.למצוא ÂÓ‡ Ì‡קרובים לומר רצה והנה, ממך החצים הנה לנער אומר אם בידך, יהיה הזה הסימן לומר: רצה

הנער: מן אליו קרוב להיות חץ שוב יזרוק הסימן, זה לעשות כשירצה כי ולהלאה, מהם ועברת ממך, קחÁ˜.Âאלי אתה אז
ובוא: ‰'.החץ ÈÁיודע שלא לו, לקרות רצה לא זה כל ועם רע, דבר ואין לו שלום בודאי כזאת, יאמר שבאם לו נשבע

נסתר: Ï‰Â‡‰.(Î)שבעצתו ÍÓÓ,מהראשון רחוק להיות חץ שוב יזרוק הסימן, זה לעשות כשירצה כי עמדך, ממקום להלן
באמת: עשה לך:ÍÏ.וכאשר וברח לדרכך לך ‰'.אז ÍÁÏ˘ ÈÎ:היא ומה' לטובה, לך תהיה ההליכה לומר: „‰Â.(Î‚)רצה

שכרתנו: הברית דברי והוא דברנו, אשר הדבר תזכור זכור לך, תלך ואם ‰'.כאומר ‰‰הנה ואך עד, בינינו אין לומר: רצה
וכו': ה' יהיה Â˘ÂÓ.(Î‰)העד ÏÚ:הקיר שאצל המושב במקום והוא בה, לשבת לו המיוחד המקום ˙Â‰È.על Ì˜ÈÂכי

במקומו, ויהונתן במקומו, המלך עתה וישב אבנר, ואחריו יהונתן, ואחריו להמלך, סמוך דוד ישב אשר היה, הישיבה סדר
יהונתן קם לזה אביו, אצל להסב הבן מדרך ואין אמצעי, מבלי לאביו סמוך יושב יהונתן נשאר דוד, בא וכשלא במקומו, ואבנר

בנו. ליהונתן שאול בין אמצעי הוא להיות שאול, מצד יהונתן במקום ישב והוא אבנר, במקום לשבת אבנרממקומו ישב (ולא

בסוף שאמר עם יודע, כלא בתחילה עצמו עשה מקום מכל יבוא, שלא ידע יהונתן כי ואף במקומו, וישב דוד עוד יבוא פן חשב כי במקומו, יונתן ונשאר דוד במקום

ידע) לא כאלו במקומו, מתחילה ישב זה ומטעם וכו', ממנו היושב:ÙÈÂ˜„.:שנשאל מן המקום היה נחסר

 
(ËÈ).ÏÊ‡‰כמו הלוך, יא)ענין יד ים,(איוב מני מים אזלו :

אורח: להולכי סימן לומר צד:ˆ„‰.(Î)ורצה ‡Â‰.מלשון
כמו ד)אשליך, טו בים:(שמות ירה :.‰ËÓÏאשר הדבר הוא

כמו בו, להשליך מכוונים יב)המורים ג לחץ:(איכה כמטרא :
(‡Î).‰‰Â:הזה כמוÌÏÚÏ.(Î)להצד נו)לנער, יז :(לעיל

העלם: זה מי חסרון:ÙÈÂ˜„.(Î‰)בן מענין
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(È).ÂÓÈÏÚ ÍÒ˙Â:עלימו ותסוכך Í.תגונן ÂˆÏÚÈÂ

ואוהביך: רעיך תברך שאתה ˆÎ‰.(È‚)כשיראו
אדם: של רוחותיו שלש רוחÂˆ.המקפת נחת

בלעז: כמו˙ÂËÚ.אפימנ"ט כג)תסובבנו ושאול(ש"א
אנשיו: ואל דוד אל עוטרים ואנשיו

(‡).˙ÈÈÓ˘‰ ÏÚושמינית נימין שמונה של כינור
מצינו וכן טו)שמו א השמינית(בד"ה על ובניו פלוני

כח‡ÏÏÓÂ.(‚)לנצח: ודל בלעז)נשחת כמו(קופנדו"ן
דעזרא האמללים ג)היהודים Ú„(„):(נחמיה '‰ ‰˙‡Â

.È˙Ó:רופא ואינך ‰'.(‰)תביט ‰Â˘:מחרונך
.È˘ ‰ˆÏÁ:מחוליי(Ê).È˙ËÓ ‰ÏÈÏ ÏÎ ‰Á˘‡

ומאוס סחי ג)לשון כסוחה(איכ' נבלתם ה)והיתה (ישעי'

יפרש כאשר עם חברו ומנחם בדמעות מטתי אני ממאס
לשחות כה)השוחה שחו(שם מי מז)ועם :(יחזקאל

.‰ÒÓ‡ È˘Ú È˙ÚÓ„:מים כמו וארטיב אלחלח
(Á).‰˘˘Úלו ודומה כהה שמאורה עין עששית ל'

פירשו ומנחם עיניו שכנגד זכוכית דרך רואה הוא כאלו
כמו רקבון לא)לשון לשון(לקמן כל וכן עששו ועצמי

ומנחםÚ˙˜‰.עש: אור בכהיית עיני ונזדקנה נתישנה
ההרה משם ויעתק עם יב)חברו ˆÈÂ.:(בראשית ÏÎ

לי: שמצירין צרות Â‚Â'.(È‡)בשביל ÂÏ‰ÈÂ Â˘ÂÈ
לעתיד יוחנן רבי אמר שנייה פעם יבושו ישובו מהו
והם לגיהנם ומחייבן הרשעים את דן הקב"ה לבוא
גיליונין ומראה וחוזר מחזירן והקב"ה עליו מתרעמין
הרי לגיהנם מחזירן והוא ומתחייבין אותם ודן שלהם
לבא לעתיד אומר נחמני בר שמואל ר' כפולה, בושה
וקוראין וחוזרין עונה ואין לאלהיה קוראה אומה כל
הייתי תחילה קראתם אלי אילו להם ואומר להקב"ה
ואותי עיקר גלולים עבודת עשיתם עכשיו אתכם עונה
זו מושיע ואין ישועו שנאמר עונה איני לפיכך טפילה

ענם ולא ה' אל כך ואחר גלולים יח)עבודת לכך(לקמן
יבושו: ישובו זמן:Ú‚.נאמר במעט

 
(È).ÂÁÓ˘ÈÂתסך ואתה לעולם ישמחו בך החוסים אבל

הרעה: מפני Â‚Â'.(È‚)בתשועתך:Í.עליהם ‰˙‡ ÈÎסרס
צדיק: תברך ה' אתה כי מסבבתˆÎ‰.המקרא שהצנה כמו

ברצון: תסובבנו כן הגוף את
().Í˙ÓÁ Ï‡Â:במ"ש הדבר תוסיףÈÁ.(‚)כפל לבל

בזה: ודי אני אומלל הלא כי בי לחרות הוסיףÈ‡.עוד
הלא כי מאז עלי עברו אשר המכות מן רפאני ואמר לשאול

עצמי: מתיÈ˘Â.(„)נבהלו עד וא"כ נבהלה נפשי ואף
אוזן לגלות בא הפורעניות עצם הלא ומוכה נגוע עוד אהיה

המוסר: וקבלתי נבהלתי כבר והנה ‰'.(‰)למוסר ‰Â˘לזה
אם אף חסדך למען והושיעני מהצרה נפשי להוציא שובה

חטאי: כפי נפרעתי לא ÂÓ˙.(Â)עדיין È‡ ÈÎהודאה הנותן הוא מי כי שמך אזכיר לא שוב הבאה מהצרה אמות אם כי
יודוך: הוא חי חי הלא עת:נעשיתיÈ˙Ú‚È.(Ê)בקבר בכל מתאנח שאני במה ויגע הבכי‡˘Á‰.עיף במי מטתי את משיט אני
המים: פני על השט במ"ש:È˙ÚÓ„.כדבר הדבר וכפל עיני בדמעות ערשי ומרטיב מתיך ÒÚÎÓ.(Á)אני ‰˘˘Úמחרון

עיני: בלו עלי:Ú˙˜‰.האויב עברו כבר אשר הצרות בכל די וא"כ בזוקן נתיישנה כאלו עיני כהה צרותי ÂÂÒ.(Ë)בעבור
תפלתי: נתקבלה כי מעתה לי תוכלו לא כי ממני Â‚Â'.(È)לכו ÚÓ˘:במ"ש הדבר הצלחתי:Â˘ÂÈ.(È‡)כפל ÂÏ‰ÈÂ.בראותם

לנמנע: חשב אשר דבר בראות ונבהל התמה אדם ולאÂÂ˘È.כדרך יבושו ההיא וברגע שלומי לבקש מרעתם חוזרים יהיו אז
לבושה: להם להיות עוד תזכרנה ולא בי שעשו מה על להם אמחול כי זמן לאחר

 
(È).ÍÒ˙Â:סכך דומהˆÎ‰.(È‚)וישמחו:ÂˆÏÚÈÂ.מלשון

למגן: דוד˙ÂËÚ.הוא אל עוטרים וכן סבוב א'ענין (שמואל

הראש:כג) את מסבבת שהעטרה ע"ש
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המשך בדאור למס' זבחדם לדום ראשון עמ' ב



קיב

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

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ז

חג ושבת שמחים ולשנה טובה ושמחה בתורה ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

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

לקראת חג הגאולה י"ט כסלו ה'תשד"מ

"לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו,

כולל פעילות רבה בכל המבצעים ובכלל בתורה ובגמ"ח ובתפלה וכל זה באופן דופרצת

ובמיוחד שהשנה הוא ביום דהוי' מלך גאות לבש, ערב שבת קודש ומנוחה שלימה, 

יומין זכאין למהר קיום היעוד בספר נעים זמירות ישראל דוד מלכא משיחא: אלקים נצב )מלך( 

בעדת קל. אתה תנחל בכל הגוים, בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 

מנחם שניאורסאהן"
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח להמשתתפים בהפארבריינגענס בכפר חב"ד ועוד – 

לחג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשד"מ

"לכל המשתתפים בהפארבריינגענס די"ט כסלו – שליט"א. 

לחיים, לחיים ולברכה. 

יהי רצון מהשי"ת שבכל אחד ואחת יהי' ויקויים פדה בשלום וגומר במילואו 

והחסידות(  )הנגלה  בתורה  העוסק  שזהו  בהכתוב  חז"ל  כביאור  לזה  הכלים  בעשיית  ושיצליחו 

ובגמ"ח ובתפלה 

וכל זה באופן שופרצת ומתחיל בהמבצעים ובכל המבצעים

ובמיוחד שהשנה הוא ביום דהוי' מלך גאות לבש, ערב שבת קודש ומנוחה שלימה, 

יומין זכאין למהר קיום היעוד בספר נעים זמירות ישראל דוד מלכא משיחא: אלקים נצב )מלך( 

בעדת קל, אתה תנחל בכל הגוים, בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 

מנחם שניאורסאהן"
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eÁÏ ÚÈ‰ elÈÙ‡ ÔÏ BÈÏ ÏBÈÂ˙BˆÓa BÁÏ ÁL Ba ‡e‰ÂÈÓ ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê epÈÁ ÌBÓ ÏkÓ 
BÓˆÚa ˙BÚÏ ‡È ‡lL Èk ÌÈÓÁ BÏ eÈ‰Â ÌÈÙB
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י סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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   בקטן אפילו בזה ליזהר ויש -

לחינוך. הגיע שלא
    על כיסו להם נותן כשלא אבל -

- הרבים ברשות שיוליכוהו ידוע אם אף שיוליכוהו, מנת
להם ליתנו .מותר

   ג סעיף לעיל כמבואר -

בלבד, סופרים מדברי אסור הנחה או העקירה שכשחסרה
אין שלנו שבדרכים כיון תורה איסור כאן אין אופן ובכל

ס"ו. לעיל כמוזכר גמורה הרבים רשות לנו
   לקטן נתינה איסור הוא לחרש- (או

והנחהושוטה) עקירה בלא אפילו זהלטלטל איסור או ,
מניח וזה .עוקר

 
(34:‚"Ò ‚Ó˘ 'ÈÒתינוק בכל הוא עשה במצוות החינוך שיעור

מענין היודע כגון עניניו לפי דבר בכל וידיעתו חריפותו לפי
חייב כהלכה להתעטף היודע והבדלה קידוש לשמוע חייב שבת
של עשה במצות בין בזה כיוצא כל וכן י"ז בסי' כמ"ש בציצית

