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מתוך פירוש רש"י
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מצרים: 
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LbiÂ'גֹו יהּודה וּיּגׁש1אליו דפרׁשת ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְִֵַַַַָָָָָָ
גֹו'2נאמר ליהּודה עליו ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

אחד אתם וקרב גֹו' ליֹוסף עליו ּוכתֹוב אחד עץ ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹּולקח
ולכאֹורה .ּביד לאחדים והיּו אחד לעץ ל אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאל
ׁשהּתֹוכן ּבזה היא לּפרׁשה ההפטֹורה ׁשל ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּיכּות
ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. יהּודה חּבּור הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָּדׁשניהם
היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ליֹוסף יהּודה ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּבהּגׁשת
אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד מיהּודה, יֹותר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלה

נאמר ּובהפטֹורה יהּודה, עליהם.3ּכֹולל מל ּדוד ועבדי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹור' ּב'ּתֹורה אנּפין4[וכּמבֹואר זעיר [יסֹוד] הּוא ּדיֹוסף , ְְְְְְְִֵֵַַָָ

למעלה הּוא יֹוסף עכׁשיו ולכן מלכּות, הּוא ְְְְְִֵֵַַַָָָָויהּודה
למעלה הּוא אנּפין זעיר הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמיהּודה,
מׁשּפיע הּוא אנּפין זעיר מּזֹו, [ויתירה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמהּמלכּות
ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש וזהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלמלכּות.
הּצּדיק מּיֹוסף הּׁשפע ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבי
הּמלכּות, ׁשֹורׁש יתּגּלה ׁשאז לבֹוא, ּולעתיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹ(אדני)].
עבדי יהיה אז לכן אנּפין, זעיר מּׁשֹורׁש למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל עליהם]. מל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוד
מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא עליהם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמל
לגּבי ּדיהּודה הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש
הּוא יהּודה אליו ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוסף.
ּדיהּודה הּמעלה ּובהפטֹורה יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמעלה
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ב לאור יצא (*    לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש, פ' ש"ק "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל  , ."

(ויגש).)1 פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ספר)4שם, – מנחם (תורת ה'תשל"ו זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). רטו ע' טבת מלוקט המאמרים

    
'Â‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1LbiÂ ˙LÙ„ ‰BËÙ‰‰e נבואה, שהיא «ƒ«≈»¿»¿»«¿»¿»»««ƒ«

ליחזקאל, Ó‡2:‰„e‰ÈÏשנאמרה ÂÈÏÚ ˙Îe „Á‡ ıÚ EÏ Á˜ ∆¡««¿≈∆»¿…»»ƒ»
„Á‡ Ì˙‡ ˜Â 'B‚ ÛÒBÈÏ ÂÈÏÚ B˙Îe „Á‡ ıÚ Á˜Ïe 'B‚¿«≈∆»¿»»¿≈¿»«…»∆»
‰B‡ÎÏÂ .E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â „Á‡ ıÚÏ EÏ „Á‡ Ï‡∆∆»¿¿≈∆»¿»«¬»ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‰BËÙ‰‰c ˙eÎiM‰««»¿»«¿»
‰Êa ‡È‰ ‰Lt‰Ï¿«»»»ƒ»∆
‡e‰ Ì‰ÈLc ÔÎBz‰L∆«∆ƒ¿≈∆
Ï‡ .ÛÒBÈÂ ‰„e‰È eaÁƒ¿»¿≈¬»

,˙eiËÙaגדול הבדל ישנו ƒ¿»ƒ
שהרי להפטרה, הפרשה תוכן בין

ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈
ÛÒBiL Lb„Ó (‰Lta)«»»»À¿»∆≈
,‰„e‰ÈÓ ˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰»»«¬∆≈ƒ»
ÏÚ CÏÓ ‰È‰ ÛÒBiL „ÚÂ¿«∆≈»»∆∆«
,‰„e‰È ÏÏBk ,ÂÈÁ‡ Ïk»∆»≈¿»
Ó‡ ‰BËÙ‰‰e3 ¿»«¿»∆¡«

לבוא Âc„שלעתיד È„ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ
יהודה) Ì‰ÈÏÚ.(משבט CÏÓ∆∆¬≈∆

בין[ במעלה שהשינוי ויבאר,

דרגתם לפי הוא ויהודה יוסף

הרוחניות: «¿»¿‡BnÎÂבספירות
'B‡ ‰Bz'a4ÛÒBÈc , ¿»¿≈

ÔÈt‡ ÈÚÊ [„BÒÈ] ‡e‰¿¿≈«¿ƒ
המידות] «e‰ÈÂƒ„‰[=ששת

˙eÎÏÓ ‡e‰שפע המקבלת «¿
ÂÈLÎÚמהמידות ÔÎÏÂ ,¿»≈«¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛÒBÈ≈¿«¿»
„Òa Èk ,‰„e‰ÈÓƒ»ƒ¿≈∆
ÔÈt‡ ÈÚÊ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿≈«¿ƒ
˙eÎÏn‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈««¿
ÔÈt‡ ÈÚÊ ,BfÓ ‰È˙ÈÂ]ƒ≈»ƒ¿≈«¿ƒ
.˙eÎÏÓÏ ÚÈtLÓ ‡e‰«¿ƒ«¿«¿
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ e‰ÊÂ¿∆«ƒ«≈»¿»
LeÙc ,È„‡ Èa Ó‡ÈÂ«…∆ƒ¬…ƒ¿≈

‡הפנימי ÈaÛÒBiÓ ÚÙM‰ CLÓÈ (Èa) ‰„e‰ÈaL ‡e‰ È„ ƒ¬…ƒ∆ƒ»ƒÀ¿»«∆«ƒ≈
.[(È„‡) ˜Ècv‰שהם כפי היא המלכות לגבי במידות זו מעלה אך ««ƒ¬…ƒ

המידות משורש גבוה המלכות שורש בשרשם, אך הספירות. בהתגלות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,˙eÎÏn‰ LBL ‰lb˙È Ê‡L ,‡BÏ „È˙ÚÏe¿»ƒ»∆»ƒ¿«∆∆««¿∆¿«¿»

.[Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc È„Ú ‰È‰È Ê‡ ÔÎÏ ,ÔÈt‡ ÈÚÊ LBMÓƒ∆¿≈«¿ƒ»≈»ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
יוסף) (מעלת שהפרשה משום הוא וההפטרה הפרשה בין ההבדל אםֿכן,

מדברת יהודה) (מעלת ההפטרה זאת לעומת כיום, המצב על מדברת

Ì‰ÈÏÚלעתידֿלבוא. CÏÓ „Âc È„ÚÂ ˜eÒt‰ ÌbL ‰fÓ Ï‡¬»ƒ∆∆««»¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
˙LÙ„ ‰BËÙ‰‰a ‡e‰¿»«¿»¿»»«
LbiÂaL ,ÚÓLÓ ,LbiÂ«ƒ««¿«∆¿«ƒ«
Ìb dLÈ ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»∆¿»«
Èa‚Ï ‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰««¬»ƒ»¿«≈
Lb„nL ‰fL ‡l‡ .ÛÒBÈ≈∆»∆∆∆À¿»
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂa Èel‚a¿ƒ¿«ƒ«≈»¿»
Èa‚Ï ÛÒBÈc ‰ÏÚn‰ ‡e‰««¬»¿≈¿«≈
‰BËÙ‰‰e ,‰„e‰È¿»¿»«¿»
Èa‚Ï ‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰««¬»ƒ»¿«≈

.ÛÒBÈיתבאר המאמר בהמשך ≈
ישנה ליוסף יהודה בהגשת כיצד

יהודה מעלת גם בהעלם

- מזו ויתירה שוים, (ששניהם

מיוסף). למעלה ויבארשיהודה

בחסידות המובא בהקדים זאת

'דעת על מרמזים ויוסף שיהודה

תחתון' ו'דעת (יוסף) עליון'

(יהודה).

דעת תחתון': ו'דעת עליון' 'דעת

בעיני שהיא כפי הידיעה - עליון

יש למעלה - (הקב"ה) העליון

אין הם העולמות כל אין. ִַולמטה

היא האמיתית והמציאות ואפס,

הידיעה - תחתון דעת הקב"ה.

(האדם, התחתון בעיני שהיא כפי

יש למטה - בכלל) והנבראים

את רק רואה האדם אין, ולמעלה

והם והנבראים, העולם מציאות

'אין', הוא ולמעלה ה'יש', אצלו

[ומבואר, ומושג. מורגש שאינו

להחיות היורדות בדרגות שהיא תחתון', 'דעת כביכול ישנה הקב"ה אצל שגם

כפי היא הנבראים על וההסתכלות הידיעה שם ('מלכות'), הנבראים את

תחתון' ב'דעת שגם היא התכלית יש]. מציאות עצמם, את רואים שהנבראים

עליון'. 'דעת תורגש
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ה

    

LbiÂ'גֹו יהּודה וּיּגׁש1אליו דפרׁשת ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְִֵַַַַָָָָָָ
גֹו'2נאמר ליהּודה עליו ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

אחד אתם וקרב גֹו' ליֹוסף עליו ּוכתֹוב אחד עץ ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹּולקח
ולכאֹורה .ּביד לאחדים והיּו אחד לעץ ל אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאל
ׁשהּתֹוכן ּבזה היא לּפרׁשה ההפטֹורה ׁשל ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּיכּות
ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. יהּודה חּבּור הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָּדׁשניהם
היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ליֹוסף יהּודה ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּבהּגׁשת
אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד מיהּודה, יֹותר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלה

נאמר ּובהפטֹורה יהּודה, עליהם.3ּכֹולל מל ּדוד ועבדי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹור' ּב'ּתֹורה אנּפין4[וכּמבֹואר זעיר [יסֹוד] הּוא ּדיֹוסף , ְְְְְְְִֵֵַַָָ

למעלה הּוא יֹוסף עכׁשיו ולכן מלכּות, הּוא ְְְְְִֵֵַַַָָָָויהּודה
למעלה הּוא אנּפין זעיר הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמיהּודה,
מׁשּפיע הּוא אנּפין זעיר מּזֹו, [ויתירה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמהּמלכּות
ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש וזהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלמלכּות.
הּצּדיק מּיֹוסף הּׁשפע ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבי
הּמלכּות, ׁשֹורׁש יתּגּלה ׁשאז לבֹוא, ּולעתיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹ(אדני)].
עבדי יהיה אז לכן אנּפין, זעיר מּׁשֹורׁש למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל עליהם]. מל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוד
מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא עליהם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמל
לגּבי ּדיהּודה הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש
הּוא יהּודה אליו ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוסף.
ּדיהּודה הּמעלה ּובהפטֹורה יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמעלה
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ב לאור יצא (*    לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש, פ' ש"ק "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל  , ."

(ויגש).)1 פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ספר)4שם, – מנחם (תורת ה'תשל"ו זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). רטו ע' טבת מלוקט המאמרים

    
'Â‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1LbiÂ ˙LÙ„ ‰BËÙ‰‰e נבואה, שהיא «ƒ«≈»¿»¿»«¿»¿»»««ƒ«

ליחזקאל, Ó‡2:‰„e‰ÈÏשנאמרה ÂÈÏÚ ˙Îe „Á‡ ıÚ EÏ Á˜ ∆¡««¿≈∆»¿…»»ƒ»
„Á‡ Ì˙‡ ˜Â 'B‚ ÛÒBÈÏ ÂÈÏÚ B˙Îe „Á‡ ıÚ Á˜Ïe 'B‚¿«≈∆»¿»»¿≈¿»«…»∆»
‰B‡ÎÏÂ .E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â „Á‡ ıÚÏ EÏ „Á‡ Ï‡∆∆»¿¿≈∆»¿»«¬»ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‰BËÙ‰‰c ˙eÎiM‰««»¿»«¿»
‰Êa ‡È‰ ‰Lt‰Ï¿«»»»ƒ»∆
‡e‰ Ì‰ÈLc ÔÎBz‰L∆«∆ƒ¿≈∆
Ï‡ .ÛÒBÈÂ ‰„e‰È eaÁƒ¿»¿≈¬»

,˙eiËÙaגדול הבדל ישנו ƒ¿»ƒ
שהרי להפטרה, הפרשה תוכן בין

ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈
ÛÒBiL Lb„Ó (‰Lta)«»»»À¿»∆≈
,‰„e‰ÈÓ ˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰»»«¬∆≈ƒ»
ÏÚ CÏÓ ‰È‰ ÛÒBiL „ÚÂ¿«∆≈»»∆∆«
,‰„e‰È ÏÏBk ,ÂÈÁ‡ Ïk»∆»≈¿»
Ó‡ ‰BËÙ‰‰e3 ¿»«¿»∆¡«

לבוא Âc„שלעתיד È„ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ
יהודה) Ì‰ÈÏÚ.(משבט CÏÓ∆∆¬≈∆

בין[ במעלה שהשינוי ויבאר,

דרגתם לפי הוא ויהודה יוסף

הרוחניות: «¿»¿‡BnÎÂבספירות
'B‡ ‰Bz'a4ÛÒBÈc , ¿»¿≈

ÔÈt‡ ÈÚÊ [„BÒÈ] ‡e‰¿¿≈«¿ƒ
המידות] «e‰ÈÂƒ„‰[=ששת

˙eÎÏÓ ‡e‰שפע המקבלת «¿
ÂÈLÎÚמהמידות ÔÎÏÂ ,¿»≈«¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛÒBÈ≈¿«¿»
„Òa Èk ,‰„e‰ÈÓƒ»ƒ¿≈∆
ÔÈt‡ ÈÚÊ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿≈«¿ƒ
˙eÎÏn‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈««¿
ÔÈt‡ ÈÚÊ ,BfÓ ‰È˙ÈÂ]ƒ≈»ƒ¿≈«¿ƒ
.˙eÎÏÓÏ ÚÈtLÓ ‡e‰«¿ƒ«¿«¿
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ e‰ÊÂ¿∆«ƒ«≈»¿»
LeÙc ,È„‡ Èa Ó‡ÈÂ«…∆ƒ¬…ƒ¿≈

‡הפנימי ÈaÛÒBiÓ ÚÙM‰ CLÓÈ (Èa) ‰„e‰ÈaL ‡e‰ È„ ƒ¬…ƒ∆ƒ»ƒÀ¿»«∆«ƒ≈
.[(È„‡) ˜Ècv‰שהם כפי היא המלכות לגבי במידות זו מעלה אך ««ƒ¬…ƒ

המידות משורש גבוה המלכות שורש בשרשם, אך הספירות. בהתגלות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,˙eÎÏn‰ LBL ‰lb˙È Ê‡L ,‡BÏ „È˙ÚÏe¿»ƒ»∆»ƒ¿«∆∆««¿∆¿«¿»

.[Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc È„Ú ‰È‰È Ê‡ ÔÎÏ ,ÔÈt‡ ÈÚÊ LBMÓƒ∆¿≈«¿ƒ»≈»ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
יוסף) (מעלת שהפרשה משום הוא וההפטרה הפרשה בין ההבדל אםֿכן,

מדברת יהודה) (מעלת ההפטרה זאת לעומת כיום, המצב על מדברת

Ì‰ÈÏÚלעתידֿלבוא. CÏÓ „Âc È„ÚÂ ˜eÒt‰ ÌbL ‰fÓ Ï‡¬»ƒ∆∆««»¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
˙LÙ„ ‰BËÙ‰‰a ‡e‰¿»«¿»¿»»«
LbiÂaL ,ÚÓLÓ ,LbiÂ«ƒ««¿«∆¿«ƒ«
Ìb dLÈ ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»∆¿»«
Èa‚Ï ‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰««¬»ƒ»¿«≈
Lb„nL ‰fL ‡l‡ .ÛÒBÈ≈∆»∆∆∆À¿»
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂa Èel‚a¿ƒ¿«ƒ«≈»¿»
Èa‚Ï ÛÒBÈc ‰ÏÚn‰ ‡e‰««¬»¿≈¿«≈
‰BËÙ‰‰e ,‰„e‰È¿»¿»«¿»
Èa‚Ï ‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰««¬»ƒ»¿«≈

.ÛÒBÈיתבאר המאמר בהמשך ≈
ישנה ליוסף יהודה בהגשת כיצד

יהודה מעלת גם בהעלם

- מזו ויתירה שוים, (ששניהם

מיוסף). למעלה ויבארשיהודה

בחסידות המובא בהקדים זאת

'דעת על מרמזים ויוסף שיהודה

תחתון' ו'דעת (יוסף) עליון'

(יהודה).

דעת תחתון': ו'דעת עליון' 'דעת

בעיני שהיא כפי הידיעה - עליון

יש למעלה - (הקב"ה) העליון

אין הם העולמות כל אין. ִַולמטה

היא האמיתית והמציאות ואפס,

הידיעה - תחתון דעת הקב"ה.

(האדם, התחתון בעיני שהיא כפי

יש למטה - בכלל) והנבראים

את רק רואה האדם אין, ולמעלה

והם והנבראים, העולם מציאות

'אין', הוא ולמעלה ה'יש', אצלו

[ומבואר, ומושג. מורגש שאינו

להחיות היורדות בדרגות שהיא תחתון', 'דעת כביכול ישנה הקב"ה אצל שגם

כפי היא הנבראים על וההסתכלות הידיעה שם ('מלכות'), הנבראים את

תחתון' ב'דעת שגם היא התכלית יש]. מציאות עצמם, את רואים שהנבראים

עליון'. 'דעת תורגש
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ו   

צדק'LÈÂב) ה'ּצמח ּבדרּוׁשי הּמבֹואר עם זה ,5לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש ּתיבֹות ׁשּסֹופי ְְִֵֵֵֶֶַַָָּדזה

6(יהּודה) ׁשהּמלכּות הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש ענין ּכי , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשוה ּדענין ּומבאר, ׁשוים. ׁשניהם (יֹוסף) אנּפין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּוזעיר

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה ּדר על ּבפרּוׁש7הּוא ְְִֵֵֶֶֶַַָָ
החּבּור8הּכתּוב הּוא יׁשר ּדענין ה', ּבעיני הּיׁשר לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

ויחּודא עּלאה יחּודא ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּדדעת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָוהּיחּוד
ּבאחד אחד למהוי ּבׁשוה), הם (ׁשּׁשניהם ּדיֹוסף9ּתּתאה . ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הפכים. ׁשני (ּכמֹו) הם עצמם, מּצד ּׁשהם ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָויהּודה
הּוא למּטה, מלמעלה ׁשהּוא אנּפין), (זעיר 10ּדּביֹוסף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
(מלכּות), ּוביהּודה אין, ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה עליֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּדעת

הּוא למעלה, מּלמּטה יׁש10ׁשהּוא ׁשּלמּטה ּתחּתֹון ּדעת ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּדדעת החּבּור הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש וענין אין, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּולמעלה

רז"ל ׁשאמרּו [וזהּו ּתחּתֹון. ודעת הּפסּוק11עליֹון על ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָ
ּדענין ׁשלֹום, לׁשֹון אּלא וּיּגׁש אין יהּודה, אליו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוּיּגׁש

ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדדעת החּבּור הּוא ועל12הּׁשלֹום .[ ְְְְְִֶַַַַַַַַָ
ּׁשּכתּוב מה יחּדו13ּדר יׂשראל ּובני יהּודה ּבני ונקּבצּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדעכׁשו אחד, ראׁש להם יהּודה14וׂשמּו ּדבני העבֹודה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹ
למעל מּלמּטה ּדבניהיא והעבֹודה ּתחּתֹון, ּדעת ה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

מּלמעלה היא ליֹוסף] ׁשּׁשּיכים הּׁשבטים [עׂשרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
למהוי יחד, יתחּברּו לבא ּולעתיד עליֹון, ּדעת ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמּטה,

ּבאחד. ְֶֶָָאחד

‰fÓe.ענינים ׁשני ליֹוסף, יהּודה ׁשּבהּגׁשת מּובן, ƒ∆ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לפי הּוא ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת הענין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּבגּלּוי,
ויהּודה הּמׁשּפיע, הּוא אנּפין) זעיר (יסֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָׁשיֹוסף
ּבי ּובּקׁש ליֹוסף יהּודה נּגׁש ולכן הּמקּבל, הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ(מלכּות)
ענין ועֹוד הּצּדיק. מּיֹוסף הּׁשפע ּבֹו ׁשּימׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻאדני,

ליֹוסף, יהּודה החּבּורּבהּגׁשת ׁשהּוא יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ּתיבֹות ּבהּסֹופי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּיהיה ּתחּתֹון) ּדעת (מלכּות, ויהּודה עליֹון) ּדעת אנּפין, (זעיר ּדיֹוסף ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָוהּיחּוד
ׁשּבוּיּגׁש לֹומר, יׁש זה ּפי ועל אנּפין. הּזעיר ּכמֹו ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלעתיד
ּתהיה ׁשמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּדמלכּות העלּיה ּגם מרּמז יהּודה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאליו
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'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÈLe„a ‡Bn‰ ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (5‰Êc , ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»ƒ¿≈«∆«∆∆¿∆

‰ÂL ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ˙BÈz ÈÙBqL6LbiÂ ÔÈÚ Èk , ∆≈≈«ƒ«≈»¿»»∆ƒƒ¿»«ƒ«
t‡ ÈÚÊe (‰„e‰È) ˙eÎÏn‰L ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡(ÛÒBÈ) ÔÈ ≈»¿»∆««¿¿»¿≈«¿ƒ≈

e˙kM ‰Ó Cc ÏÚ ‡e‰ ‰ÂL ÔÈÚc ,‡Óe .ÌÈÂL Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»»∆«∆∆«∆»
'‰Bz ÈËewÏ'a7LeÙa ¿ƒ≈»¿≈

e˙k‰8Li‰ ˙BNÚÏ «»«¬«»»
‡e‰ LÈ ÔÈÚc ,'‰ ÈÈÚa¿≈≈¿ƒ¿»»»
˙Ú„c „eÁi‰Â eaÁ‰«ƒ¿«ƒ¿««
,ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ∆¿¿«««¿
‡„eÁÈÂ ‰‡lÚ ‡„eÁÈƒ»ƒ»»¿ƒ»

‰‡zzויחוד עליון [=יחוד «»»
בהרגשת אופנים ב' תחתון.

ה'] ‰Ìאחדות Ì‰ÈML)∆¿≈∆≈
„Á‡ ÈÂ‰ÓÏ ,(‰ÂLa¿»∆¿∆¡≈∆»

„Á‡aיחודא' של [=ה'אחד' ¿∆»
של ה'אחד' עם יתחבר עילאה'

תתאה'] 9ÛÒBÈc'יחודא .¿≈
„vÓ Ì‰M BÓk ‰„e‰ÈÂƒ»¿∆≈ƒ«
ÈL (BÓk) Ì‰ ,ÌÓˆÚ«¿»≈¿¿≈
ÈÚÊ) ÛÒBÈac .ÌÈÎÙ‰¬»ƒ∆¿≈¿≈

‡e‰L ,(ÔÈt‡המשכת ענין «¿ƒ∆
hÓÏ‰,האלוקות ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»

‡e‰10ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿
,ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¿«»«ƒ
‡e‰L ,(˙eÎÏÓ) ‰„e‰Èeƒ»«¿∆
הנבראים של העליה ענין

‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ10 ƒ¿«»¿«¿»
LÈ ‰hÓlL ÔBzÁz ˙Úc«««¿∆¿«»≈
LbiÂ ÔÈÚÂ ,ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ¿»«ƒ«
eaÁ‰ ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»«ƒ
ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c¿««∆¿¿«««¿
'דעת תורגש תחתון' ב'דעת שגם

eÓ‡Lעליון' e‰ÊÂ] .¿∆∆»¿
Ï"Ê11LbiÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ««««»«ƒ«

LbiÂ ÔÈ‡ ,‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»≈«ƒ«
ÔÈÚc ,ÌBÏL ÔBLÏ ‡l‡∆»»»¿ƒ¿»
eaÁ‰ ‡e‰ ÌBÏM‰«»«ƒ
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c¿««∆¿¿««

ÔBzÁz12‰Ó Cc ÏÚÂ .[ «¿¿«∆∆«
e˙kM13בנבואה בהפטרה, ∆»

לעתידֿלבוא Èaעל eˆa˜Â¿ƒ¿¿¿≈

Ï‡NÈ Èe ‰„e‰È[השבטים Â[=עשרת ÂcÁÈL‡ Ì‰Ï eÓN ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿»¿»»∆…
ÂLÎÚc ,„Á‡14,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰„e‰È Èc ‰„BÚ‰ , ∆»¿«¿»»¬»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿«»¿«¿»

ÌÈËM‰ ˙NÚ] Ï‡NÈ Èc ‰„BÚ‰Â ,ÔBzÁz ˙Úc«««¿¿»¬»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆∆«¿»ƒ
„È˙ÚÏe ,ÔBÈÏÚ ˙Úc ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ [ÛÒBÈÏ ÌÈÎiML∆«»ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»¿«»««∆¿¿»ƒ
ÈÂ‰ÓÏ ,„ÁÈ eaÁ˙È ‡Ï»…ƒ¿«¿««¿∆¡≈

.„Á‡a „Á‡∆»¿∆»
˙Lb‰aL ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»¿¿«»«
ÈL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈¿≈

.ÌÈÈÚ.אÔÈÚ‰ ,Èel‚aL ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰c¿«»«¿»¿≈
„BÒÈ) ÛÒBÈL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈¿
‡e‰ (ÔÈt‡ ÈÚÊ¿≈«¿ƒ
‰„e‰ÈÂ ,ÚÈtLn‰««¿ƒ«ƒ»
,Ïa˜n‰ ‡e‰ (˙eÎÏÓ)«¿«¿«≈
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È Lb ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«¿»¿≈
CLÓiL ,È„‡ Èa Lweƒ≈ƒ¬…ƒ∆À¿»
˜Ècv‰ ÛÒBiÓ ÚÙM‰ Ba«∆«ƒ≈««ƒ
יוסף מעלת מודגשת .ובגילוי

‰„e‰È ˙Lb‰a ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»¿«»«¿»
ÈÙBq‰a ÊnnL ,ÛÒBÈÏ¿≈∆¿À»¿«≈
ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙BÈz≈¿«ƒ«≈»
eaÁ‰ ‡e‰L ,‰„e‰È¿»∆«ƒ
ÈÚÊ) ÛÒBÈc „eÁi‰Â¿«ƒ¿≈¿≈
(ÔBÈÏÚ ˙Úc ,ÔÈt‡«¿ƒ««∆¿
˙Úc ,˙eÎÏÓ) ‰„e‰ÈÂƒ»«¿««
„È˙ÚÏ ‰È‰iL (ÔBzÁz«¿∆ƒ¿∆∆»ƒ

˙eÎÏn‰L ,‡Ïתתרומם »…∆««¿
‡ÔÈt.ו ÈÚf‰ BÓk ‰È‰zƒ¿∆¿«¿≈«¿ƒ

,ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂaL∆¿«ƒ«≈»¿»

ÊnÓ'תהי שהמלכות רק לא ¿À»
אלא למידות, »Ìbבשוה
˙eÎÏÓc ‰iÏÚ‰עליה »¬ƒ»¿«¿

ויתרה È˙ÚÏ„נוספת ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ
‰È‰z ˙eÎÏÓL ,‡Ï»…∆«¿ƒ¿∆
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ּבעלה עטרת חיל אׁשת אנּפין, (מזעיר ,15למעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשוים. ּדׁשניהם מהענין ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

LÈÂּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו יהּודה16לֹומר, ׁשהּגׁשת ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹ
[ּדגאּלה לתפּלה ּגאּלה סמיכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻֻליֹוסף
מלכּות, ּבחינת היא ּותפּלה יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַָהיא

רז"ל17יהּודה ּדמּלׁשֹון (ולא18]. לתפּלה ּגאּלה סמיכת ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֻ
ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה לגאּלה), ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֻֻסמיכת

מּובן לתפּלה, (נּגׁשת) הּוא91נסמכת ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ענין הּוא ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּזה
יהּודה ּבהּגׁשת ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻסמיכת
יֹוסף. לגּבי ּדיהּודה הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָליֹוסף

(מהורש"ב)ÔeÈÂג) אדמֹו"ר ּׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ
זה הּמתחיל ּבדּבּור עדן ּדזה21נׁשמתֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

צרי היה (ּדלכאֹורה אדני ּבי ּתחלה הקּדים ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָֹׁשּיהּודה
ּפסּוק קדימת ּכענין הּוא גֹו') עבּד נא ידּבר 22להתחיל ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּבין הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ׂשפתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאדנ-י

ּבּגמרא ּכדאיתא לתפּלה, רּבנן23ּגאּלה ּדתּקינּו ּכיון , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻ
והּנה ּדמּיא]. ארכּתא ּכתפּלה ּתפּתח, ׂשפתי אדנ-י ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלממר
ׂשפתי ּפרׁש, ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י הּפסּוק על ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּתרּגּום

ּדרּוׁשים ּבכּמה ּומבאר ּבאֹוריתא. הּמבארים24ּפתח ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָֹ
הּנ"ל ּבּדרּוׁש (וגם ּותפּלה ּדתֹורה ּדהּבּקׁשה25הענין ,( ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

(ּופי ׁשהּתפּלה היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבפסּוק
ּתפּתח ׂשפתי (אדנ-י תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ּתהלת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹיּגיד

ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', ּדבר היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאֹוריתא).
הּקֹורא26ּבפי אחר ּכעֹונה הּוא והאדם ּדּופי27, ּבאֹופן ּתהיה הּתפּלה ּגם כן ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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ז    

ּבעלה עטרת חיל אׁשת אנּפין, (מזעיר ,15למעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשוים. ּדׁשניהם מהענין ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

LÈÂּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו יהּודה16לֹומר, ׁשהּגׁשת ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹ
[ּדגאּלה לתפּלה ּגאּלה סמיכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻֻליֹוסף
מלכּות, ּבחינת היא ּותפּלה יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַָהיא

רז"ל17יהּודה ּדמּלׁשֹון (ולא18]. לתפּלה ּגאּלה סמיכת ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֻ
ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה לגאּלה), ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֻֻסמיכת

מּובן לתפּלה, (נּגׁשת) הּוא91נסמכת ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ענין הּוא ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּזה
יהּודה ּבהּגׁשת ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻסמיכת
יֹוסף. לגּבי ּדיהּודה הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָליֹוסף

(מהורש"ב)ÔeÈÂג) אדמֹו"ר ּׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ
זה הּמתחיל ּבדּבּור עדן ּדזה21נׁשמתֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

צרי היה (ּדלכאֹורה אדני ּבי ּתחלה הקּדים ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָֹׁשּיהּודה
ּפסּוק קדימת ּכענין הּוא גֹו') עבּד נא ידּבר 22להתחיל ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּבין הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ׂשפתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאדנ-י

ּבּגמרא ּכדאיתא לתפּלה, רּבנן23ּגאּלה ּדתּקינּו ּכיון , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻ
והּנה ּדמּיא]. ארכּתא ּכתפּלה ּתפּתח, ׂשפתי אדנ-י ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלממר
ׂשפתי ּפרׁש, ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י הּפסּוק על ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּתרּגּום

ּדרּוׁשים ּבכּמה ּומבאר ּבאֹוריתא. הּמבארים24ּפתח ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָֹ
הּנ"ל ּבּדרּוׁש (וגם ּותפּלה ּדתֹורה ּדהּבּקׁשה25הענין ,( ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

(ּופי ׁשהּתפּלה היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבפסּוק
ּתפּתח ׂשפתי (אדנ-י תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ּתהלת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹיּגיד

ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', ּדבר היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאֹוריתא).
הּקֹורא26ּבפי אחר ּכעֹונה הּוא והאדם ּדּופי27, ּבאֹופן ּתהיה הּתפּלה ּגם כן ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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ד.)15 יב, ב).)16משלי (רה, פרשתנו ריש (סה"מ)17ח"א תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה ואילך). יג ע' תרכ"ט

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ואילך). תשצד ס"ע ח"ב תער"ב (המשך ב.)18תרע"ה ד, ברכות

ב. ט, 17.)19שם בהערה בהנסמן הוא)20ראה לתפלה גאולה לסמוך שצריך דזה מזה גם וכמובן

זה ד"ה שם לברכות בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי

ס"ב. סקי"א תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע ואילך.)21הסומך). סז ע' תרנ"ח סה"מ – תרנ"ח

יז.)22 נא, שם.)23תהלים גם)24ברכות וראה תמג. ע' שם תלא. ע' תרכ"ז רפה. ע' תרכ"ו סה"מ

קצז). (ע' שם לתהלים אור) (יהל עו.)25אוה"ת ע' שם סח. ע' שם תרנ"ח כא.)26סה"מ נט, ישעי'

ספר)27 – מנחם (תורת ס"ב ה'תשכ"ט השלישי בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו תו"א ראה

.11 הערה שם ובהנסמן ואילך), רצט ס"ע סיון מלוקט המאמרים

    
‰ÏÚa ˙ËÚ ÏÈÁ ˙L‡ ,ÔÈt‡ ÈÚÊÓ ‰ÏÚÓÏ15'חיל [=אשת ¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ¬∆∆«¿»

המידות] ששת - ל'בעלה' הראש) (ֿשמעל וכתר עטרה תהיה מלכות, -,
Lהיא זו ÌÈÂL.מעלה Ì‰ÈLc ÔÈÚ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»«≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

(מלכות) יהודה בקשת - בגילוי ליוסף: יהודה בהגשת ענינים שני לסיכום,

מעלת נראית שבזה (ז"א) מיוסף

ויוסף יהודה - וברמז יוסף,

מיוסף נעלה שיהודה ועד שוים,

לעתידֿלבוא. שיתגלה כפי

יבאר, המאמר סוף עד מכאן
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‰lÙzL ,(‰l‡‚Ï ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿À»∆¿ƒ»
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ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰L∆«»«¿»¿≈

העליון) הוא יוסף ‰e‡(שבה
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ח   

ּתמׁשיּגיד ידּה ׁשעל ּתהיה האדם ׁשּתפּלת , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּקּב"ה. ׁשל ּתפּלתֹו ,ּתהּלת המׁשכה) מּלׁשֹון ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ(יּגיד

הּנ"למ‰Â‰ד) ּבּדרּוׁשים הם28באר ּותפּלה ׁשּתֹורה , ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
אין עד מעלה ּדלמעלה הענינים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּדגמת
המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה ּתכלית. אין עד מּטה ּולמּטה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָקץ
אין עד ּדלמּטה הענין ּדגמת היא למּטה, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻמּלמעלה
היא למעלה מּלמּטה העלאה ׁשהיא ּותפּלה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָּתכלית,

הּידּוע ּפי ועל קץ. אין עד ּדלמעלה הענין ּדזה29ּדגמת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
(הּׁשֹורׁש ּתכלית אין עד למּטה הּוא סֹוף אין ְְִֵֵֶֶַַַַָׁשאֹור
מתּפּׁשט ׁשהּוא והּגּלּוי, ההתּפּׁשטּות ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּדתֹורה)
סֹוף אין ׁשאֹור וזה ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומתּגּלה
ונכלל ׁשּמתעלה ּכמֹו הּוא קץ אין עד למעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּוא
היא ׁשּתפּלה מּובן, קץ, אין עד מעלה למעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבעצמּותֹו
יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י והּבּקׁשה מּתֹורה. ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
ּתהיה למעלה מּלמּטה ׁשהיא ׁשּבּתפּלה היא, ּתהלת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לּמטה. מּלמעלה ּדתֹורה, ְְְְֲִַַַַָָָָהּמעלה

ÔÈÚ‰Âהיא ּדתפּלה ּומתּפּלל,הּוא, מבּקׁש ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֵַַָ
ׁשהּקּב"ה זה הּתפּלה, ידי ׁשעל ההמׁשכה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוגם
הּמּטה, ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּבּקׁשתֹו, את ְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָממּלא

ּתכסֹוף ידי זה30למעׂשה על ּדמהּטעמים לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּביראה ּבאימה רּבֹו לפני ּכעבד ּבּתפּלה לעמֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּצרי

מעֹוררת31ּובפחד (ּתפּלה) הּמּטה ׁשעבֹודת זה ּכי הּוא, , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָ
לפי (ּבעּקר) הּוא ּבּקׁשתֹו את למּלאת הרצֹון את ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹלמעלה

הּיׁש ּדבּטּול הּמעלה יׁשנּה הּמּטה ּכל32ׁשּבעבֹודת ולכן, , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
יֹותר מעֹוררת היא יֹותר, ּגדֹול ּבבּטּול היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּתפּלה

ּבּקׁשתֹו את למּלאת היא33למעלה ׁשּתפּלה וזהּו . ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
היא ּדתפּלה הּבּקׁשה ּכי למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָהעלאה
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בהערה)28 שם ובהנסמן ס"ג, ואילך) קפ ס"ע ניסן מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ה'תשי"ד עומד העולם ג"ד על ד"ה ראה

ובכ"מ.)1529. קפח. ע' תרס"ו טו.)30המשך יד, איוב – הכתוב ה)31לשון פ"ד תפלה הל' או"חרמב"ם (ודאדה"ז) טושו"ע "ה.

צה. סו"ס תפלה כהמשל)32הל' שבזה, החידוש מפני הוא התפלה ידי שעל מ"ן דהעלאת תלב, ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

הוא זה וענין – המדברת דצפור .(ב כ, – במדבר ס"פ (ע')33(לקו"ת שם תרנ"ח תמג) (ע' שם תרכ"ז סה"מ ראה

שם) ותרנ"ח תרכ"ז בסה"מ (הובא סע"ב לד, ברכות וראה דמרכבה. בביטול בטלים שהם לפי היא האבות דתפלת שהמעלה עה)

המלך". לפני "כעבד שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם

    
CLÓz d„È ÏÚL ‰È‰z Ì„‡‰ ˙lÙzL ,E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙec¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ«»»»ƒ¿∆∆«»»À¿«

.‰"aw‰ ÏL B˙lÙz ,E˙l‰z (‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓ „ÈbÈ)«ƒƒ¿«¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»∆«»»
דברי תכלית. אין עד מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה איןֿסוף אור

הירידה כוח הוא - מטה למטה האלוקי, אור שלימות מבארים אלו הזוהר

שנמשך למטה, וההתפשטות

להחיות גבול, בלי ומתפשט

שנמשך ועד הגשמיים הנבראים

(כוחות הקליפות את גם להחיות

הוא - מעלה למעלה הטומאה).

בעצמותו, והרוממות העליה כח

- העליונים העולמות שגם עד

אין - מעלה ולמעלה אצילות

לגביו. ערך להם

ÌÈLeca ‡Ó ‰‰Â („¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
Ï"p‰28‰lÙ˙e ‰BzL , ««∆»¿ƒ»

ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙Ó‚c Ì‰≈À¿«¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»«¿»«≈
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏe ı≈̃¿«»«»«≈
‡È‰L ‰B˙c .˙ÈÏÎz«¿ƒ¿»∆ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
של חכמתו לומד שהאדם

לשכלו ומורידה ‰È‡הקב"ה ,ƒ
„Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»«
‰lÙ˙e ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒ»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰L∆ƒ«¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏהאדם שבתפילה ¿«¿»
ובזה האֿל בגדלות מתבונן

מעצמו ויוצא È‰ƒ‡מתעלה
„Ú ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»«

Úe„i‰ Èt ÏÚÂ .ı˜ ÔÈ‡29 ≈≈¿«ƒ«»«
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ B‡L ‰Êc¿∆∆≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
‡e‰ (‰B˙c LBM‰)«∆¿»
,Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿«¿¿«ƒ
‰lb˙Óe ËMt˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰ËÓÏ¿«»«»«≈
ÔÈ‡ B‡L ‰ÊÂ ,˙ÈÏÎz«¿ƒ¿∆∆≈

ÏÏÎÂ ‰ÏÚ˙nL BÓk ‡e‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ¿«¿»«≈≈¿∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
‡È‰ ‰lÙzL ,ÔeÓ ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»«¿»«≈≈»∆¿ƒ»ƒ
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È„‡ ‰Lwa‰Â .‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿««»»¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
Ìb ‰È‰z ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰L ‰lÙz‰aL ,‡È‰ E˙Ï‰z¿ƒ»∆ƒ∆¿«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¿«¿»ƒ¿∆«
,‰B˙c ‰ÏÚn‰««¬»¿»

.‰ËnÏ ‰ÏÚÓlÓלהלן ƒ¿«¿»«»«
על שבתורה המעלה יבאר

במעשה תלוי' שהתפילה תפילה,

זאת לעומת התחתון, האדם

באדם, כלל תלויה אינה התורה

התורה את ממשיך רק והאדם

שהיא. כמו למטה

‡È‰ ‰lÙ˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ
,Ïlt˙Óe LwÓ Ì„‡‰L∆»»»¿«≈ƒ¿«≈

‰ÎLÓ‰‰ Ì‚Âמלמעלה ¿«««¿»»
‰Ê ,‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»∆
˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰L∆»»»¿«≈∆
„vÓ ‡È‰ ,B˙Lwa«»»ƒƒ«
,‰hn‰ ˙„BÚc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»

ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ30. ¿«¬≈»∆ƒ¿
ÌÈÓÚh‰Óc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿«¿»ƒ
„BÓÚÏ CÈvL ‰Ê ÏÚ«∆∆»ƒ«¬
Ba ÈÙÏ „Úk ‰lÙza«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿≈«

„ÁÙe ‰‡Èa ‰ÓÈ‡a31, ¿≈»¿ƒ¿»¿««
˙„BÚL ‰Ê Èk ,‡e‰ƒ∆∆¬«
˙BÚÓ (‰lÙz) ‰hn‰««»¿ƒ»¿∆∆
ÔBˆ‰ ˙‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆»»
‡e‰ B˙Lwa ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆«»»
˙„BÚaL ÈÙÏ (wÚa)¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
‰ÏÚn‰ dLÈ ‰hn‰««»∆¿»««¬»

cLi‰ Ïeh32Ïk ,ÔÎÏÂ , ¿ƒ«≈¿»≈»
Ïeha ‡È‰ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÚÓ ‡È‰ ,˙BÈ ÏB„b»≈ƒ¿∆∆
˙‡ ˙‡lÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ≈¿«¿»¿«…∆

B˙Lwa33‰lÙzL e‰ÊÂ . «»»¿∆∆¿ƒ»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ƒ«¬»»ƒ¿«»
‰Lwa‰ Èk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»»
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(ּבאֹופן הּואּבבּטּול הּבּטּול ּדענין הּמבּקׁש), ְְְְְִִִֵֶַַַָ
היא ותֹורה למעלה. מּלמּטה העלאה מּמציאּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיֹוצא
ּדהאדם], הּתֹורה עסק לפני ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבר
היא ּדהאדם הּתֹורה עסק ידי על ׁשּנעׂשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּפעּלה
לאדם. נמׁשכים ּבּה הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשהּתֹורה
הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור הּתֹורה המׁשכת ׁשּגם מּזֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻויתרה

ׁשהאדםּבּה ידי על (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ְֵֵֶַַָָָָָָֹ
נמׁשכת ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל
ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

LÈÂלהענין ׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
לזה היא ּתכלית אין עד דלמּטה   ְְְִִִֵֶַַַָ

חכמתֹו ׁשהיא ׁשהּתֹורה ּתכלית, אין עד למּטה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא
הּוא כן ּכמֹו מּטה, למּטה נמׁשכת הּקּב"ה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּורצֹונֹו
קץ אין עד ּדלמעלה להענין ּדתפּלה ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּתפּלה,

העלאה היא ׁשהּתפּלה מּפני רק (לא אּלאהיא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לזה ּגם)  ּדזה קץ. אין עד למעלה הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָ

ּבקׁשת למלאת חדׁש רצֹון מתעֹורר הּתפּלה ידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשעל
לזה] ראּוי אינֹו הּתֹורה חכמת ּפי ּכׁשעל [ּגם 34הּמתּפּלל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלמעלה, ּבאֹור עלּיה נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל לפי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּגם ּולמעלה מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

נמׁש34מהּתֹורה ּומּׁשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד , ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
כן ּפי על ׁשאף אּלא ּבּקׁשתֹו. את למּלאת חדׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרצֹון
ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה יתרֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
היא ׁשּתפּלה ּכיון הּתפּלה, ידי ׁשעל ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתפּלה.
ידי ׁשעל מּלמעלה ההמׁשכה ּגם לכן הּמּטה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּבּקׁשת (מּלּוי העֹולם לעניני ּבנֹוגע היא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּתפּלה

אּלא מעלההּמתּפּלל), מּלמעלה היא ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה, וההמׁשכה קץ. אין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעד

המׁשכת היא עצמּה, לאחרימּצד ׁשּגם . ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
היא אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּנבראים. מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָחכמתֹו
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ואילך),)34 ערב ס"ע אייר מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ה ה'תשכ"ב גו' טוב מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

    
Ïeha‰ ÔÈÚc ,(Lwn‰ „Úc ÔÙB‡a) Ïeha ‡È‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿∆∆«¿«≈¿ƒ¿»«ƒ

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiL ‡e‰היא זה וכל ∆≈ƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
מעצמו. שיוצא עלֿידי שלמעלה הדרגות את שמעורר בתפילתו האדם פעולת

‰Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏ Ìb BLiL] ÌM‰ c ‡È‰ ‰B˙Â¿»ƒ¿««≈∆∆¿«ƒ¿≈≈∆«»
‰lÚt‰Â ,[Ì„‡‰c¿»»»¿«¿À»
˜ÒÚ È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈∆
‡È‰ Ì„‡‰c ‰Bz‰«»¿»»»ƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Â ‰Bz‰L∆«»¿≈

da LaÏn‰יורדים «¿À»»
˙ÈÂ‰ו .Ì„‡‰Ï ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ¿»»»ƒ≈»

˙ÎLÓ‰ ÌbL ,BfÓƒ∆««¿»«
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Â ‰Bz‰«»¿≈
Ì„‡‰a da LaÏn‰«¿À»»¿»»»
‡Ï) ‡e‰ ,‰Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»…
ÏhÓ Ì„‡‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»¿«≈
(‰ac‡ ‡l‡ ,BÏÎN ˙‡∆ƒ¿∆»«¿«»
˙ÎLÓ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆
ÏL BÏÎNa ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆¿ƒ¿∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰»»»¿∆
‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓולהלן ƒ¿«¿»¿«»
תנועת - התפילה שמעלת יבהיר

בדוגמת רק אינה - העלאה

קץ", אין עד מעלה "למעלה

מעוררים התפילה עלֿידי אלא

באור גם העלאה של תנועה

ש"למעלה זו תנועה האלוקי,

קץ". אין עד מעלה

BÓÎc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿
dlL ˙eÎiM‰ ,‰BzaL∆«»««»∆»
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
B‡L ‰ÊÏ ‡È‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿∆∆
„Ú ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«»«
‰Bz‰L ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡≈«¿ƒ∆«»
ÏL BBˆe B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»¿∆
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰"aw‰«»»ƒ¿∆∆¿«»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,‰hÓ«»¿≈
˙eÎiM‰L ,‰lÙza«¿ƒ»∆««»
‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
˜ ‡Ï) ‡È‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú«≈≈ƒ…«
‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ B‡L ‰ÊÏ (Ìb ‡l‡ ,Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿»»»∆»«¿∆∆≈¿«¿»
L„Á ÔBˆ BÚ˙Ó ‰lÙz‰ È„È ÏÚL ‰Êc .ı˜ ÔÈ‡ „Ú«≈≈¿∆∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈»»»
BÈ‡ ‰Bz‰ ˙ÓÎÁ Èt ÏÚLk Ìb] Ïlt˙n‰ ˙L˜a ˙‡ÏÓÏ¿«…«»««ƒ¿«≈«¿∆«ƒ»¿««»≈

[‰ÊÏ Èe‡34B‡‰a ‰iÏÚ ‰NÚ ‰lÙz‰ È„È ÏÚL ÈÙÏ ‡e‰ »»∆¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆¬ƒ»¿»
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¿«∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‰Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe34, ¿«¿»«≈«»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»«¿»«
CLÓ ÌMÓe ,ı˜ ÔÈ‡≈≈ƒ»ƒ¿«
˙‡ ˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ‰»»»»¿«…∆
ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa«»»∆»∆««
ÔB˙È LÈ ÔÎ Ètƒ≈≈ƒ¿
Èa‚Ï ‰B˙c ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»¿»¿«≈
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈
ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c .‰lÙz¿ƒ»¿««¿»»∆«
‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰ È„È¿≈«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»
ÔÎÏ ,‰hn‰ ˙„BÚ ‡È‰ƒ¬«««»»≈
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿«¿»
‡È‰ ‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿¿≈»»
,(Ïlt˙n‰ ˙Lwa ÈelÓ)ƒ«»««ƒ¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ LBML ‡l‡∆»∆∆««¿»»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»«¿»«
‰ÎLÓ‰‰Â .ı˜ ÔÈ‡≈≈¿««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰B˙c¿»∆ƒ«¿»»

dÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓללא ƒ¿«¿»ƒ««¿»
האדם ‰ÎLÓ˙מעשה ‡È‰ ,ƒ«¿»«

ÈÁ‡Ï ÌbL .˙e˜Ï‡¡…∆«¿«¬≈
‰hÓÏ ‰„È ‰Bz‰L∆«»»¿»¿«»
ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ
‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»∆«»»
ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

.ÌÈ‡p‰יבאר הבא בסעיף «ƒ¿»ƒ
לגבי שבתורה המעלה יותר

של העיקרית שמעלתה תפלה,

שעשועיו אלוקות, (שהיא התורה

בתורה נמצאת הקב"ה) של

ושבעולם שלנו שבעולם

אנו ואםֿכן בשווה, האצילות

ממש אלקות בשכלנו משיגים

שינוי. כל ללא
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ט    

(ּבאֹופן הּואּבבּטּול הּבּטּול ּדענין הּמבּקׁש), ְְְְְִִִֵֶַַַָ
היא ותֹורה למעלה. מּלמּטה העלאה מּמציאּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיֹוצא
ּדהאדם], הּתֹורה עסק לפני ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבר
היא ּדהאדם הּתֹורה עסק ידי על ׁשּנעׂשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּפעּלה
לאדם. נמׁשכים ּבּה הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשהּתֹורה
הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור הּתֹורה המׁשכת ׁשּגם מּזֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻויתרה

ׁשהאדםּבּה ידי על (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ְֵֵֶַַָָָָָָֹ
נמׁשכת ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל
ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

LÈÂלהענין ׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
לזה היא ּתכלית אין עד דלמּטה   ְְְִִִֵֶַַַָ

חכמתֹו ׁשהיא ׁשהּתֹורה ּתכלית, אין עד למּטה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא
הּוא כן ּכמֹו מּטה, למּטה נמׁשכת הּקּב"ה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּורצֹונֹו
קץ אין עד ּדלמעלה להענין ּדתפּלה ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּתפּלה,

העלאה היא ׁשהּתפּלה מּפני רק (לא אּלאהיא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לזה ּגם)  ּדזה קץ. אין עד למעלה הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָ

ּבקׁשת למלאת חדׁש רצֹון מתעֹורר הּתפּלה ידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשעל
לזה] ראּוי אינֹו הּתֹורה חכמת ּפי ּכׁשעל [ּגם 34הּמתּפּלל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלמעלה, ּבאֹור עלּיה נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל לפי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּגם ּולמעלה מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

נמׁש34מהּתֹורה ּומּׁשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד , ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
כן ּפי על ׁשאף אּלא ּבּקׁשתֹו. את למּלאת חדׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרצֹון
ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה יתרֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
היא ׁשּתפּלה ּכיון הּתפּלה, ידי ׁשעל ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתפּלה.
ידי ׁשעל מּלמעלה ההמׁשכה ּגם לכן הּמּטה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּבּקׁשת (מּלּוי העֹולם לעניני ּבנֹוגע היא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּתפּלה

אּלא מעלההּמתּפּלל), מּלמעלה היא ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה, וההמׁשכה קץ. אין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעד

המׁשכת היא עצמּה, לאחרימּצד ׁשּגם . ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
היא אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּנבראים. מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָחכמתֹו
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Ïeha‰ ÔÈÚc ,(Lwn‰ „Úc ÔÙB‡a) Ïeha ‡È‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿∆∆«¿«≈¿ƒ¿»«ƒ

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiL ‡e‰היא זה וכל ∆≈ƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
מעצמו. שיוצא עלֿידי שלמעלה הדרגות את שמעורר בתפילתו האדם פעולת

‰Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏ Ìb BLiL] ÌM‰ c ‡È‰ ‰B˙Â¿»ƒ¿««≈∆∆¿«ƒ¿≈≈∆«»
‰lÚt‰Â ,[Ì„‡‰c¿»»»¿«¿À»
˜ÒÚ È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈∆
‡È‰ Ì„‡‰c ‰Bz‰«»¿»»»ƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Â ‰Bz‰L∆«»¿≈

da LaÏn‰יורדים «¿À»»
˙ÈÂ‰ו .Ì„‡‰Ï ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ¿»»»ƒ≈»

˙ÎLÓ‰ ÌbL ,BfÓƒ∆««¿»«
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Â ‰Bz‰«»¿≈
Ì„‡‰a da LaÏn‰«¿À»»¿»»»
‡Ï) ‡e‰ ,‰Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»…
ÏhÓ Ì„‡‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»¿«≈
(‰ac‡ ‡l‡ ,BÏÎN ˙‡∆ƒ¿∆»«¿«»
˙ÎLÓ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆
ÏL BÏÎNa ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆¿ƒ¿∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰»»»¿∆
‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓולהלן ƒ¿«¿»¿«»
תנועת - התפילה שמעלת יבהיר

בדוגמת רק אינה - העלאה

קץ", אין עד מעלה "למעלה

מעוררים התפילה עלֿידי אלא

באור גם העלאה של תנועה

ש"למעלה זו תנועה האלוקי,

קץ". אין עד מעלה

BÓÎc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿
dlL ˙eÎiM‰ ,‰BzaL∆«»««»∆»
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
B‡L ‰ÊÏ ‡È‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿∆∆
„Ú ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«»«
‰Bz‰L ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡≈«¿ƒ∆«»
ÏL BBˆe B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»¿∆
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰"aw‰«»»ƒ¿∆∆¿«»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,‰hÓ«»¿≈
˙eÎiM‰L ,‰lÙza«¿ƒ»∆««»
‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
˜ ‡Ï) ‡È‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú«≈≈ƒ…«
‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ B‡L ‰ÊÏ (Ìb ‡l‡ ,Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿»»»∆»«¿∆∆≈¿«¿»
L„Á ÔBˆ BÚ˙Ó ‰lÙz‰ È„È ÏÚL ‰Êc .ı˜ ÔÈ‡ „Ú«≈≈¿∆∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈»»»
BÈ‡ ‰Bz‰ ˙ÓÎÁ Èt ÏÚLk Ìb] Ïlt˙n‰ ˙L˜a ˙‡ÏÓÏ¿«…«»««ƒ¿«≈«¿∆«ƒ»¿««»≈

[‰ÊÏ Èe‡34B‡‰a ‰iÏÚ ‰NÚ ‰lÙz‰ È„È ÏÚL ÈÙÏ ‡e‰ »»∆¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆¬ƒ»¿»
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¿«∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‰Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe34, ¿«¿»«≈«»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»«¿»«
CLÓ ÌMÓe ,ı˜ ÔÈ‡≈≈ƒ»ƒ¿«
˙‡ ˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ‰»»»»¿«…∆
ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa«»»∆»∆««
ÔB˙È LÈ ÔÎ Ètƒ≈≈ƒ¿
Èa‚Ï ‰B˙c ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»¿»¿«≈
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈
ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c .‰lÙz¿ƒ»¿««¿»»∆«
‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰ È„È¿≈«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»
ÔÎÏ ,‰hn‰ ˙„BÚ ‡È‰ƒ¬«««»»≈
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿«¿»
‡È‰ ‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿¿≈»»
,(Ïlt˙n‰ ˙Lwa ÈelÓ)ƒ«»««ƒ¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ LBML ‡l‡∆»∆∆««¿»»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»«¿»«
‰ÎLÓ‰‰Â .ı˜ ÔÈ‡≈≈¿««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰B˙c¿»∆ƒ«¿»»

dÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓללא ƒ¿«¿»ƒ««¿»
האדם ‰ÎLÓ˙מעשה ‡È‰ ,ƒ«¿»«

ÈÁ‡Ï ÌbL .˙e˜Ï‡¡…∆«¿«¬≈
‰hÓÏ ‰„È ‰Bz‰L∆«»»¿»¿«»
ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ
‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»∆«»»
ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

.ÌÈ‡p‰יבאר הבא בסעיף «ƒ¿»ƒ
לגבי שבתורה המעלה יותר

של העיקרית שמעלתה תפלה,

שעשועיו אלוקות, (שהיא התורה

בתורה נמצאת הקב"ה) של

ושבעולם שלנו שבעולם

אנו ואםֿכן בשווה, האצילות

ממש אלקות בשכלנו משיגים
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י   

ּׁשּכתבe‡eה) מה ּפי על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבמאמר צדק' הּמתחיל35ה'ּצמח דּבּור ְְֲִִֶֶֶַַַַַָ

רז"ל ׁשאמרּו הענין הּוא36להבין ּברּו סֹוף אין ׁשאֹור ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּתכלית אין עד ּולמּטה קץ אין עד למעלה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָהּוא
ּכּמה מׁש היה הּנ"ל) מאמר נמצא (ׁשּבֹו הּזה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ[ׁשהּביכל

האחרֹון ּובּזמן ּבׁשביה, והּגיע37ׁשנים מהּׁשביה נפדה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשאינם ענינים ּכּמה יׁשנם זה ׁשּבדרּוׁש ּולהעיר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלכאן.

הּכתּוב ּבפרּוׁש הּנ"ל] ּפי38ּבּדרּוׁשים על לנער חנֹו ְְֲִִֵַַַַַַַַָ
ּכׁשהאדם ּדלכאֹורה מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ּגם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹדרּכֹו
ּומהי יֹותר, נעלית למדרגה להתעּלֹות צרי 39מזקין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשּגם אֹותֹוהּמעלה ׁשחּנכּו מהּדר יסּור לא ּכׁשיזקין ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
חּלּוק יׁש אנֹוׁשי ּדּבׂשכל ּבּמאמר, ּומבאר נער, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהיה
לּׂשכל ּבנערּותֹו מּׂשיג ׁשהאדם הּׂשכל ּבין ועצּום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול
ּבּתֹורה אבל ּבזקנּותֹו. ׁשּכן ּומּכל ּבגדלּותֹו מּׂשיג ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
רק הּוא לזקנּותֹו נערּותֹו ׁשּבין החּלּוק אלקּות, ְְֱֲִִִֵֶֶַַַֹׁשהיא
אבל הּתֹורה, מלּבׁשת ׁשּבּה האדם ׁשל הּׂשכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבהׂשגת
ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא עצמּה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
הּזקן, לׂשכל הּנער ׂשכל ּבין חּלּוק אין הּנבראים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמּׂשכל
ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו הּדר מן יסּור לא ּכׁשיזקין ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻולכן

ּדכתיב ּבּמאמר, ּומֹוסיף נער40נער. זקנּתי, ּגם הייתי נער ְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָ
ּבאצילּות, עלּיתֹו הּוא זקנּתי וגם ׁשּביצירה מט"ט ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָהּוא
יֹותר הרּבה נעלית היא ׁשּבאצילּות הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּדחכמת
ּכׁשיזקין ּגם כן, ּפי על ואף ׁשּביצירה. הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמחכמת

הּתֹורה עצם ּכי ּביצירה, נער ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו מהּדר יסּור לא ּבאצילּות ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻויתעּלה
ׁשעׁשּועים גו' אצלֹו (ואהיה ּדהעצמּות העצמי ּתענּוג ּדוקא),41היא אצלֹו , ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּבּתֹורה זה לענין ּובנֹוגע ּדאצילּות. חכמה הּקּב"ה, ׁשל מחכמתֹו ּגם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּלמעלה
אנֹוׁשי) ּדׂשכל ההׂשגה (וגם ּדיצירה ההׂשגה ּבין חּלּוק אין הּתֹורה) עּקר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ(ׁשהּוא

ּדאצילּות. ֲִַַַָָלהּׂשגה

ÏÚÂידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה הּיתרֹון יֹותר עֹוד יּובן זה ּפי ¿«ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
נמׁש עצמֹו ׁשהאלקּות (לא היא ּתפּלה ידי ׁשעל למּטה ּדההמׁשכה ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּתפּלה.
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.29 הערה שם קכח.)35ובהנסמן ע' שם ראה – ואילך. קי ע' ענינים באוה"ת תיקון)36נדפס שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה
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ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ההמׁשכה ידי ׁשעל אּלא) ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה,
ׁשּגם אלקּות, המׁשכת היא ּדתֹורה, וההמׁשכה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָֹהעֹולם.
ויתירה הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו היא למּטה ירידתּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחרי
ּומתלּבׁשת למּטה ׁשּנמׁשכת ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּזֹו,
ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר אינּה הּלֹומד, האדם ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבׂשכלֹו

ּד וההׂשגה אנֹוׁשי ּדׂשכל ּבׁשוהההׂשגה הם אצילּות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לּגּבּה. ְַַָָמּמׁש

לגּביLÈÂו) ּדתֹורה ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנמׁש לּמּטה, ּבנֹוגע הּוא ּדתפּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
ׁשּבהמׁשכה ּבּיתרֹון הּוא זה ּדר על אלקּות, ּגּלּוי ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה לגּבי ּתפּלה ידי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעל

מּלמעלה הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ההמׁשכה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ּבהמׁשכה הּיתרֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּבנֹוגע ּבּנבראיםּגם ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּׁשנים ּולבר החֹולים לרּפאת ּולהֹוסיף,42ׁשלמּטה, . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבכל הּוא למּטה] ׁשּנּוי נעׂשה ּתפּלה ידי [ׁשעל זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדענין
ּדה'ּצמח הּנ"ל ּבּדרּוׁש ּדמבֹואר הּוא, והענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּתפּלה.

ּבגמרא43צדק' ׁשאיתא ּדזה (ּדוקא)44, צּבּור ׁשּבתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
לא45ּכתיב ּכּביר א-ל ּומקּבלת46הן רצּויה ׁשהיא ימאס, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ממּלא47לעֹולם ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּגם והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ּדתפּלת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּבּקׁשה
מּזה [וכדמּוכח ּבּקׁשתֹו את ממּלא הּקּב"ה יחיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבתפּלת
ּבכל ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנׁשי
ּברכה וׁשלֹום חס ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ּובוּדאי ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹיֹום,
(מּלּוי ׁשההׁשּפעה אפׁשר יחיד, ׁשּבתפּלת אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלבּטלה].
היא צּבּור ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבּקׁשה)

ּדרּוׁשים ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא אפׁשר48ׁשההׁשּפעה יחיד ׁשּבתפּלת מבֹואר ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צדק' ּדה'ּצמח הּנ"ל ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ולא למעלה ּתּׁשאר ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשההׁשּפעה
ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּלא למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמבֹואר
למּטה ההׁשּפעה ׁשּתׁשּפע היא ּדתפּלה ּדהּבקׁשה ּדכיון לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבהעלם.
ׁשּבּקׁש, ההׁשּפעה לֹו ּכׁשּממׁשיכים ּגם לכן, הּׁשנים), ּולבר החֹולים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ(לרּפאת
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ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ההמׁשכה ידי ׁשעל אּלא) ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה,
ׁשּגם אלקּות, המׁשכת היא ּדתֹורה, וההמׁשכה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָֹהעֹולם.
ויתירה הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו היא למּטה ירידתּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחרי
ּומתלּבׁשת למּטה ׁשּנמׁשכת ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּזֹו,
ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר אינּה הּלֹומד, האדם ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבׂשכלֹו

ּד וההׂשגה אנֹוׁשי ּדׂשכל ּבׁשוהההׂשגה הם אצילּות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לּגּבּה. ְַַָָמּמׁש

לגּביLÈÂו) ּדתֹורה ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנמׁש לּמּטה, ּבנֹוגע הּוא ּדתפּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
ׁשּבהמׁשכה ּבּיתרֹון הּוא זה ּדר על אלקּות, ּגּלּוי ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה לגּבי ּתפּלה ידי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעל

מּלמעלה הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ההמׁשכה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ּבהמׁשכה הּיתרֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּבנֹוגע ּבּנבראיםּגם ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּׁשנים ּולבר החֹולים לרּפאת ּולהֹוסיף,42ׁשלמּטה, . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבכל הּוא למּטה] ׁשּנּוי נעׂשה ּתפּלה ידי [ׁשעל זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדענין
ּדה'ּצמח הּנ"ל ּבּדרּוׁש ּדמבֹואר הּוא, והענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּתפּלה.

ּבגמרא43צדק' ׁשאיתא ּדזה (ּדוקא)44, צּבּור ׁשּבתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
לא45ּכתיב ּכּביר א-ל ּומקּבלת46הן רצּויה ׁשהיא ימאס, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ממּלא47לעֹולם ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּגם והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ּדתפּלת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּבּקׁשה
מּזה [וכדמּוכח ּבּקׁשתֹו את ממּלא הּקּב"ה יחיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבתפּלת
ּבכל ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנׁשי
ּברכה וׁשלֹום חס ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ּובוּדאי ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹיֹום,
(מּלּוי ׁשההׁשּפעה אפׁשר יחיד, ׁשּבתפּלת אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלבּטלה].
היא צּבּור ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבּקׁשה)

ּדרּוׁשים ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא אפׁשר48ׁשההׁשּפעה יחיד ׁשּבתפּלת מבֹואר ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צדק' ּדה'ּצמח הּנ"ל ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ולא למעלה ּתּׁשאר ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשההׁשּפעה
ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּלא למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמבֹואר
למּטה ההׁשּפעה ׁשּתׁשּפע היא ּדתפּלה ּדהּבקׁשה ּדכיון לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבהעלם.
ׁשּבּקׁש, ההׁשּפעה לֹו ּכׁשּממׁשיכים ּגם לכן, הּׁשנים), ּולבר החֹולים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ(לרּפאת
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ּברכה היא ּתפּלתֹו למּטה, נמׁשכת אינּה ההׁשּפעה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאבל
יחיד ּבתפּלת ּגם ּתפּלה, ׁשּבכל מּוכח, ּומּזה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָלבּטלה,
ּבהעלם. ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּלא למּטה ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנמׁשכת

CÈLÓÓeהיא הּׁשפע המׁשכת ׁשּלפעמים ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
הּמבּדילים. הּמסכים רּבּוי מּפני הּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהעלם
אֹופן מּצד לא הּוא ּבהעלם הּוא ׁשהּׁשפע ּדזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַֹוהיינּו,
ׁשלמעלה ּדהעלם ּבּדרגא היא (ׁשההמׁשכה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה

הּמסכים49מּגּלּוי מּצד הּוא ׁשההעלם אּלא, ,( ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהמּתנה סגּור, ּבכלי מּתנה נתינת ּובדגמת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻהּמעלימים.
אפׁשר אי ּדהּכלי הּמס ׁשּמּצד אּלא ּבּכלי, ּבׁשלמּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיא
ׁשההׁשּפעֹות ּבּמאמר, ּומֹוסיף ּבּגלּוי. אֹותּה ְְֲִֶַַַַַַָָָָָלקחת
ּבׁשלימּות ׁשּיׁשנם רק לא הּתפּלֹות, ּכל ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמׁשכּו
ּכל ּדכׁשיתעֹוררּו ּבּגלּוי. ּגם יהיּו סֹוף ׁשּסֹוף אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּבהעלם
אז יתּגּלּו הּמסכים, ּכל ויּבּטלּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָיׂשראל
הּדֹורֹות. ּכל ׁשּבמׁש הּתפּלֹות ּדכל ההמׁשכֹות ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָּכל

אֹורCÈˆÂז) נמׁש ּתפּלה ידי ׁשעל ּדהּטעם להבין, ¿»ƒְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
מּצד הּוא הּׁשנים) ּולבר החֹולים (לרּפאת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבּנבראים

  מים42ׁשּבּתפּלה העלאת ּדענין , ְְְֲִִִֶַַַַָָָ
ּבּכּונה היא ּכׁשהּתפּלה לכאֹורה הּוא ׁשּבּתפּלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻנקבין

ידי ׁשעל מבֹואר ּובּמאמר נעׂשהּובבּטּול, ּתפּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הּבאּור לֹומר ויׁש ּבהעלם). ׁשהּוא (אּלא ּבּנבראים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנּוי
מכּון ּכׁשאינֹו (ּגם מתּפּלל ׁשּיׂשראל ּדּבעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבזה,

אּלאּבתפּלתֹו), ,הּמל לפני ּכעֹומד הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
העלאת היא ּדיׂשראל ּתפּלה ּכל ולכן, ּבהעלם. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

את לׁשּנֹות מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ּוממׁשכת ׁשּמעֹוררת נקבין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמים
מים העלאת ידי ׁשעל הּבּקׁשה) (מּלּוי למּטה והּׁשּנּוי ׁשההמׁשכה אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּנבראים.
מּלּוי יֹותר, ּבגּלּוי הם ׁשּבתפּלה והּבּטּול ׁשהּכּונה וכל ּבהעלם. הּוא זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנקבין

יֹותר. ּבגּלּוי הּוא ְִֵַַָָהּבּקׁשה

ּבּגמרא43ּבּמאמרCÈLÓÓeח) ּדאיתא מה יּובן זה ּפי ׁשעל רּבי50, ׁשּכׁשׁשמע «¿ƒְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹותם העמיד האבֹות, ּדגמת הם ּובניו חּיא ׁשרּבי הּנביא ְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמאלּיהּו
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מֹוריד זיקא, ונׁשיב הרּוח מׁשיב אמר הּתיבה, לפני ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָרּבי
רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי מטרא, ואתא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגׁשם
מתּפּללים היּו ּובניו חּיא ּדרּבי להבין, וצרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָעלמא.
ּתפּלתם ידי ׁשעל ההמׁשכה כן ּפי על ואף יֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ּדוקא היתה עלמא) רגׁש מיטרא, אתא זיקא, ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָ(נׁשיב
אפׁשר היה ולכאֹורה הּתיבה. לפני רּבי אֹותם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהעמיד
ׁשלּוחי והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ידי ּדעל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלֹומר,
היא צּבּור ּותפּלת הּצּבּור, ּכח ּבתפּלתם היה ְְִִִִִִִַַַָָָָֹצּבּור,

מס ּכׁשּיׁשנם ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת ההמׁשכהרצּויה כים, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבגּלּוי ּתפּלת51היא ּגם ּכי מסּפיק, אינֹו זה ּבאּור אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם הּוא צּבּור ּכׁשהּׁשליח ּגם ְְִִִֵֵֶַַַָָָָצּבּור,
לפעֹול הּׁשּנּויּבכֹוחּה ּובפרט ּבּבריאה, ּגדֹול ׁשּנּוי ְְְְִִִִִַַָָָָ

ּומבאר הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם הּמתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדתחית
הּתיבה לפני רּבי אֹותם ׁשהעמיד ידי ּדעל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמאמר,
ידי (על ׁשברּו יׂשראל, ּדכלל צּבּור ׁשלּוחי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָונעׂשּו
ּבׁשעת ׁשהיּו ׁשהּצּבּור לזה ּדנֹוסף הּמסכים. את ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתפּלתם)
אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה מאד, התעֹוררּו ּכּלם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּתפּלתם
על ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ולא ׁשם היּו ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
צּבּור ׁשלּוחי ּבתֹור היתה ׁשּתפּלתם מּכיון ּתפּלתם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָידי

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּדכל

LÈÂידי ׁשעל ּבזה, הּבאּור אֹותםלֹומר העמיד ¿≈ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּדכל צּבּור לׁשלּוחי אֹותם ועׂשה הּתיבה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָלפני
ידעּו ׁשּלא אּלּו על (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל,

הענין) מּכל ׁשהיּו52ּכלל הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
רּבי אחרי ׁשּכן ּומּכל ּובניו, חּיא רּבי ּתפּלת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבׁשעת
ההתעֹוררּות ולכן, צּבּור), (הּׁשלּוחי עצמם ּובניו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָחּיא
חּיא רּבי ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּדהּצּבּור
זה ידי ועל יׂשראל, ּכל על ּבפנימּיּות ּפעלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּובניו,

הּמסכים. ְִַָָָּבטלּו
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התורה. מעלת גם תהי' התפילה
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יג    

מֹוריד זיקא, ונׁשיב הרּוח מׁשיב אמר הּתיבה, לפני ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָרּבי
רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי מטרא, ואתא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגׁשם
מתּפּללים היּו ּובניו חּיא ּדרּבי להבין, וצרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָעלמא.
ּתפּלתם ידי ׁשעל ההמׁשכה כן ּפי על ואף יֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ּדוקא היתה עלמא) רגׁש מיטרא, אתא זיקא, ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָ(נׁשיב
אפׁשר היה ולכאֹורה הּתיבה. לפני רּבי אֹותם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהעמיד
ׁשלּוחי והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ידי ּדעל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלֹומר,
היא צּבּור ּותפּלת הּצּבּור, ּכח ּבתפּלתם היה ְְִִִִִִִַַַָָָָֹצּבּור,

מס ּכׁשּיׁשנם ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת ההמׁשכהרצּויה כים, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבגּלּוי ּתפּלת51היא ּגם ּכי מסּפיק, אינֹו זה ּבאּור אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם הּוא צּבּור ּכׁשהּׁשליח ּגם ְְִִִֵֵֶַַַָָָָצּבּור,
לפעֹול הּׁשּנּויּבכֹוחּה ּובפרט ּבּבריאה, ּגדֹול ׁשּנּוי ְְְְִִִִִַַָָָָ

ּומבאר הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם הּמתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדתחית
הּתיבה לפני רּבי אֹותם ׁשהעמיד ידי ּדעל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמאמר,
ידי (על ׁשברּו יׂשראל, ּדכלל צּבּור ׁשלּוחי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָונעׂשּו
ּבׁשעת ׁשהיּו ׁשהּצּבּור לזה ּדנֹוסף הּמסכים. את ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתפּלתם)
אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה מאד, התעֹוררּו ּכּלם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּתפּלתם
על ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ולא ׁשם היּו ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
צּבּור ׁשלּוחי ּבתֹור היתה ׁשּתפּלתם מּכיון ּתפּלתם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָידי

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּדכל

LÈÂידי ׁשעל ּבזה, הּבאּור אֹותםלֹומר העמיד ¿≈ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּדכל צּבּור לׁשלּוחי אֹותם ועׂשה הּתיבה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָלפני
ידעּו ׁשּלא אּלּו על (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל,

הענין) מּכל ׁשהיּו52ּכלל הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
רּבי אחרי ׁשּכן ּומּכל ּובניו, חּיא רּבי ּתפּלת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבׁשעת
ההתעֹוררּות ולכן, צּבּור), (הּׁשלּוחי עצמם ּובניו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָחּיא
חּיא רּבי ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּדהּצּבּור
זה ידי ועל יׂשראל, ּכל על ּבפנימּיּות ּפעלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּובניו,

הּמסכים. ְִַָָָּבטלּו
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ציבור)51 שהשליח וגם יותר, גדולה לתפלה צריך יותר גדולה היא שהבקשה וכל דרגות, חילוקי כו"כ יש ציבור בתפלת שגם אלא

ס"ט. סנ"ג השחר ברכות הל' או"ח אדה"ז שו"ע (ראה נשמעת שתפלתו וכו' זקן ובניויהי' ר"ח יהי' שהש"ץ צריך הי' ולכן ,(

האבות. דוגמת מזה.)52שהם כלל יודעים שאין הגם וש"נ), ב. קו, (כתובות עליהן מתנה ב"ד לב וע"ד

    
Ó‡ ,‰Èz‰ ÈÙÏ Èa Ì˙B‡(חייא ÈÊ˜‡(ר' ÈLÂ Áe‰ ÈLÓ »«ƒƒ¿≈«≈»»««ƒ»«¿»ƒƒ»

רוח] ËÓ‡[=נשבה ‡˙‡Â ÌLb‰ „ÈBÓ גשם], ÈhÓ[=בא Èk , ƒ«∆∆¿»»ƒ¿»ƒ«≈
ÓÈÓÏ[לומר בא ÓÏÚ‡[=כאשר L‚ ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓנזדעזע=] ¿≈«¿«∆«≈ƒ»«»¿»
ÌBÈ,העולם] ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó eÈ‰ ÂÈe ‡iÁ Èac ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ»»»»ƒ¿«¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈««¿»»
ÈL) Ì˙lÙz È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ»»»ƒ
L‚ ,‡ËÈÓ ‡˙‡ ,‡˜ÈÊƒ»»»ƒ¿»»«
‡˜Âc ‰˙È‰ (‡ÓÏÚ»¿»»¿»«¿»
Èa Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰Lk¿∆∆¡ƒ»«ƒ
‰B‡ÎÏÂ ?‰Èz‰ ÈÙÏƒ¿≈«≈»¿ƒ¿»
ÏÚc ,ÓBÏ LÙ‡ ‰È‰»»∆¿»«¿«
ÈÙÏ eÏlt˙‰L È„È¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈
ÈÁeÏL eÈ‰Â ‰Èz‰«≈»¿»¿≈
Ák Ì˙lÙ˙a ‰È‰ ,eaƒ̂»»ƒ¿ƒ»»…«
‡È‰ eaˆ ˙lÙ˙e ,eav‰«ƒ¿ƒ«ƒƒ
,ÌÏBÚÏ ˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¿»¿À∆∆¿»
ÌÈÎÒÓ ÌLiLk Ì‚c¿«¿∆∆¿»»»ƒ
השפע, המשכת על המסתירים

מסכים מבטלת הציבור תפילת

ו ‰È‡אלו ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ
Èel‚a51‰Ê e‡a Ï‡ . ¿ƒ¬»≈∆

˙lÙz Ìb Èk ,˜ÈtÒÓ BÈ‡≈«¿ƒƒ«¿ƒ«
ÁÈÏM‰Lk Ìb ,eaƒ̂«¿∆«»ƒ«
ÏB„b Ì„‡ ‡e‰ eaƒ̂»»»
ÏBÚÙÏ dÁBÎa ÔÈ‡ ,˙BÈa¿≈≈¿»ƒ¿
ÏB„b ÈepL Èel‚a¿ƒƒ»
ÈepM‰ ËÙe ,‰‡Èa‰a¿«¿ƒ»ƒ¿»«ƒ
ÌLiLk ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙cƒ¿ƒ««≈ƒ¿∆∆¿»

ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈÎÒÓוצריך »»ƒ««¬ƒƒ
המיוחד מהו דווקאביאור,

רבי שהעמידם תפילה באותה

Ó‡na,להתפלל ‡Óe ?¿»≈««¬»
Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰L È„È ÏÚc¿«¿≈∆∆¡ƒ»

Èaכלל של נשיא (שהיה «ƒ
eNÚÂישראל) ‰Èz‰ ÈÙÏƒ¿≈«≈»¿«¬

ÏÏÎc eaˆ ÈÁeÏL¿≈ƒƒ¿«
È„È ÏÚ) eL ,Ï‡NÈƒ¿»≈»¿«¿≈
.ÌÈÎÒn‰ ˙‡ (Ì˙lÙz¿ƒ»»∆«»»ƒ
eav‰L ‰ÊÏ ÛÒBc¿«»∆∆«ƒ

ÌÈÎÒn‰ Ìb ‰p‰ ,„‡Ó eBÚ˙‰ Ìlk Ì˙lÙz ˙ÚLa eÈ‰L∆»ƒ¿«¿ƒ»»À»ƒ¿¿¿…≈»««»»ƒ
iÁ‡שהסתירו Èa eL ,eBÚ˙ ‡ÏÂ ÌL eÈ‰ ‡lL el‡ „vÓƒ«≈∆…»»¿…ƒ¿¿»¿«ƒƒ»

ÈÁeÏL B˙a ‰˙È‰ Ì˙lÙzL ÔÂÈkÓ ,Ì˙lÙz È„È ÏÚ ÂÈe»»«¿≈¿ƒ»»ƒ≈»∆¿ƒ»»»¿»¿¿≈
.eBÚ˙ ‡lL el‡ ÏL Ìb ,Ï‡NÈ ÏÎc eaƒ̂¿»ƒ¿»≈«∆≈∆…ƒ¿¿

ÈÙÏ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰ ÈaL È„È ÏÚL ,‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈¿∆∆«¿≈∆«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿≈
‰Ê ÏÚt ,Ï‡NÈ ÏÎc eaˆ ÈÁeÏLÏ Ì˙B‡ ‰NÚÂ ‰Èz‰«≈»¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈»«∆
ÏÚ Ìb) Ï‡NÈ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»≈««
ÏkÓ ÏÏk eÚ„È ‡lL el‡≈∆…»¿¿»ƒ»

(ÔÈÚ‰52ÌÈ‚ eÈ‰iL »ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
eÈ‰L eav‰ ÈÁ‡«¬≈«ƒ∆»
‡iÁ Èa ˙lÙz ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ««ƒƒ»
ÈÁ‡ ÔkL ÏkÓe ,ÂÈe»»ƒ»∆≈«¬≈
ÌÓˆÚ ÂÈe ‡iÁ Èa«ƒƒ»»»«¿»
,ÔÎÏÂ ,(eaˆ ÈÁeÏM‰)«¿≈ƒ¿»≈
eav‰c ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿¿«ƒ
,‰lÙz‰ ˙ÚMa eÈ‰L∆»ƒ¿««¿ƒ»
‡iÁ Èa ÏL Ì˙lÙ˙e¿ƒ»»∆«ƒƒ»
˙eiÓÈÙa eÏÚt ,ÂÈe»»»¬ƒ¿ƒƒ
È„È ÏÚÂ ,Ï‡NÈ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»≈¿«¿≈
.ÌÈÎÒn‰ eÏËa ‰Ê∆»¿«»»ƒ
האור המשכת לסיכום,

בהעלם שתישאר יתכן שבתפילה

תפעל ולא יחיד) (בתפילת

את רבי כשהעמיד ולכן בעולם,

מיד התיבה לפני ובניו חייא רבי

כיון גשם, וירד הרוח נשבה

שברו ציבור שלוחי שהיו

אחרי המסכים. כל את בתפלתם

בפרטיות וֿח בסעיפים שביאר

(הפועלת התפילה מעלת

חוזר למטה), בעולם המשכה

בהמשכת יתרון שישנו לבאר

ההמשכה על שבתורה האור

ממשיך בתורה כי שבתפילה,

האור ואין למטה, אלוקי אור

אך למטה, בירידתו משתנה

עניני על מתפלל כאשר בתפלה

בירידתו. האור משתנה העולם,

שבתפילה אופן שישנו ויבאר,

וזוהי התורה, מעלת גם תהיה

תפתח' שפתי 'אד' הבקשה תוכן

שבעבודת מבקשים שאנו אדוני'), 'בי יהודה בקשת (וכן התפלה קודם

התורה. מעלת גם תהי' התפילה
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יד   

האֹור‰Â‰ט) ּדהמׁשכת ד) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר זה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
היא ּתפּלה ידי ׁשעל מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
עצמֹו ׁשהאֹור (ולא העֹולם ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעל
עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכמֹו ּבתפּלה הּוא למּטה), ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָנמׁש
הּתֹורה, ענין ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּכׁשהּתפּלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ׁש יׁשנם זֹו, ּתפּלה ידי ׁשעל ׁשּבהמׁשכה לֹומר, ּתייׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אין עד מעלה למעלה הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמעלֹות.
ּדּבהּׁשּנּוי הינּו, למּטה. נמׁש עצמֹו וׁשהאֹור ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָקץ,
נרּגׁש ּבזה) וכּיֹוצא מתרּפא (ׁשהחֹולה ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשה
אּלא מההמׁשכה) (הּתֹוצאה ּבעֹולם הּׁשּנּוי רק לא ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבגּלּוי

הּׁשּנּוי. נעׂשה ידֹו ׁשעל האלקי האֹור ֱֲִִֶַַַַָָָָֹּגם

LÈÂׁשהּבּקׁשה ג) (סעיף לעיל הּמבֹואר עם זה לקׁשר ¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּבתחּלת ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאדנ-י
ּבאֹופן ּתהיה האדם ׁשּתפּלת היא עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּתפּלת
הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ,ּתהּלת ּתמׁש ידּה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשעל
הּמעלֹות. ׁשּתי ּבּה יׁשנם זה ּבאֹופן היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדכׁשהּתפּלה
למעלה [ׁשּמּגעת הּמּטה עבֹודת – ּדתפּלה ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָהּמעלה
והּמעלה ּתכסֹוף], ידי למעׂשה קץ, אין עד ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמעלה

המׁשכה – ּדׁשניּדתֹורה החּבּור ידי ועל . ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ׁשּגםהענינים הּתפּלה, היא ְְִִִִֶַַָָָ

ּגם זה, ידי על ,ּתהּלת יּגיד דּופי ׁשעלּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
נעׂשה ידּה ׁשעל הענינים. ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻידי

ּבֹוׁשּנּוי ׁשּנרּגׁש ּבאֹופן הּוא ּבּמּטה וׁשהּׁשיּנּוי , ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
 .הּׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל ֲִֶַַַָָ