סופרים. דברי בשל בין תורה
בכל הוא דבריהם של בין תורה של בין תעשה בלא החינוך אבל
או לעשות אסור שזה לו כשאומרים שמבין הבנה בר שהוא תינוק
בעל למנעו מצווה אביו אין כלל הבנה בר שאינו תינוק אבל לאכול
באיסור אפילו שבת מלחלל או אסורות מאכלות מלאכול כרחו

ומפרישו. שמונעו מה הענין כלל מבין שאינו כיון תורה של
בתוכו שהטומאה מבית להוציאו צריך אינו כהן הוא אם וכן

להוציאו. מצווה אביו אזי הבנה בר הוא כן אם אלא
(35:"Ò ‚Ó˘ 'ÈÒמצווה שהוא כיון אביו אבל באחרים זה וכל

משהגיעו עשה במצוות אפילו בתו או בנו את לחנך סופרים מדברי
ולהפרישם בהם לגעור סופרים מדברי שמחוייב שכן כל לחינוך

סופרים. דברי של איסור על ואפילו תעשה לא על מלעבור
ג.36) סעיף
לו37) לספות אבל מאיסור להפרישו לענין זה וכל ה: סעיף

הבנה בר אינו אפילו התורה מן אדם לכל אסור בידים איסור
לקטנים תאכילום לא חכמים ופירשו תאכלום לא שנאמר כלל
אפילו להאכילו אסור סופרים מדברי האסורים דברים ואפילו
שאסור כמו סכנה בו שאין כל חולה הוא ואפילו לכך צריך הוא
בדברים אפילו ומועד שבת בחילול להרגילו אסור וכן בגדול

. שבות. משום האסורים
ליתן38) שמותר לדין שדומה י"א, ס"ק קמז סי' השלחן בדי

כגון - לעצמו מלאכה בהם שיעשה שידוע חפצים בשבת לתינוק

פיו לתוך יתן שלא אבל - אותיות עליה שכתובים עוגה לו ליתן
כנותן אסור - שיאכל מנת על לו נותן אם אמנם ס"ט), שמג (סי'

פיו. לתוך
הנתינה39) איסור לבאר אפשריות ב' קב ע' שלום בדובר ראה

אף - מדרבנן שישנו בידים להאכילו איסור מצד אם לחשו"ק:
(דאתי לטלטל הקטן יתרגל שלא מצד או בדרבנן, באיסורים

למיסרך).
שכשלא40) שכתב רבינו דברי לפשט יותר מתאים נראה כן

איסור על אלא - תורה איסור על עובר אינו והנחה עקירה עושה
בו טלטול לאיסור שהכוונה ומשמע לו, שהתירו דבריהם של

מקודם. דיבר
שייך שאינו חינוך משום לאיסור הכוונה אין שודאי עוד ומה
לספותו איסור וגם לחינוך, הגיע שלא ובקטן ושוטה בחרש

ועיקר. כלל כאן מוזכר אינו למסרך דאתי או מדרבנן בידים
אפילו ליתן לו מותר שא"כ שם שלום בדובר שהקשה ומה
חפץ לטלטל אסור שלגדול אלא אה"נ, מהלך; כשהוא לגדול
ולא ס"א), שמז (סי' והנחה עקירה בלא אפילו לו שייך שלא
לא שחברו מנת על סופרים מדברי איסור לעבור לא' התירו

מה"ת, אפילו חמור איסור על יעבור
אינו האיסור וכל לגמרי פטורים שהם וקטן שוטה בחרש אבל
בלא אפילו הקטן על ולהניחו כיסו לעקור (שאסור עליו אלא

מדבריהם. איסור חכמים התירו - שמטלטל)
מצד לחינוך) שהגיע הקטן (בבנו לאסור אפשר היה שעדיין אלא
כמו מדבריהם איסורים על אפילו לחנך יש שהרי - חינוך
הסעיף בתחלת כותב וע"ז - והנחה עקירה בלא אפילו טלטול

כאן. התירו זה חיוב שגם

   

    

על‡ הגפן פרי בורא לברך צריך המזון ברכת שסיים אחר
שבתו היין על בירך כבר אם אפילו המזון ברכת של ךהכוס

אחרת סעודה המזון ברכת אחר ושותה שאוכל מה שכל הסעודה
שלפניה למה הדעת והיסח סילוק היא המזון שברכת לפי היא

מברך. בעודו ולאכול לשתות אפשר אי וגם

כגון כוס הטעונים דברים מכל המזון ברכת נשתנה זה ומפני
קודמת היין ברכת שבכולם ומילה חתנים ברכת והבדלה קידוש
אפילו לפניה ולא המזון ברכת אחר הגפן פרי בורא מברך וכאן
כשנטל הרי בירך ואפילו הסעודה בתוך היין על בירך לא אם
ברכת קודם מלשתות דעתו הסיח המזון ברכת לברך בידו הכוס
שכן וכיון ולברך לחזור צריך היה לשתות נמלך היה ואם המזון
לפי אלא המזון ברכת קודם הגפן פרי בורא מברך אינו למה
ושתה שאכל מה על לבוראו ומשבח מודה הוא המזון שבברכת
המזון ברכת על ואפילו שעשה מה על הדעת והיסח סילוק הוא

לשתייתו: תיכף לברך צריך לכך בידו והכוס שמברך

בשעת לבדה הכוס באחיזת די לא כוס הטעון דבר כל
עיקר אלא בדיעבד כלל מעכב אינו שזה דבר אותו אמירת
דבר אותו אמירת אחר ממנו לשתות הוא כוס שהטעינו מה
על שמנסכין היין על הנאמרת שירה כעין אמירה אותה שתהא
על שירה נאמרת תהא כאן אף המזבח שתיית שהיא המזבח גבי
שותה כן אם אלא שירה לומר חשובה שתייה ואין היין שתיית
שהיא לוגמיו כמלא שהוא אדם של דעתו ליישב הראוי שיעור
כלל. הכוס מצות קיים לא זה משיעור ובפחות הנאה של שתיה

כוס בלא אמר שאם בדיעבד אפילו בו מעכב שהכוס דבר וכל
אמר אם ה"ה והבדלה קידוש כגון הכוס על ולומר לחזור צריך
ממקומו שעקר קודם מיד לוגמיו כמלא ממנו שתה ולא הכוס על
רע"א בסי' כמ"ש ולקדש לחזור צריך בינתיים הדעת היסח ובלא

כלל: הכוס מצות קיים לא המזון בברכת וכן

או‚ השלחן על אצלו האמירה בשעת היין שיהיה ג"כ וצריך
מעכב ג"כ וזהו לשתיה מוכן חדר באותו אחר דבר גבי על
אינו ג"כ האמירה בשעת לפניו היין אין שאם בדיעבד אפילו
אלא אינו בידו הכוס אחיזת משא"כ היין על שירה אומר נקרא
בסי' שנתבאר כמו לעכב ולא למצוה בכוס שנאמרו דברים מי'

קפ"ג:

שישתה„ מעכב אין מעכבת ברכה של כוס ששתיית אע"פ
ממנו מטעים ואפילו אחר בשתיית די אלא בעצמו המברך
מלא (ששיעור חובה ידי יצא תינוק) של לוגמיו (כמלא לתינוק
והקטן גדלו לפי הגדול שהוא מה לפי אדם בכל הוא לוגמיו
לפי כלום בכך אין בדבר מחויב אינו שהתינוק אע"פ קטנו) לפי
לומר אלא חייבוהו שלא כלל החיוב חל לא המברך על שגם
שתיה שיהיה מישראל אדם איזה ממנו שישתה היין על שירה

יומו). בן תינוק (ואפילו לו הנאה חשובה שהיא

שהגיע קצת גדול לתינוק להטעים צריך לכתחלה מקום ומכל
תהא ולא היין ברכת לברך שיוכל כדי הנהנין ברכת חינוך לכלל
ושותה ומברך ממנו שומעה שהתינוק מפני לבטלה ברכתו
היין ברכת יפסיד לחינוך הגיע שלא לקטן יטעים אם משא"כ

מעכבת. שאינה אע"פ לאמרה יוכל שלא

אם היין ברכת בעצמו שיברך לגדול להטעים הוא רשאי (אבל

מי אבל נדר משום או אותו ששונא מפני יין שותה אינו הוא
לכל וכן בעצמו שיטעום המובחר מן מצוה יין שותה שהוא
לוגמיו כמלא ואחד אחד לכל א"צ אך עליהם שזימן המסובים

שהוא). כל בטעימה די אלא

הצריכו לא מקידוש חוץ כוס הטעון דבר שכל אומרים ויש
שיאמרו היין לברכת גנאי יהא שלא משום אלא ממנו לטעום
באמת אבל לבטלה כברכה ונראית זו ברכה הוא לצורך שלא
היין על הנאמרת שירה בכל חכמים תקנו שכך לצורך הוא
ליין המיוחדת שירה עיקר שהוא היין ברכת אצל אותה שיסדרו
הגיע שלא אע"פ לקטן ולהטעים היין ברכת לברך רשאי לפיכך
אינה שהטעימה שכיון לדבר יודע אינו ואפילו ברכות לחינוך

כזה. קטן בתינוק דיה גנאי משום אלא

אחר בענין אפשר ואי הואיל הכיפורים שביום במילה נוהגין וכן
שבבית קידוש כגון שאפשר במקום אבל תרכ"א בסי' כמ"ש
להטעים הראשונה לסברא לחוש יש טוב ויום בשבת הכנסת

רס"ט. בסי' שיתבאר כמו ברכה לחינוך שהגיע לקטן

אומרים יש חובתו ידי בו יוצא שאדם שבבית קידוש (אבל
ולא לתינוק שיטעים במה די שלא האחרונה סברא לפי אפילו
כמלא לטעום צריך בעצמו המקדש אלא לגדול שיטעים אפילו
השבת יום את זכור שנאמר משום יצא לא לאו ואם לוגמיו
היין שתיית על כלומר היין על זכרהו חכמים ואמרו לקדשו
ממנו שותה המקדש הוא היין על המזכירו לפיכך היום לכבוד

וראו רע"א).בעצמו בסי' כמ"ש לכתחלה לזה לחוש י

שיסדרו כוס הטעון דבר בכל הוא חכמים שתקנת זו סברא ולפי
לברך לו אפשר אי יין שותה שאינו מי א"כ היין ברכת על אותו
שהגיע לקטן ממנו יטעים א"כ אלא הכוס על המזון ברכת
המזון ברכת שהמברך לפי בעצמו שיברך לגדול לא אבל לחינוך
רשאי אינו והוא זו סברא לפי היין ברכת לברך צריך בעצמו הוא
טעונה המזון שברכת להאומרים אף לחבירו היין ברכת לברך
שאדם המצות כברכת חובה היא היין ברכת שלדבריהם כוס
כיון מקום מכל קס"ז בסי' כמ"ש חובתו ידי חבירו להוציא יכול
בקידוש (אבל לו לברך לאחר אין בעצמו לברך יכול שחבירו
בשביל והבדלה קידוש ברכת לברך שצריך שכיון רשאי והבדלה
קידוש ברכת קודם שנתקנה היין ברכת גם לומר יכול עצמו

ער"ב). בסימן כמ"ש והבדלה

בזימון המזון ברכת לברך מאד חפץ שבמצותיו מי מקום (ומכל
סופרים. בדברי להקל הראשונה סברא על לסמוך יוכל הכוס על

ולהבדיל לחזור א"צ לוגמיו כמלא טעם לא אם בהבדלה וכן
האחרונה): כסברא להקל דבריהם של ברכות שספק

של‰ מכוס יטעמו המסובים שכל המובחר מן שמצוה אע"פ
ליתן אחד כל יכול אלא המברך מכוס לטעום א"צ ברכה
המברך שכוס לפי אפשר אם כן לעשות טוב ויותר לפניו כוסו

המברך. ממנו ששתה לאחר פגום הוא

ואחד אחד כל לשתות יין בו שיוסיפו ע"י לתקנו שאפשר ואף
ברכה של מיין שיטעימו טוב יותר מקום מכל מהמסובין
כולם הרי המזון ברכת בשעת כוסו ואחד אחד כל לפני שכשיש

המברך. כוס כמו ברכה של כוסות הן

הברכה מכוס ליתן יכול ריקנים כוסות הן המסובין לפני ואם
קודם הגפן פרי בורא שבירך אחר שלהם וכוס כוס לכל מעט
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קכה    

    

על‡ הגפן פרי בורא לברך צריך המזון ברכת שסיים אחר
שבתו היין על בירך כבר אם אפילו המזון ברכת של ךהכוס

אחרת סעודה המזון ברכת אחר ושותה שאוכל מה שכל הסעודה
שלפניה למה הדעת והיסח סילוק היא המזון שברכת לפי היא

מברך. בעודו ולאכול לשתות אפשר אי וגם

כגון כוס הטעונים דברים מכל המזון ברכת נשתנה זה ומפני
קודמת היין ברכת שבכולם ומילה חתנים ברכת והבדלה קידוש
אפילו לפניה ולא המזון ברכת אחר הגפן פרי בורא מברך וכאן
כשנטל הרי בירך ואפילו הסעודה בתוך היין על בירך לא אם
ברכת קודם מלשתות דעתו הסיח המזון ברכת לברך בידו הכוס
שכן וכיון ולברך לחזור צריך היה לשתות נמלך היה ואם המזון
לפי אלא המזון ברכת קודם הגפן פרי בורא מברך אינו למה
ושתה שאכל מה על לבוראו ומשבח מודה הוא המזון שבברכת
המזון ברכת על ואפילו שעשה מה על הדעת והיסח סילוק הוא

לשתייתו: תיכף לברך צריך לכך בידו והכוס שמברך

בשעת לבדה הכוס באחיזת די לא כוס הטעון דבר כל
עיקר אלא בדיעבד כלל מעכב אינו שזה דבר אותו אמירת
דבר אותו אמירת אחר ממנו לשתות הוא כוס שהטעינו מה
על שמנסכין היין על הנאמרת שירה כעין אמירה אותה שתהא
על שירה נאמרת תהא כאן אף המזבח שתיית שהיא המזבח גבי
שותה כן אם אלא שירה לומר חשובה שתייה ואין היין שתיית
שהיא לוגמיו כמלא שהוא אדם של דעתו ליישב הראוי שיעור
כלל. הכוס מצות קיים לא זה משיעור ובפחות הנאה של שתיה

כוס בלא אמר שאם בדיעבד אפילו בו מעכב שהכוס דבר וכל
אמר אם ה"ה והבדלה קידוש כגון הכוס על ולומר לחזור צריך
ממקומו שעקר קודם מיד לוגמיו כמלא ממנו שתה ולא הכוס על
רע"א בסי' כמ"ש ולקדש לחזור צריך בינתיים הדעת היסח ובלא

כלל: הכוס מצות קיים לא המזון בברכת וכן

או‚ השלחן על אצלו האמירה בשעת היין שיהיה ג"כ וצריך
מעכב ג"כ וזהו לשתיה מוכן חדר באותו אחר דבר גבי על
אינו ג"כ האמירה בשעת לפניו היין אין שאם בדיעבד אפילו
אלא אינו בידו הכוס אחיזת משא"כ היין על שירה אומר נקרא
בסי' שנתבאר כמו לעכב ולא למצוה בכוס שנאמרו דברים מי'

קפ"ג:

שישתה„ מעכב אין מעכבת ברכה של כוס ששתיית אע"פ
ממנו מטעים ואפילו אחר בשתיית די אלא בעצמו המברך
מלא (ששיעור חובה ידי יצא תינוק) של לוגמיו (כמלא לתינוק
והקטן גדלו לפי הגדול שהוא מה לפי אדם בכל הוא לוגמיו
לפי כלום בכך אין בדבר מחויב אינו שהתינוק אע"פ קטנו) לפי
לומר אלא חייבוהו שלא כלל החיוב חל לא המברך על שגם
שתיה שיהיה מישראל אדם איזה ממנו שישתה היין על שירה

יומו). בן תינוק (ואפילו לו הנאה חשובה שהיא

שהגיע קצת גדול לתינוק להטעים צריך לכתחלה מקום ומכל
תהא ולא היין ברכת לברך שיוכל כדי הנהנין ברכת חינוך לכלל
ושותה ומברך ממנו שומעה שהתינוק מפני לבטלה ברכתו
היין ברכת יפסיד לחינוך הגיע שלא לקטן יטעים אם משא"כ

מעכבת. שאינה אע"פ לאמרה יוכל שלא

אם היין ברכת בעצמו שיברך לגדול להטעים הוא רשאי (אבל

מי אבל נדר משום או אותו ששונא מפני יין שותה אינו הוא
לכל וכן בעצמו שיטעום המובחר מן מצוה יין שותה שהוא
לוגמיו כמלא ואחד אחד לכל א"צ אך עליהם שזימן המסובים

שהוא). כל בטעימה די אלא

הצריכו לא מקידוש חוץ כוס הטעון דבר שכל אומרים ויש
שיאמרו היין לברכת גנאי יהא שלא משום אלא ממנו לטעום
באמת אבל לבטלה כברכה ונראית זו ברכה הוא לצורך שלא
היין על הנאמרת שירה בכל חכמים תקנו שכך לצורך הוא
ליין המיוחדת שירה עיקר שהוא היין ברכת אצל אותה שיסדרו
הגיע שלא אע"פ לקטן ולהטעים היין ברכת לברך רשאי לפיכך
אינה שהטעימה שכיון לדבר יודע אינו ואפילו ברכות לחינוך

כזה. קטן בתינוק דיה גנאי משום אלא

אחר בענין אפשר ואי הואיל הכיפורים שביום במילה נוהגין וכן
שבבית קידוש כגון שאפשר במקום אבל תרכ"א בסי' כמ"ש
להטעים הראשונה לסברא לחוש יש טוב ויום בשבת הכנסת

רס"ט. בסי' שיתבאר כמו ברכה לחינוך שהגיע לקטן

אומרים יש חובתו ידי בו יוצא שאדם שבבית קידוש (אבל
ולא לתינוק שיטעים במה די שלא האחרונה סברא לפי אפילו
כמלא לטעום צריך בעצמו המקדש אלא לגדול שיטעים אפילו
השבת יום את זכור שנאמר משום יצא לא לאו ואם לוגמיו
היין שתיית על כלומר היין על זכרהו חכמים ואמרו לקדשו
ממנו שותה המקדש הוא היין על המזכירו לפיכך היום לכבוד

וראו רע"א).בעצמו בסי' כמ"ש לכתחלה לזה לחוש י

שיסדרו כוס הטעון דבר בכל הוא חכמים שתקנת זו סברא ולפי
לברך לו אפשר אי יין שותה שאינו מי א"כ היין ברכת על אותו
שהגיע לקטן ממנו יטעים א"כ אלא הכוס על המזון ברכת
המזון ברכת שהמברך לפי בעצמו שיברך לגדול לא אבל לחינוך
רשאי אינו והוא זו סברא לפי היין ברכת לברך צריך בעצמו הוא
טעונה המזון שברכת להאומרים אף לחבירו היין ברכת לברך
שאדם המצות כברכת חובה היא היין ברכת שלדבריהם כוס
כיון מקום מכל קס"ז בסי' כמ"ש חובתו ידי חבירו להוציא יכול
בקידוש (אבל לו לברך לאחר אין בעצמו לברך יכול שחבירו
בשביל והבדלה קידוש ברכת לברך שצריך שכיון רשאי והבדלה
קידוש ברכת קודם שנתקנה היין ברכת גם לומר יכול עצמו

ער"ב). בסימן כמ"ש והבדלה

בזימון המזון ברכת לברך מאד חפץ שבמצותיו מי מקום (ומכל
סופרים. בדברי להקל הראשונה סברא על לסמוך יוכל הכוס על

ולהבדיל לחזור א"צ לוגמיו כמלא טעם לא אם בהבדלה וכן
האחרונה): כסברא להקל דבריהם של ברכות שספק

של‰ מכוס יטעמו המסובים שכל המובחר מן שמצוה אע"פ
ליתן אחד כל יכול אלא המברך מכוס לטעום א"צ ברכה
המברך שכוס לפי אפשר אם כן לעשות טוב ויותר לפניו כוסו

המברך. ממנו ששתה לאחר פגום הוא

ואחד אחד כל לשתות יין בו שיוסיפו ע"י לתקנו שאפשר ואף
ברכה של מיין שיטעימו טוב יותר מקום מכל מהמסובין
כולם הרי המזון ברכת בשעת כוסו ואחד אחד כל לפני שכשיש

המברך. כוס כמו ברכה של כוסות הן

הברכה מכוס ליתן יכול ריקנים כוסות הן המסובין לפני ואם
קודם הגפן פרי בורא שבירך אחר שלהם וכוס כוס לכל מעט
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קכו   

הפסק משום בזה ואין פגום שאינו מכוס שיטעימו כדי שתייתו
שהוא ומה המסובים שתיית לצורך שהוא כיון לשתיה ברכה בין
אם וכן בברכתו יוצאים הם שהרי מברכים הם כאלו הוא מברך
מכוס לשפוך יכול פגומים שהם אלא מלאים שלפניהם כוסות

שישתה. קודם לתקנם שלו

כמו הוא שיטעום עד לטעום להם אין לכוסו זקוקים שהם וכיון
שלהם שכוסות לכוסו זקוקים אינם אם אבל קס"ז בסי' שנתבאר

ו הוא:מלאים שיטעום קודם לטעום יכולים פגומים אינן

Âשל בכוס לוגמיו בכמלא די ברכה של כוס שטעימת אע"פ
ברכה ספק מידי לצאת רביעית לשתות טוב המזון ברכת
שהוא רביעית רוב הוא בינוני באדם לוגמיו שכמלא אחרונה
לברך צריך אם מסתפקים יש רביעית עד ומכזית מכזית יותר

ר"[י]. בסי' כמ"ש אחרונה ברכה

שכמלא גדול אדם הוא אם אף לשתות א"צ מרביעית ויותר
מרביעית. יותר הוא לוגמיו

מצוה: חיבוב משום גסות גמיעות לגמוע ומצוה

Êלבסוף עד אחרונה ברכה יברך לא עוד לשתות דעתו אם
יתעכל שמא לחוש יש שאל"כ מיד עוד לשתות שדעתו והוא
לשתות בדעתו היה ואם קפ"ד בסימן שנתבאר כמו ששתה מה
כיון ראשונה ברכה לברך א"צ אחרונה ברכה ובירך וטעה מיד
במתכוין בירך אם אבל בטעות ובירך עוד לשתות בדעתו שהיה
ברכה שכל ראשונה ברכה לברך צריך עוד לשתות שדעתו אע"פ
הואיל ומפסקת שלפניה למה הדעת והיסח סילוק היא אחרונה

למעלה: שנתבאר כמו מברך בעודו לשתות אפשר ואי

אֿז סעיפים ודיניו הברכה אחר היין שתיית קצ, סימן א חלק
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מתדבקיםמתדבקיםמתדבקיםמתדבקים ידןידןידןידן שעלשעלשעלשעל מעשיותמעשיותמעשיותמעשיות מצוותמצוותמצוותמצוות שלשלשלשל מעלתןמעלתןמעלתןמעלתן

עצמועצמועצמועצמו בהקבבהקבבהקבבהקב""""הההה

של רבה אהבה שמעלת רבינו, יבאר זה [בפרק

" בבחינת מאדךהנשמה כנ"בכל השגת", לגבי רק היא ל,

) התורה ביתו"חכמת מצוות"הון קיום לגבי לא אבל ,(

מעשיות;

" הפסוק את יבאר גו'ובזה קטנה לנו שנאמר"אחות ,

" לפסוק גו'בהמשך איש יתן :]"אם

       
      

של השי"ת שאהבת מאחר כי נתבאר הקודם בפרק
ועצמותו במהותו ורק אך להתדבק צמאון היא הנשמה

ב ו"להיכלל דמלכאית' לנשמהגופא יבוזו" "בוז לכן ,"
הנמשכת התורה, חכמת בחינת - ביתו" הון "כל

אלא שאינה לפי ית', והארהמחכמתו מאתוזיו בלבד
ית'.