הּדעֹות,ÏÚÂיו"ד) ּדׁשּתי לחּבּור יהּודה אליו ּדוּיּגׁש הּׁשיכּות לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּדר על הם ּותפּלה ּדתֹורה הענינים ׁשני ּכי ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדעת
היא ּותפּלה למּטה מּלמעלה היא ׁשּתֹורה לזה דנֹוסף ּתחּתֹון. ודעת עליֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדעת
מּלמּטה הּוא ּתחּתֹון ודעת למּטה מּלמעלה הּוא עליֹון (ּדדעת למעלה ְְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָמּלמּטה

(דהגם53למעלה ּבמציאּותֹו ׁשהּוא ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו נמׁשכת ׁשהּתֹורה זה ,( ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ויּׂשיג יבין האדם ׁשׂשכל ּבכדי מקֹום מּכל לּתֹורה, ּבאיןֿערֹו הּוא האדם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּׂשכל

הּׁשם ּדבר היא אז וגם מּמציאּותֹו) לצאת צרי אינֹו ׁשּלֹומד הינּו54הּתֹורה , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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B‡‰ ˙ÎLÓ‰c („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰Ê ‰‰Â (Ë¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«¿»«»
‰NÚ B„È ÏÚL ‡È‰ ‰lÙz È„È ÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«¿≈¿ƒ»ƒ∆«»«¬∆
‡e‰ ,(‰hÓÏ CLÓ BÓˆÚ B‡‰L ‡ÏÂ) ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÈepLƒ¿ƒ¿¿≈»»¿…∆»«¿ƒ¿»¿«»
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz‰Lk Ï‡ .dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ««¿»¬»¿∆«¿ƒ»ƒ¿∆

,‰Bz‰ ÔÈÚ Ìb da LiL∆≈»«ƒ¿»«»
‰ÎLÓ‰‰aL ,ÓBÏ LÈ≈«∆¿««¿»»
ÌLÈ ,BÊ ‰lÙz È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ»∆¿»

.˙BÏÚn‰ ÈzL.אLBML ¿≈««¬∆∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«¿»
Â ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ.ב «¿»«≈≈¿

CLÓ BÓˆÚ B‡‰L∆»«¿ƒ¿»
ÈepM‰ac ,eÈ‰ .‰hÓÏ¿«»«¿∆¿«ƒ
ÌÏBÚ‰a ‰NÚpL∆«¬»¿»»
‡t˙Ó ‰ÏBÁ‰L)∆«∆ƒ¿«≈
Èel‚a Lb (‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚa ÈepM‰ ˜ ‡Ï…««ƒ»»
(‰ÎLÓ‰‰Ó ‰‡ˆBz‰)«»»≈««¿»»
È˜Ï‡‰ B‡‰ Ìb ‡l‡∆»«»»¡…ƒ
ÈepM‰ ‰NÚ B„È ÏÚL, ∆«»«¬»«ƒ
שנרגש תורה, בלימוד וכמו

שבתורה האלוקי האור .למטה
ÌÚ ‰Ê L˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡Bn‰«¿»¿≈¿ƒ
È˙ÙN È„‡ ‰Lwa‰L∆««»»¬…»¿»«
E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙzƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
‰BÓL ˙lÙz ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿∆
˙lÙzL ‡È‰ ‰NÚ∆¿≈ƒ∆¿ƒ«
ÏÚL ÔÙB‡a ‰È‰z Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿∆∆«
,E˙l‰z CLÓz d„È»»À¿»¿ƒ»∆
,‰"aw‰ ÏL B˙lÙz¿ƒ»∆«»»
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz‰LÎcƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿∆
ÈzL da ÌLÈ ‰Ê∆∆¿»»¿≈
‰ÏÚn‰ .˙BÏÚn‰««¬««¬»
‰hn‰ ˙„BÚ Y ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¬«««»
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbnL]∆«««¿«¿»«¿»
EÈ„È ‰NÚÓÏ ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú«≈≈¿«¬≈»∆
‰B˙c ‰ÏÚn‰Â ,[ÛBÒÎzƒ¿¿««¬»¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ Y«¿»»ƒ¿«¿»
שהוא כפי האלוקי שהאור

למטה ומתגלה יורד .למעלה
ÈLc eaÁ‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙Lwa ÌbL ,‰lÙz‰ ˙„BÚa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬««¿ƒ»∆««»«»»»ƒ¿∆
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰a Ìb ,‰Ê È„È ÏÚ ,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe„¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆«¿≈∆«¿««¿»»∆«¿≈
ÈepL ‰NÚ d„È ÏÚL .ÌÈÈÚ‰ ÈL (˙Ó‚c) ÌLÈ ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿»À¿«¿≈»ƒ¿»ƒ∆«»»«¬»ƒ

‰hn‰aכבתפילהBa LbpL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰hn‰a ÈepÈM‰LÂ , ¿««»¿∆«ƒ¿««»¿∆∆ƒ¿«
B„È ÏÚL È˜Ï‡‰ B‡‰»»¡…ƒ∆«»

ÈepM‰ ‰NÚכבתורה. «¬»«ƒ
LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈
LbiÂc ˙eÎÈM‰ ‡Ï¿»≈««»¿«ƒ«
eaÁ‰Ï ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»¿«ƒ

˙BÚc‰ ÈzLcשנתבארו) ƒ¿≈«≈
ב') ÔBÈÏÚבסעיף ˙Úc ,««∆¿

ÈL Èk ,ÔBzÁz ˙Ú„Â¿«««¿ƒ¿≈
‰lÙ˙e ‰B˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»
ÔBÈÏÚ ˙Úc Cc ÏÚ Ì‰≈«∆∆««∆¿
‰ÊÏ ÛÒB„ .ÔBzÁz ˙Ú„Â¿«««¿¿»¿∆
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰BzL∆»ƒƒ¿«¿»
‡È‰ ‰lÙ˙e ‰hÓÏ¿«»¿ƒ»ƒ
˙Ú„c) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿««
‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ÔBÈÏÚ∆¿ƒ¿«¿»
‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„Â ‰hÓÏ¿«»¿«««¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ53‰Ê ,( ƒ¿«»¿«¿»∆
BÏÎNa ˙ÎLÓ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆¿ƒ¿
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL∆»»»¿∆
ÏÎOL Ì‚‰„) B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¬«∆≈∆
CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿≈¬
ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰Bz‰Ï¿«»ƒ»»
ÔÈÈ Ì„‡‰ ÏÎNL È„Îaƒ¿≈∆≈∆»»»»ƒ
„ÓBlL ‰Bz‰ ‚ÈOÈÂ¿«ƒ«»∆≈
˙‡ˆÏ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ»≈
‡È‰ Ê‡ Ì‚Â (B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«»ƒ
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אּלא הּמּטה ּגדרי ּכפי לא היא למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהמׁשכת
ּבכל נמׁשכת היא גבּול ּבלי (ׁשּלהיֹותּה הּתֹורה ענין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמּצד
ּתֹופסים הּנבראים אין ּדתֹורה ׁשּבהמׁשכה מֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמקֹום),
וזה אין. ּו)למטה יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָמקֹום
הּמּטה ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּדתפּלה ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה
זֹו המׁשכה ׁשל ׁשענינּה זה וכן ּתכסֹוף), ידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ(למעׂשה
הּמּטה זֹו ׁשּבהמׁשכה מֹורה הּנבראים, את לׁשנֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ּבקׁשת ידי ועל יׁש. ׁשּלּמּטה ּתחּתֹון ּדעת – מקֹום ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָּתֹופס
ׂשפתי אדנ-י ּפסּוק קדימת ּכענין ׁשהּוא אדני, ּבי ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹֹיהּודה
ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה קֹודם ּתהלת יּגיד ּופי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּתפּתח

(ּתפּלת ׁשּלֹו ידּהׁשהּתפּלה ׁשעל ּבאֹופן היתה ( ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ידי ׁשעל ההמׁשכה ּגם הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּתמׁש
ּבאֹופן היתה ּבּמּטה, ׁשּנּוי לעׂשֹות הּוא ׁשענינּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּתפּלתֹו,

ההמׁשכה ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש (ׁשּלמעלהׁשהיה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
הּדעֹות. ׁשּתי חּבּור ְְְְִִֵֵֵַַמהׁשּתלׁשלּות),

ÏÚÂלמעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ּדגמת היא [ּדתֹורה ְְְְִִִִַַַָָָָָָֻמּתֹורה
והּיתרֹון כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻּותפּלה
הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּדתֹורה

לֹומ יׁש אלקּות, ׁשּיׁשהמׁשכת ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
מּתֹורה. למעלה היא הּתפּלה ּדתֹורה, הּמעלה ּגם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָּבּה
ּדכׁשדעת ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת הּוא זה ּדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַועל
עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַּתחּתֹון
בּזעיר הּוא זה ּדר ועל עליֹון. מדעת למעלה הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאזי

ידי ּדעל ב), סעיף (ּכּנ"ל ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַאנּפין
דׁשרׁש לּגּלּוי הקּדמה הּוא ׁשוים), (ׁשניהם אנּפין הּזעיר ּכמֹו נעׂשית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהּמלכּות
ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ּדׁשּתי ּבחּבּור ולכן אנּפין. הּזעיר מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהמלכּות
ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאליו

ּבעלה. עטרת חיל אׁשת אנּפין, מּזעיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמעלה
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„vÓ ‡l‡ ‰hn‰ È„b ÈÙk ‡Ï ‡È‰ ‰hÓÏ ‰Bz‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««»¿«»ƒ…¿ƒƒ¿≈««»∆»ƒ«
,(ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÎLÓ ‡È‰ Ïe‚ ÈÏa d˙BÈ‰lL) ‰Bz‰ ÔÈÚƒ¿»«»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆¿»»
Y ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz ÌÈ‡p‰ ÔÈ‡ ‰B˙c ‰ÎLÓ‰‰aL ‰BÓ∆∆¿««¿»»¿»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ÎLÓ‰‰L‰כמו ‰ÊÂ .ÔÈ‡ ‰ËÓÏ(e LÈ ‰ÏÚÓl)L ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿∆¿«¿»≈¿«»«ƒ¿∆∆««¿»»
„vÓ ‡È‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒƒ«
‰hn‰ ˙„BÚc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»
,(ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ)¿«¬≈»∆ƒ¿
ÏL dÈÚL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»»∆
˙BLÏ ‡e‰ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«
‰BÓ ,ÌÈ‡p‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ»
‰hn‰ BÊ ‰ÎLÓ‰aL∆¿«¿»»««»
˙Úc Y ÌB˜Ó ÒÙBz≈»««
ÏÚÂ .LÈ ‰hnlL ÔBzÁz«¿∆¿«»≈¿«
Èa ‰„e‰È ˙L˜a È„È¿≈«»«¿»ƒ
ÔÈÚk ‡e‰L ,È„‡¬…ƒ∆¿ƒ¿»
È„‡ ˜eÒt ˙ÓÈ„¿̃ƒ«»¬…»
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
‰lÙz‰ Ì„B˜ E˙Ï‰z¿ƒ»∆∆«¿ƒ»
,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
˙lÙz) BlL ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»∆¿ƒ«
ÔÙB‡a ‰˙È‰ (Ì„‡‰»»»»¿»¿∆
B˙lÙz CLÓz d„È ÏÚL∆«»»À¿»¿ƒ»
Ìb ,‰"aw‰ ÏL∆«»»«
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈
‡e‰ dÈÚL ,B˙lÙz¿ƒ»∆ƒ¿»»
,‰hn‰a ÈepL ˙BNÚÏ«¬ƒ¿««»
Lb ‰È‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆»»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ Èel‚a da»¿ƒ««¿»»
‰ÏÚÓlL) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆¿«¿»
eaÁ ,(˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ

.˙BÚc‰ ÈzL¿≈«≈
ÏÈÚÏ ‡Bn‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ«¿»¿≈
‡È‰ ‰lÙzL („ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿ƒ»ƒ
‰B˙c] ‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»
‰hÓlc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ƒÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»
˙Ó‚c ‰lÙ˙e 'eÎ ‰hÓ«»¿ƒ»À¿«
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿»
‰B˙c ÔB˙i‰Â ,['eÎ¿«ƒ¿¿»

,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰B˙c ‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ‰lÙz Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»∆««¿»»¿»«¿»«¡…
‰ÏÚn‰ Ìb da LiL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆≈»«««¬»
‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚÂ .‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ ,‰B˙c¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»¿«∆∆∆
ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„LÎc ,ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„a¿««∆¿¿«««¿ƒ¿∆«««¿¿∆
Èelb‰ Ìb Ba È‡nL∆≈ƒ««ƒ
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טו    

אּלא הּמּטה ּגדרי ּכפי לא היא למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהמׁשכת
ּבכל נמׁשכת היא גבּול ּבלי (ׁשּלהיֹותּה הּתֹורה ענין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמּצד
ּתֹופסים הּנבראים אין ּדתֹורה ׁשּבהמׁשכה מֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמקֹום),
וזה אין. ּו)למטה יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָמקֹום
הּמּטה ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּדתפּלה ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה
זֹו המׁשכה ׁשל ׁשענינּה זה וכן ּתכסֹוף), ידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ(למעׂשה
הּמּטה זֹו ׁשּבהמׁשכה מֹורה הּנבראים, את לׁשנֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ּבקׁשת ידי ועל יׁש. ׁשּלּמּטה ּתחּתֹון ּדעת – מקֹום ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָּתֹופס
ׂשפתי אדנ-י ּפסּוק קדימת ּכענין ׁשהּוא אדני, ּבי ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹֹיהּודה
ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה קֹודם ּתהלת יּגיד ּופי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּתפּתח

(ּתפּלת ׁשּלֹו ידּהׁשהּתפּלה ׁשעל ּבאֹופן היתה ( ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ידי ׁשעל ההמׁשכה ּגם הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּתמׁש
ּבאֹופן היתה ּבּמּטה, ׁשּנּוי לעׂשֹות הּוא ׁשענינּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּתפּלתֹו,

ההמׁשכה ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש (ׁשּלמעלהׁשהיה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
הּדעֹות. ׁשּתי חּבּור ְְְְִִֵֵֵַַמהׁשּתלׁשלּות),

ÏÚÂלמעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ּדגמת היא [ּדתֹורה ְְְְִִִִַַַָָָָָָֻמּתֹורה
והּיתרֹון כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻּותפּלה
הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּדתֹורה

לֹומ יׁש אלקּות, ׁשּיׁשהמׁשכת ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
מּתֹורה. למעלה היא הּתפּלה ּדתֹורה, הּמעלה ּגם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָּבּה
ּדכׁשדעת ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת הּוא זה ּדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַועל
עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַּתחּתֹון
בּזעיר הּוא זה ּדר ועל עליֹון. מדעת למעלה הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאזי

ידי ּדעל ב), סעיף (ּכּנ"ל ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַאנּפין
דׁשרׁש לּגּלּוי הקּדמה הּוא ׁשוים), (ׁשניהם אנּפין הּזעיר ּכמֹו נעׂשית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהּמלכּות
ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ּדׁשּתי ּבחּבּור ולכן אנּפין. הּזעיר מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהמלכּות
ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאליו

ּבעלה. עטרת חיל אׁשת אנּפין, מּזעיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמעלה
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טז

           
- הקדוש בחדרו ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבות לתלמידי -

מוגה בלתי

"השמנים כל ש"טמאו היתה הגזירה הן כי - הדבר וטעם השמן. ענין עם קשור דחנוכה ,1ה'יוםֿטוב'
גדול" כהן של בחותמו חתום שהיה שמן של אחד "פך שמצאו היה הנס דחנוכה2והן ה'יוםֿטוב' נקבע ולכן .

השמן. על
בזה :3והענין

השכל כח את שנטלו - פירושו השמנים" כל ו"טמאו החכמה; ענין על ורמז דוגמא משל, הוא - "שמן"
חיצוניות. בחכמות וטמאוהו האלקית שבנפש

החכמה כח דהיינו, גדול", כהן של בחותמו חתום שהיה שמן של אחד "פך שמצאו - הנס היה כך ועל
טהור שמן להשיג אפשר שהיה עד - ימים שמונה - הזמן כל במשך נס בדרך האיר זה ושמן האלקית. שבנפש

הטבע. בדרך

הדורות: כל ועל הזמנים כל על הוראה וזוהי

החמה" ד"משתשקע בהזמן וצריכים1גם השמנים, מטומאת להיזהר צריכים אז גם - וגלות חושך של זמן ,
מבחוץ" ביתו פתח "על זיך"), פון און זיך ("בא ולחוץ ממנו והן עצמו, אצל הן - טהור,1להאיר בשמן - ַ

העולם את יאירו ועלֿידיֿזה בעולם, ובחלקו בו לגמרי יחדור דקדושה) (חכמה זה ושענין דקדושה; חכמה
כולו.

:ענינים שאר על בכלל ושכל דחכמה המעלה ביאור בהקדמת - שבחנוכה השמן ענין בביאור להוסיף ויש
מבאר הזקן דמצוות.4אדמו"ר מהיחוד למעלה הוא דתורה שהיחוד

חד"5והיינו וגרמוהי "איהו עלֿדרך הוא דמצוות שהיחוד עלֿדרך6, הוא דתורה היחוד מהֿשאיןֿכן "איהו,
חד" .6וחיוהי

בתניא הזקן אדמו"ר שמבאר הענין זהו - דהאדם7ובכללות ההתאחדות נעשית התורה לימוד שעלֿידי ,
להיות בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד שהוא המושכל, ודבר השכל כח המשכיל,

ופנה". צד מכל ממש ומיוחדים לאחדים

נמצא הקב"ה, של ורצונו חכמתו הוא שלומד) ההלכה דבר (דהיינו המושכל הדבר דידן שבנידון ומכיון
חד". "כולא - והקב"ה השכל כח המשכיל, האדם נעשים התורה לימוד שעלֿידי

בהם העוסק האדם נעשה ושכל חכמה בעניני שרק - ענינים שאר על ושכל חכמה עניני של מעלתם וזוהי
ופנה". צד "מכל עמהם מאוחד

זה על להקשות יש :8אך
שכל דבר בכל שהרי שכל, דבר בכל גם לכאורה, ישנו, - התורה לימוד במעלת בתניא המבואר זה יחוד

ופנה". צד "מכל יחוד נעשה לומד שאדם

להרמב"ם התורה יסודי בהלכות הנזכרים הענינים ג' ביאור: תשובה9ליתר בהלכות - האדם10(ובקיצור - (
קודם רק נפרדים ענינים ג' הם - המושכל והדבר עצמה"), "הדעה בשם קוראו (שהרמב"ם השכל כח המשכיל,
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ב.1) כא, שבת
בטור2) גם ("חתום") כ"ה אבל "מונח". שם: בגמרא – שם. שבת

ה"ג. ד"ה שם ב"ח וראה סתר"ע. או"ח
חט"ו3) (תו"מ ואילך ס"ח דאשתקד חנוכה ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 298
פכ"ג.4) תניא
ח"ב5) תרל"ג סה"מ ואילך. קה ע' לתניא והערות קיצורים ראה

ואילך. רכד ע' תרנ"ג ואילך. שמג ע'
סע"ב).6) (ג, בהקדמה תקו"ז
רפ"ה.7)
קמב).8) (ע' לשם כו' פירושים ליקוט מ"מ, עם תניא גם ראה
ה"י.9) פ"ב

ה"ה.10) פ"ה

          

מתלבש השכל וכח השכל, בכח המשכיל האדם מתלבש - המושכל את שלומד בשעה אבל המושכל, את שלמד
אחד. דבר - והמושכל השכל כח המשכיל, האדם נעשים ועלֿידיֿזה בהמושכל,

דוקא? דתורה בחכמה החידוש מהו ואםֿכן,

היחוד גם ובמילא הקב"ה, של ורצונו חכמתו הוא המושכל התורה, שבלימוד כך על שנוסף - הוא הענין אך
בלימוד עצמו היחוד גם זאת, לבד הרי החכמות, בשאר מהֿשאיןֿכן אלקות, עם מיוחד שהוא ענינו שבזה

אחר: באופן הוא התורה

בלבד), בתורה אלא אינה אמיתית אחדות (שהרי אמיתית אחדות אין עצמם שבהחכמות כיון החכמות, בשאר
השכל הרי המושכל, עם מיוחד היותו עם כי, שבהחכמה, המושכל עם האדם של התאחדותו באופן גם חסר
השכל עם רק היא השכל וכח המשכיל נפש והתאחדות להשכל), (שמחוץ מסויים בענין מלובש שבהחכמה

עצמו. הענין עם ולא שבהענין,

והגלג והכוכבים והירח השמש מהלך ענין את כשלומד התכונה: בחכמת - מאוחדולדוגמא הוא הרי לים,
עצמו. כו' השמש מהלך עם לא אבל והגלגלים, והכוכבים והירח השמש שבמהלך השכל עם רק

ופירוד. שניות של ענין ישנו מושכלות שבשאר ונמצא,

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל כיון דתורה, בחכמה רק11מהֿשאיןֿכן לא מאוחד השכל שכח נמצא, ,
ונמצא, הקב"ה. של ורצונו מחכמתו נתהווה עצמו הענין שהרי עצמו, הענין עם גם אלא הענין, הבנת עם

עצמו. הענין עם הוא מתאחד יתברך, ורצונו חכמתו עם מתאחד שהאדם שבשעה

הקב"ה, של ורצונו חכמתו הוא עמו שמתאחד שהדבר כך על שנוסף - חכמות שאר על התורה מעלת וזוהי
לגמרי. אחר באופן שהוא היחוד, באופן גם חילוק ישנו

לאופן דתורה, גליא בלימוד היחוד אופן בין חילוק ישנו גופא בתורה שגם מובן, הנ"ל, ביאור עלֿפי
התורה פנימיות בלימוד וסדר12היחוד ומקיים, מחיה המהווה הוי'" "דבר הספירות, אודות הוא שהלימוד ,

ההשתלשלות:
אלקות, על מעלים הגשמי הדבר הרי גשמי, בדבר מלובש שה'דברֿהלכה' כיון דתורה, בגליא

אחרון' ב'קונטרס כמבואר הגשמי13- הרי במצוות, ואפילו בנפעל, הפועל כח על מעלים הגשמי שהדבר
הזמן שיבוא (עד שבו האלקות על מעלים הגשמי כי מזה, זה נפרדים ענינים שני הם דהמצוה העליון והרצון

גו'" בשר כל וראו הוי' כבוד הגשמי14ד"ונגלה עלֿידי אדרבה, אלא יעלים, לא שהגשמי בלבד זו לא שאז ,
- אלקות) יראו גופא

ומסתיר. מעלים הוא עצמו הגשמי אבל הקב"ה, של ורצונו חכמתו בהגשמי מלובש שבנידוןֿדידן אלא
בחמור" פרה ד"המחליף בהלכה ההלכה15ולדוגמא: אבל יתברך, ורצונו חכמתו היא עצמה ההלכה הרי ,

ומסתירים. המעלימים גשמיים בענינים נתלבשה

בגלוי, אינו זה יחוד דתורה גליא בלימוד מכלֿמקום, חד", וחיוהי ד"איהו היחוד בזה שיש שאף ונמצא,
המעלים. בדבר נתלבש שהרי

כשלומדים -מהֿשאיןֿכן הבורא) גדלות עם קשורה (שהיא האדם ונפש הבורא, גדלות הספירות, אודות
בגלוי. הוא היחוד אזי ומסתיר, המעלים דבר כאן שאין כיון הרי

דתורה. שבגליא מהיחוד יותר בשלימות הוא התורה שבפנימיות היחוד - גופא שבתורה ונמצא,

:שבחנוכה השמן בענין נוסף ביאור וזהו
אומרים שאנו כפי בכלל, התורה ענין על אמנם היתה היוונים גופא16גזירת בתורה אבל תורתך", "להשכיחם

כידוע השמן, ענין שהוא התורה, פנימיות על הגזירה עיקר היה יין17- מים, לחם, בשמות נקראת שהתורה
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ע"ב.11) ריש קסא, זח"ב
וש"נ.12) .(98 ע' (לעיל ס"ו שמח"ת יום שיחת גם ראה
א).13) קנח, (תניא בפע"ח מ"ש להבין ד"ה
ה.14) מ, ישעי'

(במשנה).15) רע"א ק, ב"מ
הנסים".16) "ועל בנוסח
יתות"ל)17) (לתלמידי תשי"ד דחנוכה ה' נר מוצאי שיחת ראה

(לעיל ס"ה כסלו כ"ף שיחת וראה וש"נ. .(304 ע' ריש ח"י (תו"מ ס"ד
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מתלבש השכל וכח השכל, בכח המשכיל האדם מתלבש - המושכל את שלומד בשעה אבל המושכל, את שלמד
אחד. דבר - והמושכל השכל כח המשכיל, האדם נעשים ועלֿידיֿזה בהמושכל,

דוקא? דתורה בחכמה החידוש מהו ואםֿכן,

היחוד גם ובמילא הקב"ה, של ורצונו חכמתו הוא המושכל התורה, שבלימוד כך על שנוסף - הוא הענין אך
בלימוד עצמו היחוד גם זאת, לבד הרי החכמות, בשאר מהֿשאיןֿכן אלקות, עם מיוחד שהוא ענינו שבזה

אחר: באופן הוא התורה

בלבד), בתורה אלא אינה אמיתית אחדות (שהרי אמיתית אחדות אין עצמם שבהחכמות כיון החכמות, בשאר
השכל הרי המושכל, עם מיוחד היותו עם כי, שבהחכמה, המושכל עם האדם של התאחדותו באופן גם חסר
השכל עם רק היא השכל וכח המשכיל נפש והתאחדות להשכל), (שמחוץ מסויים בענין מלובש שבהחכמה

עצמו. הענין עם ולא שבהענין,

והגלג והכוכבים והירח השמש מהלך ענין את כשלומד התכונה: בחכמת - מאוחדולדוגמא הוא הרי לים,
עצמו. כו' השמש מהלך עם לא אבל והגלגלים, והכוכבים והירח השמש שבמהלך השכל עם רק

ופירוד. שניות של ענין ישנו מושכלות שבשאר ונמצא,

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל כיון דתורה, בחכמה רק11מהֿשאיןֿכן לא מאוחד השכל שכח נמצא, ,
ונמצא, הקב"ה. של ורצונו מחכמתו נתהווה עצמו הענין שהרי עצמו, הענין עם גם אלא הענין, הבנת עם

עצמו. הענין עם הוא מתאחד יתברך, ורצונו חכמתו עם מתאחד שהאדם שבשעה

הקב"ה, של ורצונו חכמתו הוא עמו שמתאחד שהדבר כך על שנוסף - חכמות שאר על התורה מעלת וזוהי
לגמרי. אחר באופן שהוא היחוד, באופן גם חילוק ישנו

לאופן דתורה, גליא בלימוד היחוד אופן בין חילוק ישנו גופא בתורה שגם מובן, הנ"ל, ביאור עלֿפי
התורה פנימיות בלימוד וסדר12היחוד ומקיים, מחיה המהווה הוי'" "דבר הספירות, אודות הוא שהלימוד ,

ההשתלשלות:
אלקות, על מעלים הגשמי הדבר הרי גשמי, בדבר מלובש שה'דברֿהלכה' כיון דתורה, בגליא

אחרון' ב'קונטרס כמבואר הגשמי13- הרי במצוות, ואפילו בנפעל, הפועל כח על מעלים הגשמי שהדבר
הזמן שיבוא (עד שבו האלקות על מעלים הגשמי כי מזה, זה נפרדים ענינים שני הם דהמצוה העליון והרצון

גו'" בשר כל וראו הוי' כבוד הגשמי14ד"ונגלה עלֿידי אדרבה, אלא יעלים, לא שהגשמי בלבד זו לא שאז ,
- אלקות) יראו גופא

ומסתיר. מעלים הוא עצמו הגשמי אבל הקב"ה, של ורצונו חכמתו בהגשמי מלובש שבנידוןֿדידן אלא
בחמור" פרה ד"המחליף בהלכה ההלכה15ולדוגמא: אבל יתברך, ורצונו חכמתו היא עצמה ההלכה הרי ,

ומסתירים. המעלימים גשמיים בענינים נתלבשה

בגלוי, אינו זה יחוד דתורה גליא בלימוד מכלֿמקום, חד", וחיוהי ד"איהו היחוד בזה שיש שאף ונמצא,
המעלים. בדבר נתלבש שהרי

כשלומדים -מהֿשאיןֿכן הבורא) גדלות עם קשורה (שהיא האדם ונפש הבורא, גדלות הספירות, אודות
בגלוי. הוא היחוד אזי ומסתיר, המעלים דבר כאן שאין כיון הרי

דתורה. שבגליא מהיחוד יותר בשלימות הוא התורה שבפנימיות היחוד - גופא שבתורה ונמצא,

:שבחנוכה השמן בענין נוסף ביאור וזהו
אומרים שאנו כפי בכלל, התורה ענין על אמנם היתה היוונים גופא16גזירת בתורה אבל תורתך", "להשכיחם

כידוע השמן, ענין שהוא התורה, פנימיות על הגזירה עיקר היה יין17- מים, לחם, בשמות נקראת שהתורה
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ע"ב.11) ריש קסא, זח"ב
וש"נ.12) .(98 ע' (לעיל ס"ו שמח"ת יום שיחת גם ראה
א).13) קנח, (תניא בפע"ח מ"ש להבין ד"ה
ה.14) מ, ישעי'

(במשנה).15) רע"א ק, ב"מ
הנסים".16) "ועל בנוסח
יתות"ל)17) (לתלמידי תשי"ד דחנוכה ה' נר מוצאי שיחת ראה

(לעיל ס"ה כסלו כ"ף שיחת וראה וש"נ. .(304 ע' ריש ח"י (תו"מ ס"ד
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שהוא שמן ובפרט התורה, פנימיות על מורים ושמן ויין דתורה, גליא על מורים ומים לחם - גופא ובזה ושמן,
דרזין". "רזין

הגלות, בחושך להלחם צורך כשהיה גדול": כהן של בחותמו חתום שהיה שמן של אחד "פך שמצאו וזהו
בתכלית הוא בה שהיחוד כיון פירוד, של לענין מקום אין שבה דוקא, התורה מפנימיות היה לזה הכח הרי

וכידוע העלם, של ענין בזה אין ואלקות, שמות ספירות, אודות בה שמדובר שכיון (וכנ"ל, שאין18השלימות
הגלות. חושך את להאיר כח נתינת היה זה ענין ודוקא עצם). על מעלים עצם

ד"משתשקע שהענין כיון - ביותר בהתפשטות התורה פנימיות נתגלתה האחרונים שבדורות הטעם וזהו
ביותר. נעשה החמה"

התורה פנימיות ללימוד זמן משך ויום יום בכל להקדיש ואחד אחד כל של והזכות מההכרח הענין19ולכן, -
הוי', אחדות בהם שיורגש כולו, היום כל על עניניו כל את יאיר וזה שלם, היותר באופן הוא שיחודו בתורה

בארץ" אחד "גוי ענין .20שזהו

ל"ז פרק בתניא הזקן אדמו"ר שכתב כמו הגאולה, כללות את וימהר יקרב זה שכל21וענין שעלֿידיֿזה ,
את - ועלֿידיֿזה נוגה, קליפת כללות את לברר יחד ישראל כל יצטרפו בעולם, חלקו את יברר ואחד אחד

למטה דידן, בעגלא גו'", יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה יקויים ואזי העולם, טפחים.כללות מעשרה

***

.למעשה ודיבור ממחשבה טפחים, מעשרה למטה להמשיכו כדי בגשמיות, אחיזה לו שתהיה צריך ענין כל
הוא" (ש"תורה ישראל מנהג עם האמור הענין את עתה אקשר חנוכה"22ולכן "מעות ליתן (23.

בזה: ענין ועוד

הפסוק בגמרא24על "מצינו רש"י מפרש חמורים", עשרה כזאת שלח שדעת25"ולאביו ישן יין לו ששלח
ובשל"ה הימנו". נוחה כמ"ש26זקנים ת"ל עולה ישן "יין שנה".27איתא ת"ל וגו' ישבו אשר ישראל בני ומושב

צדק' ה'צמח רד"ו28וכותב אם כי היו שלא ועוד, דגלות. שנה ת"ל לו שישלח דוחק זהו דעתי "לעניות :
שנה".

שהוא תורה למתן יזכו מצרים שעלֿידי דהיינו הקודש, 'שקל' גימטריא זהו ש"ת"ל צדק', ה'צמח מבאר ולכן
והיינו, תורה". במתן תורה של ליינה יזכה למצרים שירד שעלֿידי יוסף לו ורמז . . עילאה חכמה העליון קדש

ירדנו" ד"ירד הכפולה הירידה עלה"29שעלֿידי גם אעלך ד"אנכי הכפולה העליה כך אחר תהיה דהיינו30, ,
דקדושה. ההמשכות ("שקל") ת"ל שיומשכו

יעזור - "שקל" בשם גם הנקרא "דולר", של סכום עתה ומחלקים פרטית, בהשגחה הוא ענין שכל וכיון
דקדושה, ההמשכות ת"ל את להמשיך מכם ואחד אחד לכל השםֿיתברך

התורה, ופנימיות דתורה נגלה ובהתמדה בשקידה ללמוד עליו, שהוטל וכפי יכלתו, כפי יעשה אחד וכל
התפילה, עבודת - הוא ושרשו עיקרו שיסודו, בהידור, המצוות וקיום

כולו שהעולם עד בעולם, ובחלקו הבהמית ובנפש האלקית בנפש הקודש" "שקל את ימשיכו ועלֿידיֿזה
בימינו. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי להוי'", "קודש יהיה

חנוכה]. דמי - אחד שקל תלמיד לכל הקדושה בידו נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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וש"נ. .(255 ע' ריש
ועוד.18) מח. ע' תרנ"ז סה"מ
ע'19) (לעיל סנ"ב ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(165
ובכ"מ.20) רס"ט. אגה"ק תניא וראה ועוד. כג. ז, שמואלֿב
אֿב.21) מח,
יו"ד22) ברמ"א הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סשע"ו
אגרות23ֿ) לוי"צ לקוטי כסלו. כח זה) (דיום יום" "היום ראה

שנח. ע' קודש
כג.24) מה, (ויגש) פרשתנו
ב.25) טז, מגילה
א.26) קנו, פסחים מסכת
מ.27) יב, בא
רע"א.28) תתקפט, ה) (כרך פרשתנו אוה"ת
כ.29) מג, מקץ
ובכ"מ.30) שמות. ר"פ תו"א וראה ד. מו, פרשתנו

   

הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒ Ì"Ó‰ ˙ÙÒÂ‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰
נר לפניו "היה הרמב"ם: אומר חנוכה הלכות בסוף

חנוכה ונר קודם,1ביתו ביתו נר היום, וקידוש ביתו נר או

בין שלום לעשות נמחק השם שהרי ביתו, שלום משום

גדול לאשתו. לעשות2איש ניתנה התורה שכל השלום
נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה שנאמר: בעולם, שלום

שלום".

שבת במסכת הוא זו להלכה רק3המקור נאמר שם אך ,

מדוע להבין: יש ביתו". שלום משום עדיף ביתו ש"נר

לעשות נמחק השם "שהרי ההוכחה את הרמב"ם מוסיף
?4שלום..."

"שהרי ההוכחה שלאחר לכך הסבר, דרוש במיוחד
חדש ענין הרמב"ם מוסיף שכל5השם..." השלום "גדול ,

ניתנה..." ?!6התורה

השלום..." "גדול לתוספת שהסיבה לומר ביותר [דחוק
טוב בדבר לסיים כדי "לעשות7היא של הענין גם כי ,

נאמר אם ואף טוב; דבר הוא לאשתו" איש בין שלום
יכול הרי טוב, דבר זה אין נמחק" "השם של הענין שמפני

קודם ביתו "שלום ולאמר הסדר, את לשנות הרמב"ם היה

קודם", ביתו נר ועלֿכן שלום... לעשות נמחק השם שהרי
וכדומה).

.
‰ÁÎÂ‰‰Â ‰ÎÏ‰‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

להבין: יש לכך בנוסף

מתכוון בפשטות הנראה כפי עצמה: ההוכחה את א)
שלום..." לעשות נמחק השם "שהרי באומרו הרמב"ם
ענין אפילו דוחה שהוא השלום, של מעלתו את להוכיח

ביותר דוחהחמור ביתו שנר ודאי כך ואם השם, כמחיקת ,
לראיה: דומה הנידון אין לכאורה, אבל חנוכה. נר את
מדובר סוטה, לגבי לאשתו, איש בין שלום עשיית בענין
קיום עצם על שמשפיע "שלום" – לבעלה אשה התרת על

ביניהם" שרויה ו"שכינה המשפחה המזבח8חיי מניעת ,
דמעות מן–9מלהוריד יותר חשוב הוא ולפיכך –

השלום הוא כך לא אך השם. מחיקת של החומרה
או בעץ יכשל "שלא רק המונע ביתו, נר שעלֿידי

בחושך"10באבן" לישב מצטערים ביתו ש"בני מפני או ,11,
ששלום ההוכחה, אפוא אחרת,ומהי מצוה ידחה

חנוכה? נר של ניסא פרסומי

הגמרא, לשון את הרמב"ם מקצר עצמה בהלכה ב)
ונר ביתו "נר חלקים שני ישנם בגמרא (א) אותה: ומשנה
וקידוש ביתו נר ביתו, שלום משום עדיף ביתו נר – חנוכה

ביתו" שלום משום עדיף ביתו נר – והרמב"ם12היום ,
ביתו.13יחדכוללם "נר נאמר בגמרא והרמב"ם(ב) ,"

ביתו "נר ואומר ."14משנה
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זו1) בשנה ד)שבת – ביתו ו(נר חנוכה ד(נר) המיוחדת מהשייכות להעיר
הם: והימים הנ"ל); דין פעמיים שייך –) בחנוכה – שבתות דב' – (תש"מ)
השמן), פך אז (שמצאו ראשון ביום הי' הנס שעיקר החנוכה, ימי התחלת א)
פמ"ב. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה (שערי ראשון ביום כלולים חנוכה ימי שכל
ימי א) יב, ברכות (ראה וחותם סיום ב) ובמילא פי"ז). נרי אתה כי ד"ה
ע' ח"י לקו"ש (ראה הימים כל שלימות השמיני, יום הנס, שלימות החנוכה,

(תשד"מ)). חנוכה זאת חכ"ה שם. בהערות 318
ואילך.2) 349 ע' ח"ח לקו"ש ראה – אלו הרמב"ם דברי מקור
דחנוכה3) הסוגיא דכל לשבת דחנוכה השייכות מודגשת בזה וגם ב. כג,

פתילות שם במשנה המדובר אגב רק לכאורה שבאה (אף שבת במס' היא
בשבת). בהן שמדליקין ושמנים

בתחלתן וסופן בסופן תחלתן דנעוץ מ"ז) פ"א יצירה (ס' ממחז"ל ולהעיר
וראה חנוכה. הל' – וסופו שבת, הל' – תחלתו דהרמב"ם: זמנים ס' והרי –

בפנים. לקמן
לראי'4) הרמב"ם הוצרך ולמה לי", פשיטא רבא "אמר שבגמ' ובפרט

והוכחה.
ברמב"ם5) נוסחאות שנויי בילקוט (הובא הרמב"ם מכת"י שבא' להעיר

בפ"ע. הלכה – היא כו'" השלום "גדול פרענקל) מהדורת
בענין6) – החזקה" "יד ספרי די"ד ספר כל לסיים הרמב"ם שדרך אלא

וכו'. הלב בכוונת התלוי וכללי, יסודי
ההלכות7) לסיים מקפיד אינו הרמב"ם ש(כנראה) העיקר על נוסף

שיחת וראה ועוד). שברמב"ם. נשים ס' סיום (ראה טוב בדבר דוקא שבספרו
תשד"מ. מקץ ש"פ

א.8) יז, סוטה
גיטין.9) סוף

ועד"ז10) כו'). יכשל שלא משום אלא (אינו סרצ"ד שם שבת מרדכי
סקי"גֿיד. סרס"ג במג"א להלכה הובא הדלקת). (ד"ה ב כה, שם בפרש"י

קודם. שבת דנר כטעם בכהנ"ל זה הובא לא אבל רס"ג. ר"ס אדה"ז שו"ע
קודם).11) ביתו דנר (בהטעם שם ר"ן ביתו, שלום ד"ה ב כג, שם פרש"י

שבת דנר (בהטעם ס"ד סרס"ג אדה"ז בשו"ע ועד"ז תרע"ח. ר"ס במג"א הובא
היום). לקידוש קודם

בסוף12) אחת פעם נאמר בית שלום משום דהטעם ס"ג שם בטושו"ע וגם
ברמב"ם. משא"כ בבות, בב' הוא קודם שבת דנר הדין הרי הענין,

שם.13) שבת בר"ח הוא ועד"ז
שיקדים14) (רק) שהכוונה לטעות אפשר ("קודם") זה דבלשון ובפרט

(סק"א)). סק"ג סתרע"ח* זוטא) (ואליהו א"ר (ראה שניהם לו בשיש להדליקם
ברמב"ם (אבל כו'" לקנות משגת ידו אין "ואם שמקדים שם בטושו"ע משא"כ

.(33 הערה לקמן וראה כו'". לו שאין "הרי לפנ"ז בהלכה כ'
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒ Ì"Ó‰ ˙ÙÒÂ‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰
נר לפניו "היה הרמב"ם: אומר חנוכה הלכות בסוף

חנוכה ונר קודם,1ביתו ביתו נר היום, וקידוש ביתו נר או

בין שלום לעשות נמחק השם שהרי ביתו, שלום משום

גדול לאשתו. לעשות2איש ניתנה התורה שכל השלום
נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה שנאמר: בעולם, שלום

שלום".

שבת במסכת הוא זו להלכה רק3המקור נאמר שם אך ,

מדוע להבין: יש ביתו". שלום משום עדיף ביתו ש"נר

לעשות נמחק השם "שהרי ההוכחה את הרמב"ם מוסיף
?4שלום..."

"שהרי ההוכחה שלאחר לכך הסבר, דרוש במיוחד
חדש ענין הרמב"ם מוסיף שכל5השם..." השלום "גדול ,

ניתנה..." ?!6התורה

השלום..." "גדול לתוספת שהסיבה לומר ביותר [דחוק
טוב בדבר לסיים כדי "לעשות7היא של הענין גם כי ,

נאמר אם ואף טוב; דבר הוא לאשתו" איש בין שלום
יכול הרי טוב, דבר זה אין נמחק" "השם של הענין שמפני

קודם ביתו "שלום ולאמר הסדר, את לשנות הרמב"ם היה

קודם", ביתו נר ועלֿכן שלום... לעשות נמחק השם שהרי
וכדומה).

.
‰ÁÎÂ‰‰Â ‰ÎÏ‰‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

להבין: יש לכך בנוסף

מתכוון בפשטות הנראה כפי עצמה: ההוכחה את א)
שלום..." לעשות נמחק השם "שהרי באומרו הרמב"ם
ענין אפילו דוחה שהוא השלום, של מעלתו את להוכיח

ביותר דוחהחמור ביתו שנר ודאי כך ואם השם, כמחיקת ,
לראיה: דומה הנידון אין לכאורה, אבל חנוכה. נר את
מדובר סוטה, לגבי לאשתו, איש בין שלום עשיית בענין
קיום עצם על שמשפיע "שלום" – לבעלה אשה התרת על

ביניהם" שרויה ו"שכינה המשפחה המזבח8חיי מניעת ,
דמעות מן–9מלהוריד יותר חשוב הוא ולפיכך –

השלום הוא כך לא אך השם. מחיקת של החומרה
או בעץ יכשל "שלא רק המונע ביתו, נר שעלֿידי

בחושך"10באבן" לישב מצטערים ביתו ש"בני מפני או ,11,
ששלום ההוכחה, אפוא אחרת,ומהי מצוה ידחה

חנוכה? נר של ניסא פרסומי

הגמרא, לשון את הרמב"ם מקצר עצמה בהלכה ב)
ונר ביתו "נר חלקים שני ישנם בגמרא (א) אותה: ומשנה
וקידוש ביתו נר ביתו, שלום משום עדיף ביתו נר – חנוכה

ביתו" שלום משום עדיף ביתו נר – והרמב"ם12היום ,
ביתו.13יחדכוללם "נר נאמר בגמרא והרמב"ם(ב) ,"

ביתו "נר ואומר ."14משנה
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זו1) בשנה ד)שבת – ביתו ו(נר חנוכה ד(נר) המיוחדת מהשייכות להעיר
הם: והימים הנ"ל); דין פעמיים שייך –) בחנוכה – שבתות דב' – (תש"מ)
השמן), פך אז (שמצאו ראשון ביום הי' הנס שעיקר החנוכה, ימי התחלת א)
פמ"ב. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה (שערי ראשון ביום כלולים חנוכה ימי שכל
ימי א) יב, ברכות (ראה וחותם סיום ב) ובמילא פי"ז). נרי אתה כי ד"ה
ע' ח"י לקו"ש (ראה הימים כל שלימות השמיני, יום הנס, שלימות החנוכה,

(תשד"מ)). חנוכה זאת חכ"ה שם. בהערות 318
ואילך.2) 349 ע' ח"ח לקו"ש ראה – אלו הרמב"ם דברי מקור
דחנוכה3) הסוגיא דכל לשבת דחנוכה השייכות מודגשת בזה וגם ב. כג,

פתילות שם במשנה המדובר אגב רק לכאורה שבאה (אף שבת במס' היא
בשבת). בהן שמדליקין ושמנים

בתחלתן וסופן בסופן תחלתן דנעוץ מ"ז) פ"א יצירה (ס' ממחז"ל ולהעיר
וראה חנוכה. הל' – וסופו שבת, הל' – תחלתו דהרמב"ם: זמנים ס' והרי –

בפנים. לקמן
לראי'4) הרמב"ם הוצרך ולמה לי", פשיטא רבא "אמר שבגמ' ובפרט

והוכחה.
ברמב"ם5) נוסחאות שנויי בילקוט (הובא הרמב"ם מכת"י שבא' להעיר

בפ"ע. הלכה – היא כו'" השלום "גדול פרענקל) מהדורת
בענין6) – החזקה" "יד ספרי די"ד ספר כל לסיים הרמב"ם שדרך אלא

וכו'. הלב בכוונת התלוי וכללי, יסודי
ההלכות7) לסיים מקפיד אינו הרמב"ם ש(כנראה) העיקר על נוסף

שיחת וראה ועוד). שברמב"ם. נשים ס' סיום (ראה טוב בדבר דוקא שבספרו
תשד"מ. מקץ ש"פ

א.8) יז, סוטה
גיטין.9) סוף

ועד"ז10) כו'). יכשל שלא משום אלא (אינו סרצ"ד שם שבת מרדכי
סקי"גֿיד. סרס"ג במג"א להלכה הובא הדלקת). (ד"ה ב כה, שם בפרש"י

קודם. שבת דנר כטעם בכהנ"ל זה הובא לא אבל רס"ג. ר"ס אדה"ז שו"ע
קודם).11) ביתו דנר (בהטעם שם ר"ן ביתו, שלום ד"ה ב כג, שם פרש"י

שבת דנר (בהטעם ס"ד סרס"ג אדה"ז בשו"ע ועד"ז תרע"ח. ר"ס במג"א הובא
היום). לקידוש קודם

בסוף12) אחת פעם נאמר בית שלום משום דהטעם ס"ג שם בטושו"ע וגם
ברמב"ם. משא"כ בבות, בב' הוא קודם שבת דנר הדין הרי הענין,

שם.13) שבת בר"ח הוא ועד"ז
שיקדים14) (רק) שהכוונה לטעות אפשר ("קודם") זה דבלשון ובפרט

(סק"א)). סק"ג סתרע"ח* זוטא) (ואליהו א"ר (ראה שניהם לו בשיש להדליקם
ברמב"ם (אבל כו'" לקנות משגת ידו אין "ואם שמקדים שם בטושו"ע משא"כ

.(33 הערה לקמן וראה כו'". לו שאין "הרי לפנ"ז בהלכה כ'

                    



כ 
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ההלכות מיקום שגם ידוע, להקדים: יש זאת להבין כדי
הוא מדוע השאלה, ונשאלת מדויק. הוא הרמב"ם עלֿידי
בהלכות חנוכה, לנר ביתו נר קדימת על ההלכה את קבע

שבת בהלכות ולא ?15חנוכה,

לשבת אלא שבת, לכל הקשורה הלכה זאת אין אמנם,
שנר הוכרע, זו בהלכה אבל בלבד, חשובחנוכה שבת

בהלכות לכאורה, להיכתב, צריך היה זה ודבר יותר,
.16שבת

ביתו "נר השניה ההלכה לאור מתחזקת זו תמיהה
אלא חנוכה, להלכות קשר כלל לה שאין היום", וקידוש
אגב, בדרך רק כאן מובאת והיא בלבד, שבת להלכות
אלה הלכות ששתי יותר, וסביר – הראשונה להלכה בסמוך

חנוכה. בהלכות ולא שבת, בהלכות תיכתבנה

ב"טור" ערוךואכן, של17ובשולחן ההלכה כתובה
בהלכות הן המקומות, בשני חנוכה לנר שבת נר קדימת

חנוכ18שבת בהלכות .19הוהן

אותה לכתוב הרמב"ם של דרכו שאין נאמר, אם אף
הרמב"ם בכללי שמוצאים כשם פעמיים, שדרכו20הלכה ,

סותם אחר ובמקום אחד, במקום דבריו "לפרש היא
אחר במקום כבר שכתב מה על "סומך... הוא כי דבריו",
כלל קיים אין ערוך ושולחן ב"טור" ואילו לזה"; הקודם

כזה,

"שולחן לומר: ניתן זה הבדל סיבת הוא(על "
בשעת לדעת כדי "ערוכים", דינים – כיצדכשמו

פעמיים,יש יכתבו מסויימים שדינים ייתכן ולכן ,
נר לקנות משגת ידו שאין למקרה ההלכה כי כבעניננו,
והן לשבת הן בפועל למעשה קשורה חנוכה ונר שבת

לחנוכה;

הוא, הרמב"ם של החזקה" "היד בספר זאת, לעומת
שבעלֿפה לתורה מקבץ זה "חיבור בהקדמתו, כנכתב
קורא ואחרֿכך תחילה שבכתב בתורה קורא שאדם כולה...

לקרותבזה צריך ואינו כולה, שבעלֿפה תורה ממנו
היא שמטרתו ביניהם...", אחר התורה,ספר דיני את

לשנותה), טעם אין – ידועה כבר מסויימת הלכה ְוכאשר

במקום דבריו ש"מפרש לומר, אפשר אי בעניננו הרי
להיות צריך היה אחד" ה"מקום כי כך, על וסומך אחד"
במיוחד חנוכה, הלכות לפני המופיעות שבת, בהלכות

כדלעיל. שבת, נר על היא זו בהלכה ההדגשה כאשר

.„
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אומר שבת נר הדלקת חובת לגבי הוא: לכך ההסבר
שבת" עונג "בכלל שהיא שבת בהלכות 21הרמב"ם

שבת" שלום22ו"לכבוד בגלל שזה שם מציין הוא אין אך .
ביתו23בית ש"בני מפני או באבן" או בעץ יכשל ("שלא

בחושך"). לישב מצטערים

סובר הרמב"ם אם מאד: הדבר תמוה ולכאורה
ביתו", "שלום הוא שבת נר של שענינו חנוכה), (בהלכות

זאת לציין צריך היה הוא בהלכות?

הרמב"ם,מכך שלפי שבתמובן, נר של
בית שלום מפני ועונג,24נובע כבוד מפני ולמרות.25אלא
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(15– הענינים פנימיות ע"פ חנוכה) בהל' שכתבו (וזה הרמב"ם דברי ביאור
ועוד. תשל"ה. חנוכה שבת שיחת ואילך. 65 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש גם ראה

וי"ל16) שבת. בהל' הביאו שלא אדה"ז לשו"ע בנוגע להקשות יש עד"ז
אדה"ז). בשו"ע (שאינן חנוכה בהל' שמקומו שדעתו

בלבוש.17) וכ"ה
ס"ג.18) סרס"ג
סתרע"ח.19)
ו'.20) אות כו' הרמב"ם כללי מלאכי יד
שם.21) רפ"ה
שם.22) ה"ה פ"ל
מצד23) הוא ביתו" "שלום במ"ש הרמב"ם שכוונת לומר גדול ודוחק

מפרישה ולהעיר רסג. ר"ס או"ח לבוש (ראה שבת בהל' שכ' שבת" "עונג ענין
לפרשו. הו"ל אז כי סק"ב) שם

שבת24) נר הלכות בריש בפירוש ומדגיש שכותב אדה"ז לדעת משא"כ
שם וראה כו'". יכשל שלא בית שלום משום כו' חכמים "תיקנו רסג) (ר"ס

ט. סעיף

(25– שם בשו"ע אדה"ז לדעת משא"כ וכבוד, עונג גופא שענינם והיינו
(כדעת דהסעודה* בהעונג פרט דהיינו דאכו"ש, העונג לשלימות גורם רק הוא
בדיני רמב בר"ס הביאו לא דלכן וי"ל ב). כה, שבת – הדלקת ד"ה התוס'
בלקו"ש נדפס – בהערה תשל"ו וחנוכה עש"ק מכתב בכ"ז (ראה שבת עונג

.(528 ע' חט"ו
נר חנוכה ונר ביתו "נר גופא זו מגמרא כן מוכח אדה"ז שלדעת וי"ל
ועונג. כבוד בזה שיש לפי קאמר ולא ביתו", שלום משום עדיף ביתו
כי חנוכה, נר לדחות כדי בו אין לבד זה משום כי הוכחה זה אין ולהרמב"ם
פ"ד שם (ראה הנרות נס זכרון מלבד פרטים כמה יש חנוכה בנר גם לשיטתו
ולקמן ה"ג פ"ג שם לרמב"ם – צפע"נ וראה לנו". שעשה הנסים "על הי"ב

בפנים).
הקביעות שכל כו') כהשו"ע פוסק – (שבפשטות אדה"ז לשיטת משא"כ
ס"ל ולא חנוכה. דנר ניסא הפרסומא זה ורק דנרות הנס מצד היא דחנוכה
שלכן המלחמה ונס נצחון מצד גם הוא דחנוכה שהקביעות הרמב"ם כדעת

ימי חכמים.. דהרמב"ם"התקינו (ומקורו שלנו בגמרא נאמר לא כי כו'"
ואכ"מ. ואילך. 142 ע' ח"י לקו"ש ראה – חנוכה) ממדרש הוא בזה

                           
                          

                        

 

בית, שלום ענין גם מתבצע שבת נר שבאמצעות
למצוה .26הטעם

משום עדיף ביתו "נר ההלכה על קושי מתעורר זה לפי
של העיקרי ענינה אינו ביתו" "שלום הרי – ביתו" שלום

זו? מצוה

בהלכות זו הלכה בקובעו הרמב"ם עונה זה קושי על
 בהלכותשהרי" ההוכחה את ובהוסיפו ,

ביתו ש"נר שההלכה מחדש, הוא בכך נמחק...": השם
שבו שבת, נר בחובת פרט איננה ביתו" שלום משום קודם
של הענין כאמור, (שהרי, חנוכה נר פני על עדיפותו ניכרת

ביתו שבתשלום נר במצות נובע27עיקר אלא ,(
השלום השלום,מחשיבות ענין בגלל מצוה ודחיית ;

השלוםאינה הענין שעלֿידי אלא המצוה,
זו מצוה .28מעין

גם נובע ביתו" שלום משום קודם ביתו "נר ובעניננו:
(ש)ניתנה התורה "כל של חלק שהוא החנוכה, מענין
בהלכות זו הלכה הרמב"ם קבע ולכן שלום". לעשות
חנוכה, נר הדלקת ביטול איננו שזה להבהיר כדי חנוכה,

חנוכה. של הענין מחייב שכך אלא

נמחק ש"השם מכך הוכחה הרמב"ם מביא זה לענין
חשוב הוא השלום ענין לאשתו": איש בין שלום לעשות
השם מחיקת של החמור שהאיסור בלבד זו שלא כך, כל

אלא מפניו, נדחה כדי השם את
מצות לאשתו. איש בין שלום עשיית למען – למחקו

בכלכתיבת באמצעות מתגלה
איש בין שלום מושג כך שעלֿידי מפני "מחיקתו",

לאשתו.

ביתו "נר הכותב הרמב"ם, בלשון הדיוק יובן זה לפי
ביתו "נר – הגמרא מלשון בשונה ,"מן :"

עדיפה שבת) (נר זו שמצוה להסיק, ניתן "עדיף" הביטוי

היא ולכן חנוכה) (נר האחרת פני האחרתעל ;29את

"עדיף" הביטוי שמשמעות מדייק הרמב"ם אבל

לומר, הגמרא מתכוונת זו בהלכה "קודם": – היא בעניננו
קודם ביתו נר זה, במקרה המעשית, בהדלקה .30שרק

.‰
ÌÂÏ˘ Y ‰ÂˆÓ ÏÎ ˙ËÓ

הכוונהכדי אין "שלום", על מדובר שכאשר להסביר,

שהמשמעות אלא האחרת, מפני נדחית אחת שמצוה לכך
הרמב"ם ממשיך האחרת, למצוה גם מתאימים והתוכן

שלום לעשות ניתנה התורה שכל השלום "גדול ואומר

בעולם":

ש כיון הרי בעולם, שלום להשכין מטרתה –

להשכנת הקשורה במצוה מדובר שכאשר מובן,
שהיא לומר אין ,או התורה, מן אחרת מצוה

באופן שלום המשכינה המצוה קיום באמצעות כי מדרבנן,
האחרת. המצוה בנתינת הכוונה מתממשת – מעשי

– הענינים שני את הרמב"ם כלל מדוע מובן, לפיכך

– היום קידוש פני ועל חנוכה נר פני על ביתו נר קדימות
כדי בגמרא, שמובא כפי שונים, חלקים בשני ולא יחדיו,

הלכה אותה אלא נפרדים, ציוויים שני אלה שאין להדגיש,
נתינת של הכללית המטרה היא ששלום כיון בדיוק:

הרי היום, וקידוש חנוכה נר כולל מצוותיה, וכל התורה

הצד לפניהם ביתו נר הקדמת את .31מחייב
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י"ל26) – וכבוד עונג מצד הוא שבת דנר שס"ל בזה הרמב"ם והסברת
כדלקמן מנוחה, – חיוב ענינו שעיקר השבת, תוכן כללות עם מתאים זה כי
הנר הדלקת נח): ר"פ (תנחומא מרז"ל כפשטות מפרש ולכן ס"ח. בפנים
הלשון כפשטות ה"ז ולפ"ז בשבת. הנר הדלקת זו עונג לשבת וקראת דכתיב

חובה". בשבת נר "הדלקת ב כה, בשבת
ומפרט27) מפרש ואינו (כבגמרא) ביתו" "נר הל' מש"כ יומתק ועפ"ז

שבת נר היותו מצד לא הוא קודם שזה הטעם כי – שבת" "נר (כבטושו"ע)
בית שלום ונעשה הבית את שמאיר ביתו, נר שהוא לפי כ"א ולכבוד), (לעונג

בפועל.
הל'28) (צפע"נ המצוה מן פטור במצוה דהעוסק הא מביאור להעיר

המשך – החסידות וע"ד בערכו). התוה"מ בכללי (הובא רע"ג לג, תרומות
ח"ב קונט' סה"מ – פ"ג ה'ש"ת המשרה לםרבה ד"ה תקכב. סח, ע' תרס"ו

שינון. וזה שינון זה (בסופה) ה"ב פ"א שבת בירוש' וצל"ע ב). תלה,
עדיף.29) שבת שנר איך שמאריך סתרע"ח שם בלבוש משמע וכן
לשונו30) לגבי זו בהלכה הרמב"ם לשון שינוי יומתק הנ"ל כל ע"פ

שמן לקנות מקדים חנוכה נר והדלקת היום קידוש "לפניו שלפנ"ז: י"ג בהלכה
מוטב סופרים מדברי ושניהם הואיל היום לקידוש היין על חנוכה נר להדליק

– הנס" זכרון בו שיש חנוכה נר להקדים
ודוחה היום קידוש ממצות עדיף נ"ח הדלקת שמצות היא שם דהכוונה

לקידוש היין על כו' שמן לקנות "מקדים – לשונו באריכות (וכמודגש אותה
במצותם, ששווים (שאע"פ בזה היא היום קידוש על דנ"ח והעדיפות היום"),

הנס"; זכרון בו "יש נ"ח) מ"מ סופרים", מדברי ד"שניהם
כי – ביתו" שלום משום קודם ביתו "נר מקצר שלפנינו בהלכה משא"כ
שדוחה כ"כ שחמור ביתו, דנר והמצוה החיוב מצד אינו קודם" ביתו ש"נר זה
בפנים], כנ"ל ביתו, דנר המצוה גדר אינו ביתו" "שלום [שהרי דנ"ח המצוה
בכלל). השלום (מעלת ביתו" שב"נר ביתו" ד"שלום המציאות מצד אם כי
המצוה וגדר החיוב נוגע אין כאן כי – מד"ס" ד"שניהם כתב לא א) ולכן:

היום". לקידוש "קודם ולא סתם, "קודם" כותב ב) ביתו. דנר
מוטב כו' לקנות "מקדים נקט יג דבהלכה השינוי, ג"כ יומתק ועפ"ז

האדם שעל (היינו, כו'" נ"ח ביתולהקדים "נר נקט כאן ואילו נ"ח), להקדים
החיוב מצד היא יג בהלכה הקדימה כי – ביתו") נר "מקדים – (לא קודם"
דשלום המציאות מצד היא הקדימה כאן משא"כ דנ"ח; האדם) (שעל והמצוה

ביתו). דנר (החפצא ביתו בנר שישנה ביתו
ביתו31) נר היום וקידוש ביתו ד"נר הדין דגם במילא מובן גם ומזה

שבת והל' דנר) (ומצות הגדר מצד אי"ז כי שבת, בהל' מקומה אין קודם"
בפנים לקמן ראה – דוקא חנוכה להל' ושייכותו בית. דשלום הגדר מצד כ"א

ס"ח.
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בית, שלום ענין גם מתבצע שבת נר שבאמצעות
למצוה .26הטעם

משום עדיף ביתו "נר ההלכה על קושי מתעורר זה לפי
של העיקרי ענינה אינו ביתו" "שלום הרי – ביתו" שלום

זו? מצוה

בהלכות זו הלכה בקובעו הרמב"ם עונה זה קושי על
 בהלכותשהרי" ההוכחה את ובהוסיפו ,

ביתו ש"נר שההלכה מחדש, הוא בכך נמחק...": השם
שבו שבת, נר בחובת פרט איננה ביתו" שלום משום קודם
של הענין כאמור, (שהרי, חנוכה נר פני על עדיפותו ניכרת

ביתו שבתשלום נר במצות נובע27עיקר אלא ,(
השלום השלום,מחשיבות ענין בגלל מצוה ודחיית ;

השלוםאינה הענין שעלֿידי אלא המצוה,
זו מצוה .28מעין

גם נובע ביתו" שלום משום קודם ביתו "נר ובעניננו:
(ש)ניתנה התורה "כל של חלק שהוא החנוכה, מענין
בהלכות זו הלכה הרמב"ם קבע ולכן שלום". לעשות
חנוכה, נר הדלקת ביטול איננו שזה להבהיר כדי חנוכה,

חנוכה. של הענין מחייב שכך אלא

נמחק ש"השם מכך הוכחה הרמב"ם מביא זה לענין
חשוב הוא השלום ענין לאשתו": איש בין שלום לעשות
השם מחיקת של החמור שהאיסור בלבד זו שלא כך, כל

אלא מפניו, נדחה כדי השם את
מצות לאשתו. איש בין שלום עשיית למען – למחקו

בכלכתיבת באמצעות מתגלה
איש בין שלום מושג כך שעלֿידי מפני "מחיקתו",

לאשתו.

ביתו "נר הכותב הרמב"ם, בלשון הדיוק יובן זה לפי
ביתו "נר – הגמרא מלשון בשונה ,"מן :"

עדיפה שבת) (נר זו שמצוה להסיק, ניתן "עדיף" הביטוי

היא ולכן חנוכה) (נר האחרת פני האחרתעל ;29את

"עדיף" הביטוי שמשמעות מדייק הרמב"ם אבל

לומר, הגמרא מתכוונת זו בהלכה "קודם": – היא בעניננו
קודם ביתו נר זה, במקרה המעשית, בהדלקה .30שרק
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הכוונהכדי אין "שלום", על מדובר שכאשר להסביר,

שהמשמעות אלא האחרת, מפני נדחית אחת שמצוה לכך
הרמב"ם ממשיך האחרת, למצוה גם מתאימים והתוכן

שלום לעשות ניתנה התורה שכל השלום "גדול ואומר

בעולם":

ש כיון הרי בעולם, שלום להשכין מטרתה –

להשכנת הקשורה במצוה מדובר שכאשר מובן,
שהיא לומר אין ,או התורה, מן אחרת מצוה

באופן שלום המשכינה המצוה קיום באמצעות כי מדרבנן,
האחרת. המצוה בנתינת הכוונה מתממשת – מעשי

– הענינים שני את הרמב"ם כלל מדוע מובן, לפיכך

– היום קידוש פני ועל חנוכה נר פני על ביתו נר קדימות
כדי בגמרא, שמובא כפי שונים, חלקים בשני ולא יחדיו,

הלכה אותה אלא נפרדים, ציוויים שני אלה שאין להדגיש,
נתינת של הכללית המטרה היא ששלום כיון בדיוק:

הרי היום, וקידוש חנוכה נר כולל מצוותיה, וכל התורה

הצד לפניהם ביתו נר הקדמת את .31מחייב
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י"ל26) – וכבוד עונג מצד הוא שבת דנר שס"ל בזה הרמב"ם והסברת
כדלקמן מנוחה, – חיוב ענינו שעיקר השבת, תוכן כללות עם מתאים זה כי
הנר הדלקת נח): ר"פ (תנחומא מרז"ל כפשטות מפרש ולכן ס"ח. בפנים
הלשון כפשטות ה"ז ולפ"ז בשבת. הנר הדלקת זו עונג לשבת וקראת דכתיב

חובה". בשבת נר "הדלקת ב כה, בשבת
ומפרט27) מפרש ואינו (כבגמרא) ביתו" "נר הל' מש"כ יומתק ועפ"ז

שבת נר היותו מצד לא הוא קודם שזה הטעם כי – שבת" "נר (כבטושו"ע)
בית שלום ונעשה הבית את שמאיר ביתו, נר שהוא לפי כ"א ולכבוד), (לעונג

בפועל.
הל'28) (צפע"נ המצוה מן פטור במצוה דהעוסק הא מביאור להעיר

המשך – החסידות וע"ד בערכו). התוה"מ בכללי (הובא רע"ג לג, תרומות
ח"ב קונט' סה"מ – פ"ג ה'ש"ת המשרה לםרבה ד"ה תקכב. סח, ע' תרס"ו

שינון. וזה שינון זה (בסופה) ה"ב פ"א שבת בירוש' וצל"ע ב). תלה,
עדיף.29) שבת שנר איך שמאריך סתרע"ח שם בלבוש משמע וכן
לשונו30) לגבי זו בהלכה הרמב"ם לשון שינוי יומתק הנ"ל כל ע"פ

שמן לקנות מקדים חנוכה נר והדלקת היום קידוש "לפניו שלפנ"ז: י"ג בהלכה
מוטב סופרים מדברי ושניהם הואיל היום לקידוש היין על חנוכה נר להדליק

– הנס" זכרון בו שיש חנוכה נר להקדים
ודוחה היום קידוש ממצות עדיף נ"ח הדלקת שמצות היא שם דהכוונה

לקידוש היין על כו' שמן לקנות "מקדים – לשונו באריכות (וכמודגש אותה
במצותם, ששווים (שאע"פ בזה היא היום קידוש על דנ"ח והעדיפות היום"),

הנס"; זכרון בו "יש נ"ח) מ"מ סופרים", מדברי ד"שניהם
כי – ביתו" שלום משום קודם ביתו "נר מקצר שלפנינו בהלכה משא"כ
שדוחה כ"כ שחמור ביתו, דנר והמצוה החיוב מצד אינו קודם" ביתו ש"נר זה
בפנים], כנ"ל ביתו, דנר המצוה גדר אינו ביתו" "שלום [שהרי דנ"ח המצוה
בכלל). השלום (מעלת ביתו" שב"נר ביתו" ד"שלום המציאות מצד אם כי
המצוה וגדר החיוב נוגע אין כאן כי – מד"ס" ד"שניהם כתב לא א) ולכן:

היום". לקידוש "קודם ולא סתם, "קודם" כותב ב) ביתו. דנר
מוטב כו' לקנות "מקדים נקט יג דבהלכה השינוי, ג"כ יומתק ועפ"ז

האדם שעל (היינו, כו'" נ"ח ביתולהקדים "נר נקט כאן ואילו נ"ח), להקדים
החיוב מצד היא יג בהלכה הקדימה כי – ביתו") נר "מקדים – (לא קודם"
דשלום המציאות מצד היא הקדימה כאן משא"כ דנ"ח; האדם) (שעל והמצוה

ביתו). דנר (החפצא ביתו בנר שישנה ביתו
ביתו31) נר היום וקידוש ביתו ד"נר הדין דגם במילא מובן גם ומזה

שבת והל' דנר) (ומצות הגדר מצד אי"ז כי שבת, בהל' מקומה אין קודם"
בפנים לקמן ראה – דוקא חנוכה להל' ושייכותו בית. דשלום הגדר מצד כ"א

ס"ח.
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של השלום חשיבות שבין הקשר את יותר להבין ניתן
"רק איננו החנוכה ענין כי חנוכה, הלכות לבין התורה"

שלום לעשות "ניתנה אשר התורה" "כל בתוך
ל" ממש קשור הוא אלא שמסבירבעולם", כפי התורה",

הסיבה אודות חנוכה הלכות בתחילת בהרחבה הרמב"ם
גזירות גזרו יון כשמלכות שני בבית חנוכה: ימי לקביעת
בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על
והושיעם... אבותינו אלקי עליהם שריחם עד ובמצוות...
ימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני

– והלל שמחה ימי האלו...

שבו, הפרטיות המצוות רק איננו החנוכה ענין כלומר,
מסויים, מאורע בעקבות שבאים והחגים, המצוות כבשאר

גזירות מפני ישועה היתה בחנוכה עלאלא שהוטלו
ובמצוות בתורה ההתעסקות ועל ישראל, ."דת"
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"נר ההלכה שבין הקשר נובע לעיל, האמור כל לפי
"כל של השלום מחשיבות רק חנוכה, להלכות קודם" ביתו

התורה", מ"כל חלק היא וחנוכה התורה",

את מרחיב שהרמב"ם מכך עניןאבל על הדיבור
חנוכה בהלכות דוקא השלום32השלום שלענין לומר, סביר

החנוכה למשמעות מיוחד קשר .33יש

התורה שעבודת ונאמר, נקדים אם יובן, זה קשר
ה' "אנכי א) כלליים: תחומים בשני מתבטאת והמצוות

לך יהיה "לא ב) חיובית. פעולה עשה, – אלקיםאלקיך..."
שלילית. פעולה תעשה, לא – אחרים"

 מצוות לבין עשה מצוות בין החלוקה זוהי ,

עשה" "קום כולן הן דרבנן מצוות שבע אבל תעשה. ,34לא
אחר במקום בהרחבה כמוסבר הרע, דחיית היא 35ותכליתן
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חנוכה לבין שבת בין הכללי ההבדל :36וזהו

מיד הרמב"ם כדברי חיובי, ענין בעיקרה היא שבת
מצות ממלאכה בשביעי "שביתה שבת: הלכות בתחילת
הלכות שרוב למרות תשבות". השביעי וביום שנאמר עשה
אבות ל"ט – לאֿתעשה מצוות של הסוג מן הן השבת
העיקרי תוכנה זאת, בכל וכדומה, בשבת האסורים מלאכה

החיובי הענין זאת37הוא שרואים כפי ומנוחה, שביתה של
חז"ל היה38במאמר שהעולם הבריאה, תחילת ,לגבי

מנוחה". באת שבת ו"באת

הרע, שלילת בעיקר הוא החנוכה ענין זאת, לעומת
הרמב"ם "גזרוכדברי חנוכה: הלכות בתחילת

בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו גזירות...
חשמונאי... בני וגברו ולחצום... –ובמצוות... "

– שלילי ומצוות.ענין לתורה הנוגדות הגזירות

והלל "שמחה היא מכך התוצאה יותר מאוחר רק
הסיבה אך חיובית, פעולה – הנרות..." בהן ומדליקין

הרע שלילת – היא .39העיקרית
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משמעו חנוכה: ונר ביתו נר לגבי גם מובן זה תלפי
עונג חיוב, – בכלל השבת כמשמעות היא שבת נר

בהלכות הרמב"ם כדברי הואוכדומה. שבת שנר
הוא שבת שנר כיוון למעשה, אבל, וכבוד, עונג

הרע לשלילת גם גורם הוא מאיר, מהיות40אור מונע הוא ,
"יכשל את ומונע בחושך", לישב "מצטערין ביתו בני
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וכיו"ב.32) דעות בהל' מקומה דלכאורה
בהל'33) דין הוא קודם ביתו שנר (בזה להלכה דנפק"מ י"ל לכאורה

ידלק או שבת, לנרות בשניהם ישתמש אם נרות לב' משגת ידו באם חנוכה):
דאז דחנוכה, ראשון בליל אינו שבת ליל כאשר (ובפרט חנוכה לנר אחד
ולכאורה ה"ג)). פ"ד שם (רמב"ם דמוסיפין פשוט" ה"מנהג יקיים לא בלאה"כ
נר דמצות דיחוי בגדר ואי"ז חנוכה בהל' דין הוא קודם ביתו דנר דזה מכיון
ביתו שלום (אורה) להוסיף שבת לנר ידליק השני שגם לומר, מקום חנוכה,
פסק (וכן נר ד"ה ב כג, שם שבת כפרש"י דלא הוא ולפ"ז וחדר), חדר (בכל
– ס"ד) סרס"ג (שם אדה"ז שו"ע תרע"ח. ור"ס סק"ט. רס"ג סי' שם במג"א

היום). לקידוש קודם שבת נר לענין
אלא לו שאין "הרי שם) ברמב"ם יג הלכה (בריש הלשון בפשטות, אבל
בהי"ד עמ"ש גם קאי אחד, נר עבור רק מעות לו שיש שפירושו אחת" פרוטה
השני להדליק צריך מזה יותר לו כשיש וא"כ כו'". חנוכה ונר ביתו "נר לענין

שם. לרמב"ם הרקח במעשה וכ"כ הנ"ל. כבמקומות חנוכה, לנר
הדלקת שיעור ובתוך עכ"פ יראוהו וכיו"ב ב"ב שגם – מהנפ"ק אחת וי"ל

נ"ח.

בסה"מ34) הערה וראה ב. יא, שה"ש ד. ו, פקודי לקו"ת ג. נב, תו"א ראה
רה. ע' ח"ג) קונטר' (בסה"מ ש"ת מברך מאי ובד"ה .50 ע' ת"ש

זו35) מצה ד"ה לפנ"ז. בהערה שנסמנו מברךמקומות מאי ד"ה תר"ם,
ועוד. פר"ת.

וחנוכה36) מדאורייתא הוא שבת (וענינו) מצות כפשוטו דגם להעיר
בפנים. כנ"ל הל"ת הוא דרבנן במצות תוכן עיקר בפרטיות והרי מדרבנן

דווינסק37) צפע"נ שו"ת וראה ד). (כא, רפכ"א שבת הל' צפע"נ ראה
ואילך. 71 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה סכ"ג. ח"ב

פ"י,38) ב"ר וראה ויכל. ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י
ט.

זמנים39) ספר ריש שברמב"ם בסופן תחלתן בנעוץ להוסיף יש עפ"ז
וכל עשה.. מצות ממלאכה בשביעי "שביתה הענינים בב' מתחיל וסיומו:
ביתו נר הענינים: בב' ומסיים ל"ת". על ועבר מ"ע ביטל מלאכה בו העושה

שלילה. – בית ושלום חיוב, – הנס זכרון חנוכה, ונר
(40.23 הערה דלעיל ופרישה מלבוש להעיר

 

להשתמש שאסור חנוכה, נר (לעומת באבן" או בעץ
).41לאורו

הנס" ולגלות "להראות היא פעולתו חנוכה, נר 42ואילו

להיזהר אדם "צריך ולכן חיובית, פעולה ניסא, פרסומא –

הנס להודיע כדי עלבה לו והודיה האֿל בשבח

לנו" שעשה מאידך43הניסים אבל ותוכן44, הסיבה
ביטול – הרע ושלילת מניעה היא לנס, שהביאו המאורעות

לעסוק אותם הניחו ולא גזירות... "גזרו אשר המנגדים

בני וגברו והצליח מידם ו"הושיעם ובמצוות" בתורה
של ענין ולמצוות, לתורה ההתנגדות הסרת – חשמונאי"

שלום.

הנרות באמצעות מתגלה זה ענין כדברי45(גם ,

בעת שאומרים וכפי לעיל, שהובאו הנרותהרמב"ם הדלקת

על מדליקין אנו הללו "הנרות –ועל הנסים ועל
"46.(

ונר ביתו "נר בדבר השאלה מתעוררת כאשר לפיכך,
נקבע היום", וקידוש ביתו נר או חנוכה", 

ביתו" ש"נר כיון קודם": ביתו ביתו"ש"נר ל"שלום מביא
מאשר יותר שלום ייגרם שבאמצעותו מובן, הרי בגשמיות,

חנוכה, של עצמה זו הלכה מצד ולכן חנוכה, נר באמצעות

ביתו". שלום משום – קודם ביתו ש"נר יוצא,

.È
ÌÂÏ˘ ˙Î˘‰ ‰Â˙‰ ˙ËÓ Y "˜ÁÓ Ì˘‰"

(שלילת שהשלום הוכחה, הרמב"ם מביא זה לענין
רק לא וקדושה) אור (תוספת החיוב עלֿפני מכריע הרע)
לעשות נמחק השם "שהרי התורה: בכל אלא בחנוכה,
ה', בשם ביותר הנעלה הדרגה לאשתו": איש בין שלום

העצם" "שם שהוא "הוי'", המפורש"47שם "שם ו"שם48,
הדרך49המיוחד" היא גשמי קלף על כתיבתו ואשר ,

השפע ל"המשכת" ביותר נכתבתהאלוקיהנעלית ,

להשכין כדי קדושתה, למרות למחקה, בכוונה מלכתחילה
הוספת – החיובית הפעולה מטרת לאשתו. איש בין שלום
כדי הרע, שלילת – השלום למען היא – בעולם קדושה

לאשתו. איש בין מחלוקת למנוע

"כלהרמב"ם כי השלום" ש"גדול ומסביר, ממשיך אף
לעשות ניתנה התורה לא התורה – "

כדי אלא בו, וקדושה אור להוסיף כדי רק הזה בעולם
וצריך מחלוקת, שיש במקום בעולם" שלום "לעשות

לבטלה;

ענינם אשר אלה כולל והמצוות, התורה" "כל כלומר,
מטרתן – וקדושה אור הוספת – חיובי הוא הגלוי

"לעשות היא העיקרית ההתנגדות את לבטל ,"
בעולם .50לקדושה

.‡È
ÌÏÂÚ˘ ˙Â˜Ï‡‰ ÈÂÏÈ‚ Y ‰Â˙‰

הוא: עמקות ביתר לכך ההסבר

יצירת אלא ההתנגדות, ביטול רק איננו האמיתי השלום
מציאות מלכתחילה תיתכן לא שבו .שלמצב

ואיננה נוגדת איננה האחר של שמציאותו הגילוי כלומר,
שונה.

ניתנה ש"התורה לכך הענינים בפנימיות והפירוש
בעולם" שלום של51לעשות האמיתית שמהותו הוא, ,

שאלקות בלבד זו לא אלקות. – תורה בעצם, היא, העולם
הזקן אדמו"ר שמסביר כפי ולקיומו, להתהוותו הגורם היא

באופן52בהרחבה רגע, בכל העולם את בורא שהקב"ה ,
הוא הנברא" "יש של מהותו שכל אלא ליש, מאין תמידי,

האמיתי" .53ה"יש

העלם (מלשון האור54העולם את מסתיר כשלעצמו (
עצמאית כמציאות ונראה אפשר55האלקי, אשר עד ,

להחיותו כדי ה' לדבר ח"ו זקוק הוא שאין בטעות לחשוב
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תרעח.41) וסי' שם, רסג סי' לבוש ראה ה"ו. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם
ה"ג.42) פ"ג שם רמב"ם
הי"ב.43) פ"ד שם רמב"ם
המעלות44) בהן יש דרבנן שמצות 35 בהערה שנסמנו במקומות ראה

ואילך. 224 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה ומל"ת. דמ"ע
אור45) המשכת (שהוא הענין: בפנימיות חנוכה דנר מהענין להעיר

טורא היינו רבים בחי' הרבים ברשות בחוץ להאיר נ"ח מצות שעיקר התורה)
(תו"א כו' והסתר העלם יהא שלא וקדושתו ה' אור יאיר שם שגם כו' דפרודי

שם. ח"ה לקו"ש וראה סע"ג). מב, מקץ
לחנוכה.46) לקו"ש מקץ, פ' מלכות" "דבר גם ראה
ועוד.47) ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס
ה"ב.48) פ"י התורה יסודי הל' רמב"ם א. לח, סוטה
(להר"י49) אורה שערי שם. פרדס בארוכה וראה א. ס, סנהדרין שם. סוטה

ועוד. נח. ס"פ תו"א ה. שער גיקטליא)
למטה50) תחתון שאין במדריגה "תחתון הוא מצ"ע העולם מציאות דהרי

וס"א קליפות מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין ממנו
דעשיית מובן וא"כ פל"ו). (תניא עוד" ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן
הקליפה, ושבירת ביטול ע"י כ"א האור, המשכת ע"י לא היא בתחתונים הדירה
23 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה העולם. וחושך ההעלם והסרת

.74 ע' חי"ב ואילך.
ואילך.51) 144 ע' חי"ז לקו"ש ראה
ואילך.52) פ"א והאמונה היחוד שער
החמה53) משתשקע מצותה ד"ה ג. מג, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז
תרע"ח.
שנה.54) ע' להצ"צ ביאוה"ז ד. לז, שלח לקו"ת
שם.55) מצותה ד"ה .50 הערה לעיל ראה
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להשתמש שאסור חנוכה, נר (לעומת באבן" או בעץ
).41לאורו

הנס" ולגלות "להראות היא פעולתו חנוכה, נר 42ואילו
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על מדליקין אנו הללו "הנרות –ועל הנסים ועל
"46.(

ונר ביתו "נר בדבר השאלה מתעוררת כאשר לפיכך,
נקבע היום", וקידוש ביתו נר או חנוכה", 

ביתו" ש"נר כיון קודם": ביתו ביתו"ש"נר ל"שלום מביא
מאשר יותר שלום ייגרם שבאמצעותו מובן, הרי בגשמיות,

חנוכה, של עצמה זו הלכה מצד ולכן חנוכה, נר באמצעות
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הדרך49המיוחד" היא גשמי קלף על כתיבתו ואשר ,

השפע ל"המשכת" ביותר נכתבתהאלוקיהנעלית ,

להשכין כדי קדושתה, למרות למחקה, בכוונה מלכתחילה
הוספת – החיובית הפעולה מטרת לאשתו. איש בין שלום
כדי הרע, שלילת – השלום למען היא – בעולם קדושה

לאשתו. איש בין מחלוקת למנוע

"כלהרמב"ם כי השלום" ש"גדול ומסביר, ממשיך אף
לעשות ניתנה התורה לא התורה – "

כדי אלא בו, וקדושה אור להוסיף כדי רק הזה בעולם
וצריך מחלוקת, שיש במקום בעולם" שלום "לעשות

לבטלה;
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מטרתן – וקדושה אור הוספת – חיובי הוא הגלוי
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יצירת אלא ההתנגדות, ביטול רק איננו האמיתי השלום
מציאות מלכתחילה תיתכן לא שבו .שלמצב

ואיננה נוגדת איננה האחר של שמציאותו הגילוי כלומר,
שונה.