היינו התורה", "חכמת בבחינת הוא זה כל אכן,
וטעמי המצוות.הפירוש

      
      

המעשיותאבל המצוות מעשה הנחתעצם כגון ,
"והי' בה (שנאמר הצדקה ונתינת בסוכה ישיבה תפילין,

חכמתמעשה ממדריגת הרבה למעלה הוא הצדקה"),
ועצמותו במהותו האדם מתדבק ידו ועל - התורה

בלבד. והארה בזיו ולא דמלכא"), ("גופא יתברך

לפי:] - [והטעם

      
  

הן ברצונורצונוהמצוות עלה שכך הקב"ה, של
שהרצון ומאחר אלו, מצוות יקיימו ישראל שבני ית'
קיום מעשה הרי והטעם, השכל מן למעלה הוא

נשלם שבזה משכלרצונוהמצוות, (שלמעלה יתברך
ובחינת ממדריגת מעלה למעלה הוא חכמתוטעם),

המצוות). טעמי וביאור (פירוש התורה

מקום מכל בשכל, המובן טעם להן שיש המצוות [ואף

הכוונה ואין המצוה, לציווי הסיבה כל המצוה טעם אין

הקב ציוה פלוני טעם של"שמחמת לאמיתו כי זו, מצוה ה

הן כולן המצוות כל וחוקידבר מןגזירות שלמעלה המלך

" מהמצוות בחלק הנה שבחסדו, אלא "הלבישהטעם.

והשכל"הקב הטעם מן שלמעלה ית' רצונו את כביכול, ה,

המצוה, בענין מושג איזה לנו שיהי' כדי ושכל, בחכמה גם

הן הרי אלו מצוות גם המלך.גזירותאבל

שיש אלו מצוות גם - כולן המצוות שכל הטעם וזהו

של באופן לקיימן צריכים - בשכל המובן טעם להם

לנשמע" נעשה מלכותו"הקדמת עול קבלת מצד היינו ,

עול עליו המקבל כעבד והשגה, שכל תערובת בלי יתברך,

כך שהרי האדון, ציווי וטעם מהות את לחקור מבלי אדונו

המלך, גזירות הן מצוות של שמהותן האמת, היא

ודעת]. מטעם שלמעלה

      
       

   
מצוות הן התורה מצוות שרוב לכך הטעם וזהו
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חפץמעשיות ידי על הוא וקיומן דוקא,גשמי,
הן שהמצוות היות כי - הנ"ל וצדקה סוכה כתפילין,

אפשררצונו ואי ודעת, מטעם למעלה שהוא יתברך
בדברים נתלבשו לכן השכל, בהשגת ויתגלו שיבואו

ידיגשמיים על הוא שקיומן באופן (ולאעשי', דוקא
והשגה). שכל ידי על

פירוש:

חכמה מבחינת למעלה הוא יתברך שרצונו היות
להיות יכולה לא יתברך רצונו "המשכת" לכן, והשגה,
כח ידי על אלא האדם, של וההבנה השכל באמצעות

וההשגה.המעשה השכל מכח שלמטה ,

יתברך רצונו אם ביותר: תמוה זה דבר לכאורה [אך

כיצד וההשגה, השכל כח ידי על להתגלות יכול אינו

יותר? תחתון כח שהוא המעשה בכח להתגלות ביכולתו

דוגמא:] ומביא ממשיך זה על -

      
       

   
יכול שאינו ביותר נעלה שדבר - לדבר דוגמא
המעשה כח ידי על מתגלה השכל, ידי על להתגלות
השכל בהשפעת מצינו - השכל מן למטה שהוא

ב "לחכימא רז"ל שאמרו כמו היינורמיזאעצמה, ,"
הסבר ידי על עמוקה חכמה לגלות אפשר אי שלפעמים
ידי על דוקא הענין את מבין החכם אלא בדיבור,
המעשה". ב"כח האצבעות, ידי על רמז לו שרומזים

שכלי רעיון ומסירת "השפעת" כלל, בדרך כלומר:
המבקש שהאדם היינו דיבור, ידי על היא אחר לאדם
ידן שעל מתאימות "אותיות" מוצא שכלי רעיון למסור
אך לחבריו; או לתלמידיו הרעיון את מסביר הוא
למצוא יכול שאינו עד מדי, עמוק הוא הרעיון כאשר
הדרך אזי לזולתו, הדבר את להסביר כדי "אותיות"
ידי על היא לאחרים הרעיון את ולמסור "להעביר"

מעשה, של ענין שהוא באצבעותיו, מןלמטה"רמז"
השכל.

       
      
        

   
דוקא להתגלות יכול יותר עליון שדבר לכך [והטעם

יותר:] תחתון בדבר

    
וסופן בסופן תחלתן "נעוץ יצירה: בספר איתא
ביותר הנעלית המדריגה פירוש: בתחלתן".
התחתונה במדריגה דוקא וקשורה נעוצה ("תחילתן")
להתגלות יכולה עליונה מדריגה ולכן ("סופן"), ביותר

תחתון. כח ידי על דוקא

דוקא בעניננו: הוא בדבריםבמעשהוכך המצוות
האחרונהגשמיים המדריגה היא המעשה שכח -

דברים הם הגשמיים הדברים וכן האדם, בכחות
מתגלה - ופחותים שלרצונופנימיותתחתונים

וההשגה. החכמה מבחינת מעלה שלמעלה הקב"ה,

        
של ראשונה בפרשה הענינים המשך ביאור וזהו
ה' את "ואהבת הכתוב אחר שתיכף - שמע קריאת

ו גו' מאדךאלקיך האלהבכל הדברים "והיו כתוב ,"
מצוות בקיום המדבר גו'", היום מצוך אנכי אשר

.מעשיות

         
     

היא שמע ובקריאת בתפלה ההתבוננות כל דהנה,
בגדר שהם השם גדלות בענייני אפשרהשגהרק "ואי ,
איזו אם כי להשיג . . נברא .הארהלשום ה'. מאור

השכינה");זיו

בחינת נקראים אלקות של והארה" "זיו -
אינו האדם ששם כמו כי הקב"ה, של "שמותיו"
כשהוא האדם שהרי האדם, של ועצמותו ממהותו
אפשר שאי זאת, ועוד לשם, כלל זקוק אינו לעצמו
שלו, השם מן כשרונותיו ואת האדם מהות את להכיר
כך - הזולת בשביל אלא אינו השם ענין כל אלא
בלבד והארה זיו אלא אינם הקב"ה של "שמותיו"

העולמות. וחיות קיום בשביל ית' מאתו שנמשכו

      [נפשך [ובכל 
      

      
לידי האדם את מביאה גופא בזה ההתבוננות
ועד נפשו, ובכל לבבו בכל להשי"ת גדולה אהבה
לידבק הרצון שהיא מאדך", "בכל גבול, בלי לאהבה
ב"זיו" להסתפק (ולא יתברך ועצמותו במהותו ולהכלל

כנ"ל). בלבד, השכינה
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קכז    

חפץמעשיות ידי על הוא וקיומן דוקא,גשמי,
הן שהמצוות היות כי - הנ"ל וצדקה סוכה כתפילין,

אפשררצונו ואי ודעת, מטעם למעלה שהוא יתברך
בדברים נתלבשו לכן השכל, בהשגת ויתגלו שיבואו

ידיגשמיים על הוא שקיומן באופן (ולאעשי', דוקא
והשגה). שכל ידי על

פירוש:

חכמה מבחינת למעלה הוא יתברך שרצונו היות
להיות יכולה לא יתברך רצונו "המשכת" לכן, והשגה,
כח ידי על אלא האדם, של וההבנה השכל באמצעות

וההשגה.המעשה השכל מכח שלמטה ,

יתברך רצונו אם ביותר: תמוה זה דבר לכאורה [אך

כיצד וההשגה, השכל כח ידי על להתגלות יכול אינו

יותר? תחתון כח שהוא המעשה בכח להתגלות ביכולתו

דוגמא:] ומביא ממשיך זה על -

      
       

   
יכול שאינו ביותר נעלה שדבר - לדבר דוגמא
המעשה כח ידי על מתגלה השכל, ידי על להתגלות
השכל בהשפעת מצינו - השכל מן למטה שהוא

ב "לחכימא רז"ל שאמרו כמו היינורמיזאעצמה, ,"
הסבר ידי על עמוקה חכמה לגלות אפשר אי שלפעמים
ידי על דוקא הענין את מבין החכם אלא בדיבור,
המעשה". ב"כח האצבעות, ידי על רמז לו שרומזים

שכלי רעיון ומסירת "השפעת" כלל, בדרך כלומר:
המבקש שהאדם היינו דיבור, ידי על היא אחר לאדם
ידן שעל מתאימות "אותיות" מוצא שכלי רעיון למסור
אך לחבריו; או לתלמידיו הרעיון את מסביר הוא
למצוא יכול שאינו עד מדי, עמוק הוא הרעיון כאשר
הדרך אזי לזולתו, הדבר את להסביר כדי "אותיות"
ידי על היא לאחרים הרעיון את ולמסור "להעביר"

מעשה, של ענין שהוא באצבעותיו, מןלמטה"רמז"
השכל.

       
      
        

   
דוקא להתגלות יכול יותר עליון שדבר לכך [והטעם

יותר:] תחתון בדבר

    
וסופן בסופן תחלתן "נעוץ יצירה: בספר איתא
ביותר הנעלית המדריגה פירוש: בתחלתן".
התחתונה במדריגה דוקא וקשורה נעוצה ("תחילתן")
להתגלות יכולה עליונה מדריגה ולכן ("סופן"), ביותר

תחתון. כח ידי על דוקא

דוקא בעניננו: הוא בדבריםבמעשהוכך המצוות
האחרונהגשמיים המדריגה היא המעשה שכח -

דברים הם הגשמיים הדברים וכן האדם, בכחות
מתגלה - ופחותים שלרצונופנימיותתחתונים

וההשגה. החכמה מבחינת מעלה שלמעלה הקב"ה,

        
של ראשונה בפרשה הענינים המשך ביאור וזהו
ה' את "ואהבת הכתוב אחר שתיכף - שמע קריאת

ו גו' מאדךאלקיך האלהבכל הדברים "והיו כתוב ,"
מצוות בקיום המדבר גו'", היום מצוך אנכי אשר

.מעשיות

         
     

היא שמע ובקריאת בתפלה ההתבוננות כל דהנה,
בגדר שהם השם גדלות בענייני אפשרהשגהרק "ואי ,
איזו אם כי להשיג . . נברא .הארהלשום ה'. מאור

השכינה");זיו

בחינת נקראים אלקות של והארה" "זיו -
אינו האדם ששם כמו כי הקב"ה, של "שמותיו"
כשהוא האדם שהרי האדם, של ועצמותו ממהותו
אפשר שאי זאת, ועוד לשם, כלל זקוק אינו לעצמו
שלו, השם מן כשרונותיו ואת האדם מהות את להכיר
כך - הזולת בשביל אלא אינו השם ענין כל אלא
בלבד והארה זיו אלא אינם הקב"ה של "שמותיו"

העולמות. וחיות קיום בשביל ית' מאתו שנמשכו

      [נפשך [ובכל 
      

      
לידי האדם את מביאה גופא בזה ההתבוננות
ועד נפשו, ובכל לבבו בכל להשי"ת גדולה אהבה
לידבק הרצון שהיא מאדך", "בכל גבול, בלי לאהבה
ב"זיו" להסתפק (ולא יתברך ועצמותו במהותו ולהכלל

כנ"ל). בלבד, השכינה
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קכח   

      


בהקב"ה ולהכלל לידבק יכול אינו האדם אמנם,
כלל") בי' תפיסא מחשבה (ד"לית ובעצמו בכבודו
המצוות כי בפועל, במעשה מצוותיו קיום ידי על אלא

" הן מבחינתפנימיותהן שלמעלה יתברך רצונו "
על דוקא ולכן, (כנ"ל). בתחלתן" סופן ו"נעוץ חכמה,
במהותו להתדבק אפשר ("סופן") המצוות מעשה ידי

("תחלתן"). ממש יתברך ועצמותו

        
       

      
ובכל גו' "ואהבת (אחרי הכתוב שממשיך וזהו

אשר האלה הדברים "והיו - מצוךאנכימאדך")
היום".

פירוש:

שהוא יתברך, ועצמותו מהותו על מורה "אנכי"
ולא בשם אתפס ("דלא ה"שם" וענין מגדר למעלה

" נקרא ולכן - כלל") וקוצא אות בשום ",אנכיאתרמיז
עילאה, סתימו "דא בזהר כדאיתא שאנכי"; מי "אנכי
(זה הוא" מאן אתיידע ולא דאנא מאן דאמר כמאן
מי ידוע ולא שאנכי", "מי שאומר כמי העליון, סתום
ית', בעצמותו וידיעה מושג שום לנו אין כלומר, הוא).