ניתנה ש"התורה לכך הענינים בפנימיות והפירוש
בעולם" שלום של51לעשות האמיתית שמהותו הוא, ,

שאלקות בלבד זו לא אלקות. – תורה בעצם, היא, העולם
הזקן אדמו"ר שמסביר כפי ולקיומו, להתהוותו הגורם היא

באופן52בהרחבה רגע, בכל העולם את בורא שהקב"ה ,
הוא הנברא" "יש של מהותו שכל אלא ליש, מאין תמידי,

האמיתי" .53ה"יש

העלם (מלשון האור54העולם את מסתיר כשלעצמו (
עצמאית כמציאות ונראה אפשר55האלקי, אשר עד ,

להחיותו כדי ה' לדבר ח"ו זקוק הוא שאין בטעות לחשוב

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

תרעח.41) וסי' שם, רסג סי' לבוש ראה ה"ו. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם
ה"ג.42) פ"ג שם רמב"ם
הי"ב.43) פ"ד שם רמב"ם
המעלות44) בהן יש דרבנן שמצות 35 בהערה שנסמנו במקומות ראה

ואילך. 224 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה ומל"ת. דמ"ע
אור45) המשכת (שהוא הענין: בפנימיות חנוכה דנר מהענין להעיר

טורא היינו רבים בחי' הרבים ברשות בחוץ להאיר נ"ח מצות שעיקר התורה)
(תו"א כו' והסתר העלם יהא שלא וקדושתו ה' אור יאיר שם שגם כו' דפרודי

שם. ח"ה לקו"ש וראה סע"ג). מב, מקץ
לחנוכה.46) לקו"ש מקץ, פ' מלכות" "דבר גם ראה
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ועוד. נח. ס"פ תו"א ה. שער גיקטליא)
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וס"א קליפות מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין ממנו
דעשיית מובן וא"כ פל"ו). (תניא עוד" ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן
הקליפה, ושבירת ביטול ע"י כ"א האור, המשכת ע"י לא היא בתחתונים הדירה
23 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה העולם. וחושך ההעלם והסרת
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ואילך.51) 144 ע' חי"ז לקו"ש ראה
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החמה53) משתשקע מצותה ד"ה ג. מג, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז
תרע"ח.
שנה.54) ע' להצ"צ ביאוה"ז ד. לז, שלח לקו"ת
שם.55) מצותה ד"ה .50 הערה לעיל ראה



כד 

מנהיג" בלא זו "בירה – התורה56ולקיימו ניתנה ולפיכך .
בין כביכול, שלום, להשכין בעולם", שלום "לעשות –

שמציאות שירגישו כך הקדושֿברוךֿהוא, לבין העולם

שכל אלא לאלקות, וסותרת נוגדת ח"ו איננה העולם
האמיתי". "יש – הקב"ה בעצם, היא, העולם מציאות

שני ובמצוות בתורה קיימים אם שגם מובן, זה לפי
וקדושה) אור (הוספת חיובית פעולה – העבודות סוגי

העיקרית מטרתה הרי התנגדות), (ביטול שלילית ופעולה

המציאות גילוי – בעולם שלום השכנת היא התורה של
מתגשמת זו ומטרה אלקות. גילוי העולם, של האמיתית

את שמעלים שבעולם, האמת חוסר ביטול עלֿידי
האלקות.

.È
‰ÎÂÁ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó Y ÌÂÏ˘‰

נצחון חנוכה: של הכללית למשמעות קשור זה ענין

גזירות "גזרו של המצב וביטול וביטלוהיהודים ישראל על
הושגו ובמצוות" בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם

ה' קידוש על החשמונאים של הנפש מסירות ,57באמצעות

שממנה שבנפש, ה"יחידה" מחלק נובעת נפש שמסירות
שהוא כל מקום מלכתחילה אין שבו האמיתי, השלום נובע

בהרחבה האמצעי אדמו"ר שמסביר כפי .58להתנגדות,

כפשוטו, למעשה, גם זה ענין התגלה מכך וכתוצאה

אויביהם על ישראל מלכותו"חזרה"59ש"גברו

כפשוטם60לישראל" ישראל, עם אצל והשלוה השלום –
דברים. של

.‚È
˜"˘ ÚˆÓ ˙‚‰

יש כולה השנה בכל שאם מובן, לעיל האמור מכל
שבת נרות הדלקת מצוות בקיום האפשר ככל להשתדל

הגיעה עם מיד הנישואין, לפני (גם ישראל בת שכל קודש,

מספר הוסבר שכבר כפי קודש, שבת נר תדליק לחינוך)
בהרחבה במיוחד61פעמים להשתדל יש החנוכה בימי הרי ,

נש"ק", "מבצע את לחזק

הענינים בכל ולהוספה לחיזוק תביא זו והשתדלות

שלאחריהם, בימים החנוכה מימי המושפעים הרוחניים

חנוכה) ונר שבת (נר המצוה נרות כל יצטברו וכאשר

ותבוא הגלות, חושך את שתאיר גדולה, אבוקה תהיה
"שלום ישרור כאשר צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה

מלחמה ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן "באותו – בעולם"

ותחרות קנאה כולו62ולא העולם את יתקן צדקנו משיח כי ,
שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ,63ברורה
ציון" של נרות לכם "מראה ההבטחה הדלקת64ותקויים –

השלישי. בביתֿהמקדש הנרות
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רפל"ט.56) ב"ר – המדרש לשון
ד"ה57) שם. מלכות לבוש יביאו ד"ה בהקדמה. אורה שערי א. ל, תו"א

ואילך). לה ע' תרמ"גֿמ"ד בסה"מ (נדפס בסופו תרמ"ג חנוכה נר ת"ר
בשלום.58) פדה ד"ה ח"ב תשובה שערי
ה"ב.59) פ"ג שם רמב"ם
סה"א.60) שם

לקו"ש61) .185 ע' ואילך. 182 ע' לעיל ואילך. 281 ע' חי"א לקו"ש ראה
.51 שבהערה חי"ז

מלכים.62) הל' סוף רמב"ם
ספי"א.63) שם רמב"ם
ליל"ש64) רענן זית בהעלותך. ר"פ רמב"ן וראה בהעלותך. ר"פ יל"ש

שם.



כה

חנוכה - מאמרי חז"ל
להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך1

יותר  גבוה  מתשרי,  השלישי  החדש  שהוא  כסלו, 
מסיון, שהוא החדש השלישי מניסן. כי בסיון היה מתן 
תורה, אבל בכסלו היתה מסירת נפש על קיום התורה, 

נגד גזירות היונים.
)ליקוטים ואגרות עמ' ריז(

רבת את ריבם2

יש כאן ט"ו דברים.
ה.  גבורים.  מסרת  ד.  נקמת.  ג.  דנת.  ב.  רבת.  א. 
רבים. ו. טמאים. ז. רשעים. ח. זדים. ט. ולך עשית. י. 
פינו  יב.  ביתך.  לדביר  באו  יא.  עשית.  ישראל  ולעמך 
נרות  הדליקו  יד.  מקדשיך.  את  טהרו  יג.  היכלך.  את 

בחצרות קדשך. טו. קבעו שמונת ימי חנוכה.
והאבות עם השבטים — הם ט"ו.

השמן  עם  יחד  דברים,  מט"ו  נעשה  והמשכן 
והבשמים3.

ובברכת כהנים — יש ט"ו תיבות4.
ט"ו — הוא י"ה, יחוד או"א. ויחוד זו"ן, ו"ה, תלוי 

ביחוד או"א, וגם הקיום לזו"ן הוא על ידי או"א.
שכינה  כשזכו,  מלכות,   - ואשה  ז"א,   - שאיש  זהו 
וה'  באיש  י'  י"ה,  אותיות  היינו  ביניהם5,  שרויה 

באשה.
)ליקוטים ואגרות עמ' ריז(

על ידי כהניך הקדושים6

כסלו הוא החדש השלישי מתשרי, ונס חנוכה היה 
על ידי הכהנים, שהם מבנו השלישי של יעקב, לוי.

)ליקוטים ואגרות עמ' ריז(

בחנוכה,  בכסלו,  בכ"ה  נגמרה  המשכן  מלאכת 
והקמתו היתה באחד בניסן7. לכן קורין בחנוכה בפרשת 

חנוכת המשכן על ידי הנשיאים.

1( תפלת ועל הניסים של חנוכה.
2( שם.

3( תרומה כה, ג-ו.
4( נשא ו, כד-כו.

5( סוטה יז, א.
6( סדר הדלקת נר חנוכה.

7( ילקוט שמעוני מלכים רמז קפד.

ביום חנוכת המשכן, ביום השמיני למילואים, ירדה 
האש שלמעלה כדמות אריה, והוא אוריאל, מלאך של 
חסד, שאתחזי כאריה רברבא8. והוא בחינת אברה"ם, 
חסד, מספר אוריא"ל ומספר שמונה פעמים א"ל, שם 

של חסד.
כל זה נרמז בתיבת חנוכ"ה.

חנוכ"ה — הוא מספר חס"ד טו"ב, הוא שאז נחית 
אוריאל, בחינת חסד.

תיבת חנוכה מתחילה בח' — רמז ליום השמיני.
ואביהוא,  נדב  של  הסתלקותם  גם  בזה  ונרמזה 

שהיתה ביום השמיני, יום חנוכת המשכן.
ח' — הוא יום השמיני.
נ"ו — הוא מספר נד"ב.
כ"ה — מספר אביהו"א.

)הערות לזהר ב עמ' רסח(

בחנוכה נהוג לתת דמי חנוכה.
במגן  האמור  )מלבד  לזה  מקור  לומר  יש  ואולי 

אברהם9 לגבי נערים עניים(.
א. רז"ל אמרו10 אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. 

נקטו מעות דוקא, משמע שבחנוכה נותנים מעות.
היונים,  גזירת  אחר  התורה  התחדשה  בחנוכה  ב. 
והוא  חינוך,  מענין  הוא  חנוכה  לכן  להשכיחה.  שרצו 
והרי  ללמוד.  כשמתחיל  הנער  את  שמחנכים  כמו 

כשמחנכים ילד, זורקים לו מעות.
עושר  בשמאלה  וכתיב11  בשמאל,  חנוכה  נר  ג. 
ומאשר  שכתוב12  כמו  כסף,  על  רומז  וכבוד  וכבוד, 
לאבינו עשה את כל הכבוד הזה )עושר — זהב, גבורה. 

כבוד — כסף, חסד(.
ד. בפרשת מקץ, שקורין בחנוכה, מדובר הרבה על 
נתינת מעות - הכסף בעד השבר, הכסף משנה, הכסף 
שקבלו  והמשאת  באמתחותיהם,  לשבטים  שהוחזר 

מיוסף )בפרט משאת בנימין(.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנח(

8( זח"ג לב, ב.
9( ריש הלכות חנוכה.

10( שבת כב, א.

11( משלי ג, טז.
12( ויצא לא, א. בראשית רבה פע"ג, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח כו

בי אדני  ויאמר  יהודה  ויגש אליו  יח –  מד, 
אפך  יחר  ואל  אדני  באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר 

בעבדך כי כמוך כפרעה
קי"ח  דף  דזבחים  בהך  בזה  עמ"ש  יהודה.  אליו  ויגש  א. 
דגם  ע"ב1 עיקר הדבר דיוסף רצה שהוא יהי' עיקר לבנימין, 
ואז אם הוה תורה  בזמן שילה הוה עיקר בחלקו של בנימין, 
אך  זה,  רצה  יהודה  וכך  קיים,  הוה  אחד  במקום  עבודה  עם 
שניהם לא הועילו, כי בנימין לא הסכים, רצון הבורא כן שיהי' 
יהודה  מבני  יתגבר  ואז  במהרה,  משיח  עד  גלות  אחר  גלות 

משיח בן דוד אי"ה, זה הכוונה דהפטרה2.
צפנת פענח – להגאון הרגצ'ובי

נתן  רבי  הרב  בשם  שמעתי  וגו'.  יהודה  אליו  ויגש  ב. 
מקראק' ז"ל ]המגלה עמוקות[ שיוסף הבין שמשיח בן יוסף 
נמצא  אשר  והאיש  וז"ש  לו,  טפל  דוד  בן  ומשיח  עיקר  יהי' 
הגביע בידו, ר"ל שעליו נאמר )תהלים קטז, יג( כוס ישועות 
אשא, הוא יהי' לי עבד, אבל יהודה כיון אל האמת שמשיח בן 
דוד יהי' עיקר, וז"ש ויגש אליו ויאמר בי אדוני ר"ל בי ישאר 
יהוד'  אלי'ו  דלכך  כוונ'  מקובל  פי'  זה  וע"פ  האדנות,  עיקר 
ויאמר' ב'י ס"ת רויה ע"ד בי יהי' משיח בן דוד שעליו נאמר 

)תהלים כג, ה( כוסי רוי', עכ"ל.
יהודה  ואת  כך  לזה אמר הכתוב אחר  נראה שאפשר  ולי 
שלח לפניו גשנ"ה גי' משיח, וז"ש להורות לפניו ר"ל שיוסף 
דוד,  בן  משיח  לפני  יבא  יוסף  בן  משיח  כי  יהודה  לפני  יורה 
וז"ש נמי וינהג את הצאן אחר המדבר ר"ל אחר אותיות מדבר 

הן נהג"ש בהיפוך אתוון גשנה גי' משיח וק"ל.
ברכת טוב

מד, לב – כי עבדך ערב את הנער מעם אבי 
לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל 

הימים
כו'  להיות  חזק  "בקשר  שנתקשר  יהודה,  של  ערבותו  ג. 
זה  מצד  הבאה  ביותר,  עמוקה  ערבות  היא  עולמות",  בשני 

שכל ישראל הם עצם אחד ממש, כנקודה אחת.
ענינו  עיקר  כי  דוקא,  יהודה  אצל  זו  ערבות  היתה  ולכן 
וכן  הי' מלך שבשבטים3,  ]שיהודה  יהודה הוא – מלכות  של 
נתברך4 "לא יסור שבט מיהודה גו' עד כי יבא שילה", שממנו 
באה מלכות בית דוד שהיא "עיקר המלכות"5 שבישראל[ – 
ישראל,  של  האחדות  אמיתית  מתגלה  המלכות  ענין  ומצד 

שהם נקודה אחת שלמעלה מהתחלקות.
לקוטי שיחות חלק ל

עליהם  ויבך  אחיו  לכל  וינשק   – טו  מה, 
ואחרי כן דברו אחיו אתו

ד. בתנחומא וינשק לכל אחיו ויבך עליהם כשם שלא פייס 
יוסף את אחיו אלא מתוך הבכי' כך ה' אינו גואל את ישראל 
אלא מתוך הבכי' וכולי, כלומר מדכתיב ויבך עליהם ואחר כך 
דברו אחיו אתו ופירש רש"י מאחר שראהו בוכה ולבו שלם 
עמם וכו' מבואר שלא נתפייסו עמו אלא מתוך הבכי' כך ה' 
אינו גואל לישראל אלא מתוך הבכי' דהיינו בכי' של תשובה 
בבכי  ח(  לא,  )ירמי'  כדכתיב  מעלליהם  רוע  על  כשיתנחמו 

יבואו גו' אחרי ישובו בני ישראל ובקשו ה' גו' וכ"מ ביפ"ת.
והוכרח לזה משום דדרשי' במדרש כאן שנרמז כאן ענין 
החורבן וקשיא לי' הרי די לצרה בשעתה ובשעת חדוה חדוה, 
בבכי,  קולו  את  ויתן  ב(  )מה,  מקודם  נאמר  כבר  שהרי  ועוד 

1( בשלשה מקומות שרתה שכינה על ישראל: בשילה בנוב וגבעון ובית עולמים, 

ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין, שנאמר: 'חפף עליו כל היום' כל חפיפות לא יהיו 

אלא בחלקו של בנימין, כי אזיל אביי אמר קמי' דרב יוסף, אמר, חד ברא הוה לי' לכייליל 

וימאס  וכתיב,  שילה,  משכן  ויטש  והכתיב,  מיתקן,  ולא  שמו(  כייליל  אביי  של  )אביו 

באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר? אמר רב אדא מאי קשיא לי', דילמא שכינה בחלק 

בנימין וסנהדרי גדולה בחלק יוסף, מדמצינו בבית עולמים דשכינה בחלקו של בנימין 

וסנהדרין בחלק יהודה. א"ל, הכי השתא התם מיקרבן נחלות גבי הדדי, הכא מי מקרבן? 

יהודה  של  מחלקו  יוצאת  היתה  רצועה  חנינא,  בר  רבי חמא  מקרבן, כדאמר  נמי  הכא 

ונכנסת לחלקו של בנימין ובה הי' מזבח בנוי, והי' בנימין הצדיק מצטער עלי' לבלעה, 

הכא נמי רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין, והיינו דכתיב )יהושע 

טו, ו( תאנת שילה, כתנאי 'חופף עליו' זה מקדש ראשון, 'כל היום' זה מקדש שני, 'ובין 

כתיפיו שכן' אלו ימות המשיח, רבי אומר 'חופף עליו' זה העולם הזה, 'כל היום' אלו ימות 

המשיח, 'ובין כתיפיו שכן' זה העולם הבא, ע"ש.

יוסף ליהודה הוה עבור הרצועה, דהיינו  בין  ז"ל, כי עיקר המחלוקת  וכוונת הגאון 

יוסף ]רצה[ שיהא בנימין טפל לו ויהודה רצה שיהא בנימין טפל לו, שאם הוה מזבח בנוי 

לגמרי בחלקו של יהודה, עיין זבחים דף נ"ד ע"א, לא הוה מקדש חרב, ואם הוה בזמן 

לשניהם,  הסכים  לא  בנימין  אך  חרב,  שילה  משכן  הי'  לא  יוסף  של  בחלקו  בנוי  שילה 

ד"ה  התורה  על  פענח  בצפנת  )ראה  בפ"ע  רק  יהודה,  עם  לא  רק  לכנען,  בחזרה  ונסע 

והנער איננו אתי(, ומזבח הוה ברצועה ולא הוה תורה ועבודה במקום אחד, וע"י זה נחרב 

שילה ונחרב המקדש, רק ביהודה עכ"פ נקרא נחלה לעולם, משא"כ בשילה, וזה וימאס 

באוהל וכו'.

וזה דיוסף הוה רק בגדר מראה שוהם לו, ולכך אכל בכל הרואה ]עיין זבחים שם[ 

וגדר נקבה ולכך הוסיפו לו באו"ת ]=באורים ותומים – ראה סוטה לו, ב[ אות ה', מקבל, 

עה"ו, מנחות דף כ"ט, וסוטה דף י"ז, נזירות נקרא לשון נקבה, כמבואר בירושלמי נזיר 

פ"ב ]ה"ב, ראה בצפנת פענח על התורה פרשת וישב אות סד[ עיין שם, ועיין פסחים דף 

קט"ז ע"ב וערכין דף י"ג ע"ב דוקא שיר חדש לשון זכר.

ועיין בהפטרה לקמן את עץ יוסף נקט לכל בית ישראל, וגבי יהודה נקט בני ישראל, 

כו' אהל שכן באדם דוקא, ר"ל צורה  ויטש משכן  וזה ר"ל הפסוק  וזה נקבה,  זכר  דזה 

ודאין  מרח  מרובה,  ריח  דהוה  ]דוד[  בן  דמשיח  ריח  וכמו  מרובה  הצורה  רק  וחומר, 

ות"י  כ"ו ע"א,  דף  עיין פסחים  ]ממש[.  )מ"מ(  בו  יש  וריח  ב[,  ]צג,  כמבואר בסנהדרין 

יומא דף נ"ט ע"ב וס', רש"י כריתות דף ו', אבל מראה לכו"ע אין בו ממש, ובלא חומר 

כלל, וזה נזירות אין קדושת עולם נזיר דף מ"ז, וזה משיח בן יוסף נהרג, ולכן המשכן של 

שילה הוה אהל, ובית, כמבואר כאן ובירושלמי מגילה פ"א, ועיין ב"ב דף ג' גמירי או כולה 

כו', ועיין זבחים דף נ"ג )ע"א( ]ע"ב[ וגבי ידיד ע"ש, ובמנחות דף נ"ג, ועיין ב"ק דף י"ז 

ע"א, וסוטה דף ל"ו ע"ב, בזה.

2( עיין צפנת פענח על התורה שם אות א. וראה להלן מ"ש בהפטרה. )עיין ילקוט 

משיח וגאולה על התורה פרשתנו סימן לז(.

3( ראה רש"י ויחי )מט, ט( "שיהודה נמשל לארי – "מלך שבחיות" )חגיגה יג, ב(. 

וראה רש"י וישב לח, א "הורידוהו . . מגדולתו".

4( ויחי מט, יו"ד ובפירוש רש"י שם )מרז"ל(.

5( רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה ה. וראה שם הלכה ט.



כז מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח 

לכך דריש שכמו שנרמז פה הגלות נרמז גם כן ענין הגאולה 
שענין הבכי' על אחיו דרך פיוס הי' בדוגמת בכי פיוס הגאולה 

וכדי להפסיק בנחמה.
נזר הקודש )השלם( על מד"ר

שמלת  חלפות  לאיש  נתן  לכלם   – כב  מה, 
חלפת  וחמש  כסף  מאות  שלש  נתן  ולבנימן 

שמלת
זקונים  בן  ויוסף  דאדם  שופרי'  מעין  דיעקב  שופרי'  ד. 
שהי' זיו איקונין שלו דומה לאביו והאל"ף דאדם רבתי ]ריש 
אור שנתהפך בחטא אדם  היא אל"ף דכתנות  הימים[  דברי 
לכתנות עור בעי"ן כמ"ש ויעש אלקים לאדם ולאשתו כתנות 
הי'  אדם  חטא  לא  ואילו  תלבישני...  ובשר  עור  שהוא  עור, 
הכל בכתנות אור והטיפה שממנה היו נולדים יוצא חלציו לא 
היתה נקראת טיפה סרוחה רק זרע קודש וענין התשמיש לא 
הי' חרפה רק מעשה מצוה בגלוי כמו הנחת תפילין כי לא הי' 
נעשה  שחטא  ועכשיו  הרע,  היצר  מצד  שאינו  מאחר  ערוה 
הדבר ערוה וטפה סרוחה ויעקב אבינו שהוא משופרי' דאדם 
מצבתה,  קודש  זרע  שלימה  שמטתו  דהיינו  לתקן  התחיל 

ומעולם לא ראה קרי כמ"ש ראובן כחי וראשית אוני אתה...
ויעקב מעין שופרי' דאדם ויוסף זיו איקונין שלו כמו אביו 
ונכנסו באלף לתקן כתנות אור ויוגמר התיקון לעתיד, וכשם 
שיתוקן האדם בכתנות אור כן יתוקנו צרכיו שהם לחם לאכול 
בגד ללבוש אשר בקשתו של יעקב הי' על זה, וכבר בארתי 
ויצא6 שיתוקן לעתיד לחם לאכל כמ"ש רז"ל  סודו בפרשת 
עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות ויתוקן בגד ללבוש 
ובשר תלבישני  עור  ולבוש עצמו שהוא  כלי מלת  כי תוציא 

יהי' אור.
את  יוסף  ויכלכל  בר  המשביר  הוא  יוסף  הלך  זה  ובדרך 
חליפות  נתן  לכולם  שנאמר  כמו  ללבוש  ובגד  אביו  בית  כל 
חליפות  וזהו  לאור  יתחלף  ובשר  עור  לבוש  גם  וגו',  שמלות 
שמלות, ולבנימין נתן חמשה, כי בחלקו הבית המקדש ויוחזרו 
הוסיפו  שני  בבית  שנחסרו  רוחניים  דברים  חמשה  לעתיד 

במעלה ביותר מסוד אור הגנוז.
של"ה

מה, כח – ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי 
אלכה ואראנו בטרם אמות

שאמר  ע"ה  אבינו  יעקב  בדברי  המתים  לתחיית  רמז  ה. 

רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות. לכאורה בטרם 
אמות מיותר, אלא כך אמר עד השתא סברתי שיוסף איננו 
בתחיית  היינו  מותי  אחר  רק  אראנו  לא  כן  ואם  העולם  בזה 
המתים בגוף ונפש, אמנם עתה כי הוא עוד חי אלכה ואראנו 
בזה האופן בטרם אמות דייקא, וגם אחרי מותי ומותו אראנו 

בזה המראה בגוף ונפש היינו בתחיית המתים ודוק.
אור פני משה

מו, ד – אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך 
גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך

וכן ביציאת  ירידה  ירידה אחר  כו'  ירדנו  ירד  ו. הנה כתיב 
מצרים וגאולה כתיב ואנכי אעלך גם עלה כו' )במדבר יג, ל( 
עלה נעלה כו' והיינו ב' עליות שהוא עילוי אחר עילוי ובאמת 
ביציאת מצרים לא נתעלו רק פעם אחת כמ"ש אעלה אתכם 
מעני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. אך כי עלי' זו השנית 

רומזת על גאולה העתידה להיות במהרה בימינו אמן.
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  כתיב  דהנה  והענין 
נפלאות במיכה סי' ז' ט"ו. ופירוש כימי צאתך מארץ מצרים 
היינו שמקיש הכתוב ענין גאולה אחרונה ליציאת מצרים והוא 
שכמו שכל עיקר תכלית המכוון בגלות מצרים והשעבוד רד"ו 
וכמ"ש  הוי'  הי' בכדי לזכות לקבלת התורה פב"פ דבר  שנה 
את  תעבדון  ממצרים  העם  את  בהוציאך  כו'  האות  לך  וזה 

האלקים על ההר הזה.
כך כל אריכות הגלות הזה הוא כדי לזכות לגילוי פנימית 
התורה שיהי' לעתיד לבוא. כי במתן תורה הי' קבלת התורה 
הנגלית אבל פנימיות טעמי התורה יהי' הגילוי שלהם לעתיד 

לבוא.
אור התורה פרשת שמות

יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת   – כח  מו, 
להורות לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן

)בראשי תיבות( שיל"ה,  רמוז  לפניו,  יהודה שלח  ואת  ז. 
)בראשית מט, י( עד כי יבוא שילה, זה המשיח שבא מיהודה 

ועתיד לשלחו לפני ישראל.
שפתי כהן

6( וכבר בארתי סודו בפרשת ויצא: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

ויצא סימן קנד.



כח              
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È„‡ ÈÊ‡a „ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ּבאזני ּדברי .(ב"ר)יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְְְִֶַָָָ
Et‡ ÁÈŒÏ‡Â∑אליו ׁשּדּבר למד אּתה ÚÙk‰.קׁשֹותמּכאן EBÓÎ Èk∑.ּפׁשּוטֹו זהּו ,ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב ¿«ƒ««¿ִִֵֵֵֶַָָָָָƒ»¿«¿…ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּפרעה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת עליו ללקֹות סֹופ ׁשעּכבּהּומדרׁשֹו: אחת לילה על ׂשרה זקנּתי ידי אחר:(ב"ר)על ּדבר . ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מקּים, ואינֹו ּגֹוזר ּפרעה עליו?.מה עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו וכי ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

אדֹוני ואת אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי אחר: החייהחייהחייהחיי.(ב"ר)ּדבר אוראוראוראור ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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ÈBaיח eÚa Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa Ì„˜ ‡Ób˙t CcÚ ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰ÚÙÎ È‡ CcÚa CÊ‚e Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט ÓÈÓÏ È‰BcÚ ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

      

‡ÂÈÏ.יח) LbiÂלֹומר הצר לּמה וּיּגׁשצל"ד «ƒ«≈»ְִַַַַָָֻ
עד עּמֹו ּומדּבר היה אליו ׁשּקרֹוב ְִֵֵֶַַַַָָָָאחר
פ' (ב"ר ּדבריהם ׁשם יעּין ּדרׁשּו ורז"ל ְְְְִֵֶַַַַָָָֻעּתה,
צרי היה לא עֹוד הּכתּוב. ּפׁשט וצל"ד ְְִַַָָָָֹצ"ב)
צל"ד עֹוד הּדבר. ּומּובן אליו ּתבת ֵֵַַַָָָָלֹומר
ואם לּמה, הרּצּוי נֹודע לא אדני ּבי ְְֲִִִִַָָָֹֹאֹומרֹו
לואל סמּו לאֹומרֹו לֹו היה אּפֹו יחר ְְְְִִַַַַָָָלבל
ורז"ל אדני, ּבאזני אֹומרֹו צל"ד עֹוד וגֹו'. ְְְְְֲִִֵַַַָֹיחר
ּדר וזה ּבאזניו ּדבריו ׁשּיּכנסּו אמרּו ְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָ(ׁשם)
לא ּכי כמֹו ּכי אֹומרֹו ּכּונת צל"ד עֹוד ְְִִַַָָָֹּדרׁש.
ואדרּבא חֹוזרת להיכן זה טעם נתינת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָנֹודע
מעּוט על יקּפיד ּכפרעה ּגדֹול ׁשהּוא ְְְְִִֶַַַַָֹלצד

ּוגדּלה: ּכבֹוד ְְַַָָָֻהנהגת
ÔÎ‡ּכי הּוא ידּוע ּדבר ּכי הּוא הּכתּוב ּפׁשט »≈ְִִַַַָָָָ

ּגדֹולי לפניהם יׁשבּו הּמלכים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָמנהג
איׁש ּבא אם והיה ויֹועציהם וׂשריהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּמלכּות
יעמד לא הּמל מאת ּדבר אֹו מׁשּפט ּדבר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעל
ראׁשֹונה הּיֹוׁשבים וׂשריו הּמל ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבהפסק
ּוכמֹו ידּבר, וׁשם יעמד לעּגּול וחּוץ ְְְְְֲִֵַַַַָָֹּבּמלכּות

ואח"כ עּתה עד יהּודה מדּבר היה וּיּגׁשכן ְְְִֵֵַַַַַָָָָ
ּבין ועמד מּמחּצתֹו לפנים ׁשּנכנס ּפי' ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָאליו
ּדבריו יּׁשמעּו ׁשּלא ּכדי הּׂשרים ּובין ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמל
אלׁשקר מהר"מ ּׁשּכתב מה ועּין .הּמל ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָלזּולת
לתבת לֹו ּתבת ּבׁשּנּוי צ"ג) סימן ְְְִִִֵֵַַָָ(ּבתׁשּובֹותיו
לדּבר לֹו ׁשּיתרּצה הּמל ּפני וחּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאליו.
נא ידּבר אדני ּבי אֹומרֹו והּוא אליו ְְְְֲִִִֵֶַָָֹּביחּוד
זּולת ׁשֹומע ּבאין אדני ּבאזני ּדבר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹעבּד
ׁשּלא ּפניו וחּלה ּבאזניו, לא אם יּתכן לא ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֹוזה
ואינֹו ּכזה ׁשֹואל אׁשר על להתּכעס ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָימהר
ּבעבּד אּפ יחר ואל אֹומרֹו והּוא ְְְְְְִֵֶַַַַַָמהּמּוסר,
ּבגדר הּׁשוים ּגדֹולים יעׂשּוהּו זה ּדר ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָּפי'
אֹומרֹו והּוא לאדֹונֹו עבד לא לזה זה ְְְֲֶֶֶֶַָָֹֻּגדּלה
ע"ד ּפי' ּכפרעה כמֹו ּכי הּדבר וטעם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹּבעבּד
קטיעא ׁשל י':) (ע"ז ּבּגמרא ׁשהּובא ְְֲִֶֶֶַַָָָָמעׂשה
ּדנצח וכל למלּכא נּצחּת לֹו ׁשאמרּו ׁשלֹום ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָּבר
יהּודה נֹוצח היה אם לזה ע"כ, וכּו' ְְְְִֵֶַַָָָָָלמלּכא

מּדין מות ּבסּכנת יּכנס הּׁשֹומעים ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָליֹוסף
ּפרעה הּוא הּמל ּכי יטען ּולבל ,לּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹנֹוצח
אׁשר ׁשוה, ודינם ּכפרעה כמֹו ּכי אמר ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹלזה
ּובזה ּבאזנֹו לדּבר נפׁשֹו על מבּקׁש ּכן ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָעל
ולא לּמל ּבּזּוי אין ּבטענֹות ׁשּינּצחהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהגם
ּבינֹו ׁשהּוא ּכיון ׁשחּיב לּמל נֹוצח ּבדין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיּכנס

:הּמל ְֵֶֶַלבין
„BÚמׁשלי) אֹומרֹו ע"ד וגֹו' כמֹו ּכי ְְְְִִִֵֶָירצה

ּבדר ידּבר ואם ה' ּביד מל לב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַכ"א)
לּמל יעׂשּו ׁשם הּנמצאים לכל מּלתֹו ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתּׁשמע
הּמל ונמצא מל ׁשל ּורצֹונֹו ּדעּתֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָהפ
ויעּותּו ּבלּבֹו ה' ׂשם ּכאׁשר ׁשּלא ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
ּכניסתֹו על אּפֹו יחר אל לזה לּבֹו, את ְֲִִִֶֶַַַַָָָיֹועציו
ּבזה ּגם .הּמל ּבאזני לדּבר מּמחּצתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפנים
ּפניו רֹואי ודוקא חסד איׁש הּוא ּכי לֹו ְְִִִִֵֶֶַָָָהּגיד

ב"מ: ּתּקלה ּדבר ּבחׁשד ְְְֲִַַַַָָנכנסּו
C„eע"ד אליו וּיּגׁש אֹומרֹו יתּבאר ּדרׁש ¿∆∆ְְְִִֵֵַַָָָ

הּפנים ּכּמים כ"ז) (מׁשלי ְְִִִֵַַַָאֹומרֹו
יהּודה נתחּכם ולזה לאדם האדם לב ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלּפנים
ּדעּתֹו והקריב לרחמים עליו יֹוסף לב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָלהּטֹות
ׁשּתתקרב ּכדי ּולחּבבֹו לאהבֹו אליו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָּורצֹונֹו
ּופּיּוסֹו, ּדבריו לקּבל אליו יֹוסף ׁשל ְְְִֵֵֵֶַַָָָּדעּתֹו
יחּבבּו לא הּטבע ׁשּמן לצד ּכן לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַֹֻוהכרח
לא קכ"ה) (ּתהּלים ּכי ע"ז עֹובדי יעקב ְְְֲִִִֵֵַֹֹּבני
ּומּמזג הּצּדיקים ּגֹורל על הרׁשע ׁשבט ִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָינּוח
לזה ּבׂשרם, חמֹורם ּבׂשר אׁשר לׂשנא ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹנפׁשם
ּבלבבֹו ּולהּגיׁשֹו הּמטּבע להפ ׁשעה לפי ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֻֻהצר

ּדלּביה: ּבתּואני ְְְִִֵֵַָָּולהׁשיבֹו
„BÚלמה אּלא לדּבר יהּודה נּגׁש לא ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹירצה

לא הּגזרה ּכי ּׁשהבינּו למה ּפי' ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּׁשאליו
הּקֹודמת ּבּפרׁשה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּבאה ה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמאת
ּבא הענין ׁשאין וכיון חלילה, (י"ז) ְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבּפסּוק
לאׁשר מסּורים הּדברים הם ואליו מּיֹוסף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא

וּיּגׁש: לזה עׂשֹות ְֲִֶַַַָֹיחּפץ
„BÚהּוא יֹוסף ׁשל לטֹובתֹו ּכי לֹומר ְְִִֵֶֶַָירצה

יעׂשה אׁשר הנאֹות ּפרטי ּבכל ּכי ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָנּגׁש

אֹומרֹו והּוא מּבנימין יֹותר יעׂשה יהּודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָהעבד
לטֹובת ׁשהיא טענה לטען ּפרּוׁש אליו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹוּיּגׁש

וגֹו': נא יׁשב (ל"ג) והּוא ְְֵֶֶֶַָהּמל
„BÚהאֹומר יאמר לבל אליו ּבאֹומרֹו ְְְְִֵֵֶַַָָֹירצה

עבדים הּנּנּו עצמֹו ּדברי יהּודה סֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָאי
ּׁשּנּגׁש מה ּכי אמר לזה (ט"ז), אנחנּו ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַָָוגֹו'
עבּד נא יׁשב ּבענין האמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלדּבר
ּפרּוׁש אליו הּוא אחיו עם יעל והּנער ְְִֵֵֶַַַַַָָוגֹו'
ּכּדברים לדּבר לּכנס ׁשּמצא הּוא יֹוסף ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלדברי
ּׁשאמר למה אבל וגֹו' חלילה ׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאּלה

אין ּׁשאמריהּודה מה לדּבר ּבלׁשֹונֹו מענה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ְִָָּבענין:

BÓB‡Âלבל הא' ּדברים, לג' נתּכּון אדני ּבי ¿¿ְְְְֲִִִִֵַַָָֹ
לבד הּוא ידּבר לּמה יֹוסף אליו ְְֵֵֵַַַָָָֹיאמר
ּכי יֹוסף ׁשהּכיר ׁשּקדם ּבּמה ּגם ּומה ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻמּכּלם,
לפניו וּיׁשבּו ל"ג) (מ"ג ּדכתיב הּבכֹור ְְְְְִִֵֵַַָָראּובן
ּכ ּכל ידּבר לּמה יאמר ּכן ואם וגֹו' ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹהּבכר
ּכמֹו הּדבר נֹוגע ּבי אמר לזה אחיו ולא ְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּוא
להתּכעס לֹו ׁשחׁש ולהיֹות לבּסֹוף. לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבאר
והֹודיעֹו, ּתכף קדם לזה אליו הּדבר הּגעת ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנתּכּון הּב' אדני, הּדבר נֹוגע ּבי אֹומרֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹוהּוא
ּבי והּוא ּבנימין להּציל הּנׁשמעת טענה ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹלטען
ּבאמּתחת והּנחּתיו הּגביע ּגנבּתי אני ּפי' ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָֹאדני
יּלכד הּוא ּכי ּתּתן הּדין ׁשּורת ּומעּתה ְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבנימין
יהיה הּוא מֹודה ויהּודה מכחיׁש ּבנימין ְְְִִִִִִֶֶַָָּכי
היא אליו הּׂשררה ּכי הּכתּוב רמז הּג' ְִִֵֶֶַַַַָָָָָעבד,
ּתבת ּכּנּוי ּתלּוי ּבי הּדברים ׁשעּור וזה ְְְִִִִֵֶַַָָָנתּונה,
ּפרּוׁש נא ידּבר ואֹומרֹו ,הּמל הּוא ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹאדני
אין אבל ׁשעה לפי עבּדּות ּבכּנּוי עּתה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָידּבר
וכסאֹו הּמל הּוא יהּודה ּכי ּכן עֹומד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּדבר

עֹולם: ִָיּכֹון
„BÚּפרּוׁש אדני ּבי ּבאֹומרֹו הּכתּוב ְְְֲִִִֵַָֹֹירמז

הּסֹובב הּוא ּכי זה הּׂשגּת ְְְִִִֵֶֶַַָָּבאמצעּותי
ונמּכרּנּו לכּו כ"ז) (ל"ז ׁשאמר אדנּות ְְְְְְִֵֶֶַַָליֹוסף
יֹוסף והּׂשיג הּדבר נתּגלּגל ׁשּמּזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלּיׁשמעאלים

ְַָהאדנּות:

              
ÂÈ„ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר),מבּקׁשים היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּדבר מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו החייהחייהחייהחיי.אֹו אוראוראוראור ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

        ©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´
      ¥½©¦¨¥̧§©²§¦−§¨¦¬£¥«

˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אצלי'מּפני הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם .אמר: ¿»ƒ≈ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï BcÏ∑האם אחמאֹותּה עֹוד לֹו .אין ¿«¿ƒֵֵֵָָָ
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˙ÓÂ ÂÈ‡Œ˙‡ ÊÚÂ∑מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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eכ ‡Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBaÏ ‡Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ÈÚÊ ÔÈ˙ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ È‰e‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈcÚÏ zÓ‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב ÏekÈ ‡Ï ÈBaÏ ‡Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈcÚÏ zÓ‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד ‡a‡ CcÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊכה ‡Ï eeÊ eez ‡e‡ Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡eÈÚƒ»

‡eÁ‡כו ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡Èכז ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ CcÚ Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח Ìa ˙ÈÓ‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

      

Ó‡Ï.יט) 'B‚Â Ï‡L È„‡הּצעת טעם ¬…ƒ»«¿≈…ַַַַָ
לקחּו ההכרח לצד ּכי לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּדברים.
עּמהם יראהּו לא ואם אביו מאת ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבנימין

לֹומר והתחיל מּדאגתֹו. אביו אדניימּות ְְֲֲִִִִִַַָָָֹ
ׁשאלת היתה לא ּפרּוׁש עבדיו את ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹׁשאל

ׁש ּבֹו לכּיֹוצא מּמּנּואדם הּתׁשּובה למנע ּיּוכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּכן וכיון לעבדיו אדני מאת היתה ּכי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלא
עֹוד ּדברים. ׁשל אמּתתן ל לאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּבהכרח
עׂשית הּׁשאלה מּלבד ּכי לאמר ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹירצה
ּבלא ל לאמר אֹותנּו המחּיב ּדבר ְְְֵֵַַָָָָֹֹלנּו
והצרכּו ּכמרּגלים אֹותם עׂשה ּכי ְְְְְֲִִִַַָָָָָֻהעלמה
האנׁשים ּבדיקת ּכמׁשּפט ּדבריהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלאּמת

הגם הּפרטים ּבכל ׁשּנבּדקים ּברגל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּנחׁשדים
העלם ואם הרּגּול ּבענין נֹוגעים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשאינן
הכריחם לזה ּבּקֹולר, יּנתנּו ּדבר ְְֲִִִִֶַַָָָָָָיעלימּו

ֵֹלאמר:
‰e‰„B.כא) EÈ„Ú Ï‡ Ó‡zÂלא ּפרּוׁש «…∆∆¬»∆ƒÀֵֹ

על אֹו ּבדברינּו הּדבר לאּמת ל ְְְְִִִֵֵַַַָָָהסּפיק
וּתֹוסף ,אלי להֹורידֹו זּולת אחר ּברּור ְְִֵֵֵֵֵֶַַַידי
והֹודענּו זּולתֹו ּפני נראה לבל עלינּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלחּזק
עד אֹותֹו לׁשלח הֹועיל ולא לאבינּו ְְְִִִַַַָָָֹֹהּדבר
להֹורידֹו: והצרכנּו וגֹו' הּתבּואה ּכלתה ְְְְְְְֲִֶַַָָָֻאׁשר

B‚Â'.כח) ÛË C‡ּבאֹומרֹו מעטרמז ּכי א «»…¿ְְְִַַַָ
ולאטרף עבּדּות ּבצרת לא אינֹו ּכי טרף ְְְִֵַַַָָֹֹֹֹ

ראיתיו ולא אמר ּגמר ולזה מׁשמר, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּבצרת
אּלא ּבּנמצא יׁשנֹו ּכי מּגיד זה הרי הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד

עּתה: עד ראהּו לא ִֶַַַַָָָֹׁשעדין
„BÚא ּפרּוׁש וגֹו' טרף א ּבאֹומרֹו ְְְְִֵֶַַָֹירצה

ּׁשאמר ּבּמה אבל ּבטרפּות ּדוקא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעּוט
ז"ל ׁשאמרּו אכלתהּו רעה חּיה ל"ג) ְְֲֶַָָָָָָָ(ׁשם
ּבזה ּפֹוטיפר אׁשת אל ׁשּנתּכּון פפ"ד) ְִִֵֵֶֶֶֶַַָ(ב"ר
ׁשהיה מה היה ּבעונֹות ּכבר ּכי מעּוט ְֲִִֵֶַַָָָָָֹאין
להעמיד היה ׁשעתיד ּבנים י' לאּבד לֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּגרמה
לו:) (סֹוטה ז"ל ּכאֹומרם ׁשבטים ְְְִָָָי"ב
ולא טּפֹות י' מּמּנּו נׁשרּו הרׁשעה ְְְְְִִֶֶָָָָָֹּובאמצעּות

ב': אּלא מּמּנּו ְִֶֶָָיצאּו



כט               
ÂÈ„ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר),מבּקׁשים היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּדבר מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו החייהחייהחייהחיי.אֹו אוראוראוראור ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

        ©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´
      ¥½©¦¨¥̧§©²§¦−§¨¦¬£¥«

˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אצלי'מּפני הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם .אמר: ¿»ƒ≈ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï BcÏ∑האם אחמאֹותּה עֹוד לֹו .אין ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

      ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¨¨«

      ©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£Ÿ́¤¨¦®§¨©¬
 ¤¨¦−¨¥«

˙ÓÂ ÂÈ‡Œ˙‡ ÊÚÂ∑מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

       ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®
   ¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

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

    ©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

       ©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
        §¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬

¦¨«

       ©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
 ̈«§¨¦¬¦§¦«

        ©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−
החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ©¥«¨

eכ ‡Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBaÏ ‡Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ÈÚÊ ÔÈ˙ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ È‰e‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈcÚÏ zÓ‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב ÏekÈ ‡Ï ÈBaÏ ‡Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈcÚÏ zÓ‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד ‡a‡ CcÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊכה ‡Ï eeÊ eez ‡e‡ Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡eÈÚƒ»

‡eÁ‡כו ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡Èכז ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ CcÚ Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח Ìa ˙ÈÓ‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

      

Ó‡Ï.יט) 'B‚Â Ï‡L È„‡הּצעת טעם ¬…ƒ»«¿≈…ַַַַָ
לקחּו ההכרח לצד ּכי לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּדברים.
עּמהם יראהּו לא ואם אביו מאת ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבנימין

לֹומר והתחיל מּדאגתֹו. אביו אדניימּות ְְֲֲִִִִִַַָָָֹ
ׁשאלת היתה לא ּפרּוׁש עבדיו את ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹׁשאל

ׁש ּבֹו לכּיֹוצא מּמּנּואדם הּתׁשּובה למנע ּיּוכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּכן וכיון לעבדיו אדני מאת היתה ּכי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלא
עֹוד ּדברים. ׁשל אמּתתן ל לאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּבהכרח
עׂשית הּׁשאלה מּלבד ּכי לאמר ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹירצה
ּבלא ל לאמר אֹותנּו המחּיב ּדבר ְְְֵֵַַָָָָֹֹלנּו
והצרכּו ּכמרּגלים אֹותם עׂשה ּכי ְְְְְֲִִִַַָָָָָֻהעלמה
האנׁשים ּבדיקת ּכמׁשּפט ּדבריהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלאּמת

הגם הּפרטים ּבכל ׁשּנבּדקים ּברגל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּנחׁשדים
העלם ואם הרּגּול ּבענין נֹוגעים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשאינן
הכריחם לזה ּבּקֹולר, יּנתנּו ּדבר ְְֲִִִִֶַַָָָָָָיעלימּו

ֵֹלאמר:
‰e‰„B.כא) EÈ„Ú Ï‡ Ó‡zÂלא ּפרּוׁש «…∆∆¬»∆ƒÀֵֹ

על אֹו ּבדברינּו הּדבר לאּמת ל ְְְְִִִֵֵַַַָָָהסּפיק
וּתֹוסף ,אלי להֹורידֹו זּולת אחר ּברּור ְְִֵֵֵֵֵֶַַַידי
והֹודענּו זּולתֹו ּפני נראה לבל עלינּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלחּזק
עד אֹותֹו לׁשלח הֹועיל ולא לאבינּו ְְְִִִַַַָָָֹֹהּדבר
להֹורידֹו: והצרכנּו וגֹו' הּתבּואה ּכלתה ְְְְְְְֲִֶַַָָָֻאׁשר

B‚Â'.כח) ÛË C‡ּבאֹומרֹו מעטרמז ּכי א «»…¿ְְְִַַַָ
ולאטרף עבּדּות ּבצרת לא אינֹו ּכי טרף ְְְִֵַַַָָֹֹֹֹ

ראיתיו ולא אמר ּגמר ולזה מׁשמר, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּבצרת
אּלא ּבּנמצא יׁשנֹו ּכי מּגיד זה הרי הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד

עּתה: עד ראהּו לא ִֶַַַַָָָֹׁשעדין
„BÚא ּפרּוׁש וגֹו' טרף א ּבאֹומרֹו ְְְְִֵֶַַָֹירצה

ּׁשאמר ּבּמה אבל ּבטרפּות ּדוקא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעּוט
ז"ל ׁשאמרּו אכלתהּו רעה חּיה ל"ג) ְְֲֶַָָָָָָָ(ׁשם
ּבזה ּפֹוטיפר אׁשת אל ׁשּנתּכּון פפ"ד) ְִִֵֵֶֶֶֶַַָ(ב"ר
ׁשהיה מה היה ּבעונֹות ּכבר ּכי מעּוט ְֲִִֵֶַַָָָָָֹאין
להעמיד היה ׁשעתיד ּבנים י' לאּבד לֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּגרמה
לו:) (סֹוטה ז"ל ּכאֹומרם ׁשבטים ְְְִָָָי"ב
ולא טּפֹות י' מּמּנּו נׁשרּו הרׁשעה ְְְְְִִֶֶָָָָָֹּובאמצעּות

ב': אּלא מּמּנּו ְִֶֶָָיצאּו



ל              

      §©§¤©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®§«©§¤
  ¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

ÔBÒ‡ e‰˜Â∑(ב"ר)הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙N ˙‡ Ìz„B‰Â∑אני אצלי, ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְֲִִֶֶַָ
אחיו, ועל אּמֹו על ּבֹו אחדמתנחם ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

        

ההההנהנהנהנה עתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג טהטהטהטה(כט מד, ל(רש"י דבריו ,אדברייעקביעקביעקביעקב לעיל, וא ,מ ל סנה עת  ר , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
"יהדהיהדהיהדהיהדה תב ,אגיאגיאגיאגיתנאס ני התרח יעקב ל לדע הה ,לפר וי מתה". ר א הרי ,ר ימת מא אנ ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מה סנה. מק היא רה רעב , א במ ,ר נטר ואחיו ר מתה א :ר ריק הי נימי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָמחת
לא. ות עלמא חא א  אמר ולכ ,ר נטר לא ס ידע יהדה  איְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

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

     

       §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
    ¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

˙ÓÂ Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

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

Úp‰Œ˙‡ Ú EcÚ Èk∑נתקּׁשרּתי ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות ּבב' מנּדה להיֹות חזק .ּבקׁשר ְְְְִֶֶֶָָָֻ

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

'B‚Â EcÚ ‡ŒLÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל החייהחייהחייהחיי.ּולמלחמה אוראוראוראור ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

        ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤¤§¤´
   החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

      §«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈
      ¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬

 ¥−¤¤¨«

dpÚÚÈÂכט ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôea„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
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EcÚ.לג) ‡ LÈ('ט (מ"ג ׁשאמר והגם ≈∆»«¿¿ֲֶַַַָ
ּכמֹותֹו: אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ,לפני ְְְְְִִֶֶַָָָוהּצגּתיו

B‚Â'.לד) ‰ÏÚ‡ CÈ‡ Èkטעם ּבלא ּפרּוׁש ƒ≈∆¡∆¿ְֵַַֹ
אעלה אי וגֹו' וחטאתי ׁשאמר ְְֱִֵֶֶֶַָָָָָהאמּור
ּׁשאמר למה טעם ׁשּנֹותן אּולי ועֹוד ְְְֵֶֶַַַַַָוגֹו'.
ּכי וגֹו', אנחנּו ּגם עבדים הּנּנּו (ט"ז) ְְְֲֲִִִִִֶַַָָּבתחּלה

יעלּו ּוכׁשּלא ברע, אראה ּפן וגֹו' אעלה ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאי
וגֹו': יראה לא ְְִֶָֹֻּכּלן

„BÚׁשּׁשלח חכמה אּׁשה לטענת להׁשיב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָיכּון
הּמׁשּפחה קמה ּכי י"ד) (ש"ב לדוד ְְִִִַָָָָָָיֹואב
אחיו ּבנפׁש וּתמיתהּו אחיו מּכה את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהרג
ּכׁשּיּגיד ּכי ׁשּלפנינּו הּנּדֹון הּוא והּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָוגֹו',

יכֹול ואינֹו הּוא אנּוס ּכי לאביו ְְְִִֵָָָָיהּודה
ׁשּלא ּפׁשיטא הּמל מּיד ּבנימין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹלהּציל
יהּודה ׁשניהם ּגם ויׁשּכל יעקב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹיתאכזר
אמר לזה יהּודה, ׁשל לנּדּויֹו ויּתיר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָּובנימין
חֹוׁשׁש ּכי וגֹו' אעלה אי ּכי ׁשנית ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָטענה

אביו: מֹות ְִַַָָלסּכנת

              
ÌÈvp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה ׁשאחיולא וׁשֹומעין ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ

להם ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶַָָ

        

היהיהיהימצרימצרימצרימצריימתימתימתימת אחיואחיואחיואחיו מעיומעיומעיומעיו עליועליועליועליו בינבינבינביא)נ מה, על(רש"י מרה "בינ" וא ,"מדיע" התב נקט לל דר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ר"י ר ר ועל מיחדת. כז)עמידה טז, "נבי"(קרח אא ,צריה ל סת עמידה ז אי א וא זקפה". קמה ,בינ" ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

יאנ "לה בסק .ימת האחי יצד מעי ה  סי אחי לגי הבינבינבינביוירא)עליו"נ רת י(רי"ר הצר לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
.סת עמידה א אי במ ,מלאכי מדר הרי ,לפרהחייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
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‰Út ˙Èa ÚÓLiÂ∑,ּביתֹו ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּביתֹו «ƒ¿«≈«¿…ְְְֲֵֵֵֶַַָָֹ

מּמׁש, ּבית לׁשֹון זה ּבלע"זואין מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", "ּבית ּכמֹו .אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ÂÈtÓ eÏ‰∑הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ
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ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם והראהראה ¿»≈«ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מהּול ׁשהּוא החייהחייהחייהחיי.(ב"ר)להם אוראוראוראור ֶֶָָ
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‰ÈÁÓÏ∑למחיה לכם החייהחייהחייהחיי.להיֹות אוראוראוראור ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

ÌÈˆÓב eÚÓLe ‡˙ÈÎa dÏ˜ ˙È ‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Út ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד ÔÚÎ eÈ˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ Ó‡Â eÈ˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡Èה ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

      

t‡˙‰Ï˜.א) ÛÒBÈ ÏÎÈ ‡ÏÂׁשּלא ּפרּוׁש ¿…»…≈¿ƒ¿«≈ֵֶֹ
הּנּצבים ּכל ׁשּיצאּו עד להמּתין ּכח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹעצר
איׁש ּכל הֹוציאּו ּגדֹול ּבקֹול וקרא ְְְִִֵַָָָָָמעצמן
ּכי לצאת להם ׁשּיאמרּו לא ּבמהרה ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹּפרּוׁש
אר סבל ולא ּבמּתּון יצאּו מעצמן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכׁשּיצאּו

ואמר ההֹוצאה, נתעּכבזמן לא ּפי' עמד ולא ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ
יחד: יצאּו ּתכף ּבמהרה אּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָאיׁש

ÚcÂ˙‰a.'וגֹו התוּדעּותֹויֹוסף ּבׁשביל ּפרּוׁש ¿ƒ¿««ְְְְִִִֵֵַ
ּכדי ּדבר הּכרת ּפרּוׁש אחיו ְֵֵֶֶַַָָָָאל
צרי זה ודבר יֹוסף הּוא ּכי ויצּדיקּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיּכירּו
ּבאחיו לזלזל רצה ולא ּבמכירתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלהזּכירם
אחיהם, למּכר ּכזֹו נבלה ּבדבר אֹותם ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֹׁשּיחזיקּו

ּבסמּו וּיׁשמעּוואמר ּבבכי קלֹו את וּיּתן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
הּזּולת ּׁשּמנע מה ּכי מּגיד זה הרי וגֹו' ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָמצרים
ּבקֹול קרא הּוא ּכי לצּדֹו לא לאחיו ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבהתוּדעֹו
ּבׁשת לצד אּלא הּדבר את העיר ּכל ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹוׁשמעּו

הּנזּכר: מּטעם ׁשעׂשה הּוא ְִִֶֶַַַַָָָאחיו
B‚Â'.ד) ‡ eLb 'B‚Â ÛÒBÈ Ó‡iÂטעם «…∆≈¿¿»¿ַַ

ענין להם לֹומר ׁשרצה לצד ְְִֶֶַַַַַָָָָָההּגׁשה,
אּלא להם לֹומר רצה לא לזה ְִֶֶֶַַָָָָָָֹהּמכירה

אמר ׁשּנּגׁשּו ואחר ּגׁשּו אמר לזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבלחיׁשה,
ׁשאמר והגם וגֹו', אתי מכרּתם אׁשר וגֹו' ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹלהם
אף אדם ׁשם עמד ולא וגֹו' איׁש ּכל ְְִִַַָָָָָֹהֹוציאּו
ּבאזניהם: ודּבר לּקיר לאזנים חׁש כן ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָעל

È‡.'וגֹו אחיכם ב'יֹוסף ּפעם ׁשחזר טעם ¬ƒְֲִֵֶֶַַַַַָ
חׁשׁש ענּוהּו ׁשּלא ׁשראה לצד יֹוסף, ְֲִֵֶֶַַָָָָֹאני
יכלּו ולא מּמּנּו ׁשּפחדּו האחד ּדברים. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָֹלב'
ׁשּלא והּב' יּמצא, ּכי ּגּנב ּכבׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהׁשיב
צד ּכנגד אמר לזה יֹוסף, ׁשהּוא ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָהאמינּוהּו
ּתחּוׁשּו לא ונבהלּתם יראים ׁשאּתם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיראה
עּמכם מתנהג ּפרּוׁש אחיכם יֹוסף אני ּכי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלּדבר
ההּוא, הּדבר היה לא ּוכאּלּו האחוה ְְְִִַַַַָָָָָָֹּבמּדת
לֹומר, מכרּתם אׁשר אחיכם לֹומר סמ ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָּגם
האחוה עין ּכהתה לא הּמכר ּבזמן ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאפּלּו
יֹוסף ׁשהּוא הּדבר הצּדקת צד ּוכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּני,
ּכי מבהק ּבסימן יצּדיקּו ׁשּבֹו ּדבר להם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻאמר
מצרימה אתי מכרּתם אׁשר ּבאֹומרֹו זה ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָֹהּוא
(ילקּוט נביא אפּלּו אדם ידעֹו לא זה ְְְֲִִֶַָָָָָָֹודבר
הּוא ּכי ּגמּור וּדאי ׁשּתאמר לא אם ִִֶַַַָֹֹקמ"ב)

יֹוסף: ֵֶזה

B‚Â'.ה) eˆÚz Ï‡ ‰zÚÂ'א לדעת צרי ¿«»«≈»¿¿ִַַָָ
ּכפלאֹומרֹו לּמה ב' לׁשלל. ּבא מה ועּתה ְְְִַַַָָָָָֹ

יחר, ואל ּתעצבּו אל ּדבריםלֹומר ב' הם ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָ
וחרֹון הּלב ׁשברֹון על יֹורה העּצבֹון ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהפּכּיים
לּמה לדעת צרי עֹוד הּגאוה. על יּגיד ֲִִַַַַַַַָָָָָאף

הּנה. ּתבת לֹומר ְִֵֵֵַַָּדקּדק
ÔÎ‡יֹודע הּדר זה על הּוא ּדברים ׁשל ּפי' »≈ְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוכמֹו הּמכר על נעצבים אּתם ּכי ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָאני
אׁשמים אבל (מ"ב) ּבאֹומרם ּדעּתם ְְְֲֲִִֵֶַָָָׁשּגּלּו
ׁשאמרּו צ"א) פ' (ב"ר הּמדרׁש לפי ּגם ְְְְֲִִֶַַַָָאנחנּו,
להם, אמר לזה יקרים, ּבדמים לפּדֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּירדּו
ּבהֹודעה להם מצּוי ׁשּמבּקׁשם ּכיון ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֻועּתה
לרמז ּבזה ּכן ּגם ונתּכּון העּצבֹון, ּתסירּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו
קרֹובה ׁשּדעּתם ּבהם יֹודע ּכי ּולהֹודיעם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם
יצּדיקּו ּובזה עּתה עד עליו נעצבים והם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָאצלֹו
ּבעיניכם יחר אל ואֹומרֹו עּמם. נכֹון לּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָּכי
ׁשּגרמּתם הּנה אֹותי ׁשּמכרּתם לטעם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָּפרּוׁש
ההׁשּתחוּיֹות הענינים התּגלּגלּות ּכל ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻלעצמכם
(וּיׁשב ּדכתיב למּכר נתחּכמּתם ּבׁשבילם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאׁשר
יסֹובב זה ודבר וגֹו' ּיהיּו מה ונראה ְְְְְְִִֵֶֶַָָל"ז)



לי               
ÌÈvp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה ׁשאחיולא וׁשֹומעין ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ

להם ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶַָָ
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t‡˙‰Ï˜.א) ÛÒBÈ ÏÎÈ ‡ÏÂׁשּלא ּפרּוׁש ¿…»…≈¿ƒ¿«≈ֵֶֹ
הּנּצבים ּכל ׁשּיצאּו עד להמּתין ּכח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹעצר
איׁש ּכל הֹוציאּו ּגדֹול ּבקֹול וקרא ְְְִִֵַָָָָָמעצמן
ּכי לצאת להם ׁשּיאמרּו לא ּבמהרה ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹּפרּוׁש
אר סבל ולא ּבמּתּון יצאּו מעצמן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכׁשּיצאּו

ואמר ההֹוצאה, נתעּכבזמן לא ּפי' עמד ולא ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ
יחד: יצאּו ּתכף ּבמהרה אּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָאיׁש

ÚcÂ˙‰a.'וגֹו התוּדעּותֹויֹוסף ּבׁשביל ּפרּוׁש ¿ƒ¿««ְְְְִִִֵֵַ
ּכדי ּדבר הּכרת ּפרּוׁש אחיו ְֵֵֶֶַַָָָָאל
צרי זה ודבר יֹוסף הּוא ּכי ויצּדיקּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיּכירּו
ּבאחיו לזלזל רצה ולא ּבמכירתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלהזּכירם
אחיהם, למּכר ּכזֹו נבלה ּבדבר אֹותם ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֹׁשּיחזיקּו

ּבסמּו וּיׁשמעּוואמר ּבבכי קלֹו את וּיּתן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
הּזּולת ּׁשּמנע מה ּכי מּגיד זה הרי וגֹו' ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָמצרים
ּבקֹול קרא הּוא ּכי לצּדֹו לא לאחיו ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבהתוּדעֹו
ּבׁשת לצד אּלא הּדבר את העיר ּכל ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹוׁשמעּו

הּנזּכר: מּטעם ׁשעׂשה הּוא ְִִֶֶַַַַָָָאחיו
B‚Â'.ד) ‡ eLb 'B‚Â ÛÒBÈ Ó‡iÂטעם «…∆≈¿¿»¿ַַ

ענין להם לֹומר ׁשרצה לצד ְְִֶֶַַַַַָָָָָההּגׁשה,
אּלא להם לֹומר רצה לא לזה ְִֶֶֶַַָָָָָָֹהּמכירה

אמר ׁשּנּגׁשּו ואחר ּגׁשּו אמר לזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבלחיׁשה,
ׁשאמר והגם וגֹו', אתי מכרּתם אׁשר וגֹו' ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹלהם
אף אדם ׁשם עמד ולא וגֹו' איׁש ּכל ְְִִַַָָָָָֹהֹוציאּו
ּבאזניהם: ודּבר לּקיר לאזנים חׁש כן ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָעל

È‡.'וגֹו אחיכם ב'יֹוסף ּפעם ׁשחזר טעם ¬ƒְֲִֵֶֶַַַַַָ
חׁשׁש ענּוהּו ׁשּלא ׁשראה לצד יֹוסף, ְֲִֵֶֶַַָָָָֹאני
יכלּו ולא מּמּנּו ׁשּפחדּו האחד ּדברים. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָֹלב'
ׁשּלא והּב' יּמצא, ּכי ּגּנב ּכבׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהׁשיב
צד ּכנגד אמר לזה יֹוסף, ׁשהּוא ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָהאמינּוהּו
ּתחּוׁשּו לא ונבהלּתם יראים ׁשאּתם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיראה
עּמכם מתנהג ּפרּוׁש אחיכם יֹוסף אני ּכי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלּדבר
ההּוא, הּדבר היה לא ּוכאּלּו האחוה ְְְִִַַַַָָָָָָֹּבמּדת
לֹומר, מכרּתם אׁשר אחיכם לֹומר סמ ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָּגם
האחוה עין ּכהתה לא הּמכר ּבזמן ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאפּלּו
יֹוסף ׁשהּוא הּדבר הצּדקת צד ּוכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּני,
ּכי מבהק ּבסימן יצּדיקּו ׁשּבֹו ּדבר להם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻאמר
מצרימה אתי מכרּתם אׁשר ּבאֹומרֹו זה ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָֹהּוא
(ילקּוט נביא אפּלּו אדם ידעֹו לא זה ְְְֲִִֶַָָָָָָֹודבר
הּוא ּכי ּגמּור וּדאי ׁשּתאמר לא אם ִִֶַַַָֹֹקמ"ב)

יֹוסף: ֵֶזה

B‚Â'.ה) eˆÚz Ï‡ ‰zÚÂ'א לדעת צרי ¿«»«≈»¿¿ִַַָָ
ּכפלאֹומרֹו לּמה ב' לׁשלל. ּבא מה ועּתה ְְְִַַַָָָָָֹ

יחר, ואל ּתעצבּו אל ּדבריםלֹומר ב' הם ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָ
וחרֹון הּלב ׁשברֹון על יֹורה העּצבֹון ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהפּכּיים
לּמה לדעת צרי עֹוד הּגאוה. על יּגיד ֲִִַַַַַַַָָָָָאף

הּנה. ּתבת לֹומר ְִֵֵֵַַָּדקּדק
ÔÎ‡יֹודע הּדר זה על הּוא ּדברים ׁשל ּפי' »≈ְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוכמֹו הּמכר על נעצבים אּתם ּכי ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָאני
אׁשמים אבל (מ"ב) ּבאֹומרם ּדעּתם ְְְֲֲִִֵֶַָָָׁשּגּלּו
ׁשאמרּו צ"א) פ' (ב"ר הּמדרׁש לפי ּגם ְְְְֲִִֶַַַָָאנחנּו,
להם, אמר לזה יקרים, ּבדמים לפּדֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּירדּו
ּבהֹודעה להם מצּוי ׁשּמבּקׁשם ּכיון ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֻועּתה
לרמז ּבזה ּכן ּגם ונתּכּון העּצבֹון, ּתסירּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו
קרֹובה ׁשּדעּתם ּבהם יֹודע ּכי ּולהֹודיעם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם
יצּדיקּו ּובזה עּתה עד עליו נעצבים והם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָאצלֹו
ּבעיניכם יחר אל ואֹומרֹו עּמם. נכֹון לּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָּכי
ׁשּגרמּתם הּנה אֹותי ׁשּמכרּתם לטעם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָּפרּוׁש
ההׁשּתחוּיֹות הענינים התּגלּגלּות ּכל ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻלעצמכם
(וּיׁשב ּדכתיב למּכר נתחּכמּתם ּבׁשבילם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאׁשר
יסֹובב זה ודבר וגֹו' ּיהיּו מה ונראה ְְְְְְִִֵֶֶַָָל"ז)



לב              

       ¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´¨¦½
  £¤¬¥«¨¦−§¨¦«

Ú‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

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

     

      §©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
      ©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−§¨¤¬¤

¦§¨«¦
‡Ï∑ּולפטרֹון החייהחייהחייהחיי.לחבר אוראוראוראור ¿»ְְְֵַָ

        ©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´
      ¥½¨©¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−

©©«£«Ÿ
È‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

        §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´
    ¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

       §¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®¤¦¨¥²
  ©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

LezŒÔt∑ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

       §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−©«§©¥¬
£¥¤«

˙B‡ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑הּקדׁש ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

BÚÂ„ו ‡Ú‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈzz Ô„ È‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚBÊ ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

‡L‡ז ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a ‡ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBaÏe ‰ÚÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט dÏ ÔeÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈˆÓ ÏÎÏ ÔBaÏ ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ Ca Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי ÈÏ È˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú‡a È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ CB˙Â CÚÂ CÈ Èe CÈe¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא ÔÈL LÓÁ „BÚ È‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡Èיב ÔÈÓÈ ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

      

מקלקל ונמצא ּדבר לתּקן ׁשּבא ּכאדם ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּכעס
טעם ונתן לעצמֹו, ּגרם אׁשר על אּפֹו ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָויחר
טֹובה להם ּגרמּו מעׂשיהם אדרּבא ּכי ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלזה
ּכי לפניכם אלהים ׁשלחני למחיה ּכי ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָֹּגדֹולה
לא ּומעּתה וגֹו' ׁשארית לכם לׂשּום וגֹו' ְְְִֵֵֶֶַָָָֹזה

הּדבר: על ּבעיניכם ְִֵֵֶַַַָָיחר
B‚Â'.ח) Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂטעם לתת ּפי' ¿«»…«∆¿ֵֵַַָ

יחׁשבּו לבל הּׂשנאה חׁשׁש מּלּבם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלהסיר
אׁשר על ויׂשנאם אֹותם יׂשטם יֹוסף ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּכי
רחֹוק ּדבר ּבעיניהם ויהיה עליו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנתאכזרּו
להם אמר לזה עּמם, נכֹון יֹוסף לב ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

היּו מכרּוהּו אׁשר מעׂשה ּבׁשעת ּכי אמת ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָהן
א ּבעיניו זרים האכזרּיּותהּדברים ּכל יהיה י ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

להיֹות הם ּוראּויים אחיהם על אחים ְְְֲִִִִֵֵֶַַּבלב
אצלֹו: ְְִֶׂשנּואים

ÔÎ‡מירידתֹו הּנמׁש ּכל ראֹותֹו אחר עּתה »≈ְְִִִַַַַַָָָ
ה' מאת היה הּמעׂשה ּכי ידע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָמצרים
עצמם ׁשליחּות ולא עׂשּו יתּבר ׁשליחּותֹו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹוהם
להרחיק ולא איבה להם לׁשמר מקֹום אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּובזה

מהם: האחוה ְִֵֶַַָָמּדת
ÈÏe‡Âלפני לעמד ּפנים להם היה ּבזה ּכי ¿«ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

הּגֹורמים הם ּכי הּדבר ּכׁשּנגלה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָאביהם

הּמפלא הּמעׂשה ועׂשּו ׁשנה כ"ב ּובכי אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻלֹו
יבֹוׁשּו לא ּבֹוׁש ׁשּגם ורֹואני אחיהם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹּבמכר
ידע לא יעקב ּכי לֹומר נראה והיה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמאביהם,
ׁשּלא ּפׁשיטא ּכי רחֹוק, ּדר וזה הּמעׂשה, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹּגּוף
עד הּדברים נתּגלּגלּו היא זאת מחקר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹֹיּמנע
הּפּסים ּכתנת מעׂשה וגם למצרים יֹוסף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּירד
ּבטענת ּכי וּדאי אּלא ּבדם, מטּבל אליו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻהּמּובא
הּדבר הּכר יֹוסף ׁשאמר וגֹו' ׁשלחּתם אּתם ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻלא
אחר להרהר ואין זאת היתה ה' מאת ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹּכי
ראּוי פ"ז) פ' (ב"ר ז"ל אֹומרם והּוא ְְִָָָמּדֹותיו,

וכּו': ּבׁשלׁשלאֹות לירד יעקב ְְְְֲֵֵַַָָָֹהיה

              
ÔÈÓÈ.(ב"ר) ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז לא(מגילה ׁשהרי אחי ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר, יחד ּכּלם את הׁשוה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עליכם ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, .היה ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ

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

      ©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
©¨¨«

jiÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ È‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑מקּדׁשֹות ׁשני ליחרבעל וסֹופן ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות .ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ÂÈ‡eˆŒÏÚ ‰Îa ÔÓÈe∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן רׁש"י,(על ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, ולענּיּות ƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּדביֹוסף

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן .)על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

        

צאריוצאריוצאריוצאריו עלעלעלעל כהכהכהכה בנימיבנימיבנימיבנימי ,,,,בובובובו אחיואחיואחיואחיו בנימיבנימיבנימיבנימי צאריצאריצאריצארי עלעלעלעל יד)ולולולול נימי,(מה, ל חלק קה י חר על כה סי ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
סי ל חלק ילה מ חר על כה בנימי(י"ר)חלק החר על אחד ל כה לא מע ולכארה, .????,מרל וי . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ל 'קה חר' את ראה מי אתחברחברחברחברהה ראה מי א ולבת. במ על להצטער צרי  הבר את לת יד ואי , ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
הרטי 'קה חר'.מחד תלבנ די ולפעל לעת עליו אא באנחה, בכי להסק יכל אינ  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

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

ÔÎ ÈÁ‡Â∑עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ eac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו החייהחייהחייהחיי.ׁשּמּתחּלה אוראוראוראור ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

        §©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ
   §¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

‰Út ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית החייהחייהחייהחיי.ּכמֹו: אוראוראוראור ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

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

ÌÎÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ּתבּואה.החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

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

ÈÂ˙יג ÌÈˆÓa È˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Îe‡יד È‰eÁ‡ ÔÓÈ È‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈeƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו ˙e ÔB‰ÈÏÚ ‡Îe È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז ÓÈÓÏ ‰Út ˙ÈÏ ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚe ‰ÚÙ ÈÈÚa ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰BcÚ«¿ƒ

c‡יז CÈÁ‡Ï Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈB‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎÈÚa ˙È eeÚË e„ÈÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe‡ ˙È e„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú‡„ ‡eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

      

B‚Â'.טו) eac ÔÎ ÈÁ‡Â Ì‰ÏÚ jiÂּפרּוׁש «≈¿¿¬≈∆¿«¬≈≈ƒ¿¿ֵ
לּבם סמ אז עליהם ׁשּבכה ׁשראּו ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
אפׁשר אֹומר ׁשהיה הּדברים ּכל ּכי אּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָודּברּו
הּבּוׁשה מהם להסיר ּכן להם אֹומר ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיה
אכן הּמעׂשה. מּצד עליהם ימר לבבֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּולעֹולם
הּכירּו ּפרדתם על ּובכה אֹותם ׁשחּבק ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכׁשראּו
אּתֹו. ודּברּו הּוא נאמן אח ּכי טּובֹו ְְְֱִִִִֶַָָּבמּדת
אפׁשר ּכי מּזה הֹוכחה אין מּקדם ׁשּבכה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהגם
זה ּבכי ּכן ּׁשאין מה עליה ּובכה צרתֹו ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזכר
מקֹום יׁש הראׁשֹון ּבכי ּגם עליהם. ְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשּבכה

ּכן ּׁשאין מה ּבנימין ּפרדת על ׁשּבכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלתלֹות
ּבּלב: אחוה יּגיד זה ּבפרטּות עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּבכה

B‚Â'.טז) Ó‡Ï 'B‚Â ÚÓL Ïw‰Âּפרּוׁש ¿«…ƒ¿«¿≈…¿ֵ
ּכי למעלה הּכתּוב הֹודיע ׁשּכבר ְְְְִִִֶַַַָָָלהיֹות

מצ ּדכתיבׁשמעּו יֹוסף ּבכי ּפרעה ּובית רים ְְְְְִִִִִֵֵַַָֹ
מֹודיע עּתה וגֹו' מצרים וּיׁשמעּו ב') ְְְְִִִִַַַַָָ(ּפסּוק
האמּור ּפרעה ּבית ׁשּׁשמעּו הּקֹול ּכי ְְִֵֶַַַָָָָֹהּכתּוב
ועּתה היה מה ועל הּוא מה ידעּו ולא ְְְְְְַַַַַָָָָָֹלמעלה
ׁשל אחיו ּביאת לצד היה זה ּכי להם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאמרּו

ֵיֹוסף:

ËÈiÂ.'וגֹו להםּבעיני היתה קדם ּכי ּפרּוׁש «ƒ«ְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
אחיו ּובביאת מֹול עבד ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָחרּפה

עבד: ׁשאינֹו הּכר ּכי ּבעיניו ְִִֵֵֶֶֶַַַָֻוּייטב
eNÚ.יז) ˙‡Êצריכין אינכם זה ּדבר ּפרּוׁש …¬ְְִִֵֵֶֶָָ

אינכם העגלֹות אבל ּברׁשּות ְְֲֲֲִֵֶַָָָלעׂשֹותֹו
רׁשּות ואפּלּו ּברׁשּות, אם ּכי לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִִַַיכֹולין
ׁשהּוא ׁשּיאמר צרי אּלא ּתֹועיל לא ִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּיֹוסף

אֹומרֹו והּוא ּפרעה, ּברׁשּות צּויתהעֹוׂשה ואּתה ְְְְְִֵֶַַָָֹֻ
עגלֹות וגֹו' להם וּיּתן אֹומר הּוא וכן ְְְֲִֵֵֵֶַָָוגֹו',

מצרים: מּנּמּוסי היה וזה פרעה, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹעל



לג               
ÔÈÓÈ.(ב"ר) ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז לא(מגילה ׁשהרי אחי ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר, יחד ּכּלם את הׁשוה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עליכם ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, .היה ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ
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jiÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ È‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑מקּדׁשֹות ׁשני ליחרבעל וסֹופן ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות .ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ÂÈ‡eˆŒÏÚ ‰Îa ÔÓÈe∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן רׁש"י,(על ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, ולענּיּות ƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּדביֹוסף

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן .)על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

        

צאריוצאריוצאריוצאריו עלעלעלעל כהכהכהכה בנימיבנימיבנימיבנימי ,,,,בובובובו אחיואחיואחיואחיו בנימיבנימיבנימיבנימי צאריצאריצאריצארי עלעלעלעל יד)ולולולול נימי,(מה, ל חלק קה י חר על כה סי ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
סי ל חלק ילה מ חר על כה בנימי(י"ר)חלק החר על אחד ל כה לא מע ולכארה, .????,מרל וי . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ל 'קה חר' את ראה מי אתחברחברחברחברהה ראה מי א ולבת. במ על להצטער צרי  הבר את לת יד ואי , ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
הרטי 'קה חר'.מחד תלבנ די ולפעל לעת עליו אא באנחה, בכי להסק יכל אינ  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
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ÔÎ ÈÁ‡Â∑עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ eac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו החייהחייהחייהחיי.ׁשּמּתחּלה אוראוראוראור ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

        §©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ
   §¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

‰Út ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית החייהחייהחייהחיי.ּכמֹו: אוראוראוראור ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ
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ÌÎÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ּתבּואה.החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור «¬∆¿ƒ¿∆ְָ
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ÈÂ˙יג ÌÈˆÓa È˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Îe‡יד È‰eÁ‡ ÔÓÈ È‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈeƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו ˙e ÔB‰ÈÏÚ ‡Îe È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז ÓÈÓÏ ‰Út ˙ÈÏ ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚe ‰ÚÙ ÈÈÚa ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰BcÚ«¿ƒ

c‡יז CÈÁ‡Ï Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈB‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎÈÚa ˙È eeÚË e„ÈÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe‡ ˙È e„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú‡„ ‡eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

      

B‚Â'.טו) eac ÔÎ ÈÁ‡Â Ì‰ÏÚ jiÂּפרּוׁש «≈¿¿¬≈∆¿«¬≈≈ƒ¿¿ֵ
לּבם סמ אז עליהם ׁשּבכה ׁשראּו ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
אפׁשר אֹומר ׁשהיה הּדברים ּכל ּכי אּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָודּברּו
הּבּוׁשה מהם להסיר ּכן להם אֹומר ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיה
אכן הּמעׂשה. מּצד עליהם ימר לבבֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּולעֹולם
הּכירּו ּפרדתם על ּובכה אֹותם ׁשחּבק ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכׁשראּו
אּתֹו. ודּברּו הּוא נאמן אח ּכי טּובֹו ְְְֱִִִִֶַָָּבמּדת
אפׁשר ּכי מּזה הֹוכחה אין מּקדם ׁשּבכה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהגם
זה ּבכי ּכן ּׁשאין מה עליה ּובכה צרתֹו ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזכר
מקֹום יׁש הראׁשֹון ּבכי ּגם עליהם. ְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשּבכה

ּכן ּׁשאין מה ּבנימין ּפרדת על ׁשּבכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלתלֹות
ּבּלב: אחוה יּגיד זה ּבפרטּות עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּבכה

B‚Â'.טז) Ó‡Ï 'B‚Â ÚÓL Ïw‰Âּפרּוׁש ¿«…ƒ¿«¿≈…¿ֵ
ּכי למעלה הּכתּוב הֹודיע ׁשּכבר ְְְְִִִֶַַַָָָלהיֹות

מצ ּדכתיבׁשמעּו יֹוסף ּבכי ּפרעה ּובית רים ְְְְְִִִִִֵֵַַָֹ
מֹודיע עּתה וגֹו' מצרים וּיׁשמעּו ב') ְְְְִִִִַַַַָָ(ּפסּוק
האמּור ּפרעה ּבית ׁשּׁשמעּו הּקֹול ּכי ְְִֵֶַַַָָָָֹהּכתּוב
ועּתה היה מה ועל הּוא מה ידעּו ולא ְְְְְְַַַַַָָָָָֹלמעלה
ׁשל אחיו ּביאת לצד היה זה ּכי להם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאמרּו

ֵיֹוסף:

ËÈiÂ.'וגֹו להםּבעיני היתה קדם ּכי ּפרּוׁש «ƒ«ְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
אחיו ּובביאת מֹול עבד ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָחרּפה

עבד: ׁשאינֹו הּכר ּכי ּבעיניו ְִִֵֵֶֶֶַַַָֻוּייטב
eNÚ.יז) ˙‡Êצריכין אינכם זה ּדבר ּפרּוׁש …¬ְְִִֵֵֶֶָָ

אינכם העגלֹות אבל ּברׁשּות ְְֲֲֲִֵֶַָָָלעׂשֹותֹו
רׁשּות ואפּלּו ּברׁשּות, אם ּכי לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִִַַיכֹולין
ׁשהּוא ׁשּיאמר צרי אּלא ּתֹועיל לא ִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּיֹוסף

אֹומרֹו והּוא ּפרעה, ּברׁשּות צּויתהעֹוׂשה ואּתה ְְְְְִֵֶַַָָֹֻ
עגלֹות וגֹו' להם וּיּתן אֹומר הּוא וכן ְְְֲִֵֵֵֶַָָוגֹו',

מצרים: מּנּמּוסי היה וזה פרעה, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹעל



לד              
ÌÈˆÓ ı‡ eËŒ˙‡∑ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגיםארץ ּבּה ÏÁ.ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ≈∆

ı‡‰∑הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל »»∆ְֵֵֶַָ

      §©¨¬ª¥−¨Ÿ́£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
     £¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−¨¤«

‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑לֹומר eNÚ.להםמּפי, ˙‡Ê∑הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

     §¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤¦§©−¦
 ̈¤¬«

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

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

      §¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
        ¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¤¨²§¨¦−©¨«¤

˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, ּכי(ּכחׁשּבֹון על מֹורה הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמעֹולם

מהרׁש"ל הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי ÌÈˆÓ.)והּׁשּתא ehÓ∑מצינּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒƒ¿»ƒִָ
ּפּול' ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ÌÁÏÂ.ּבּגמרא a∑ּכתרּגּומֹו. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ»»∆∆ְְַ

ÔBÊÓe∑רא"ם(לפּתן ּגרסת ּכ(.החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור »ְְִִֵַַָָ

     ©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©¦§§−
©¨«¤

Cca eÊbzŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ּגּסה,אל ּפסיעה ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ׁשּלא «ƒ¿¿«»∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדבר על ּבּדר יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָותּכנסּו

לׂשנאתֹו לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח החייהחייהחייהחיי.מכירתֹו, אוראוראוראור ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

      ©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«

        ©©¦̧¹¥ÀŸ¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤
     ¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

ÔBÎÏיט eÈÒ e„ÈÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ Ë È‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא ÔB‰Ï ‰ÈÂ Ï‡NÈ Èa ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ‰ÈÂ ‰Út ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á‡Ï¿»¿»

LeÏc‡כב ÔeÏËˆ‡ ‚Ï ‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ‰È ÔÓÈÏe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLeÏc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג ÔÈÓÁ ‡ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
eÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ÒÚÂ ÌÈˆÓ„ ‡ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á‡Ï È‰e‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ï‡כד ÔB‰Ï Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

„ÔÚÎכה ‡Ú‡Ï B˙‡Â ÌÈˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

      

„BÚהּוא ּכי ּפרּוׁש עׂשּו זאת ּבאֹומרֹו ְְְֲִִֵֶֹירצה
לעׂשֹות לבד ׁשּמתרּצה לא להם ְְְֲִֶֶֶַַַַָֹּבצו
ואֹומר ּבּדבר חפץ ׁשהּוא אּלא חסד ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָעמהם
ׁשּירדּו ּכדי הּדבר יצא ּומה' עׂשּו. ְְֲֵֵֵֶַָָָָֹזאת

מצרים: ְֲִִֵַאבֹותינּו
B‚Â'.כג) ˙‡Êk ÁÏL ÂÈ‡Ïeאֹומרֹו טעם ¿»ƒ»«¿…¿ְַַ

ׁשאמר להיֹות המפרׁש. הסּפיק ולא ְְְְְִִִֶַַָָֹֹֹּכזאת
טּוב הּוא מה נֹודע ולא מצרים מּטּוב ְְְִִִִַַָֹֹנׂשאים
ּכמין לֹומר ּכזאת לֹומר הקּדים לזה ְְְְִִִִִֶַַַָֹמצרים

מהּמבחר ּכסף ּוכלי ׂשמלֹות ּבסמּו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻהּמזּכר
(מגּלה רז"ל ּולדברי ּבמצרים. זה ּבמין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָהּנמצא
ּולמאן יׁשן יין מצרים טּוב ׁשאמרּו ְְְִִִֶַַָָָָט"ז:)

צ"ד) פ' (ב"ר יהיהּדאמר ּפֹול ׁשל ּגריסין ְְְִִִֶֶַָ
ועׂשרה ּכזאת אמר ּוכאּלּו וא"ו חסר ְְְֲִֵַַָָָָָָֹהּכתּוב
ועֹוד ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ּכזאת ּבאֹומרֹו והּכּונה ְְְְְְְְֵֶַַַָָֹוגֹו'

וגֹו': ְֲָָעׂשרה
NÚÂ.'וגֹו לאביו לֹומרוגֹו' ׁשחזר טעם ¿∆∆ְְְִֶַַַַָָ

לא ּכי לֹומר נתּכּון לאביו, ב' ְְִִִֵַַַַָֹּפעם

אּלא לּה הּסמּוכה ׁשליחּות ּבגדר אליו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשלחם
:לּדר לאביו ׁשהם להם ואמר לאחיו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנתנם

‡ÂÈÁ.כד) ˙‡ ÁlLiÂּובנימין ּכּלן ּפרּוׁש «¿««∆∆»ְִִֵָָֻ
(ּפסּוק יֹוסף ּבדברי אֹומר הּוא וכן ְְְִִֵֵֵֵֶָָעּמהם,
עיניכם והּנה וגֹו' אבי אל ועלּו מהרּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָט')
הּדברים מצּדיק ּכי הרי ּבנימין אחי ועיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָוגֹו'
לא ּומעּתה הרֹואה, ּבנימין מעדּות יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבלב
יהּודה ׁשל עצמֹותיו ׁשהיּו טעם לֹומר ְְְִֶֶֶַַַַָָָנתלה
לצד אּלא ּדברֹו קּים ׁשּלא לצד הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמתּגלּגלין

              
ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשלואׁשר ‚ÙiÂ∑,הּדברים אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין ג)לׁשֹון הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין 'וריחיּה(ירמיה מתרּגמינן: נמר", לא "וריחֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ
ּפג' החייהחייהחייהחיי.לא אוראוראוראור ָָ

       ©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½
      ©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

  −©©«£¬Ÿ£¦¤«
ÛÒBÈ ÈcŒÏk ׁשּנאמר:∑‡˙ וזהּו ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את ˜ÚÈ."וּירא Áe ÈÁzÂ∑,ׁשכינה עליו ׁשרתה ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְְִָָָָָ
מּמּנּו .ׁשּפרׁשה ְִֶֶָָ

     

       ©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬§¤§¤−
 §¤¬¤¨«

„BÚ ∑חי ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

ÏÈlÓכז Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e Áe ˙Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ÛÒBÈכח ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ Èa¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

      

ז"ל ּכאֹומרם הּתרה צרי ּתנאי על ְְְִִֶַַַָָָָׁשּנּדּוי
יא:): ַ(מּכֹות

Ó‡Ï.כו) BÏ e„biÂאֹומרֹו וּיּגידּוטעם ««ƒ≈…ְִַַַַ
ׁשאמרּו להיֹות הּקׁשי. על יּגיד ְְִִִֶֶַַַַָָֹׁשהּלׁשֹון
סֹוף ּכי לאֹומרם אצלם קׁשים ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶָָָָּדברים
ואׁשר עׂשּו אׁשר אצלֹו רעתם ּתּגלה ְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָסֹוף
זה ּוכפי והּבכי, הּצער ּכל לאביהם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּגרמּו
ׁשּבׂשֹורה לצד אֹו להם. ּׁשּנֹוגע למה וּיּגדּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאמר
הּקׁשה והּׁשעּבּוד מצרים ירידת ּגֹורמת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָזֹו
וכן ּבמצרים, יׂשראל חּיי את מררּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאׁשר
ׁשאמר עד מצרים מירידת ירא ׁשהיה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתמצא
מצרימה: מרדה ּתירא אל ג') (מ"ו ה' ְְְִִֵַַָָָלֹו

ÌÚËÂּבדר לבּׂשרֹו נתחּכמּו לאמר אֹומרֹו ¿««ְְְְְְִֵֶֶַַֹ
הּוא ידּוע ּדבר ּכי יעקב, יסּתּכן ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּגם ּומה יגֹון על ּכׁשּתהיה טֹובה ּבׂשֹורה ְְְִִֶֶַַַָָָּכי
האדם יסּכן הּׂשמחה לרב מפלאת, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכׁשּתהיה
חׁשׁשּו ּכן על אׁשר ּפתאם, ּפתע ויגוע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹויחלׁש

ׁשּלאע ּבדר אליו לדּבר ונתחּכמּו הּדבר ל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לאמר לֹו וּיּגדּו אֹומרֹו והּוא ּתּקלה, ְְֱִֵֶַַַַָָֹּתארע
לֹו לאמר ּבׂשֹורה להם ׁשּיׁש לֹו אמרּו ְְֵֵֵֶֶָָָֹּפרּוׁש
ּכ ואחר לּבֹו ויׂשמח נפׁשֹו ּתתרחב ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּובזה
הּוכן ּכי נסּתּכן ולא חי יֹוסף עֹוד לֹו ְְְִִֵֵַַַָֹאמרּו
יתּבאר אֹו טֹובה. ּבׂשֹורה קּבלת הכנת ְְְֲִִֵַַַָָָָָּבלּבֹו
לאמר לֹו וּיּגדּו הּדר זה על הּכתּוב ִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעּור
ּובנימין ׁשמעֹון ׁשלמים ׁשּבאּו מּלבד ּפרּוׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָעֹוד
ׁשהכין ואחר לֹו, לאמר להם יׁש עֹוד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעּמהם
והֹוסיפּו חי, יֹוסף הֹודיעּוהּו טֹוב לדבר ְְְִִֵַַָָּדעּתֹו
ּבׂשֹורה אחר ּבׂשֹורה מֹוׁשל הּוא וכי לֹומר ְְְִֵַַַָָעֹוד

הּנזּכר: ְִַַַַַלּטעם
È˙È‡על חׁש לא אי יֹוסף ּבענין לב לתת »ƒƒְְִֵֵֵֵַַָָֹ

ּבימי אמת והן ׁשנים, ּכּמה אביו ְֱִִִֵֵֶַַַָָָצער

אּלא הצליח ולא עׂשה ּכי לֹומר נּוכל ְְְִִִֶַַַַָָָֹעבּדּותֹו
לאביו אּגרת ּכתב לא לּמה לגדּלה ׁשעלה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
הפלגת גדל יֹוסף היה יֹודע ּכי צערֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהפיג
ולּמה רּבים ימים עליו וּיתאּבל ּבֹו יעקב ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹחּבת
ימי על הּקׁשיא עֹוד ותגּדל לבּׂשרֹו ׁשלח ְְְְְְִֵַַַַַָָֹֻלא
מצרים מארץ וׁשבים עֹוברים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָהרעב
הּתיר מי ועֹוד צערֹו על חׁש ולא ּכנען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹלארץ
צרה ימי לֹו להארי אחיו ׁשּבאּו אחר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָלֹו

ּומּיד: ּתכף להֹודיעֹו ְִִֵֶֶָֹׁשּלא
Ô‰Âׁשּגזר ּבענינים ּׁשּנתּגלּגל למה ּכי אמת ¿≈ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכן להיֹות צריכין ׁשהיּו הם רּבים ְְִִִִֵֵֵֶַַָהּגֹוזר
אביו ׁשּמׁש ׁשּלא ׁשנים כ"ב ליעקב לׁשּלם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹהא'
למסּפר וגם ׁשנים, כ"ב ּבצער הּוא היה כן ְְְְְִִֵַַַַָָָּוכמֹו
יעקב לירד וגם ּבמצרים, ׁשּיהיּו ה' ׁשּגזר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹרד"ו
יֹורד היה אם ּכן היה ּׁשּלא מה ּגדֹול ְִֵֵֶַָָָָָָֹּבכבֹוד
יֹוסף לצד אּלא ׁשּנמׁשכּו, ּפרטים וכּמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹקדם

לּדבר: טעם לתת ְִִֵַַַָָָצריכין
‰‡Âּכי והּוא לׁשבח יֹוסף ׁשל טעמֹו ּכי ¿ƒ¿∆ְְֲִִֵֶֶַַ

ּדברֹו ּבֹוא עת עד למצרים ירידתֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָמעת
סּפק אין למל האסּורים מּבית והֹוציאֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֹיתּבר
סּפק ׁשהיה ׁשּיּנח ואפּלּו לאביו להֹודיע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבידֹו
ּולצד ּבּדבר אחיו ׁשּידעּו נפׁשֹו על חׁש ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָּבידֹו
עליו עצמם ימסרּו מאביהם ּוכלימתם ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּתם
ּבׁשת להם ּתּגיע לבל העֹולם מן ְְְִִֶֶַַַַָָָֹלאּבדֹו
ּכּלם וימית יקּללם ּכי אפׁשר וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמאביהם
חׁש לזה מהעֹולם לקעקעֹו יבּקׁשּו זה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּומּצד
ּבדמי מּבֹוא ויּמנע ּבּדבר אחיו ׁשּידעּו נפׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל
ּגדֹול ׂשר ונעׂשה מּמאסר צאתֹו ואחר ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָנפׁשֹו
נמנע כן ּפי על אף ראׁשֹונה חׁשׁשה לּה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוהלכה
(ב"מ ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא לאביו ְְְִִֵֶֶַַָָמהֹודיע
האׁש לכבׁשן עצמֹו אדם ׁשּיּפיל מּוטב ְְְִִֵֶַַַָָָָנ"ט.)

האחים ּכבֹוד על וחׁש חברֹו ּפני ילּבין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָואל
יעקב זרע וכל ויצחק יעקב לפני ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּלבּיׁשם
אף ועֹוד מּלבּיׁשם ּבצערֹו אביו ׁשּיּׁשאר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוסבל

חׁשב לגדּלה ׁשעלה אחר מחּוׁשּכי ּבלּבם יֹוסף ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מהעֹולם, לעקרֹו עליו ויתיעצּו מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָההׂשטמה
ׁשרצּו (ּתנחּומא) ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא כן ְְְְִֵֶֶַָָָָּוכמֹו
ּופּזרן, ּגבריאל ּובא ּגדּלתֹו ּבימי אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֻלעקרֹו
אחריו ׁשּירדּו צ"א) פ' (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו ְְֲֲֶֶַַַָָָוהגם
הּדבר יׁשּתּנה יקרים ּבדמים לפּדֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלמצרים
זה וזּולת ּבאחותם יּכיר ׁשאז הם יפּדּוהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאם
עׂשּו אׁשר את יׁשּכח ולא נצח ׁשמרה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹעברתֹו
היה אם ּכי רֹואה הּנ להרגֹו, הם ויקּדמּו ְְְְְְִִִִֵֶָָָלֹו
מתאּזרים היּו חי הּוא ּכי ליעקב מּקדם ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹֹמֹודיע
אחר וגם מהעֹולם, אֹותֹו ּומאּבדים ְְְִִֵַַַַָָָּובאים
עצמֹו לגּלֹות רצה לא רעב ּבׁשנת לפניו ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹׁשּבאּו
מחּוׁש ּבסּכנת עֹודּנּו ּכי לאביו ולא להם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתכף
ונתן והׁשקם והאכילם ׁשּנתחּכם עד ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכּנזּכר
ּבלב עּמהם הּוא ּכי להם והראה ּדמים ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָלהם
וּדאי וידעּו יצא מה' ּכי הּדבר נגלה ּגם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשלם.
ּבאמצעּות וגם איבה, להם הּוא ׁשֹומר לא ְְְִֵֵֶֶַָָָֹּכי
ּכי אליו יאמרּו ּכי מאביהם ּבּוׁשה הּוסרה ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹּכן
לא (ח') ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו הּגֹוזר ּגזר ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹכן
הצר כן ּפי על ואף להם ּגּלה ואז וגֹו' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻאּתם
ז"ל. ּכמאמרם מּידם להּצילֹו מלא לׁשלח ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹה'
ידע לא יֹוסף הּוא ּכי ואּולי וּיּגׁש) ְְִִֵַַַַַָָֹ(ּתנחּומא
ואין מלא ׁשהּצילֹו ׁשּידע אפׁשר אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּדבר.
קדם לאביו להֹודיע לֹו ׁשהיה עליו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלהקׁשֹות
אֹותֹו הּגֹואל הּמלא ּכי האחים אל יחּוׁש ְְִִֵֶַַַַָָָֹולא
על סֹומכים אין ּכי קדם ּכן ּגם יגאלּנּו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹעּתה
הּדבר על ליֹוסף להאׁשימֹו אין ּובזה ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּנס,

ְָונכֹון:



לה               
ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשלואׁשר ‚ÙiÂ∑,הּדברים אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין ג)לׁשֹון הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין 'וריחיּה(ירמיה מתרּגמינן: נמר", לא "וריחֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ
ּפג' החייהחייהחייהחיי.לא אוראוראוראור ָָ
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ÛÒBÈ ÈcŒÏk ׁשּנאמר:∑‡˙ וזהּו ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את ˜ÚÈ."וּירא Áe ÈÁzÂ∑,ׁשכינה עליו ׁשרתה ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְְִָָָָָ
מּמּנּו .ׁשּפרׁשה ְִֶֶָָ
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„BÚ ∑חי ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

ÏÈlÓכז Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
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ÛÒBÈכח ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ Èa¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

      

ז"ל ּכאֹומרם הּתרה צרי ּתנאי על ְְְִִֶַַַָָָָׁשּנּדּוי
יא:): ַ(מּכֹות

Ó‡Ï.כו) BÏ e„biÂאֹומרֹו וּיּגידּוטעם ««ƒ≈…ְִַַַַ
ׁשאמרּו להיֹות הּקׁשי. על יּגיד ְְִִִֶֶַַַַָָֹׁשהּלׁשֹון
סֹוף ּכי לאֹומרם אצלם קׁשים ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶָָָָּדברים
ואׁשר עׂשּו אׁשר אצלֹו רעתם ּתּגלה ְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָסֹוף
זה ּוכפי והּבכי, הּצער ּכל לאביהם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּגרמּו
ׁשּבׂשֹורה לצד אֹו להם. ּׁשּנֹוגע למה וּיּגדּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאמר
הּקׁשה והּׁשעּבּוד מצרים ירידת ּגֹורמת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָזֹו
וכן ּבמצרים, יׂשראל חּיי את מררּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאׁשר
ׁשאמר עד מצרים מירידת ירא ׁשהיה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתמצא
מצרימה: מרדה ּתירא אל ג') (מ"ו ה' ְְְִִֵַַָָָלֹו

ÌÚËÂּבדר לבּׂשרֹו נתחּכמּו לאמר אֹומרֹו ¿««ְְְְְְִֵֶֶַַֹ
הּוא ידּוע ּדבר ּכי יעקב, יסּתּכן ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּגם ּומה יגֹון על ּכׁשּתהיה טֹובה ּבׂשֹורה ְְְִִֶֶַַַָָָּכי
האדם יסּכן הּׂשמחה לרב מפלאת, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכׁשּתהיה
חׁשׁשּו ּכן על אׁשר ּפתאם, ּפתע ויגוע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹויחלׁש

ׁשּלאע ּבדר אליו לדּבר ונתחּכמּו הּדבר ל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לאמר לֹו וּיּגדּו אֹומרֹו והּוא ּתּקלה, ְְֱִֵֶַַַַָָֹּתארע
לֹו לאמר ּבׂשֹורה להם ׁשּיׁש לֹו אמרּו ְְֵֵֵֶֶָָָֹּפרּוׁש
ּכ ואחר לּבֹו ויׂשמח נפׁשֹו ּתתרחב ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּובזה
הּוכן ּכי נסּתּכן ולא חי יֹוסף עֹוד לֹו ְְְִִֵֵַַַָֹאמרּו
יתּבאר אֹו טֹובה. ּבׂשֹורה קּבלת הכנת ְְְֲִִֵַַַָָָָָּבלּבֹו
לאמר לֹו וּיּגדּו הּדר זה על הּכתּוב ִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעּור
ּובנימין ׁשמעֹון ׁשלמים ׁשּבאּו מּלבד ּפרּוׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָעֹוד
ׁשהכין ואחר לֹו, לאמר להם יׁש עֹוד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעּמהם
והֹוסיפּו חי, יֹוסף הֹודיעּוהּו טֹוב לדבר ְְְִִֵַַָָּדעּתֹו
ּבׂשֹורה אחר ּבׂשֹורה מֹוׁשל הּוא וכי לֹומר ְְְִֵַַַָָעֹוד

הּנזּכר: ְִַַַַַלּטעם
È˙È‡על חׁש לא אי יֹוסף ּבענין לב לתת »ƒƒְְִֵֵֵֵַַָָֹ

ּבימי אמת והן ׁשנים, ּכּמה אביו ְֱִִִֵֵֶַַַָָָצער

אּלא הצליח ולא עׂשה ּכי לֹומר נּוכל ְְְִִִֶַַַַָָָֹעבּדּותֹו
לאביו אּגרת ּכתב לא לּמה לגדּלה ׁשעלה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
הפלגת גדל יֹוסף היה יֹודע ּכי צערֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהפיג
ולּמה רּבים ימים עליו וּיתאּבל ּבֹו יעקב ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹחּבת
ימי על הּקׁשיא עֹוד ותגּדל לבּׂשרֹו ׁשלח ְְְְְְִֵַַַַַָָֹֻלא
מצרים מארץ וׁשבים עֹוברים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָהרעב
הּתיר מי ועֹוד צערֹו על חׁש ולא ּכנען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹלארץ
צרה ימי לֹו להארי אחיו ׁשּבאּו אחר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָלֹו

ּומּיד: ּתכף להֹודיעֹו ְִִֵֶֶָֹׁשּלא
Ô‰Âׁשּגזר ּבענינים ּׁשּנתּגלּגל למה ּכי אמת ¿≈ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכן להיֹות צריכין ׁשהיּו הם רּבים ְְִִִִֵֵֵֶַַָהּגֹוזר
אביו ׁשּמׁש ׁשּלא ׁשנים כ"ב ליעקב לׁשּלם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹהא'
למסּפר וגם ׁשנים, כ"ב ּבצער הּוא היה כן ְְְְְִִֵַַַַָָָּוכמֹו
יעקב לירד וגם ּבמצרים, ׁשּיהיּו ה' ׁשּגזר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹרד"ו
יֹורד היה אם ּכן היה ּׁשּלא מה ּגדֹול ְִֵֵֶַָָָָָָֹּבכבֹוד
יֹוסף לצד אּלא ׁשּנמׁשכּו, ּפרטים וכּמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹקדם

לּדבר: טעם לתת ְִִֵַַַָָָצריכין
‰‡Âּכי והּוא לׁשבח יֹוסף ׁשל טעמֹו ּכי ¿ƒ¿∆ְְֲִִֵֶֶַַ

ּדברֹו ּבֹוא עת עד למצרים ירידתֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָמעת
סּפק אין למל האסּורים מּבית והֹוציאֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֹיתּבר
סּפק ׁשהיה ׁשּיּנח ואפּלּו לאביו להֹודיע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבידֹו
ּולצד ּבּדבר אחיו ׁשּידעּו נפׁשֹו על חׁש ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָּבידֹו
עליו עצמם ימסרּו מאביהם ּוכלימתם ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּתם
ּבׁשת להם ּתּגיע לבל העֹולם מן ְְְִִֶֶַַַַָָָֹלאּבדֹו
ּכּלם וימית יקּללם ּכי אפׁשר וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמאביהם
חׁש לזה מהעֹולם לקעקעֹו יבּקׁשּו זה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּומּצד
ּבדמי מּבֹוא ויּמנע ּבּדבר אחיו ׁשּידעּו נפׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל
ּגדֹול ׂשר ונעׂשה מּמאסר צאתֹו ואחר ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָנפׁשֹו
נמנע כן ּפי על אף ראׁשֹונה חׁשׁשה לּה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוהלכה
(ב"מ ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא לאביו ְְְִִֵֶֶַַָָמהֹודיע
האׁש לכבׁשן עצמֹו אדם ׁשּיּפיל מּוטב ְְְִִֵֶַַַָָָָנ"ט.)

האחים ּכבֹוד על וחׁש חברֹו ּפני ילּבין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָואל
יעקב זרע וכל ויצחק יעקב לפני ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּלבּיׁשם
אף ועֹוד מּלבּיׁשם ּבצערֹו אביו ׁשּיּׁשאר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוסבל

חׁשב לגדּלה ׁשעלה אחר מחּוׁשּכי ּבלּבם יֹוסף ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מהעֹולם, לעקרֹו עליו ויתיעצּו מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָההׂשטמה
ׁשרצּו (ּתנחּומא) ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא כן ְְְְִֵֶֶַָָָָּוכמֹו
ּופּזרן, ּגבריאל ּובא ּגדּלתֹו ּבימי אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֻלעקרֹו
אחריו ׁשּירדּו צ"א) פ' (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו ְְֲֲֶֶַַַָָָוהגם
הּדבר יׁשּתּנה יקרים ּבדמים לפּדֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלמצרים
זה וזּולת ּבאחותם יּכיר ׁשאז הם יפּדּוהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאם
עׂשּו אׁשר את יׁשּכח ולא נצח ׁשמרה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹעברתֹו
היה אם ּכי רֹואה הּנ להרגֹו, הם ויקּדמּו ְְְְְְִִִִֵֶָָָלֹו
מתאּזרים היּו חי הּוא ּכי ליעקב מּקדם ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹֹמֹודיע
אחר וגם מהעֹולם, אֹותֹו ּומאּבדים ְְְִִֵַַַַָָָּובאים
עצמֹו לגּלֹות רצה לא רעב ּבׁשנת לפניו ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹׁשּבאּו
מחּוׁש ּבסּכנת עֹודּנּו ּכי לאביו ולא להם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתכף
ונתן והׁשקם והאכילם ׁשּנתחּכם עד ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכּנזּכר
ּבלב עּמהם הּוא ּכי להם והראה ּדמים ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָלהם
וּדאי וידעּו יצא מה' ּכי הּדבר נגלה ּגם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשלם.
ּבאמצעּות וגם איבה, להם הּוא ׁשֹומר לא ְְְִֵֵֶֶַָָָֹּכי
ּכי אליו יאמרּו ּכי מאביהם ּבּוׁשה הּוסרה ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹּכן
לא (ח') ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו הּגֹוזר ּגזר ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹכן
הצר כן ּפי על ואף להם ּגּלה ואז וגֹו' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻאּתם
ז"ל. ּכמאמרם מּידם להּצילֹו מלא לׁשלח ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹה'
ידע לא יֹוסף הּוא ּכי ואּולי וּיּגׁש) ְְִִֵַַַַַָָֹ(ּתנחּומא
ואין מלא ׁשהּצילֹו ׁשּידע אפׁשר אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּדבר.
קדם לאביו להֹודיע לֹו ׁשהיה עליו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלהקׁשֹות
אֹותֹו הּגֹואל הּמלא ּכי האחים אל יחּוׁש ְְִִֵֶַַַַָָָֹולא
על סֹומכים אין ּכי קדם ּכן ּגם יגאלּנּו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹעּתה
הּדבר על ליֹוסף להאׁשימֹו אין ּובזה ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּנס,

ְָונכֹון:
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ÚM ‰‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ‡ È‰Ï‡Ï∑אדם חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָָָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבאברהםּבכבֹוד ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
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‰ÓÈˆÓ ‰„Ó ‡ÈzŒÏ‡∑לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה החייהחייהחייהחיי.לפי אוראוראוראור «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

        

לארלארלארלאר לחצהלחצהלחצהלחצה לצאתלצאתלצאתלצאת זקקזקקזקקזקק עלעלעלעל מצרמצרמצרמצר ג)היההיההיההיה מו, היתה(רש"י לא האבת זמ והרי ,ז יציאה על הצטער מע לאל, י ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
רתהג התחלת בר ה ,נפ בעי ע יצא יעקב הה למר, וי הארצת. מאר תקד עדי מבלת יראל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻאר
האבת. ללת הבטחה האר אביו, מגרי אר ,נע אר הא לה הראי קה ולכארה .עצמ פני ע יראל ני ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻל

ימא דל לגי "י ארה: נענה זה לאר.ועל ח וקא ," ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
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B‚Â'.ג) ÈB‚Ï Èk 'B‚Â ‡Èz Ï‡לדעת צרי «ƒ»¿ƒ¿¿ִַַָָ
ּבירידת ליעקב ׁשהיה הּמֹורא הּוא ְֲִִֶַַַַָָָֹמה
הּוא מה ּכן אם הּגלּות מֹורא ואם ְְִִִִֵַַַָָמצרים,
מּמּנּו ּמסיר ּבּמה ּתירא אל ּבאֹומרֹו ה' ְְִִִֵֶֶַַַַָָּכּונת
ׁשם, ּגלּות יהיה ׁשּלא ּכּונתֹו ואם ְְִִֶֶַַָָָָָֹהּמֹורא.
ּבעּנּוי ּבניו נׁשּתעּבדּו ּכי היה ּכן ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹמצינּו

אֹומרֹו קׁשה עֹוד קׁשה. ּגדֹולועבֹודה לגֹוי ּכי ְְֲִֶַָָָָָ
צרי עֹוד הּמֹורא, להסרת זה טעם ּנתינת ְֲִִֶַַַַַַַָָָמה
ולּמה ׁשם אׂשימ ּגדֹול לגֹוי אֹומרֹו ְְְְֲִַַָָָָָלדעת
צרי עֹוד אחר. ּבמקֹום ּגדֹול ּגֹוי יׂשימהּו ְְִִֵֵַָָָֹלא
ּגדֹול ּגֹוי ּכי אמר ולא לגֹוי אמר לּמה ְְִַַַַָָָָָָֹלדעת

וגֹו': ְְֲִאׂשימ
ÔÎ‡ּׁשּקדם מה לצד הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְֶַַַַַַָָָ

ּגזרת נגזרה ּכי להאבֹות ְְְְִִֵֵַַָָָָָמההֹודעה
ּגר ּכי ט"ו) (ּבראׁשית ּדכתיב עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָהּגלּות
לבניו, אברהם יּגיד הּסתם ּומן וגֹו' זרע ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָיהיה
פ"ב) פ' (ב"ר ז"ל ּבדבריהם מפרׁש הּוא ְְְְִֵֵֶָֹוכן
ּכי ּבמצרים ׁשבר יעקב ּכׁשראה ּכן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁשר
לנפׁשֹו ירא ּכׁשּירד לזה הּגלּות ּבניו יסּבלּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשם
ׁשּמא היה ירא ּגם מּמּנּו, הּגלּות יתחיל ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכי
נגלה ּכן על אׁשר טמאה, ּבארץ ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיּקבר
נתּכּון אבי אלהי אנכי לֹו ואמר ה' ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאליו
טעם טעם לא ׁשאבי ּכׁשם ּכי זֹו ְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבאמירה

הגם ּתירא אל אּתה כן ּכמֹו ועּנּוי ְְְֲִִִֵַַַָָׁשעּבּוד
יעקב ׁשּיחׁשב ּולצד מצרימה, יֹורד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשאּתה
הּכׁשר ׁשעת ּכׁשּימצא מּמצרים ולעלֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹלחזר
יתּבר והבטחתֹו רעב ׁשנת עבֹור אחר ְְְְְֲִַַַַַָָָָָוהּוא
ׁשּיהיה מעט זמן על הּוא ּתירא אל לֹו ְְִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשאֹומר
ׁשם אׂשימ ּגדֹול לגֹוי ּכי אמר ּגמר לזה ְְֲִִֶֶַָָָָָֹׁשם,
ּגֹוי לצר ׁשם אֹות לׂשּום אני רֹוצה ְְֲִֵֶֶָָֹּפרּוׁש
קדֹוׁש אמרי אקּדים ּדבר על ּולהׂשּכיל ְְְְִִִֵַַַָָָָּגדֹול.
מּקץ) ּתֹורה (לּקּוטי סֹודֹו ואנׁשי הרׁשּב"י ְְְִִִֵֵֵַַָָהּוא
חלקי לברר הּוא הּגלּיֹות טעם ּכי ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאמרּו
ּבמצרים וכי הּקלּפה ּבענפי המפּזרים ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהּקדּׁשה
הּטמאה, ּתקף וׁשם ּגּלּולים מלאה ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻלהיֹותּה
הרּבים הּקדּׁשה חלקי ׁשבּית הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשם
ּבקרּבּה יהיה הּטמאה ּגדל לער ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻוהעצּומים.
אדם ׁשחטא מּיֹום היה וזה הּקדּׁשה, ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻחלקי
הּקדּׁשה, ּבניצֹוצי רעה ׁשפחה ׁשלטה ְְְְִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון
ּובפרט הּגלּיֹות ּבכל זה על יׂשראל ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻועיני
וּיׁשב) (ׁשם ז"ל לֹומר והֹוסיפּו מצרים, ְְְִִִֵֶַַַָָּבגלּות
הר על העֹומד מצרים מארץ הּיֹוצא עם ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכי
מצרים קלּפת ּבתֹו ׁשבּוי ׁשהיה העם הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָָָסיני
ּומי ח') ד' (ּדברים ה' נביא מׁשה אמר ְְְִִִֵֶַָָָֹואליו
עם ּבדּברֹו ה' יכּון עצמֹו ולזה וגֹו', ּגדֹול ְְְְְְִֵֶַַַָָּגֹוי
ּבמצרים יעקב יׁשיבת על ׁשּמסּכים טעם ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַֹֹיעקב

ׁשם אבּוד הּוא אׁשר ּגדֹול ּגֹוי לסּבת ְֲִֶַָָָהּוא
מּׁשם, להֹוציאֹו הּוא וצרי מצרים ְְְְִִִִִִִַַָָּבקלּפת
ּבעצם ּכי לזה ּתקוה אין יעקב ירידת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹוזּולת
מה ׁשם אׁשר הּקדּׁשה ענפי ּכל יׁשאב ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻֻקדּׁשתֹו
ׁשאמרּו ּתמצא ולזה עשֹוהּו. יכֹול זּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָּׁשאין
עד אבינּו יעקב מת ׁשּלא ע"ט) פ' (ב"ר ֲִֵֶַַָֹֹז"ל
רּבֹוא ס' ואֹותם חלציו, יֹוצאי רּבֹוא ס' ְְֲִִֵֶָָָָָׁשראה
ּבעני הּברזל ּבכּור ונצרפּו ּכ אחר ׁשם ְְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָנתעּנּו
הרּגיׁש ּדבר ּומּמֹוצא מזּקקים, ויצאּו ְְְְְִִִִִִַָָָָָֻמצרים
יעקב ׁשם לׁשבת יתּבר רצֹונֹו ּכי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹיעקב
ׁשעּבּוד עליו מעבר יירא לא ּכי ְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹּובהבטחת

אמרועּנּוי, לזה הארץ קבּורת ּבצער ועֹודּנּו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ
וגֹו': אעל ואנכי וגֹו' עּמ ארד ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹאנכי

„BÚהּוא חפץ אׁשר טעם לֹו לֹומר ְֲֵֵֶַַַַָיכּון
ׁשּבזה ּבמצרים והעּנּוי הּׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיתקּים
וגֹו' ּגדֹול לגֹוי ּכי ּבניו, על ּכבד הּדבר ְְְִִֵֶַַָָָָָָיהיה

ּכן: להיֹות הּדבר ּומכרח ׁשם ְְִֵֶַָָָָֻׁשהּוא
B‚Â'.ד) ‰ÓÈˆÓ 'B‚Â „‡ ÈÎ‡מהּכתּוב »…ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»¿ֵַָ

לדבריהם וקׁשה ׁשכינה, עּמֹו ירדה ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמׁשמע
להיֹותּה מצרים ּכי ׁשאמרּו י"ב) פ' (שמו"ר ְְְִִִִֶַָָז"ל
היה ולזה ׁשם, ׁשכינה היתה לא ּגּלּולים ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹמלאה
ּדכתיב להתּפּלל לעיר חּוץ לצאת צרי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמׁשה

העיר: את ּכצאתי כ"ט) ט' ְְִִֵֶָ(ׁשמֹות
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ÔÚk ı‡a eLÎ L‡∑:אמר הּמכּפלה. ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ'נכסי

אּלּו' את 'טל החייהחייהחייהחיי.לֹו: אוראוראוראור ֵֶֹ
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ÂÈa ˙Be∑לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת החייהחייהחייהחיי.סרח אוראוראוראור ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ
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È‰Baז ˙e d˙a dnÚ È‰B Èe È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚÊ ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

      

ÈÏe‡Âאֹומרֹו ּדר על היא ה' ּדברי ׁשּכּונת ¿«ְְִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשרמז ּבצרה אנכי עּמֹו צ"א) ְְִִִִֶַָָָָֹ(ּתהּלים
אֹומרֹו והּוא הּצרה, עּמֹו יסּבל ּכביכֹול ּכי ְְְְִִִִַָָָֹלֹו
מצר, לׁשֹון ּפרּוׁש מצרימה עּמ ארד ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹאנכי
להראֹותֹו ּבּסנה למׁשה ׁשּנגלה ׁשּמצינּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּוכמֹו
יׂשראל, צער לצד קֹוצים מקֹום ּבּסנה ׁשֹוכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּכי
מקֹום למצרים ׁשכינה ירדה לא ְְְְְִִִַָָָָָֹּולעֹולם
ּבכּמה ז"ל ׁשאמרּו ׁשראיתי אּלא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהמטּנף,
ּכאֹומרם ּבמצרים עּמהם ׁשכינה ּכי ְְְְְְִִִִִֶַָָָמקֹומֹות
וכן עּמהם. ׁשכינה למצרים ּגלּו כ"ט:) ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ(מגּלה
ראׁש על יׂשראל וּיׁשּתחּו ויחי) (ּתנחּומא ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹאמרּו
(ב"ר עֹוד ואמרּו וגֹו'. ׁשהיתה לּׁשכינה ְְְְְִִֶַַָָָָָהּמּטה
ׁשבעים מנין הׁשלימה הּׁשכינה ּכי צ"ד) ְְְְִִִִִִִַַָָפ'
אּלא אינם ּבפרטן ּכי למצרים ׁשּירדּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנפׁש

למצרים: ירדה ׁשכינה ּכי הרי ְְְְֲִִִִֵָָָָס"ט,
ÔÎ‡רּבים הּׁשכינה אֹור הּדרגֹות ּכי אׂשּכיל »≈ְְְְִִִִַַַַָָ

ׁשּיֹוׁשבים ׁשעׂשרה ּתמצא הלא ְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹהּמה
ּכי רּבֹותינּו ׁשנּו פ"ג) (אבֹות ּבּתֹורה ְְִִֵַַָָָועֹוסקים
אמרּו ואחד ב' ואפּלּו ּביניהם, ׁשרּויה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשכינה
ירדה ׁשּלא ּומצינּו ׁשכינה, מצּויה ּכי ְְְִִִֶָָָָָֹז"ל
ׁשעׂשּו אחר אּלא יׂשראל ׁשל ּביניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשכינה
ּובירידתּה האמּורים הכנֹות ּכּמה ואחר ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָמׁשּכן
(ׁשמֹות הּמׁשּכן מלא ה' ּוכבֹוד ה' מעׂשה ְְְֲִֵֵַַָָָראּו
ּבֹו ּכּיֹוצא ולא ּכן הרּגׁש ּׁשאין מה ל"ה) ְְֵֵֵֵֶֶַַֹמ'
אּלא אלף, אפּלּו ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּבׁשעה
להׁשראת להם מסּפר אין הּדרגֹות יׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָוּדאי
(קהלת ׁשֹומר, ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכי ּבסֹוד ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשכינה
ּבחינת ּכפי ּבהׁשראתֹו האֹור ויתרּבה ְְְְְְִִִֶַַַָָָה')
הׁשראת ּולמד וצא הּׁשכינה, הׁשראת ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָהּסֹובב
הׁשראתֹו מּמּנה ּולמּטה סיני, ּבהר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשכינה
ׁשכינה הׁשראת מּמּנה ּולמּטה המקּדׁש, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻּבּבית
ּובין הּמדרׁש ּובית הּכנסת ּובית הּנביא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל

ּבהּדרגֹות ּולמּטה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים ְְְְֲִֶַַַָָָָָעׂשרה
ירדה לא ּכי ז"ל ּדבריהם נתיּׁשבּו ּובזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהּמנין.
ּביֹותר הּגבֹוּה האֹור ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשכינה
את ּכצאתי מׁשה אמר ולזה המנּבא, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
לֹומדי אצל הּמצּוי אֹור ּבחינת אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָהעיר,
היה וׁשם אבינּו יעקב עם ירד וכּיֹוצא ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹּתֹורה
ׁשּבאֹורֹו והגם מּמצרים, יׂשראל צאת יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָעד
ּכי אמת זה הפרׁש, לעׂשֹות יצּדק לא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֻיתּבר
ּבאֹור אבל ׁשוה אֹור הּוא יתּבר ְֱֲִֶֶַָָָָֹּבאלהּותֹו
ּבחינֹות אליו ׁשּיתיחס הּוא מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהּמבהיק
הּנׁשמֹות ּבבחינֹות יּמצא ּכן ּגם וזה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָההדרגֹות,
ּביניהם יׁש יתּבר ּכבֹודֹו ּכּסא מאֹור אֹור ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהם
ּכן ּגם מצאנּו ּובזה והבן. מפלאֹות ְְְֵֵֶַַָָָָָָֻהפרׁשֹות
אעל ואנכי הּכתּוב ׁשאמר ּבּמה רּוח ְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹנחת
ּבּמה הסּפיק ולא ואנכי ב' ּפעם לֹומר ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּכפל
לֹומר ׁשּנתּכּון וגֹו' ארד אנכי ּבתחּלה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּׁשּכתב
סֹוד והּוא וגֹו' אעל העליֹונה הּבחינה ְְְְְִֶַַַַָָָעל
ּבחינת והיא אלהי ה' אנכי (יתרֹו) ְְְְֱִִִִֶַָֹֹאֹומרֹו
והּוא הּמ"ט ׁשנת הּיֹובל ׁשנת העליֹונה ְְְְְִֵֶַַַַָָָׁשכינה
מצרים יציאת ׁשּנזּכרה ּפעמים מ"ט ְְְְְִִִִִֶַַָָסֹוד

ַָּבּתֹורה:
„BÚלֹו רמז ב' ּפעם ואנכי ּבאֹומרֹו ְְְְִֵַַַַָָֹיכּון

והּוא ,יתּבר ידֹו על ּתהיה ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשההּצלה
ה' וּיֹוציאנּו ּבא) (מכילתא אֹומרֹו ּדר ְְְִִֵֶֶַַָֹעל
הקב"ה אּלא וכּו' ולא מלא ידי על לא ְְְְְֵֶַַָָֹֹוגֹו'
אעל ּבכבֹודי ואנכי אֹומרֹו והּוא וכּו', ְְְְְְְִִִִַַָֹּבכבֹודֹו

ְוגֹו':
ÌÚËÂעלּיֹות ב' לֹו רמז עלה, ּגם אעל ּכפל ¿««ְֲִֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיעלהּו והּב' מצרים, יציאת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהאחד
הּמֹורא ׁשהּוא מצרים ּבארץ יּקבר לבל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּׁשם
ּתבת ואמר למעלה, ׁשּכתבנּו ּכמֹו ירא ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
מּמצרים ּבֹו ׁשּיעלּו הרּבּוי ּתֹוספת לרמז ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹּגם

הּברּורים ּבבחינת ּבין הּמעלה ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָּבין
קץ: לאין הּקדּׁשה ניצֹוצי ׁשּמה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻׁשּיבררּו

B‡הרּוחני חלק אל לרמז עלה ּגם ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹירצה
(ׁשמֹות ּבּזהר ועּין מצרים, עּמֹו ְְְִִִֵֵַַַַַֹהּיֹורד

ה': צבאֹות ּכל יצאּו ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְִֵָָָד')
ÛÒBÈÂ.'וגֹו ידֹו ׁשּלאיׁשית להבטיחֹו נתּכּון ¿≈ְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ּפעמים ׁשּכּמה לצד ּגם ּבחּייו, ְְְִֶַַַַָָָָימּות
ּגם ואמר יֹוסף על הּמות זכרֹון יעקב ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹהזּכיר
חזר לזה וגֹו', ּבני אל ארד ּכי לח) (וּיׁשב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
(קהלת הּיֹוצאה לּׁשגגה יחּוׁש ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹלהבטיחֹו

וגֹו': ְי')
„BÚיעקב ׁשל העלּיה ּכי אליו לֹומר ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹנתּכּון

מיתה לאחר אּלא חּיּותֹו ּבחּיים ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַַָָֹלא
אין ּכי ידע מּזה ּגם וגֹו', ויֹוסף אֹומרֹו ְְְְִִֵֵֶַַָוהּוא
ּכדי חּיּותֹו ּבחּיים מּמצרים לצאת רׁשּות ְְְְִִִִֵֵַַַָלֹו
עיניו על ידֹו יֹוסף ׁשּיׁשית ה' ּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיקּים

להתקּים: יכֹול הּדבר אין יצא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָואם
B‚Â'.ו) Ì‰È˜Ó ˙‡ eÁ˜iÂאמר ׁשּלא טעם «ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ֶַַַָֹ

וגֹו'. וּיּסע (א') ּכׁשאמר הּנסיעה ּבתחּלת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכן
יעקב ללּוֹות אּלא נסעּו לא מּקדם ּכי ְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֹאּולי
הּנבּואה מראה אחר א יֹוסף ּפני לראֹות ְְְְִֵֵֵַַַַַַָּגם
ׁשם ׁשּיגּורּו עליֹון אל מסּכים ּכי להם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנתּגּלה
ּוכמֹו מּׁשם להעלֹותם ׁשּירצה יֹום עד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָּבמצרים
ואנכי, וגֹו' ארד אנכי (ד') ּבּפסּוק ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹׁשּפרׁשּתי
ּורכּוׁשם מקניהם ּכל עּמם להֹולי הסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבזה
ׁשם ּכי ׁשּידעּו הגם ּכי הּכתּוב הֹודיע ּגם ְְֲִִִֶַַַַָָָוגֹו'.
נמנעּו ולא ערּפם הקׁשּו לא הּגלּות ה' ְְְְְִִִַָָָָֹֹצּוה
טּפם נׂשאּו אּלא הּגלּות חֹוב ׁשטר מּלקּים ְְְִֵֶַַַַָָָָח"ו

מצרימה: וּיבאּו ְְְִַַָָֹוגֹו'
B‚Â'.ז) Èe ÂÈaיעקב ּבסמּו ׁשאמר אחר »»¿≈¿ְֲֶַַַַָָֹ

ּבניו ב' ּפעם לֹומר צרי היה לא זרעֹו ְְִַַַַָָָָָָֹוכל
וגֹו': ְְֵּובני
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ÔÚk ı‡a eLÎ L‡∑:אמר הּמכּפלה. ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ'נכסי

אּלּו' את 'טל החייהחייהחייהחיי.לֹו: אוראוראוראור ֵֶֹ

        ̈º̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬
 ¦−¦§¨«§¨

ÂÈa ˙Be∑לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת החייהחייהחייהחיי.סרח אוראוראוראור ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

Èה eÏËe ÚL„ ‡‡aÓ ˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ˙È Ï‡NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Út ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ˜ÚÈ ÌÈˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז ˙e d˙a dnÚ È‰B Èe È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚÊ ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

      

ÈÏe‡Âאֹומרֹו ּדר על היא ה' ּדברי ׁשּכּונת ¿«ְְִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשרמז ּבצרה אנכי עּמֹו צ"א) ְְִִִִֶַָָָָֹ(ּתהּלים
אֹומרֹו והּוא הּצרה, עּמֹו יסּבל ּכביכֹול ּכי ְְְְִִִִַָָָֹלֹו
מצר, לׁשֹון ּפרּוׁש מצרימה עּמ ארד ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹאנכי
להראֹותֹו ּבּסנה למׁשה ׁשּנגלה ׁשּמצינּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּוכמֹו
יׂשראל, צער לצד קֹוצים מקֹום ּבּסנה ׁשֹוכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּכי
מקֹום למצרים ׁשכינה ירדה לא ְְְְְִִִַָָָָָֹּולעֹולם
ּבכּמה ז"ל ׁשאמרּו ׁשראיתי אּלא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהמטּנף,
ּכאֹומרם ּבמצרים עּמהם ׁשכינה ּכי ְְְְְְִִִִִֶַָָָמקֹומֹות
וכן עּמהם. ׁשכינה למצרים ּגלּו כ"ט:) ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ(מגּלה
ראׁש על יׂשראל וּיׁשּתחּו ויחי) (ּתנחּומא ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹאמרּו
(ב"ר עֹוד ואמרּו וגֹו'. ׁשהיתה לּׁשכינה ְְְְְִִֶַַָָָָָהּמּטה
ׁשבעים מנין הׁשלימה הּׁשכינה ּכי צ"ד) ְְְְִִִִִִִַַָָפ'
אּלא אינם ּבפרטן ּכי למצרים ׁשּירדּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנפׁש

למצרים: ירדה ׁשכינה ּכי הרי ְְְְֲִִִִֵָָָָס"ט,
ÔÎ‡רּבים הּׁשכינה אֹור הּדרגֹות ּכי אׂשּכיל »≈ְְְְִִִִַַַַָָ

ׁשּיֹוׁשבים ׁשעׂשרה ּתמצא הלא ְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹהּמה
ּכי רּבֹותינּו ׁשנּו פ"ג) (אבֹות ּבּתֹורה ְְִִֵַַָָָועֹוסקים
אמרּו ואחד ב' ואפּלּו ּביניהם, ׁשרּויה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשכינה
ירדה ׁשּלא ּומצינּו ׁשכינה, מצּויה ּכי ְְְִִִֶָָָָָֹז"ל
ׁשעׂשּו אחר אּלא יׂשראל ׁשל ּביניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשכינה
ּובירידתּה האמּורים הכנֹות ּכּמה ואחר ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָמׁשּכן
(ׁשמֹות הּמׁשּכן מלא ה' ּוכבֹוד ה' מעׂשה ְְְֲִֵֵַַָָָראּו
ּבֹו ּכּיֹוצא ולא ּכן הרּגׁש ּׁשאין מה ל"ה) ְְֵֵֵֵֶֶַַֹמ'
אּלא אלף, אפּלּו ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּבׁשעה
להׁשראת להם מסּפר אין הּדרגֹות יׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָוּדאי
(קהלת ׁשֹומר, ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּכי ּבסֹוד ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשכינה
ּבחינת ּכפי ּבהׁשראתֹו האֹור ויתרּבה ְְְְְְִִִֶַַַָָָה')
הׁשראת ּולמד וצא הּׁשכינה, הׁשראת ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָהּסֹובב
הׁשראתֹו מּמּנה ּולמּטה סיני, ּבהר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשכינה
ׁשכינה הׁשראת מּמּנה ּולמּטה המקּדׁש, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻּבּבית
ּובין הּמדרׁש ּובית הּכנסת ּובית הּנביא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל

ּבהּדרגֹות ּולמּטה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים ְְְְֲִֶַַַָָָָָעׂשרה
ירדה לא ּכי ז"ל ּדבריהם נתיּׁשבּו ּובזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהּמנין.
ּביֹותר הּגבֹוּה האֹור ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשכינה
את ּכצאתי מׁשה אמר ולזה המנּבא, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
לֹומדי אצל הּמצּוי אֹור ּבחינת אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָהעיר,
היה וׁשם אבינּו יעקב עם ירד וכּיֹוצא ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹּתֹורה
ׁשּבאֹורֹו והגם מּמצרים, יׂשראל צאת יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָעד
ּכי אמת זה הפרׁש, לעׂשֹות יצּדק לא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֻיתּבר
ּבאֹור אבל ׁשוה אֹור הּוא יתּבר ְֱֲִֶֶַָָָָֹּבאלהּותֹו
ּבחינֹות אליו ׁשּיתיחס הּוא מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהּמבהיק
הּנׁשמֹות ּבבחינֹות יּמצא ּכן ּגם וזה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָההדרגֹות,
ּביניהם יׁש יתּבר ּכבֹודֹו ּכּסא מאֹור אֹור ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהם
ּכן ּגם מצאנּו ּובזה והבן. מפלאֹות ְְְֵֵֶַַָָָָָָֻהפרׁשֹות
אעל ואנכי הּכתּוב ׁשאמר ּבּמה רּוח ְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹנחת
ּבּמה הסּפיק ולא ואנכי ב' ּפעם לֹומר ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּכפל
לֹומר ׁשּנתּכּון וגֹו' ארד אנכי ּבתחּלה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּׁשּכתב
סֹוד והּוא וגֹו' אעל העליֹונה הּבחינה ְְְְְִֶַַַַָָָעל
ּבחינת והיא אלהי ה' אנכי (יתרֹו) ְְְְֱִִִִֶַָֹֹאֹומרֹו
והּוא הּמ"ט ׁשנת הּיֹובל ׁשנת העליֹונה ְְְְְִֵֶַַַַָָָׁשכינה
מצרים יציאת ׁשּנזּכרה ּפעמים מ"ט ְְְְְִִִִִֶַַָָסֹוד

ַָּבּתֹורה:
„BÚלֹו רמז ב' ּפעם ואנכי ּבאֹומרֹו ְְְְִֵַַַַָָֹיכּון

והּוא ,יתּבר ידֹו על ּתהיה ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשההּצלה
ה' וּיֹוציאנּו ּבא) (מכילתא אֹומרֹו ּדר ְְְִִֵֶֶַַָֹעל
הקב"ה אּלא וכּו' ולא מלא ידי על לא ְְְְְֵֶַַָָֹֹוגֹו'
אעל ּבכבֹודי ואנכי אֹומרֹו והּוא וכּו', ְְְְְְְִִִִַַָֹּבכבֹודֹו

ְוגֹו':
ÌÚËÂעלּיֹות ב' לֹו רמז עלה, ּגם אעל ּכפל ¿««ְֲִֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיעלהּו והּב' מצרים, יציאת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהאחד
הּמֹורא ׁשהּוא מצרים ּבארץ יּקבר לבל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּׁשם
ּתבת ואמר למעלה, ׁשּכתבנּו ּכמֹו ירא ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
מּמצרים ּבֹו ׁשּיעלּו הרּבּוי ּתֹוספת לרמז ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹּגם

הּברּורים ּבבחינת ּבין הּמעלה ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָּבין
קץ: לאין הּקדּׁשה ניצֹוצי ׁשּמה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻׁשּיבררּו

B‡הרּוחני חלק אל לרמז עלה ּגם ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹירצה
(ׁשמֹות ּבּזהר ועּין מצרים, עּמֹו ְְְִִִֵֵַַַַַֹהּיֹורד

ה': צבאֹות ּכל יצאּו ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְִֵָָָד')
ÛÒBÈÂ.'וגֹו ידֹו ׁשּלאיׁשית להבטיחֹו נתּכּון ¿≈ְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ּפעמים ׁשּכּמה לצד ּגם ּבחּייו, ְְְִֶַַַַָָָָימּות
ּגם ואמר יֹוסף על הּמות זכרֹון יעקב ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹהזּכיר
חזר לזה וגֹו', ּבני אל ארד ּכי לח) (וּיׁשב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
(קהלת הּיֹוצאה לּׁשגגה יחּוׁש ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹלהבטיחֹו

וגֹו': ְי')
„BÚיעקב ׁשל העלּיה ּכי אליו לֹומר ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹנתּכּון

מיתה לאחר אּלא חּיּותֹו ּבחּיים ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַַָָֹלא
אין ּכי ידע מּזה ּגם וגֹו', ויֹוסף אֹומרֹו ְְְְִִֵֵֶַַָוהּוא
ּכדי חּיּותֹו ּבחּיים מּמצרים לצאת רׁשּות ְְְְִִִִֵֵַַַָלֹו
עיניו על ידֹו יֹוסף ׁשּיׁשית ה' ּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיקּים

להתקּים: יכֹול הּדבר אין יצא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָואם
B‚Â'.ו) Ì‰È˜Ó ˙‡ eÁ˜iÂאמר ׁשּלא טעם «ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ֶַַַָֹ

וגֹו'. וּיּסע (א') ּכׁשאמר הּנסיעה ּבתחּלת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכן
יעקב ללּוֹות אּלא נסעּו לא מּקדם ּכי ְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֹאּולי
הּנבּואה מראה אחר א יֹוסף ּפני לראֹות ְְְְִֵֵֵַַַַַַָּגם
ׁשם ׁשּיגּורּו עליֹון אל מסּכים ּכי להם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנתּגּלה
ּוכמֹו מּׁשם להעלֹותם ׁשּירצה יֹום עד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָּבמצרים
ואנכי, וגֹו' ארד אנכי (ד') ּבּפסּוק ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹׁשּפרׁשּתי
ּורכּוׁשם מקניהם ּכל עּמם להֹולי הסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבזה
ׁשם ּכי ׁשּידעּו הגם ּכי הּכתּוב הֹודיע ּגם ְְֲִִִֶַַַַָָָוגֹו'.
נמנעּו ולא ערּפם הקׁשּו לא הּגלּות ה' ְְְְְִִִַָָָָֹֹצּוה
טּפם נׂשאּו אּלא הּגלּות חֹוב ׁשטר מּלקּים ְְְִֵֶַַַַָָָָח"ו

מצרימה: וּיבאּו ְְְִַַָָֹוגֹו'
B‚Â'.ז) Èe ÂÈaיעקב ּבסמּו ׁשאמר אחר »»¿≈¿ְֲֶַַַַָָֹ

ּבניו ב' ּפעם לֹומר צרי היה לא זרעֹו ְְִַַַַָָָָָָֹוכל
וגֹו': ְְֵּובני
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‰ÓÈˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם החייהחייהחייהחיי.על אוראוראוראור «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÌÈˆÓÏח elÚc Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
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„BÚּובני ּבניו ּבין הפסיק לּמה לדעת ְְִִִֵֵַַָָָָָָצרי
זרעֹו וכל ּבניו ּובנֹות ּבנתיו לבין ְְְְְֵַָָָָָָֹבניו
לבּסֹוף ּׁשאמר ּבּמה הסּפיק ולא אּתֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹּבתבת

מצרימה: אּתֹו ְְִִִֵָָהביא
ÔÎ‡יׁש ּכי להֹודיע ׁשּבא הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִֵֶַַַַָָָ

למצרים ּבירידתם יעקב ּבני ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹהפרׁש
מל ּגזרת לקּבל מרצֹונם ׁשּבאּו מהם יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכי
להתעּכב חֹוככים ׁשהיּו מהם ויׁש ׁשלם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּבלב
ומי מי הּכתּוב וצּינם הּברזל, לכּור ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמרדת
מרצֹונם, הּגלּות חֹוב ׁשטר לפרע ְְְְִִֵַַַַָָֹההֹולכים
הצר לא אּלּו ּפרּוׁש אּתֹו בניו ּובני ּבניו ְְְִֵֵֵַַָָָָָֹֻואמר
אּתֹו ּבאּו מעצמם הם אּלא הּוא ְֲִִֵֵֶַַָָָָלהביאם
ּבאּו ׁשּלא אֹותם סּדר ּכ ואחר לֹו, ְְִֵֶֶַַָָָֹּבדֹומה
ּבעל להֹורידם יעקב ׁשהצר עד ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֻמרצֹונם
וכל ּבניו ּובנֹות ּבנתיו אֹומרֹו והּוא ְְְְְְָָָָָָֹּכרחם,
אּתֹו הביא אּלּו ּבניו ּבני ּבני ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֵֵַָָזרעֹו
ּבאּו: לרצֹונם לא הביאם הּוא ּפרּוׁש ְְְִִִֵֵַָָָָֹמצרימה

È˙È‡Â(פ"א (שמו"ר ז"ל לדבריהם לב לתת ¿»ƒƒְְִֵֵֵֶָ
מּיֹורדיׁש ׁשאחד זמן ׁשּכל אמרּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָ

(ׁשמֹות ּדכתיב הּׁשעּבּוד התחיל לא קּים ְְְְְִִִִִִִַַַָֹמצרים
ּפרּוׁש ההּוא הּדֹור וכל וגֹו' יֹוסף וּימת ְְֵֵַַַָָָא')
אּולי ּכי הּׁשעּבּוד, התחיל אז מצרים ְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשּירדּו
מל ּגזרת קּבלת לתׁשלּום להם היה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזה
ּדיּסּורי סּמא ּכי הּׁשעּבּוד מהם ּפקע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּברצֹון
יֹוכבד ּכי ּכן ּגם לזה הּנאמן והעד ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָקּבּולי,
פ' (ב"ר מצרים מּיֹורדי היּו אׁשר ּבת ְְְִִִֵֵֶַַַָָוסרח
הּוא והּטעם הּׁשעּבּוד, היה ּובימיהם ְְִִֵֶַַַַָָצ"ד)
ּבדברי ועּין מרצֹונם, ולא יעקב ׁשהביאם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלצד
(ּתהּלים ּפסּוק ּבפרּוׁש קצ"ח.) (וּיקהל ְְְִִֵֵַַַַָֹהּזהר
על ׂשברֹו ּבעזרֹו יעקב ׁשאל אׁשרי ה') ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹקמ"ו

ה':
B‚Â'.ח) ˙BÓL ‰l‡Âּבפרּוׁש להעיר יׁש ¿≈∆¿¿ְְִֵֵָ

לֹומר הצר לּמה א' זה, יעקבמסּפר ְְֲִֶַַַָָָֹֻ
הענין. ּבהרּדפת מׁשמעּות לּה אין ּגם ְְְְִֵַַַַָָָָָָָּובניו,
ׁשלׁשים וגֹו' ּבניו נפׁש ּכל (ט"ו) אֹומרֹו ְְְִֶֶָָָֹב'
ורז"ל ל"ב. אם ּכי אינם ּובפרטן ְְְִִִֵַַָָָָֹוׁשלׁש,
ׁשהיא צ"ד) פ' (ב"ר ואמרּו מּזה ְְְִִִִֶֶָהרּגיׁשּו
ז"ל ודבריהם החֹומֹות, ּבין ׁשּנֹולדה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָיֹוכבד
ראיה אין ּכי זּולתם מּפי ולא מּפיהם ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֻיקּבלּו
ׁשכינתֹו ּכי (ׁשם) אמרּו מהם ּגם מהּכתּוב. ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלזה
אין ז"ל ּולדבריהם ע', הּמׁשלמת היא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיתּבר
הם ׁשלמים כן לא ׁשאם ּבּמנין יֹוכבד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּכאן
ּפסּוק ּביּׁשּוב יצּדקּו ז"ל ודבריהם הע', ְְְְְְְִִִֵֶַָָֻּבמסּפר
הּבאה וגֹו' הּנפׁש ּכל ּבאחרֹונה הּבא ְֲֶֶַַַַָָָָָָ(כ"ז)

יצטרף לּמה ּכי זה ּבפסּוק לא ׁשבעים, ְְְְִִִִֵֶָָָָֹוגֹו'
ׁשאינם ּבל"ג ּיענה מה ּכן ואם לבד לאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבני
וּדאי וכּו' יֹוכבד זֹו ׁשאמר ולּמדרׁש ל"ב. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
עליו ּגם לי וקׁשה הּנזּכר, מדרׁש על ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיחלק
ּובּה נֹולדה ׁשּיֹוכבד ׁשאמר ּדבריו לפי ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָּכי

ּכׁש לּמה ּכן אם לאה, ּבני ל"ג חזרנׁשלמּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
(כ"ו) אמר ּבסמּו הּמנינים ּפרטי לכלל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹהּכתּוב
וׁשׁש, ׁשּׁשים וגֹו' ליעקב הּבאה הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
וׁשבע, ׁשּׁשים החׁשּבֹון יהיה יֹוכבד נֹולדה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָואם
ׁשל עׂשר ׁשּׁשה לאה, ׁשל ל"ג ,הּדר זה ִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשל עׂשר אחד ותׁשע, ארּבעים הרי זלּפה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבני
ּבמצרים ׁשהיּו ּבניו ּוׁשני יֹוסף מּלבד רחל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבני
ס"ז, הרי ּבלהה ּבני ׁשל וׁשבעה ׁשּׁשים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָהרי
הּנפׁש ּכל ויאמר עצמֹו הּכתּוב יכחיׁש ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹולּמה
ׁשּׁשים מֹונה הּוא ּובפרטן וׁשׁש ׁשּׁשים ְְִִִִִֵֶָָָוגֹו'
וצרף ּבאחרֹונה חזר ּכי לתמּה יׁש עֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוׁשבע.
ׁשבעים, וגֹו' הּנפׁש ּכל ואמר וגֹו' ּובניו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָיֹוסף
ה' ׁשּצרף הּמדרׁש לדברי אמת הן ּכן, ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָואינֹו
לדבריו וקׁשה זה ּפסּוק יתיּׁשב ׁשכינתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּמהם

ראׁשֹון: ִָּפסּוק
ÔBÎp‰Âמנינים ב' ּכי הּוא הּכתּובים ּבפׁשט ¿«»ְְְִִִִִַַָ

יעקב מֹונה ּבאחד הּכתּוב ְֲֶֶֶַַָָֹמֹונה
יעקב ּכׁשּכֹולל ולזה יעקב, זרע מֹונה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּובאחד
מּבלעדי ּבניו ּוכׁשּמפרט ׁשבעים הם הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּובניו
הּכתּובים ידּיקּו ּבזה ּגם ס"ט. אּלא אינם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֻיעקב
ּבאצּבע הראנּו ּבתחּלה ּכי ּבהם ּׁשהערנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
לאה, ּבני ׁשל הראׁשֹון ּבּמנין יעקב מכניס ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכי
מכניסֹו ּכי ּפרּוׁש ּובניו יעקב אֹומרֹו ְְְֲִִֵַַָָֹוהּוא
נפׁש ּכל לבּסֹוף אמר ולזה זה מנין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּבכלל
נפׁש ּכל ּפרּוׁש וׁשלׁש ׁשלׁשים ּובנתיו ְְְִֵֶֶָָָָָֹֹֹּבניו
והּוא ּובנֹותיו ּבניו ּבצרּוף זֹו ּבפרׁשה ְְְְֲִֵָָָָָָָהאמּורים
להזּכירֹו הצר ולא החׁשּבֹון ּבצרּוף ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֻעּמהם
יעקב הענין ּבתחּלת ּׁשרׁשם מה על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹוסמ
האב לכלל ּכל ּתבת אמר לזה ּכי ואּולי ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּובניו.

ּבניעם ׁשּבצרּוף ותמצא זה. ּבמסּפר הּבנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
וגֹו' וּתלד אמר (י"ח) ּבסמּו ׁשאמר ְְְִֵֶֶַַַָָָָזלּפה
ׁשּבמסּפר והגם ּכל, אמר ולא נפׁש עׂשרה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשׁש
לכלל ׁשרצה להיֹות ּכל אמר (כ"ב) רחל ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹּבני
הרׁשּום, לּסכּום החׁשּבֹון עֹולה ׁשּבהם יֹוסף ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָּבני
לֹומר נתּכּון ּבלהה ּבבני ּכל (כ"ה) ּׁשאמר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּומה

קטן: חׁשּבֹון ׁשבעה אּלא ּבכּלן ְְְִֵֶֶֶָָָָָֻׁשאין
„BÚזכרֹון אמר האּמהֹות ׁשלׁשת ׁשּבכל ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹּתמצא

וגֹו', אּלה את וּתלד אמר ּבזלּפה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּלדה
אמר ּבבלהה ליעקב, יּלד אׁשר אמר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֻּברחל

ּבבני ּכן אמר ּׁשּלא מה וגֹו', אּלה את ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוּתלד
לא ּכי להעיר הּכתּוב נתּכּון ּולדרּכנּו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹלאה,
אֹומר היה אם ולזה נֹולדים, הם הּל"ג ְִִֵֵֶַָָָָָּכל
הּנׁשמע היה וׁשלׁש ׁשלׁשים ליעקב אּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹוּתלד
ׁשּלא הּוא כן ולא ילדה וׁשלׁש ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶָָָֹֹֹֹּכי
ּבניו עם אביהם ּובצרּוף ל"ב אּלא ְְֲִִֵֶֶָָָָָילדה
ּבאחרֹונה ּכׁשּצרף ּכן על ואׁשר ל"ג, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּובנֹותיו
עצמן בפני ּובנֹות הּבנים חׁשּבֹון ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהעיר
ּבצרּוף אֹומרֹו והּוא ּכן, אינֹו מּיעקב ְְְְֲִֵֵֵַַֹלבד
הרי ליעקב הּבאה הּנפׁש ּכל החׁשּבֹון ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפרטי
יֹוצאי לֹומר ודקּדק החׁשּבֹון. מּכלל ְְְְְִִִֵֵֶַַַהֹוציאֹו
קׁשיתנּו ּתקׁשה ולא וׁשׁש, ׁשּׁשים יעקב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻיר
לא וכאן יעקב ּכלל ׁשם ּכי וׁשבע, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּׁשּׁשים
ּכל אמר לבּסֹוף הּכל מסּפר ּובצרּוף ְְְְִֵַַַַָָָֹּכללֹו,
ׁשּבאּו ּובניו הּוא ּפרּוׁש יעקב לבית ְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹהּנפׁש

ׁשבעים: ְְְִִִַָמצרימה
Ìbּׁשּפרׁשנּו למה להעיר הּכתּוב נתחּכם «ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

ּכתּובים ּבב' ּדבריו לׁשּנֹות ּׁשּדקּדק ְְְְְִִֵֶֶַַָָּבּמה
ּדקּדק ּבאחד הּצרּופים, ּבב' ּכאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּבאים
הּביאה הקּדים ליעקב הּבאה הּנפׁש ּכל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר
הּנפׁש ּכל אמר ב' ּובפסּוק יעקב, ְְְֲֶֶַַַַַָָָָֹלהזּכרת
יעקב הזּכרת הקּדים הּבאה יעקב ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָֹֹלבית
ּבצרּוף ּכי לֹומר ּבזה נתּכּון הּביאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלהזּכרת
אמר ולזה ּבּכלל יעקב אין ראׁשֹון ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹחׁשּבֹון

ליעקב ּכיהּבאה למדּת הא לֹו הּבאה ּפרּוׁש ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹ
ּכל אמר ב' חׁשּבֹון ּובצרּוף ּבּכלל, אינֹו ְְְֵֵֶַַָָָהּוא
וגֹו' מצרימה ׁשּבאּו יעקב לבית ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש

מהּכלל: יצא לא יעקב ּכי למדּת ְְֲִֵַַַָָָָָָֹֹהא
È„Îeׁשאמרּו רז"ל ּדברי ח"ו לסּתר ׁשּלא ¿≈ְְְִִֵֶֶַַָֹֹ

ׁשרמזּה אּולי החֹומֹות ּבין נֹולדה ְְֵֶֶֶַַָָָיֹוכבד
ולא ּובנתיו וגֹו' נפׁש ּכל ּבאֹומרֹו ְְְְְֶֶַָָָֹֹהּכתּוב
ׁשּנֹולדה יֹוכבד זֹו אּלא אחת ּבת אּלא לֹו ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָמצינּו
יעקב ּכי ּבחׁשּבֹון ּכללּה לא אבל החֹומֹות, ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹּבין
טעם עֹוד ויׁש ׁשּכתבּתי. ּכמֹו הּמׁשלים ְְְְִִֵֶַַַַַָהּוא
ּבין נֹולדה אם ּכי ּבחׁשּבֹון ּתּכלל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבּדבר
מּכלל ׁשּתצא ּכדי יֹום ל' ּוצריכה ְְְִִֵֵֵֶַַָהחֹומֹות
ולא ּבכניסתם. להּמנֹות ראּויה היתה ולא ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹנפל
חז"ל, ּדברי הפ ּפרּוׁשנּו ׁשּיהיה ּבעיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַיקׁשה
ׁשאין הּתֹורה ּבפׁשטי ּכי הֹודעּתי ּכבר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּכי
ותיק לתלמיד נתּונה רׁשּות מהם יֹוצאה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָהלכה
חּכֹו ה') (שה"ש נאמר ועליהם ְֱֲִֵֵֶֶַַַלחּדׁש,
מה ליּׁשב ויׁש מחמּדים. וכּלֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַַַֻממתּקים
והּפׁשט ּדחּוק והּוא ז"ל לדבריהם ְְְְְְִִִֵֶֶַָָּׁשהקׁשינּו
ּתּדרׁש: והּדרׁשה ל"ז) (אּיֹוב מּוצק ְְְִִִִֵַָָָָּכראי
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˙ÈÚk‰ŒÔa∑ל ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּהּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה .(ב"ר)ׁשמעֹון ְִִֶֶָָ

        

לכנענילכנענילכנענילכנעני בעלהבעלהבעלהבעלה ינהינהינהינה,,,, (י מו, נא(ר"י ובט בט ל ע לדנ אמת הבר יהדה, רי פי לז,הינ וב (ר"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

נחמיהלה) רי לפי א .()ני הי אה כל למר הט הפ זה הרי נענת, ינ ע נהתח בטיה אמר , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
נאנסה א מני הנענית" " התב המכ יעקב, ל   היה אל, ודוקא זה, רט התב הזיר לא מ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנענת

נעני. ידי ְְֲִֵַַעל
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Bz ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ּתחּלה מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, LÏLÂ.יֹולדת ÌÈLÏL∑,יֹוכבד זֹו אּלא ל"ב? אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנֹולדה
.ּבמצרים ְְִִַ
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ÈÓÎÂ:ט ÔˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ôe‡ Èe¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL Èe¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk a Ïe‡LÂ ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

ÈÓe:יא ˙‰˜ ÔBLb ÈÂÏ Èe¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÁÊÂיב ıÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â Ú ‰„e‰È Èe¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ıÙ È BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÔB‡Â Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ ÔˆÁ∆¿…¿»

ÔBÓLÂ:יג BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz Î˘OÈ Èe¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד ÔBÏ‡Â „Ò ÔeÏÊ Èe¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡Ìטו ÔcÙa ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙e È‰Ba LÙ Ïk dz ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

ÈÚטז ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ Èe¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡‡Â È„B‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈe‰יז ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ L‡ Èe¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe Á ‰ÚÈ Èe ÔB‰˙Á‡ ÁNÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

dzיח ‰‡ÏÏ ÔÏ ‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ ÈNÚ ˙ÈL ˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

      

B‚Â'.יב) ÔB‡Â Ú ‰„e‰È Èeלדעת צרי ¿≈¿»≈¿»¿ִַַָָ
ּגם מתּו. ׁשּכבר אֹותם הזּכיר ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָלאיזה
לדקּדק צרי ּגם מיתתם. ּבהֹודעת חּדּוׁש ְְְִִִֵֵַַַָָָָאין

ּובניאֹומרֹו לֹומר לֹו ׁשהיה וגֹו' פרץ בני וּיהיּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
וגֹו' היאפרץ מה בריעה ּובני זה אחר ּכאֹומרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

מה לפי ּכי ואפׁשר וגֹו'. וּיהיּו ּבאֹומרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָּכּונתֹו
הּמת, נפׁש יביא ּכי יּבּום ּבמצות אצלנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשּקדם
ּבלא ואֹונן ער ׁשּמתּו לצד ׁשּלפנינּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּובּמציאּות
יהּודה נעׂשה והּנה להביאם המיּבם יצר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבנים
עצמן, הּנפׁשֹות ב' והביא ׁשלה ּבעד ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָמיּבם

עֹומדים ּבמקֹומן ואֹונן ער ּכי הּכתּוב ְְְְִִִִֵַַָָָוהֹודיע
ׁשעּור הּוא וזה וחמּול, חצרן ּבמקֹומן ְְְְְְִִִֶֶֶָָֹׁשּנכנסּו
וּימת וגֹו' ואֹונן ער ּבנים ה' יהּודה ּובני ְְְְִֵֵַַָָָָָָהּכתּוב
ּבני להיֹות חזרּו ואֹונן ער היּו זה ּולצד ְְְְְְִֵֵֶַָָָוגֹו'
מעּברים לעֹולם חזרּו ּכי וחמּול חצרן ְְְְִִֶֶֶָָָָָֹֻפרץ

וחמּול: חצרן והיּו מת נפׁש ְְְְֵֶֶֶָָֹּבסֹוד
C„eואֹונן ער ּבהזּכרת הּכתּוב יכּון ּפׁשט ¿∆∆ְְְְְֵֵַַַַָָָָ

ער מיתת טעם ּכי זכּות עליהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַללּמד
ּדר על ּכנען ּבארץ ׁשהיּו לצד היה ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָואֹונן
מצרים ארץ ּכמעׂשה י"ח) (אחרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַאֹומרֹו

(ויק"ר ז"ל ואמרּו וגֹו' ּכנען ארץ ְְְְְֲֵֶֶַַַָּוכמעׂשה
וכּו', מצרים מעׂשה הּכתּוב הׁשוה כ"ב) ְְְֲִִִֵַַַָָפ'
מּמעׂשיהם למדּו ואֹונן ער ׁשם ׁשהיּו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּולצד
רע ׁשרׁשם אין צּדיק אֹותֹו ׁשל ּבניו זה ְְִֵֶֶַַַָָָָוזּוּלת
לבל יׂשראל האל ׁשּיצו ותמצא ח"ו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָומר

וגֹו': ּכמעׂשה ּדכתיב מהם ְְְְְֲִִִֵֵֶַילמדּו
ÌÚËÂהויה יּקרא לאּלה ּכי רמז וּיהיּו אֹומרֹו ¿««ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חטר יצא מהם ּכי לצד ּכמֹותם ְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹואין
עּמים לנס יהיה אׁשר מלּכנּו מׁשיחנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַליּׁשי

יּדרׁשּו: ּגֹויים ְִִֵָֹאליו



לט               
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˙ÈÚk‰ŒÔa∑ל ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּהּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה .(ב"ר)ׁשמעֹון ְִִֶֶָָ

        

לכנענילכנענילכנענילכנעני בעלהבעלהבעלהבעלה ינהינהינהינה,,,, (י מו, נא(ר"י ובט בט ל ע לדנ אמת הבר יהדה, רי פי לז,הינ וב (ר"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

נחמיהלה) רי לפי א .()ני הי אה כל למר הט הפ זה הרי נענת, ינ ע נהתח בטיה אמר , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
נאנסה א מני הנענית" " התב המכ יעקב, ל   היה אל, ודוקא זה, רט התב הזיר לא מ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנענת

נעני. ידי ְְֲִֵַַעל
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Bz ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ּתחּלה מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, LÏLÂ.יֹולדת ÌÈLÏL∑,יֹוכבד זֹו אּלא ל"ב? אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנֹולדה
.ּבמצרים ְְִִַ

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

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

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

ÈÓÎÂ:ט ÔˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ôe‡ Èe¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL Èe¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk a Ïe‡LÂ ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

ÈÓe:יא ˙‰˜ ÔBLb ÈÂÏ Èe¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÁÊÂיב ıÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â Ú ‰„e‰È Èe¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ıÙ È BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÔB‡Â Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ ÔˆÁ∆¿…¿»

ÔBÓLÂ:יג BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz Î˘OÈ Èe¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד ÔBÏ‡Â „Ò ÔeÏÊ Èe¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡Ìטו ÔcÙa ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙e È‰Ba LÙ Ïk dz ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

ÈÚטז ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ Èe¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡‡Â È„B‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈe‰יז ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ L‡ Èe¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe Á ‰ÚÈ Èe ÔB‰˙Á‡ ÁNÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

dzיח ‰‡ÏÏ ÔÏ ‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ ÈNÚ ˙ÈL ˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

      

B‚Â'.יב) ÔB‡Â Ú ‰„e‰È Èeלדעת צרי ¿≈¿»≈¿»¿ִַַָָ
ּגם מתּו. ׁשּכבר אֹותם הזּכיר ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָלאיזה
לדקּדק צרי ּגם מיתתם. ּבהֹודעת חּדּוׁש ְְְִִִֵֵַַַָָָָאין

ּובניאֹומרֹו לֹומר לֹו ׁשהיה וגֹו' פרץ בני וּיהיּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
וגֹו' היאפרץ מה בריעה ּובני זה אחר ּכאֹומרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

מה לפי ּכי ואפׁשר וגֹו'. וּיהיּו ּבאֹומרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָּכּונתֹו
הּמת, נפׁש יביא ּכי יּבּום ּבמצות אצלנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשּקדם
ּבלא ואֹונן ער ׁשּמתּו לצד ׁשּלפנינּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּובּמציאּות
יהּודה נעׂשה והּנה להביאם המיּבם יצר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבנים
עצמן, הּנפׁשֹות ב' והביא ׁשלה ּבעד ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָמיּבם

עֹומדים ּבמקֹומן ואֹונן ער ּכי הּכתּוב ְְְְִִִִֵַַָָָוהֹודיע
ׁשעּור הּוא וזה וחמּול, חצרן ּבמקֹומן ְְְְְְִִִֶֶֶָָֹׁשּנכנסּו
וּימת וגֹו' ואֹונן ער ּבנים ה' יהּודה ּובני ְְְְִֵֵַַָָָָָָהּכתּוב
ּבני להיֹות חזרּו ואֹונן ער היּו זה ּולצד ְְְְְְִֵֵֶַָָָוגֹו'
מעּברים לעֹולם חזרּו ּכי וחמּול חצרן ְְְְִִֶֶֶָָָָָֹֻפרץ

וחמּול: חצרן והיּו מת נפׁש ְְְְֵֶֶֶָָֹּבסֹוד
C„eואֹונן ער ּבהזּכרת הּכתּוב יכּון ּפׁשט ¿∆∆ְְְְְֵֵַַַַָָָָ

ער מיתת טעם ּכי זכּות עליהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַללּמד
ּדר על ּכנען ּבארץ ׁשהיּו לצד היה ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָואֹונן
מצרים ארץ ּכמעׂשה י"ח) (אחרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַאֹומרֹו

(ויק"ר ז"ל ואמרּו וגֹו' ּכנען ארץ ְְְְְֲֵֶֶַַַָּוכמעׂשה
וכּו', מצרים מעׂשה הּכתּוב הׁשוה כ"ב) ְְְֲִִִֵַַַָָפ'
מּמעׂשיהם למדּו ואֹונן ער ׁשם ׁשהיּו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּולצד
רע ׁשרׁשם אין צּדיק אֹותֹו ׁשל ּבניו זה ְְִֵֶֶַַַָָָָוזּוּלת
לבל יׂשראל האל ׁשּיצו ותמצא ח"ו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָומר

וגֹו': ּכמעׂשה ּדכתיב מהם ְְְְְֲִִִֵֵֶַילמדּו
ÌÚËÂהויה יּקרא לאּלה ּכי רמז וּיהיּו אֹומרֹו ¿««ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חטר יצא מהם ּכי לצד ּכמֹותם ְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹואין
עּמים לנס יהיה אׁשר מלּכנּו מׁשיחנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַליּׁשי

יּדרׁשּו: ּגֹויים ְִִֵָֹאליו



מ              

     §¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ Èa∑ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "אׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

      ©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
     ©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

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

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

 §¥¨−ª¦«

     §¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

       ¥¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨¨−§¨¥´¦®©¥¤
   ¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

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

˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑,הוה לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ב)ּכמֹו: ׁשּכׁשּיצאּו(אסתר לפי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבא
להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָעבר,

החֹומֹות. ּבין ּברׁש"י(יֹוכבד צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור הּׁשבטים',)ועּין עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לֹומר אנּו היּוצריכים נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: ּבוּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹולֹו, היּו ׁשבעים יעקב הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אחד לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפׁש", אֹותן: קֹורא .והּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

      §¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¤
   §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

     

      §¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈®§¨
  ©¨−Ÿ©¬§¨«¤

ÂÈÙÏ ˙B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות ּומדרׁש∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, לׁשם. ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְְִִֶֶַַַָֹ
הֹוראה ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות .אּגדה: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

     ©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
       ®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨¨−«

BzkÓ ÛÒBÈ Ò‡iÂ∑אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡iÂ∑יֹוסף «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»ֵ
אביו אל BÚ„.נראה ÂÈ‡eˆŒÏÚ jiÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון רּבּוי(איוב לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

ÔÓÈe:יט ÛÒBÈ ˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a ÚÙ ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈÙ‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא ‡b ÏaL‡Â ÎÂ ÚÏa ÔÓÈ Èe¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב ˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:NÚ ‰Úa‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג Ô„ Èe¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ Èe¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dzaכה ÏÁÏ ÔÏ ‰Èc ‰‰Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡ÚL ‡LÙ Ïk ˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו ÌÈˆÓÏ ˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ˜ÚÈ È ÈLpÓ a dkÈ«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈˆÓaכז dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ Èe¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ˜ÚÈ ˙ÈÏ ‡˙LÙ Ïk ÔÈ˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚL ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט ˜ÈÏÒe È‰Bk˙ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ deˆ ÏÚ ‡Îe de«̂¿≈¿»««¿≈

              
נפל לא יעקב אבל הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּוא:

ׁשמע את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי .על ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

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

ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו הּבא,ּפׁשּוטֹו ולעֹולם הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפעם אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, ,מיתת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנסּתּלקה

החייהחייהחייהחיי.אחת אוראוראוראור ַַ

      ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨
      §©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

 ̈¬¥¨«
Á‡ ÂÈÏ‡ ‰Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

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

     §¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

       ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨
      ©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬

  ¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
ÔLb ı‡a eLz eÚa∑ּבמלאכה ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשם ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם B‚Â'.אחרת, ÌÈˆÓ ˙ÚB˙ŒÈk∑אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

       ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³
       §¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤

החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור «¤

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

ÓÊ‡ל ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא È‰e‡ ˙ÈÏe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙Èe ÈÁ‡ dÏ ÓÈ‡Â ‰ÚÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú‡¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב È˙È‚ ÈÓ È‚ È‡ ‡Ú ÈÚ ‡i‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג ÓÈÈÂ ‰Út ÔBÎÏ È˜È È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„BÚ»≈

CÈcÚלד BÂ‰ È˙È‚ ÈÓ Èb ÔeÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜ÁÓ È‡ ÔL‚„ ‡Ú‡a Ôe˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ Ïk È‡ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא ‡a‡ Ó‡Â ‰ÚÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚ÔÈב ‡LÓÁ c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Út Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

      

ÌÚËל) .'B‚Â ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡ 'B‚Â Ó‡iÂ«…∆¿»»«»«¿««
BÓB‡וּיׁשב) ׁשאמר להיֹות ּפרּוׁש הּפעם ¿ְִֵֵֶֶַַַַָָ

אמר עּתה ׁשאלה אבל ּבני אל ארד ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹל"ז)
הּׁשחת: אראה ְֶֶַַָֹלא

„BÚחי עֹוד ּכי אֹומרֹו ּבדקּדּוק לֹומר ְְְְְִִִֶַָנראה
ּפני את ראֹותי אחרי לֹומר הסּפיק ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹולא
לּמה לדעת צרי ּגם הּוא. חי ּכי מּובן ְִִַַַַַָָָָָָָוהּדבר
יֹוסף ּכי האחים ּכׁשּבׂשרּוהּו ּכן יעקב אמר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹלא
(מ"ה) העגלֹות ּכׁשראה ׁשהאמין ּומצינּו ְֱֲִִֶֶֶַָָָָָחי

ראה: חדׁש ּדבר ּומה וגֹו' רּוח ְְִַַַָָָָָָוּתחי
ÔÎ‡יעקב ּדברי ׁשּנתּבּׂשרּכּונת הגם ּכי הם »≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּיׁשנֹו לדעת הֹועיל זה חי עֹודּנּו ְִִֶֶֶֶַַָָּכי
היֹותֹו לצד עליו ּדוי לּבֹו עדין אבל ְְֱֲֲִִִִַַַָָָָּבמציאּות

עֹודּנּו אם מֹוׁשלים עבד ׁשפל האּמֹות ְִִֵֵֶֶֶָָֻּבין
אֹו ליחֹו, נס ולא עינֹו ּכהתה ולא ְְְְֲִֵֵָָָֹֹּבצדקּותֹו
הּקלּפֹות ּתֹו ונתּון מּמּנּו מבּדל היֹותֹו ְְְְֱִִֶַַָָֻלצד
ּׁשעברֹו מה לצד ּגם ּומה מצרים, טמאת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻּובפרט
אכלתהּו רעה חּיה (ל"ז) ׁשאמר הּקדׁש ְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹמרּוח
ידּוע ודבר פ"ד), פ' (ב"ר יֹוסף טרף ְֵַַָָָָֹֹטרף
הּבן ּבהעּדר יחּפצּו יֹותר הּצּדיקים ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּוא
אׁשר הּצּדיק, יעקב ּגם ּומה מביׁש ּבן ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַֹּבהיֹותֹו
זה מּספק ׁשלמה ׂשמחתֹו היתה לא ּכן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹעל
הּפנים הּכרת ּכי ּבפניו ּבֹו והּכיר אליו וּירא ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָעד
ׁשלמים לצּדיקים מצינּו כן ּוכמֹו ּבאיׁש, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתענה
אדם מעׂשה הּפנים ּברׁשם ׁשהּכירּו רּבים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
ּכׁשהּכיר לזה ׁשּיּכיר, אבינּו יעקב ׁשּכן ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּכל

הּפעם ּפרּוׁש הּפעם אמּותה אליו אמר ֵֵַַַַַַָָָָָּבֹו
ּכׁשּנתּבּׂשרּתי, מּקדם ולא ּבראּית ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָֹֹֹהּזאת
ּבהם והּכרּתי ּפני את ראֹותי אחרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּטעם
נׁשּתּנה ולא ּכמּקדם צּדיק ּפי' חי ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשעֹוד
ּכי חי עֹוד אּלא ׁשהיה מּכמֹות ְְְְִִֶֶָָָָָּדיּוקנ
ונכֹון: י"ח.) (ּברכֹות חּיים קרּויים ְְְִִִִַַַָָהּצּדיקים