"אנכי". רק עליו אומרים ולכן

אנכי "אשר הכתוב אומר זה (מצוהמצוךועל "
ועצמותו שמהותו פירוש, וחיבור). צוותא מלשון
אליו ישראל את ומחבר מקשר ("אנכי") יתברך

ענין ידי על ידיהמצות(כביכול) על שדוקא וכנ"ל, .
יתברך. עצמותו עם מתקשרים מעשיות מצוות קיום

      
       

    
מצוך) אנכי "(אשר בכתוב שממשיך -היוםוזהו "

מלובשת הנשמה בהיות הזה), (בעולם "היום" שדוקא
ועצמותו מהותו עם להתקשר אפשרות ישנה בגוף,

ה המצוות שקיום כיון למטהמעשיותיתברך, רק הוא
עדן, בגן למעלה הנשמה בהיות משא"כ הזה, בעולם
ענין כלל שייך לא בגוף, ונתלבשה שירדה קודם

עםמעשיותמצוות להתקשר אפשר אי עדן בגן ולכן ,
מ" ליהנות רק אלא ית', ועצמותו השכינה".זיומהותו

       
       


המדבר הבא, שבפסוק לכך הטעם יובן ובזה
ב"ושננתם הסתפק לא תורה, תלמוד מצות על בציווי

" גם מוסיף אלא אינוודברתלבניך" זה ציווי כי בם",
על אלא והשגתה התורה ידיעת בתורההדיבורעל

" הציווי שלימודוהגית(והוא היינו ולילה", יומם בו
"לא מיני' לעיל כמ"ש בדיבור, להיות צריך התורה

גו' ").מפיךימוש

מהותו עם להתקשר אפשר אי כי הדבר, וטעם
ידי על ית' (מבחינתהשגתועצמותו בלבד התורה

מצוות קיום ידי על אלא כנ"ל) ,מעשיותהחכמה,
ועצמותו מהותו עם ההתקשרות תורה תלמוד ובמצות

ידי על היא ד"עקימתהדיבורית' לן קיימא כי בתורה,
הוי ".מעשהשפתיו

       
     
       

 
הכתוב של הפנימי התוכן יבואר הנ"ל ע"פ
את לכבות יוכלו לא רבים ל"מים בהמשך (הנאמר
"אחות - וגו'") באהבה וגו' איש יתן אם וגו' האהבה
בה": שידובר ביום לאחותינו נעשה מה וגו' קטנה לנו

שם], [כפרש"י ואיחוי חיבור מלשון הוא "אחות"
חיבור שהוא - אלכסנדרי" "איחוי חז"ל בלשון וכן
בבגד ניכר שלא עד כשלם", "הוה הבגד ידו שעל כזה
אחדות היינו "אחת", מלשון גם והוא החיבור; מקום

בתכלית. אחת

האהבה ידי שעל היינו הענינים ובפנימיות
- הפרנסה דטרדות רבים" מ"מים כתוצאה המתעוררת
לידבק ותשוקה גבול, בלי להקב"ה אהבה שהיא
לקיום האדם בא - יתברך ועצמותו במהותו ולהכלל
בבחינת נעשה הוא הרי ידם שעל מעשיות, מצוות
ומתחבר שמתאחד היינו כביכול, להקב"ה, "אחות"
ההתאחדות בתכלית ממש יתברך ועצמותו מהותו עם

כנ"ל.

      
   

"וימינו נאמר הקב"ה עם זו התאחדות על
"מחבק" הקב"ה המצוות קיום ידי שעל תחבקני",
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גמורה, התאחדות על מורה חיבוק והרי כביכול, אותנו
מקיפו שהחיבוק חבירו את המחבק .צדדיומכלכאדם

       
ביום לאחותינו נעשה "מה הכתוב לשון דיוק וזהו

בחינתשידובר על קאי הפנימי הפירוש שלפי בה",

דתלמוד הדיבור ידי על שדוקא כנ"ל, התורה דיבור
ישראל כנסת מעשה) הוי שפתיו (דעקימת תורה
נקראת שהיא עד בתכלית הקב"ה עם מתאחדת

"אחותינו".
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צריך‡Í(יד) הנ"ל במדות דחכמה הבירור בחי' הנה
כו' דק"נ דמו"ד הבירור ואח"כ תחלה להיות
ומדות ושכל דרצון בפנימי' תחלה צ"ל שהבירור מפני
אמרו הטעם ולזה כו' דמחדו"מ דלבושי' בחיצוניות ואח"כ
המדו' בחי' הנרות שהטבת לקטרת קודמת נרות ב' דהטבת
קודם הוא כנ"ל דוק' במדות החכמה אור ע"י הוא דנש"י
אור שאין הקטרת ע"י המו"ד גם מתבררים ואח"כ לקטרת
את אהרן ובהעלות וכמ"ש כו' לבררם להם מגיע החכמ'
ואח"כ כו' בהטיבו בבקר בבקר וכן יקטירנה ואח"כ הנרות
תחלה החכמ' ע"י דמדות הבירור לא אם אבל כו' יקטירנ'
כלל דק"נ למו"ד לברר הקטרת יועיל לא החכמה ע"י
וממילא בתחל' יותר הקשה שיבורר ראוי הי' ולכאורה
מבואר הנה אך מנה מאתיי' בכלל דיש המדו' יבוררו
כלים בבחי' א' מדריגות ב' יש מו"ד שבאותיו' למעל'
שנק' שבלב ומדות ושכל ותענוג לרצון אותיות והן לאו"פ
אור אלה אותיות בצירופי שיש כו' ומוחו לבו הרהורי
תחל' שיבוררו וצריך וכו' והלב המוח מן מאד רב וחיות
יעלו בעלותם כי ורצון ומוחין המדות בירור ע"י והוא
בחי' והוא כלים שנק' שבאותיות וחיות האור כל גם עמהם
ואח"כ תחל' שנתברר מו"ד האותיות של החיות פנימית

בעלמא דומם בחי' שהוא שלהן חיצוניות רק נשאר לא
מתבררי' הן אז כנ"ל שבמדות החכמה ע"י להתברר שא"א
משא"כ כנ"ל כלל טעם בהם שאין סממני' ע"י הקטרת ע"י
היו לא עדיין פנימית וחיות האור מו"ד באותיות הי' אם
דאחר הכלל זהו כי כו' כלל הקטרת ע"י לעלות יכולים
החיצוניות גם להתברר יותר בנקל הפנימית כל בירור
מבפנים הכלי חצי מזכך (דא"פ וד"ל כו' בצמצום הנשאר
בנפש שהן כמו האותיות עצם שהן שמבחוץ החצי וא"מ
הוא הטעם ועיקר כנ"ל ומדות וחו"ב מרצון שלמעלה
לברר דיחיד' המקיף כח יומשך דצלם נר"ן בירור שאחר
עולה קרבן כמו הנפש בעצם שקבועים דמו"ד האותיות גם
הללו האותיות הרהור על מכפר אז ולב המוח הרהור על
בתשובה הוידוי לזה (דוגמא הקטרת ע"י הנפש שבעצם
תעשה ואל בשב שבלב ומדות הרצון לעקור צריך שתחלה
ואם חטאיו לפרט דוקא בפה להתודות צריך כך ואחר כו'
אין להתוודות הספיק ולא ומעשה שבלב תשוב' עשה
נפשו שבעצם שלו האותיות מפני מגיהנם אותו מוציאין
בזה שמתקן בפה ווידוי ע"י כ"א עי"ז עדיין נטהרו שלא
וד"ל) נפשו צלם שבעצם שלו שבחטאים הרעים הצירופים
וכה"ג): עצמותיו על חקוקים עוונותיו רשע שא' וכמו
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בפרקים‡י) הה' עיקר פרטי וכל הב' העיקר שנתבארו
הג' עיקר לביאור נבא ב"ה, כהוגן ועלו הקודמים
בטול בזה וירצו בגוף, כח ולא גוף שאינו מ"ש והוא
כמו חלילה לגופים שישיג מה תשיגהו שלא הגשמות
לא כי מ"ש הוא ע"ז המורה והכתוב והמנוחה התנועה
פ"ג משנת"ל ולפי ט"ו), ד' (דברים וגו' תמונה כל ראיתם

חכמה מבחי' מעלה למעלה ית' שהוא ההאמנה ביאור בענין
שכליים בחי' הם הרוחניים הנבראי' כל והנה כלל ושכל
והשכל החכמה מקור הן אלקות שהן הספי' ואפי' נבדלים
כנ"ל חכמה בגדר אינו ית' עצמותו אבל שבנבראים
כח שאינו היות זה לפי הזה העיקר יתפרש הנה באריכות,
שכליים בחי' שהם הרוחניים כחות ממהות שאינו ר"ל בגוף
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קכט    

גמורה, התאחדות על מורה חיבוק והרי כביכול, אותנו
מקיפו שהחיבוק חבירו את המחבק .צדדיומכלכאדם

       
ביום לאחותינו נעשה "מה הכתוב לשון דיוק וזהו

בחינתשידובר על קאי הפנימי הפירוש שלפי בה",

דתלמוד הדיבור ידי על שדוקא כנ"ל, התורה דיבור
ישראל כנסת מעשה) הוי שפתיו (דעקימת תורה
נקראת שהיא עד בתכלית הקב"ה עם מתאחדת

"אחותינו".
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צריך‡Í(יד) הנ"ל במדות דחכמה הבירור בחי' הנה
כו' דק"נ דמו"ד הבירור ואח"כ תחלה להיות
ומדות ושכל דרצון בפנימי' תחלה צ"ל שהבירור מפני
אמרו הטעם ולזה כו' דמחדו"מ דלבושי' בחיצוניות ואח"כ
המדו' בחי' הנרות שהטבת לקטרת קודמת נרות ב' דהטבת
קודם הוא כנ"ל דוק' במדות החכמה אור ע"י הוא דנש"י
אור שאין הקטרת ע"י המו"ד גם מתבררים ואח"כ לקטרת
את אהרן ובהעלות וכמ"ש כו' לבררם להם מגיע החכמ'
ואח"כ כו' בהטיבו בבקר בבקר וכן יקטירנה ואח"כ הנרות
תחלה החכמ' ע"י דמדות הבירור לא אם אבל כו' יקטירנ'
כלל דק"נ למו"ד לברר הקטרת יועיל לא החכמה ע"י
וממילא בתחל' יותר הקשה שיבורר ראוי הי' ולכאורה
מבואר הנה אך מנה מאתיי' בכלל דיש המדו' יבוררו
כלים בבחי' א' מדריגות ב' יש מו"ד שבאותיו' למעל'
שנק' שבלב ומדות ושכל ותענוג לרצון אותיות והן לאו"פ
אור אלה אותיות בצירופי שיש כו' ומוחו לבו הרהורי
תחל' שיבוררו וצריך וכו' והלב המוח מן מאד רב וחיות
יעלו בעלותם כי ורצון ומוחין המדות בירור ע"י והוא
בחי' והוא כלים שנק' שבאותיות וחיות האור כל גם עמהם
ואח"כ תחל' שנתברר מו"ד האותיות של החיות פנימית