B‚Â'.א) ÈÁ‡Â È‡עליהם צּוית ּכאׁשר ּפרּוׁש »ƒ¿««¿ֲֲִִֵֵֶֶַָ
(מ"ה)עׂשֹות. ׁשאמרּת ּכמֹו ּגׁשן ּבארץ והּנם ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹ

ּגׁשן וארץ מצרים, ארץ טּוב את לכם ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹואּתנה
מצרים, ארץ טּוב היא הּמקנה מרעה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַּבער
ּבטענה ּבאּו לא ּפרעה לפני ּבדּברם האחים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֹאבל
ואמרּו טֹוב, ּדבר על ּכמתחּנן אּלא אמרּת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכאׁשר
:ּבסמּו ועּין וגֹו' מרעה אין ּכי וגֹו' לגּור ְְְְְִִֵֵֶַָָ(ד')



מי               
נפל לא יעקב אבל הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּוא:

ׁשמע את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי .על ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

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

ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו הּבא,ּפׁשּוטֹו ולעֹולם הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפעם אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, ,מיתת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנסּתּלקה

החייהחייהחייהחיי.אחת אוראוראוראור ַַ

      ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨
      §©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

 ̈¬¥¨«
Á‡ ÂÈÏ‡ ‰Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

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

     §¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

       ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨
      ©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬

  ¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
ÔLb ı‡a eLz eÚa∑ּבמלאכה ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשם ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם B‚Â'.אחרת, ÌÈˆÓ ˙ÚB˙ŒÈk∑אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

       ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³
       §¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤

החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור «¤

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

ÓÊ‡ל ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא È‰e‡ ˙ÈÏe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙Èe ÈÁ‡ dÏ ÓÈ‡Â ‰ÚÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú‡¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב È˙È‚ ÈÓ È‚ È‡ ‡Ú ÈÚ ‡i‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג ÓÈÈÂ ‰Út ÔBÎÏ È˜È È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„BÚ»≈

CÈcÚלד BÂ‰ È˙È‚ ÈÓ Èb ÔeÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜ÁÓ È‡ ÔL‚„ ‡Ú‡a Ôe˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ Ïk È‡ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא ‡a‡ Ó‡Â ‰ÚÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚ÔÈב ‡LÓÁ c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Út Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

      

ÌÚËל) .'B‚Â ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡ 'B‚Â Ó‡iÂ«…∆¿»»«»«¿««
BÓB‡וּיׁשב) ׁשאמר להיֹות ּפרּוׁש הּפעם ¿ְִֵֵֶֶַַַַָָ

אמר עּתה ׁשאלה אבל ּבני אל ארד ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹל"ז)
הּׁשחת: אראה ְֶֶַַָֹלא

„BÚחי עֹוד ּכי אֹומרֹו ּבדקּדּוק לֹומר ְְְְְִִִֶַָנראה
ּפני את ראֹותי אחרי לֹומר הסּפיק ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹולא
לּמה לדעת צרי ּגם הּוא. חי ּכי מּובן ְִִַַַַַָָָָָָָוהּדבר
יֹוסף ּכי האחים ּכׁשּבׂשרּוהּו ּכן יעקב אמר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹלא
(מ"ה) העגלֹות ּכׁשראה ׁשהאמין ּומצינּו ְֱֲִִֶֶֶַָָָָָחי

ראה: חדׁש ּדבר ּומה וגֹו' רּוח ְְִַַַָָָָָָוּתחי
ÔÎ‡יעקב ּדברי ׁשּנתּבּׂשרּכּונת הגם ּכי הם »≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּיׁשנֹו לדעת הֹועיל זה חי עֹודּנּו ְִִֶֶֶֶַַָָּכי
היֹותֹו לצד עליו ּדוי לּבֹו עדין אבל ְְֱֲֲִִִִַַַָָָָּבמציאּות

עֹודּנּו אם מֹוׁשלים עבד ׁשפל האּמֹות ְִִֵֵֶֶֶָָֻּבין
אֹו ליחֹו, נס ולא עינֹו ּכהתה ולא ְְְְֲִֵֵָָָֹֹּבצדקּותֹו
הּקלּפֹות ּתֹו ונתּון מּמּנּו מבּדל היֹותֹו ְְְְֱִִֶַַָָֻלצד
ּׁשעברֹו מה לצד ּגם ּומה מצרים, טמאת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻּובפרט
אכלתהּו רעה חּיה (ל"ז) ׁשאמר הּקדׁש ְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹמרּוח
ידּוע ודבר פ"ד), פ' (ב"ר יֹוסף טרף ְֵַַָָָָֹֹטרף
הּבן ּבהעּדר יחּפצּו יֹותר הּצּדיקים ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּוא
אׁשר הּצּדיק, יעקב ּגם ּומה מביׁש ּבן ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַֹּבהיֹותֹו
זה מּספק ׁשלמה ׂשמחתֹו היתה לא ּכן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹעל
הּפנים הּכרת ּכי ּבפניו ּבֹו והּכיר אליו וּירא ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָעד
ׁשלמים לצּדיקים מצינּו כן ּוכמֹו ּבאיׁש, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתענה
אדם מעׂשה הּפנים ּברׁשם ׁשהּכירּו רּבים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
ּכׁשהּכיר לזה ׁשּיּכיר, אבינּו יעקב ׁשּכן ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּכל

הּפעם ּפרּוׁש הּפעם אמּותה אליו אמר ֵֵַַַַַַָָָָָּבֹו
ּכׁשּנתּבּׂשרּתי, מּקדם ולא ּבראּית ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָֹֹֹהּזאת
ּבהם והּכרּתי ּפני את ראֹותי אחרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּטעם
נׁשּתּנה ולא ּכמּקדם צּדיק ּפי' חי ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשעֹוד
ּכי חי עֹוד אּלא ׁשהיה מּכמֹות ְְְְִִֶֶָָָָָּדיּוקנ
ונכֹון: י"ח.) (ּברכֹות חּיים קרּויים ְְְִִִִַַַָָהּצּדיקים

B‚Â'.א) ÈÁ‡Â È‡עליהם צּוית ּכאׁשר ּפרּוׁש »ƒ¿««¿ֲֲִִֵֵֶֶַָ
(מ"ה)עׂשֹות. ׁשאמרּת ּכמֹו ּגׁשן ּבארץ והּנם ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹ

ּגׁשן וארץ מצרים, ארץ טּוב את לכם ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹואּתנה
מצרים, ארץ טּוב היא הּמקנה מרעה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַּבער
ּבטענה ּבאּו לא ּפרעה לפני ּבדּברם האחים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֹאבל
ואמרּו טֹוב, ּדבר על ּכמתחּנן אּלא אמרּת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכאׁשר
:ּבסמּו ועּין וגֹו' מרעה אין ּכי וגֹו' לגּור ְְְְְִִֵֵֶַָָ(ד')



מב              
ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑אֹותם יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אבל ּכׁשּברכם. ׁשמֹותם מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹאנׁשי
אמר "ּולנפּתלי ּגד", מרחיב ּברּו אמר "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשמֹות
ּבגמרא אבל יׂשראל, ארץ אּגדת ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻנפּתלי",

ׁשּלנּו צב)ּבבלית ׁשהכּפל(ב"ק ויהּודה ּפרעה, לפני הביא ואֹותן החּלׁשים, הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּובבריתא קּמא. ּבבבא ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ּב"וזאתׁשמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּלנּו ּבּגמרא ּכמֹו .הּברכה" ְְְֶַַָָָָָ

        

ננננ בליתבליתבליתבלית גמראגמראגמראגמרא אבלאבלאבלאבל יראליראליראליראל,,,, אראראראר אגתאגתאגתאגת היאהיאהיאהיא רהרהרהרה,,,, ראיתראיתראיתראית לללל זהזהזהב)זה מז, הא(רש"י ראל אר הד סגנ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מת לכ יראל אר אגת מפר לכ ירלמי. למד גנמ ראה ותמציתי, הכלתהריהריהריהריקצר נמצא זה לפי י , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הבלית, המרא וא .תמ להכ מפרסמי רי תלהי  עצמ פני עני אא הרכה, ל אריכת אינ ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻהמת
מת מפר יתר, אר נגניהחיהחיהחיהח.א בטי להגיר לחק די הרכה ל הארי ה הינ ,לנכ ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
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:‡˙‰‡¬»»»»

Ú‡‡ד ‡˙Bz‡Ï ‰Út ˙ÂÏ eÓ‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È‡ CÈcÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ ˙ÈÏ È‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú‡a CÈcÚ«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה Ce‡ ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

      

B‚Â'.ה) Ó‡Ï 'B‚Â ‰Út Ó‡iÂצרי «…∆«¿…¿≈…¿ִָ
אֹומרֹו ּכּונת אֹומרֹולדעת קׁשה ּגם לאמר, ְְֵֶַַַַַָָָֹ

ונמצא ללּמד ּבא זה הרי אלי ּבאּו וגֹו' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאבי
ׁשּלּמד: עצמֹו ּבּדבר ְִֵֵֶַַָָָלמד

ÔÎ‡יֹו אל ּבדּברֹו ּפרעה ּכי עניןּתמצא סף »≈ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
אמר ויבֹואּו אביהם את ׁשּיּקחּו ְְֲִִֶֶֶֶַָָָאחיו
וגֹו', עׂשּו זאת אחי אל אמר י"ח) י"ז ְֱֲֶֶַֹֹ(מ"ה
יׁש זה ודבר אלי, ּובאּו וגֹו' אביכם את ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹּוקחּו
מּׁשם אליהם ידּבר ּכי הא' מׁשמעּיֹות, ב' ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֻּבֹו
יֹוסף ּכי והּב' ּדבר. המצּוה הּוא ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָֹּפרעה
הּוא זה ּופרּוׁש עצמֹו, מּפי ּכן להם ְִִֵֵֶֶַַָֹיאמר
(ׁשם ּכ אחר ׁשאמר ּׁשּמצינּו מּמה צֹודק ִִֵֵֶֶַַַַָָָָיֹותר
ּדברי הּוא הּכל ואם וגֹו' צּויתה ואּתה ְְְְִִֵֵַַָָֹֻי"ט)
מּפרעה רׁשיֹון ׁשּנטל לֹומר יצטר לא ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּפרעה
ּתמצא והּנה ּפרעה. ּדברי הּוא הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֹהלא
לפרעה ׁשּדּבר קדם אחיו אל יֹוסף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשּדּבר
לפרעה ואּגידה אעלה ל"א) (מ"ו להם ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹאמר
ּכי ּדעּתֹו ּגּלה הרי אלי, ּבאּו וגֹו' אחי ְְְֲִִֵֵַַַָָָוגֹו'
אליו ּבאּו והּנה אצלֹו לבא אֹותם המצּוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא
ּדּבר וכאׁשר ב'. ּפרּוׁש הצּדיק וזה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָהאנׁשים,
סתם אּלא אלי ּבאּו לֹומר ּדקּדק לא ּפרעה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאל
ּכי יּגיד זה וגֹו' ּכנען מארץ ּבאּו וגֹו' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאחי
קּימּו לֹומר מֹודיעֹו ולזה לפרעה היא ְְְְִִִִֶַַָָָֹּביאתם
לזה, הּסמּו ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדברי
אבי לאמר ליֹוסף ּפרעה הׁשיב ּכן על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹאׁשר

אחי ׁשּביאת ׁשּתאמר ּפי' אלי ּבאּו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואחי
אל אמר ּבאֹומרי ּכּונתי אין ּכי אלי ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹּבאּו
ּכי אליהם ּתדּבר ּבׁשליחּותי עׂשּו זאת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַֹאחי
אליהם ׁשּתדּבר אֹות הרׁשיתי אּלא המצּוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאני
אֹות הרׁשיתי ּוכבר ,אלי ׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָמּׁשּמ
ארץ ּכן ואם מצרים ארץ טּוב להם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּתּתן
וההפרׁש וגֹו'. הארץ ּבמיטב הוא לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמצרים
על אֹו ּפרעה ּבמצות הּדבר יהיה אם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּבין
ׁשבח, וצד ּגנאי צד לֹומר ּבזה יׁש יֹוסף ְְִֵֵֶֶַַַַַָּפי
ועֹוד אליהם, מּמּנּו החּיּוב ׁשּׁשלל ּגנאי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָצד
אֹו גדּלה מל ּכׁשּיּתן הּמלכּות מּנּמּוסי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻּכי
עֹולמית, מּתנת לֹו היא אחד לאדם ְְֲִִֶַַָָָָָָהנאה
ּפרעה מּפי הּנאמרים הּדברים יהיּו אם ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹולזה
הּמל על וחּיּוב הּמל למאמר ּבאים הּנם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנה
נצחי להם יּתן הארץ ּומיטב עּלם ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻלסּבל
הּדבר יהיה ׁשּלא ּפרעה הקּפיד ולזה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבמלכּותֹו,
על ולא הּוא אליו והחּיּוב מּיֹוסף אּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו
אּלא אינֹו ּכי עֹולמית מּתנתֹו אין ּובזה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפרעה
מלכּות ׁשם לֹו ואין מצרים ּבארץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַׁשּליט
הּמל ׁשּיחּפץ זמן ּכל קּימת ּתהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּומּתנתֹו
הּוא ּכי יֹוסף יחׁשב ׁשּלא נתּכּון ּובזה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבּה,
אחריהם ׁשלח הּמלכּות ּולצר להם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹצרי
למלכּותֹו וחֹומה חיל להיֹות חיל ּגּבֹורי ְְְְְִִִִֵֵַַָָלהיֹותם
ּבהם: צר לֹו אין הּוא ּכי אליו אמר ִֵֵֶֶֶַָָָָֹלזה

„ˆÂלהֹודיעֹו יצטר לּמה ּכי הּוא הּׁשבח ¿«ְְִִִֵֶַַָָָ

ּדבר לעׂשֹות ּבידֹו ּכח אין אׁשר ּכאיׁש ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר
נּתן ּכבר הלא הּמל מאת רׁשּות ׁשּיּקח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹעד
ּבאּו אֹומרֹו והּוא יעׂשה, ועׂשה ּבּכל רׁשּות ְְְֲֲֶַַַָֹלֹו
ּובכח ּבׁשביל ׁשּיבֹואּו אּתה ראּוי ְְְִִֵֶֶַַָָָֹאלי
הארץ ּבמיטב הוא לפני מצרים ארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמאמר
זה ּולדר מּמּני. רׁשּות קחת צר מּבלי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַֹוגֹו'
לֹומר רׁשּות לֹו ׁשּנתן לאמר עֹוד ְְִֵֵֶַַָָֹּתתּפרׁש
אֹומרם ּדר על והּוא אליו, הּנאמרים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּדברים
רּבי אמר וז"ל (ד':) יֹומא מּמּסכת ְְִִֶֶַַַָָּבפ"א
ּבבל ׁשהּוא לחברֹו ּדבר לאֹומר מּנין ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמנׁשיא
ה' וידּבר ּדכתיב אמר לֹו ׁשּיאמר עד ְְֱִִֵֶַַַַַֹֹֹּתאמר
ּפרעה הצר ולזה ּכאן, עד לאמר ְְְְֵֶַַַָָֹֹֻוגֹו'
מּפי לֹו נאמר ּוגדּלה יקר ּכל ּכי ְְְְֱִִִֶַַָָָֻלהרׁשֹותֹו
ּפרעה ער ּפחיתּות קצת ׁשּיּגיע והגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּפרעה,

ּכלּום: ּבכ אין הּדברים ְְְְְִֵֶַָָָּבאמצעּות
„BÚטעם ּכי לֹו לאמר ,אלי ּבתבת ְְִִֵֵֵֶַַַֹֹירמז

אּלא אינֹו ׁשּיבֹואּו להם ׁשּצּוה ִֵֶֶֶֶַָָָָָָהּדבר
ׁשּתּכר ּכדי יֹוסף ׁשל לכבֹודֹו ּׁשּנֹוגע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַֻלמה
לׁשפל נחׁשב יהיה ׁשּלא ּבמצרים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמׁשּפחּתֹו
ׁשהתוּדע ּבּיֹום אחיו ׁשהּכרּו והגם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֻאנׁשים,
ּבחּורים ׁשל ּכת ׁשראה ּבחׁשד עֹודּנּו ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָאליהם
(ב"ר ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור אליהם עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָוכּנה

וי אֹותם וינחם כ"א) (נ' ּבּפסּוק עלפ"ק) דּבר ְְֵֵַַַַַַָָ
והּוא הּדבר, יאמן ואחיו אביו ּובביאת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלּבם,
ּביאתם: היא ולכבֹוד לצרּכ אלי ּבאּו ְְְְְְְִִִֵֶָָָָאֹומרֹו
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נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונֹוטלים
הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל יעקב ׁשל ּומּברכתֹו ּומׁשקה, .(תנחומא)עֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
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Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתםלפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

ÈtL„aו ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce‡ ˙È È˙B‡ ‡Ú‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈb ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז dpÓÈ˜‡Â È‰e‡ ˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Út ˙È ˜ÚÈ CÈe ‰Út«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח ÈL ÈÓBÈ ‰nk ˜ÚÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e˙Bט ÈL ÈÓBÈ ‰ÚÙÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈe ÔÈÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e˙Bz ÈÓBÈa È˙‰‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי ÔÓ ˜Ùe ‰Út ˙È ˜ÚÈ CÈe»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Út«¿…

‰Èeיא È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ÛÒBÈ È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
ÈtL„a ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ„ ‡Ú‡a ‡Ú‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Út«¿…

Ïkיב ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

      

ÔLb.ו) ı‡a eLÈ 'B‚Â ı‡‰ ËÈÓaהּנה ¿≈«»»∆¿≈¿¿∆∆…∆ִֵ
ׁשּיֹוסף לצד לבד, הארץ ּבמיטב לֹומר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָחׁש
אינֹו ּכי יחׁשב ּגׁשן ּבארץ חפץ ּכי ּבדבריו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרמז
על הסּכים ּׁשּלא מּמה ּגׁשן ּבארץ ׁשּיׁשבּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹחפץ
יהיה ּגׁשן ּבארץ יׁשבּו אֹומר היה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּדבריו,
ּגׁשן ארץ ּבנתינת להם ּכמסּתּפק ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹנׁשמע
וזה יֹוסף ּבעיני יכׁשר אם מּמּנה ּבּטֹוב ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלבד
את לכם ואּתנה (מ"ה) ּבדבריו ּׁשּקדם מה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָסֹותר
ּבארץ וגֹו' ּבמיטב אמר לזה מצרים, ארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָטּוב
וגֹו' הֹוׁשב הארץ ּבמיטב ּדבריו ׁשעּור וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹּגׁשן.

ּומצינּו הּמיטב. היא ּגׁשן ארץ ּכי מֹודיע ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואני
וּיֹוׁשב י"א) (ּפסּוק ּדכתיב הּכתּוב העיד ְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּכן
וגֹו': רעמסס ּבארץ הארץ ּבמיטב וגֹו' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָיֹוסף

B‡ּבמיטב הּדר זה על הּכתּוב ׁשעּור ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
ּבּה. יׁשבּו ּגׁשן ארץ להם ּבחרּו ואם ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹוגֹו'
מקֹומם זה הּוא ּכי לֹומר החלט אין ְְִֵֵֶֶֶַָָּובזה
ּבעיניהם ייטב אם הרצֹון ּבׁשער עֹודם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
הארץ: ּבמיטב לׁשבת ּבידם הרׁשּות אחר ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום

ÚÙ‰.ז) ÈÙÏ e‰„ÓÚiÂאֹומרֹו טעם ««¬ƒ≈ƒ¿≈«¿…ְַַ
ּבמקֹומֹו ׁשהעמידֹו אּולי וגֹו'. ְְֱֲִִִֵֶֶַַַוּיעמדהּו

ּכסאֹו לפני מקֹומֹו ּפרעה לֹו ׁשּׂשם יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶַָֹׁשל
מּמּך, אגּדל הּכּסא רק (מ"א) לֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּכׁשאמר
לפני אביו העמיד יֹוסף ּכי הּכתּוב ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָוהֹודיע

:לּמל קרֹוב המעּלה ּבּמקֹום ְְֶֶֶַַַַָָֹֻּפרעה
„BÚהמברכין ּכדר ּפניו למּול ׁשהעמידֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָירצה

וגֹו': יעקב ְְֲֶַַָֹויבר
„BÚלפניו להעמידֹו הצר ּכי להֹודיע ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֻירצה

קֹומה צעיר אנׁשים ׁשפל ּפרעה היֹות ְְְְֱֲִִַַַָָֹלצד
לפניו והעמידֹו לֹו להּכירּנּו הצר י"ח) ְְְְֱִִֶֶַַָָֻ(מ"ק

זה: הּוא ּכי לֹו ִֶַלֹומר



מג               

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

    ©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
ÏÈÁŒÈL‡∑צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי∑ÈÏŒL‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן החייהחייהחייהחיי.על אוראוראוראור «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

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

˜ÚÈ CÈÂ∑ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום ׁשאלת החייהחייהחייהחיי.היא אוראוראוראור «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

       ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

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

    §¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«
Èe‚Ó ÈL∑ּג ּבארץימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒַָ

     ©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
˜ÚÈ CÈÂ∑אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונֹוטלים
הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל יעקב ׁשל ּומּברכתֹו ּומׁשקה, .(תנחומא)עֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

     

      ©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³£ª¨Æ
       §¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®©«£¤−¦¨¬

©§«Ÿ
ÒÒÓÚ∑היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

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

Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתםלפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

ÈtL„aו ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce‡ ˙È È˙B‡ ‡Ú‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈb ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז dpÓÈ˜‡Â È‰e‡ ˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Út ˙È ˜ÚÈ CÈe ‰Út«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח ÈL ÈÓBÈ ‰nk ˜ÚÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e˙Bט ÈL ÈÓBÈ ‰ÚÙÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈe ÔÈÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e˙Bz ÈÓBÈa È˙‰‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי ÔÓ ˜Ùe ‰Út ˙È ˜ÚÈ CÈe»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Út«¿…

‰Èeיא È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ÛÒBÈ È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
ÈtL„a ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ„ ‡Ú‡a ‡Ú‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Út«¿…

Ïkיב ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

      

ÔLb.ו) ı‡a eLÈ 'B‚Â ı‡‰ ËÈÓaהּנה ¿≈«»»∆¿≈¿¿∆∆…∆ִֵ
ׁשּיֹוסף לצד לבד, הארץ ּבמיטב לֹומר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָחׁש
אינֹו ּכי יחׁשב ּגׁשן ּבארץ חפץ ּכי ּבדבריו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרמז
על הסּכים ּׁשּלא מּמה ּגׁשן ּבארץ ׁשּיׁשבּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹחפץ
יהיה ּגׁשן ּבארץ יׁשבּו אֹומר היה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּדבריו,
ּגׁשן ארץ ּבנתינת להם ּכמסּתּפק ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹנׁשמע
וזה יֹוסף ּבעיני יכׁשר אם מּמּנה ּבּטֹוב ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלבד
את לכם ואּתנה (מ"ה) ּבדבריו ּׁשּקדם מה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָסֹותר
ּבארץ וגֹו' ּבמיטב אמר לזה מצרים, ארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָטּוב
וגֹו' הֹוׁשב הארץ ּבמיטב ּדבריו ׁשעּור וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹּגׁשן.

ּומצינּו הּמיטב. היא ּגׁשן ארץ ּכי מֹודיע ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואני
וּיֹוׁשב י"א) (ּפסּוק ּדכתיב הּכתּוב העיד ְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּכן
וגֹו': רעמסס ּבארץ הארץ ּבמיטב וגֹו' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָיֹוסף

B‡ּבמיטב הּדר זה על הּכתּוב ׁשעּור ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
ּבּה. יׁשבּו ּגׁשן ארץ להם ּבחרּו ואם ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹוגֹו'
מקֹומם זה הּוא ּכי לֹומר החלט אין ְְִֵֵֶֶֶַָָּובזה
ּבעיניהם ייטב אם הרצֹון ּבׁשער עֹודם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
הארץ: ּבמיטב לׁשבת ּבידם הרׁשּות אחר ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום

ÚÙ‰.ז) ÈÙÏ e‰„ÓÚiÂאֹומרֹו טעם ««¬ƒ≈ƒ¿≈«¿…ְַַ
ּבמקֹומֹו ׁשהעמידֹו אּולי וגֹו'. ְְֱֲִִִֵֶֶַַַוּיעמדהּו

ּכסאֹו לפני מקֹומֹו ּפרעה לֹו ׁשּׂשם יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶַָֹׁשל
מּמּך, אגּדל הּכּסא רק (מ"א) לֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּכׁשאמר
לפני אביו העמיד יֹוסף ּכי הּכתּוב ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָוהֹודיע

:לּמל קרֹוב המעּלה ּבּמקֹום ְְֶֶֶַַַַָָֹֻּפרעה
„BÚהמברכין ּכדר ּפניו למּול ׁשהעמידֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָירצה

וגֹו': יעקב ְְֲֶַַָֹויבר
„BÚלפניו להעמידֹו הצר ּכי להֹודיע ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֻירצה

קֹומה צעיר אנׁשים ׁשפל ּפרעה היֹות ְְְְֱֲִִַַַָָֹלצד
לפניו והעמידֹו לֹו להּכירּנּו הצר י"ח) ְְְְֱִִֶֶַַָָֻ(מ"ק

זה: הּוא ּכי לֹו ִֶַלֹומר



מד              

       §¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤
    ¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

ı‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעבחֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים(משלי הּירה החייהחייהחייהחיי.""ּכמתלהלּה אוראוראוראור ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

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

  ¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
ÌÈL Ì‰ŒL‡ Ma∑את לֹו החייהחייהחייהחיי.הּכסףנֹותנין אוראוראוראור «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

      ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
      ̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨¨−

   ¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
ÒÙ‡∑'ׁשלים' החייהחייהחייהחיי.ּכתרּגּומֹו: אוראוראוראור »≈ְְְִַ

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

      ©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤
      ©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³

   ©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨¨−©¦«
ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני(תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

       ©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§
       Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦¦©´©¤½¤¦§¥¬©§¥−̈
       ¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«

Ùk‡יג ÛÈw˙ È‡ ‡Ú‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡eÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú‡e ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙ÈÏ ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈÊ Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Út«¿…

Ú‡Óe‡טו ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È‡ CÏ˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e‰ ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז ‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚e ‡Ú È˙È‚e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈÓÁe ÔÈB˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ eÓ‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa ˙ÂÏ ‡ÈÚ È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa Ì„˜ ‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

      

B‚Â'.יג) „Î Èk 'B‚Â ÔÈ‡ ÌÁÏÂּפרּוׁש ¿∆∆≈¿ƒ»≈¿ֵ
מפלא ּדבר אֹוכלים היּו הרעב ּכבד ְְְִֶַָָָָָָָֹֻּולצד
נפׁשינּו ּדאבה עינינּו לראּות והלא הּלחם, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוכּלּו
אחד אדם ׁשהיה ּבּמערב ׁשהיּו רעב ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבׁשני
רעב ועֹוּדּנּו אדם ּבני י' מאכל ׁשעּור ְְֲִֵֵֵֶַַָָָאֹוכל

לצלן: רחמנא ְְְְִִַָָָּבבטנֹו
B‚Â'.יד) ËwÏÈÂּפרּוׁש לקיטה לׁשֹון אמר «¿«≈¿ְְִֵַָָ

ּכי ּכלּום ולא ּבידם מהּכסף נׁשאר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לקט: אחריו הּניח ֲִִֶֶַַָֹלא

B‚Â'.טו) ÛÒk ÒÙ‡ Èk 'B‚Â ˙eÓ ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»≈»∆¿
ּבׂשכר לקחת חפץ היה ׁשּלא להיֹות ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּפרּוׁש
ואׁשר אחר ּפרעֹון ולא הּכסף אם ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּתבּואה
ּבאּו ועּתה הּנמצא, הּכסף ּכל לקט זה ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּצד
הּכסף ׁשּתם לטעם וגֹו' לּמה לֹומר ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָּבטענה

ּכסף ּבׁשוה הּתבּואה לפרע הּמה יכֹולין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהרי
מקניהם לקחת ׁשּנתרּצה יֹוסף הׁשיבם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולזה
ּבדבריו ודקּדק הּכסף ׁשּתם ּכיון הּלחם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבעד

להםלֹומר יּתן לא זה וזּולת ּכסף אפס אם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
להעני וטעמֹו ּבכסף, לפרעֹו להם ׁשּיׁש עֹוד ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָּכל
עׁשירים ּבפני ּדּלים אחיו יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָֹמצרים

מּמּנּו ׁשּיקנּו נתחּכם עֹודולזה ׁשּכל ּבכסף ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ויצטרכּו עליהם מזֹונֹותם ּבידם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּמקנה
הּסתם מן ּכי הּמקנה ּומזֹונֹות להם לחם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָלקנֹות
ׂשעֹורים לתת ּוצריכין עׂשב ואין ּדׁשא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָאין
עליהם הּמקנה צרכי הּניח לזה לּבהמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאכל
ׁשנה נׁשלמה לא ׁשּבזה ּבכסף להם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוּיׁשּבר
מּכל ריק ּכלי ונעׂשּו ׁשהּורקּו עד ְְְֲִִִֵֶַַָֹראׁשֹונה
והיּו ענּיים לפני עׁשירים היּו אחיו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָּוּכׁשּבאּו

היה אם ּכן היה ּׁשּלא מה ּולתפארת ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלכבֹוד
הּמקנה: מהם לקחת ְְִִֵֶֶַַַַָמקּדים

„BÚאּלא ּכסף להם ׁשּיׁש לֹומר ׁשּיכּונּו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָנראה
ּדבר הּוא וזה אז להם ּבּנמצא ְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו
ּתמיד מצּוי להם יהיה לא אדם ׁשּבני ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹהרגיל
אֹומרֹו והּוא מרחּקים, ּבארץ יׁשלחּו ּכי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַּכסף
לצד ימּותּו לּמה טענּו ולזה מניעה לׁשֹון ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָאפס
מקניהם יּתנּו ּכי והׁשיבם אחר ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּכסּפם
אמת אם הּוא, וכּונתֹו הּכסף מהם נמנע ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם
מצּוי ׁשאינֹו אּלא ּכסף להם ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָּדבריהם
להם ואמר ּדבריהם מצּדיק ׁשאינֹו יֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוזה
הּכסף ּבעד מׁשּכֹון הּבהמה מקנה לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיּתנּו
להם יחזיר ואז התקּבל לפרק ׁשּיּגיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעד

ְִֶַהּמקנה:

              
˙ÈM‰ ‰Ma∑הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑יד אל הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

‡e˙iÂbŒÌ.אדני ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם החייהחייהחייהחיי.ּכמֹו: אוראוראוראור ֲִֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

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

ÚÊŒÔ˙Â∑,האדמה ׁשּבאלזרע מּכיון וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ּפי על ואף ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, ּדסֹוטהיעקב ּבּתֹוספתא ׁשנינּו ˙ÌL.וכן ‡Ï∑ּתהא לא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ…≈»ְֵֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא .ׁשממה, ְְְֵֵֵֶָָָֹֹ

     ©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦¨«§³
       ¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤

§©§«Ÿ
‰ÚÙÏ ı‡‰ È‰zÂ∑לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

     §¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦
§©¨¥«

B˙B‡ ÈÚ‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר להיֹוסף ׁשאין ּבחברּתּה.לזּכרֹון זֹו עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻולא

'ּגֹולים' ס)אֹותם: B‚Â'.(חולין ÌÈˆÓŒÏe‚ ‰ˆ˜Ó∑ועד ּגבּולּה מקצה מצרים, ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ִָƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּגבּולּה .קצה ְְֵָ

        ©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
        ©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ

 ̈«§−¤©§¨¨«
ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל מדין",הּכֹומרים, "ּכהן ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑ליֹום לחם וכ ּכ .חק ֵֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

      ©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²

‡Ûיט ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
‰Â ‰ÚÙÏ ÔÈcÚ ‡˙Ú‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:e˙ ‡Ï ‡Ú‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡ÚÊ a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

ÚÙÏ‰כ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È‡ dÏ˜Á b ÌÈˆÓ eÈaÊ È‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰ÚÙÏ ‡Ú‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא È˜Ï ÈwÓ d˙È aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב È‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡inÎ„ ‡Ú‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Út ˙ÂlÓ ‡inÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Út ÔB‰Ï ‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú‡«¿¬

ÓBÈ‡כג ÔBÎ˙È ˙ÈÊ ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»

      

B‚Â'.יח) È„‡Ó „ÁÎ ‡Ïּכּונתם מה קׁשה …¿«≈≈¬…ƒ¿ֶַַָָָָ
לכחדּבאֹומרם יכֹולין והאי נכחד לא ְְְְְְִֵֵֵַַַָֹ

לא ּכי יאמרּו ׁשאם להתּברר ׁשעֹומד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּבּדבר
זֹו אמנה היא ּומה להביאֹו צריכין ְֲֲִִִִַַַָָּתם
עֹוד הּדבר. את יכחידּו ׁשּלא לֹו ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשאֹומרים
להם ׁשאין אם, ּכי אֹומרם לדעת ְִִִֵֶֶַַָָָָצרי
ּבׁשנה לֹו אמרּו ּכבר הלא עֹוד ְְְְֲַָָָָָֹמׁשמעּות.

ּכסף: אפס ִֵֶָָָראׁשֹונה
„BÚאל וגֹו' ּומקנה אֹומרם ּכּונת לדעת ְְְִִֵֶַַַַָָָָצרי

הּדר זה על לֹומר ׁשּנתּכּונּו ואּולי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹאדני.
מכחידים ואנּו ּכסף לנּו אין ּפרּוׁש וגֹו' נכחד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלא
ּתם ׁשהּוא ּבּמה האמת אם ּכי מאדני ֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו

עצמם הענּו ּכי אֹותם יחׁשדּו לבל וכּונתם ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכסף,
ּומקנה ואֹומרם צדקה. ּבתֹורת לבּקׁש ְְְְְְִֵֵַַָָָָּובאּו

מּמקנהה ּׁשּיׁש מה ּכל ּפרּוׁש אדני אל ּבהמה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּגבּול עׂשה לא הּוא ּכי אדני ׁשל הּוא ְְֲִִֵֶַָָָֹֹהּבהמה
ּכאֹומרֹו הּכל קנה ּכלל ּבדר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹלּמקנה
הצרכּו לא ּכי אמרּו לזה מקנהם, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוינהלם
ׁשּיכֹול ּדבר ׁשהּוא ּבכסף אּלא נכחד לא ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹומר
להם ּׁשּיׁש מה ּכל הּבהמה מקנה אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּטמן
ואֹומרם הם. ׁשּלֹו ׁשהם מקֹום ּבכל אדני ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹהּוא
ולא ּכסף לא להם ׁשאין לֹומר וגֹו'. נׁשאר ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹלא

ּכסף: ְֵֶֶׁשוה
ÈÙÏeּכסף אפס ּכי ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ¿ƒְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאינֹו אּלא להם ׁשּיׁש טענּו ּכי ב' ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבדר
ּבאּו ּכי נכֹון על הּכתּוב יתיּׁשב ּבידם ְְִִֵַַַָָָָָָמצּוי
ּכפעם מּמּנּו ּדבר יכחדּו לא לֹו ְְְְֲִֶַַַָָָֹואמרּו
ׁשּמנע אּלא להם ׁשהיה ׁשקר ׁשּטענּו ֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָראׁשֹונה
ּפרּוׁש מּמׁש ּתם אם ּכי הּוא כן לא ִִֵֵֵֶַַָֹמהם
לּמה ידּיק ּובזה ּכסף. עֹוד להם ואין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻנׁשלם
אמרּו ב' ּובפעם אפס אמרּו ראׁשֹונה ְְְְִֵַַַַָָָָּבפעם

ַּתם:
ÌÓB‡Âּפרּוׁש אדני אל הּבהמה ּומקנה ¿¿»ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

עד היה אׁשר הּבהמה ְְֲִֵֵֶַַָָָמקנה
מעּתה הּכסף ׁשּיזּדּמן עד לבּטחֹון ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעּתה
אדני: אל אֹומרֹו והּוא ,ל מחלט ְְְְְֲִִֶֶָֹֻיהיה



מה               
˙ÈM‰ ‰Ma∑הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑יד אל הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

‡e˙iÂbŒÌ.אדני ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם החייהחייהחייהחיי.ּכמֹו: אוראוראוראור ֲִֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

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

ÚÊŒÔ˙Â∑,האדמה ׁשּבאלזרע מּכיון וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ּפי על ואף ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, ּדסֹוטהיעקב ּבּתֹוספתא ׁשנינּו ˙ÌL.וכן ‡Ï∑ּתהא לא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ…≈»ְֵֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא .ׁשממה, ְְְֵֵֵֶָָָֹֹ

     ©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦¨«§³
       ¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤

§©§«Ÿ
‰ÚÙÏ ı‡‰ È‰zÂ∑לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

     §¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦
§©¨¥«

B˙B‡ ÈÚ‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר להיֹוסף ׁשאין ּבחברּתּה.לזּכרֹון זֹו עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻולא

'ּגֹולים' ס)אֹותם: B‚Â'.(חולין ÌÈˆÓŒÏe‚ ‰ˆ˜Ó∑ועד ּגבּולּה מקצה מצרים, ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ִָƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּגבּולּה .קצה ְְֵָ

        ©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
        ©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ

 ̈«§−¤©§¨¨«
ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל מדין",הּכֹומרים, "ּכהן ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑ליֹום לחם וכ ּכ .חק ֵֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

      ©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²

‡Ûיט ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
‰Â ‰ÚÙÏ ÔÈcÚ ‡˙Ú‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:e˙ ‡Ï ‡Ú‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡ÚÊ a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

ÚÙÏ‰כ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È‡ dÏ˜Á b ÌÈˆÓ eÈaÊ È‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰ÚÙÏ ‡Ú‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא È˜Ï ÈwÓ d˙È aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב È‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡inÎ„ ‡Ú‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Út ˙ÂlÓ ‡inÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Út ÔB‰Ï ‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú‡«¿¬

ÓBÈ‡כג ÔBÎ˙È ˙ÈÊ ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»

      

B‚Â'.יח) È„‡Ó „ÁÎ ‡Ïּכּונתם מה קׁשה …¿«≈≈¬…ƒ¿ֶַַָָָָ
לכחדּבאֹומרם יכֹולין והאי נכחד לא ְְְְְְִֵֵֵַַַָֹ

לא ּכי יאמרּו ׁשאם להתּברר ׁשעֹומד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּבּדבר
זֹו אמנה היא ּומה להביאֹו צריכין ְֲֲִִִִַַַָָּתם
עֹוד הּדבר. את יכחידּו ׁשּלא לֹו ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשאֹומרים
להם ׁשאין אם, ּכי אֹומרם לדעת ְִִִֵֶֶַַָָָָצרי
ּבׁשנה לֹו אמרּו ּכבר הלא עֹוד ְְְְֲַָָָָָֹמׁשמעּות.

ּכסף: אפס ִֵֶָָָראׁשֹונה
„BÚאל וגֹו' ּומקנה אֹומרם ּכּונת לדעת ְְְִִֵֶַַַַָָָָצרי

הּדר זה על לֹומר ׁשּנתּכּונּו ואּולי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹאדני.
מכחידים ואנּו ּכסף לנּו אין ּפרּוׁש וגֹו' נכחד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלא
ּתם ׁשהּוא ּבּמה האמת אם ּכי מאדני ֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו

עצמם הענּו ּכי אֹותם יחׁשדּו לבל וכּונתם ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכסף,
ּומקנה ואֹומרם צדקה. ּבתֹורת לבּקׁש ְְְְְְִֵֵַַָָָָּובאּו

מּמקנהה ּׁשּיׁש מה ּכל ּפרּוׁש אדני אל ּבהמה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּגבּול עׂשה לא הּוא ּכי אדני ׁשל הּוא ְְֲִִֵֶַָָָֹֹהּבהמה
ּכאֹומרֹו הּכל קנה ּכלל ּבדר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹלּמקנה
הצרכּו לא ּכי אמרּו לזה מקנהם, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוינהלם
ׁשּיכֹול ּדבר ׁשהּוא ּבכסף אּלא נכחד לא ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹומר
להם ּׁשּיׁש מה ּכל הּבהמה מקנה אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּטמן
ואֹומרם הם. ׁשּלֹו ׁשהם מקֹום ּבכל אדני ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹהּוא
ולא ּכסף לא להם ׁשאין לֹומר וגֹו'. נׁשאר ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹלא

ּכסף: ְֵֶֶׁשוה
ÈÙÏeּכסף אפס ּכי ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ¿ƒְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאינֹו אּלא להם ׁשּיׁש טענּו ּכי ב' ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבדר
ּבאּו ּכי נכֹון על הּכתּוב יתיּׁשב ּבידם ְְִִֵַַַָָָָָָמצּוי
ּכפעם מּמּנּו ּדבר יכחדּו לא לֹו ְְְְֲִֶַַַָָָֹואמרּו
ׁשּמנע אּלא להם ׁשהיה ׁשקר ׁשּטענּו ֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָראׁשֹונה
ּפרּוׁש מּמׁש ּתם אם ּכי הּוא כן לא ִִֵֵֵֶַַָֹמהם
לּמה ידּיק ּובזה ּכסף. עֹוד להם ואין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻנׁשלם
אמרּו ב' ּובפעם אפס אמרּו ראׁשֹונה ְְְְִֵַַַַָָָָּבפעם

ַּתם:
ÌÓB‡Âּפרּוׁש אדני אל הּבהמה ּומקנה ¿¿»ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

עד היה אׁשר הּבהמה ְְֲִֵֵֶַַָָָמקנה
מעּתה הּכסף ׁשּיזּדּמן עד לבּטחֹון ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעּתה
אדני: אל אֹומרֹו והּוא ,ל מחלט ְְְְְֲִִֶֶָֹֻיהיה



מו              

     §¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤
̈«£¨¨«

‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי(יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני החייהחייהחייהחיי.""וגם אוראוראוראור ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

      §¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ
      ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−

 §¤«¡¬Ÿ§©§¤«
‰„O‰ ÚÊÏ∑ׁשנהׁשּבכל.ÌÎÈza L‡ÏÂ∑והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכםולאכל ּבנים∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆ִָ

החייהחייהחייהחיי.קטּנים אוראוראוראור ְִַ

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

ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמֹו זאת לנּו ÚÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו לחקלהעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְְֲֶַַַַָָָֹ
יעבר החייהחייהחייהחיי.ׁשּלא אוראוראוראור ֲֶַֹֹ

      ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
        ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ

 ̈«§−̈§©§«Ÿ

       ©¥¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈
  ©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ÌÈˆÓ ı‡a Ï‡NÈ LiÂ∑ּגׁשן ּבארץ מצרים,והיכן? מארץ d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

        

מצרימצרימצרימצרי מארמארמארמאר היאהיאהיאהיא ,,,, אראראראר ????והיכוהיכוהיככז)והיכ מז, לה",(רש"י לא אר זרע יהיה גר "י לאברה אמר ה"ה הקה: לר"י ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
נאמר א ואבהתיבהתיבהתיבהתיזההאח היתה  ואר (האר מיטב (ועד מצריההההל ק ה ,מתר .(ב אחזו) ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

‡ÚÊ a ÔBÎÏ ‡‰ ‰ÚÙÏ ÔBÎÚ‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»
:‡Ú‡ ˙È ÔeÚÊ˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa‡Â ‰ÚÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈza L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á ÚÊ Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה ÔÈÓÁ ÁkL ‡zÓi˜ eÓ‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰ÚÙÏ ÔÈcÚ È‰e ÈBaƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ‰È ÔB‰Èc ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡inÎ„ ‡Ú‡ „BÁÏ ‰ÚÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰ÚÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú‡a‡כז ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a Ï‡NÈ È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

      

‰ÌBi.כג) ÌÎ˙‡ È˙È˜ Ô‰אֹומרֹו טעם ≈»ƒƒ∆¿∆«ְַַ
קנּיתם ּבין הּיֹום, ּתבת הטיל ּגם ְִִֵֵֵַַַַָָהּיֹום,
מׁשיכה ידי על הּוא קנּיתם ּכי האדמה. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָלקנּית
ּובּמעׂשה כב:) (קּדּוׁשין עבדים קנּית ְְֲֲִִִִִֶַַַָּכדין
זֹו וגֹו' מקצה לערים העם ׁשהעביר ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשעׂשה
הּיֹום אתכם קניתי הן אמר לזה קנּיתם, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיא
האדמה אבל לערים. אז ּׁשהעבירם ּבּמה ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרּוׁש
וּיקן למעלה ּוכׁשהזּכיר קנינּה ּדר זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
קנאּה ּכי נרמז ׁשם מצרים, אדמת את ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיֹוסף

האדמה: קנין מּדרכי ְְְֲִִֵֶַַָָָָּבאחד
LÈÂמה אֹותם, ׁשּקנה אחר ּבּדבר, להעיר ¿≈ְִֶַַַַָָָָָָ

עבד ּׁשּקנה מה הלא אדמתם לקנּית ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּצר
ׁשּלא לצד ּכי ואּולי פ"ח:) (ּפסחים רּבֹו, ְְְִִֶַַַָָָֹקנה

קנינ לעבדהיה זה לפרט אּלא עבדים ּכקנין ם ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
אין לפרעה חמיׁשית ולתת וגֹו' האדמה ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹאת
ולזה קנינֹו קנה ׁשּלא ׂשכיר ּכקנין אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹזה

ּגמּור ּבקנין אֹותה וקנה האדמה לקנֹות ְְְְְֲִִַָָָָָָָָֻהצר
ּכל את יֹוסף וּיקן ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשּגּלה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּכמֹו
ׂשדהּו, איׁש מצרים מכרּו ּכי וגֹו' מצרים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָאדמת
ולעבד ּפֹועלים להביא ּפרעה ירצה ְְְְְֲֲִִִִֶַַָֹֹואם
מה יעׂשה עׂשה ּולאחריּותֹו לזכּותֹו ְְֲֲֲִֶַַַָָָָָהאדמה
ׁשּקנה אמר לא מצרים ׁשל ּגּופם ּכן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּׁשאין
ּפרּוׁש אתכם קניתי הן ׁשאמר והגם ּגמּור. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקנין
הא יֹוסף ּבדברי הּמזּכר לּדבר ׂשכיר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻּכקנין
ּיֹועיל מה ּכי יֹוסף ׁשל וטעמֹו וגֹו'. זרע ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלכם
לקנֹותם נתחּכם לזה עֹובד, אין אם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּבאדמה

העבֹודה: על ְְֲַַָָָלחּיבם
B‚Â'.כד) ‰ÚÙÏ ˙ÈLÈÓÁּכי לֹומר נתחּכם ¬ƒƒ¿«¿…¿ְִִֵַַ

הּזרע חמיׁשית ּפרעה יּטל ּדבר ּכל ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹקדם
ׁשעּור הּידֹות ּבד' ׁשּיּׁשאר לּה ְְִִֵֶַַַַָָָּומׁשּכחת
אף נקּיים יצאּו והם הּׂשדה לזרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹהּמסּפיק
ואחר לפרעה, מהחמיׁשית יּגרע לא כן ּפי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹעל

ואחר הּׂשדה, זרע ויקּדימּו הּׂשדה לזרע ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכ
ואם מעט אם הּנׁשאר ּכל הּמה יּטלּו ְְְְִִִִֵַַָָָָּכ

ְֵַהרּבה:
ÌÚËÂולאׁשר ּכללם ולא לטּפכם ולאכל אֹומרֹו ¿««ְְְְְְְֱֲֶֶֶַַָָֹֹ

מרּבה מנתם ׁשהּטף להיֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻּבבּתיכם,
לטּפכם: ולאכל אמר העֹודף חלק ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכנגד

ÚÙÏ‰.כה) ÌÈ„Ú eÈÈ‰Âלׁשלל ּדקּדקּו ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְְִִֹ
ליֹוסף: ולא לפרעה ְְְְְֵַַָֹֹעבּדּותם

„BÚלמעלה ּׁשּפרׁשּתי מה ּדר על לֹומר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָיכּונּו
האדמה, עבֹודת לפרט אּלא קנאם לא ְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹּכי
העבּדּות ּבהחלט עבדים והיינּו אמרּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָלזה
ּכי ואּולי לבד. האדמה לעבֹודת ולא ְְְְְֲֲִַַַַַָָָֹֹלפרעה
על ּפרעה עם מצרים ּכׁשּנדּברּו נתּכּונּו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹלזה

יׂשראלי ּבני עם הּנה א') (ׁשמֹות ואמרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָׂשראל
עבּדּות ׁשם לֹו אין ּכי ּפרּוׁש מּמּנּו וגֹו' ְְִִֵֵֵֶַַרב

לפרעה: עבדים ׁשהיּו ְְְֲִֶַָָָֹֻּככּלן

              
יראל "וב מצרימצרימצרימצריהתב אראראראראאפ ר יראל בני ,נע מאר לא ,מצרי מאר היא  הל, למרת :" אר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

.נע לאר מח  "לה לא אר"החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְְְִֶֶֶֶֶַַָֹ
סימ יהללא"ל פסוקי ויגשק"ו פרשת חסלת

     

      

B‚Â'.כז) ÌÈˆÓ ı‡a Ï‡NÈ LiÂצרי «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿ִָ
ּבארץ מצרים ּבארץ לֹומר ּכפל לּמה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלדעת
עם וגֹו' לוּיפרּו וׁשּיכּות ּקׁשר מה עֹוד ְְְְִִֶֶֶַַַָֹּגׁשן.

יׂשראל: ְִֵֵֶַָוּיׁשב
ÔÎ‡ּבּפסּוק ּׁשּכתבנּו מה ּפי על הּכתּוב יתּבאר »≈ְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ירידת סּבת ּכי וגֹו' ּגדֹול לגֹוי ּכי ג') ְְְִִִִַַָ(מ"ו
אׁשר הּקדּׁשה ניצֹוצי להעלֹות היא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֻמצרים

יׂשראל וּיׁשב אֹומרֹו והּוא ׁשּמה, ּובאּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָנתּפּזרּו
קלּפה מקֹום ׁשהיא ּפרּוׁש מצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּבארץ
ׁשּמה ּכי הּגׁשה מּלׁשֹון ּגׁשן ּבארץ ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהמזהמת,

ניצֹוצי ּכל ענףהּגׁשּו ּבאמצעּות הּקדּׁשה ְְְְֲִֵֶַַָָָֻֻ
אבן ּבבחינת ׁשהּוא יׂשראל ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻהּקדּׁשה
על רמז יחיד לׁשֹון ואמר לֹו. לּדֹומה ְְִֶֶֶַַַַַָָָהּׁשֹואבת
ּפרּוד ּביניהם ואין ּכּלם מיחד ּבלב ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָֻֻהיֹותם

ּבּה ּדבר אחזּו ּפרּוׁש בּה וּיאחזּו ּכן ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָּובאמצעּות
ּכי וּירּבּו וּיפרּו ּובזה הּנזּכרים הּניצֹוצֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוהם
מה ועּין הּנֹולדים, יתרּבּו הּנפׁשֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּכׁשּיתרּבּו
ּבפרּוׁש קארֹו יֹוסף הרב למֹורינּו הּמּגיד ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָּׁשּפרׁש
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל ּובני וגֹו' יֹוסף וּימת ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּפסּוק
חּיים: אלהים ּדברי לדברינּו עזר ותמצא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹוּירּבּו

וּיּגׁש ּפרׁשת ֲִַַַַָָָחסלת



מז               
יראל "וב מצרימצרימצרימצריהתב אראראראראאפ ר יראל בני ,נע מאר לא ,מצרי מאר היא  הל, למרת :" אר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

.נע לאר מח  "לה לא אר"החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְְְִֶֶֶֶֶַַָֹ
סימ יהללא"ל פסוקי ויגשק"ו פרשת חסלת

     

      

B‚Â'.כז) ÌÈˆÓ ı‡a Ï‡NÈ LiÂצרי «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿ִָ
ּבארץ מצרים ּבארץ לֹומר ּכפל לּמה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלדעת
עם וגֹו' לוּיפרּו וׁשּיכּות ּקׁשר מה עֹוד ְְְְִִֶֶֶַַַָֹּגׁשן.

יׂשראל: ְִֵֵֶַָוּיׁשב
ÔÎ‡ּבּפסּוק ּׁשּכתבנּו מה ּפי על הּכתּוב יתּבאר »≈ְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ירידת סּבת ּכי וגֹו' ּגדֹול לגֹוי ּכי ג') ְְְִִִִַַָ(מ"ו
אׁשר הּקדּׁשה ניצֹוצי להעלֹות היא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֻמצרים

יׂשראל וּיׁשב אֹומרֹו והּוא ׁשּמה, ּובאּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָנתּפּזרּו
קלּפה מקֹום ׁשהיא ּפרּוׁש מצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּבארץ
ׁשּמה ּכי הּגׁשה מּלׁשֹון ּגׁשן ּבארץ ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהמזהמת,

ניצֹוצי ּכל ענףהּגׁשּו ּבאמצעּות הּקדּׁשה ְְְְֲִֵֶַַָָָֻֻ
אבן ּבבחינת ׁשהּוא יׂשראל ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻהּקדּׁשה
על רמז יחיד לׁשֹון ואמר לֹו. לּדֹומה ְְִֶֶֶַַַַַָָָהּׁשֹואבת
ּפרּוד ּביניהם ואין ּכּלם מיחד ּבלב ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָֻֻהיֹותם

ּבּה ּדבר אחזּו ּפרּוׁש בּה וּיאחזּו ּכן ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָּובאמצעּות
ּכי וּירּבּו וּיפרּו ּובזה הּנזּכרים הּניצֹוצֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוהם
מה ועּין הּנֹולדים, יתרּבּו הּנפׁשֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּכׁשּיתרּבּו
ּבפרּוׁש קארֹו יֹוסף הרב למֹורינּו הּמּגיד ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָּׁשּפרׁש
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל ּובני וגֹו' יֹוסף וּימת ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּפסּוק
חּיים: אלהים ּדברי לדברינּו עזר ותמצא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹוּירּבּו

וּיּגׁש ּפרׁשת ֲִַַַַָָָחסלת

אגרות קודש

 ב"ה,  א' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות תיקון לעון הידוע, כבר מובא בספרים שצריך להרבות באותיות התורה ותפלה 

ושכמה מהם יהיו חקוקים בזכרונו, אשר אז אפילו בעת שחושבים בענין אחר גם זה נמצא במוח הזכרון, 

ומזה שידע אותם בע"פ יהי' ג"כ מאמר והדרת פני זקן בלקו"ת סוף פרשת קדושים, ובמיוחד השפעה על 

הנוער לקרבם לתורה ומצות וכידוע מרז"ל כל המלמד את בן חבירו תורה כו' כאילו ילדו, ונתינה לצדקה 

בכל יום חול לפני תפלת הבקר ולפעמים גם לפני תפלת מנחה.

במ"ש אודות מיעוט החשק שלו ויגיעתו בגמרא, - בטח זהו מתחבולות היצר לקשר מיעוט האמור 

עם מה שלקח על עצמו עניני קדש וכו' והרי ידוע מצוה גוררת מצוה ולא ח"ו להיפך, וכשיראה הלעו"ז שאין 

זה פועל חלישות ח"ו במסירתו לתורת הדא"ח הדרכותי' ומנהגי' ירפה ממנו.

בשאלתו אם כדאי לקבוע מכסת לימוד יומי של דפים גמרא כמה פעמים לחזור הנלמד, באיזה 

מפרשים וכו' - כמובן שכל הנ"ל תלוי בכשרונות הלומד, הלימוד בסביבתו וכו' ולכן ע"ז צריך להתייעץ 

עם ידידיו המכירים אותו וסביבתו, ומהנקודה השוה לכל נפש היא שצריך להיות לימוד לעיונה וגם לימוד 

יומי  היום  בחיי  על ההלכות הצריכות  על החזרה  נוסף  והן בתורת החסידות  הנגלה  הן בתורת  למיגרס 

ולשבת ויום טוב, והלימוד לעיונא מהנכון שיהי' מתאים למרז"ל במקום שלבו חפץ.

נהניתי במ"ש אודות הפעולות ובודאי מוסיפין בכאלה מזמן לזמן וכהציווי דמעלין בקדש, וכיון 

שנתמנה למפקח ולראש באיזה מקצועות מההפצה, יה"ר שיהי' טופח ע"מ להטפיח בתוספת מרץ ופעולות 

ככל הדרוש, ושכרו מבואר בתורה אור בתחלתו שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



מח

לשבוע פרשת ויגש תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח כסלו
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט  

יום רביעי - א' טבת
מפרק א 

עד סוף פרק ט 

יום שני - כ"ט כסלו
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' טבת
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' כסלו
מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' טבת
מפרק יח

עד סוף פרק כב 

שבת קודש - ד' טבת
מפרק כג עד סוף פרק כח

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 ...
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ג.5. פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,
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א.1. משנה א. פרק פאה
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א.1. משנה א. פרק פאה
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טבת א' רביעי יום
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, ז.7.ישעי' יא, איוב

ח.8. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה
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א.10. יז, קמא בבא
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א.10. יז, קמא בבא
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ג.16.ברכות ח, השירים שיר
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.1   לפרט מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י המושכל.הכלל את מקיף השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר
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.1   לפרט מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
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הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר
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.3   ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כו'"."שולל היינו ולשמה אדרבא כי כנ"ל, ולא דלשמה,

א.4. משנה א', פרק פאה
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.3   ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כו'"."שולל היינו ולשמה אדרבא כי כנ"ל, ולא דלשמה,

א.4. משנה א', פרק פאה

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ּלֹוָתיו, ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס ָאווֶעְנט" ]=ֶעֶרב ְלִביבֹות[. ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל  ם ּכַ ִאים ּגַ ִית, ְוָהיּו ּבָ ֵני ַהּבַ ִעם ּבְ
ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו  ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן זיך 
מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט היטען די 

יום 
ראשון

יום 
שני
יום 

שלישי

היום יום . . . 



היום יום . . . נח
אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש, הריגה 
און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע גטליכע 

וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ית  ל ּבֵ נֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ
ֶלא ָהֱאֹלִקית  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ַהּמִ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ֶהם ֶאת ַהַהּלֵ ֵאין ּגֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ ם ּבַ ה ָוסֹוף, ּגַ ִחּלָ ל – ּתְ ַהּלֵ ִחיד ְמָבֵרְך – ּבְ ר ַהּיָ נֹוֲהִגים ֲאׁשֶ
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשִׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר )ב"ר פט"ז( 
כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל מען לערנען 
תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' 

ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון גטליכקייט.

ה  ית ַרּבָ ֵראׁשִ י ְרצֹוֶנָך", ּוְכַמֲאַמר )ּבְ יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ָוִנים ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ִמְלֶחֶמת ַהּיְ
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאֹלקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאֹלֵקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשֵׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאֹלקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, ֹלא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית א"א"  הּוא ּפְ ה ָנבֹוא": "ׁשֶ ְתִחיל "ְוַעּתָ ְמִחי", ָסִעיף ַהּמַ י ְוׂשִ ְתִחיל "ָרּנִ אּור ְלִדּבּור ַהּמַ ם, ּבֵ ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



נט היום יום . . . 

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור ליום 
ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר זיין 
די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען מעביר 
זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען געזאגט 

הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ּשִׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ּשִׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
י ַהְפטֹורֹות,  ּתֵ ָחלּו ׁשְ ׁשֶ ִביִעי. ּכְ ה ָנֲהגּו ְלַהֲעִביר ׁשּוב ִמּשְׁ ִפּלָ ּבֶֹקר ִלְפֵני ַהּתְ ת ּבַ ּבָ ִעם ַהַהְפטֹוָרה; ׁשַ
ת ֹראׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ּשִׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ֹחֶדׁש ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ִקיָדה ּגְ י ָהֹרב ַעל ְיֵדי ׁשְ א ַעל ּפִ ֲחלֹום, ּבָ ּמֹוִדיִעים ּבַ ִעְנְיֵני תֹוָרה ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות ַהּטֹוִבים ּבְ
יִגיָעה ֲעצּוָמה,  ב ּבִ ּלֵ ּבַ ֲעבֹוָדה ׁשֶ דֹוָלה, אֹו עֹוֵסק ּבַ ִקיָדה ּגְ ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ ר עֹוֵסק ּבַ ַכֲאׁשֶ ּיֹום. ּדְ ּתֹוָרה ּבַ ּבַ
ְמֹבָאר  ים ָהֶעְליֹוִנים[ ּכַ א ]=ֵמַחּיִ ְלֵעּלָ י ּדִ ים ֵמַחּיֵ ָמתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה ְוׁשֹוֶאֶבת ָלּה ַחּיִ ְיָלה ִנׁשְ ּלַ ר ּבַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ִהּנֵ
ִפי  ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש ּכְ ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ּבַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ׁשְ

שבת 
קודש

            

ה'תשע"א כסלו כ"ח ראשון יום ?    

        
        

   
כזית שיעור בו שהיה מאכל שהאוכל ללמוד יש מכאן
השיעור כי אחרונה, ברכה מברך אינו מכשיעור לפחות והצטמק

כעת המאכל כמות לפי קכב)נמדד סי' המלך .(גן
מכזית פחות שהיה במאכל - לאידך הדין הוא ולכאורה
העגל שבשר כשם אחרונה ברכה עליו לברך שיש לכזית, ותפח

טומאה. קבלת לענין שהוא כמות משתער שתפח
הרמב"ם בדברי הי"ג)אך פ"ד הטומאות אבות זה(הל' שדין מבואר

ולא הראשוני המצב כפי לשער יש ומהתורה מדרבנן, רק הוא
מטמאה אינה לכזית שתפחה מכזית פחות נבלה ולכן הנוכחי,
חז"ל מגזירת ללמוד שאין שכתבו יש זה, לפי מדרבנן. אלא
על לעמוד והרוצה אחרונה, ברכה לגבי טומאה קבלת לגבי
התפיחה כי למעכה, עליו אחרונה ברכה לגבי פת של שיעורה

מהשיעור לחלק נחשבת אינה האפייה ידי סי'שעל ח"א אמת (זרע

.כט)
הוא שהדין כאן הזכיר לא שהרמב"ם מכך כי שכתבו יש אך
נבלה לדין זה דין בין לחלק ויש מהתורה. שהוא מוכח מדרבנן,
כגון עצמו, מחמת שטומאתו דבר על מדובר שם כי מכזית פחות
נטמא אינו טומאה, עליו חלה לא שמלכתחילה ומאחר שרץ,
טומאה קבלת על מדובר כאן אך התפיחה, בגלל כעת
בו יש שכעת וכיון התפיחה, לאחר בטומאה נוגע כשהמאכל

מהתורה טמא הוא הרי או"חשיעור יצחק ח)(בית ל, .סי'
כגון ההרגל, כדרך שלא בתפיחה אחר: באופן המחלקים ויש
הנוכחי, המצב לפי מהתורה דנים אין אכן בגשמים, שהעמידה
שיערו הנאתו, דרך וזו ותופח, במים לשרותו שהדרך בדבר אך
שיעור גם זה ולפי מהתורה. טומאה ומקבל הנוכחי מצבו לפי
למעכה צורך ואין הנוכחי מצבה לפי הוא אחרונה לברכה הפת

שם) המלך .(גן



ס            

ה'תשע"א כסלו כ"ט שני יום  ''  '' 

        
         

          
אחר, לכלי גבוה, אחד, מכלי המים שפך - שה'ניצוק' אף
חמים, התחתון בכלי המים כאשר הרי טהור, – יותר נמוך
כל את ומטמא טמא הניצוק חמים, אינם העליון בכלי והמים

המים.
גישות: שלוש מצינו ההבדל ובביאור

המשניות י)בפירוש ה, שהניצוק(מכשירין מסביר, הרמב"ם
את ומעלה החם בכלי קצהו בהיות מתחמם המשקה") ("עמוד
שבכלי המשקה את גם ומחמם הניצוק עם (ה'הבל') האדים
בין חיברו החמים האדים כי ומטמא, שב הניצוק ולכן העליון
בלבד, נגיעה מצד אינה זו טומאה זה ולפי והתחתון. העליון

והתחתון. העליון בין החיבור מצד אלא

מעלה(שם)והרע"ב החם, הטמא התחתון הכלי תכולת פירש:
האדים כי אותו ומטמאה והצונן, הטהור העליון לכלי אדים
הכלי כאשר זה לפי כמשקה. נחשבים החמים מהמים העולים
האדים בין נגיעה שיש מפני לטומאה חיבור יש חם התחתון
שבכלי במשקה כמשקה) (שנחשבים התחתון מהכלי העולים

העליון.
עולה... החמין שעשן "מפני - כאן הרמב"ם מדברי ואילו
– חשוב" הוא משקין החמין מן העולה שהעשן הכלי. ומטמא
(החשובים האדים ותערובת נגיעת מפני היא שהטומאה עולה

העליון. שבכלי עצמהכמשקים) זו בהלכה מלשונו זאת, עם
מאחר כי לחם, מצונן העירוי בגלל חיבור גם כאן שיש מובן
נעשו והניצוק הקילוח למעלה, עולים התחתון של שהאדים

אחד". "כגוף
    

ה'תשע"א כסלו ל' שלישי יום  

       
        

במחלוקת נתון קטנים" בין גדולים "בין התיבות פירוש
בימינו: גם מעשית השלכה בעלת

קמח שק על גללים שהטילה בהמה האם דנו הפוסקים
יוסף' ה'בית וכתב החמיץ. הקמח תס"ו)למצות, סי' מאחר(או"ח כי

ובין גדולים "בין רגלים ומי מחמיצים המים תולדות שכל
את מחמיצים הגללים גם הרי המים, כתולדות הם קטנים"

הקמח.
הטור צואה(שם)אך עליו הטילו שתרנגולים קמח ששק כתב

ואילו עבה, בצואה רק דיבר שהטור מחלקים ויש מחמיץ, אינו
הקמח את מחמיצה רכה מהא"ר)(ביה"לצואה ס"ה, .שם

לפי רק היא הטור מדברי הב"י על הקושיא עיקר כל אמנם,
הר"ש מ"ה)(מכשיריןפירוש –פ"ו רגלים "מי המשנה את המפרש

יש אך גדולה, יציאה היינו ש'גדולים' קטנים" בין גדולים בין
בין גדולים "בין שפירש נראה הרמב"ם מלשון כי אומרים
אך קטנים, אדם ובני גדולים אדם בני של רגלים מי – קטנים"
עבה בין מקרה, ובכל המים. לתולדות כלל נחשבת אינה צואה

מחמיצה. אינה רכה, בין
להלן להקשות: יש הר"ש פירוש שהשותה(ה"ז)ועל מבואר

מפי נקיים שיוצאים אע"פ לשלשול), (הגורמים טבריה מי
משקה, חשובים אינם הטבעת

מפי היוצאת שתהי') ככל (רכה שצואה יתכן איך ולכאורה,
עצמם? מהמים יותר המים כתולדות תחשב הטבעת

ב'גדולים' הכוונה אין הר"ש לפירוש שאף שהסיקו יש ולכן
של היציאה (מקום הטבעת מפי שיצאו למים אלא לצואה,
מחמיצה אינה רכה צואה הר"ש, לדעת אף זה ולפי 'גדולים')

שם) .(ביה"ל

ה'תשע"א טבת א' רביעי יום   

        
           

     
הנעשים יום, היום בחיי ילד של הנהגה או דיבור מעשה,
רב רושם עושים תכופות, לעתים ילד, של טבעית בתמימות

מבוגרים. של הנהגתם על אף ומשפיעים
תוקף והקטנות הקטנים למעשי יש התורה פי על כן: על יתר
במציאות היינו העולם, בהליכות גם משפיעים וממילא הלכתי,

העולם. ענייני של המוחשית
חז"ל אמרו ב)ואכן, קיט, אלא(שבת מתקיים העולם "אין :

רבן". בית של תינוקות תורה) (לימוד הבל בשביל
כל כנגד (השקולה ציצית במצות היא לכך הדוגמאות אחת

לחינוך, שהגיע קטן אפילו ויחיד, אחד יהודי כאשר המצוות):
אותו, "וראיתם הכתוב: דיבר מלא מקרא הרי קטן טלית לובש
הציצית שגם כלומר אותם". ועשיתם ה' מצוות כל את וזכרתם
קיום לידי מביאה ואף מזכירה – הגדול של רק ולא – הקטן של
את שרואה מישראל ואחד אחד לכל ה'", מצוות "כל של

הציצית.
אחת פעולה אחת, מצוה שהעושה הרמב"ם פסק כן, ואם
אפילו או אחד דיבור אחד, מעשה מישראל, פרטי איש של

הכרי אחת, זכותמחשבה לכף כולו העולם כל ואת עצמו את ע
מעשה של במקרה גם אמורים – והצלה תשועה ולהם לו וגרם

הוא! דבר והלוא קטן, של
         

            

ה'תשע"א טבת ב' חמישי יום ?   

         
        


יש אם בגדה, על או גופה על דם כתם המוצאת אשה
נמצא ואם מדרבנן. טמאה - ממקורה הוא הכתם שמקור לחשוש

טהורה - טומאה מקבל שאינו דבר על פ"טהכתם איסו"ב הל' (ראה

.ה"ז)
נייר? גבי על הנמצא כתם של דינו ומה

ביהודה' ה'נודע קה)לדעת סי' יור"ד הרמב"ם(מהדו"ת מדברי ,
ללמוד ניתן טומאה, המקבלים כבגדים דינם שה'לבדים' כאן
בדים של מסחבות עשוי הנייר שהרי טומאה, מקבל הנייר שאף

ה'לבדים'. בכלל הוא כן ואם
הרמב"ם שכתב ה"א)ואף פ"ב מקבל(להלן הנייר ש"אין

ביהודה' ה'נודע של בנו מבאר לט)טומאה", סי' ציון ,(שיבת
כל מעובד היה שלא ההם, בימים נייר על אמורים שהדברים
בלויים, מבגדים מיוצר הנייר יותר מאוחרים בדורות אך כך,

טומאה. המקבלים 'לבדים' היינו
סופר' פי"א)וה'חתם סי' ח"ו מקבל(שו"ת אינו נייר שכל סובר

הנייר נעשה מהם הבגדים כי טהור, עליו שנמצא וכתם טומאה,
כך אחרות", לפנים ונהפכו במים ונמסו היטב הדק "נכתשו

ופשתים". "צמר שם עליהם שאין
לצורכי הוא בו שהשימוש בתנאי עליו שמו 'בגד' ועוד:
מוגדר אינו אחרות למטרות ששימושו והנייר וכדומה, הלבשה

'בגד'.
צדק' ה'צמח אדמו"ר פסק ק"צ,י),וכן יו"ד דינים שהנייר(פסקי

טומאה. מקבל אינו

ה'תשע"א טבת ג' שישי יום  

          
         

    
המשניות בפירוש הרמב"ם לשון מ"ד)זה פי"א עץ(כלים "כלי :

כמו טומאה... יקבל לא מתכות בכלי מחופה היה כאשר
חגיגה בסוף א)שהתבאר הזהב(כז, שמזבח חכמים כמאמר

שהן 'מפני בזה הסיבה ושמו טומאה. יקבל לא והנחושת
הכלים, חיפויי את מרבה שאני יכול בספרי, ואמרו מצופין'...
הכלי שזה לומר, רצה הכלים, לחיפויי פרט 'בהם' לומר תלמוד
עליו". אשר הכיסוי באמצעות אבל בעצמו, בו השימוש יגיע לא

הגמרא מדברי הרי משנה': ה'כסף משמע(שם)והקשה
המזבחות חכמים שלדעת הגמרא סברה בתחילה כי להיפך,
זה: על ושואלת מצופין", שהן "מפני טומאה מקבלים אינם
אכן, ומתרצת: מטמאו?" – נינהו דמצופין כיון "אדרבה,
מצופין שהן בגלל דהיינו, מצופין", שהן מפני מטמאין "חכמים
לכלי מחשיבם המזבחות שציפוי לנו הרי טומאה. מקבלים הם

טומאה? ומקבלים מתכות
רבי על חולקים חכמים נוסף: תירוץ מביאה שהגמרא אלא
לקבל המזבחות יכולים המתכת ציפוי שבגלל הסובר אליעזר
מקבלת המזבחות את הממעט המיוחד הלימוד (אילולא טומאה
טומאה לקבל המזבח יכול לדעתך איך כלפיו: וטוענים טומאה),
הטומאה נדחית הציפוי בגלל אדרבה, הרי הציפוי, בגלל
כלי שכל - חכמים כדעת היא הרמב"ם שיטת זה ולפי מהכלי?

עלי טומאהשיש מקבל אינו ציפוי למלך)(כסףו משנה .משנה,
לבאר: ויש

כלי "כל מהפסוק נתמעט כי טומאה מקבל אינו הכלי ציפוי
טומאה מקבל אינו עצמו הכלי ואילו בהם", מלאכה יעשה אשר
לנוי שנעשה ואף הכלי. לגוף הטומאה בין חוצץ הציפוי כי
אינו והציפוי היות כי חוצץ, הציפוי מקום מכל הכלי, אל ובטל
לעין, הנראה הציפוי של שמו את מקבל הכלי הרי הכלי, ממין

הציפוי כדין הכלי דין ג)ולכן סי' או"ח יואב .(חלקת

ה'תשע"א טבת ד' קודש שבת    

        
 
ה"ג)לעיל למלאותו(פ"ב העשוי קיבול שבית הרמב"ם פסק

בית מדוע כן, ואם טומאה. מקבל ואינו קיבול בית נחשב אינו
פרשיות את בו למלא עשוי הוא והרי טומאה, מקבל תפילין של

התפילין?
נחשב אינו כלל לפותחו עשוי אינו כאשר שדווקא מתרצים יש
שמעיקר ואף לבודקן, כדי לפותחן עשויין תפילין אך קיבול, בית

לבודקן מצוה מקום מכל לעולם, לבודקן חייבים אין (מג"אהדין

סל"ט) קיבולא"ח לבית נחשבים מ"א)ולכן פכ"ג כלים .(תפא"י
תפילין בהלכות הרמב"ם הי"א)אך תפילין(פ"ב הכותב כתב:

לבדקם צריך אינו לעולם המומחה... מן שלקחן או ידו בכתב

כן ואם לבודקן. מצוה אין אף לדעתו ולכאורה אחרת...". פעם
למלא? העשוי קיבול בית זה והרי טומאה, יקבלו למה

לעיל המובא במקרה רק לומר: ה"ג)ויש עץ(פ"ב בקעת כגון
הרמב"ם סובר הברזל, את בו ותוקעים קיבול בית בה שחוקקים
בה לתקוע כדי היא החקיקה מטרת כל כי קיבול, בית שאינו
את בבית שמניחים אחר גם בתפילין, אך ולסותמה, הברזל את

להם קיבול בית הוא הרי יעקב)הפרשיות .(משנת
התוספות לדעת ב)אמנם, יב, הנושאים,(סוכה בין לחלק אין

בית נחשב למלא העשוי קיבול שבית מתפילין הוכיחו ולכן
קיבול.

בית התוספות, לדעת המחלוקת: טעמי את המבארים ויש
התבטל הקיבול תשמיש כי נטמא אינו למלאתו העשוי קיבול



סי             

ה'תשע"א טבת ב' חמישי יום ?   

         
        


יש אם בגדה, על או גופה על דם כתם המוצאת אשה
נמצא ואם מדרבנן. טמאה - ממקורה הוא הכתם שמקור לחשוש

טהורה - טומאה מקבל שאינו דבר על פ"טהכתם איסו"ב הל' (ראה

.ה"ז)
נייר? גבי על הנמצא כתם של דינו ומה

ביהודה' ה'נודע קה)לדעת סי' יור"ד הרמב"ם(מהדו"ת מדברי ,
ללמוד ניתן טומאה, המקבלים כבגדים דינם שה'לבדים' כאן
בדים של מסחבות עשוי הנייר שהרי טומאה, מקבל הנייר שאף

ה'לבדים'. בכלל הוא כן ואם
הרמב"ם שכתב ה"א)ואף פ"ב מקבל(להלן הנייר ש"אין

ביהודה' ה'נודע של בנו מבאר לט)טומאה", סי' ציון ,(שיבת
כל מעובד היה שלא ההם, בימים נייר על אמורים שהדברים
בלויים, מבגדים מיוצר הנייר יותר מאוחרים בדורות אך כך,

טומאה. המקבלים 'לבדים' היינו
סופר' פי"א)וה'חתם סי' ח"ו מקבל(שו"ת אינו נייר שכל סובר

הנייר נעשה מהם הבגדים כי טהור, עליו שנמצא וכתם טומאה,
כך אחרות", לפנים ונהפכו במים ונמסו היטב הדק "נכתשו

ופשתים". "צמר שם עליהם שאין
לצורכי הוא בו שהשימוש בתנאי עליו שמו 'בגד' ועוד:
מוגדר אינו אחרות למטרות ששימושו והנייר וכדומה, הלבשה

'בגד'.
צדק' ה'צמח אדמו"ר פסק ק"צ,י),וכן יו"ד דינים שהנייר(פסקי

טומאה. מקבל אינו

ה'תשע"א טבת ג' שישי יום  

          
         

    
המשניות בפירוש הרמב"ם לשון מ"ד)זה פי"א עץ(כלים "כלי :

כמו טומאה... יקבל לא מתכות בכלי מחופה היה כאשר
חגיגה בסוף א)שהתבאר הזהב(כז, שמזבח חכמים כמאמר

שהן 'מפני בזה הסיבה ושמו טומאה. יקבל לא והנחושת
הכלים, חיפויי את מרבה שאני יכול בספרי, ואמרו מצופין'...
הכלי שזה לומר, רצה הכלים, לחיפויי פרט 'בהם' לומר תלמוד
עליו". אשר הכיסוי באמצעות אבל בעצמו, בו השימוש יגיע לא

הגמרא מדברי הרי משנה': ה'כסף משמע(שם)והקשה
המזבחות חכמים שלדעת הגמרא סברה בתחילה כי להיפך,
זה: על ושואלת מצופין", שהן "מפני טומאה מקבלים אינם
אכן, ומתרצת: מטמאו?" – נינהו דמצופין כיון "אדרבה,
מצופין שהן בגלל דהיינו, מצופין", שהן מפני מטמאין "חכמים
לכלי מחשיבם המזבחות שציפוי לנו הרי טומאה. מקבלים הם

טומאה? ומקבלים מתכות
רבי על חולקים חכמים נוסף: תירוץ מביאה שהגמרא אלא
לקבל המזבחות יכולים המתכת ציפוי שבגלל הסובר אליעזר
מקבלת המזבחות את הממעט המיוחד הלימוד (אילולא טומאה
טומאה לקבל המזבח יכול לדעתך איך כלפיו: וטוענים טומאה),
הטומאה נדחית הציפוי בגלל אדרבה, הרי הציפוי, בגלל
כלי שכל - חכמים כדעת היא הרמב"ם שיטת זה ולפי מהכלי?

עלי טומאהשיש מקבל אינו ציפוי למלך)(כסףו משנה .משנה,
לבאר: ויש

כלי "כל מהפסוק נתמעט כי טומאה מקבל אינו הכלי ציפוי
טומאה מקבל אינו עצמו הכלי ואילו בהם", מלאכה יעשה אשר
לנוי שנעשה ואף הכלי. לגוף הטומאה בין חוצץ הציפוי כי
אינו והציפוי היות כי חוצץ, הציפוי מקום מכל הכלי, אל ובטל
לעין, הנראה הציפוי של שמו את מקבל הכלי הרי הכלי, ממין

הציפוי כדין הכלי דין ג)ולכן סי' או"ח יואב .(חלקת

ה'תשע"א טבת ד' קודש שבת    

        
 
ה"ג)לעיל למלאותו(פ"ב העשוי קיבול שבית הרמב"ם פסק

בית מדוע כן, ואם טומאה. מקבל ואינו קיבול בית נחשב אינו
פרשיות את בו למלא עשוי הוא והרי טומאה, מקבל תפילין של

התפילין?
נחשב אינו כלל לפותחו עשוי אינו כאשר שדווקא מתרצים יש
שמעיקר ואף לבודקן, כדי לפותחן עשויין תפילין אך קיבול, בית

לבודקן מצוה מקום מכל לעולם, לבודקן חייבים אין (מג"אהדין

סל"ט) קיבולא"ח לבית נחשבים מ"א)ולכן פכ"ג כלים .(תפא"י
תפילין בהלכות הרמב"ם הי"א)אך תפילין(פ"ב הכותב כתב:

לבדקם צריך אינו לעולם המומחה... מן שלקחן או ידו בכתב

כן ואם לבודקן. מצוה אין אף לדעתו ולכאורה אחרת...". פעם
למלא? העשוי קיבול בית זה והרי טומאה, יקבלו למה

לעיל המובא במקרה רק לומר: ה"ג)ויש עץ(פ"ב בקעת כגון
הרמב"ם סובר הברזל, את בו ותוקעים קיבול בית בה שחוקקים
בה לתקוע כדי היא החקיקה מטרת כל כי קיבול, בית שאינו
את בבית שמניחים אחר גם בתפילין, אך ולסותמה, הברזל את

להם קיבול בית הוא הרי יעקב)הפרשיות .(משנת
התוספות לדעת ב)אמנם, יב, הנושאים,(סוכה בין לחלק אין

בית נחשב למלא העשוי קיבול שבית מתפילין הוכיחו ולכן
קיבול.

בית התוספות, לדעת המחלוקת: טעמי את המבארים ויש
התבטל הקיבול תשמיש כי נטמא אינו למלאתו העשוי קיבול

המשך בעמוד אצ
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ה'תשע"א כסלו כ"ח ראשון יום

  
 



ׁשהן.1ּכּמה ּכל - עצמן לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

אׁשר האכל ּכל ׁשּנאמר: מתטּמא. חרּדל אֹו ׁשמׁשּום ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאפּלּו
ׁשהּוא ּכל - אֹו2יאכל אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין . ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

קלּפתּה ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד ידים אֹו וכן3מׁשקין . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נפסל אינֹו - טמאים אכלין ּכביצה4האֹוכל ׁשּיאכל עד ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּפרס.5ּומחצה חצי וזהּו . ְְֱֲִֶֶָָ
ּומטּמאין ׁשהן, ּכל מתטּמאין אפּלּו6הּמׁשקין ׁשהן. ּבכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו ּבכלים אֹו ּבאכלין ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין

רביעית ׁשּיׁשּתה עד נפסל טמאין ׁשּבארנּו.7מׁשקין ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
הּג את לפסל מצטרפין הּמׁשקין וכלּכל לרביעית. וּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֹ

ּולכחצי אכלים, טמאת לטּמא לכביצה מצטרפין ְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻהאכלין
עם ּבצק עם קמח עם חּטה אפּלּו הּגוּיה. את לפסל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרס

מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובּׂשר ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹּתאנה
ּבּבּׂשר8העֹור והּמרק9המחּבר והאלל11והּתבלין10, ,12- ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

עליו חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על עליו,13אף חּׁשב לא ּומקצתֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
חּיה ּפלטּתּו סּכין14מקצתֹו ּפלטּתּו והעצמֹות15ּומקצתֹו - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ

הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּגידים, ּבּבּׂשר, ְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָֻהמחּברֹות
מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים הּטלפים, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּומן
מאּלּו אחד ּכל - ּבּבּׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּצּפרנים

לכביצה ּומצטרפין ּומטּמאין, ּפרס16מתטּמאין לכחצי .17אֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן טמאים אכלין אינן18ּכביצה - ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאים.
טהֹורין.19הּׁשרץ - ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

ונֹותר ודם חלב ונתמעטּו21ּופּגּול20ּכזית ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבּגׁשמים הּניחן ּכרת. עליהן חּיבין אין חזרּו23ונתּפחּו22- - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חמּורה לטמאה ּבין ׁשהיּו. קּלה24לכמֹות לטמאה ּבין ּבין25, , ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
.26לאּסּור ְִ

ּבצלים ּבצלים27עלי ּבהם28ּובני יׁש אם חלּולין: ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ׁשהן ּכמֹות מׁשּתערין - -29ריר וריקנים חלּולין היּו ואם ; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ

חללן את 30ממע. ְֲֵֶַָָ
ספּגנין ׁשהיא31ּפת ּכמֹות מׁשּתערת ּבּה32- יׁש ואם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ

חללּה.33חלל את ממע - ְֲֵֶַָָָָ
ׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעטה34ּבּׂשר זקנה -35ּובּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהן ּכמֹות .36מׁשּתערין ְְֲִִֵֶַ
הּמתקרקׁשים והּׁשקד והּתמרים מׁשּתערין37האגֹוז - ְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָ

ׁשהן. ְֵֶּכמֹות
ׁשּטמאתֹו היּו38ּכל זה. עם זה מצטרפין - ׁשוין וׁשעּורֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֹֻ

אין - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.א הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים המיותרת.תורת "כל" מהתיבה זאת בעירוביןדרשו כחכמים פסק הקשה. הקליפה
א. אוכליםפג, האוכל על טומאה גזרו שחכמים נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק וקדשים. תרומה מלאכול

גווייה". "פסול זו טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים, משקין שותה או שםטמאים הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו הלוג.אחרים.כתב רביעית שהן וחצי קיז,כביצה בחולין

את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת לטמא מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות והאלל והקופה והרוטב העור שנינו:
בגמרא. שנתבארו כפי במשנה שנאמרו דבוקהדינים הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו לעצמו כשהוא עור

א). משנה א פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא מפני ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
רש"י (פירש "שומנא" פירש ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א) (קכ, שם בגמרא "הרוטב". כתוב: במשנה

אלה. משני אחד הוא "מרק" וכנראה המרק) שעל שם.השומן פפא כרב שבמשנה, "קיפה" שלפירוש קטנות חתיכות
הפשטו. אגב בעור דבוקות שנשארו א.בשר קכא, שם ושרידילאכילה. העור את והשאירה הבשר את אכלה חיה

בו. דבוקים מקצתובשר א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין. פי מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
להלכה. שניהם את רבינו וקיבל סכין, ומקצתו חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו אוכלין.חישב לפסוללטמא

עמהם כשיש השיעור את משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים אינם זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את
מכשיעור. פחות אחר כביצה.אוכל בהם נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת אבותנתייבשו מהלכת ד בפרק נתבאר

והלכה זו הלכה פרטי והערות פנים י"ג הלכה שם (ראה בכעדשה מטמאים בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה הטומאות
לאכילתו.ו). התורה שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים עבודתובשר בשעת חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

כרת. עונשו כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה הרי - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את אותםלאכול את
שנתמעטו. כזית.הכזיתים בהם ונבילה.ויש אוכלין.מת מכזיתטומאת פחות בגשמים הניח ואם אכילה.

סופרים. מדברי אסור לכזית עד ותפח סמיך.מעיקרו ריר ובתוכם חלולים לקנים דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
שאינ מבצלים היוצאים לקרקע.העלים מחוברים כביצה.ם לשיעור מצטרף ולכן נאכל הריר שגם איןמפני ואם

מטמא. אינו שמיעכו אחר כספוג.כשיעור הקטנים.נקבובי הנקבים גדול.עם ריק בשרמקום בבישול.
שם). (רבינו הרבה אותו כשמבשלים גדל רך בבישול.עגל ומתמעט מצטמק כזה הנגיעה.בשר בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן ורבי חייא ורבי רב ומצטמקיםכגירסת מתייבשים וכשהם מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.

מקשקשים. הטומאה.כן חומרת

             
  

ׁשּבׁשניהן ּכּקל לטּמא ואפּלּו ולא39מצטרפין טמאתֹו ּכיצד . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּמת ּבּׂשר ּכגֹון ׁשּלֹו40ׁשעּורֹו? טמאתֹו?41ורקב ולא ׁשעּורֹו . ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻ

הּנבלה ּובּׂשר הּמת ּבּׂשר לא42ּכגֹון ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נבלה ּבּׂשר ּכגֹון ּבּטמאה, ולא ּבּׁשעּור לא ׁשוים ּובּׂשר43היּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻ

מצטרפין.44הּׁשרץ ׁשאין - ְְִִֵֶֶֶַָ
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורם - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

ׁשוה45מטּמא וטמאתם ּכביצה, אינֹו46אּלא טמא אכל ׁשּכל , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
לפיכ ּכלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ּבמּגע אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמטּמא
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין

זה47ראׁשֹון הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּפסלּה - ּבתרּומה נגע ואם ׁשני48ׁשני, אכל ּביצה ּכחצי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשליׁשי זה הרי - ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצה וכן49וכחצי . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי .50אכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
ראׁשֹון הּכל חּלקן51- ׁשני52. מהן אחד ּכל זה53- נפל . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסלּוהּו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] [וזה נפלּו54לעצמֹו . ְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
ׁשני עּׂשאּוהּו - ּכאחד .55ׁשניהן ְְֲִֵֵֶֶָָ

ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
זה נפל ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל - חּלקן ׁשני. הּכל הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסלּוהּו. לא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] [וזה ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֹלעצמֹו
ׁשליׁשי. ׁשעּׂשאּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - ּכאחד ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָנפלּו

זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ראׁשֹון - ׁשּנגע56ּבזה ׁשהּׁשליׁשי ׁשני, וזה ׁשני זה - חּלקן . ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשני. נעּׂשה ֲִִֵַָָּבראׁשֹון
ׁשני אכל ּביצים וכׁשּתי ראׁשֹון אכל ּביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון. מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן ׁשני. מהן אחד ּכל - לארּבעה אֹו חלקים לׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָחּלקן
- ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצים וכׁשּתי ׁשני אכל ּביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה ׁשני; מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ׁשני. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל

ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּולארּבעה

 
לאכל הּסמּוכין הרּכין העצים הן - האכלים ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידֹות

והאּגּסים הּתאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאכל
ׁשהאכל מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגרעינים וכן האׁשּכֹול, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקצת
ׁשהיא האכל ׁשעל הּקלּפה הן - האכלין וׁשֹומרי להן. ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָֹׁשֹומרּתּו.
ולא ּומטּמא מתטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹּכל

מטּמא - יד ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצטרף;
אינֹו - יד ולא ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹּומתטּמא
ּכיצד מצטרף. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמתטּמא
- ּבּיד טמאה נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻמתטּמא
נטמא - ּבאכל טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻנטמא
אֹו לכביצה להׁשלימֹו האכל עם מצטרפת הּיד ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּיד;
לכביצה מצטרף זה הרי - ׁשֹומר היה אם אבל ּפרס. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכחצי

ּפרס. ְְֲִַָּולכחצי
הּיד הכׁשר ׁשאם להכׁשר. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכׁשם

ויׁש מּכזית. לפחֹות יד ויׁש ּבֹו. הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר -ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
עם מצטרף אינֹו - ׁשחּלקֹו וׁשֹומר מּכפֹול. לפחֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹומר

ֶָֹהאכל.
ּכׁשהן האכלין עם מתטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

ּכדר - יּזרע אׁשר זרּוע זרע ּכל על ׁשּנאמר: ּבהן? ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמחּברין
ּוּׂשעֹורים ּבּׂשעֹוריהן חּטים לזריעה: מֹוציאין אדם ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּבני
הּׁשֹומרין. לׁשאר הּדין והּוא ּבקלּפיהן. ועדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבקלּפיהן

ּכׁשהן ּומטּמאֹות מתטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכל - לכם הּוא טמא ׁשּנאמר: האכלין? עם ְְֱֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמחּברין

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
מּפני ּבּיד, צר לֹו אין ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לּגת ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבֹוצר

הּמׁשקה. את ְֵֶֶֶַַׁשּמֹוצץ
.לּיד צרי אינֹו ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לסּכּו ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהּקֹוצר
.טהֹורין - ּבּגרן ׁשּבססן האכלין ידֹות ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹּכל
ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם טהֹורה. - ׁשרּקנּה אׁשּכֹול ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפסיגה

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת גרּגר לאֹותֹו יד זֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאחד
ׁשרביט וכן טמא. - אחת ּתמרה ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמרה
טמאה. מקּבל - אחד גרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻקטנּיֹות

ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ׁשֹומר, ּגּבי על ׁשֹומר אין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעֹולם
עּמֹו. הּנחׁשב הּוא לאכל ְִֶֶַַָָָֹהּסמּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם להצטרף לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה הטומאה הרי אומרים אנו ואין
אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם כשיש גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר יצטרף בשיעורים הבדל

טומאה. מיני שני שהם מפני בכזית.מצטרפים? טומאתשמטמא (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת בשר
פי על [ואף ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה, טומאתן אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק מת
חפניו, במלוא או שלם בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת בעצם שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת

זעירים]. לפירורים התפורר הבשר כןשהרי שאין מה באוהל ומטמא שבעה טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
בכזית.נבילה. ושיעורו נגיעה בלי במשא במשא.מטמא מטמא ואינו בכעדשה אחרים.שיעורו כלאוכלין

באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות אין רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה טומאתם חומרת האוכלין
בשלישי. נגע הלאה.וזה וכן לטומאה שני בו הנוגע את ועושה ראשון נעשה הטומאה באב הנוגע עצמהאוכל היא

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל לתרומה.פסולה, רביעי שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ואינוופוסל
להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע את תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא בקודש חמישי שאין הקודש, את פוסל

הרביעי. טומאת של כוחה את ראשון.במקצת של שלם שיעור כאן שיש חלקים.מפני בראשוןלשני אין שהרי
כשיעור. פוסללבדו ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול של ההגדרה מוצא שאתה מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה

ראשון.אחרים. של שלם בשיעור אחת בבת נגע כראשון.שהרי כולו



סג              
  

ׁשּבׁשניהן ּכּקל לטּמא ואפּלּו ולא39מצטרפין טמאתֹו ּכיצד . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּמת ּבּׂשר ּכגֹון ׁשּלֹו40ׁשעּורֹו? טמאתֹו?41ורקב ולא ׁשעּורֹו . ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻ

הּנבלה ּובּׂשר הּמת ּבּׂשר לא42ּכגֹון ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נבלה ּבּׂשר ּכגֹון ּבּטמאה, ולא ּבּׁשעּור לא ׁשוים ּובּׂשר43היּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻ

מצטרפין.44הּׁשרץ ׁשאין - ְְִִֵֶֶֶַָ
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורם - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

ׁשוה45מטּמא וטמאתם ּכביצה, אינֹו46אּלא טמא אכל ׁשּכל , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
לפיכ ּכלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ּבמּגע אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמטּמא
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין

זה47ראׁשֹון הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּפסלּה - ּבתרּומה נגע ואם ׁשני48ׁשני, אכל ּביצה ּכחצי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשליׁשי זה הרי - ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצה וכן49וכחצי . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי .50אכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
ראׁשֹון הּכל חּלקן51- ׁשני52. מהן אחד ּכל זה53- נפל . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסלּוהּו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] [וזה נפלּו54לעצמֹו . ְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
ׁשני עּׂשאּוהּו - ּכאחד .55ׁשניהן ְְֲִֵֵֶֶָָ

ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
זה נפל ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל - חּלקן ׁשני. הּכל הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסלּוהּו. לא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] [וזה ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֹלעצמֹו
ׁשליׁשי. ׁשעּׂשאּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - ּכאחד ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָנפלּו

זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ראׁשֹון - ׁשּנגע56ּבזה ׁשהּׁשליׁשי ׁשני, וזה ׁשני זה - חּלקן . ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשני. נעּׂשה ֲִִֵַָָּבראׁשֹון
ׁשני אכל ּביצים וכׁשּתי ראׁשֹון אכל ּביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון. מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן ׁשני. מהן אחד ּכל - לארּבעה אֹו חלקים לׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָחּלקן
- ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצים וכׁשּתי ׁשני אכל ּביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה ׁשני; מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ׁשני. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל

ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּולארּבעה

 
לאכל הּסמּוכין הרּכין העצים הן - האכלים ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידֹות

והאּגּסים הּתאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאכל
ׁשהאכל מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגרעינים וכן האׁשּכֹול, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקצת
ׁשהיא האכל ׁשעל הּקלּפה הן - האכלין וׁשֹומרי להן. ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָֹׁשֹומרּתּו.
ולא ּומטּמא מתטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹּכל

מטּמא - יד ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצטרף;
אינֹו - יד ולא ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹּומתטּמא
ּכיצד מצטרף. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמתטּמא
- ּבּיד טמאה נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻמתטּמא
נטמא - ּבאכל טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻנטמא
אֹו לכביצה להׁשלימֹו האכל עם מצטרפת הּיד ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּיד;
לכביצה מצטרף זה הרי - ׁשֹומר היה אם אבל ּפרס. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכחצי

ּפרס. ְְֲִַָּולכחצי
הּיד הכׁשר ׁשאם להכׁשר. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכׁשם

ויׁש מּכזית. לפחֹות יד ויׁש ּבֹו. הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר -ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
עם מצטרף אינֹו - ׁשחּלקֹו וׁשֹומר מּכפֹול. לפחֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹומר

ֶָֹהאכל.
ּכׁשהן האכלין עם מתטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

ּכדר - יּזרע אׁשר זרּוע זרע ּכל על ׁשּנאמר: ּבהן? ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמחּברין
ּוּׂשעֹורים ּבּׂשעֹוריהן חּטים לזריעה: מֹוציאין אדם ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּבני
הּׁשֹומרין. לׁשאר הּדין והּוא ּבקלּפיהן. ועדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבקלּפיהן

ּכׁשהן ּומטּמאֹות מתטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכל - לכם הּוא טמא ׁשּנאמר: האכלין? עם ְְֱֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמחּברין

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
מּפני ּבּיד, צר לֹו אין ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לּגת ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבֹוצר

הּמׁשקה. את ְֵֶֶֶַַׁשּמֹוצץ
.לּיד צרי אינֹו ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לסּכּו ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהּקֹוצר
.טהֹורין - ּבּגרן ׁשּבססן האכלין ידֹות ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹּכל
ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם טהֹורה. - ׁשרּקנּה אׁשּכֹול ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפסיגה

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת גרּגר לאֹותֹו יד זֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאחד
ׁשרביט וכן טמא. - אחת ּתמרה ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמרה
טמאה. מקּבל - אחד גרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻקטנּיֹות

ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ׁשֹומר, ּגּבי על ׁשֹומר אין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעֹולם
עּמֹו. הּנחׁשב הּוא לאכל ְִֶֶַַָָָֹהּסמּו
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לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם להצטרף לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה הטומאה הרי אומרים אנו ואין
אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם כשיש גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר יצטרף בשיעורים הבדל

טומאה. מיני שני שהם מפני בכזית.מצטרפים? טומאתשמטמא (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת בשר
פי על [ואף ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה, טומאתן אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק מת
חפניו, במלוא או שלם בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת בעצם שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת

זעירים]. לפירורים התפורר הבשר כןשהרי שאין מה באוהל ומטמא שבעה טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
בכזית.נבילה. ושיעורו נגיעה בלי במשא במשא.מטמא מטמא ואינו בכעדשה אחרים.שיעורו כלאוכלין

באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות אין רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה טומאתם חומרת האוכלין
בשלישי. נגע הלאה.וזה וכן לטומאה שני בו הנוגע את ועושה ראשון נעשה הטומאה באב הנוגע עצמהאוכל היא

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל לתרומה.פסולה, רביעי שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ואינוופוסל
להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע את תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא בקודש חמישי שאין הקודש, את פוסל

הרביעי. טומאת של כוחה את ראשון.במקצת של שלם שיעור כאן שיש חלקים.מפני בראשוןלשני אין שהרי
כשיעור. פוסללבדו ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול של ההגדרה מוצא שאתה מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה

ראשון.אחרים. של שלם בשיעור אחת בבת נגע כראשון.שהרי כולו



סד             
  

קדּורה ּבין ׁשלמה ּבין - ּפנימית ּבבצל: קלּפֹות ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָׁשלׁש
אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה - אמצעית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמצטרפת;

טהֹורה. ּכ ּובין ּכ ּבין - החיצֹונה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָמצטרפת;
ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מתטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל

ּכנסן מתטּמאֹות, אינן - זרקן ותּורמֹוסין: ּפֹולין קלּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָׁשֹומר.
אכל ּבהן נׁשאר ואם מתטּמאין. - ּכלאכלין ּובין ּכ ּבין - ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הּמלפפֹון מּתֹו ּבהן ׁשאין ּפי על אף מלפפֹון, קלּפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמתטּמאין.
- יבׁשין ׁשהן ּבזמן הּׂשעֹורים, אכלין. טמאת מתטּמאֹות -ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָֻ
אבל מצטרפת. אין - לחין ׁשהן ּובזמן עּמהן, מצטרפת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָקלּפתן

מצטרפת. קלּפתּה - יבׁשה ּבין לחה ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהחּטה,
חּוץ מצטרפֹות, ולא ּומטּמאֹות מתטּמאֹות הּגרעינין ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

מצטרפת. אינּה - יבׁשה ּתמרה ׁשל אבל הרטב; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּגרעינֹות
וׁשעל מצטרף, אין - רטב ׁשל הּגרעינה ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחֹותל

נחׁשב ּבאכל, דבּוק ׁשהּוא מּפני מצטרף; - היבׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּגרעינת
ְֶֹּכאכל.

האכל ׁשּכנגד ּכל - מקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּגרעינה
- ּבּׂשר עליו ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמצטרף,
- אחד מּצד הּבּׂשר עליו היה מצטרף. הּבּׂשר ׁשּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּכל
חלל עד הּבּׂשר ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - חלל לעצם היה לא ואם ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם.
לּבּׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ּוׁשאר האזֹוב. ְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכעבי

חׁשּובין. הן ְֲִֵֵּכׁשֹומר
ּכּלּה את ּגֹורר - ּכפֹול אפּלּו ּבּׂשר עליה ׁשהיה ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻקּולית

ְְָֻלטמאה.
אין - לאכלין ׁשּׁשלקן ּפי על אף ּותמרה, זיתים ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּגרעיני

ְְִִַמתטּמאין.
אין - לאכלין ׁשּכנסן ּפי על אף חרּובין, ְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעיני

מתטּמאין. - לאכלין ׁשלקן ְְְְְֳִִִִִַַָָָָמתטּמאין;
הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואּלּו

ׁשה ּבזמן והּקפלֹוטֹות ּביןוהּבצלים ׁשּלהן והּפטמה לחין, ן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וׁשרׁשי האכל. ּכנגד מכּון ׁשהּוא והעּמּוד יבׁשה, ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלחה
- ׁשּלֹו והּסיב מצטרף, - ּגדֹול צנֹון וׁשרׁש והּנפּוס. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהחזרין
ּׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי והּפיגם. הּמנּתא וׁשרׁשי מצטרף. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו
והּלבּוׁש ׁשּבלת ׁשל והּׁשּורה לׁשתלים. ׁשעקרן ּגּנה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹוירקֹות

והחרּובין. והּכלסים ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ועקצי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּה.
הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו

ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשים, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות והן ׁשּבלים. ׁשל ּומלעין האכל. ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמכּון
ועקצי מּסר. ּכמֹו ׁשּדֹומין הּׁשּבלת ׁשּבראׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻהּׁשחֹורֹות
- ּדלעת ועקץ והעזרדין. והּפריׁשין והּקרּוסטמלין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהאּגסים
- הּפרּכיל יד וכן טפח. - קּונדס ועקץ לאכל. הּסמּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹטפח
ׁשהאׁשּכֹולֹות הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן. וטפח מּכאן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָטפח
ׁשרּקנֹו האׁשּכֹול ּוזנב ׁשהּוא. ּכל - האׁשּכֹול ויד ּבֹו. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּתלּויין
העץ הּוא והּמכּבד טפחים. ארּבעה - ּתמרה ׁשל הּמכּבד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויד
ּבּׁשרביטין. ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו, ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹהאדם
ׁשלׁשה - הּנקצרין ּכל ויד טפחים. ׁשלׁשה - הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּוקנה
ׁשהן. ּכל וׁשרׁשיהן ידיהם - להּקצר ּדרּכן וׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָטפחים;

ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מתטּמאין אּלּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל
ֳִָאכלין.

ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מתטּמאין לא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
וחלפי ּתרדים וחלפי הּכרּוב. קלחי וׁשרׁשי העקצים. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻּכל
הּכרּוב ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארּו העּקרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלפת.
ׁשּנעקרּו להּגזז ׁשּדרּכן הּׁשרׁשין וכל והחליפּו. וחזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּלפת
אינֹו - ׁשּלֹו והּנץ מצטרפת, - רּמֹון ׁשל הּפטמה האכל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם

ְִֵָמצטרף.
חּבּור הּנׁשאר אין - מקצתֹו ׁשּנּמֹוק והאבּטיח ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּמֹון

אין ׁשהרי מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלאֹותֹו
ּומּכאן מּכאן ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמירתֹו
קלּפתֹו ואין לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - ּבאמצע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונּמֹוק
אינם - ּולבנים מצטרפין, - ירּקין ירקֹות: עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻמצטרפת.

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

 
חּבּור הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזין

הּקלּפה. את ׁשּירּצץ עד ְְִֵֶֶֶַַַָָֹלאכל
אין מּמּנּו לגמעּה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - מגלּגלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻּביצה

את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה - ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאר
- ּכּלּה ׁשרּצצּה ּפי על אף ּבקלּפתּה, נּתּבלה ואם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּקלּפה.

ִחּבּור.
ׁשּבראׁשי צמר ׁשּירּצץ. עד חּבּור - מח ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעצם

- ּבאּור ׁשחרכן ּפי על אף הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכבּׂשים
לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור הן ְְֲִִִֵֵֶַַהרי

סּכין ׁשהעביר ּפי על אף דגים, וקּׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
חּבּור - ׁשּפרדֹו הרּמֹון לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

ּבקנה. עליו ׁשּיּקיׁש ְִֶֶַַָָָעד
.לזה זה חּבּור אינן - ּתמרים ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשרביטים
ׁשּיתחיל עד חּבּור - הּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻמלפפֹון

חּבּור, עּמּה העֹולה וכל חתיכה - לפרק התחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלפרק.
ואינּה לעצמּה, חּבּור - הּתחּתֹונה ּפּקה חּבּור. אינֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוהּׁשאר
ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחּבּור
זה - מהן ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחן מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית וחציֹו ׁשחרית אֹוכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
מרק ׁשּלא ּפי על אף לבּׁשל, ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהמחּת

זה, נטמא לא - זה נטמא אם אּלא חּבּור; אינֹו - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹוהבּדיל
להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חת ּבֹו. מערה ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹאף
.ּׁשחת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה הרי - הּׁשלחן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל

- מקצתֹו נטמא ואם חּבּור, - פרקֹו לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו. ְִָֻנטמא

אם מהן: ּבאחד טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ׁשּנפרס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאכל
ואם חּבּור; זה הרי - עּמֹו עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹוחז
אינֹו - ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו הּטמא ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשאֹוחז

ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּבּור,
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ׁשּדרּכֹו את ּבהן: מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְְֳִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכל
אֹותֹו אֹוחזין - ּבּקלח ּבעלה, אֹותֹו אֹוחזין - ּבעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהאחז
צרי ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּקלח;
ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין - יד לֹו היה אם וכן הטמאֹות. ּבׁשאר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלֹומר
ׁשּירצה. מהן זה ּבאי אֹותֹו אֹוחזין - ועלה יד לֹו היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּלֹו.
ּבּטמא אֹוחז אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היתה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו - לאו ואם חּבּור, - עּמֹו עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני
ּכמֹו ּכּלן ואמנן רּכין ּכׁשהן ּבעקציהן ׁשּקצצן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהאגֹוזין

חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּבּדר ׁשחּברן הּבצלים וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחבל,

חּבּור. הּׁשאר אין - ּבּבצלים ּולפּקל ּבאגֹוזים לפרק ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָָהתחיל
הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻאפּלּו

הּכל. לפרק ְְֵֶַַָֹׁשּדעּתֹו
הּוא - מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָקליעה

וכן ּדבר. לכל חּבּור אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָטמא
חּבּור. אינֹו - ּבקיסם אֹו ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָאתרֹוג

דבר ל ׁשאין חּבּור; אינֹו - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעּסה
ּבלבד. מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין את ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמחּבר

והּתמרים הּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהממע
,לפיכ חּבּור. אינן - אחד ּגּוף ועּׂשאן ׁשּקּבצן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּצּמּוקין
זה הרי - מקצתֹו על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּגּול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, הּמׁשקין מקֹום מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָנֹוטל
זה הרי - אֹום ונעּׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהּתמרים

ִחּבּור.
ונ ׁשעטנן מּפניהּזיתים חּבּור, זה הרי - אחד גּוׁש עּׂשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּזה. זה ׁשּיינקּו מנת על אּלא לּמעטן נתנן לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמּתחּלה
הּזיתים והן זיתים, ׁשל אֹום על ׁשּנמצא ׁשרץ ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפיכ
טמא, הּכל - ּבכּׂשעֹורה נגע אפּלּו אחד, ּגּוף ּכּלן ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשּו
- להפכּה ועתיד זיתים ׁשל אֹום לֹו היתה אחד. ּגּוף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּכל
הרּבה, ּגּוׁשים ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הּיתד, את ּבּה ׁשּתקע ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון
חּבּור. אינן - אֹום נעּׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור. ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָאינן

על אף ּבזה, זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד ּכגּוף ואינֹו להתטּמא חּבּור ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּפי
אחרים. אכלים ּטמאת לטּמא לכביצה מצטרף הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹֻ
קדרה ּכמעּׂשה מפרד, הּוא הרי אּלא ּכנסֹו לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואם
אחד. ּגּוׁש ויעּׂשם ׁשּיקּבצם עד מצטרף אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקטנית
ּבאחד הּטמאה אב ונגע זה, ּבצד זה הרּבה גּוׁשים ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

הּׁשני וׁשּבצד ׁשני, ׁשּבצּדֹו והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמהן
רביעי. הּׁשליׁשי וׁשּבצד ְְְְְִִִִִִֶַַׁשליׁשי,

לּה והּׁשי לטמאה ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר
ׁשנּיֹות. וכּלן ראׁשֹון היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלם - ְְְֲִִִִֵֵָָָֻֻאחרֹות
- ּפרׁשה ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהיתה
לּה והּׁשי ׁשליׁשית היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻהיא
ּבין ׁשּפרׁשּו ּבין טהֹורֹות, וכּלן ׁשליׁשית היא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָֻאחרֹות

פרׁשּו. ְֵֶֹׁשּלא
מהן אחת נטמאת ּבזֹו, זֹו נֹוׁשכֹות ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכּכרֹות

[נטמאת מּכאן. אחר ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשרץ
אחר ׁשּפרׁשּו ּפי על אף ׁשנּיֹות, ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻאחת
על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ּבידים מהן אחת נטמאת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּכאן.]

טמאתן. ּבׁשעת אחד גּוף ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּפי

ה'תשע"א כסלו כ"ט שני יום

 
היה1הּנּצֹוק ּכיצד? לטהרה. ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ

הּׁשרץ ּגּבי על ואפּלּו טמא, ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמערה
הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם טהֹור, הּנּצֹוק העּמּוד הרי -ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָ

האויר לֹומר,2מן צרי ואין טהֹור. ׁשּקלט זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מהן ׁשּמערה טהֹורין.3ׁשהּמׁשקין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

לחם מחם אֹו לצֹונן מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
לתֹו צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן; מחם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאֹו
הּמׁשקין ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַמׁשקין
מּמּנּו ׁשּמערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּצֹונן
אמרּו: מה ּומּפני נטמאּו. ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחמת
החּמין ׁשעׁשן מּפני חּבּור? - לחּמין צֹונן מׁשקין 4המערה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

עׁשן ּכתימרֹות העליֹון5עֹולה ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּכלי חׁשּוב.6ּומטּמא הּוא מׁשקין החּמין מן העֹולה ׁשהעׁשן , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

והגיסה טהֹורֹות ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,8ּבקדרה7לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
נגעה ּכאּלּו ידיה נטמאּו - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָטמאה

ׁשּבּקדרה והגיסה9ּבּמׁשקה טמאֹות ידיה היּו אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה מה ּכל נטמא - ידיה והּזיעּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּקדרה

ׁשּבּקדרה. ְְִֵֶַַַָּבּמׁשקין
הּצּפחת11ּדבׁש10נחיל ּודבׁש ׁשּלהן12הּזיפים הּנּצֹוק - ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנו עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים את המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק נקראטהרות אותם, המקבל שבכלי זלים
הטמא."ניצוק". לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו ונפלו העמוד באמצע כלי העליון.הכניס מהכלי יצאו שטרם

.המתנדפים המים אד שהוא החמים, מהמים העולה עשן.הקיטור בחםכעמוד אבל הניצוק, ואת שבתוכו מה וכל
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון אדי את סופג הניצוק אין חם בכף.לתוך ואינהבוחשת שבקדירה חם בתבשיל

ביד. בו טמאים.נוגעת במשקין שנגעו ידיים על טומאה גזרו "נחיל"חכמים התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" "דבש סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת משנהמשמעותה שם

מאוד.ט. סמיך היה מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות וצפחת" ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו
מים. ולהוסיף לזייפו היה אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון זיפים מפרש יוחנן ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה
מפני דעתו, על יותר שנתקבל לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן כרבי הלכה מקום שבכל פי על אף

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת שהרי להלכה, הבדל בזה שאין



סה              
  

ׁשּדרּכֹו את ּבהן: מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְְֳִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכל
אֹותֹו אֹוחזין - ּבּקלח ּבעלה, אֹותֹו אֹוחזין - ּבעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהאחז
צרי ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּקלח;
ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין - יד לֹו היה אם וכן הטמאֹות. ּבׁשאר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלֹומר
ׁשּירצה. מהן זה ּבאי אֹותֹו אֹוחזין - ועלה יד לֹו היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּלֹו.
ּבּטמא אֹוחז אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היתה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו - לאו ואם חּבּור, - עּמֹו עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני
ּכמֹו ּכּלן ואמנן רּכין ּכׁשהן ּבעקציהן ׁשּקצצן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהאגֹוזין

חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּבּדר ׁשחּברן הּבצלים וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחבל,

חּבּור. הּׁשאר אין - ּבּבצלים ּולפּקל ּבאגֹוזים לפרק ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָָהתחיל
הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻאפּלּו

הּכל. לפרק ְְֵֶַַָֹׁשּדעּתֹו
הּוא - מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָקליעה

וכן ּדבר. לכל חּבּור אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָטמא
חּבּור. אינֹו - ּבקיסם אֹו ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָאתרֹוג

דבר ל ׁשאין חּבּור; אינֹו - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעּסה
ּבלבד. מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין את ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמחּבר

והּתמרים הּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהממע
,לפיכ חּבּור. אינן - אחד ּגּוף ועּׂשאן ׁשּקּבצן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּצּמּוקין
זה הרי - מקצתֹו על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּגּול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, הּמׁשקין מקֹום מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָנֹוטל
זה הרי - אֹום ונעּׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהּתמרים

ִחּבּור.
ונ ׁשעטנן מּפניהּזיתים חּבּור, זה הרי - אחד גּוׁש עּׂשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּזה. זה ׁשּיינקּו מנת על אּלא לּמעטן נתנן לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמּתחּלה
הּזיתים והן זיתים, ׁשל אֹום על ׁשּנמצא ׁשרץ ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפיכ
טמא, הּכל - ּבכּׂשעֹורה נגע אפּלּו אחד, ּגּוף ּכּלן ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשּו
- להפכּה ועתיד זיתים ׁשל אֹום לֹו היתה אחד. ּגּוף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּכל
הרּבה, ּגּוׁשים ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הּיתד, את ּבּה ׁשּתקע ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון
חּבּור. אינן - אֹום נעּׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור. ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָאינן

על אף ּבזה, זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד ּכגּוף ואינֹו להתטּמא חּבּור ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּפי
אחרים. אכלים ּטמאת לטּמא לכביצה מצטרף הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹֻ
קדרה ּכמעּׂשה מפרד, הּוא הרי אּלא ּכנסֹו לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואם
אחד. ּגּוׁש ויעּׂשם ׁשּיקּבצם עד מצטרף אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקטנית
ּבאחד הּטמאה אב ונגע זה, ּבצד זה הרּבה גּוׁשים ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

הּׁשני וׁשּבצד ׁשני, ׁשּבצּדֹו והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמהן
רביעי. הּׁשליׁשי וׁשּבצד ְְְְְִִִִִִֶַַׁשליׁשי,

לּה והּׁשי לטמאה ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר
ׁשנּיֹות. וכּלן ראׁשֹון היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלם - ְְְֲִִִִֵֵָָָֻֻאחרֹות
- ּפרׁשה ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהיתה
לּה והּׁשי ׁשליׁשית היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻהיא
ּבין ׁשּפרׁשּו ּבין טהֹורֹות, וכּלן ׁשליׁשית היא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָֻאחרֹות

פרׁשּו. ְֵֶֹׁשּלא
מהן אחת נטמאת ּבזֹו, זֹו נֹוׁשכֹות ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכּכרֹות

[נטמאת מּכאן. אחר ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשרץ
אחר ׁשּפרׁשּו ּפי על אף ׁשנּיֹות, ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻאחת
על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ּבידים מהן אחת נטמאת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּכאן.]

טמאתן. ּבׁשעת אחד גּוף ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּפי

ה'תשע"א כסלו כ"ט שני יום

 
היה1הּנּצֹוק ּכיצד? לטהרה. ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ

הּׁשרץ ּגּבי על ואפּלּו טמא, ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמערה
הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם טהֹור, הּנּצֹוק העּמּוד הרי -ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָ

האויר לֹומר,2מן צרי ואין טהֹור. ׁשּקלט זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מהן ׁשּמערה טהֹורין.3ׁשהּמׁשקין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

לחם מחם אֹו לצֹונן מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
לתֹו צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן; מחם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאֹו
הּמׁשקין ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַמׁשקין
מּמּנּו ׁשּמערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּצֹונן
אמרּו: מה ּומּפני נטמאּו. ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחמת
החּמין ׁשעׁשן מּפני חּבּור? - לחּמין צֹונן מׁשקין 4המערה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

עׁשן ּכתימרֹות העליֹון5עֹולה ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּכלי חׁשּוב.6ּומטּמא הּוא מׁשקין החּמין מן העֹולה ׁשהעׁשן , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

והגיסה טהֹורֹות ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,8ּבקדרה7לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
נגעה ּכאּלּו ידיה נטמאּו - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָטמאה

ׁשּבּקדרה והגיסה9ּבּמׁשקה טמאֹות ידיה היּו אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה מה ּכל נטמא - ידיה והּזיעּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּקדרה

ׁשּבּקדרה. ְְִֵֶַַַָּבּמׁשקין
הּצּפחת11ּדבׁש10נחיל ּודבׁש ׁשּלהן12הּזיפים הּנּצֹוק - ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנו עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים את המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק נקראטהרות אותם, המקבל שבכלי זלים
הטמא."ניצוק". לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו ונפלו העמוד באמצע כלי העליון.הכניס מהכלי יצאו שטרם

.המתנדפים המים אד שהוא החמים, מהמים העולה עשן.הקיטור בחםכעמוד אבל הניצוק, ואת שבתוכו מה וכל
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון אדי את סופג הניצוק אין חם בכף.לתוך ואינהבוחשת שבקדירה חם בתבשיל

ביד. בו טמאים.נוגעת במשקין שנגעו ידיים על טומאה גזרו "נחיל"חכמים התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" "דבש סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת משנהמשמעותה שם

מאוד.ט. סמיך היה מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות וצפחת" ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו
מים. ולהוסיף לזייפו היה אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון זיפים מפרש יוחנן ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה
מפני דעתו, על יותר שנתקבל לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן כרבי הלכה מקום שבכל פי על אף

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת שהרי להלכה, הבדל בזה שאין



סו             
  

ריר להן ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחּבּור,
נמׁשכין הן לפיכ13והרי הּנּצֹוק14ּכדבק. אין - האכלין ּכל , ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

והחלב הּגריסין ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלהן
ּכל ׁשאר וכן ריר. להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמּת
מּצֹונן ערה ּכן אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשקין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַלחם,
לטהרה חּבּור אינֹו מים15הּנּצֹוק ערה ׁשאם ּכיצד? . ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אבן מּכלי ּבהן16טמאים אין17וכּיֹוצא - הּמקוה לתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
הּמים טהרּו לּמקוה הּנּצֹוק קצת מּׁשהּגיע אּלא18אֹומרים: , ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן אחד19הרי מּצד לכּלן ,20הּמקוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו הּקטפרס21ּכמֹו וכן טֹופח22. מׁשקה עליו 23ׁשּיׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבּמדרֹון הּמׁשקין לׁשאר מחּברן אינֹו לטמאה24- 25לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
לטהרה ׁשּבאׁשּברן26ולא הּמׁשקין אבל חּבּור27. ּכּלן - ְְְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּולטהרה. ְְְֳָָָֻלטמאה
קטפרס ׁשהיא וׁשלׁש28ערבה טֹופח, מׁשקה ועליה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבכביצה טמאים אכלין מּזֹו29חתיכֹות למּטה זֹו עליה מּנחין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
מצטרפֹות אינן מצטרפֹות30- אּלּו הרי - ׁשּתים היּו ואם31; . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

עֹומד מׁשקה ּתחּתיהם החרּדל32היה ּכעין אפּלּו הרי33, - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכּלן את מצרף .34זה ְֵֶֶָָֻ

אּלא ּכלל, חּלין מטּמא אינֹו יֹום ׁשּטבּול ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכבר
הּכל35ּפֹוסל ועֹוּׂשה ּתרּומה ּומׁשקה ּתרּומה 36אכלי ְְְְְֵֵֵֶַַָָָֹ

ּפסלן37ׁשליׁשי - קדׁש מׁשקה אֹו קדׁש ּבאכלי נגע אם וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
רביעי. ְֲִִַָָועּׂשאן

ׁשהן ּפי על ואף יֹום ּבטבּול חּבּור ׁשאינם ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ּפסל לא - יֹום טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו, ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל38אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה - ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין 39אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לֹומר, צרי ואין יֹום. טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּכל. מטּמא ׁשהּוא ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאם

טהר ׁשּכבר מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ואינֹו40ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשמׁש הערב אּלא ׁשּיׁש41מחּסר יֹום, ּבטבּול הקּלּו ועֹוד . ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻ

והן הּטמאֹות, ּבכל ּומתטּמאין לאדם מיחדין ׁשהן ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאכלין
ּבזמן והּכּסמת הּׂשעֹורה הן: ואּלּו יֹום. ּבטבּול ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻטהֹורֹות

והחּטה קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ּפי42ׁשאינן על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
והּקצח קלּופה, יֹום,43ׁשאינּה ּבטבּול נפסלין - והּׁשמׁשּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין ׁשהן לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻואין
חּבּור הן הרי - הּטמאה ּבאב חּבּור ׁשהן האכלין יד ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכל

ּבמקצת ּומערה ׁשּנפרס האכל ּכל וכן יֹום. ׁשהּוא44ּבטבּול , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ - הּטמאה ּבאב ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻחּבּור

יֹום ּבטבּול ּבּידים45חּבּור חּבּור הּוא הרי חמר46- זה וגם . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
יֹום מּטבּול ידים .47ּבטמאת ְְְִִַַָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק שהוא ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה בכל נוגע כשאדם
היא טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד נידון ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך ידו את

עצמו. בפני לאוכליןגוש ניצוק יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים מנומק דבש של ניצוק שחיבור מפני
ומכאן סמיכות. ולא קובעים שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם ואין ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים

כאן]. רבינו בדברי דיניה"לפיכך" נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה, ולא לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו ומבאר לטומאה, טומאה.ניצוק מקבל בהמה.שאינו גללי וכלי אדמה מדיןכלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה הטמאים.השקה המים במי המקווה מי העליון.שיגעו השטח כל שם.כגון
טימאו הטמאים המשקין שהרי חיבור, ניצוק אם אפילו מועלת ההשקה אין טומאה המקבלים שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה
הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה המקבלים בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין את ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את

בהשקה. והמים בטבילה הכלי נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה שמי עד שנשפכובמקווה והמים משופע מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים בה.עליו הנוגעת היד את המרטיב משקה ממשקהקצת יותר בהם שיש

המדרון.טופח. שבמקום המשקין נטמאו לא טופח במשקה טומאה נגעה נטהאם לא מקווה במי נגעו המשקהאם ר
להיפך. וכן שבאדמה.טופח מדרון.בבקע מקום על שעונה שהיא או משופעים, בהןששוליה יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן בזו זו כשנוגעות והמדובר שמטמאיםכביצה, משקין כל כדין העריבה, את ויטמאו יחזרו והם המשקין לטמא
הכלים. את ואפילו שהם בכל בכביצהאחרים נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין החתיכות שתי שבין המשקין שטיפת מפני

בכביצה נוגעת אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות בשלוש אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים אוכלין
קטפרס. שהן מפני מתחברות, אינן והטיפות והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה שטוחוכן מקום הם העריבה ששולי כגון

החתיכות. כל תחת עומד המשקה כך ומתוך כביצה.ישר, הן ביחד וכולן כחרדל קטנות הן הבצק המשקהחתיכות
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את מטמא וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים כל את כבר,מצרף נתבאר

בנגיעתו. אחרים פוסל אינו שנפסל המשקין.שדבר את שנגעאפילו שני שאפילו ה) הלכה ז פרק (שם שאמרנו ומה
התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני, ונעשה בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון (פירוש, תחילה נעשו במשקין

אחריה. לבאות הקדמה משמשת זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש, את טבל.ולא שלא אחר טמא אדם
.י"א והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות ראה חכמים. טבילה.גזירת ידי ויטהרעל השמש שקיעת

לגופה.מאליו. וצמודה דקה שחור.שקליפתה כמון באבמין ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
א).הטומאה. הלכה ח פרק לקמן (ראה טומאות. בשאר חיבור אתוהוא לפסול שווים יום וטבול שידיים פי, על אף

חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא מטבולהתרומה בידיים אחר חומר נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין של משקין מטמא אינו יום טבול יום;

             
  

 
ודעּתֹו ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות והיּו ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָחּלֹות

לא ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹלהפריׁשן,
אּלא ּפסל לא - מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע ּפניה, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרמּו
ּכקּבה, ונעּׂשּו ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה. ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהחּלה
וארז חדׁש ויין ראׁשֹונה, רתיחה ׁשהרּתיחּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָֹוהּגריסין
ּפסל ולא חּבּור, אינֹו - ּברתיחה יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהרּתיחּו,
ּבין קּלֹות ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלא
ואין ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל חּבּור. הּכל - ְְֲֲִֵֶַַָָָֹחמּורֹות
וקרמּו ונׁשכּו חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּדעּתֹו
ּורתיחת ּכקּבה, מחלחלת ׁשאינּה הּמים ּורתיחת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻּבּתּנּור,
ּבין יׁשן ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגריסין
ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָחדׁש,

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר ְְִַַָָֻצרי
ּכמֹו הּכּכר ּבאמצע ונמצא אפּיה ּבׁשעת ׁשּיצא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצק

אפּיה, ּבעת ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמסמר
טבּול ונגע מּכאצּבע ּפחּותים היּו אם חרחּור, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּוא
קטן מלח ּבגרּגר נגע אם וכן הּכּכר. ּכל ּפסל - ּבהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיֹום
הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשּבּכּכר
יתר וחרחּור ּגדֹול מלח וגרּגר ּתּורמֹוס אֹו ׁשּבּכּכר צרֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאבל
ואין טהֹור, הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע

יֹום. ּבטבּול לֹומר ְִִַָצרי
.חּבּור אינֹו זה הרי - קּים וחציּה חציּה ׁשּנחר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָרקיק

אפּלּו לזה, זה חּבּור אינן - קּימין והּצדדין האמצע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחר
קדׁש ּבּׂשר יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻּבאב
החתיכֹות - ּבּקיפה יֹום טבּול ונגע הּמרק עליו ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּקרם
חּבּור. עּמּה העֹולין וכל החתיכה - ּבחתיכה נגע ְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָֻמּתרֹות.
על ׁשּצף ׁשמן ּפרּוסֹות. ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות ּבתבׁשיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

י הּׁשמן.ּגּבי אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ין ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
טבּול ונגע ּגּביו, על נתּונה טרּופה ּוביצה ּתרּומה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָירק

ּכמין היתה ואם ׁשּכנגּדֹו. קלח אּלא ּפסל לא - ּבּביצה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום
חּבּור. אינֹו - ִֵַּכֹובע

טבּול ּבֹו ונגע אלּפס ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָחּוט
אינֹו - ולחּוץ הּׂשפה מן חּבּור, - ולפנים הּׂשפה מן ְְְִִִִִֵַַַָָָָיֹום:

הּקדרה. ּׂשפת על ׁשּקרמּו ּבקטנּיֹות וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָחּבּור.
יֹום טבּול וסתם מּצּדיה, ּבין מּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחבית

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו ְְְִֶֶַָָָֻהּנקב
זה מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָהמערה

ּבאחד ׁשּנתערבה טמאה ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ּבֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנגע
ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָּומאה

ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה הּבֹור את ּתֹורם ׁשהיה יֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָטבּול
הּׂשפה מן ׁשּבּבֹור: ּבּיין ונגע יין ׁשל ּבּבֹור וׁשקעה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָּתרּומה
היה ואם חּבּור. - ולפנים הּׂשפה מן חּבּור, אינֹו - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָולחּוץ
ּכּלֹו - ּכר מאה ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי היה אפּלּו ּפיטס, ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻהּבֹור
ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל - הּיין ּבמקצת נגע ואם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחּבּור,

הּכלי. ְְְִֶַַַׁשּבקרקע
ׁשּנגע והּגחלים והּקטרת והּלבֹונה מנחֹות ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּסלת

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלֹו. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻטבּול
ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ּבּמחּתה ׁשחֹותה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּגחלים
ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל להיכל; נכנס ּבּה -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב, לׁשל ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן אין -ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין ׁשל רקיק אֹו חּלין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּפה

הּׁשמן אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ּפסל. הּׁשמן ּבֹו ׁשהל מקֹום ּכל - חּבץ ואם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבלבד.

טבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְֶַַָָָֹיֹום

ׁשּנגע חּלין ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְִֶַָָָָֻטבּול

יֹום טבּול ׁשּנגע ּתרּומה ׁשל והּׁשמן חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמקּפה
מרּבה הּׁשּום היה אם מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבמקצתן
אבל ּבקערה; גּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין -ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ונגע ּבמדֹוכה מפּזר היה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֻאם
ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. רֹוצה ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּגעֹו,
ּבמׁשקין ׁשּלא ּדכן אם ּבׁשמן, הּׁשּום ּכגֹון ּבמׁשקין, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלדּוכן
ּפסל לא - ּבהן ונגע ּבקערה, ּגּוׁש ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוקּבצן,
נטמא ׁשאם ּדבלה, ׁשל ּכעּגּול הם ׁשהרי מּגעֹו; מקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכּלֹו. נטמא לא - ְְִִָָֹֻמקצתֹו
וכן ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָעּסה

אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומה ׁשם ׁשּקרא זההּקּׁשּות הרי - ּבדרֹומּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
החּלה. נפסלה - העּסה ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָחּבּור,

חּבּור. אינֹו - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה חּלתּה ְְְְִִִֵַָָָָָָָנּטלה
- ּתרּומה ׁשל ּבּׂשאֹור ׁשּנתחּמצה אֹו ׁשּנּדּמעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעּסה

יֹום. ּבטבּול נפסלת ְְִִֵֶֶָאינּה
ּבּה ונגע ּפרֹות ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין ׁשהכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻעּסה

ּבלבד. מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום ְְְִֶַַַָָָֹטבּול
ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעּׂשר

מּפני ּבטהרה. מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמסאבֹות
אינם מסאבֹות וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּמעּׂשר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, - ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין; את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻֻּפֹוסלין
לּה וקֹוצה העּסה את לׁשה - יֹום טבּולת ׁשהיא האּׁשה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכן
העּסה ׁשאר עם ונֹותנּתֹו ּבּכלים, ּומּניחּתה ּומפריׁשּתּה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָחּלה
ּכ ואחר הּמּקף, מן לתרם ּכדי הּכל על ּומּקפת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻּכאחת
ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא חּלה. זֹו הרי ואֹומרת: ׁשם לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקֹוראה
לׁשה אם עֹוּׂשה היא וכ ּתפסלּנה. ׁשּלא ּבּה, ּתּגע ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלא

יֹום. טבּולת ׁשהיא ְֲִֵֶַַָּבערבה
ׁשּלא מעּׂשר מחבית ׁשּמלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלגין

ּׁשּבחבית מה על מעּׂשר ּתרּומת זֹו הרי ואמר: ּתרּומתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנּטלה
נעּׂשית ׁשאינּה לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - ׁשּתחׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
יעריב ׁשּתחׁש ואחר ּתנאֹו, ּכפי ׁשּתחׁש עד מעּׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתרּומת
- ׁשּתחׁש קדם החבית נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמׁשֹו

ּבטבלּה. החבית - הּלגין נׁשּבר ּבטבלֹו; ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּלגין
ּבבית עֹוּׂשה - נּדה ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻטבּול

מּזב חּוץ ּבטהרֹות. עֹוּׂשין - ׁשּטבלּו הּטמאים ׁשאר וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבד.
ּבבית יעּׂשּו לא - ׁשּטבלּו ּפי על ׁשאף ׁשּלהן, ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזבה
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סז              
  

 
ודעּתֹו ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות והיּו ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָחּלֹות

לא ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹלהפריׁשן,
אּלא ּפסל לא - מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע ּפניה, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרמּו
ּכקּבה, ונעּׂשּו ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה. ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהחּלה
וארז חדׁש ויין ראׁשֹונה, רתיחה ׁשהרּתיחּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָֹוהּגריסין
ּפסל ולא חּבּור, אינֹו - ּברתיחה יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהרּתיחּו,
ּבין קּלֹות ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלא
ואין ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל חּבּור. הּכל - ְְֲֲִֵֶַַָָָֹחמּורֹות
וקרמּו ונׁשכּו חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּדעּתֹו
ּורתיחת ּכקּבה, מחלחלת ׁשאינּה הּמים ּורתיחת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻּבּתּנּור,
ּבין יׁשן ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגריסין
ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָחדׁש,

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר ְְִַַָָֻצרי
ּכמֹו הּכּכר ּבאמצע ונמצא אפּיה ּבׁשעת ׁשּיצא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצק

אפּיה, ּבעת ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמסמר
טבּול ונגע מּכאצּבע ּפחּותים היּו אם חרחּור, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּוא
קטן מלח ּבגרּגר נגע אם וכן הּכּכר. ּכל ּפסל - ּבהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיֹום
הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשּבּכּכר
יתר וחרחּור ּגדֹול מלח וגרּגר ּתּורמֹוס אֹו ׁשּבּכּכר צרֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאבל
ואין טהֹור, הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע

יֹום. ּבטבּול לֹומר ְִִַָצרי
.חּבּור אינֹו זה הרי - קּים וחציּה חציּה ׁשּנחר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָרקיק

אפּלּו לזה, זה חּבּור אינן - קּימין והּצדדין האמצע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחר
קדׁש ּבּׂשר יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻּבאב
החתיכֹות - ּבּקיפה יֹום טבּול ונגע הּמרק עליו ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּקרם
חּבּור. עּמּה העֹולין וכל החתיכה - ּבחתיכה נגע ְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָֻמּתרֹות.
על ׁשּצף ׁשמן ּפרּוסֹות. ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות ּבתבׁשיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

י הּׁשמן.ּגּבי אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ין ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
טבּול ונגע ּגּביו, על נתּונה טרּופה ּוביצה ּתרּומה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָירק

ּכמין היתה ואם ׁשּכנגּדֹו. קלח אּלא ּפסל לא - ּבּביצה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום
חּבּור. אינֹו - ִֵַּכֹובע

טבּול ּבֹו ונגע אלּפס ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָחּוט
אינֹו - ולחּוץ הּׂשפה מן חּבּור, - ולפנים הּׂשפה מן ְְְִִִִִֵַַַָָָָיֹום:

הּקדרה. ּׂשפת על ׁשּקרמּו ּבקטנּיֹות וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָחּבּור.
יֹום טבּול וסתם מּצּדיה, ּבין מּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחבית

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו ְְְִֶֶַָָָֻהּנקב
זה מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָהמערה

ּבאחד ׁשּנתערבה טמאה ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ּבֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנגע
ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָּומאה

ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה הּבֹור את ּתֹורם ׁשהיה יֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָטבּול
הּׂשפה מן ׁשּבּבֹור: ּבּיין ונגע יין ׁשל ּבּבֹור וׁשקעה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָּתרּומה
היה ואם חּבּור. - ולפנים הּׂשפה מן חּבּור, אינֹו - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָולחּוץ
ּכּלֹו - ּכר מאה ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי היה אפּלּו ּפיטס, ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻהּבֹור
ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל - הּיין ּבמקצת נגע ואם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחּבּור,

הּכלי. ְְְִֶַַַׁשּבקרקע
ׁשּנגע והּגחלים והּקטרת והּלבֹונה מנחֹות ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּסלת

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלֹו. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻטבּול
ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ּבּמחּתה ׁשחֹותה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּגחלים
ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל להיכל; נכנס ּבּה -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב, לׁשל ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן אין -ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין ׁשל רקיק אֹו חּלין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּפה

הּׁשמן אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ּפסל. הּׁשמן ּבֹו ׁשהל מקֹום ּכל - חּבץ ואם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבלבד.

טבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְֶַַָָָֹיֹום

ׁשּנגע חּלין ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְִֶַָָָָֻטבּול

יֹום טבּול ׁשּנגע ּתרּומה ׁשל והּׁשמן חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמקּפה
מרּבה הּׁשּום היה אם מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבמקצתן
אבל ּבקערה; גּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין -ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ונגע ּבמדֹוכה מפּזר היה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֻאם
ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. רֹוצה ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּגעֹו,
ּבמׁשקין ׁשּלא ּדכן אם ּבׁשמן, הּׁשּום ּכגֹון ּבמׁשקין, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלדּוכן
ּפסל לא - ּבהן ונגע ּבקערה, ּגּוׁש ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוקּבצן,
נטמא ׁשאם ּדבלה, ׁשל ּכעּגּול הם ׁשהרי מּגעֹו; מקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכּלֹו. נטמא לא - ְְִִָָֹֻמקצתֹו
וכן ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָעּסה

אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומה ׁשם ׁשּקרא זההּקּׁשּות הרי - ּבדרֹומּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
החּלה. נפסלה - העּסה ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָחּבּור,

חּבּור. אינֹו - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה חּלתּה ְְְְִִִֵַָָָָָָָנּטלה
- ּתרּומה ׁשל ּבּׂשאֹור ׁשּנתחּמצה אֹו ׁשּנּדּמעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעּסה

יֹום. ּבטבּול נפסלת ְְִִֵֶֶָאינּה
ּבּה ונגע ּפרֹות ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין ׁשהכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻעּסה

ּבלבד. מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום ְְְִֶַַַָָָֹטבּול
ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעּׂשר

מּפני ּבטהרה. מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמסאבֹות
אינם מסאבֹות וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּמעּׂשר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, - ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין; את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻֻּפֹוסלין
לּה וקֹוצה העּסה את לׁשה - יֹום טבּולת ׁשהיא האּׁשה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכן
העּסה ׁשאר עם ונֹותנּתֹו ּבּכלים, ּומּניחּתה ּומפריׁשּתּה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָחּלה
ּכ ואחר הּמּקף, מן לתרם ּכדי הּכל על ּומּקפת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻּכאחת
ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא חּלה. זֹו הרי ואֹומרת: ׁשם לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקֹוראה
לׁשה אם עֹוּׂשה היא וכ ּתפסלּנה. ׁשּלא ּבּה, ּתּגע ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלא

יֹום. טבּולת ׁשהיא ְֲִֵֶַַָּבערבה
ׁשּלא מעּׂשר מחבית ׁשּמלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלגין

ּׁשּבחבית מה על מעּׂשר ּתרּומת זֹו הרי ואמר: ּתרּומתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנּטלה
נעּׂשית ׁשאינּה לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - ׁשּתחׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
יעריב ׁשּתחׁש ואחר ּתנאֹו, ּכפי ׁשּתחׁש עד מעּׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתרּומת
- ׁשּתחׁש קדם החבית נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמׁשֹו

ּבטבלּה. החבית - הּלגין נׁשּבר ּבטבלֹו; ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּלגין
ּבבית עֹוּׂשה - נּדה ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻטבּול

מּזב חּוץ ּבטהרֹות. עֹוּׂשין - ׁשּטבלּו הּטמאים ׁשאר וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבד.
ּבבית יעּׂשּו לא - ׁשּטבלּו ּפי על ׁשאף ׁשּלהן, ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזבה
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סח             
  

טמאים ונמצאּו יראּו ׁשּמא ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּבד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל, את סֹותרין ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַֹלמפרע;

 
ּכ ואחר קרׁשּו ּכ ואחר ׁשּנטמאּו הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ּכמׁשקין ׁשהן מּפני לעֹולם, לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו. אחר ׁשּקפאּו ּפי על ְְְְִִֶֶַַַַָואף

,ּכאכלין הן הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
- מׁשקה אֹו ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם מחׁשבה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּוצריכין
והן ּכמׁשקין הן הרי - טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנעּׂשּו
וקרׁשּו ּכן אחר וקפאּו מׁשקין ּכׁשהן נטמאּו לטמאה. ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתחּלה
נטמאּו טמאין. מּמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ׁשנּיים, הן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מכּון ּכביצה היּו אם מׁשקין: ונעּׂשּו ונּמֹוחּו קפּויים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשהן
הּמׁשקין - מּכביצה יֹותר היּו טהֹורין; הּמׁשקין הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
אכל ּבכּביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
הּמׁשקין ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו
מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - ּכביצה היּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהכׁשרּו:
ׁשהּמׁשקה הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,
וענבים זיתים אֹותן היּו אחר. גּוף הּוא ּוכאּלּו ּבאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכמפקד
ׁשּכיון טמאין; מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - מּכביצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיתר
הּמׁשקין. ּכל וטּמאה מּכביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאת

הּסֹוחט היה ּגרּגרואם סחט אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וזבה זב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
טמא; הּמׁשקה - ּבּמׁשקה נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻאחד
ׁשהּזב הּזב, ּבמּׂשא נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמאין, - מׁשקין אֹו אכלין ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנּׂשא
טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; החלב - העז את ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחלב

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת ְְִִֵַַָָָָהראׁשֹונה
חּוץ עליהם ויצאּו חּלין ׁשל ּכבׁשין ׁשּמלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻקדרה

לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון אֹו הּטמאה אב ונגע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלּקדרה,
טמא הּוא - ּכביצה ּבעלה ׁשּיׁש ּפי על אף הּנגּוב, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמקֹום
ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא - לּקדרה חזר טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּכל
ּבֹו והיה לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה נגע הּכבׁשין. וכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּקדרה
מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל - ּכביצה ּבעלה יׁש אם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשקה,
ׁשּבּקדרה, הּמׁשקין ּכל מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמׁשקה
ּתרּומה ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה היתה הּקדרה. את ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּומטּמא
הּקדרה מן ספק ידֹו, על מׁשקין וראה יֹום טבּול אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָונער
טהֹורה. והּקדרה ּפסּול הּירק - ּבידֹו נגע ׁשהּקלח ספק ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנּתזּו

יחידי גרּגר מּמּנּו ונפל מכׁשרים ענבים אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא
טהֹור; הּגת - עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻלּגת:
ּבֹו וכּיֹוצא ּבעביט מּוכנים ענבים והיּו עקצֹו, נּטל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻואם
ּבטּפת הּגת נטמא - מהן הּיֹוצא ּבּמׁשקה רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלדרכן,
ענבים מּמּנּו נפלּו העקץ. ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשקה
הּמׁשקין הרי - מכּון ּכביצה היּו אם מפנה: ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּודרכן
- מּכביצה יתר היּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹוצאין
נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; מהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּיֹוצא

אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאת ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבכּביצה,
והׁשליכֹו ּומחּבר מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש

טהֹור, הּתּנּור - מכּון ּכביצה היה אם והּסק: ּתּנּור ְְְְִֵַַַַָָָָָֻֻלתֹו
טהֹור, מהן הּיֹוצא והּמׁשקה ּכלים, מטּמאין האכלין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין
הּתּנּור; נטמא - מּכביצה יתר הּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמֹו
הּתּנּור. את וטּמאה ּבכּביצה, נטמאת אחת טּפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכׁשּיצאה
אפּלּו ּגּוׁש, ואינן ּפרּורין הּטמאין הּזיתים היּו אם ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָלפיכ

טהֹור. הּתּנּור - מאה ֵֵַַָָהן
הּתּנּור - והּסיקן טמאין מׁשקין בהם ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּנפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹור,
ואין טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהן
ולא ּבהם. הּבלּועין הּמׁשקין מן מתטּמאין ׁשעליהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקם ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות. ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקם

הּתּנּור. את מטּמאין ׁשעליהם הּמׁשקין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצאּו
מקֹום אּלא טמא אין - זיתים ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

ׁשּנטמא ׁשּכיון טמא; הּכל - מהּל מׁשקה היה אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּגעֹו.
הּזיתים. ּכל את מטּמא והּׁשמן ּכּלֹו, נטמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקצת
מן יׁשאלּו - הּזיתים מן למעלה העלין ּגּבי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנמצא
ׁשל אֹום על נמצא נאמנין. - נגענּו לא אמרּו: אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבּדדין.
זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל נטמא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזיתים
ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּורין
ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבהן, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכביצה
אף מּלמּטה, והּמׁשקה ּפרּורין ּגּבי על ּפרּורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּזיתים.
מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין - ּבכביצה ׁשּנגע ּפי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל

אׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לגת ידיו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעם
ׁשּמפסיקין מּפני טהֹורה, ּכּלּה והּגת טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכל
הּגת. ׁשאר ּובין ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאׁשּכֹולֹות

טמאין עליהן והלכּו ּבטהרה ׁשּנעּׂשּו והּזּגים ְְְְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגפת
ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי - מׁשקין מהן יצאּו ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
מהן ויצאּו ּבטמאה מּתחּלה נעּׂשּו ואם ּבטהרה. ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָֻנעּׂשּו

טמאין. - ְְִִֵַמׁשקין
,הּבד ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין ׁשּנכנסין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדדין

הרי - ּבארץ רגליהן את ׁשּינּגבּו ּכדי לזיתים מׁשקין ּבין יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
טהֹור - ּבידיו ׁשּלא טמאים ּבמׁשקין ׁשהּנֹוגע טהֹורין; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּזיתים
הּגּמֹות ּובתֹו ּגּמֹות ּבהן ׁשהיּו הּקדׁש ּכּכרֹות לקדׁש. ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻֻואפּלּו
ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת הּׁשרץ ונגע קדׁש, ׁשל מׁשקין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיּו
לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ּבׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ְְְְְֲִִִִִִִִֵָָָָָֻֻּבׁשנּיה
ּכמׁשקין ּכּלן הן הרי הּקדׁש וחּבת ׁשּבּגּמֹות הּמׁשקה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻֻמּפני
הּכּכר הרי - ּתרּומה ּכּכרֹות היּו אם אבל ּבהן. מֹונין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאין
היה ואם טהֹור. והלאה ּומּׁשליׁשית ּפסּולה, ּבלבד ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָהּׁשליׁשית
וכּלן טמאֹות. הּכל ּבתרּומה אף - הּכּכרֹות ּכל על טֹופח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻמׁשקה
ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ ּבּה ׁשּנגע הראׁשֹונה מן חּוץ ְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשנּיֹות,

אחר ּכלי ּכמֹו הּוא והרי החבית ּבעבי הּנעּׂשה ְְְֲֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאבעּבּוע
אחר נקב ונּקב החבית לאויר האבעּבּוע נּקב אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבצּדּה,
והחיצֹון מּלמּטה הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
נגע אם מׁשקין, מלאים והחבית האבעּבּוע והיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמלמעלה,
הּמׁשקין ּכל נטמאּו - ׁשּבאבעּבּועֹות ּבּמׁשקה הּטמאה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֻאב

ּבאהלׁשּב ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה חבית. ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֻ
הּוא ׁשהרי זה, ׁשּבאבעּבּוע הּנקב מּפני נטמאת - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמת
ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב היה אם וכן לאוירּה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמפּלׁש
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ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו הרי - מּלמּטה והחיצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמלמעלה
נטמאּו לא - ּבאבעּבּוע הּטמאה אב נגע אם אבל ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹֻּפתיל;

מהן. ּכמבּדלין והּנם ׁשּבחבית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻמׁשקין

ה'תשע"א כסלו ל' שלישי יום

 
ּבארנּו אֹו1ּכבר ׁשּמתטּמאין הן ּבלבד מׁשקין ׁשהּׁשבעה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ולא מתטּמאין ואינם ּפרֹות מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין,
ּתֹולדֹותיהם - ׁשּמנינּו מׁשקין וׁשבעה ּבהם2מכׁשירין. .3ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החטם ּומן האזן ּומן העין מן הּיֹוצא הם הּמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּתֹולדֹות
ּכל קטּנים. ּבין ּגדֹולים ּבין אדם, ּבני רגלי ּומי הּפה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומן
ׁשל לדעּתֹו ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין - האדם מן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
והּמלח ּבהמה רגלי מי אבל לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּיצאּו ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם

מכׁשירין.4ׁשּנמחת ולא מתטּמאין לא ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ
הּׁשֹותת הּדם הּוא הּמׁשקין מן הּמנּוי ּבׁשעת5הּדם ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ּדם6ׁשחיטה אבל הּטהֹורין; והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
מכׁשיר7הּקּלּוח אינֹו לדם8- דֹומה הּוא והרי הן חּיים ׁשעדין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

ונתקּנח האכלין על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקזה. לדם אֹו ְְְְֳִִִֵַַַַַַַַָָָָָָמּכה
סימן ּבין ספק10לסימן9הּדם זה הרי עליו,11- ּתֹולין לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּׂשֹורפין ולא אֹוכלין אדם12לא ׁשל הּקזה ּדם הּדם: ּתֹולדֹות . ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ
לׁשתּיה ואינֹו13ׁשהֹוציאֹו טהֹור - לרפּואה הֹוציאֹו אם אבל . ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָ

הּטמאין ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן ,14מכׁשיר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
והאבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם הרעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּדם
אּלא מכׁשירין, ולא מתטּמאין אינן אּלּו ּכל - הּבּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹותמצית

ּכבּׂשרֹו - הּׁשרץ ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן ואינֹו15הרי מטּמא , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא לנּו ואין .16מכׁשיר. ְְִֵֵַַָ

החלב צרי17מי ׁשאינֹו האדם וחלב ּכחלב. הן הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
חלב לפיכ מתטּמא. ולא מכׁשיר לא מׁשקה, אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלֹו

מׁשקה18הּזכר ׁשּלא19אינֹו ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמתעּסק ׁשחלבֹו אֹו מאליו מהּדד ׁשּזב ּכגֹון אבל20לרצֹון, . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹחלב
לתינֹוק ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומתטּמא .21מׁשקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

הּטמאין מאֹותן ׁשּיֹוצאין הּמׁשקין22הּמׁשקין 23ׁשאֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וההכׁשר ׁשהּטמאה הכׁשר, ּבלא מטּמאים - טמאה ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻאבֹות
רגליו, ּומימי זרעֹו וׁשכבת הּזב זֹוב הן: ואּלּו ּכאחת. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבאין

הּנּדה ודם הּמת, מן ּדם וכן24ּורביעית מּגפתֹו25. ׁשל26ּדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינים ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב וחבריו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָזב

טמאין27הּמים ּכמׁשקין מטּמאין - מהן 28הּיֹוצאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ
ּכּונה29ׁשּמטּמאין לרצֹון30ּבלא מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. מּדּדיה31וׁשּלא חלב ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הּתּנּור ּׁשּבתֹוכֹו.32לאויר מה וכל הּתּנּור נטמא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָ

אינם יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכבר
אינֹו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָטמאים.
ׁשאינן הּטהֹורין הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין
והרעי הּסרּוחה והּלחה מּבן33הּזעה הּיֹוצאין והּמׁשקין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חדׁשים טבריה34ׁשמֹונה מי והּׁשֹותה על35, אף ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ולא מׁשקה, חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - נקּיים ׁשּיֹוצאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹּפי

מכׁשירין.36מתטּמאין ולא ְְְְִִִִַַֹ
מׁשקין ׁשאר ּכׁשהיּו,37הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבּגּוף טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר מים38ׁשאין ׁשתה ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין

[אֹו39ּביציאתן הקיאן, ּכ ואחר וטבל טמאים מים ׁשתה . ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.אלו מהלכות ב הלכה א הן.בפרק מה תולדות יבואר הבאות האבות.בהלכות - המשקין לדין שווה נמסדינם
נוזל. לאט.ונעשה לאט שנינו:זב י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם תולדות בין שחיטה דם מנו שם במכשירין

אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים ודם כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם המתפרץ"מניין
בכוח. הפצע ממן שאינו הקילוח לדם פרט - ישתה" חללים א)."ודם לו, (חולין סימניכשיר שני הם והקנה הוושט

בבהמה. שניהם רוב לשחוט וצריך אוכלין.שחיטה על נפל השני חיתוך לפני שיצא והדם אחד סימן איבעייאחתך
לא. או האוכלין הוכשרו אם השחיטהשם גמר אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת לפני בנתקנח ודווקא
שם. הגמרא מסקנת הדם. משקה.באותו אותו עושה מחשבתו לגוי, או נמסרולבהמה, אלה דינים כל מכשיר. אינו

איש. מפי איש במשנתנו).בכעדשה.בקבלה (הרא"ש מכשיר ואינו שמטמא לו, החלבדומה מן הנפרד נוזל
גבינה. לעשות אותו מסופרכשמקפיאים ב נג, שבת במסכת הזכר. מדדי חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה אותו.על שותה אדם חליבה.אין כוונת ללא הבהמה בדדי עקיבאמטפל רבי שאל במשנה
היוצא שדם יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים? גם שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה חלב הלא
חלב ונעשה נעכר דם שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה

זה]. פירוש דוחה כאן לקמן.והר"ש שיפורטו הטמאים האלה.מן הטומאהשהמשקין אבות הם כאן המנויים כל
וכלים. אדם גם הטומאה.ומטמאים וולדות הם ואילך, מכאן המנויים אלה בהלכהפצעו.כל למעלה המבוארים

המשקיןב. [כל הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת הטמאים המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
יצאו. שממנה הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא ונמשכתהמפורטים חדשה בבא מתחילה כאן ומטמאין. להיות: צריך

הטומאה. וולדות ובין הטומאה אבות בין למעלה המפורטים המשקין ושלאלכל כוונתם בלי הטהרות על שנפלו פי על אף
ונטמאו. הוכשרו - הבעלים של חרס.מעצמו.לרצונם כזהצואה.של נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד

קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על כשהםאף יוצאים ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו בטומאה.זכים נגעו למים.אם חוץ המכשירים המשקין בגוףששת בטלים אינם משקין שאר
טומאתם. בטלה בולא במגעו שנטמאו "מפני הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא וכןבדפוס יציאתן"



סט              
  

ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו הרי - מּלמּטה והחיצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמלמעלה
נטמאּו לא - ּבאבעּבּוע הּטמאה אב נגע אם אבל ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹֻּפתיל;

מהן. ּכמבּדלין והּנם ׁשּבחבית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻמׁשקין

ה'תשע"א כסלו ל' שלישי יום

 
ּבארנּו אֹו1ּכבר ׁשּמתטּמאין הן ּבלבד מׁשקין ׁשהּׁשבעה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ולא מתטּמאין ואינם ּפרֹות מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין,
ּתֹולדֹותיהם - ׁשּמנינּו מׁשקין וׁשבעה ּבהם2מכׁשירין. .3ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החטם ּומן האזן ּומן העין מן הּיֹוצא הם הּמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּתֹולדֹות
ּכל קטּנים. ּבין ּגדֹולים ּבין אדם, ּבני רגלי ּומי הּפה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומן
ׁשל לדעּתֹו ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין - האדם מן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
והּמלח ּבהמה רגלי מי אבל לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּיצאּו ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם

מכׁשירין.4ׁשּנמחת ולא מתטּמאין לא ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ
הּׁשֹותת הּדם הּוא הּמׁשקין מן הּמנּוי ּבׁשעת5הּדם ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ּדם6ׁשחיטה אבל הּטהֹורין; והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
מכׁשיר7הּקּלּוח אינֹו לדם8- דֹומה הּוא והרי הן חּיים ׁשעדין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

ונתקּנח האכלין על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקזה. לדם אֹו ְְְְֳִִִֵַַַַַַַַָָָָָָמּכה
סימן ּבין ספק10לסימן9הּדם זה הרי עליו,11- ּתֹולין לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּׂשֹורפין ולא אֹוכלין אדם12לא ׁשל הּקזה ּדם הּדם: ּתֹולדֹות . ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ
לׁשתּיה ואינֹו13ׁשהֹוציאֹו טהֹור - לרפּואה הֹוציאֹו אם אבל . ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָ

הּטמאין ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן ,14מכׁשיר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
והאבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם הרעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּדם
אּלא מכׁשירין, ולא מתטּמאין אינן אּלּו ּכל - הּבּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹותמצית

ּכבּׂשרֹו - הּׁשרץ ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן ואינֹו15הרי מטּמא , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא לנּו ואין .16מכׁשיר. ְְִֵֵַַָ

החלב צרי17מי ׁשאינֹו האדם וחלב ּכחלב. הן הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
חלב לפיכ מתטּמא. ולא מכׁשיר לא מׁשקה, אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלֹו

מׁשקה18הּזכר ׁשּלא19אינֹו ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמתעּסק ׁשחלבֹו אֹו מאליו מהּדד ׁשּזב ּכגֹון אבל20לרצֹון, . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹחלב
לתינֹוק ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומתטּמא .21מׁשקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

הּטמאין מאֹותן ׁשּיֹוצאין הּמׁשקין22הּמׁשקין 23ׁשאֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וההכׁשר ׁשהּטמאה הכׁשר, ּבלא מטּמאים - טמאה ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻאבֹות
רגליו, ּומימי זרעֹו וׁשכבת הּזב זֹוב הן: ואּלּו ּכאחת. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבאין

הּנּדה ודם הּמת, מן ּדם וכן24ּורביעית מּגפתֹו25. ׁשל26ּדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינים ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב וחבריו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָזב

טמאין27הּמים ּכמׁשקין מטּמאין - מהן 28הּיֹוצאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ
ּכּונה29ׁשּמטּמאין לרצֹון30ּבלא מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. מּדּדיה31וׁשּלא חלב ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הּתּנּור ּׁשּבתֹוכֹו.32לאויר מה וכל הּתּנּור נטמא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָ

אינם יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכבר
אינֹו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָטמאים.
ׁשאינן הּטהֹורין הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין
והרעי הּסרּוחה והּלחה מּבן33הּזעה הּיֹוצאין והּמׁשקין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חדׁשים טבריה34ׁשמֹונה מי והּׁשֹותה על35, אף ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ולא מׁשקה, חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - נקּיים ׁשּיֹוצאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹּפי

מכׁשירין.36מתטּמאין ולא ְְְְִִִִַַֹ
מׁשקין ׁשאר ּכׁשהיּו,37הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבּגּוף טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר מים38ׁשאין ׁשתה ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין

[אֹו39ּביציאתן הקיאן, ּכ ואחר וטבל טמאים מים ׁשתה . ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
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.אלו מהלכות ב הלכה א הן.בפרק מה תולדות יבואר הבאות האבות.בהלכות - המשקין לדין שווה נמסדינם
נוזל. לאט.ונעשה לאט שנינו:זב י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם תולדות בין שחיטה דם מנו שם במכשירין

אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים ודם כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם המתפרץ"מניין
בכוח. הפצע ממן שאינו הקילוח לדם פרט - ישתה" חללים א)."ודם לו, (חולין סימניכשיר שני הם והקנה הוושט

בבהמה. שניהם רוב לשחוט וצריך אוכלין.שחיטה על נפל השני חיתוך לפני שיצא והדם אחד סימן איבעייאחתך
לא. או האוכלין הוכשרו אם השחיטהשם גמר אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת לפני בנתקנח ודווקא
שם. הגמרא מסקנת הדם. משקה.באותו אותו עושה מחשבתו לגוי, או נמסרולבהמה, אלה דינים כל מכשיר. אינו

איש. מפי איש במשנתנו).בכעדשה.בקבלה (הרא"ש מכשיר ואינו שמטמא לו, החלבדומה מן הנפרד נוזל
גבינה. לעשות אותו מסופרכשמקפיאים ב נג, שבת במסכת הזכר. מדדי חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה אותו.על שותה אדם חליבה.אין כוונת ללא הבהמה בדדי עקיבאמטפל רבי שאל במשנה
היוצא שדם יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים? גם שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה חלב הלא
חלב ונעשה נעכר דם שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה

זה]. פירוש דוחה כאן לקמן.והר"ש שיפורטו הטמאים האלה.מן הטומאהשהמשקין אבות הם כאן המנויים כל
וכלים. אדם גם הטומאה.ומטמאים וולדות הם ואילך, מכאן המנויים אלה בהלכהפצעו.כל למעלה המבוארים

המשקיןב. [כל הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת הטמאים המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
יצאו. שממנה הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא ונמשכתהמפורטים חדשה בבא מתחילה כאן ומטמאין. להיות: צריך

הטומאה. וולדות ובין הטומאה אבות בין למעלה המפורטים המשקין ושלאלכל כוונתם בלי הטהרות על שנפלו פי על אף
ונטמאו. הוכשרו - הבעלים של חרס.מעצמו.לרצונם כזהצואה.של נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד

קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על כשהםאף יוצאים ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו בטומאה.זכים נגעו למים.אם חוץ המכשירים המשקין בגוףששת בטלים אינם משקין שאר
טומאתם. בטלה בולא במגעו שנטמאו "מפני הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא וכןבדפוס יציאתן"



ע             
  

ּפי על אף מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו הקיאן], ּכ ואחר ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּנסרחּו
טהֹורין הן הרי - טבל אֹו40ׁשּלא טמאין מׁשקין ׁשאר ׁשתה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

- הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל ּפי על אף טמאין, אכלין ְְְֱֳִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאר
ּבּגּוף טהֹורין ׁשאינן לפי ׁשּיצאּו41טמאין, אֹו נסרחּו . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

טהֹורין. הן הרי - ְְֲִִֵֵַָמּלמּטה
מׁשקין ׁשתה אפּלּו מׁשקה. אינּה ׁשהּזעה ּבארנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר

טהֹורה זעתֹו - והּזיע ׁשאּובין42טמאין ּבמים הּבא אבל . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
טמאה זעתֹו - נסּתּפג43והזיע ואם הּׁשאּובין44. הּמים מן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

טהֹורה. זעתֹו - הזיע ּכ ְְִֵֵַַַָָָואחר
ּבּתים ואפּלּו45זעת מׁשקה, אינן - ּובֹורֹות ּומערֹות ׁשיחין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

אם ּכמים: - הּמרחץ זעת אבל טהֹורה. זעתן - טמאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהן
טמאה הּמרחץ טמאה46היתה זעתּה היתה47- ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

הכׁשרּו48טהֹורה - ּפרֹות ּבּה -49והכניס ּכלים לּה הכניסּו . ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻ
ּברצֹון ּכתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים ּומכׁשירין.50הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

היתה51הּברכה אם מחמתּה, מּזיע והּבית ׁשּבּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
טמאה טמאה.52הּברכה ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמּזיע טהֹורה: ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות 53ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָ
לּטמאה מחצה54קרֹוב טהֹור, - לּטהֹורה קרֹוב טמא, - ְְֱֵֵֶַַָָָָָָָ

טמא. - ְֱֵֶָָלמחצה
ּכׁשמן55הּמהל זיתים56- מּסּלי המנּטפין מׁשקין . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ

מכׁשירין ולא מתטּמאין ולא מׁשקה אינֹו - עד57וענבים , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹ
ּבכלי.58ׁשּיכניסם ְְִִִֵֶַ

אינ ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים מׁשקההּׁשֹוקל ֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
וענבים זיתים לסּלי דֹומה זה והרי הּכלי, לתֹו ׁשּיערּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד

ְְִֶַׁשּמנּטפין.
ׁשהּיין59הּדֹורס ּפי על אף ּבחבית, ּתרּומה ׁשל ענבים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ידיו ּגּבי על טהֹור60צף הּכל הרי -61. ֲֵֵַַַָָָָֹ

הּקדׁשים דם והּוא ׁשּבעזרה, מטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשקה
טהֹורין - ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינן62והּמים לעֹולם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּקּבלה.63מתטּמאין מּפי הלכה זה ודבר מכׁשירין. ולא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ
מכׁשיר. ואינֹו טמאה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדמי ּכל ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלפיכ
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו קדׁשים מכׁשיר, אינֹו הּקדׁשים ודם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהֹואיל
אּלא הכׁשר הּקדׁשים לבּׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמטּבחים. ּבית מּמׁשקה חּוץ הּבּׂשר על ׁשּיּפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבמׁשקין

ועדין ּוׁשחטּה ּבנהר ׁשהעבירּה קדׁשים מׁשקה64ּפרת ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מחט65טֹופח נמצאת אם ,לפיכ מכׁשרת. זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
הּפרה66טמאה היתה אם וכן טמא. הּבּׂשר הרי - ּבבּׂשרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ
לירּוׁשלים67חסּומה הּמחט68מחּוץ ׁשאין ּפי על אף , ֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
הּנמצאין69ידּועה ּבּכלים ׁשּנגע מּפני טמא, הּבּׂשר הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

לירּוׁשלים ּבּפרׁש70מחּוץ הּמחט נמצאת טהֹור.71. הּבּׂשר - ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ּכ ּובין ּכ ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּובין

אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. טמא72ּכמֹו הּבּׂשר להיֹות ? ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
צרי הּקדׁש אין - מּדבריהן להתטּמא אבל ּתֹורה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבדין
ּבּה נגע ואם הּבּׂשר. מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

  
הכׁשרּו לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻהּבֹוצר

האכלין; ּכׁשאר לרצֹונֹו, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה
נפלּו ׁשּלא ּפי על ואף לטמאה הכׁשר - לדר הּבֹוצר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻאבל
ודבר נטמא. - טמאה ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻמׁשקין
לּגת הּבֹוצר על גזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
הּגיע אם לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
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במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא שיעור הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו, הראב"ד גירסת היא
מים משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא. האדם במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה האדם
שהמשקין (מבמים), במשקין חומר ז: הלכה א פרק יום טבול בתוספתא בפירוש שנינו וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה

במים. כן שאין מה בגוף טהורין ואין טהרה להם הקאה,אין אגב נטמאו ולא שאמרנו, כמו בגוף המים נטהרו והקיאם בטבל
טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים שאינם מפני טבל שלא פי על אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו ונטהר. טבל האדם שהרי

.בגוף בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו מכשירה,לא אינה וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
שם). (רבינו שבלע מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה (הלכותמפני טמא טהורים אפילו שאובים במים ורובו ראשו הבא

גם והיא הטמא, בגוף מנגיעתה התערובת נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון א). הלכה ט פרק הטומאות אבות
לטיפותהתנגב.מכשירה. דומות לטיפות לפעמים המתגבשת לחלוחית מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
טמאים.זיעה. היו שבתוכה החום.המים מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה מכשירה, המיםוגם

טהורים. בקיטור.היו שהורטבו פרקמפני (לקמן מכשירים אינם בעלים ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו משקין
מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא מפני בעלים רצון זה הרי והורטבו למרחץ כלים הכניס שאם ומשמיענו, ג), הלכה י"ב

.מים בה ויש הבית בקרקע טמאים.חפירה שבתוכה ואוכלין.המים וכלים לבריכהאדם יותר קרובים
ה).הטמאה. משנה ו פרק (מכשירין "מוחל" גורסים ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה שאיןלחלוחית פי על ואף

במשנתנו. מאיר כרבי שמן. שיורי לאיבוד.עימו הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי משקה, ויחשיבשאינם בכלי
עליהם. משקה תורת ואז ענבים.אותם הרבה להכניס כדי עליהם, התרומה.לוחץ את פוסלות ידים שהייןוסתם

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו הלחיצה אגב משקההיוצא על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא עצמםבית טומאת ואפילו לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר: א טז, בפסחים כרב

להם. שחיטתה.אין הכירה.רטוב.אחר המחט כשבעל רב בשם אמרו ב יט, רביבפסחים שם מפרש כך
המשנה. את אבין בר לירושלים.יוסי מחוץ המחט את בלעה כן ואם חסומה בעודה היאונשחטה אם יודעים אנו אין

לירושלים.טמאה. מחוץ שנמצאו כלים על טומאה גזרו מקבלחכמים אינו שהפרש מפני שבמעיה, המעוכלים האוכלין
המקדש.טומאה. לבית שמחוץ במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים שבשר

             
  

ּגּבי על ּומזּלפֹו ּבֹו לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהּבצר,
מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהענבים
הּוא והרי מימיו ויצאּו מתמע הּוא הרי עליו מקּפיד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע, יזּובּו ׁשּלא עליהן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמקּפיד

הכׁשר. לּגת ׁשהּבֹוצר ְְֵֶַַַַָֻּגזרּו,
- לּגת מחזירן ׁשּוק להם מצא לא ׁשאם ענבים ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבֹוצר

ׁשּבאּו הּזיתים וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד ְְְְְִִֵֶַַָֻלרׁשּות

העלין ּגּבי על ׁשּׁשטחן אֹו ּבעביט ּונתנם ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּבֹוצר
הּמׁשקין על דעּתֹו ׁשהרי מהן, הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻ
ּכמֹו ׁשהּוא העביט, לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ
- טמאֹות ׁשּידיו מי אֹו טמא מהן נטל אם ,לפיכ ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹור.
לא - אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים ונתן ּבצר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹטּמאן.
לפיכ מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהכׁשרּו,
ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל. מהן הּטמא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻנֹוטל
נבצרּו והרי הכׁשרּו לא ׁשהרי טהֹורה, הּגת הרי - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻלּגת
אדמה ׁשל הּמׁשטח ּומן הּסּלים מן הּנֹוטל וכן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלאכילה.
ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן ּוכסאתים ּכסאה והֹותיר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָואכל

הכׁשרּו. לא - הענבים על ְְְֲִֵַַָָֹֻמנּתז
מהן ולקח אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים

ּכדי טהֹורֹות, ּבידים מהן לּקח צרי לפיכ הכׁשרּו. - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻלדרכן
ויטּמאן. הּטמא מהן יּקח ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא

לּגת אֹותֹו הּבֹוצר - הּפרס ּבבית עֹומד ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָּכרם
וטמאת הֹואיל הּפרס. ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻֻאינֹו
הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת והּבֹוצר מּדבריהם, הּפרס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּבית
מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה עליו גזרּו ולא זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבגזרה
- ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית לבצר הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּפרס.
ׁשליׁשי עליהם ּומּזה הּכלים, ואת הּבֹוצרים את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמטהר
ּבטמאת מקּלין ׁשאין להּכיר ּכדי ׁשמׁשן, ּומעריב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָֻּוׁשביעי
נכנסין ּכ ואחר ספק, ׁשהּוא מּפני אּלא הּפרס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבית
טהֹורים ואחרים הּפרס, לבית חּוץ ּומֹוציאין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָּובֹוצרין
טמאין - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם לּגת. ּומֹוליכין מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמקּבלין
טמאין, הּפרס ׁשּבבית ׁשהאנׁשים הענבים. את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומטּמאין
מטּמאין והן ראׁשֹון, אֹותן ועֹוּׂשין ׁשּבחּוץ לאֹותן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּומטּמאין
הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו הכׁשרּו ׁשהרי הענבים, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאת

הכׁשרּו לא - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן זיתיו את ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻהּמֹוסק
הּמֹוסק וכן האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעד
מלאכּתן. ׁשּתּגמר עד הכׁשרּו לא - הּבד ּבבית לדר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזיתיו
ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה הּזיתים יכׁשרּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומּפני
נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהרי ׁשּלהן, ּבּמהל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשהכׁשרּו
מהן הּיֹוצא הּמהל אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם אבל .ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלדר
ׁשּלא זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹמכׁשיר,
טמא אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהן נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלים ּככל מּגעם, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן; נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמהל ׁשּבהן, הּמהל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמהל ּכּלן. את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומתטּמא מׁשקה ְְְִִֵֶַַַָחׁשּוב

ּכדי החבית לנקב צרי - מגלּגלים זיתים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻחבית
נּקבּה מכׁשרין. אּלּו הרי - נּקב לא ואם הּמהל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֻׁשּיצא
מּפני מכׁשרין, אינם - ּבּמהל ּבלּולים והּנם ׁשמרים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּוסתמּוה

נּקבּה. ׁשהרי ּברצֹונֹו, ְְֲִִֵֵֶֶָָׁשאינן
?מלאכּתן ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתים

ּפי על אף לדריכה. ּומּוכנים מּנחים ויהיּו מסיקתן ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
הֹואיל מׁשקין, מהן יצאּו ולא מׁשקין עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אף מלאכּתן, ׁשּנגמרה קדם אבל הכׁשרּו. - מלאכּתן ְְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻונגמרה

ונתח והזיעּו ׁשּנתמעכּו ּפי מכׁשרין.על אינן - ּבמׁשקיהן ּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
להֹוסיף אחרים זיתים לּקח עתיד אבל זיתיו מּלמסק ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּגמר
- קּבים אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָעליהם,
מּלּקח ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי - הערים ואם הכׁשרּו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻלא
ּבמׁשּתה נתעּסק אֹו אנס וארעֹו ּולהֹוסיף, ללוֹות עתיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹאבל
טמאה, מקּבלין ואינן מלאכּתן נגמרה לא עדין - הֹוסיף ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא

טהֹורים. - עליהם מהּלכין וזבֹות זבים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָואפּלּו
הכׁשרּו מהן אחת ׁשּגמר ּכיון - ּבּדים ּבׁשני זיתיו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעֹוטן

טמאה. ְְֵַָֻלקּבל
לּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק

והּוא לׁשם. ׁשּיֹורידם עד טמאה מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהּתחּתֹון
אין - ׁשּימסק אחר אבל ׁשּימסק; קדם עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשחּׁשב
למכרן ועתיד זיתיו את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּמחׁשבה
טמאה. ּומקּבלין הכׁשרּו - ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו. לא -ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֻֻֻ

מֹוסק יׁש אם ּכֹוכבים, העֹובד מן זיתים מעטן ֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ונאמן ׁשּגמר. ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה, יעּׂשּו - האדמה ּפני ְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעל

גמרּתיו. לא זה מעטן לֹומר: הארץ ְְֲִֶֶַַַַָָָֹעם
הרי - ולדר מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה

ּומכּסה ּבטמאה הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה מהן נֹוטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻֻזה
ׁשּיקּבלּו ּכדי הכׁשרּו לא ׁשהרי חֹוׁשׁש, ואינֹו ּבטמאה ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻהּׁשאר

ְָֻטמאה.
נֹוחים ויהיּו ׁשּימּתינּו ּכדי ּבכֹותׁש זיתיו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמּניח

אחר וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו הּניחן מכׁשרין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהּכתׁש
לכבׁשן. עליהן דעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּתינּו

,ּפסלן - טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּפֹוצע
לא - ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. גמר היא ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּפציעתן
והּגיעּו ׁשמן ּבהן יׁש אם לידע ּפצען אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהכׁשרּו.