בעלמא דומם בחי' שהוא שלהן חיצוניות רק נשאר לא
מתבררי' הן אז כנ"ל שבמדות החכמה ע"י להתברר שא"א
משא"כ כנ"ל כלל טעם בהם שאין סממני' ע"י הקטרת ע"י
היו לא עדיין פנימית וחיות האור מו"ד באותיות הי' אם
דאחר הכלל זהו כי כו' כלל הקטרת ע"י לעלות יכולים
החיצוניות גם להתברר יותר בנקל הפנימית כל בירור
מבפנים הכלי חצי מזכך (דא"פ וד"ל כו' בצמצום הנשאר
בנפש שהן כמו האותיות עצם שהן שמבחוץ החצי וא"מ
הוא הטעם ועיקר כנ"ל ומדות וחו"ב מרצון שלמעלה
לברר דיחיד' המקיף כח יומשך דצלם נר"ן בירור שאחר
עולה קרבן כמו הנפש בעצם שקבועים דמו"ד האותיות גם
הללו האותיות הרהור על מכפר אז ולב המוח הרהור על
בתשובה הוידוי לזה (דוגמא הקטרת ע"י הנפש שבעצם
תעשה ואל בשב שבלב ומדות הרצון לעקור צריך שתחלה
ואם חטאיו לפרט דוקא בפה להתודות צריך כך ואחר כו'
אין להתוודות הספיק ולא ומעשה שבלב תשוב' עשה
נפשו שבעצם שלו האותיות מפני מגיהנם אותו מוציאין
בזה שמתקן בפה ווידוי ע"י כ"א עי"ז עדיין נטהרו שלא
וד"ל) נפשו צלם שבעצם שלו שבחטאים הרעים הצירופים
וכה"ג): עצמותיו על חקוקים עוונותיו רשע שא' וכמו
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בפרקים‡י) הה' עיקר פרטי וכל הב' העיקר שנתבארו
הג' עיקר לביאור נבא ב"ה, כהוגן ועלו הקודמים
בטול בזה וירצו בגוף, כח ולא גוף שאינו מ"ש והוא
כמו חלילה לגופים שישיג מה תשיגהו שלא הגשמות
לא כי מ"ש הוא ע"ז המורה והכתוב והמנוחה התנועה
פ"ג משנת"ל ולפי ט"ו), ד' (דברים וגו' תמונה כל ראיתם

חכמה מבחי' מעלה למעלה ית' שהוא ההאמנה ביאור בענין
שכליים בחי' הם הרוחניים הנבראי' כל והנה כלל ושכל
והשכל החכמה מקור הן אלקות שהן הספי' ואפי' נבדלים
כנ"ל חכמה בגדר אינו ית' עצמותו אבל שבנבראים
כח שאינו היות זה לפי הזה העיקר יתפרש הנה באריכות,
שכליים בחי' שהם הרוחניים כחות ממהות שאינו ר"ל בגוף
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קל   

האדם כנפש ג"כ בגוף מתלבשים רוחניים היותן שעם ר"ל
שאינן השכליים ואפי' בגוף, כח ונק' כו' בגוף שמתלבשת
המתלבשים מן כ"כ במהות' רחוקים אינן בגוף מתלבשים
מופלא והוא כלל ומהותם מערכם אינו ית' הוא אבל בגוף,
ר"ל מהתחתונים שנעלם כמו הרוחניים מהעליונים ונשגב
יותר לו קרוב הרוחני' שמהות כלל לומר ואין הגשמיים,
ממש כך ח"ו גשמיות בו לומר שאין כמו אלא מהגשמיות
רב עילוי מהם מרומם אלא ח"ו ורוחני' שכל בו לתאר אין
אלקינו כה' מי וז"ס באריכות פ"ט ח"ב בלק"א וכמ"ש
(תלים כו' ובארץ בשמים לראות המשפילי לשבת המגביהי
על ה' גוים כל על רם אמר הלא קשה ולכאורה ו') ה' קי"ג
אומרים שאנחנו אומר ואיך ד') שם (תלים כבודו השמים
בארץ גם לראות שמשפילי במה יותר לשבת שמגביהי

השמים שעל אומרים האומות כי בזה ירצה הענין אמנם
ושמ מקום של שהיאכבודו ארץ גבי לרוחני' כינוי הוא ים

כרוחניות רוחני בשהוא אותו מתארים שהם ור"ל גשמיות
השגחתו ושם כבודו השמים שעל אומרים ולפיכך השכליים
את ה' עזב ואומרים הגשמי' הארץ על לא אבל השכליים על
שמגביהי אומרים אנחנו אבל י"ב), ח' (יחזקאל הארץ
עם שהשכל כנ"ל השכליי' מערך שאינו עד יותר לשבת
ע"י הוא שהתהוותם לפי אצלו שוים גשמיות העשי'
בארץ גם לראות משפילי ולכן פ"ו הנ"ל ומק"פ הצמצום
א' השפלה צ"ל בשניהם כי בשמים לראות שמשפילי כמו
עצמו להשפיל גבורותיו הן שהן אלא ית' מהו"ע לגבי ממש
כמ"ש בארץ לראות משפילי הוא וע"כ באורך כנ"ל להשגיח
י"ח): ח' (שמות דוקא הארץ בקרב ה' אני כי תדע למען
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ÊÂהיינו אחרית מראשית מגיד הפסוק המשך יובן
המל' בחי' של זו ירידה אך כנ"ל, בזה"ג עכשיו
כמו היא, עלי' לצורך כנ"ל דחכ' ממ"ד השפע בקבלת
ישראל שיעלו בכדי והיינו עלי', לצורך היא ירידה שכל
אשר מקדם מבחי' מקבל ותהי' לע"ל דא"ק הקדומה במח'
אומר שמסיים וזהו השתלשלות, בסדרי עדיין נעשה לא
זו לירידה היתה עצתי פי' אעשה חפצי וכל תקום עצתי
חפצי שכל כדי בזה"ג דחכ' המ"ד מבחי' לקבל דמל'
שמה נק' ולמה קדם, מבחי' לקבל שתוכל לע"ל אעשה
כלליות היא קונה רצון פי' קונה רצון לעשות שרצתה ארץ
לקבל רצוא בבחי' היא שבזה"ג מה והיינו הרצון, ענין
סדרי ע"פ שזהו תשוקתך אישך ואל שז"ע מ"ד מבחי'
וכל לבחי' לע"ל תגיע ועי"ז קדמו, דשמי' השתלשלות
חפצי שז"ע הנ"ל קדם לבחי' שתגיע היינו אעשה חפצי
ימשול והוא שבזה"ג והיינו הרצון, פנימיות חפץ בחי' הוא
תהי' השתלשלות, שבסדרי דחכ' מ"ד המשכת בחי' בך
והי' בעלה, עטרת חיל אשת ותהי' גבר תסובב נקבה לע"ל
הים אל מל' בחי' מירושלי' חיים מים יצאו ההוא ביום
בחי' הוא קדם מבחי' הנמשך החכ' ים בחי' הוא הקדמוני

בבחי' המל' עליית תהי' כי להיות דחכ' היש המהוה האין
דכ כו'.חפץ החכ' בבחי' המשפעת תהי' ולכן "ע

Â‰ÊÂטוב שם יתן הוא אחרית מראשית המגיד ענין
שכמו פי' והברית, התנאים דברי לאלה ושארית
אחרית מראשית מגיד הוא הנה השתלשלות בסדר
נעלה בשרשה המל' כי אם למל', החכ' מבחי' ההשפעה
חפצי שכל בכדי מ"ד מבחי' שתקבל תקום עצתי מ"מ יותר
טוב שם יתן הוא כן גבר, תסובב נקבה להיות לע"ל אעשה
הטוב, משמן שם טוב מ"ש ע"ד הוא טוב שם פי' ושארית,
בחי' מן יותר טוב הוא והשם חכ', בחי' הוא הטוב שמן
כו', גביהן על עולה טוב שם כתר וכענין דחכ' הטוב שמן
ביטול בחי' שארית בחי' שהוא ע"י הוא שכ"ז ושארית
כי אם דחכ' המ"ד מבחי' לקבל כשיריים עצמו שמשים
לקבל כשיריים עצמה משמת מ"מ ממנו גבוה היא בשרשה
ה' מאת כטל כו' יעקב שארית והי' בחי' יהי' ועי"ז מ"ד,
מבחי' המ"ד לקבל תקוה שלא פי' לאיש יקוה לא אשר
בחי' הוא אעשה חפצי כל כי זה לכל תצטרך לא כי איש
כטל תהי' לכן לשם, תתעלה שהמל' דכ"ע החפץ פנימיות

כו'. ושארית טוב שם יתן הוא וזהו כו' ה' מאת
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וכמוÌ‚‰Âטו. ברוחניות הקנאה בענין מעלה שיש
כדאיתא חכמה, תרבה סופרים קנאת שכתוב
שקנאתה באחותה, רחל ותקנא פסוק על רבה במדרש
כי בחטאים לבך יקנא אל שנאמר וכמו הטובים, ַבמעשיה
מאד שחפץ מצד היא כשהקנאה זהו כו'. ה' ביראת אם
שיש במי מקנא לזאת וכדומה, בחכמה או הטוב במעשה
כן גם עליו פועל זה והרי טובים, ומעשים חכמה הרבה בו
זו ומדריגה למעלה כן גם שבא עד בזה הרבה להשתדל
בפנימיות מאד בעומק מגיע שהקנאה מפני והיינו כו'.
הנעלמים הכחות את ומביא מגלה זה הרי ולזאת נפשו
וכמו מאד. עליונה ומדריגה למעלה שיגיע עד שבנפש
מהעלם שמביא חוזר דאור הכח בענין אחר במקום שכתוב
אור מכח הרבה ביתרון הנעלמים הכחות את הגילוי אל
זה וכל כו'. בקדושה הקנאה בענין הוא כן וכמו כו', ישר
חפץ אינו באמת כאשר אבל הטוב, את כשיחפץ הוא
שמקנא רק וכדומה והטהרה הפרישות במעלת להיות

הוא זה ומחמת זו ומדריגה במעלה עומד הוא למה בחבירו
מצד והיינו כו'. מאד מאד וגרוע קשה דבר זהו אותו, שונא
ויראה ה', לעובדי דוקא שונא הוא ולכן כנ"ל, שלו ְְֶַהישות
לדמות ויכול דוקא פשוטים לאנשים והתחברותו ְַאהבתו
משום שלו השפלות מצד שזהו עצמו את ולרמות בנפשו
מצד זהו באמת אבל פשוטים, לאנשים ויאהב יתחבר זה
שנאתו כל לכן ה' עובדי מכלל דלהיותו דוקא. שלו הישות
שזהו בעבודה ומדריגה מעלה באיזה שהוא למי הוא
עומדים שאינם פשוטים אנשים אבל שלו. לישות המנגד
את לאהוב שצריכים מצד אותם יאהב מדריגה באיזה
שאהבתו להיות יכול יותר ויש גס שהוא ומי כו'. ישראל
כי ישותו, מתפשט ששם מצד הוא אליהם והתקרבותו
כו'. דבריו את ומייקרים ומקבלים בעיניו אותו מכבדים

Âדקדושה הקנאה לברמעלת שנאה גורמת ישות .
פשוטים. לאנשים באהבה להיות ויכול מעלה
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בועל מוות יול ומביאות ,האד בעבודת ביוי לידי באות  הל על המדות מעלת
ותחילתה חרית, בתלת בלב עבודה עי המעב, הגרו ממיר האד גאולת וזוהי ובחיות,

המה על ב ד בובח מבערב,

הּמּדֹותÌה) מעלת על הּמחין מעלת ׁשּגדלה זה לפי »¿»ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבאה הּמּדֹות אל הּׂשכל מן ההמׁשכה ּכי ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָעד
ענין ּכללּות צריכים לּמה להבין צרי הּמהּות, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָּבׁשּנּוי
מהּמּדֹות. ּומדרגה ּבמעלה ּגבֹוהים הם הּמחין הלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹהּמּדֹות,
על ּבּמּדֹות מעלה יתרֹון יׁש הרי ּדבאמת הּוא, הענין ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

ה ּדהּמחין היֹות ועם עלהּׂשכל, ּומדרגה ּבמעלה ּגבֹוהים ם ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
הם מּדֹות והן ׂשכל הן ּדׁשניהם ּדהגם והינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּמּדֹות,
ּביניהם, ממּצעת מדרגה להיֹות צריכה ולכן יׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמציאּות
הממּצע אין ׁשּיהיה לא אם מּיׁש יׁש להיֹות אפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדאי
לגּבי ּדׂשכל ּומציאּות הּיׁש ּדֹומה אינֹו הרי זה ּבכל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּביניהם,
זה עם אבל מהּמּדֹות, ּגבֹוּה ׁשהּׂשכל ּדמּדֹות, ּומציאּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּיׁש

ּבענין הינּו האדם, לגּבי הּוא והּיתרֹון ּבּמּדֹות יתרֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָיׁש
יֹותר ּבגּלּוי ּׁשּמאיר מה הּנה האדם ּדלגּבי האדם, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודת
ׁשּגם היֹות ּדעם יֹותר, ּגּלּוי הן והּמּדֹות יֹותר, מעּלה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַֻהּוא
מחין ּדׁשלׁשה הּגּלּוי ראׁשית היא וחכמה ּגּלּוי, הן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָֹֹֹהּמחין
ּכל ּגּלּוי אינם זה ּבכל ּגלּויים, ּכחֹות ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמהּֿבינהּֿדעת
אינֹו ּבמחֹו ּומּׂשג ׁשּמׂשּכל ׁשהּדבר והּוא הּמּדֹות, ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻּכ
ּבבחינת מּמּנּו ּומבּדל רחֹוק עדין אם ּכי אליו, ּכ ּכל ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻקרֹוב
זה ויּובן ּדוקא, מהּמּדֹות הּוא ּבפנימּיּות ּגּלּוי ועּקר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָמּקיף,
ּדדוקא ּבּתניא טז ּבפרק עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּׁשאמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּמה

ּגדפין נעׂשים לּבֹו ׁשּבהתּגּלּות ויראה למעׂשהימאהבה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּורחימּו ּדחילּו אבל ותעלּומֹותיאהּמצות, מחֹו ׁשּבתבּונת ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ
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וכמוÌ‚‰Âטו. ברוחניות הקנאה בענין מעלה שיש
כדאיתא חכמה, תרבה סופרים קנאת שכתוב
שקנאתה באחותה, רחל ותקנא פסוק על רבה במדרש
כי בחטאים לבך יקנא אל שנאמר וכמו הטובים, ַבמעשיה
מאד שחפץ מצד היא כשהקנאה זהו כו'. ה' ביראת אם
שיש במי מקנא לזאת וכדומה, בחכמה או הטוב במעשה
כן גם עליו פועל זה והרי טובים, ומעשים חכמה הרבה בו
זו ומדריגה למעלה כן גם שבא עד בזה הרבה להשתדל
בפנימיות מאד בעומק מגיע שהקנאה מפני והיינו כו'.
הנעלמים הכחות את ומביא מגלה זה הרי ולזאת נפשו
וכמו מאד. עליונה ומדריגה למעלה שיגיע עד שבנפש
מהעלם שמביא חוזר דאור הכח בענין אחר במקום שכתוב
אור מכח הרבה ביתרון הנעלמים הכחות את הגילוי אל
זה וכל כו'. בקדושה הקנאה בענין הוא כן וכמו כו', ישר
חפץ אינו באמת כאשר אבל הטוב, את כשיחפץ הוא
שמקנא רק וכדומה והטהרה הפרישות במעלת להיות

הוא זה ומחמת זו ומדריגה במעלה עומד הוא למה בחבירו
מצד והיינו כו'. מאד מאד וגרוע קשה דבר זהו אותו, שונא
ויראה ה', לעובדי דוקא שונא הוא ולכן כנ"ל, שלו ְְֶַהישות
לדמות ויכול דוקא פשוטים לאנשים והתחברותו ְַאהבתו
משום שלו השפלות מצד שזהו עצמו את ולרמות בנפשו
מצד זהו באמת אבל פשוטים, לאנשים ויאהב יתחבר זה
שנאתו כל לכן ה' עובדי מכלל דלהיותו דוקא. שלו הישות
שזהו בעבודה ומדריגה מעלה באיזה שהוא למי הוא
עומדים שאינם פשוטים אנשים אבל שלו. לישות המנגד
את לאהוב שצריכים מצד אותם יאהב מדריגה באיזה
שאהבתו להיות יכול יותר ויש גס שהוא ומי כו'. ישראל
כי ישותו, מתפשט ששם מצד הוא אליהם והתקרבותו
כו'. דבריו את ומייקרים ומקבלים בעיניו אותו מכבדים

Âדקדושה הקנאה לברמעלת שנאה גורמת ישות .
פשוטים. לאנשים באהבה להיות ויכול מעלה
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בועל מוות יול ומביאות ,האד בעבודת ביוי לידי באות  הל על המדות מעלת
ותחילתה חרית, בתלת בלב עבודה עי המעב, הגרו ממיר האד גאולת וזוהי ובחיות,

המה על ב ד בובח מבערב,

הּמּדֹותÌה) מעלת על הּמחין מעלת ׁשּגדלה זה לפי »¿»ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבאה הּמּדֹות אל הּׂשכל מן ההמׁשכה ּכי ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָעד
ענין ּכללּות צריכים לּמה להבין צרי הּמהּות, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָּבׁשּנּוי
מהּמּדֹות. ּומדרגה ּבמעלה ּגבֹוהים הם הּמחין הלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹהּמּדֹות,
על ּבּמּדֹות מעלה יתרֹון יׁש הרי ּדבאמת הּוא, הענין ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

ה ּדהּמחין היֹות ועם עלהּׂשכל, ּומדרגה ּבמעלה ּגבֹוהים ם ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
הם מּדֹות והן ׂשכל הן ּדׁשניהם ּדהגם והינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּמּדֹות,
ּביניהם, ממּצעת מדרגה להיֹות צריכה ולכן יׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמציאּות
הממּצע אין ׁשּיהיה לא אם מּיׁש יׁש להיֹות אפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדאי
לגּבי ּדׂשכל ּומציאּות הּיׁש ּדֹומה אינֹו הרי זה ּבכל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּביניהם,
זה עם אבל מהּמּדֹות, ּגבֹוּה ׁשהּׂשכל ּדמּדֹות, ּומציאּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּיׁש

ּבענין הינּו האדם, לגּבי הּוא והּיתרֹון ּבּמּדֹות יתרֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָיׁש
יֹותר ּבגּלּוי ּׁשּמאיר מה הּנה האדם ּדלגּבי האדם, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודת
ׁשּגם היֹות ּדעם יֹותר, ּגּלּוי הן והּמּדֹות יֹותר, מעּלה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַֻהּוא
מחין ּדׁשלׁשה הּגּלּוי ראׁשית היא וחכמה ּגּלּוי, הן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָֹֹֹהּמחין
ּכל ּגּלּוי אינם זה ּבכל ּגלּויים, ּכחֹות ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמהּֿבינהּֿדעת
אינֹו ּבמחֹו ּומּׂשג ׁשּמׂשּכל ׁשהּדבר והּוא הּמּדֹות, ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻּכ
ּבבחינת מּמּנּו ּומבּדל רחֹוק עדין אם ּכי אליו, ּכ ּכל ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻקרֹוב
זה ויּובן ּדוקא, מהּמּדֹות הּוא ּבפנימּיּות ּגּלּוי ועּקר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָמּקיף,
ּדדוקא ּבּתניא טז ּבפרק עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּׁשאמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּמה

ּגדפין נעׂשים לּבֹו ׁשּבהתּגּלּות ויראה למעׂשהימאהבה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּורחימּו ּדחילּו אבל ותעלּומֹותיאהּמצות, מחֹו ׁשּבתבּונת ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ
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ּוכמֹו הּמצות, למעׂשה ּגדפין מּלהיֹות ּדרּכם ּגבהּו כּו' ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹלּבֹו
והּׂשגת ּבידיעֹות ׁשעֹוסקים אדם ּבני ׁשּיׁש רֹואים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאנּו
העֹולמֹות ּובּטּול הוי' אחדּות ענין היטב ּומּׂשיגים ְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָֹאלקּות
מבינים ּובׂשכלם מּמׁש, ּבּמציאּות ּבטלים ׁשהעֹולמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָאי
אּלא ואינֹו יׁש, מציאּות ׁשּום אין ׁשּבאמת אי היטב ְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּמה
לנּו נדמה להיֹות ּגבּורֹותיו הן והן לעינינּו, ליׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּנדמה
זה ּדכל אלקּות, על ּומסּתיר מעלים ּוכאּלּו יׁש, ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹלמציאּות
ּכמֹו וההעלם הּיׁשּות על להתּגּבר העבֹודה ּבׁשביל רק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא
ׁשּום אין ּבאמת אבל אתכם", אלקיכם ה' מנּסה "ּכי ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּכתּוב
ואּדרּבא ּכלל, אלקּות על ּומסּתיר ׁשּמעלים והסּתר ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהעלם

זה ּדכל הּגּלּוי, ּבׁשביל הּוא יֹודעיםההעלם הם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּברּו סֹוף אין אֹור הפלאת על ּבׂשכלם ּומתּפעלים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּומּׂשיגים

פארׁשטייען זיי וואס ּדעם פּון נתּפעל ווערן זיי ,יבהּוא, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
אין אלקי ענין ּבהּׂשגת ידיעתם ענין ּכל הּנה זה ּכל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ׁשֹונֹות, ּדרּגֹות חּלּוקי ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ּבפעל, לעׂשּיה נֹוגע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזה
אֹו ּבפעל מצוה ולעׂשּית חׁשק לֹו יׁש הּתֹורה ׁשּבלּמּוד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׁש

מי ויׁש ּבהכרח, זאת ּומקּים ּכלל חּיּות לֹו אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹלתפּלה
ׁשהענין מּכיון אבל אלקית הּׂשגה איזה לׁשמע ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּמׁשּתֹוקק
ׁשמים יראת ּבעניני אֹו הּמּדֹות ותּקּון ּבברּור לעבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנֹוגע
ויראת ּבמצוה יקר ׁשּום לֹו אין ּכי לׁשמע, חפץ אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּכבר
לעׂשֹותֹו עֹולם ּבעניני ענין איזה לֹו יׁש אם ולכן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאלקים,
חּיּות לֹו ׁשאין להיֹות הּמצוה לקּיּום זאת מקּדים הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹהרי
אלקי ּבענין ההּׂשגה ענין הפ ׁשּזהּו הּמצות, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבמעׂשה
ּדכאׁשר והינּו הּלב, אל ּבאה ההּׂשגה ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמחֹו,
אז ׁשּבּמח, מההּׂשגה מרּגׁשת ּומּדה ּבאהבה ּבלּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמתּפעל
ּבכל ויקר הּמצות ּבקּיּום חּיּות לֹו ויׁש ּבגּלּוי, אצלֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹמאיר

ּותפּלה ּתֹורה אין טייערקייט א אלקי, עניןיגענין וזהּו , ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבין ההתעּלמּות ּדר ּׁשעֹובר מה ּברּוחנּיּות מצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָיציאת
היֹות ועם נפׁשֹו. ּגאּלת הּוא זה ידי ּדעל למּדֹות, ְְְְְְֱִִִֵֶַַַֹֻמחין
אבל ׁשחרית, ּדתפּלת ׁשּבּלב ּבהעבֹודה ּבּיֹום היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּדהּגאּלה
צדק החׁשּבֹון ׁשהּוא מּבערב היא הּגאּלה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהתחלת

הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ּדקריאת ְְְְְִִִִֶַַַַָּבהתּבֹוננּות
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זו קטנה עיירה אך משפחות. כשמונים מנתה בה היהודית והאוכלוסיה קטנה, עיירה היתה הרקי
החסידות. בתולדות יותר ומאוחר והמקובלים הנסתרים בתולדות מרכזי מקום תפסה

בתורה, מופלגים היו אלה מיהודים גדול מספר שלהם. ביראתֿהשמים הצטיינו בהרקי היהודים
עמיֿהארץ. היו לא הרקי יהודי בין הפשוטים פשוטי אפילו המלאכה. בעלי ובכללם

בעלי אהרן ומשה יוסה ואברהם הקצב, צבי זעליג הזבלן, אליהו צדוק העור, פושט זלמן אפילו
גדולי עם להשתוות יכלו בזה - שמים ליראת אשר בו. ולעיין ספר לפתוח מסוגלים היו העגלה

הלמדנים.

המקומי הרב של לזכותו לזקוף יש שמים ויראת למדנית עיירה היתה שהרקי בעובדה נכבד חלק
הצדקנית. רבקה שרה ואשתו, יצחק נחמן רבי

האלה השנים ששים ובמשך שנה, מששים פחות לא בהרקי הרבנות כסא על ישב יצחק נחמן רבי
ידע משם יהודי שכל כך בתורה והדריכם ולימדם טובות, ומדות שמים יראת המקום יהודי בקרב נטע

הקטנות". "האותיות את

כל נחשב אשר שם, המקומי הבלן של כבנו ממינסק, היה מוצאו נדירה. אישיות בעל היה הוא
אמיתי. נסתר גדול, וצדיק למדן היה כי התברר דבר של בסופו אך פשוט כאדם ימיו

יצחק, נחמן רבי בנו, של הנדירה אישיותו אל נתוודע תחלה להלן. יסופר הזה הנפלא הבלן על
הבעליֿבתים ויושר. לב טוב של ודוגמא סמל גם אם כי גדול, למדן רק היה לא הוא הרקי. של רבה
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קלד   

אדם על חמורה מלה אף רבם מפי שמעו לא מעולם כי אמרו כלֿכך, רבות שנים שהכירוהו הרקי, של
אחד. לכל נימוס של ויחס יתירה חיבה גילה הוא כלשהו.

נאלץ שהוא על לב ובכאב גדולים, וברחמים באהבה זאת עשה שחטא אדם להוכיח רצה כאשר גם
יהודי. באזני תוכחה דברי להשמיע

ורבים בהרקי, ליצלן, רחמנא מגפה, פעם פרצה כאשר מיוחד, ביטוי לידי באה הגדולה צדקותו
וזקן. נער וטף, ונשים אנשים הקהילה, בני כל נקראו שאליה גדולה, אסיפה הזמין הרב בה. מתו

חט בגלל באה שהמגפה בהחלט ברור ואמר: הבמה על עלה לאהרב הקב"ה שהרי בעיירה, אים
הם מי לשער יכול שאינני אלא כבדים. חטאים כאן בוצעו לולא העיירה על כזה עונש מביא היה
"ואשימם הפסוק על רש"י כדברי עלי מוטלת האחריות כי ובטוחני שלנו, בעיירה כאלה בעליֿעבירה

בראשיכם".

רב. בבכי כולו הקהל כל געה ולאחריו בבכי, פרץ הרב

שאב כשם לשני, אחד בין הבדל אצלו היה לא לבניו. כאב קהלתו לבני התייחס יצחק נחמן רבי
הדריך כולם ואת מודגשת, לב ובתשומת באהבה התייחס כולם אל למשנהו. אחד בן בין מבדיל אינו

טובות. במדות

שתיםֿעשרה כל היו זה סדר לפי בעיירה. החנוונים עשר שנים בין קבע ומחוכם מעניין הסדר
בימים אך קניותיהם. לערוך לעיירה באו הסביבה איכרי כל כאשר שוק, ביום רק פתוחות החנויות
הוגנת פרנסה לחנוונים איפשר זה סדר פתוחות. חנויות שלוש של יומית תורנות הרב הנהיג רגילים

רוחניים. לענינים פנוי זמן בידם הותיר וכן ומחלוקת, קנאה התחרות, בלי

האצילים חצרות שלוש אל סחורה באספקת שוה באופן ישתתפו הסוחרים שכל הרב הנהיג עוד
ביערות ציד לערוך כדי בעיירה התרכזו הסביבה פריצי כל כאשר הציד, בעונת רק הרקי. בסביבת שהיו

הרבים. ומלוויהם לאצילים סחורה להציע יהודי לכל חפשית יד ניתנה הסביבה

וריב. ושנאה קנאה כל ידעה לא וזו בעיירה, השלום הרב, של וחכמתו למאמציו הודות נשמר, כך

בעיירה. הטובות והמדות יראתֿהשמים לרמת משמעותית תרומה מצדה תרמה רבקה שרה הרבנית
וגמילות חולים ביקור כלה, הכנסת כגון בענינים עסקה תמיד עצמה. מצד דגולה אישיות היתה היא
שידוכין, מסיבת ברֿמצוה, בריתֿמילה, בעיירה, שהיתה שמחה כל ולפאר לגדל דאגה הרבנית חסדים.
אנשי כל ישתתפו בעיירה למישהו שאירע חלילה, ואבל, צער של ענין שבכל דאגה שני מצד וחתונה.

ובעזרה. בשמחה ובנחמה, בצער ראשונה היתה עצמה והיא העיירה.

עצמן לבין בינן יריבו שלא טובות, מידות הנשים את ללמד מזמנה רבקה שרה הקדישה במיוחד
לזולתה. אחת וקנאה שנאה תגלינה ולא ורכילות, הרע לשון תדברנה שלא זו, את זו תעלבנה ולא

הוותיקות, כתושבות ומחונכת טובה כה היתה לא והאשה בהרקי, חדשה משפחה לגור באה כאשר
שהשתנתה. עד אתה ממושכות לשיחות הרבנית התמסרה
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והצעירות "אמא", - לה קוראות היו המבוגרות העיירה. נשי על ונערצת אהובה לכן היתה הרבנית
הקדושה". "הרבנית כל! בפי מכונה היתה בנוכחותה שלא "סבתא". -

משל פחות לא מעניין היה שלה והעבר ממינסק, היה הרב, כבעלה רבקה, שרה של מוצאה גם
בעלה.

יצחק. נחמן רבי של אביו ממינסק, הבלן אל נתוודע עתה

אין סוףֿסוף שכן במיוחד, אותו העריכו לא במינסק לייב. שמעון - היה הזה הבלן של שמו
וזקנו האירו פניו מצויה, בלתי פנים הדרת לייב, לשמעון לו, היתה אמנם מכובד, כה מקצוע הבלנות

לבלן... לבו משים מי - זה כל עם אך רבה, חכמה הפיקו עיניו חן. לויית לו הוסיף

אף או חז"ל, מאמר מפיו איש שמע לא מעולם והדיוט, פשוט לאדם הוחזק לייב ששמעון מובן
משתתף והוא תהלים", ל"חברת הקבוע השבועי התשלום את משלם הוא כי רק עליו ידעו חומש. פסוק

זו. בחברה בציבור תהלים באמירת תכופות

פני על שלמים ימים משוטט לייב שמעון היה אז, של במינסק המרחץ הוסק יום בכל ולא מאחר
שלא דבר קרנות, יושבי עם ומתרועע בטל הולך היותו על הרושם את חיזק זה שדבר מובן הרחובות.

מכיריו. בעיני חשיבותו להעלאת תרם

לעניים. מלוה היה שנים משך שחסך הכסף כל הכל: דעת על לייב שמעון הצטיין אחת טובה במדה
בגלל גמילותֿחסד. לבקשת אליו יבוא שמישהו עד המתין שלא בכך במיוחד גדול היה שבדבר החסד
או ולמוכרה, סחורה לקנות כדי כסף קצת חסר ולמי היכן תמיד יודע היה ברחובות הרבה שוטטותו
לא תכופות פעל. לכך ובהתאם העיירה, בני כל מחסורי כל ידע פלא כבדרך וילדיו. אשתו לפרנס כדי
או תלמידֿחכם עני של לביתו קמח שק או אדמה תפוחי שק מביא אם כי הלוואה, במתן מסתפק היה

נזקק. סתם או אלמנה, של לביתה

רבים. לבתים שמחה ומכניס קלות אריזות שנושא כמי השקים את נושא היה און ומלא וחסון גבוה

הלמדנית. במינסק לעםֿהארץ חשיבות אין סוףֿסוף במינסק. חשיבות לו הוסיף לא זה שכל אלא
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רפ"ב כסלו, ה' ג' ב"ה

שי' שמשון דובער

וברכה. שלום

ע"י וכאשר רב, נדרש בסמאלענסק שמעתי כאשר הנה

אחד איש שי' התמימי' וכולנו בפרטיות, לדבר כבד מכתבים

ב"י, אחינו ובעד התמימי' בעד לדאוג התעודה ועלינו אנחנו,

לו שאפשר באם ע"כ ועבודה, תורה בעניני יחיו עליהם ד'

(באם הנסיעה רשיון השגת או הפרטיים, עניניו מצד הדבר,

בסמאלענסק להיות מבקשו הייתי אצלם), כזאת נדרש

מצבם. לידע שי' ואנ"ש שי' התמימים ידידינו עם להתראות

בעל היקר, תלמידינו ידידינו לפניהם טוב הי' ולדעתי

אשר מאסקאליק, שי' זכרי' יעקב ר' הרב תרומיות, מדות

לקחתו, מקומות בכמה חפצו וכבר בזוראויץ, רב עתה הנהו

הטוב, בדיבורו כל, בעיני חן מוצא ת"ל והוא חפץ, לא אבל

בין באגודה הן בלימוד הרוחניים עניני' לסדר גדול ועסקן

בנחת דבריו השומעים הפשוטי' אנשי' ההמון וגם אנ"ש

בענין והן השבת ושמירת לתורה מתעוררי' ובהתעוררות,

בעזרו יהי' והשי"ת בזה. וישתדל תורה. ותלמוד חדר, סידור

בגו"ר.

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'
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 ÓL i    ÓL i(כט-ל רֹומז(לח, – «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«ֵ

ּתמידי ּבאפן זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלעבֹודת

ּבדרוקבּוע. היא ׁשעבֹודתם ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְַָ∆∆ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זהּו ה'. אל והתקרבּות האדם ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפריצת

ּכי לפניהם", הּפֹורץ עלה ׁשּנאמר מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמרּו

אתא "מׁשיח ּכמאמר הּתׁשּובה, עבֹודת הּוא מׁשיח ׁשל ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָחּדּוׁשֹו

ּבתיּובתא". צּדיקּיא ְְְִִַַָָָָָלאתבא
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ÓÓ e (א (לט,  iÓ  Ó eL ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«»
  a  e  Ó a L(רבה (בראשית »«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

ידי על ׁשּבא העּלּוי היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכּונה

ּגדֹול".eiÓL‚a˙הּגאּולה. ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי -˙eiea- ְַָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַָ¿»ƒ
למחיה "ּכי לאחיו: יֹוסף ּבדברי רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהכנה

ּכי הּנה אֹותי ׁשלחּתם אּתם לא . . לפניכם אלקים ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשלחני

על יֹוסף ׁשל ׁשליטתֹו ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהאלקים".

הּכּונה ׁשּזֹוהי היינּו "הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמצרים

זֹו. ירידה ׁשל ְְִֶַַָָָוהּמּטרה
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הּתרעלה ּכֹוס את מצרים ׁשֹותה ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדר

ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש מּמצרים. יׂשראל נגאלים מּכן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולאחר

מּמּנּה ויֹוצאים מצרים על יׂשראל מתּגּברים רצֹונּה.הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָ∆∆ְָ

יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת עצמּה מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואּלּו

ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות (ּבּטּול לׁשכרּות ְְְְְִִִִִַַָָָָָמביאה

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם את מבּטלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתרעלה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, בו כותב אודות הענינים המטרידים אותו ומונעים מלימוד התורה 

כדבעי וכן גם בלבולים בעת התפלה.

ומהנכון שיבדקו את התפילין שלו, וכן אשר בכל יום חול לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטה 

לצדקה, ולאחר התפלה גם בשבתות ויום טובים יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהילים לימי 

החדש.

ויתבונן וישנן לעצמו עד שיזכור היטב תוכן הענינים המבוארים בכ"מ ע"ד הענין דהשגחה פרטית, 

שהוא כפשוטו ממש, אשר בורא עולם ומנהיגו משגיח על כל אחד ואחת בפרטיות בכל עניניהם שמזה מובן 

שאין עליו לדאוג ע"ד הענינים אודותם כותב, ופשיטא שאין כל מקום לבקשה, וכלשונו במכתבו לרצון 

חזק להיפך ח"ו מחיים, ויתבונן בעצמו אשר נשמת כ"א מישראל חצובה מתחת כסא הכבוד וירדה למטה 

לבשה בגוף גשמי )שזהו ירידה עצומה, שהרי אין כל ערך בין הנשמה כמו שהיא למעלה והגוף כמו שהוא 

וקיום המצות  לימוד התורה  היינו  דוקא,  עלי אדמות  הישראלי  איש  פעולות  בשביל  כדאי  וכ"ז  למטה( 

שמזה מובן שכל פעולה ופעולה )לדוגמא - תפילין( הוא ענין נעלה עד אין באר וכן בכל עניני תורה ומצות 

)שכל התורה כולה הוקשה לתפילין(, והתבוננות בענינים אלו וכיו"ב תעמידו על אמיתית המצב אשר חלק 

היפה ניתן לו למלאות שליחותו של הקב"ה בעולם זה ע"י אורח חיים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים, 

ויעבוד בענינים אלו בשמחה, וכמבואר ברמב"ם סוף הל' לולב, וראה ג"כ רמב"ם הלכות דיעות ריש פרק 

ב' בסופו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם קמב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה
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להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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זמני יום ראשון ויום שבת
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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