הכׁשרּו. לא - ְְְִֵָֹֻלהּמסק
אּמה רּום הם אפּלּו ּוליּבׁשן, לגרּגרן ּבּגת זיתים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמּניח

ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּבית נתנן מכׁשרין. אינן -ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּגג ׁשּנתנן אֹו לּגג, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלהעלֹותן
עד ּבּבית נתנן מכׁשרים. אּלּו הרי - אֹותן ויפריס ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻלפתחם
אינן - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ּגּגֹו את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁשמֹור

מלאכּתן. נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹֻמכׁשרים,
אינֹו - וחתם ונעל הארץ עם ּברׁשּות זיתיו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹוטן

ּפי על אף אחר. וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוׁשׁש
טהֹורין. אּלּו הרי - ּפתּוח ּומפּתח מקלקל חֹותם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּמצא
ּוסדקין חֹורין ׁשם היּו קיסם. אֹו צרֹור אפּלּו ׁשאמרּו, ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָוחֹותם
חּלֹונֹות ׁשם היּו ּומסיטן. קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכפתחים. נּדֹונֹות - טפחים ארּבעה ְְְִִִִֶַָָָָׁשל
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עי              
  

ּגּבי על ּומזּלפֹו ּבֹו לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהּבצר,
מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהענבים
הּוא והרי מימיו ויצאּו מתמע הּוא הרי עליו מקּפיד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע, יזּובּו ׁשּלא עליהן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמקּפיד

הכׁשר. לּגת ׁשהּבֹוצר ְְֵֶַַַַָֻּגזרּו,
- לּגת מחזירן ׁשּוק להם מצא לא ׁשאם ענבים ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבֹוצר

ׁשּבאּו הּזיתים וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד ְְְְְִִֵֶַַָֻלרׁשּות

העלין ּגּבי על ׁשּׁשטחן אֹו ּבעביט ּונתנם ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּבֹוצר
הּמׁשקין על דעּתֹו ׁשהרי מהן, הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻ
ּכמֹו ׁשהּוא העביט, לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ
- טמאֹות ׁשּידיו מי אֹו טמא מהן נטל אם ,לפיכ ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹור.
לא - אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים ונתן ּבצר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹטּמאן.
לפיכ מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהכׁשרּו,
ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל. מהן הּטמא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻנֹוטל
נבצרּו והרי הכׁשרּו לא ׁשהרי טהֹורה, הּגת הרי - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻלּגת
אדמה ׁשל הּמׁשטח ּומן הּסּלים מן הּנֹוטל וכן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלאכילה.
ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן ּוכסאתים ּכסאה והֹותיר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָואכל

הכׁשרּו. לא - הענבים על ְְְֲִֵַַָָֹֻמנּתז
מהן ולקח אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים

ּכדי טהֹורֹות, ּבידים מהן לּקח צרי לפיכ הכׁשרּו. - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻלדרכן
ויטּמאן. הּטמא מהן יּקח ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא

לּגת אֹותֹו הּבֹוצר - הּפרס ּבבית עֹומד ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָּכרם
וטמאת הֹואיל הּפרס. ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻֻאינֹו
הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת והּבֹוצר מּדבריהם, הּפרס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּבית
מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה עליו גזרּו ולא זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבגזרה
- ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית לבצר הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּפרס.
ׁשליׁשי עליהם ּומּזה הּכלים, ואת הּבֹוצרים את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמטהר
ּבטמאת מקּלין ׁשאין להּכיר ּכדי ׁשמׁשן, ּומעריב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָֻּוׁשביעי
נכנסין ּכ ואחר ספק, ׁשהּוא מּפני אּלא הּפרס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבית
טהֹורים ואחרים הּפרס, לבית חּוץ ּומֹוציאין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָּובֹוצרין
טמאין - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם לּגת. ּומֹוליכין מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמקּבלין
טמאין, הּפרס ׁשּבבית ׁשהאנׁשים הענבים. את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומטּמאין
מטּמאין והן ראׁשֹון, אֹותן ועֹוּׂשין ׁשּבחּוץ לאֹותן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּומטּמאין
הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו הכׁשרּו ׁשהרי הענבים, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאת

הכׁשרּו לא - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן זיתיו את ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻהּמֹוסק
הּמֹוסק וכן האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעד
מלאכּתן. ׁשּתּגמר עד הכׁשרּו לא - הּבד ּבבית לדר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזיתיו
ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה הּזיתים יכׁשרּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומּפני
נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהרי ׁשּלהן, ּבּמהל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשהכׁשרּו
מהן הּיֹוצא הּמהל אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם אבל .ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלדר
ׁשּלא זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹמכׁשיר,
טמא אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהן נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלים ּככל מּגעם, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן; נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמהל ׁשּבהן, הּמהל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמהל ּכּלן. את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומתטּמא מׁשקה ְְְִִֵֶַַַָחׁשּוב

ּכדי החבית לנקב צרי - מגלּגלים זיתים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻחבית
נּקבּה מכׁשרין. אּלּו הרי - נּקב לא ואם הּמהל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֻׁשּיצא
מּפני מכׁשרין, אינם - ּבּמהל ּבלּולים והּנם ׁשמרים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּוסתמּוה

נּקבּה. ׁשהרי ּברצֹונֹו, ְְֲִִֵֵֶֶָָׁשאינן
?מלאכּתן ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתים

ּפי על אף לדריכה. ּומּוכנים מּנחים ויהיּו מסיקתן ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
הֹואיל מׁשקין, מהן יצאּו ולא מׁשקין עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אף מלאכּתן, ׁשּנגמרה קדם אבל הכׁשרּו. - מלאכּתן ְְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻונגמרה

ונתח והזיעּו ׁשּנתמעכּו ּפי מכׁשרין.על אינן - ּבמׁשקיהן ּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
להֹוסיף אחרים זיתים לּקח עתיד אבל זיתיו מּלמסק ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּגמר
- קּבים אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָעליהם,
מּלּקח ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי - הערים ואם הכׁשרּו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻלא
ּבמׁשּתה נתעּסק אֹו אנס וארעֹו ּולהֹוסיף, ללוֹות עתיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹאבל
טמאה, מקּבלין ואינן מלאכּתן נגמרה לא עדין - הֹוסיף ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא

טהֹורים. - עליהם מהּלכין וזבֹות זבים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָואפּלּו
הכׁשרּו מהן אחת ׁשּגמר ּכיון - ּבּדים ּבׁשני זיתיו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעֹוטן

טמאה. ְְֵַָֻלקּבל
לּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק

והּוא לׁשם. ׁשּיֹורידם עד טמאה מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהּתחּתֹון
אין - ׁשּימסק אחר אבל ׁשּימסק; קדם עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשחּׁשב
למכרן ועתיד זיתיו את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּמחׁשבה
טמאה. ּומקּבלין הכׁשרּו - ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו. לא -ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֻֻֻ

מֹוסק יׁש אם ּכֹוכבים, העֹובד מן זיתים מעטן ֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ונאמן ׁשּגמר. ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה, יעּׂשּו - האדמה ּפני ְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעל

גמרּתיו. לא זה מעטן לֹומר: הארץ ְְֲִֶֶַַַַָָָֹעם
הרי - ולדר מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה

ּומכּסה ּבטמאה הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה מהן נֹוטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻֻזה
ׁשּיקּבלּו ּכדי הכׁשרּו לא ׁשהרי חֹוׁשׁש, ואינֹו ּבטמאה ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻהּׁשאר

ְָֻטמאה.
נֹוחים ויהיּו ׁשּימּתינּו ּכדי ּבכֹותׁש זיתיו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמּניח

אחר וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו הּניחן מכׁשרין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהּכתׁש
לכבׁשן. עליהן דעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּתינּו

,ּפסלן - טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּפֹוצע
לא - ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. גמר היא ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּפציעתן
והּגיעּו ׁשמן ּבהן יׁש אם לידע ּפצען אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהכׁשרּו.

הכׁשרּו. לא - ְְְִֵָֹֻלהּמסק
אּמה רּום הם אפּלּו ּוליּבׁשן, לגרּגרן ּבּגת זיתים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמּניח

ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּבית נתנן מכׁשרין. אינן -ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּגג ׁשּנתנן אֹו לּגג, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלהעלֹותן
עד ּבּבית נתנן מכׁשרים. אּלּו הרי - אֹותן ויפריס ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻלפתחם
אינן - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ּגּגֹו את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁשמֹור

מלאכּתן. נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹֻמכׁשרים,
אינֹו - וחתם ונעל הארץ עם ּברׁשּות זיתיו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹוטן

ּפי על אף אחר. וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוׁשׁש
טהֹורין. אּלּו הרי - ּפתּוח ּומפּתח מקלקל חֹותם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּמצא
ּוסדקין חֹורין ׁשם היּו קיסם. אֹו צרֹור אפּלּו ׁשאמרּו, ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָוחֹותם
חּלֹונֹות ׁשם היּו ּומסיטן. קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכפתחים. נּדֹונֹות - טפחים ארּבעה ְְְִִִִֶַָָָָׁשל
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עב             
  

מן והעקל הּבד ּבית ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדֹור
עץ ׁשל ּכלי יעּׂשה? ּכיצד ּבהן, ׁשּנבלעּו הּטמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמׁשקין
וׁשל מנּגבן, - ּבהן וכּיֹוצא נסרים וׁשל מדיח, - אבנים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוׁשל

א ּבחּמין חֹולטן אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן - ּבמיּגמי ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
מעין לתֹו אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָזיתים,
את מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות, עּׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמימיו

ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכלים

  
הּׁשמּועה מּפי הן. קּבלה ּדברי - אכלין הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

הּמים אחד - זרע על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלמדּו,
ּברצֹון עליהם ׁשּיּנתן והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָואחד
ׁשאין הּוא ידּוע ׁשּדבר הּקרקע. מן ׁשּנעקרּו ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבעלים
'וכי נאמר לא מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻל
הּמׁשקין. ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים' ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיּתן

אף ּבעלים, ּברצֹון ּבּתחּלה האכל על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכל
ּתחּלתֹו ואין ּברצֹון סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעל
אפּלּו מכׁשיר. אינֹו - ּברצֹונֹו ׁשּלא נפל הכׁשיר. - ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּברצֹון
אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה מּפני ּפרֹותיו הּוא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבלל
הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי - ּבלּולין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹֻרצֹונֹו
הּנהר לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו הּגּנבים, מּפני ּבמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּפרֹותיו

מכׁשרים. אינן - עּמֹו ְֲִִִֵַָָָֻלהביאן
.מכׁשירין אינן - ּברצֹון ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין

ונתלׁשּו ּבמׁשקין ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלפיכ
ּברצֹון מׁשקין ּבאֹותן אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף ּברצֹון, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ּוכאּלּו נתלׁשּו, לרצֹון ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו, לא -ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֻ
ועל האדם ׁשעל הּמים היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע עדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהן
ּברצֹון אכלין ּבהן ונגעּו ּברצֹון ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָהּכלים
ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
הכׁשרּו, - ּפרֹות ּבהן הּניח ואם מכׁשירין, ׁשּבּה הּמים -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפאּה לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים - ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל
ּבית ּכתל היה אם הּכתל: ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא - ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻאכלין
הרי הכׁשר לענין - ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּוא
- קרקע ׁשל עצמּה אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה, ּכתל היה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹואם

הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמים
ּובפיו ּבּׂשפמֹו העֹולים הּמים הרי - לׁשּתֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹוחה

הּמים יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּתלּוׁשין
נתלׁשּו אּלּו הרי - ברצֹונֹו וׁשתה והֹואיל ּובּׂשפמֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָּבפיו
אינן - ּובראׁשֹו ּובזקנֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹברצֹון.

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּובחבל אחריה, העֹולים הּמים החבית: את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהממּלא

הן הרי - לצרּכּה ׁשהּוא ּובחבל צּוארּה, על מכֹונן ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
אינן - צרּכּה על הּיתר ׁשּבחבל והּמים ּברצֹון; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתלּוׁשין
ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל - הּצּנֹור ּתחת נתנּה ּברצֹון. ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּתלּוׁשין

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּובחבל
הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

טהֹורין. לּתחּתֹון, העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליו,
ׁשֹותתין היּו אם אבל ּכחֹו; ּבכל מעליו ׁשּינּתקם ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
- טהֹורין ׁשהן ּובזמן מתטּמאין. ּפריׁשתם ּבׁשעת - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָויֹורדים

ּת אינן ׁשהרי מכׁשירין, -אינן נער ואם לרצֹונֹו; עליו לּוׁשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
זה הרי - לּדֹוח אֹו להקר הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

טמאין. ׁשעליו הּמים - טמא היה ואם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלרצֹון,
זה הרי - לתֹוכּה הּדלף וירד ּפרֹות מלאה ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחבית

ׁשרצֹונֹו ּפי על ואף מכׁשירין, ואינן מעליהן הּמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיערה
מעליהן. הּמים ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו

והּצפין הּנּתזין הּמים - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערבה
ׁשּבתֹוכּה הּמים - לׁשפכּה נטלּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמעליה
והּצפין הּנּתזין - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד הּניחּה ּברצֹון. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינן
אּלּו הרי - לׁשפכּה נטלּה ואם ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה ׁשפכּה ׁשּלא ׁשּכיון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמכׁשירין,

הּמים ּבמערה: ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמטּביל
ּברצֹון. ּכתלּוׁשין אינן - ּוברגליו ּברצֹון, - ּבידיו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָהעֹולין

.הכׁשרּו לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרֹות
ׁשהּמים ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו - ידיו ׁשּיּודחּו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואם

ּברצֹון. ּכתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות וׁשעל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבידיו
מים היּו אם ּברצֹונֹו, הּמים לתֹו ּפרֹותיו ְְִִִִֵֵַַַַָָהּנֹותן

- הֹוציאן ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
ׁשם מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?

מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; ּבמּגעּה.והּוא נטמא - הּמים ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָ
- הּמקוה לתֹו ּונתּונה ּתּורמֹוסין מלאה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻקּפה

טהֹורין, והן מּתֹוכּה ּתּורמֹוסין ונֹוטל הּטמא ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵַָָָמֹוׁשיט
ּבּמים רצֹונֹו ואין נטל מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמּפני
ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה הּנֹוגעין - הּמים מן העלם ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשעליהן.
ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו, ׁשּנתלׁשּו ׁשּבּקּפה ּבּמים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻהכׁשרּו

טהֹורין. הּקּפה ׁשּבתֹו ְְְִִֶַַָֻהּתּורמֹוסין

ה'תשע"א טבת א' רביעי יום

  
הן2ּבקילֹון1הממּלא הרי ּבּקילֹון הּנׁשארים הּמים -3 ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָ

ימים ׁשלׁשה עד ּברצֹון ימים4ּתלּוׁשין ׁשלׁשה אחר אבל ; ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינֹו5אינן - מׁשקה ׁשם נׁשאר אם אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ְִַמכׁשיר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ט משנה ד פרק בפירושו).מכשירין (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום המים את להמשיך שנשארותעלה המים
הוכשרו.בתעלה. - המים משאיבת ימים שלושה תוך פירות לתוכם נתן המיםאם שפיכת שבשעת הדעת, על מתקבל

משנה). (כסף ברצון שם אינם נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו רצונו היה לא לתעלה

             
  

מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ּגׁשמים6עצים עליהן וירדּו ּברצֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רּבּו אם לרצֹון, ׁשּירדּו7ׁשּלא הֹוציאן לרצֹון. ׁשּלא ּכּלן הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

לרצֹון ּכּלן הרי - ׁשרּבּו ּפי על אף ּגׁשמים, היּו8עליהן . ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אם ורחצּו: ּבנהר ועבר טיט, מלאֹות ּבהמּתֹו רגלי אֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָרגליו

ּברצֹון ּתלּוׁשין עליהן העֹולין הּמים הרי - לאו9ּׂשמח ואם , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּברצֹון. אינן -ְֵָָ

הּגלּגּלים את הּבקר10הּמֹוריד ּכלי הּקדים11ואת 12ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבהן העֹולין הּמים הרי - ׁשּבעץ הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלּמים

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּבפיה העֹולין הּמים - לׁשּתֹות הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם אּלא ּברצֹון, ּכתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
החרף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּודחּו אף14והּדיׁש13חּׁשב - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּברצֹון ּתלּוׁשין חרׁש15ׁשּברגליה הֹורידּה אף16. וקטן, ׁשֹוטה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אינן ּברגליה העֹולין הּמים - רגליה ׁשּיּודחּו ׁשחּׁשב ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן ׁשּיׁש ּברצֹון; .17ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי - ּבּמים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

ּבּמים18ּברצֹון העֹובר אבל אינן19; ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּברצֹון .20ּתלּוׁשין ְְִָ

ּבנהר ׁשּטבל ּבּטלּו21מי - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
הראׁשֹונים22הּׁשנּיים ּתלּוׁשין23את אינן ׁשעליו הּמים והרי , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לּׂשכרֹו חברֹו ּדחהּו אם וכן ּבהמּתֹו24ּברצֹון. לּׂשכר -25אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּׂשחֹוק דר ּדחהּו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים לא26ּבטלּו - ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליו הּמים הרי אּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבטלּו,
ּגׁשמים עליו רּבּו אם ּגׁשמים, עליו וירדּו ּבטלּו27ועלה הרי - ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל והרי הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמים
הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ּתלּוׁשין28הּׁשט אינן ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון29ּברצֹון אם ּברצֹון. ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ּברצֹון ּתלּוׁשין הּנּתזין אף - חברֹו על .30להּתיז ְְְֲִִִִֵַַַַָָ

צּפֹור אינם31העֹוּׂשה ׁשּבּה ואת הּנּתזין הּמים - ּבּמים ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

עמקֹו לידע הּבֹור את ּבידֹו32הּמֹודד העֹולין מים - ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּברצֹון ּתלּוׁשין ּבֹו ׁשּמדד מים33ּובּדבר - רחּבֹו מדד ואם . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּבֹו ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידיו .34העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו אֹו ּבידֹו לידע35העֹולין ּפׁשטן . ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
לּבֹור אבן זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין - ׁשם מים ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה

ּברצֹון אינן הּנּתזין מים - מים ּבֹו יׁש אם וׁשעל36לידע , ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּכתלּוׁשין.37האבן אינן ְִִֵֶֶָָ

הּׁשלח על לּמים38החֹובט ּתלּוׁשין39חּוץ מּמּנּו הּנּתזין - ְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
- הּמים ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּברצֹון,

ּברצֹון ּתלּוׁשין .40אינן ְְִֵָָ
ּובעקל ּבּספינה העֹולין אינן41הּמים - ּובּמׁשֹוטֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּובּמכמֹורֹות ּוברׁשתֹות ּובּמצֹודֹות ּברצֹון; אינם42ּתלּוׁשין - ְְְְְִִֵַַָָָָ
נער ואם ּברצֹון; ּברצֹון43ּתלּוׁשין ּתלּוׁשין הּמים44- וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.המכשירים המשקין העצים.משבעת שעל מהמשקין מרובים הגשמים ומפרשמי טמאין" שרבו פי על "אף כתוב: במשנה
מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה אינה זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו "ומה טהורים במשקין שהמדובר רבינו
למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן שירדו שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה: הבבא משום ונכתבה

] ו, הלכה ט שם].בפרק טוב יום התוספות ביאור פי מעשה.על שיעשה עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא כתנא
.עץ העשויים העגלה מעץ.אופני שם המחרישה וידות הבקר צוואר על שנותנים מרדע קדיםכגון שרוח הקיץ בימי

הסדקים. ויסתתמו לחלוחית שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא שבעץ הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית)
הכאב את מקילה צוננים במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת ומפרש היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו

כך. ולכתבו לתקן נראה כאן וגם היגיעה. את מאוד.ומסירה מייגעת זו ומלאכה הבהמות ברגלי התבואה את לדוש היו רגילים
רבינו) בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם נידונה בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכווין לא אם ואפילו
מדבר.שם). ואינו שומע צרכה.שאינו כל מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה, אינה מחשבתם פירוש,
.גופו על מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו בו.שהרי לעבור מוכרח והוא בדרכו לונהר נוח היה יותר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא ברצון.אילמלי הם גופו שעל לרצון.והמים בעברושאינם גופו מעל שעברו מפני
השני. ורא"ש).בנהר (ר"ש למים חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה ברצון.הדוחה תלושין מים עליה והיו

.למים זה נפל השחוק פעולות ומתוך זה עם זה גופו.שיחקו שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים עלמי
איבריו. תנועות ניצוצות.ידי בהתזת מעוניין אינו ו).השט הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו מקניםכמו עשוי כלי

למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים באיסוף ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים למים בזריקה בו לשחק מיוחד והוא
שיטה). אגב פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו: והרא"ש למיםוהר"ש מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם

שהרטיבושבבור. במים רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע כדי הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי
והקנה]. היד של התחתון בחלק המים עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את

טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה אין נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב את מודד כשהוא
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו בדין עליו רגלו.החולק או ידו על שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא

.החבטה קול בשמיעת אלא בהתזה מעוניין [במשנהאינו מכשירים. ואינם כמחוברים הם בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
לטומאה]. מכשירים שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו, ופירש "טהורין" לנקותוכתוב וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור

במקל. אותו וחובטים במים אותו הרחיצה.רוחצים מי מן שהוציאו מיםאחר יספוג שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. והרא"שאחרים הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים המים בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו

הספינה. הליכת לעכב כדי הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן לצודפירש: כלים הם ומכמורות רשתות מצודות,
חיים. בעלי המים.בהם מהם בהוצאתם.להוציא מעוניין שהוא מפני



עג              
  

מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ּגׁשמים6עצים עליהן וירדּו ּברצֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רּבּו אם לרצֹון, ׁשּירדּו7ׁשּלא הֹוציאן לרצֹון. ׁשּלא ּכּלן הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

לרצֹון ּכּלן הרי - ׁשרּבּו ּפי על אף ּגׁשמים, היּו8עליהן . ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אם ורחצּו: ּבנהר ועבר טיט, מלאֹות ּבהמּתֹו רגלי אֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָרגליו

ּברצֹון ּתלּוׁשין עליהן העֹולין הּמים הרי - לאו9ּׂשמח ואם , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּברצֹון. אינן -ְֵָָ

הּגלּגּלים את הּבקר10הּמֹוריד ּכלי הּקדים11ואת 12ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבהן העֹולין הּמים הרי - ׁשּבעץ הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלּמים

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּבפיה העֹולין הּמים - לׁשּתֹות הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם אּלא ּברצֹון, ּכתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
החרף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּודחּו אף14והּדיׁש13חּׁשב - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּברצֹון ּתלּוׁשין חרׁש15ׁשּברגליה הֹורידּה אף16. וקטן, ׁשֹוטה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אינן ּברגליה העֹולין הּמים - רגליה ׁשּיּודחּו ׁשחּׁשב ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן ׁשּיׁש ּברצֹון; .17ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי - ּבּמים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

ּבּמים18ּברצֹון העֹובר אבל אינן19; ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּברצֹון .20ּתלּוׁשין ְְִָ

ּבנהר ׁשּטבל ּבּטלּו21מי - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
הראׁשֹונים22הּׁשנּיים ּתלּוׁשין23את אינן ׁשעליו הּמים והרי , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לּׂשכרֹו חברֹו ּדחהּו אם וכן ּבהמּתֹו24ּברצֹון. לּׂשכר -25אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּׂשחֹוק דר ּדחהּו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים לא26ּבטלּו - ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליו הּמים הרי אּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבטלּו,
ּגׁשמים עליו רּבּו אם ּגׁשמים, עליו וירדּו ּבטלּו27ועלה הרי - ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל והרי הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמים
הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ּתלּוׁשין28הּׁשט אינן ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון29ּברצֹון אם ּברצֹון. ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ּברצֹון ּתלּוׁשין הּנּתזין אף - חברֹו על .30להּתיז ְְְֲִִִִֵַַַַָָ

צּפֹור אינם31העֹוּׂשה ׁשּבּה ואת הּנּתזין הּמים - ּבּמים ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

עמקֹו לידע הּבֹור את ּבידֹו32הּמֹודד העֹולין מים - ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּברצֹון ּתלּוׁשין ּבֹו ׁשּמדד מים33ּובּדבר - רחּבֹו מדד ואם . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּבֹו ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידיו .34העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו אֹו ּבידֹו לידע35העֹולין ּפׁשטן . ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
לּבֹור אבן זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין - ׁשם מים ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה

ּברצֹון אינן הּנּתזין מים - מים ּבֹו יׁש אם וׁשעל36לידע , ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּכתלּוׁשין.37האבן אינן ְִִֵֶֶָָ

הּׁשלח על לּמים38החֹובט ּתלּוׁשין39חּוץ מּמּנּו הּנּתזין - ְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
- הּמים ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּברצֹון,

ּברצֹון ּתלּוׁשין .40אינן ְְִֵָָ
ּובעקל ּבּספינה העֹולין אינן41הּמים - ּובּמׁשֹוטֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּובּמכמֹורֹות ּוברׁשתֹות ּובּמצֹודֹות ּברצֹון; אינם42ּתלּוׁשין - ְְְְְִִֵַַָָָָ
נער ואם ּברצֹון; ּברצֹון43ּתלּוׁשין ּתלּוׁשין הּמים44- וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
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.המכשירים המשקין העצים.משבעת שעל מהמשקין מרובים הגשמים ומפרשמי טמאין" שרבו פי על "אף כתוב: במשנה
מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה אינה זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו "ומה טהורים במשקין שהמדובר רבינו
למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן שירדו שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה: הבבא משום ונכתבה

] ו, הלכה ט שם].בפרק טוב יום התוספות ביאור פי מעשה.על שיעשה עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא כתנא
.עץ העשויים העגלה מעץ.אופני שם המחרישה וידות הבקר צוואר על שנותנים מרדע קדיםכגון שרוח הקיץ בימי

הסדקים. ויסתתמו לחלוחית שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא שבעץ הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית)
הכאב את מקילה צוננים במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת ומפרש היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו

כך. ולכתבו לתקן נראה כאן וגם היגיעה. את מאוד.ומסירה מייגעת זו ומלאכה הבהמות ברגלי התבואה את לדוש היו רגילים
רבינו) בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם נידונה בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכווין לא אם ואפילו
מדבר.שם). ואינו שומע צרכה.שאינו כל מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה, אינה מחשבתם פירוש,
.גופו על מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו בו.שהרי לעבור מוכרח והוא בדרכו לונהר נוח היה יותר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא ברצון.אילמלי הם גופו שעל לרצון.והמים בעברושאינם גופו מעל שעברו מפני
השני. ורא"ש).בנהר (ר"ש למים חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה ברצון.הדוחה תלושין מים עליה והיו

.למים זה נפל השחוק פעולות ומתוך זה עם זה גופו.שיחקו שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים עלמי
איבריו. תנועות ניצוצות.ידי בהתזת מעוניין אינו ו).השט הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו מקניםכמו עשוי כלי

למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים באיסוף ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים למים בזריקה בו לשחק מיוחד והוא
שיטה). אגב פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו: והרא"ש למיםוהר"ש מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם

שהרטיבושבבור. במים רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע כדי הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי
והקנה]. היד של התחתון בחלק המים עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את

טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה אין נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב את מודד כשהוא
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו בדין עליו רגלו.החולק או ידו על שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא

.החבטה קול בשמיעת אלא בהתזה מעוניין [במשנהאינו מכשירים. ואינם כמחוברים הם בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
לטומאה]. מכשירים שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו, ופירש "טהורין" לנקותוכתוב וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור

במקל. אותו וחובטים במים אותו הרחיצה.רוחצים מי מן שהוציאו מיםאחר יספוג שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. והרא"שאחרים הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים המים בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו

הספינה. הליכת לעכב כדי הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן לצודפירש: כלים הם ומכמורות רשתות מצודות,
חיים. בעלי המים.בהם מהם בהוצאתם.להוציא מעוניין שהוא מפני



עד             
  

הּקסיה ׁשלחנֹות45ׁשעל הּׁשיפה46ׁשל -47ועל לבנים ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּברצֹון. אּלּו הרי - נער ואם ּברצֹון; ְְְֲִִֵֵֵֵָָָאינן

לצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את הּמֹוציא48הּמֹולי , ְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
לצרפֹו לּגׁשמים האּוד49מסמר את הּמּניח ּבּגׁשמים50, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּפחם אבל51לעּׂשֹותֹו ּברצֹון; ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לכּבֹותן לּגׁשמים האּוד ואת הּמסמר את אין52הּמֹוציא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן ְְֲִִֵֶֶַַָהּמים
הּמׁשלת את קיתֹון53ׁשלׁשל אֹו ּכלי ּבּה להעלֹות ,54לּבֹור ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכּלה את הּתרנגלת55ׁשלׁשל עליה ׁשּתׁשב ּכדי -56לּבֹור ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּברצֹון ּתלּוׁשין ׁשעליה הּמים .57אין ְְִִֵֶֶַַָָָ

הּכרׁשה את והּסֹוחט58הממחק ׁשעליה, הּמים להסיר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּברצֹון59ּׂשערֹו ּתלּוׁשין הּיֹוצאין הּמים - ,60ּבכסּותֹו ְְְְְִִִִַַַָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן מּכּלן.61והּנׁשארין ׁשּיצאּו ׁשרצֹונֹו מּפני , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
מכׁשירין ּפריׁשתּה ׁשּבׁשעת הכׁשרה, עצמּה ואם62ּוכרׁשה . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הכׁשרה לא - ּכחֹו ּבכל מעליה הּמים .63נּתק ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

להּׁשיר64הּמרעיד האילן להּׁשיר65את אֹו אכלין מּמּנּו ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָ
מּמ66טמאה הּנּתזין הּמים ּברצֹון- ּתלּוׁשין אינן הרעידֹו67ּנּו . ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

מׁשקין מּמּנּו והּנׁשארין68להּׁשיר ּתלּוׁשין; הן הרי הּיֹוצאין - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָ
ּברצֹון,69ּבֹו ּתלּוׁשין אינן למקֹום, מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף ,ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

נּתזּו אם וכן מּכּלֹו. ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא על70מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן - .71המחּברין ְְְִִֵַָָָֻ

האילן72הּמרעיד סּכה73את אֹו חברֹו, על 74ונפל ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻ

מחּברים וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונפלה
אֹותן - ׁשּתחּתיהן המחּברין הּפרֹות על הּמים ונפלּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻלּקרקע,

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .75הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מים76ׁשמרים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ּבארנּו77ׁשל ּכבר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהראׁשֹון הקּדׁש79והּׁשני78ּבתרּומֹות וׁשל לזרים; אסּור ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּבית לעֹולם80ּבדק - מזּבח קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשני מעּׂשר וׁשל אסּור82הּוּדאי81אסּור; ּבלבד ראׁשֹון -83. ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּכגֹון הכׁשרן. לענין אמרּו ּכ אּסּורן, לענין ׁשאמרּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשם

מאליהן ׁשֹותה84ׁשּנתמדּו ּבהמה ראׁשֹון.85והיתה ראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּפי על אף הראׁשֹונים, הּמים ׁשּמסיר הּוא האדם היה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאם
מכׁשירין עליהן והקּפיד ׁשחׁשבן ּכיון - נפלּו .86ׁשּמאליהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

  
לא - ׁשּיתנּגבּו ּכדי וערבן לתֹוכן הּדלף ׁשּירד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפרֹות

ְְֻהכׁשרּו.
- הּטל עליהן וירד הּכנימה מּפני לּגג ּפרֹותיו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמעלה

,לפיכ הכׁשרּו. - הּטל עליהן ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻֻלא
הּטל ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה חרׁש העלּום ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאם
להן ואין ּתֹורה, ּדין להן מעּׂשה ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעליהן
- הּגג על קטּנים בהן הפכּו סֹופרים. מּדברי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָמחׁשבה
מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבה היתה ׁשאם מכׁשרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרי

מּדבריהן. מֹועלת מחׁשבּתֹו - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָמעּׂשיו
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.ציפוי.שעליהם הדברים את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים שולחנותיהם את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים
.הגשם מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי רבינו ופירש והסיפא, הגירסה: כשאינםבמשנה ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני

כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש הסדקים סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים ברזלבמים להקשותו.
ומתחזק. מתקשה הוא קרים במים הניתן באש נשרף.מלובן ממנו וחלק האש את בו שמחתים הבוערתעץ הגחלת את לכבות

בו.ויי להשתמש פחם (בפרקשאר למעלה דינו שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי הכותל, על קערה ככופה זה הרי בהם, יוזק שלא כדי
ג). הלכה מעוקם.י"ב וו ובסופה לשתייה.שרשרת קטן.כוס אותה.סל כללויעלה מעוניין אינו שהרי

הכלכלה. או המשולת אתשתורטב ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש או במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין
ברצונו.המים. שלא וביציאתם.שנרטב בהעברתם רוצה לנטלהשהרי דומה זה ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף

דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי כרבי פסק לגמרי. שיצאו רצונו שהרי מחשבתו, נתקיימה שלא מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה
בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב) משנה (שם האילן את מרעיד ברצונו.לדין ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו המים

.פרישה בשעת נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו רועד.מפני והוא האילן את בענפילהפיל.מנענע המונחת
המים.האילן. את להוריד נתכוון לא שעליו.שהרי משקין להפיל הרעידה.באילן.התכוון ידי ואםעל

- תלושים על ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק זה [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים פירות נגעו
המחוברים, על שיפלו נתכוון ואם המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי עליהם, שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים

תלושים. פירות מכשירים מים ג.אותם משנה מים.שם להשיר יוד,בכוונה (שופטים המקרא מלשון ענף, פירוש,
שוכה. איש ויקחו מכשיריםמט): תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו התכוון שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים ואינם

משנה). (כסף להם התכוון שלא פי על יין.אף תמד.שמרי הראשון.לעשות נתןהתמד הראשון התמד אחר
שנייה. פעם המזבח.מים על קרבנות להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים חייבלצורך מישראל אדם כל

("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה (אחר כחולין ודינו ללוויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני מפירותיו להפריש
טבל הם הפירות אלו הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק ונאכל בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב, א, בשנות שני

באכילה. וודאי,ואסורים מטבל הםשהופרש ופירותיו המעשרות על נאמן שאינו הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא
הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו מותר אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו ומלמדנו מעושרים. ספק

הספק. על גזרו לא דרבנן, לירושלים.חומרא חוץ איןלאכלו בכוונה נתן שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו
את מקלקלים שהשמרים אומרים אנו כוונה, כאן כשאין אבל למשקה, התמד את החשיב בנתינתו שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום
שצריכים גשמים" "מי כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן. רבינו דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה. מתורת ויצאו המים
לעניין משקה שחשובים מפני וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,

הכשר. לעניין כן גם חשובים שם).איסור, (גמרא כמשקה התמד את החשיב הרי שותה אדם היה ואפילושאם בחולין אפילו
אלף. עד

             
  

לּגג הּׁשּום ואת הּקציעֹות ואת האגּדֹות את ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֻהּמעלה
ואין הכׁשרּו. לא - הּטל עליהן וירד ׁשּימּתינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻּבׁשביל
ּברצֹונֹו; זה הרי - יֹורד ׁשהּטל יֹודעין והּכל הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹאֹומרין:

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהרי
- ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו לטחן חּטין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹהּמֹולי

ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו ּבּגג נתּונין זיתיו היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהכׁשרּו.
הח הכׁשרּו. ּבּמים- ּׂשּקיהן ונפלּו ּבּנהר עֹוברים ׁשהיּו ּמרים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּׂשּקין ׁשעל והּמים הּפרֹות, הכׁשרּו - ּׂשמחּו אם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻוהעלּום,
ּׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין ְְְֲִִֵֶָָָהּנם

ּפי על אֹו הּנהר ּגּבי על ונתּון זרעֹונים מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׂשק
הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּמערה מעלֹות על אֹו ְְְְֲֲַַַַָָָֻהּבֹור

אֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
ּבאילּו הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻמלאה
אין הּמׁשקין ׁשאר אבל ּובחמץ; ּוביין ּבמים אמרּו? ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמׁשקין

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ׁשּיכׁשירּו ּכדי החרס מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשאבין
היתה אם יין: ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהרֹודה

הכׁשרה, - ּׂשעֹורים ׁשל היתה ואם הכׁשרה; לא - חּטין ְְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻֻּפת
והיתה טמא הּיין היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
מּפני נטמאה, - ּׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּפת

טמאין. מׁשקין ְְֲִִֵֶַָָׁשּׁשאבה
הּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבֹו ונתן ּביתֹו את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהמרּבץ

את המכּבס הכׁשרּו. לא - הּסלע מחמת ואם הכׁשרּו, -ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹֻֻ
- הּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבּה ונתן ּבערבה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו

הכׁשרּו. לא - הערבה מחמת ואם ְְְְְֲֲִֵֵַָָֹֻֻהכׁשרּו,
הּטֹומן הכׁשרּו. - ׁשּירטיבּו ּכדי ּבחֹול ּפרֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַֻהּטֹומן

לאו ואם הכׁשרּו, - טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם הּנגּוב: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּבּטיט
הכׁשרּו. לא -ְְֹֻ

אם חּטיו יכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּגרנֹו את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ּׂשמח. ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, ְְִֵֶַַַָָטננּו

ּבהן לחּפֹות עליהן יֹורד ּכׁשהּטל עּׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
הכׁשרּו. - לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - ְְְְְְְִִִִֵַַָֹֻֻהחּטין

אם וטננּו: ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
טהֹורין. - לאו ואם טמאין, אּלּו הרי - טֹופח מׁשקה עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָיׁש

מּצד וירדּו מׁשקין עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשר. לא - הּתחּתֹון לּצד ְְְֶַַַַַָֹֻהעליֹון

ּגּבי על זה ּונתנן הּנהר מן ּפרֹות מלאין ּׂשּקין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה. ּגּבי על זה הּניח ְִִִֵֶֶַַַּברצֹונֹו
הכׁשרּו - והזיעּו יפֹות הן אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח

האֹוכל וכן הּמים. מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו. וׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו - ּבאצּבע ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻֻׁשמׁשמין

האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
וכל רטּבֹות ּותמרים ּפצּועים זיתים אֹוכל היה לרצֹון. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹֻׁשּלא
הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
וכל יבׁשֹות ּותמרים נגּובין זיתים אֹוכל היה ּברצֹון. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשעליו

ונפ ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה הּמׁשקהׁשאינֹו הרי - מּפיו ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברצֹון. ׁשּלא ְֶֶָָָֹׁשעליו

אחר לאדם עליהן וחּׁשב והדיחן, לבהמה ׁשּלּקטן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעלׁשין

עליהן היה ואם ׁשני. הכׁשר צריכים ׁשהן ּבארנּו ּכבר - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ
מכׁשרין. אּלּו הרי - לאדם עליהן ּכׁשחּׁשב טֹופח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמׁשקה

  
,לרצֹון ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמאין - ׁשּבּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים אכלים ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמאין
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל ּברצֹון. עליהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָנפל
אין - סאה ארּבעים ּבהם ׁשאין גבאים ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשיחין
מים ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין לרצֹון אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמתטּמאין
ּבין ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּקרקע
- הּטמא ּבהן ׁשהל אֹו הּמת לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשּמּלא אֹו טמא אדם מהן ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- ּברצֹון טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמהן
הּטהֹור מהן ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
נטמא - טהֹור ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
נפל מּלא. אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי, ונטמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹותה
ׁשאין ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָלתֹוכן
הּכּכר והֹוציא ידֹו הדיח אם ,לפיכ לרצֹון. אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָמתטּמאין

ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא גבאים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמי

ּבהן ׁשאין ּומקואֹות ׁשּפסקּו ּתמצית ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשיחין
גׁשמים מי ורּבּו ּגׁשמים להם וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָארּבעים
,לפיכ טהֹורין. הן הרי - ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעליהם,
ּבׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא גבאים מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, הּמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל

טהרה. ּבחזקת הּכל - ְְְֳִֶַַַָָָֹהּגׁשמים
ׁשהן טמאין, לּדר אֹו לעיר הּקרֹובין - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו

טמאין, ּבכלים מהן וׁשּמלאּו הּטמא מהן ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחזקת
ּבחזקת הּכל - הלכּו האדם. רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹוהרחֹוקים
ּדברים ּבּמה מהן. וׁשֹותין ממלאין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטמאה,
ׁשאי ּבגבא אבל מּמּנה; לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ּבגבא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָאמּורים?
טהרה, ּבחזקת זה הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנה לׁשּתֹות ְְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר
אֹו אדם רגלי ּפרסֹות מקֹום ׁשּימצא עד טהֹורין) ּבחזקת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ׁשהם
רגלי ּפרסֹות מצא אבל ּבֹו. נּכרת גּסה ּבהמה רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות

וׁשתת. ׁשּירדה ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - דּקה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה
הרּבים ּברׁשּות חנּיֹות ׁשּבפתחי ּוגמּומּיֹות טיט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֻחזקת

ּכמי הן הרי - הּגׁשמים ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן הֹולכין - וׁשּבּׁשוקין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשפיכּות.
נפל הרב. אחר ּבֹו הֹולכין - דבׁש אֹו חלב אֹו יין ְְְִִַַַַַָָָָֹלתֹוכֹו
מתטּמא זה הרי - ׁשהקּפיאהּו ּפי על אף ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹוכֹו
צחצחית. ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי ברצֹון, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומטּמא

ּבּקרקע הן הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין ּוׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשמן
הּוא. אחד ּדין ּבּכלים, ׁשהן ְִִֵֵֶֶַָּכמֹות

ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על אף פסקּו, ׁשּלא ּתמצית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
הּמ והרי ּבּקרקע והם הֹואיל -סאה, להן ּובאין נמׁשכין ים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּלא הּטמא מהן ׁשּׁשתה ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻאינן
טהֹורין הן הרי - טמאים מים לתֹוכן נתן אֹו טמא ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמהן

ּדבר. ְָָָלכל
ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי
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עה              
  

לּגג הּׁשּום ואת הּקציעֹות ואת האגּדֹות את ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֻהּמעלה
ואין הכׁשרּו. לא - הּטל עליהן וירד ׁשּימּתינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻּבׁשביל
ּברצֹונֹו; זה הרי - יֹורד ׁשהּטל יֹודעין והּכל הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹאֹומרין:

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהרי
- ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו לטחן חּטין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹהּמֹולי

ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו ּבּגג נתּונין זיתיו היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהכׁשרּו.
הח הכׁשרּו. ּבּמים- ּׂשּקיהן ונפלּו ּבּנהר עֹוברים ׁשהיּו ּמרים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּׂשּקין ׁשעל והּמים הּפרֹות, הכׁשרּו - ּׂשמחּו אם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻוהעלּום,
ּׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין ְְְֲִִֵֶָָָהּנם

ּפי על אֹו הּנהר ּגּבי על ונתּון זרעֹונים מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׂשק
הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּמערה מעלֹות על אֹו ְְְְֲֲַַַַָָָֻהּבֹור

אֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
ּבאילּו הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻמלאה
אין הּמׁשקין ׁשאר אבל ּובחמץ; ּוביין ּבמים אמרּו? ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמׁשקין

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ׁשּיכׁשירּו ּכדי החרס מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשאבין
היתה אם יין: ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהרֹודה

הכׁשרה, - ּׂשעֹורים ׁשל היתה ואם הכׁשרה; לא - חּטין ְְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻֻּפת
והיתה טמא הּיין היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
מּפני נטמאה, - ּׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּפת

טמאין. מׁשקין ְְֲִִֵֶַָָׁשּׁשאבה
הּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבֹו ונתן ּביתֹו את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהמרּבץ

את המכּבס הכׁשרּו. לא - הּסלע מחמת ואם הכׁשרּו, -ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹֻֻ
- הּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבּה ונתן ּבערבה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו

הכׁשרּו. לא - הערבה מחמת ואם ְְְְְֲֲִֵֵַָָֹֻֻהכׁשרּו,
הּטֹומן הכׁשרּו. - ׁשּירטיבּו ּכדי ּבחֹול ּפרֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַֻהּטֹומן

לאו ואם הכׁשרּו, - טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם הּנגּוב: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּבּטיט
הכׁשרּו. לא -ְְֹֻ

אם חּטיו יכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּגרנֹו את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ּׂשמח. ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, ְְִֵֶַַַָָטננּו

ּבהן לחּפֹות עליהן יֹורד ּכׁשהּטל עּׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
הכׁשרּו. - לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - ְְְְְְְִִִִֵַַָֹֻֻהחּטין

אם וטננּו: ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
טהֹורין. - לאו ואם טמאין, אּלּו הרי - טֹופח מׁשקה עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָיׁש

מּצד וירדּו מׁשקין עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשר. לא - הּתחּתֹון לּצד ְְְֶַַַַַָֹֻהעליֹון

ּגּבי על זה ּונתנן הּנהר מן ּפרֹות מלאין ּׂשּקין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה. ּגּבי על זה הּניח ְִִִֵֶֶַַַּברצֹונֹו
הכׁשרּו - והזיעּו יפֹות הן אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח

האֹוכל וכן הּמים. מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו. וׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו - ּבאצּבע ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻֻׁשמׁשמין

האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
וכל רטּבֹות ּותמרים ּפצּועים זיתים אֹוכל היה לרצֹון. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹֻׁשּלא
הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
וכל יבׁשֹות ּותמרים נגּובין זיתים אֹוכל היה ּברצֹון. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשעליו

ונפ ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה הּמׁשקהׁשאינֹו הרי - מּפיו ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברצֹון. ׁשּלא ְֶֶָָָֹׁשעליו

אחר לאדם עליהן וחּׁשב והדיחן, לבהמה ׁשּלּקטן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעלׁשין

עליהן היה ואם ׁשני. הכׁשר צריכים ׁשהן ּבארנּו ּכבר - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ
מכׁשרין. אּלּו הרי - לאדם עליהן ּכׁשחּׁשב טֹופח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמׁשקה

  
,לרצֹון ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמאין - ׁשּבּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים אכלים ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמאין
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל ּברצֹון. עליהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָנפל
אין - סאה ארּבעים ּבהם ׁשאין גבאים ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשיחין
מים ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין לרצֹון אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמתטּמאין
ּבין ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּקרקע
- הּטמא ּבהן ׁשהל אֹו הּמת לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשּמּלא אֹו טמא אדם מהן ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- ּברצֹון טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמהן
הּטהֹור מהן ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
נטמא - טהֹור ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
נפל מּלא. אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי, ונטמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹותה
ׁשאין ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָלתֹוכן
הּכּכר והֹוציא ידֹו הדיח אם ,לפיכ לרצֹון. אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָמתטּמאין

ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא גבאים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמי

ּבהן ׁשאין ּומקואֹות ׁשּפסקּו ּתמצית ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשיחין
גׁשמים מי ורּבּו ּגׁשמים להם וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָארּבעים
,לפיכ טהֹורין. הן הרי - ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעליהם,
ּבׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא גבאים מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, הּמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל

טהרה. ּבחזקת הּכל - ְְְֳִֶַַַָָָֹהּגׁשמים
ׁשהן טמאין, לּדר אֹו לעיר הּקרֹובין - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו

טמאין, ּבכלים מהן וׁשּמלאּו הּטמא מהן ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחזקת
ּבחזקת הּכל - הלכּו האדם. רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹוהרחֹוקים
ּדברים ּבּמה מהן. וׁשֹותין ממלאין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטמאה,
ׁשאי ּבגבא אבל מּמּנה; לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ּבגבא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָאמּורים?
טהרה, ּבחזקת זה הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנה לׁשּתֹות ְְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר
אֹו אדם רגלי ּפרסֹות מקֹום ׁשּימצא עד טהֹורין) ּבחזקת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ׁשהם
רגלי ּפרסֹות מצא אבל ּבֹו. נּכרת גּסה ּבהמה רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות

וׁשתת. ׁשּירדה ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - דּקה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה
הרּבים ּברׁשּות חנּיֹות ׁשּבפתחי ּוגמּומּיֹות טיט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֻחזקת

ּכמי הן הרי - הּגׁשמים ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן הֹולכין - וׁשּבּׁשוקין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשפיכּות.
נפל הרב. אחר ּבֹו הֹולכין - דבׁש אֹו חלב אֹו יין ְְְִִַַַַַָָָָֹלתֹוכֹו
מתטּמא זה הרי - ׁשהקּפיאהּו ּפי על אף ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹוכֹו
צחצחית. ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי ברצֹון, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומטּמא

ּבּקרקע הן הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין ּוׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשמן
הּוא. אחד ּדין ּבּכלים, ׁשהן ְִִֵֵֶֶַָּכמֹות

ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על אף פסקּו, ׁשּלא ּתמצית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
הּמ והרי ּבּקרקע והם הֹואיל -סאה, להן ּובאין נמׁשכין ים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּלא הּטמא מהן ׁשּׁשתה ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻאינן
טהֹורין הן הרי - טמאים מים לתֹוכן נתן אֹו טמא ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמהן

ּדבר. ְָָָלכל
ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי
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הפ אם צרֹור: לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֻׁשּלא
ׁשעקרֹו. מּפני בּיד, נטמא ׁשהרי ּברירֹו; הּדבלה נטמאת -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּיהּפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; - הפ לא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואם
הן אּלא נתלׁשּו ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו ימצצּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹאֹו
ּברצֹון, אּלא מטּמאין ואין מתטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעדין
היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ׁשּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו
אם ּפיו, ּבתֹו והּדבלה לּטלֹו ידֹו ּופׁשט ּפיו לתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָּפּונּדיֹון
הּדבלה ונטמאת ּכעקּור, הרק זה הרי - לצמאֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּניחֹו

ידיו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו מׁשקה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָמחמת
ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור את גֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה ׁשּנכוית אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה דם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּבפיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

אצּבע. ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה הּמׁשקה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלהֹוציא

ה'תשע"א טבת ב' חמישי יום

  
הּסלתֹות3ׁשּבּׁשוקים2האגּדֹות1ּכל וכל הּקמחים וכל ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻ

ׁשּדרּכן מּפני - האגּדֹות מכׁשרין. ּבחזקת לזּלף4ׁשּבּׁשוקים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
ּתמיד עליהן לֹותתין5הּמים - והּסלת והּקמח ;6ּכ ואחר אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

אֹותן ׁשחֹולקין חּטין וכן אֹותֹו. לׁשּתים7טֹוחנין אחת ּברחים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָ
לׁשלׁש קדרה8ואחת מעּׂשה מהן לעּׂשֹות הריפֹות9ּכדי ּכגֹון ,10 ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשל ּבין מקֹום, ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ּבּתים ׁשל ּבין קלּפתן.11ׁשוקין להסיר אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

,טמאה ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל
עם נאמן ּכּלן ועל מכׁשרין. והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻמּפני
ׁשאין אכלין ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו. לא לֹומר ְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

חזקה הכׁשרּו.12להן לא לֹומר נאמן הארץ ׁשעם , ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מכׁשרין ּבחזקת הּדגים עליהן13ּכל נאמן הארץ עם ואין , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

הכׁשרּו לא טמאה.14לֹומר ּבחזקת הּדגים לעֹולם לפיכ . ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ּבמצֹודה ּבין ּבכפּוף ּבין ּבחרם ׁשּצדן ּבין לא15הּדגים, אם , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הכׁשרּו לא - עליהן הּמצֹודה את הכׁשרּו16נער - נער ואם ,17. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֻֻ
נערּתי לא לֹומר: נאמן הארץ עם עליהן,18ואין הּמצֹודה את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבטהרה לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ּבחזקת הן .19והרי ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
מכׁשר21הּציר20ּכל לתֹוכֹו22ּבחזקת ׁשּנפל טהֹור וציר . ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומתטּמא ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהם ּכל טמאת23מים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻ
טמא24מׁשקין חזקתֹו לפיכ לתֹוכֹו25. נפל ּדבׁש26. יין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ב משנה ו פרק יחד.מכשירין קשורים למכירה.ירקות לשוק ירקות.שהוצאו מוכרי יכמשושל שלא כדי
טריים. נראים מבהיק.ושיהיו לבן קמח ויצא החיטין קליפת להסיר כדי במים אותן.רוחצים חיטהשוברים כל

לשלושה. או חלקים לשני הרפות.תבשיל.נשברת עליו ותשטח כ) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון שאנשיםגריסים.
אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים, אינם שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא הבית לצורכי עושים
(ראה מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל מקפיד

הבאה). מים.הלכה עליהם לשפוך רגילים אנשים מקבלשאין אינו חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
ומתו. המים מן שהוצאו לאחר עליהם שנשארו המים מפני והוכשרו טומאה, ולא בחזקתהכשר הדגים "כל אמרו: במשנתנו

מין הוא דגה רבינו שם ופירש הדגה". מן חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה, בחזקת הציר וכל ... טומאה
כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן אחרים דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה המשנה שבזמן דגים
והדגה יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל כשם "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים כל שעל
הפירות, על נאמן שהוא כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש אינו רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
להפקיד חברים נהגו שהרי מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל אותם שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו

אצלו. להפקיד נהגו לא דגים אבל הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ עם אצל הוכשרו שלא חרם,פירות
ז). הלכה ג פרק מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני הם ומצודה נתלשוכפיף לא שעליהם שהמים מפני

ממקומם.ברצון. המים את שעקר לנער.מכיוון דגים שולי שדרך בטהרה,מפני חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ח.ובמקרה ו, פרק שם מדגים.משנה כמוהמתמצה ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

בו שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב, (בכורות טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו, אוכלין
הטהרות. על נאמן שאינו הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל בטומאה.מים יעקבכשיגע בן אליעזר כרבי

משיג והראב"ד ולהכשיר. טומאה לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים שמעט משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו.
רבי ודברי משקה, אינו - הציר על המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג, (שם ערוכה גמרא נגד שזה ואומר
מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר מים לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם מתפרשים יעקב בן אליעזר
המים בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי מים שהוא כל
שם: כתב למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי נכון ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
ומתמצה מלח עליהם ומוסיפים מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ אינו הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית
ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר יהיה "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר היא זו ותערובת הדגים, מן רטיבות
שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר מפרש שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין שאינן פירות או מלח
ורבינו כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים. מכשירים הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל בלי
הראשונה: הבבא גם בנקל תתבאר ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו פירות שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו
רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר טמא) בחזקת הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן המדובר מוכשר". בחזקת הציר "כל
(וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן שמא שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש ריש של דעתו
דבריו יפה יתפרשו לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו פסק

             
  

הרב27וחלב אחר הֹולכין ּבׁשאר28- ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
-29הּמׁשקין ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב. אחר הֹולכין - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּומכׁשיר מׁשקין טמאת ּומתטּמא מׁשקה, הּכל וציר30הרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻ
מׁשקין. טמאת מתטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו טמאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻחגבים

הארץ מעם ציר ּבמים31הּלֹוקח מּׁשיקֹו ׁשאם32- וטהֹור. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
היה ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי - מים הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה

ּדגים ׁשל מלח ׁשּבּה33רּבֹו והּמים טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
אבל ּפת; ּבהן לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו

מינֹו34לקדרה את מין מצא הּמים36ונעֹור35- רב ונמצאּו , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבּמקוה טהר לא ּבּציר ׁשהיה ׁשהּמעּוט .37טמאים, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות
מּדברים ׁשּיהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו ׁשּידע עד ּכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻעֹובד

מכׁשרין. ְְִֶֶָָָֻׁשחזקתן
טמאה38האֹוג ּבחזקת מקֹום הּקּׁשּואין39ּבכל ּכל וכן .40 ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻ

חנּיֹות ּפתחי על ּבגמי והּתלּויֹות ּבחזקת41והּדלּועין - ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֻ
ּוטמאין .42מכׁשרין ְְִִֵָֻ

הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעּׂשר
אבל ּבטמאה; ּומעּׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלּמקּדׁש

ּכלל43החּלין אּסּור ּבהן אין חּלין44- לאכל מּתר אּלא , ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻ
והּבּׂשר ּבּתֹורה: נאמר הרי טמאים. מׁשקין ולׁשּתֹות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטמאין
מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל יאכל. לא טמא ּבכל יּגע ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻאׁשר
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבּׂשר אּלא מדּבר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו
אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא, - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נג ׁשאם ּולקדׁש: לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא עּבאכילה, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסלּה - ּבתרּומה חּלין ׁשל אם45ׁשני וכן ׁשליׁשי; ועּׂשאּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ּכמֹו ׁשליׁשי, ועּׂשאן טּמאן - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְֲֳִִִִֶֶַַָָָָָָֹנגע

ּבתרּומה נגע אם חּלין, ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבארנּו;
ּפסלּה -46. ְָָ

מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאים חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
יּׂשראל ׁשּבארץ לחּלין טמאה לטּמא47לגרם לֹו ויׁש את48. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ

המתּקנין ּבכל50לכּתחּלה49החּלין לּגע לאדם מּתר וכן . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻ
אהרן ּבני את הּכתּוב הזהיר ׁשהרי ּבהן. ּולהתטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּטמאֹות

העם ׁשּכל מּכלל ּבמת. מהתטּמא הּנזיר וׁשאף51ואת מּתרין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּטמא חּוץ טמאֹות ּבׁשאר להתטּמא מּתרין ּונזירים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֻֻּכהנים

ֵמת.
ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

ּבּתֹורה: ׁשּנאמר וזה קדׁשים. ולאכל ּבּמקּדׁש לּכנס ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכֹונים
לֹוקה אינֹו - נטמא ואם ּבלבד. ּברגל - תּגעּו לא .52ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מזהר. אינֹו - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל
הּׁשמּועה מּפי יחּדו. והּטהֹור ׁשהּטמא54למדּו53הּטמא , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עם הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
עּמּה יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשּתהיה אחת ּבקערה ולא55אׁשּתֹו , ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג
עברה הרּגל יבעל.56מּפני ׁשּמא , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף
ּבטהרה חּלין אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִִֵָָָָֻטמאים,
ּפרּוׁשים. הּנקראים והן ימיהם, ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרין
אדם נבּדל ׁשּיהיה חסידּות, ודר היא יתרה קדּׁשה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻודבר
עּמהם. ויׁשּתה יאכל ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּופֹורׁש
הרעים, מּמעּׂשים הּגּוף טהרת לידי מביאה ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּפריׁשּות
הרעֹות, הּדעֹות מן הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוטהרת
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה; להּדּמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּוקדּׁשת
מקּדׁשכם יי אני קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם .57והתקּדׁשּתם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרת, פירשו שם שבגמרא מעיר אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר כאן שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל
כרבינו]. גם לפרש שאפשר הודאה, כעין בזה לראות הארץ.ויש עם בו נגע מיםשמא בו שאין שיודעים הטהור לציר

טומאה.כלל. ומקבלים המכשירים משקין דיןשהם מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר אינו ציר רוב אם
ציר. לעניין מזה למד ורבינו פירות במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא שנינו למים.זה חוץ המכשירים,

.כמותם ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו אומרים, "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. שישתוספתא ואפשר
מים. ממחצה יותר הטמאים,בו המים על ועולים צפים שמימיו עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים טמאים מים

כ"א). הלכה ב פרק למעלה (ראה השקה נקרא משנה.וזה כסף ומלח. ציר פירוש דגים, של מליחה להיות צריך
.מים בו שיש שבקדירה.לתבשיל המים עם מצטרפים שבציר נסתלק,המים - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. שהביטול מיםמוהכוונה היו אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם היה ולא במיעוטם שבטלו שום
והוסיפו מועטים טמאים מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת ההשקה אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים

התערובת. כל נטמאה - טהורים מים ההשקה אחר צמחעליהם מין כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
ויאכלו. הגפן כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו במים.שמעבדין פירותיו את שמרטיבים דלעת.מפני מיני כל

.למכירה הנמצאים וירקות פירות דוגמאות חנויותיהם פתחי על תולים בהםהחנוונים ממשמשים ושבים עוברים ידי
בו. הרגיש לא והחנווני טומאה לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש רטובות. ידיהם שנטמאו.ולפעמים

.לאכלםהלכות) מטמא או פוסל שנטמא ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר פעמים כמה כבר נתבאר
א). הלכה י"א פרק הטומאות חולין.אבות של שני האוכל על הגוף פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר

.מתוקנים שאינם חולין לטמא.אפילו לו ומעשר.מותר תרומה מהם שאינםשהפרישו שחולין יוצא מזה
טומאה. להם לגרום העשויים מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם לגרום מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים

.כהנים אתשאינם ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים יכול תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד הגבורה.הארבעים, מפי רבינו משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.הזה מהכתוב אחת.לדרוש הזבה.מכוס על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא כלשלא לסיים הקפיד רבינו
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הרב27וחלב אחר הֹולכין ּבׁשאר28- ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
-29הּמׁשקין ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב. אחר הֹולכין - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּומכׁשיר מׁשקין טמאת ּומתטּמא מׁשקה, הּכל וציר30הרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻ
מׁשקין. טמאת מתטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו טמאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻחגבים

הארץ מעם ציר ּבמים31הּלֹוקח מּׁשיקֹו ׁשאם32- וטהֹור. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
היה ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי - מים הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה

ּדגים ׁשל מלח ׁשּבּה33רּבֹו והּמים טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
אבל ּפת; ּבהן לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו

מינֹו34לקדרה את מין מצא הּמים36ונעֹור35- רב ונמצאּו , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבּמקוה טהר לא ּבּציר ׁשהיה ׁשהּמעּוט .37טמאים, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות
מּדברים ׁשּיהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו ׁשּידע עד ּכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻעֹובד

מכׁשרין. ְְִֶֶָָָֻׁשחזקתן
טמאה38האֹוג ּבחזקת מקֹום הּקּׁשּואין39ּבכל ּכל וכן .40 ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻ

חנּיֹות ּפתחי על ּבגמי והּתלּויֹות ּבחזקת41והּדלּועין - ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֻ
ּוטמאין .42מכׁשרין ְְִִֵָֻ

הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעּׂשר
אבל ּבטמאה; ּומעּׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלּמקּדׁש

ּכלל43החּלין אּסּור ּבהן אין חּלין44- לאכל מּתר אּלא , ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻ
והּבּׂשר ּבּתֹורה: נאמר הרי טמאים. מׁשקין ולׁשּתֹות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטמאין
מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל יאכל. לא טמא ּבכל יּגע ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻאׁשר
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבּׂשר אּלא מדּבר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו
אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא, - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נג ׁשאם ּולקדׁש: לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא עּבאכילה, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסלּה - ּבתרּומה חּלין ׁשל אם45ׁשני וכן ׁשליׁשי; ועּׂשאּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ּכמֹו ׁשליׁשי, ועּׂשאן טּמאן - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְֲֳִִִִֶֶַַָָָָָָֹנגע

ּבתרּומה נגע אם חּלין, ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבארנּו;
ּפסלּה -46. ְָָ

מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאים חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
יּׂשראל ׁשּבארץ לחּלין טמאה לטּמא47לגרם לֹו ויׁש את48. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ

המתּקנין ּבכל50לכּתחּלה49החּלין לּגע לאדם מּתר וכן . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻ
אהרן ּבני את הּכתּוב הזהיר ׁשהרי ּבהן. ּולהתטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּטמאֹות

העם ׁשּכל מּכלל ּבמת. מהתטּמא הּנזיר וׁשאף51ואת מּתרין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּטמא חּוץ טמאֹות ּבׁשאר להתטּמא מּתרין ּונזירים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֻֻּכהנים

ֵמת.
ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

ּבּתֹורה: ׁשּנאמר וזה קדׁשים. ולאכל ּבּמקּדׁש לּכנס ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכֹונים
לֹוקה אינֹו - נטמא ואם ּבלבד. ּברגל - תּגעּו לא .52ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מזהר. אינֹו - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל
הּׁשמּועה מּפי יחּדו. והּטהֹור ׁשהּטמא54למדּו53הּטמא , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עם הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
עּמּה יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשּתהיה אחת ּבקערה ולא55אׁשּתֹו , ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג
עברה הרּגל יבעל.56מּפני ׁשּמא , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף
ּבטהרה חּלין אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִִֵָָָָֻטמאים,
ּפרּוׁשים. הּנקראים והן ימיהם, ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרין
אדם נבּדל ׁשּיהיה חסידּות, ודר היא יתרה קדּׁשה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻודבר
עּמהם. ויׁשּתה יאכל ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּופֹורׁש
הרעים, מּמעּׂשים הּגּוף טהרת לידי מביאה ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּפריׁשּות
הרעֹות, הּדעֹות מן הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוטהרת
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה; להּדּמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּוקדּׁשת
מקּדׁשכם יי אני קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם .57והתקּדׁשּתם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרת, פירשו שם שבגמרא מעיר אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר כאן שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל
כרבינו]. גם לפרש שאפשר הודאה, כעין בזה לראות הארץ.ויש עם בו נגע מיםשמא בו שאין שיודעים הטהור לציר

טומאה.כלל. ומקבלים המכשירים משקין דיןשהם מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר אינו ציר רוב אם
ציר. לעניין מזה למד ורבינו פירות במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא שנינו למים.זה חוץ המכשירים,

.כמותם ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו אומרים, "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. שישתוספתא ואפשר
מים. ממחצה יותר הטמאים,בו המים על ועולים צפים שמימיו עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים טמאים מים

כ"א). הלכה ב פרק למעלה (ראה השקה נקרא משנה.וזה כסף ומלח. ציר פירוש דגים, של מליחה להיות צריך
.מים בו שיש שבקדירה.לתבשיל המים עם מצטרפים שבציר נסתלק,המים - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. שהביטול מיםמוהכוונה היו אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם היה ולא במיעוטם שבטלו שום
והוסיפו מועטים טמאים מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת ההשקה אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים

התערובת. כל נטמאה - טהורים מים ההשקה אחר צמחעליהם מין כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
ויאכלו. הגפן כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו במים.שמעבדין פירותיו את שמרטיבים דלעת.מפני מיני כל

.למכירה הנמצאים וירקות פירות דוגמאות חנויותיהם פתחי על תולים בהםהחנוונים ממשמשים ושבים עוברים ידי
בו. הרגיש לא והחנווני טומאה לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש רטובות. ידיהם שנטמאו.ולפעמים

.לאכלםהלכות) מטמא או פוסל שנטמא ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר פעמים כמה כבר נתבאר
א). הלכה י"א פרק הטומאות חולין.אבות של שני האוכל על הגוף פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר

.מתוקנים שאינם חולין לטמא.אפילו לו ומעשר.מותר תרומה מהם שאינםשהפרישו שחולין יוצא מזה
טומאה. להם לגרום העשויים מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם לגרום מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים

.כהנים אתשאינם ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים יכול תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד הגבורה.הארבעים, מפי רבינו משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.הזה מהכתוב אחת.לדרוש הזבה.מכוס על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא כלשלא לסיים הקפיד רבינו
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אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מתטּמאין וכיצד מתטּמאין, ׁשאינן וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהּטמאֹות

ְְִַּומטּמאין.
אּלּו: ּבפרקים זה ענין ְְִִִֵֵֶָָּובאּור

 
ואּלּו הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן ּכלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
בגד אֹו עץ ּכלי מּכל אֹומר: הּוא הרי חרּׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּוכלי
ואת הּזהב את א נאמר: מּתכֹות ּובכלי ּׂשק. אֹו עֹור ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

נאמ חרּׂש ּובכלי אלהּכסף. מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
תׁשּברּו. ואתֹו יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֲִִֶָֹֹֹּתֹוכֹו,

מעּׂשה וכל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפי
ּומן הּטלפים ּומן הּקרנים מן העּׂשּויין ּכלים לרּבֹות - ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַָָעּזים
וחּיה. ּבהמה מיני לׁשאר הּדין והּוא עּזים. ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצמֹות
טמאה; מקּבלין אינן - העֹוף מעצמֹות העּׂשּויין ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֻאבל
הּנעמית ּוביצת ּבלבד העזנּיה מּכנף העּׂשּויין מּכלים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָחּוץ
ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין והן הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻֻהמצּפה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתן ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעצם.
.טהֹורים - ּומעֹורּה ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העּׂשּויין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלים

ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - ׁשּבּים ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻּכל
מקּבל אינֹו - ּבּים הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף מדרס. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטמאת
מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עֹור. אֹו בגד אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֻטמאה.
מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן - עֹור אף ּבארץ, הּגדל מן - ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבגד
חּברֹו אם מׁשיחה, אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ הּגדל עם ּבּים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגדל
ׁשאם לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהן את ׁשּמּׂשים עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל - זה יּטמא זה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין אין העֹוף מעֹור העּׂשּויים ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיראה

לכּתב ּכׁשר הּוא והרי ּתאמר: ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹֻטמאה,
מקּבל אינֹו הּדג עֹור הּנה וחּיה? ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָעליו
הּנה לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם לתפּלין, ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ׁשאף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,

זהמא. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים ּתֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

מן ּברּיתן ּותחּלת הֹואיל טמאה; ׁשּיקּבלּו עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
נראה ׁשּתֹוכן ּומּפני חרס. ּככלי הן הרי - חרס ּככלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָהחֹול
ׁשּתּגע עד אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן גזרּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכברן,
ולא מּתכֹות. ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּטמאה
להם ואין מקּבליהן. על אּלא ּפׁשּוטיהן, על טמאה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻגזרּו
ׁשּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ּׂשֹורפין ואין ּבמקוה. ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹטהרה

לתלֹות. אּלא עליהן ְְֲִֵֶֶָָגזרּו
,טהֹורין לעֹולם - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי גללים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָּכלי

מן לא מדרס, טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֻֻֻואין
מקּבליהן. ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורה

ּכלים מהן העֹוּׂשה הרעי, ּדר והקיאן הּוצין ׁשּבלע ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפיל
אבל ּכׁשהיּו. עץ ּכלי אֹו גללים ּככלי הם אם ספק הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל ּובלעּה ׁשּנטמאת ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכפיפה
ּבטמאתּה. ְְִָָֻהיא

חרס ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרס, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי
טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻוכּיֹוצא
אׁשר ׁשּנאמר: סֹופרים. מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמדרס,
- חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל יטמא; ּתֹוכֹו אל מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹיּפל

טהֹור. - ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה, ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
,והּמסּפרים הּסּכינים ּכגֹון ּפׁשּוטיהן, אחד מּתכֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכלי

מקּבלין הּכל - והּקּומקּומֹוסין הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַֹאֹו
ׁשּנא ּביןטמאה; מקּבל ּבין - באׁש יבא אׁשר ּדבר ּכל מר: ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ׁשהן מּתכת, ׁשל ּבהן וכּיֹוצא מגּדל אֹו ּתבה אפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּוט.
טמאה; מקּבלין - יתר אֹו ּבלח סאה ארּבעים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין

באׁש. יבא אׁשר ּדבר ּכל ֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
הערבה ּכגֹון מקּבליהן, עצם: ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

אבל ּתֹורה; מּדברי טמאה מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהחמת
עליו ׁשאֹוכלין והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּפׁשּוטיהן,
סֹופרים. מּדברי אּלא טמאה מקּבלין אינן - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשּיׁש - ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עץ. ּכלי מּכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּככלי עצם ּוכלי קּבּול. ּבית לֹו ׁשּיׁש - ּכל אף קּבּול, ּבית ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹלֹו
ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ּדבר. לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻעץ
אבל מדרס, מּטמאת חּוץ טמאֹות ּבׁשאר סֹופרים? ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻֻמּדברי
ּכל ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן מתטּמאין וחבריו הּזב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבמדרס
ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּכל - יׁשּכב אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהּמׁשּכב
ּבמדרס מתטּמא - למׁשּכב העּׂשּוי זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

ְִִֵֶמּדבריהן.
אֹו מּקּנּבֹוס, ּבין ּופׁשּתים מּצמר ּבין ארּוג, ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכל

ּבגד הּנקרא הּוא - ּבּיּבׁשה הּגדלים ּדברים מּׁשאר אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁשי
ּדבר. לכל ּכבגדים והּלבדים טמאה. ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻלענין

הארּוגין אֹו ּכׁשלׁשלת הּגדלין ּׂשער חּוטי הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשק
מּזנב אֹו ּגמּלים מּצמר אֹו העּזים מן העּׂשּוי אחד ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכבגדים.
הּמרצּופין, ּכמֹו מהן האריג ואחד ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּסּוס
החבלים אבל ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל חבק ּכמֹו הּגדל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
- ּופׁשּתים מּצמר ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמׁשיחֹות

עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵַַָָָֻאינן
הּקנים ּומן הערבה ּומן הּגמא מן העּׂשּויין הּכלים ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּומן אילנֹות ּוקלּפי והּׂשריגין העלים ּומן ּתמרים ְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומּכּפֹות
- והּמּפצֹות והּמחלצֹות והּטרסקלין הּכפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל העץ, ּכלי ּבכלל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
מן מהעפר העּׂשּוי ּכלי ּכל ּדבר. לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָחרס
חרס. ּכלי זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותן ּׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהעפרֹות
הּבנינֹות מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח והּכירים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּתּנּור
ּדין טמאה מקּבלין הּכל - ּבהן מבּׁשלין אֹו ּבהן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאֹופין

ׁשוה. חרס ּכלי וטמאת וטמאתן ְְְְְֵֶֶַָָָָָֻֻּתֹורה,

 
טמאה מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻהעֹוּׂשה

ׁשּיעּׂשה והּוא ׁשעּור. קּבּול לכלי ואין הּתֹורה. מן ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבכל
מן ּכלי העֹוּׂשה ּכיצד? ׁשּיעמד. ׁשאפׁשר קּימא, ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹדבר
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ׁשאין ּפי על אף הּניר, מן אֹו ּכלל, נתעּבד ׁשּלא הּמּצה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעֹור
אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת אֹו טמאה, מקּבל ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּניר
לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר את ּבהן למד הּתינֹוקֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹחקקּום
ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻמאזנים
אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף מעּׂשה, להן יׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ׁשחקקן היבׁשים, והּדלעת והאתרֹוג הּלפת מן ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעֹוּׂשה
ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלמד

מּועט. זמן אּלא ׁשּיעמדּו ְְְֶֶֶַַַָָָאפׁשר
והאסל מּתכת, קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש והּמחק מאזנים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקנה

קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל וקנה מעֹות, קּבּול ּבית ּבֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש
ׁשּי ּומּקל מרּגלית,מים, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיׁש ּפנקס ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּומׁשחזת
ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבֹו
ׁשהּוא, ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל עץ, ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָּפׁשּוטי
ּבית אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין
מּׁשאר הּקּבּול ּבית את והמׁשּמׁש ּבהן ׁשּיׁש לבּדֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקּבּול
מּׁשאר הּצר על הּיתר אבל לֹו; צרי הּקּבּול ׁשּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכלי
ּכמֹו מּדבריהן, וטמא הּתֹורה מן טהֹור - הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּכלי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
?ּכיצד קּבּול. ּבית אינֹו - למּלאתֹו העּׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹּבית

הּסּדן ּבֹו ותֹוקעין קּבּול ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
ׁשאף טמאה; מקּבלת אינּה - היא נּפחים ׁשל אם ּברזל: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
וכן למּלאתֹו. אּלא נעּׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
מקּבלת זֹו הרי - צֹורפין ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּירצה עת ּבכל הּברזל את מגּביהין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻטמאה;
ּתחת ׁשם הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ׁשפּות את ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּומקּבצין

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעּׂשה והרי ְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָֹהּסּדן,
וכּיֹוצא והּמגּדלֹות הּמּטֹות רגלי ׁשּתחת החקּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּכף

ּכלי מּׁשּום ּבֹו ואין טהֹור, - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבהן,
ּבלבד. ּבֹו לסמ אּלא לקּבּול עּׂשּוי ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקּבּול,
ׁשּמקּבלין העץ ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשפֹופרת
ּוׁשפֹופרת אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּיֹוציא עד טמאה מקּבלת אינּה - לקּבלה ׁשחתכּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּקנה
היא הרי - לקּבלה נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה. הּלבן ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ּבהן וכּיֹוצא ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפׁשּוטי

חׁשּובין. הן ּכאכלין אּלא ּכלים, אינן -ֲֳִִִֵֵֵֶָָָָ

נתנּה ּכ ואחר הּמזּוזה את ּבּה ונתן ׁשחתכּה ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשפֹופרת
טמאה. מקּבלת - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבּכתל,
מקּבלת זֹו הרי - קּבלתּה ּכדר קבעּה אם ּבּכתל: ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקבעּה
ּבּכתל הּׁשפֹופרת נתן טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה:
הרי - קּבלתּה ּכדר היתה אם הּמזּוזה: ּבּה נתן ּכ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָואחר
קבעּה טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא טמאה; מקּבלת ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻזֹו

טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר אפּלּו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּבּכתל,
ּכדי הּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכלי

אם ׁשּיתּבּסמּו: ּכדי מּלמּטה והּמגמר הּבגדים עליו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיׁשטחּו
ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור, - קרקע לֹו ׁשאין ּככּורת עּׂשּוי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

טמאה. מקּבל זה הרי - ּכּסּוי ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֻקּבלת
,טהֹור - ׁשעם וׁשל טמא, - מּתכת ׁשל ּבהמה: ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנּדל

הּקּבלה. מּכלי חׁשּוב זה ְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
- עמק מקֹומּה ונׁשאר והֹוציאּה ּבעֹור מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּצֹורר

מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ׁשּיפׁשט; עד טמאה מקּבל זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהרי
הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו מקֹומן והרי ׁשהן, ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין טמאה, מקּבל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻאינֹו

ה'תשע"א טבת ג' שישי יום

 
לנחת העּׂשּוי עץ ּכלי דבר1ּכל אּלא מקּבל אינֹו אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

טמאה2מּועט מקּבל אינֹו מּדברי3- ולא הּתֹורה מן לא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻ
ּכּׂשק, וריקן מלא להתטלטל העּׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסֹופרים.
ׁשּולים, לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו
ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי - לנחת עּׂשּוי ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהֹואיל

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי לֹו4ּכׁשאר היּו אם , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
הּקרקע על עליהם ליׁשב נֹוח5ׁשּולים יהא ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

ּכֹורים ׁשהן ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּביבׁש

ׁשחזקתֹו מּפני ּדברי6סֹופרים, אּלּו ּודברים לנחת. ׁשעּׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
למדּו הּׁשמּועה מּפי הן. מתטלטל7קּבלה ׁשהּוא - ּׂשק מה : ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מּטלטל היה ּכן אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא
לנחת. העּׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא וריקן; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא

ׁשּדה ּכגֹון לנחת, עּׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן ּתבה8הּכלים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּקׁש9ּומגּדל הּקנים10וכּורת ספינה11וכּורת 13גדֹולה12ּובֹור ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטהרה. קדושה בלשון טהרה שבספר למקום.ההלכות ממקום לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות ואפשרעשוי
מלא. כשהוא רגליםלטלטלו לעולי להראותו אותו מוציאים היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב כו, בחגיגה

בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו עץ כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא מפני טומאה מקבל היה לא
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל שהוא לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא, (ויקרא אחד

.שימושו אופן נקבע משופעים.לא או עגולים שוליים הדעת.להוציא על מאוד מתקבלת כהניםהנחה בתורת
במילואם. מיטלטלים שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק מה שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת

נשים בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת ומזון.והיא כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול כוורתארון
מקש. סוף.קלועה מקני וקוראיםעשוייה לשתייה מים מלא עץ של מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לאלכסנדריאלו המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש אלכסנדריה" "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה
רחוקות, ארצות עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של לספינות שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים של

אלו בורות הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות החוף מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות לנחתפרט עשויות



עט             
  

ׁשאין ּפי על אף הּניר, מן אֹו ּכלל, נתעּבד ׁשּלא הּמּצה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעֹור
אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת אֹו טמאה, מקּבל ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּניר
לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר את ּבהן למד הּתינֹוקֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹחקקּום
ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻמאזנים
אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף מעּׂשה, להן יׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ׁשחקקן היבׁשים, והּדלעת והאתרֹוג הּלפת מן ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעֹוּׂשה
ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלמד

מּועט. זמן אּלא ׁשּיעמדּו ְְְֶֶֶַַַָָָאפׁשר
והאסל מּתכת, קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש והּמחק מאזנים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקנה

קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל וקנה מעֹות, קּבּול ּבית ּבֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש
ׁשּי ּומּקל מרּגלית,מים, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיׁש ּפנקס ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּומׁשחזת
ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבֹו
ׁשהּוא, ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל עץ, ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָּפׁשּוטי
ּבית אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין
מּׁשאר הּקּבּול ּבית את והמׁשּמׁש ּבהן ׁשּיׁש לבּדֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקּבּול
מּׁשאר הּצר על הּיתר אבל לֹו; צרי הּקּבּול ׁשּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכלי
ּכמֹו מּדבריהן, וטמא הּתֹורה מן טהֹור - הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּכלי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
?ּכיצד קּבּול. ּבית אינֹו - למּלאתֹו העּׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹּבית

הּסּדן ּבֹו ותֹוקעין קּבּול ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
ׁשאף טמאה; מקּבלת אינּה - היא נּפחים ׁשל אם ּברזל: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
וכן למּלאתֹו. אּלא נעּׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
מקּבלת זֹו הרי - צֹורפין ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּירצה עת ּבכל הּברזל את מגּביהין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻטמאה;
ּתחת ׁשם הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ׁשפּות את ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּומקּבצין

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעּׂשה והרי ְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָֹהּסּדן,
וכּיֹוצא והּמגּדלֹות הּמּטֹות רגלי ׁשּתחת החקּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּכף

ּכלי מּׁשּום ּבֹו ואין טהֹור, - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבהן,
ּבלבד. ּבֹו לסמ אּלא לקּבּול עּׂשּוי ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקּבּול,
ׁשּמקּבלין העץ ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשפֹופרת
ּוׁשפֹופרת אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּיֹוציא עד טמאה מקּבלת אינּה - לקּבלה ׁשחתכּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּקנה
היא הרי - לקּבלה נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה. הּלבן ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ּבהן וכּיֹוצא ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפׁשּוטי

חׁשּובין. הן ּכאכלין אּלא ּכלים, אינן -ֲֳִִִֵֵֵֶָָָָ

נתנּה ּכ ואחר הּמזּוזה את ּבּה ונתן ׁשחתכּה ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשפֹופרת
טמאה. מקּבלת - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבּכתל,
מקּבלת זֹו הרי - קּבלתּה ּכדר קבעּה אם ּבּכתל: ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקבעּה
ּבּכתל הּׁשפֹופרת נתן טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה:
הרי - קּבלתּה ּכדר היתה אם הּמזּוזה: ּבּה נתן ּכ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָואחר
קבעּה טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא טמאה; מקּבלת ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻזֹו

טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר אפּלּו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּבּכתל,
ּכדי הּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכלי

אם ׁשּיתּבּסמּו: ּכדי מּלמּטה והּמגמר הּבגדים עליו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיׁשטחּו
ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור, - קרקע לֹו ׁשאין ּככּורת עּׂשּוי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

טמאה. מקּבל זה הרי - ּכּסּוי ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֻקּבלת
,טהֹור - ׁשעם וׁשל טמא, - מּתכת ׁשל ּבהמה: ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנּדל

הּקּבלה. מּכלי חׁשּוב זה ְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
- עמק מקֹומּה ונׁשאר והֹוציאּה ּבעֹור מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּצֹורר

מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ׁשּיפׁשט; עד טמאה מקּבל זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהרי
הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו מקֹומן והרי ׁשהן, ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין טמאה, מקּבל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻאינֹו

ה'תשע"א טבת ג' שישי יום

 
לנחת העּׂשּוי עץ ּכלי דבר1ּכל אּלא מקּבל אינֹו אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

טמאה2מּועט מקּבל אינֹו מּדברי3- ולא הּתֹורה מן לא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻ
ּכּׂשק, וריקן מלא להתטלטל העּׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסֹופרים.
ׁשּולים, לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו
ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי - לנחת עּׂשּוי ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהֹואיל

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי לֹו4ּכׁשאר היּו אם , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
הּקרקע על עליהם ליׁשב נֹוח5ׁשּולים יהא ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

ּכֹורים ׁשהן ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּביבׁש

ׁשחזקתֹו מּפני ּדברי6סֹופרים, אּלּו ּודברים לנחת. ׁשעּׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
למדּו הּׁשמּועה מּפי הן. מתטלטל7קּבלה ׁשהּוא - ּׂשק מה : ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מּטלטל היה ּכן אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא
לנחת. העּׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא וריקן; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא

ׁשּדה ּכגֹון לנחת, עּׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן ּתבה8הּכלים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּקׁש9ּומגּדל הּקנים10וכּורת ספינה11וכּורת 13גדֹולה12ּובֹור ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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וטהרה. קדושה בלשון טהרה שבספר למקום.ההלכות ממקום לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות ואפשרעשוי
מלא. כשהוא רגליםלטלטלו לעולי להראותו אותו מוציאים היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב כו, בחגיגה

בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו עץ כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא מפני טומאה מקבל היה לא
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל שהוא לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא, (ויקרא אחד

.שימושו אופן נקבע משופעים.לא או עגולים שוליים הדעת.להוציא על מאוד מתקבלת כהניםהנחה בתורת
במילואם. מיטלטלים שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק מה שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת

נשים בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת ומזון.והיא כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול כוורתארון
מקש. סוף.קלועה מקני וקוראיםעשוייה לשתייה מים מלא עץ של מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לאלכסנדריאלו המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש אלכסנדריה" "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה
רחוקות, ארצות עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של לספינות שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים של

אלו בורות הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות החוף מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות לנחתפרט עשויות



פ            
  

מקּבלין אין - סאה ארּבעים מחזיקין הן אם ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוכּיֹוצא
עּׂשּויין14טמאה ׁשהן עץ ׁשל הּכלים הן ואּלּו להתטלטל15. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֻ

ּדרּדּור וקּוסטֹות16ּבמלֹואן: העגלה, על אֹותֹו ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
העּבדן17הּמלכים וערבת ׁשאינּה18, קטּנה ספינה ּובֹור , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הּגדֹול הּים ּבאמצע להּל אחד19יכֹולה ּכל והארֹון. , ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ
יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על אף אּלּו, עץ ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמחמׁשת
נעּׂשּו ׁשּלא טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - סאה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמארּבעים

מלאין להּטלטל אּלא עץ20מּתחּלתן ּכלי ּכל ּוׁשאר אם21. , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להם ויׁש סאה ארּבעים מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו
וכן טמאה. מקּבלין אין ּולפיכ ּבמלֹואן, להתטלטל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻעּׂשּויין

עצם אין22ּכלי - ּבלח סאה ארּבעים המקּבלין העֹור ּוכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
להתטלטל מּתחּלתן נעּׂשּו ּכן אם אּלא טמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמקּבלין

מלאין.23ּכׁשהן ְְִֵֵֶ

ּבּמּדה הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל והּתבה -24הּׁשּדה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
סאה ארּבעים ׁשּמקּבלין ּפי על אף זכּוכית, ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָטהֹורין;

טמאה מקּבלין הן הרי עץ.25- מּבכלי זכּוכית ּבכלי חמר וזה . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֻ
ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ּכלי אּמה26ּכל על ׁשלׁש27אּמה -28ּברּום ְְְִִֵֶַַַָָָָ

הּכלי את ּוכׁשּמֹודדין ּבלח. סאה ארּבעים מחזיק הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָהרי
ּברּום אּמה על אּמה ּבֹו היה אם מּבחּוץ; אֹותֹו מֹודדין -ְְִִִַַַַָָָָ

מּזה ּפחֹות אּלא ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף הּוא29ׁשלׁש, הרי - ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממעט הּדפנֹות עבי ׁשאין הרגלים30טהֹור, עבי אבל ועבי31. ְְְֲֳֳֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עּמֹו32הּזר נמּדדין אין - זר לֹו היה אם ,33. ְִִִִֵֵֵַָָָ
קטּנה ּתבה הּכלי ּבתֹו ׁשּבתֹו34היה מּוכני ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן עּמּה35הּׁשּדה: נמּדדת אינּה ואינּה36- , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
לּה הּמת37חּבּור ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה אינּה38, ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

עּמּה נמּדדת - אחד39נׁשמטת ּככלי הן והרי ,40. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
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בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים מחזיקות אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים מפני הספינות, מן להורידן מבלי
השתייה. מי כשאפסו ולמלאותן טומאה.פעם מקבלים - סאה ארבעים מחזיקים אינם שאם לשםמשמע לכתחילה נעשו

המיטלטלזה. כדבר נידונית ולפיכך בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה ומובילים עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
וריקן. מספיקהמלא צידה בה מובילים לדרך היוצאים והמלכים ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה גדולה תיבה
ימים. לעיבוד.לכמה העומדים העורות את בה שורים שהאומנים גדולה, בהןעריבה למלאות המלחים של דרכם אין

מלאות. מיטלטלות הן כן ואם טריים מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות, התחנות למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה
נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים למה לנמק באים אלה דבריו

עגלה ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו מפני מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו, ומבאר כמטלטלים,
אדם. בני כמה ידי על סיוםאו הוא שכך מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים לסתם הכוונה המשנה. לשון

כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי יסבירודברי עץ כלי בדיני רבינו של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם א. האלו: ההלכות שתי את היטב
טלטול פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת העשוי עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם אלא מיטלטלים,
הטלטול ג. במילואם]. מיטלטלים שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו שכלי כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל מהכשירו גורע אינו ריק כשהכלי
שיעור קבעו ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל אדם בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו סאה ארבעים בו
על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו הדינים כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים ומארבעת טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה
דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה, מקבל אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ כלי .1 בקצרה: אלה דינים
שהרי סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין להתטלטל העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי ומשקל לשק,
להיטלטל תשמישו אם בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע. הגורם הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי, שלנחת (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה היא אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או

טומאה. ומקבל לטלטול שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה, כבד משאוי להיטללטלטל מתחילתם להיות טלצריך
ר"מ). רומא (דפוס ביבש.כשהם כוריים שהם בלח, סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם דיןשיש מנמק הראב"ד

כך. כל עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם מאוד כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים מפני זה,
.תכולתו של תישבורת ברוחב.בחשבון ואמה באורך מידותאמה שלוש מחזיק שכזה כלי אמות. שלוש גובה

מהם אחד ואם מעכבים והגובה הרוחב האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו", ואמר דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות
צרעת). בטומאת כאלה מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של היתרון אין מאמה הכלי.פחות דפנות עובי מקום

,הלל כבית ופסק שם הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות והרי הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,
מקום. בכל כמותם עבותשהלכה הן אבל הדפנות, עם אחד מעץ עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו המדובר

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע מחוץ בולט מהן וחלק מבחוץ.מהדפנות ומחובר הכלי משפת למעלה נמצא הזר
.נמדדים שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו, כנראהבמשנה "אופן", מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה

השידה. שבתוך קטנה תיבה ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה. מונחת שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון
.ולהוציאה לשומטה ואפשר בשידה קבועה לתיבהאינה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים מחזיקה אינה עצמה השידה אם

טומאה. המקבל רגיל ככלי השידה ודין נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת הבולט השידהבחלקה נטמאה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה השידהלא הקברות. לבית כשנכנסה שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו המשנה. לשון

מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק מת טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה מקבלת ואינה סאה ארבעים בה שיש
- השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים עצמה בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא שבתוכה הכלים על

שבתוכה. הכלים על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני השידהנטמאו, שפת על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים בנשמטת.משליחה למעלה האמורים הדינים לכל

            
  

לּכלי קמּור41היה נמּדד42ּכּסּוי - קבּוע ׁשהּוא ּבזמן : ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
מגּורֹות43עּמֹו ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו - קבּוע אינֹו מּבפנים44; ְְְִִִִִִֵֵַָָָ

מּבחּוץ היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות עּמֹו45- נמּדדֹות אינן -46. ְְְִִִִִִֵַָָָָ
ּכדרּכֹו סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ּכן47ּכלי אם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ארּבעים ּומקּבל הֹואיל אחר, ּבדבר סמכֹו אֹו צּדֹו על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּטהּו
טהֹור. - מקֹום מּכל ְִָָָָסאה

ׁשּלא ּפי על אף מרגליהן, אחת ׁשּנּטלה והּתבה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּדה
מקּבלין48נּקבּו הן הרי ועדין49אּלא טהֹורין, אּלּו הרי -50 ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּכׁשהיּו. לנחת ׁשהן וחזקתן ׁשּולים, להם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׁש

 
ּכלי ּכל לקּבלה: עּׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי מּדֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשלׁש

ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ּכגֹון ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש העּׂשּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
עץ ּכלי וכל לטמאה. חכמים רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻֻמקּבל
והּטבלא הּׁשלחן ּכגֹון והאדם, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהעּׂשּוי
לתׁשמיׁש ׁשהן ּומּנין טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻוהּמּטה
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ותׁשמיׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻאדם
עץ ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלא, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעּׂשּוי
מלאכה ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם:
עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום. טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָּבלבד
ׁשּמּניחין ּכלי והּוא וכן, הדלקה, ּבׁשעת הּנר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמׁשּמׁשת
היה ואם ּכּלן. והּדפּוסין מלאכה, ּבׁשעת הּכלים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻּתחת
- מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּמׁש
ותיק ּבֹו, וכּיֹוצא הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה. מקּבל זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻהרי
והּמכּתב, והּמכחֹול והּתער והּמסּפרים והרמח והּסּכין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַָָֹהּסיף
ּובית החּצים ּובית ּוסקּורטיא, טבלא ותיק הּכחל, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹּובית

ּב וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילים. ותיק ּפיהּפגֹוזֹות, על אף הן, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּכלי ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ּכלים מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי
והּכּסא חרׁש, ׁשל והּמכּבׁש טני, וכּסּוי ּתבה וכּסּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקמטרא
ּתיק עליו ׁשּבֹונין והּקלב ׁשּלּה, והּקמּתין הּתבה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּתחת
והּכּנֹורֹות, נבלים ותיק והּמזּוזה, והּמנעּול הּנגר ּובית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּספר,
עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ׁשל ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹוהּקלב
העני, ּוגנֹונת המקֹוננת, ּורביעית ּבֹו, ׁשּמּׂשחקין זּמר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
- הּמּטה ׁשּתחת וחמֹור הּמּטה, ונקליטי הּמּטה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוסמֹוכֹות
הּכלים מׁשּמׁשי ׁשהן מּפני טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ּבלבד. מלאכה ְְְִִַַָָּבׁשעת
רגלים לֹו ויׁש ּבפּקֹות מלּבׁש היה אם הּמּטה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻמלּבן

ׁשהרי הּמּטה, עם מתטּמא זה הרי - הּמּטה עם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמחּברן
על נתנֹו מאבריה. ּכאחד הּוא והרי הּמּטה ּבפני אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹותנין
ׁשּמסרג ּפי על אף הּמּטה, על גבֹוּה הּוא והרי לׁשֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי

ׁשהּוא מּפני טהֹור, - רגלים לֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבחבלים,
לוי, ּבני ּכמלּבני ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמּמׁשּמׁשי

טהֹורין. ׁשהן הּׁשיר, ּוכלי ּכּנֹורֹותיהן ּבהם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּתֹולין
מּפני טהֹור, - העֹור את עליו ׁשּמֹותח ׁשּכף ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמכּבׁש

עליו, ּומׁשּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש החקּוק ּבּמקֹום האבן את עליו ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמּניח
מתטּמא ואינֹו מלאכה. ּבׁשעת הּכלים את לׁשּמׁש עּׂשּוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא
ּבאבן. להתמּלאֹות עּׂשּוי ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּום

ׁשל ׁשהיּו ּבין החּפּויין, ּכל וכן טהֹורין. - הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחּפּויי
טהֹורין; - מּתכת ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַעץ
הּכלים. לחּפּויי ּפרט - ּבהם מלאכה יעּׂשה אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
- ּבמּתכת ׁשּצּפם קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוכן
והּצּפּוי ּבּטלן, ׁשּצּפם מאחר טמאה; מקּבלין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻטהֹורים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ְְְֵֶַַָעצמֹו
אם הּמּתכת: מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוּׂשה

היתה ואם טמאה, מקּבל - הּמּתכת מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
ׁשל מפּתח ּכיצד? טהֹור. הּכל - העץ את מׁשּמׁשת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתכת
טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּמּתכת, וׁשּניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעץ

טהֹור. הּכל - מעץ ׁשּלֹו וׁשּנים מּמּתכת היא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיתה
ׁשל היתה טמאה. - אלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹטּבעת

טמאה. מקּבלת אינּה זֹו הרי - מּתכת ׁשל וחֹותמּה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאלמג
אם עצמֹו, ּבפני טמאה מקּבל החֹותם אֹו מּתכת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשן

והּמסרק והּמּגֹוב והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
הרי - מּתכת ׁשל ועּׂשאּה מּׁשּניהן אחת ׁשּנּטלה ראׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

טמאה. מקּבלין ְְְִֵַָֻאּלּו
אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל

אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עּׂשאהּו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
טמאה. מקּבל - העץ ְְֵֵֶַָָֻאת

מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּקבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
אינֹו - לנֹוי עּׂשאן הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ. את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמקּבל
- לנֹוי ּבדלת אֹו ּבמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מנּקּיֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכן

הּכלים. מּׁשאר בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹטהֹורֹות.

 
.מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

- והעריסה הּמּטה טמאה? מקּבלין מאימתי עץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּוכלי
טמאה. מקּבלין - לׁשּוף ׁשּלא ּגמר הּדג. ּבעֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּיׁשּופם
הּׂשריגים עקצי ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עץ ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּסּלים
ׁשל הּסּלים היּו הּסל. ּגּבי על הּיֹוצאים הּקטּנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוהעצים
מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּתמרה,
ויכרת ּפיה מּׁשּיחסם - הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ׁשּכ ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה,
על אף והּלגינין, הּכֹוסֹות ּבית הּתלּויֹות. את ויגמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹההּוצים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הקודמת בהלכה האמורה לשידה כיפה.הכוונה השידה.כעין מן כחלק המגירותמגירות.דינו
שלנו. במגירות כרגיל קצתו, בולט החיצון ודופנן מבחוץ (מנחתנפתחות נמדד הזה העודף אין מבחוץ, הכלי את כשמודדים

לתוספתא). רגליו.ביכורים על או שוליו על עומד הוא השבר.אם במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה אתהשידה
ש לתוכן.הדברים שעדיין.נותנין מפני פירוש,



פי             
  

לּכלי קמּור41היה נמּדד42ּכּסּוי - קבּוע ׁשהּוא ּבזמן : ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
מגּורֹות43עּמֹו ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו - קבּוע אינֹו מּבפנים44; ְְְִִִִִִֵֵַָָָ

מּבחּוץ היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות עּמֹו45- נמּדדֹות אינן -46. ְְְִִִִִִֵַָָָָ
ּכדרּכֹו סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ּכן47ּכלי אם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ארּבעים ּומקּבל הֹואיל אחר, ּבדבר סמכֹו אֹו צּדֹו על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּטהּו
טהֹור. - מקֹום מּכל ְִָָָָסאה

ׁשּלא ּפי על אף מרגליהן, אחת ׁשּנּטלה והּתבה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּדה
מקּבלין48נּקבּו הן הרי ועדין49אּלא טהֹורין, אּלּו הרי -50 ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּכׁשהיּו. לנחת ׁשהן וחזקתן ׁשּולים, להם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׁש

 
ּכלי ּכל לקּבלה: עּׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי מּדֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשלׁש

ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ּכגֹון ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש העּׂשּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
עץ ּכלי וכל לטמאה. חכמים רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻֻמקּבל
והּטבלא הּׁשלחן ּכגֹון והאדם, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהעּׂשּוי
לתׁשמיׁש ׁשהן ּומּנין טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻוהּמּטה
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ותׁשמיׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻאדם
עץ ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלא, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעּׂשּוי
מלאכה ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם:
עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום. טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָּבלבד
ׁשּמּניחין ּכלי והּוא וכן, הדלקה, ּבׁשעת הּנר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמׁשּמׁשת
היה ואם ּכּלן. והּדפּוסין מלאכה, ּבׁשעת הּכלים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻּתחת
- מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּמׁש
ותיק ּבֹו, וכּיֹוצא הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה. מקּבל זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻהרי
והּמכּתב, והּמכחֹול והּתער והּמסּפרים והרמח והּסּכין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַָָֹהּסיף
ּובית החּצים ּובית ּוסקּורטיא, טבלא ותיק הּכחל, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹּובית

ּב וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילים. ותיק ּפיהּפגֹוזֹות, על אף הן, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּכלי ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ּכלים מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי
והּכּסא חרׁש, ׁשל והּמכּבׁש טני, וכּסּוי ּתבה וכּסּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקמטרא
ּתיק עליו ׁשּבֹונין והּקלב ׁשּלּה, והּקמּתין הּתבה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּתחת
והּכּנֹורֹות, נבלים ותיק והּמזּוזה, והּמנעּול הּנגר ּובית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּספר,
עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ׁשל ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹוהּקלב
העני, ּוגנֹונת המקֹוננת, ּורביעית ּבֹו, ׁשּמּׂשחקין זּמר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
- הּמּטה ׁשּתחת וחמֹור הּמּטה, ונקליטי הּמּטה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוסמֹוכֹות
הּכלים מׁשּמׁשי ׁשהן מּפני טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ּבלבד. מלאכה ְְְִִַַָָּבׁשעת
רגלים לֹו ויׁש ּבפּקֹות מלּבׁש היה אם הּמּטה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻמלּבן

ׁשהרי הּמּטה, עם מתטּמא זה הרי - הּמּטה עם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמחּברן
על נתנֹו מאבריה. ּכאחד הּוא והרי הּמּטה ּבפני אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹותנין
ׁשּמסרג ּפי על אף הּמּטה, על גבֹוּה הּוא והרי לׁשֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי

ׁשהּוא מּפני טהֹור, - רגלים לֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבחבלים,
לוי, ּבני ּכמלּבני ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמּמׁשּמׁשי

טהֹורין. ׁשהן הּׁשיר, ּוכלי ּכּנֹורֹותיהן ּבהם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּתֹולין
מּפני טהֹור, - העֹור את עליו ׁשּמֹותח ׁשּכף ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמכּבׁש

עליו, ּומׁשּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש החקּוק ּבּמקֹום האבן את עליו ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמּניח
מתטּמא ואינֹו מלאכה. ּבׁשעת הּכלים את לׁשּמׁש עּׂשּוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא
ּבאבן. להתמּלאֹות עּׂשּוי ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּום

ׁשל ׁשהיּו ּבין החּפּויין, ּכל וכן טהֹורין. - הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחּפּויי
טהֹורין; - מּתכת ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַעץ
הּכלים. לחּפּויי ּפרט - ּבהם מלאכה יעּׂשה אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
- ּבמּתכת ׁשּצּפם קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוכן
והּצּפּוי ּבּטלן, ׁשּצּפם מאחר טמאה; מקּבלין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻטהֹורים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ְְְֵֶַַָעצמֹו
אם הּמּתכת: מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוּׂשה

היתה ואם טמאה, מקּבל - הּמּתכת מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
ׁשל מפּתח ּכיצד? טהֹור. הּכל - העץ את מׁשּמׁשת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתכת
טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּמּתכת, וׁשּניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעץ

טהֹור. הּכל - מעץ ׁשּלֹו וׁשּנים מּמּתכת היא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיתה
ׁשל היתה טמאה. - אלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹטּבעת

טמאה. מקּבלת אינּה זֹו הרי - מּתכת ׁשל וחֹותמּה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאלמג
אם עצמֹו, ּבפני טמאה מקּבל החֹותם אֹו מּתכת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשן

והּמסרק והּמּגֹוב והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
הרי - מּתכת ׁשל ועּׂשאּה מּׁשּניהן אחת ׁשּנּטלה ראׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

טמאה. מקּבלין ְְְִֵַָֻאּלּו
אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל

אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עּׂשאהּו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
טמאה. מקּבל - העץ ְְֵֵֶַָָֻאת

מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּקבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
אינֹו - לנֹוי עּׂשאן הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ. את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמקּבל
- לנֹוי ּבדלת אֹו ּבמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מנּקּיֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכן

הּכלים. מּׁשאר בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹטהֹורֹות.

 
.מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

- והעריסה הּמּטה טמאה? מקּבלין מאימתי עץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּוכלי
טמאה. מקּבלין - לׁשּוף ׁשּלא ּגמר הּדג. ּבעֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּיׁשּופם
הּׂשריגים עקצי ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עץ ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּסּלים
ׁשל הּסּלים היּו הּסל. ּגּבי על הּיֹוצאים הּקטּנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוהעצים
מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּתמרה,
ויכרת ּפיה מּׁשּיחסם - הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ׁשּכ ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה,
על אף והּלגינין, הּכֹוסֹות ּבית הּתלּויֹות. את ויגמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹההּוצים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הקודמת בהלכה האמורה לשידה כיפה.הכוונה השידה.כעין מן כחלק המגירותמגירות.דינו
שלנו. במגירות כרגיל קצתו, בולט החיצון ודופנן מבחוץ (מנחתנפתחות נמדד הזה העודף אין מבחוץ, הכלי את כשמודדים

לתוספתא). רגליו.ביכורים על או שוליו על עומד הוא השבר.אם במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה אתהשידה
ש לתוכן.הדברים שעדיין.נותנין מפני פירוש,



פב            
  

אֹותם. מקּימין ׁשּכ טמאה, מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפי
ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - והּקלתֹות הּקטּנים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּקנֹונים
- הּגדֹולים והּסיּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאים. ְְְְְְִִִִִִַַַַַַההּוצין
וכף והּכברה הּנפה ׁשּלהן. לרחב דּורים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּׁשּיעּׂשה
מּׁשּיעּׂשה - הּקּפה ׁשּלהן. לרחב אחד דּור מּׁשּיעּׂשה - ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמאזנים
צפירה ּבֹו מּׁשּיעּׂשה - והערק ׁשּלּה; לרחב צפירֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתי
ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ּגּביהן גמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻאחת.
דֹומה? זה למה הא עליהן. הּכלי וצּורת ּׁשּנעּׂשּו למה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָנראּו
גמר וזהּו ההּוצין, מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלבגד
עד טמאה מקּבלין אינן הּנסרים ּכלי וכל ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻמלאכּתּה.
טמאה מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי ּׂשפתֹותיהן. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּיתחּסמּו
אֹו ּבּׂשרד לתארֹו ׁשעתיד ּפי על אף ּבצּורתֹו. הּכלי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנעּׂשה
אּלּו ּבמעּׂשים וכּיֹוצא ּבמעצד ליּפֹותֹו אֹו ּבמחּוגה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָלהׁשוֹותֹו
הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל גלם, הּוא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻועדין
מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה הרי - ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻחפירתֹו
עד ּכלי חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין אׁשּכרֹוע, מּׁשל חּוץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאה,
ואין אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּיתיּפה.
על אף ּכלי, צּורת עליו ׁשאין עץ ּכלי טמאה. מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּגלמיהן
נחּתֹומין ׁשל ארּובֹות טמאה. מקּבל אינֹו - ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻּפי
ׁשהרי מתטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּסֹודרים
טמאה. מקּבלין אינן - ּבּתים ּבעלי וׁשל עליהן; הּכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻצּורת
מתטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא צבען ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָואם
ּבֹו ׁשּנֹותנין נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן נעּׂשית ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
ואם טהֹור. - ּבּתים ּבעלי וׁשל טמא; - ּבֹו ׁשּמקּטפין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים
טהֹור. - אחת מרּוח נפרץ מתטּמא; - רּוחֹותיו מארּבע ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָּגּפפֹו
מרּקדין ׁשהּסּלתים עץ ּכלי מתטּמא. - עליו ׁשעֹורכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּלּוח
רחת טהֹור. - ּבּתים ּבעלי וׁשל מתטּמא; - הּסלת את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעליו
- ּגּתֹות ׁשל טהֹורה; - אֹוצרֹות ׁשל מתטּמאה, - ְְְִִֶֶַַָָָָהּגרֹוסֹות
- לקּבלה העּׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. - ּגרנֹות וׁשל ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמתטּמאה,

טהֹור. - ּבֹו לכּנס והעּׂשּוי טמאה, ְְְְֵֵֶַַָָָֻמקּבל
ּותלֹוי סּלתין, ׁשל נפה מּתלֹויי חּוץ טהֹורין, הּתלֹויין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכל

מּפני הּבּלׁשין, מּקל ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּכברה
לסּיעֹו העּׂשּוי הּכלל: זה מלאכה. ּבׁשעת מסּיעין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
טהֹור. - ּבלבד הּכלי ּבֹו לתלֹות מתטּמא; - מלאכה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבׁשעת

ׁשּמזּמרין לוי ּבני נבלי מתטּמאין; - המׁשֹוררים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַנבלי
- והאירֹוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. - ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבהן

ְְִִַמתטּמאין.
מתטּמ - החלּדה טהֹורה,מצֹודת - עכּברים וׁשל אה; ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

ּכלי. צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָלפי

הּתאנים ּבּה ׁשּמּניחין ּכפיפה ּכמֹו ּבהן ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָקֹוצין
מגּורה ּכתבנית ּבהן וׁשאֹורגין מתטּמאין; - ּבהן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
עליה. ּכלי ּתֹורת ׁשאין טהֹורה, - החּטין ּבהן ׁשאֹוצרין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָגדֹולה

ואם טהֹור. - לּפרֹות סביב סיג ּכמין אֹותן ׁשּמסרגין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעלין
מתטּמאין. - נסרין ׁשל סיג ְְְְִִִֶַָָָעּׂשּו

הּוא אם ּבֹו: וכּיֹוצא הרטב ּבֹו ׁשּמּניחין הּוצין ׁשל ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹחֹותל
מה לּטל יכֹול אינֹו ואם מתטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹנֹותן
ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו יּתירּנּו, אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּבתֹוכֹו
- ּומׁשליכּה ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן וכן טהֹור. - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולזרקֹו
טמאה. מקּבלת - עליה חׁשב ואם טמאה; מקּבלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻאינּה

ּתׁשמיׁש קרן להיֹות חתכֹו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשֹופר
טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ

קּבלתּה ּכדר היא אם ּומגּדל: ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָקערה
עד מקּבלת אינּה ׁשהרי ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּוטהֹורה. הּׁשּדה מּכלל זֹו הרי - צּדּה על ׁשּדה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמּטים

.טהֹורין - עץ ׁשל והּכלּוב והרטֹוב ְְְְְֲִֵֶַָָהאקּון
ׁשהרי מתטּמאין, - סּכרים ּומצֹודת והּפלצּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמּדף

עליהם. ּכלי ְֲִֵֶַצּורת
ּפי על אף ּתינֹוקֹות, מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקאֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהּספסלין

ּבהן קבעּו טהֹורים. - הרגלים את ּבהן ּומכניסין נקּובין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהן
ואין ׁשּנּטל ּכל הּכלל: זה טמאה. מקּבלין - ּבמסמר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻרגלים
- עּמֹו נּטלֹות ורגליו ׁשּנּטל וכל טהֹור; - עּמֹו נּטלֹות ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹרגליו
היתה טמאה; מקּבל - עצם אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו ואם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻטמא.

טמאה. מקּבל אינֹו - אבן ׁשל מרגליו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻאחת

ה'תשע"א טבת ד' קודש שבת

 
ּכלי צּורתֹו1ּכל ונפסדה ׁשּנטמא אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהן2ותׁשמיׁשֹו ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו. טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
טמאה. מקּבלין אינן ׁשבריהן - ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻטהֹורין

עצם ּכלי אֹו עץ ּבכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ויהיה3ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורן - ּבּתים ּבעלי ּכלי ּכל ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָטהֹור?

רּמֹון ּבמֹוציא הּכלי טהֹור4מּׁשּיּנקב -5- ׁשאמרּו והרּמֹון . ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
הרֹואה דעת לפי קטן, ולא גדֹול לא בּכלי6ּבינֹוני, ויהיּו , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ּבזה זה אחּוזים רּמֹונים הּכלי7ׁשלׁשה נּקב זית8. 9ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ
ונּקב וחזר ׁשהׁשלימֹו10ּוסתמֹו, [עד ּוסתמֹו, זית 11ּבמֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

סתּום ׁשהּוא ּפי על אף רּמֹון, ׁשהרי12למֹוציא] טהֹור, - ְֲִִִֵֶֶַַָָ
חדׁשֹות ּפנים לֹו .13נעּׂשּו ֲֲִַָָ
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.א משנה ב פרק אחר.כלים לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו, שלפני לשימושו ראוי כתוב:אינו במשנתנו
י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו מתכת כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש כרימונים". שיעורן בתים בעלי כלי "כל

י"ט. בפרק חרס כלי הכלי.ושל מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול ופירשוהנקב כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו
רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת זבמסכת משנה שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי

כמותו. ופסק כך, דעתו ברימון שגם רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך רימוניםאומר שלושה פירוש, המשנה. לשון
נטהר כן פי על ואף יוצא היה לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ מהם שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים

לקולא.הכלי. ונפשטה שם בשבת מרימון.בעיא קטן הסתימה.שהוא יד הסתוםעל - הנקב את השלים
יחד. סתום.והפתוח כולו לפנינוואפילו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול הנקב מפני נפסד הראשון הכלי

            
  

הּסל ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעּׂשאן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּכלים
והאּפיפירֹות14והּפחלץ ּגמּלים עד15ׁשל טמאה מקּבלין - ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

רּבן. ִֶַָָֻׁשּיּקרע
קנים16אּפיפירֹות להן -17ׁשעּׂשה לחּזק ּולמּטה למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגּפים18טהֹורֹות להן עּׂשה ׁשּכּלּה19. ּפי על אף ׁשהן, ּכל ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
טמאה. מקּבלת - רּמֹון ּכמֹוציא ְְְְִִֶֶַָָֻנקּובה

רּמֹונים לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים הרבע20ּכל ּכגֹון ,21 ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
והּקנֹונים רבע נגממּו22וחצי זית. ּבמֹוציא ׁשעּורן - 23הּקטּנים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָֹ

ׁשהּוא ּכל לקּבל ּכדי ּבהן נׁשאר אם טמאין.24ּׂשפתֹותיהן, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּפת ׁשל ּככּכרֹות ׁשעּורן - ּפת ׁשל .25הּסּלין ְִִִֶֶַַַַָָ
הּגּננים ירק26קּפת ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא טהֹורה;27- ְֲִִִֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבּתים ּבעלי ּתבן28וׁשל ּבמֹוציא ּבגבבא29- - ּבּלנין ׁשל ;30. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
קערֹות קערֹות31ּבית מקּבל ּומקּבל32ׁשאינֹו הֹואיל , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

טמאה33הּתמחּויין מקּבל זה הרי הרעי34- ּבית וכן .35 ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
זה הרי - הרעי את ּומקּבל הֹואיל מׁשקין, מקּבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
ּפי על ואף טהֹור, - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ּכלי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָּכל

ּבאלּפסין ּדפנֹותיהן על עץ36ׁשּמקּבלין ׁשל מּכלים חּוץ , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכגֹון עּׂשּיתן. מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשחצין
הּוא והרי חלקים ׁשני נעּׂשה ׁשּמּתחּלה הּכפּול, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשלחן

ונפׁשט הּמזנֹון37נכּפל הּתמחּוי ּוכגֹון קערֹות38, ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ
הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו חלק ּבכל והרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקערֹות

לגינין ּבית וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל הּכֹוסֹות39הּכפּול, 40ּובית ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
מהן אחד ׁשּנפחת עץ חּבּור41ׁשל ואינֹו טהֹור ׁשּנפחת זה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבּתים לֹו42לׁשאר חּבּור ואינֹו טהֹור - הּׁשני נפחת .43. ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ּכאּלּו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. ּכּלן - ׁשלׁשּתן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻנפחתּו

ּגבֹוהה44מׁשּפלת יֹורדֹות45ׁשאמצעיתּה 46וזוּיֹותיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּצד מקּבלת ׁשהיא מּפני טמא, - אחד מּצד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָונפחתה

והּדלּפקי47הּׁשני הּׁשלחן טהֹורה. - הּׁשני מּצד נפחתה .48 ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
חלק ּכל ויּבדל ׁשּיחלקּו עד טמאה מקּבלין - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנפחתּו

נּטלה טהֹורה49מחברֹו. - מרגליהן נּטלה50אחת אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשליׁשית נּטלה חּׁשב51הּׁשנּיה. אם על52: ׁשּיאכל עליהם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מקּבלין - ּבּטבלא אֹוכל ּכמֹו זֹו ּדלּפקי על אֹו זה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻׁשלחן
טהֹורין. - לאו ואם ְְְִִָָֻטמאה,

נסרים טהֹורין53ּכלי - ּׂשפתֹותיהן נׁשאר54ׁשּנפלּו ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
טמאה מקּבלין - ׁשהּוא ּכל ּׂשפתֹותיהן .55מחסֹום ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻ

עצים ׁשּמלאּה טהֹורה57ּותקעּה56טבלא חּפּה58- . ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
טמאה59ּבנסרים מקּבלת -60. ְְְִִֶֶַָָֻ

ׁשּנתּפרק סרּגלֹו61ספסל טהֹור. אֹו62- במׁשיחֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
טמאה. מקּבל - ְְֲִֵַַָָֻבחבלים
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נטמא. שלא חדש גמלים.כלי גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה הגפנים.כעין את עליה לדלות קנים של אריגה
ו פרק בכלאיים פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים מקנים ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם

כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג קנים.משנה להם טומאהחיבר לקבל ראויים היו ולא ברובם כשנפתחו המדובר
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו לא שאם הקנים, חיבור מסגרת.לפני אינוכעין שרימון קטנים כלים

לתוכם. לוגים.נכנס ארבעה = הקב הקב. סל.רובע ניטלו.מין מהשפה.נקרעו, קטן חלק נשאר אם
לא לכיכרות במיוחד עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור טומאה. מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם

זו. למלאכתו ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת למכירה.בטל העומדים ירקות בהם מכניסים גדולשהגננים זה שיעור
רימון. כליהם.ממוציא על הביתהחסים בעל מניח ירק המוציא הסל שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

הירקות. את ועליו הקופה בתוך מעורתבן דק המרחצאות.תבן את בו ומסיקים בזבל להעמידב המיועד גדול כלי
קערות. קערה.עליו כמוציא גדולות.ניקב למלאכתו.קערות ראוי שהוא בומפני עושים שילדים כלי

יד.צרכיהם. בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = ולחבראילפס ולפשטו גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר
בצירים. חלקיו שני -את "למינהו" מתרגם: (אונקלוס אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים עשוייה גדולה קערה

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. למינים קיבול בלי "מזנון" ומזה בית"לזנוהי" בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים כלי
וכד. כד לכל וכוס.קיבול כוס לכל קיבול בית בו הקיבול.שיש מבתי חלקאחד הוא שהנפחת אומרים אנו אין

הוא. גם נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי לשדותלכלי.משאר זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. מושכת יתלכלך.ובהמה לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום לנהג, ישיבה מקום יש הקופה באמצע

חלקים. לשני ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום נמוכות.והמדובר, שלאדופנותיה דפנות ארבע לו שיש
הכוסות.נפחתו. עליו להעמיד קטן רגליים.שולחן שלוש בעלי ודולפקי בשולחן המדובר ב. משנה צריךשם

בו. להשתמש אפשר ואי לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן פירוש טהור. אנשיםלהיות ויש טבלא ונשארה
טבלא. גבי על קמא.שאוכלים כתנא פסק כלי. אותה עושה ובפירושמחשבתו במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך

דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, שם). מאליה.רבינו תתפרק שהקליעה המפני פרק (למעלה אמרנו חדש בכלי
טומאה מקבל - השפה וניטלה מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה כל שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה

מבתחילתן". עץ כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה המשנה שהוא. כל ממנה נשאר כולה.אם פני על עצים הניח
לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב) ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות בה שנעץ לפרש, נראה

בהר. האוהל יתדות תקע - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית הכתוב למלאכתה.את ראוייה ואינה שביטלה לפי
.מהוקצעים עליה.קרשים לאכול למלאכתה ראוייה היא מחובריםשהרי קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל

פרק (כלים ששנינו כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים נשמטו פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים קצותיו לשתי
טהור". מראשיו אחת שניטל "ספסל ג) משנה קשרו.כ"ב
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הּסל ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעּׂשאן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּכלים
והאּפיפירֹות14והּפחלץ ּגמּלים עד15ׁשל טמאה מקּבלין - ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

רּבן. ִֶַָָֻׁשּיּקרע
קנים16אּפיפירֹות להן -17ׁשעּׂשה לחּזק ּולמּטה למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגּפים18טהֹורֹות להן עּׂשה ׁשּכּלּה19. ּפי על אף ׁשהן, ּכל ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
טמאה. מקּבלת - רּמֹון ּכמֹוציא ְְְְִִֶֶַָָֻנקּובה

רּמֹונים לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים הרבע20ּכל ּכגֹון ,21 ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
והּקנֹונים רבע נגממּו22וחצי זית. ּבמֹוציא ׁשעּורן - 23הּקטּנים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָֹ

ׁשהּוא ּכל לקּבל ּכדי ּבהן נׁשאר אם טמאין.24ּׂשפתֹותיהן, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּפת ׁשל ּככּכרֹות ׁשעּורן - ּפת ׁשל .25הּסּלין ְִִִֶֶַַַַָָ
הּגּננים ירק26קּפת ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא טהֹורה;27- ְֲִִִֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבּתים ּבעלי ּתבן28וׁשל ּבמֹוציא ּבגבבא29- - ּבּלנין ׁשל ;30. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
קערֹות קערֹות31ּבית מקּבל ּומקּבל32ׁשאינֹו הֹואיל , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

טמאה33הּתמחּויין מקּבל זה הרי הרעי34- ּבית וכן .35 ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
זה הרי - הרעי את ּומקּבל הֹואיל מׁשקין, מקּבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
ּפי על ואף טהֹור, - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ּכלי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָּכל

ּבאלּפסין ּדפנֹותיהן על עץ36ׁשּמקּבלין ׁשל מּכלים חּוץ , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכגֹון עּׂשּיתן. מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשחצין
הּוא והרי חלקים ׁשני נעּׂשה ׁשּמּתחּלה הּכפּול, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשלחן

ונפׁשט הּמזנֹון37נכּפל הּתמחּוי ּוכגֹון קערֹות38, ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ
הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו חלק ּבכל והרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקערֹות

לגינין ּבית וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל הּכֹוסֹות39הּכפּול, 40ּובית ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
מהן אחד ׁשּנפחת עץ חּבּור41ׁשל ואינֹו טהֹור ׁשּנפחת זה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבּתים לֹו42לׁשאר חּבּור ואינֹו טהֹור - הּׁשני נפחת .43. ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ּכאּלּו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. ּכּלן - ׁשלׁשּתן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻנפחתּו

ּגבֹוהה44מׁשּפלת יֹורדֹות45ׁשאמצעיתּה 46וזוּיֹותיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּצד מקּבלת ׁשהיא מּפני טמא, - אחד מּצד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָונפחתה

והּדלּפקי47הּׁשני הּׁשלחן טהֹורה. - הּׁשני מּצד נפחתה .48 ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
חלק ּכל ויּבדל ׁשּיחלקּו עד טמאה מקּבלין - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנפחתּו

נּטלה טהֹורה49מחברֹו. - מרגליהן נּטלה50אחת אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשליׁשית נּטלה חּׁשב51הּׁשנּיה. אם על52: ׁשּיאכל עליהם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מקּבלין - ּבּטבלא אֹוכל ּכמֹו זֹו ּדלּפקי על אֹו זה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻׁשלחן
טהֹורין. - לאו ואם ְְְִִָָֻטמאה,

נסרים טהֹורין53ּכלי - ּׂשפתֹותיהן נׁשאר54ׁשּנפלּו ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
טמאה מקּבלין - ׁשהּוא ּכל ּׂשפתֹותיהן .55מחסֹום ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻ

עצים ׁשּמלאּה טהֹורה57ּותקעּה56טבלא חּפּה58- . ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
טמאה59ּבנסרים מקּבלת -60. ְְְִִֶֶַָָֻ

ׁשּנתּפרק סרּגלֹו61ספסל טהֹור. אֹו62- במׁשיחֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
טמאה. מקּבל - ְְֲִֵַַָָֻבחבלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נטמא. שלא חדש גמלים.כלי גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה הגפנים.כעין את עליה לדלות קנים של אריגה
ו פרק בכלאיים פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים מקנים ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם

כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג קנים.משנה להם טומאהחיבר לקבל ראויים היו ולא ברובם כשנפתחו המדובר
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו לא שאם הקנים, חיבור מסגרת.לפני אינוכעין שרימון קטנים כלים

לתוכם. לוגים.נכנס ארבעה = הקב הקב. סל.רובע ניטלו.מין מהשפה.נקרעו, קטן חלק נשאר אם
לא לכיכרות במיוחד עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור טומאה. מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם

זו. למלאכתו ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת למכירה.בטל העומדים ירקות בהם מכניסים גדולשהגננים זה שיעור
רימון. כליהם.ממוציא על הביתהחסים בעל מניח ירק המוציא הסל שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

הירקות. את ועליו הקופה בתוך מעורתבן דק המרחצאות.תבן את בו ומסיקים בזבל להעמידב המיועד גדול כלי
קערות. קערה.עליו כמוציא גדולות.ניקב למלאכתו.קערות ראוי שהוא בומפני עושים שילדים כלי

יד.צרכיהם. בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = ולחבראילפס ולפשטו גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר
בצירים. חלקיו שני -את "למינהו" מתרגם: (אונקלוס אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים עשוייה גדולה קערה

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. למינים קיבול בלי "מזנון" ומזה בית"לזנוהי" בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים כלי
וכד. כד לכל וכוס.קיבול כוס לכל קיבול בית בו הקיבול.שיש מבתי חלקאחד הוא שהנפחת אומרים אנו אין

הוא. גם נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי לשדותלכלי.משאר זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. מושכת יתלכלך.ובהמה לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום לנהג, ישיבה מקום יש הקופה באמצע

חלקים. לשני ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום נמוכות.והמדובר, שלאדופנותיה דפנות ארבע לו שיש
הכוסות.נפחתו. עליו להעמיד קטן רגליים.שולחן שלוש בעלי ודולפקי בשולחן המדובר ב. משנה צריךשם

בו. להשתמש אפשר ואי לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן פירוש טהור. אנשיםלהיות ויש טבלא ונשארה
טבלא. גבי על קמא.שאוכלים כתנא פסק כלי. אותה עושה ובפירושמחשבתו במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך

דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, שם). מאליה.רבינו תתפרק שהקליעה המפני פרק (למעלה אמרנו חדש בכלי
טומאה מקבל - השפה וניטלה מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה כל שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה

מבתחילתן". עץ כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה המשנה שהוא. כל ממנה נשאר כולה.אם פני על עצים הניח
לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב) ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות בה שנעץ לפרש, נראה

בהר. האוהל יתדות תקע - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית הכתוב למלאכתה.את ראוייה ואינה שביטלה לפי
.מהוקצעים עליה.קרשים לאכול למלאכתה ראוייה היא מחובריםשהרי קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל

פרק (כלים ששנינו כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים נשמטו פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים קצותיו לשתי
טהור". מראשיו אחת שניטל "ספסל ג) משנה קשרו.כ"ב
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ּגמּלים ׁשל -63הּסּלים ּוקׁשרן חזר טהֹורין, - הּתירן , ְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
עּׂשר אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָֻמקּבלין

ּבּיֹום. ְִַָּפעמים
מקֹום64הּׁשלחן ּבהם וׁשּיר ּבׁשיׁש ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ

טהֹור - הּכל חּפה ואם טמאה; מקּבלין - הּכֹוסֹות .65הּנחת ְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻ
עֹומד ּבצּפּוי את66ּבין ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ

ּכגֹון67לבזּבזיו חׁשּובים, עצים ׁשל ׁשהיּו ּבין חּפן, ׁשּלא ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
וחּפן הֹואיל עצים, ׁשאר ׁשל ׁשהיּו ּבין בֹו, וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּכרֹוע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, - ְְְִֵֶַָֻּכּלן

 
?טמאה מקּבלין מאימתי עֹור ּבֹוּכלי וכּיֹוצא הּתּורמל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻ

על הּיֹוצאין הּקטּנים הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיו מּׁשּיחסם -ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
ויכרת מּׁשּיחסם - סקּורטּיה קיחֹותיו. ויעּׂשה העֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּגּבי
והּכסת הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם - קטבּוליה ציצתּה. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
וכן הּיֹוצאין. הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹׁשל
ּפי על אף הּקציצה, מּׁשּיגמר - הּתפּלין ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל
עֹור טמאה. מקּבלת הרצּועה, את ּבּה לתת עתיד ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּוא
לֹו. ׁשּיעּׂשּנּו עד - טּבּור לֹו לעּׂשֹות עתיד ׁשהּוא ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָהעריסה
ואם האּמּום. [על] מּׁשּיּגֹוב - הּמנעל מּׁשּיקמיע. - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּסנּדל

ויּׂשרטט. ׁשּיכרּכם עד - ּולּׂשרטט לכרּכם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָעתיד
,לפיכ טמאה. מקּבל אינֹו - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹור

ׁשּלא ּכדי ּכּפֹותיהן על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - קֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֻיּכם
ועֹור הּבקר, גללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
הּדבֹורים ּבֹו ׁשּמֹוׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשעה

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין - ְְְְְִִֵַַָֹֻהחם
,קּיצין מּׁשל חּוץ טהֹורֹות; - עֹור ׁשל האצּבעֹות ּבית ְְִִֵֶֶֶַָָָָּכל

אינּה אם נקרעה, טמאה. - האֹוג את מקּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
טהֹורה. - האֹוג רב את ְְֶֶֶַָָֹמקּבלת

על הּקּטעים ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹורֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָהאבנט
מקּבלין - הּקרקע על ּבהן ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻארכּבֹותיהן
ּכעין העּׂשּויֹות העֹורֹות וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
להגּביּה ּכדי ּבזרֹועֹותיהן האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻטּבעֹות
עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מלאכה ּבׁשעת מעליהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבגדיהן

ְִַהּפׁשּוטים.
גּנֹות זֹורעי ׁשל ולּזרֹוע: לּיד ּכּסּוי מּמּנּו ׁשּתֹופרין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָעֹור

ואם טמאה; מקּבלין - ּפׁשּתן עֹוּׂשי וׁשל דרכים הֹולכי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻוׁשל
הּכלל: זה טמאה. מקּבל אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
יפה ׁשּיאחז ּוכדי קֹוץ יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה העּׂשּוי ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
יּפסד ׁשּלא ּכדי הּזעה מּפני והעּׂשּוי טמאה; מקּבל - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיפה
טמאה. מקּבל אינֹו - ידֹו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדבר

- החמת ויטהר? העֹור ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה
לקּבל יכֹולה אינּה ואם ׁשתי. ׁשל ּפקעיֹות ּכמֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּׁשּתּנקב
עד טמאה מקּבלת - ערב ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻׁשל

רּבּה. ִֵֶָָֻׁשּתּנקב
מקּבל הּתּורמיל עדין - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַהּתּורמיל

לֹו. חּבּור ואינֹו ְְִֵָֻטמאה,
,טהֹורֹות - ונפחתּו עּמּה מקּבלֹות ׁשּלּה ׁשהּביצים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהחמת

ּכדרּכן. מקּבלֹות ְְְְֵֶַַָָׁשאינן
וכיס עמקי סנּדל ּכגֹון ּוׁשנצֹות, לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש עֹור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכלי

ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין ׁשּכׁשהן ּפי על אף ׁשנצֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻ
קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות הּׁשנצֹות להכניס ּבמהרה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול
צּורתן ונפסדה מהן הּׁשנצֹות והסיר נטמאּו אם וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכׁשהיה.
ּבאּמן. ׁשּלא להחזירן ׁשאפׁשר ּפי על אף טהֹורין, הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

,טמאה מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּכיס
טלה טהֹור. - ּפׁשּוט עֹור וחזר נפׁשט מקּבל. הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרי
ּפי על אף טמאה, מקּבלת - מּלמּטה הּמטלת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעליו

ּכלי. צּורת עליו יׁש ׁשהרי ּפׁשּוט, ְֲִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
- ּפׁשטֹו טמאה; מקּבל - הּקמיע את ּבֹו ׁשּכר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻעֹור

אפּלּו ּומתטהר מתטּמא טמאה. מקּבל - ּבֹו וכר חזר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻטהֹור;
טהֹור. - הּקמיע את עליו ׁשּכתב ועֹור ּבּיֹום. ּפעמים ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעּׂשר
טמאה. מקּבל - לתכׁשיט חליא ועּׂשה מּמּנּו ּכרת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻואם

ׁשּנטמאת הרי היא. ּכלים ארּבעה ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתפּלה
טמאה אב היא הרי - ותּקנּה הראׁשֹונה קציצה והּתיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבמת
אף הּתיר ואם ותּקנּה. הּׁשנּיה הּתיר אם וכן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכׁשהיתה.
ּכּלּה נעּׂשית - ותּקנּה הרביעית אף והּתיר ותּקנּה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֻהּׁשליׁשית
ותּקנם וחזר ואחת אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻראׁשֹון
חזר ּבראׁשֹונֹות. ׁשּנגעּו אחרֹונֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ְְְֲִִִִֶַַָָָָֻּכּלם,
ראׁשֹון היא הרי - ותּקנּה ׁשנּיה ּפעם הראׁשֹונה את ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָוהּתיר
חזר הּׁשליׁשית. ואת הּׁשנּיה את הּתיר אם וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה.
ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה הרי - ותּקנּה הרביעית אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻוהּתיר
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהראׁשֹון
טמא - ותּקנּה מאזניו אחת ונפסקה מדרס טמא ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָסנּדל
הּמדרס, מן טהֹור הּוא הרי - ותּקנּה ׁשנּיה נפסקה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָמדרס.
לא מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשֹות, אזנים לֹו נעּׂשּו ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה את לתּקן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהסּפיק

טהֹור. - לׁשנים נחלק אֹו חטמֹו נּטל אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָעקבֹו
.טהֹור - הרגל רב מקּבל אינֹו אם ׁשּנפחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנעל
מּׁשּיּתיר - יד ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתפּלה

רּוחֹות מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹאֹותּה
לחברּתּה. קציצה ְְֲִֵֶַָָּובין

אחר ׁשּנקרעּו והּתפּלין והּקמיע והאמּום ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּכּדּור
האּכּוף טהֹור. - ׁשּבתֹוכן ּובּמה טמא, - ּבהן הּנֹוגע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנטמאּו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

את להוציא וכשרוצים מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים שוליים להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
מאליו. נופל והכל הקשר את מתירים - בתוכם א.המונח כב, פרק שם מפנימשנה מבאר, למשנה בפירושו רבינו

טומאה. מקבלים אינם אבנים שכלי מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים
.במסמרים המסגרות.מחובר

            
  

מחּברֹו ׁשהּתפר מּפני טמא, - ׁשּבתֹוכֹו ּבמה הּנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנקרע,
אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ְְֲֶַָָֻונעּׂשה

 
מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכל

ּכלי ּגלמי אבל ּכלל. מעּׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּכּלּה
טמאה. מקּבלין אינן ְְְִֵַַָָָֻמּתכֹות

אֹו אֹותֹו לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות? ּכלי ּגלמי הן ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹואילּו
מחּסר ׁשהיה אֹו ּבקּורנס, להּקיׁש אֹו לכרּכב אֹו לגרר אֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלׁשּבץ
וייּפהּו ׁשּיתּקנּנּו עד טמאה מקּבל אינֹו זה הרי - אגן אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻאזן
טמאה מקּבל אינֹו הּסיף ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ּתּׁשאר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻולא
ּבמעּׂשים ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנה. עד - והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹעד
החררה מן אֹו ּברזל ׁשל העׁשת מן ּכלים העֹוּׂשה ,לפיכ ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו.
הּצּפּויין, ּומן הּטּסין ּומן ּגלּגל, ׁשל הּסֹובב ּומן מּתכת, ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשל
ּומן הּׁשחֹולה ּומן הּכלים, ּומאזני הּכלים ּומאגני הּכלים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּומּכּני
ּכלי ּגלמי ׁשּנעּׂשּו אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים, אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּנדֹודת

ּו מּתכֹות ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוּׂשה אבל הן. הּכליםמּתכֹות מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּכלים מן ׁשּנעּׂשּו ׁשּידּוע הּמסמרֹות ּומן הּזמן מרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּנׁשחקּו
מסמרֹות אבל ּגלמים. ׁשאינם לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
טהֹורין. הן הרי - העׁשת מן אֹו הּכלים מן נעּׂשּו אם ידּוע ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

טמאה. מקּבלין אינם - לכלי אֹותם התקין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻאפּלּו
,טמאה מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי. מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי ְִִִֵֶַַָׁשאין
- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט

אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
ואינּה מּתכֹות ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעתיד

טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת
ּכלי וגלמי טהֹורים מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמאחר

עץ ּכלי ּופׁשּוטי טמאים מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי טהֹור - עץ ּבכלי הּטמא נמצא: ּתֹורה, ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים

עץ. ּבכלי טהֹור - מּתכֹות ּבכלי טמא ְְִִֵֵֵֵַַָָָָמּתכֹות,
והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

ּתכׁשיטי וכל טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמּגפים
עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהם ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
- קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל דינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיט ּככל מתטּמא - מּתכת ׁשל קמיע וכן טמאה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבל

ָָאדם.
ׁשעֹוּׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין ואינן טהֹורין - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
הּמׁשמיע וכלים ּבהמה ׁשל מּזּוג חּוץ עצמן; ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ולעריסה, למכּתׁשת זּוגין העֹוּׂשה ּכיצד? לאדם. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקֹול
- ענּבֹולין להן עּׂשה טהֹורים. - ותינֹוקֹות ספרים ְְְְְְְִִִִִִֶָָָָלמטּפחֹות
הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ונעּׂשּו הֹואיל טמאה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמקּבלים

טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ואפּלּו אדם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּכתכׁשיטי
החרס. על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָׁשהרי

טמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעּׂשה אם לאדם: העּׂשּוי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻזּוג
הרי - לגדֹול נעּׂשה נעּׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול. לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻזה

,טהֹורין החֹותמֹות וכל טמאה, מקּבלֹות הּפרצּופֹות ְְְְְְִַַַַָָָָֻּכל
הּטּבעֹות וכל ּבלבד. חֹותמין ׁשּבֹו מּתכת ׁשל מחֹותם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּוץ
את ּבֹו ׁשחֹוגר טּבעת אבל אצּבע; מּטּבעת חּוץ ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָטהֹורֹות,
ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. - ּכתפיו ּבין ׁשּקֹוׁשרּה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמתניו,
מקּבלת - הּבהמה את ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה,
רֹודה ואדם הֹואיל מּתכת, ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלת - ּבֹו ְְֶֶַָָֻאֹותּה
מידי עֹולין ואין ּבמחׁשבה, לטמאה יֹורדים הּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכל

הּמעּׂשה מּיד מבּטל והּמעּׂשה מעּׂשה. ּבׁשּנּוי אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטמאה
הּמעּׂשה מּיד לא מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומּיד
ׁשחׁשב כלים אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא
טמאה מקּבלת זֹו הרי - אדם טּבעת להחזירּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעליה
חזר עּׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעּׂשית ּוכאּלּו זֹו, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה

ּב טּבעת להּניחּה עליה ּפיוחּׁשב על אף ּכׁשהיתה, המה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשאין טמאה; מקּבלת זֹו הרי - האדם ּבּה נתקּׁשט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּכגֹון מעּׂשה, ׁשּיעּׂשה עד הּמחׁשבה מּיד מבּטלת ְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּטּבעת היתה ּבהמה. ׁשל ּבמעּׂשה יתקעּה אֹו אֹותּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה מקּבלת היא עדין - לבהמה עליה וחּׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלאדם
עּׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן מידי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעּׂשה טמאה; מקּבלת אינּה - לבהמה וׁשּנּה מעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּה

הּמעּׂשה. מּיד ְֲִֵֶַַַַמבּטל
,מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחרׁש

אכלין. הכׁשר ּבענין למעלה ׁשּבארנּו ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו
וׁשל טמאה; מקּבל - לבהמה עליו ׁשחּׁשב ּדלת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻזּוג

קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע חּברֹו אפּלּו לדלת, ׁשעּׂשאּוהּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
מעּׂשה ּבֹו ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיה, טמאה מקּבל - ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבמסמר

ְּבגּופֹו.
רב אם ולדלתֹות: לבהמה זּוגין ּומּניח ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻאּמן

עד טמאה, מקּבל הּכל הרי - טמאה ׁשּמקּבל לדבר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהעּׂשּוי
העּׂשּוי רב ואם טמאה; מקּבל ׁשאינֹו לדבר מקצתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיפריׁש
ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי - טמאה מקּבל ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלדבר

טמאה. המקּבל לדבר ְְְְִֵַַָָָָָֻמקצתן
חּוץ טמאה; מקּבלין - מקֹום ּבכל הּנמצאין ְְְְְִִִִַַָָָָֻזּוגין

לדלתֹות. ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמהּנמצאים
ואחד לדלת אחד זּוגים, ׁשני לי עּׂשה לאּמן: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאמר

ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה;
לאהלים ואחד לצּורֹות אחד סדינים, ׁשני לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹלאהלים;
וזה לכ זה ויאמר: ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

.ְָלכ
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פה             
  

מחּברֹו ׁשהּתפר מּפני טמא, - ׁשּבתֹוכֹו ּבמה הּנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנקרע,
אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ְְֲֶַָָֻונעּׂשה

 
מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכל

ּכלי ּגלמי אבל ּכלל. מעּׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּכּלּה
טמאה. מקּבלין אינן ְְְִֵַַָָָֻמּתכֹות

אֹו אֹותֹו לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות? ּכלי ּגלמי הן ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹואילּו
מחּסר ׁשהיה אֹו ּבקּורנס, להּקיׁש אֹו לכרּכב אֹו לגרר אֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלׁשּבץ
וייּפהּו ׁשּיתּקנּנּו עד טמאה מקּבל אינֹו זה הרי - אגן אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻאזן
טמאה מקּבל אינֹו הּסיף ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ּתּׁשאר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻולא
ּבמעּׂשים ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנה. עד - והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹעד
החררה מן אֹו ּברזל ׁשל העׁשת מן ּכלים העֹוּׂשה ,לפיכ ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו.
הּצּפּויין, ּומן הּטּסין ּומן ּגלּגל, ׁשל הּסֹובב ּומן מּתכת, ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשל
ּומן הּׁשחֹולה ּומן הּכלים, ּומאזני הּכלים ּומאגני הּכלים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּומּכּני
ּכלי ּגלמי ׁשּנעּׂשּו אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים, אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּנדֹודת

ּו מּתכֹות ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוּׂשה אבל הן. הּכליםמּתכֹות מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּכלים מן ׁשּנעּׂשּו ׁשּידּוע הּמסמרֹות ּומן הּזמן מרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּנׁשחקּו
מסמרֹות אבל ּגלמים. ׁשאינם לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
טהֹורין. הן הרי - העׁשת מן אֹו הּכלים מן נעּׂשּו אם ידּוע ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

טמאה. מקּבלין אינם - לכלי אֹותם התקין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻאפּלּו
,טמאה מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי. מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי ְִִִֵֶַַָׁשאין
- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט

אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
ואינּה מּתכֹות ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעתיד

טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת
ּכלי וגלמי טהֹורים מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמאחר

עץ ּכלי ּופׁשּוטי טמאים מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי טהֹור - עץ ּבכלי הּטמא נמצא: ּתֹורה, ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים

עץ. ּבכלי טהֹור - מּתכֹות ּבכלי טמא ְְִִֵֵֵֵַַָָָָמּתכֹות,
והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

ּתכׁשיטי וכל טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמּגפים
עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהם ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
- קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל דינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיט ּככל מתטּמא - מּתכת ׁשל קמיע וכן טמאה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבל

ָָאדם.
ׁשעֹוּׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין ואינן טהֹורין - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
הּמׁשמיע וכלים ּבהמה ׁשל מּזּוג חּוץ עצמן; ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ולעריסה, למכּתׁשת זּוגין העֹוּׂשה ּכיצד? לאדם. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקֹול
- ענּבֹולין להן עּׂשה טהֹורים. - ותינֹוקֹות ספרים ְְְְְְְִִִִִִֶָָָָלמטּפחֹות
הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ונעּׂשּו הֹואיל טמאה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמקּבלים

טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ואפּלּו אדם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּכתכׁשיטי
החרס. על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָׁשהרי

טמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעּׂשה אם לאדם: העּׂשּוי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻזּוג
הרי - לגדֹול נעּׂשה נעּׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול. לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻזה

,טהֹורין החֹותמֹות וכל טמאה, מקּבלֹות הּפרצּופֹות ְְְְְְִַַַַָָָָֻּכל
הּטּבעֹות וכל ּבלבד. חֹותמין ׁשּבֹו מּתכת ׁשל מחֹותם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּוץ
את ּבֹו ׁשחֹוגר טּבעת אבל אצּבע; מּטּבעת חּוץ ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָטהֹורֹות,
ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. - ּכתפיו ּבין ׁשּקֹוׁשרּה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמתניו,
מקּבלת - הּבהמה את ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה,
רֹודה ואדם הֹואיל מּתכת, ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלת - ּבֹו ְְֶֶַָָֻאֹותּה
מידי עֹולין ואין ּבמחׁשבה, לטמאה יֹורדים הּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכל

הּמעּׂשה מּיד מבּטל והּמעּׂשה מעּׂשה. ּבׁשּנּוי אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטמאה
הּמעּׂשה מּיד לא מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומּיד
ׁשחׁשב כלים אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא
טמאה מקּבלת זֹו הרי - אדם טּבעת להחזירּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעליה
חזר עּׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעּׂשית ּוכאּלּו זֹו, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה

ּב טּבעת להּניחּה עליה ּפיוחּׁשב על אף ּכׁשהיתה, המה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשאין טמאה; מקּבלת זֹו הרי - האדם ּבּה נתקּׁשט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּכגֹון מעּׂשה, ׁשּיעּׂשה עד הּמחׁשבה מּיד מבּטלת ְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּטּבעת היתה ּבהמה. ׁשל ּבמעּׂשה יתקעּה אֹו אֹותּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה מקּבלת היא עדין - לבהמה עליה וחּׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלאדם
עּׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן מידי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעּׂשה טמאה; מקּבלת אינּה - לבהמה וׁשּנּה מעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּה

הּמעּׂשה. מּיד ְֲִֵֶַַַַמבּטל
,מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחרׁש

אכלין. הכׁשר ּבענין למעלה ׁשּבארנּו ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו
וׁשל טמאה; מקּבל - לבהמה עליו ׁשחּׁשב ּדלת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻזּוג

קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע חּברֹו אפּלּו לדלת, ׁשעּׂשאּוהּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
מעּׂשה ּבֹו ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיה, טמאה מקּבל - ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבמסמר

ְּבגּופֹו.
רב אם ולדלתֹות: לבהמה זּוגין ּומּניח ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻאּמן

עד טמאה, מקּבל הּכל הרי - טמאה ׁשּמקּבל לדבר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהעּׂשּוי
העּׂשּוי רב ואם טמאה; מקּבל ׁשאינֹו לדבר מקצתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיפריׁש
ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי - טמאה מקּבל ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלדבר

טמאה. המקּבל לדבר ְְְְִֵַַָָָָָֻמקצתן
חּוץ טמאה; מקּבלין - מקֹום ּבכל הּנמצאין ְְְְְִִִִַַָָָָֻזּוגין

לדלתֹות. ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמהּנמצאים
ואחד לדלת אחד זּוגים, ׁשני לי עּׂשה לאּמן: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאמר

ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה;
לאהלים ואחד לצּורֹות אחד סדינים, ׁשני לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹלאהלים;
וזה לכ זה ויאמר: ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

.ְָלכ
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ה'תשע"א כסלו כ"ח ראשון יום
יוםראשוֿןשניכ"חֿכ"טכסלוה'תשע"א

 
 

על חּיבין - קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכל
לֹו נסּתּפק אם נֹודע? לא ּומהּו ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע ְִִֵֶַַַַָָָֹֹלא
להקריב מצּוה זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאם
ּתמים איל והביא עֹונֹו, ונּׂשא ואׁשם ידע ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשם,
מּפני ּתלּוי, אׁשם הּנקרא וזהּו לאׁשם. ּבערּכ הּצאן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן
ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד לֹו ותֹולה הּספק על מכּפר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהּוא

חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה ְְְִִֶַַָָָָָׁשחטא
.קבּוע אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו

אֹו מּכזית; ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק חלב, אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל; מהן זה אי ידּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין
ועּׂשה וחל, ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאחת
אֹו עּׂשה; יֹום זה ּבאי ידּוע ואין מהם ּבאחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
- עּׂשה מלאכה זֹו אי מעין ידע ולא ּבׁשּבת מלאכה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשעּׂשה
היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהרי
ׁשּמן, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, חתיכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלפניו
חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואכלּה
וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור - ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּכֹוי
ּבּׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק אֹו נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבא
עד על דם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

והּנֹוּׂשא זמן, לאחר חדׁשיםׁשּלּה ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָ
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה
ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹלאחרֹון

קבּוע. אּסּור ׁשם אין ֲִֵֵֶַָָׁשהרי
חלב ׁשאכלּת זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אכל, אֹומרת אּׁשה חלב, אכלּת לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה,
אינֹו והּוא האּסּור ונקּבע הֹואיל אכל, לא אֹומרת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹואּׁשה
וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹיֹודע
אחד ועד ּבעלּה מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש אׁשת על הּבא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מגרׁשת, לספק הּדין והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיב - מת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאֹומר
האּסּור. נקּבע לא - מקּדׁשת ספק אבל האּסּור. נקּבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהרי

ׁשל ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
את ואכל ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ּובא מהן אחת ואכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ּובא הראׁשֹונה את ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאכל אֹו ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ואכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל
זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשגגה,
אכל קבּוע. אּסּור ׁשּמה והיה הֹואיל ּתלּוי, ּבאׁשם ְְִִַַַָָָָָָָָָָחּיב
מביא - ּבׁשגגה ׁשּתיהן אכל מּקרּבן. ּפטּור - ּבזדֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּתיהן
את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה הראׁשֹונה את אכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָחּטאת.

ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ׁשניהן - ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנּיה
ֶָּבזה.

מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת אכל לפניו, ונֹותר ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחלב
ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאכל;
מלאכה ועּׂשה הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָידּוע
מביא ואינֹו מּקרּבן. ּפטּור זה הרי - ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
ׁשּבארנּו; ּכמֹו חטא, ׁשל עצמֹו יֹודע אינֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחּטאת,

ׁשחטא. ּבוּדאי יֹודע ׁשהרי ּתלּוי, אׁשם מביא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואינֹו
חּיבין - אחת קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל

על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד, ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין - הרּבה חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
חלב אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתלּויין
אם ּכ חּטאֹות, ארּבע חּיב - אחת ּבהעלם ּופּגּול ונֹותר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָודם
הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא אֹו אכלן אם לֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנסּתּפק
נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ארּבעה מביא - עּמהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיּו
ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו עליה ׁשּבא האּׁשה אם ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָלֹו
ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ׁשמֹונה עליה ׁשחּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּמּה

ּתלּויין. ְֲִָאׁשמֹות
חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל

חתיכה אכל הּספק לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאכל
ׁשל אֹו אכל חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות חתיכֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּׁשתי

ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֻׁשּמן
ידיעת ּכ לחּטאֹות, מחּלקת ּבינתים וּדאי ׁשּידיעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

זיתי חמּׁשה אכל אם ,לפיכ לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָספק
מהם, אחת על ספק ידיעת לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָחלב
אחת ּכל על וכן הּׁשני, על אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוחזר

ואחת. אחת ּכל על ּתלּוי אׁשם חּיב - ְְַַַַַַַַָָָָָואחת
ואין מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה
הּׁשנּיהידּוע את ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, זֹו אי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

האחר מביא - הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּוי, ְְֵֶַָָָאׁשם

אחת את אכל נֹותר, חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחתיכה
ואׁשם החלב על חּטאת מביא - היא זֹו אי ידּוע ואין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהן
מביא - ׁשני ּבהעלם הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּתלּוי
וּדאי אׁשם מביא - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות. ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשלׁש
ואכל אחר ּובא מּׁשתיהן, אחת את אחד אכל מעילה. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּׁשּום
חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ְְֵֵֶַָָָָֹואׁשם

ה'תשע"א כסלו כ"ט שני יום

 
אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם. קרּבן מביא עברֹות חמׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָעל

ׁשפחה על הן: ואּלּו ספק. מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוּדאי,
ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ועל הּגזל, ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻחרּופה,
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על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה על מּמּנה. ּכׁשּיטהר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּצרעת
והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין חרּופה, ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָׁשפחה
ּכדרּכּה, ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ּומזידה גדֹולה ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
את והביא ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: ׁשּתלקה; ּכדי ּביאה, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹּובגמר

קרּבן. מביא והּוא לֹוקה היא - ְְֲִִֵָָָָאׁשמֹו
חּיב ׁשהיא ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה הּואּומּפי - מלקּות ת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּפטּור הּוא - הּמלקּות מן ּפטּורה ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּיב
הּקרּבן. ְִַָָמן

היא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
ׁשּיגּדיל עד מביא ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן. מביא והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה

ּדעת. ּבן ְְִֶֶַַויהיה
הּׁשפחה היא מה אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר

ּכדרּכּה ׁשּיבעֹול עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחרּופה
חרּופה, ׁשפחה ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
ּפיהן; על קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי לא אֹומר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּוא
לא ׁשאמר וזה גמר, לא אֹו ּביאתֹו ּגמר אם יֹודע הּוא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

גמרּתי. לא ּכלֹומר - ְְְִִַַַָָֹּבעלּתי
אׁשם אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא

ׁשּבא אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד.
לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה עליה ּובא וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה
אחד אׁשם מקריב - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
ּבּמה הּׁשגגֹות. ועל ׁשּבּה הּזדֹונֹות על הּכל, על לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּומתּכּפר
הרּבה, ׁשפחֹות על הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּדברים
וׁשפחה. ׁשפחה ּכל על אׁשם חּיב - אחת ּבהעלם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאפּלּו

ׁשהפריׁש אחר ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּבעל
מחּלקת, ׁשההפרׁשה ואחת; אחת ּכל על חּיב - ְְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאׁשמֹו
חמׁש ּבעל אם וכן ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָונמצא
מהן אחת על לֹו ונֹודע אחת, ּבׁשפחה אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבעילֹות
אׁשם מפריׁש - הּׁשנּיה על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָוהפריׁש
נֹודע ולא הֹואיל ּכּלן, היּו אחת ׁשּבהעלם ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻאחר.
ׁשּדין ׁשהפריׁש. אחר ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו

הּוא. אחד ּבּׁשפחה והּמזיד ְְִִֵֵֶַַַָָהּׁשֹוגג
ומעלהע ּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּגזל ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אצלֹו ׁשהפקידֹו ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו ּבין יּׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמּממֹון
ּבֹו וכפר ּדרכים, מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות מּׁשּום אֹו הלוהּו, ְְְְִִִִַָָָָָֻאֹו
אׁשם מביא זה הרי - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לּׁשקר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָונׁשּבע
ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּגזלֹות. אׁשם הּנקרא וזהּו חטאֹו. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל
לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון ׁשּיׁשיב עד זה ּבאׁשם לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּפר
ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר הּכּפרה. מעּכב אינֹו החמׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאבל
אׁשם עליה ׁשּמקריב זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועֹות,
יתחּיב דר זֹו אי ועל מּמּנה; ּפטּור יהיה ואימתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה,
לא דר זֹו אי ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין רּבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשמֹות

אחד. אׁשם אּלא חּיב ְִֶֶֶַָָָָָיהיה
ההקּדׁש מן ּפרּוטה מּׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

אׁשם ויקריב חמׁש ויֹוסיף ּׁשּנהנה מה מחזיר - ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשגגה
והּקרן ׁשהּקרּבן מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר לֹו. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתּכּפר

מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹמעּכבין
ּבהעלם ּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשּמֹועלין מּדבר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

אכילה ּבכל יׁש אם אחד, מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחת,
ואחד; אחד ּכל על אׁשם חּיב - ּפרּוטה ׁשוה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָואכילה
אף הרּבה, ּכמינין הן והרי ּבמעילה, מחּלקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשהּתמחּויין
יׁש יתרה חמרא הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחלקים ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻעל
לזמן ּומצטרפת ּכּנהנה, המהּנה ּבּה עּׂשה ׁשהרי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמעילה:
ּׁשאין מה המׁשּלח; חּיב - ׁשליחּותֹו ׁשעּׂשה וׁשליח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמרּבה,

האּסּורין. ּבׁשאר אּלּו ְְִִִִֵָָָּדברים
ואחר ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי וּדאי אׁשם המחּיב ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל

לֹו ונֹודע לֹו ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּכ
אׁשםאח עליו ׁשחּיבין חטא וכל לֹו. עֹולה אינֹו - ׁשהקריב ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הארץ עם ׁשאר אֹו מׁשּוח ּכהן ואחד הּמל אחד - ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוּדאי
ּבֹו. ִָׁשוין

אם לֹו נסּתּפק אם וּדאי, אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום. ּפטּור - עּׂשאהּו לא אֹו ְְֲֲִִַַָָָָָָָָֹעּׂשאהּו
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, חּיב אינֹו - מעילה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָספק

אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה
את ואכל חזר ּפטּור; - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
- הּׁשנּיה את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן
- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחתיכה

מביא - הּׁשנּיה את אכל חלב; מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף - הּׁשנּיה את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת;
ואכל אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר ּבלבד. חּטאת מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו
האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב. אּסּור על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהקּדׁש

ה'תשע"א כסלו ל' שלישי יום

 
:הן ואּלּו ויֹורד, עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן א.ׁשּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּבזדֹון ּבין העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע ג. והּיֹולדת. ב. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצרע.
ה. ּבׁשגגה. לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ד. ּבׁשגגה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבין
לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ו. ּבׁשגגה. קדׁש ׁשאכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּטמא

ְִָָּבׁשגגה.
ּבן ּכבּׂש מביאה - עׁשירה היתה אם הּיֹולדת: ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

מּׂשגת ידּה אין ואם לחּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנתֹו
יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד קרּבנּה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָ
לּׂשה מּׂשגת ידּה היתה אפּלּו חּטאת. ואחד עֹולה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשני מהן ּבהמֹות. ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמצרע

אין אם לחּטאת. וכבּׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבּׂשים,
עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם. וכבּׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד
ׁשגגת ועל ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל
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פז             
  

על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה על מּמּנה. ּכׁשּיטהר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּצרעת
והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין חרּופה, ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָׁשפחה
ּכדרּכּה, ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ּומזידה גדֹולה ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
את והביא ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: ׁשּתלקה; ּכדי ּביאה, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹּובגמר

קרּבן. מביא והּוא לֹוקה היא - ְְֲִִֵָָָָאׁשמֹו
חּיב ׁשהיא ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה הּואּומּפי - מלקּות ת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּפטּור הּוא - הּמלקּות מן ּפטּורה ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּיב
הּקרּבן. ְִַָָמן

היא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
ׁשּיגּדיל עד מביא ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן. מביא והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה

ּדעת. ּבן ְְִֶֶַַויהיה
הּׁשפחה היא מה אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר

ּכדרּכּה ׁשּיבעֹול עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחרּופה
חרּופה, ׁשפחה ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
ּפיהן; על קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי לא אֹומר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּוא
לא ׁשאמר וזה גמר, לא אֹו ּביאתֹו ּגמר אם יֹודע הּוא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

גמרּתי. לא ּכלֹומר - ְְְִִַַַָָֹּבעלּתי
אׁשם אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא

ׁשּבא אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד.
לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה עליה ּובא וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה
אחד אׁשם מקריב - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
ּבּמה הּׁשגגֹות. ועל ׁשּבּה הּזדֹונֹות על הּכל, על לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּומתּכּפר
הרּבה, ׁשפחֹות על הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּדברים
וׁשפחה. ׁשפחה ּכל על אׁשם חּיב - אחת ּבהעלם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאפּלּו

ׁשהפריׁש אחר ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּבעל
מחּלקת, ׁשההפרׁשה ואחת; אחת ּכל על חּיב - ְְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאׁשמֹו
חמׁש ּבעל אם וכן ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָונמצא
מהן אחת על לֹו ונֹודע אחת, ּבׁשפחה אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבעילֹות
אׁשם מפריׁש - הּׁשנּיה על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָוהפריׁש
נֹודע ולא הֹואיל ּכּלן, היּו אחת ׁשּבהעלם ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻאחר.
ׁשּדין ׁשהפריׁש. אחר ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו

הּוא. אחד ּבּׁשפחה והּמזיד ְְִִֵֵֶַַַָָהּׁשֹוגג
ומעלהע ּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּגזל ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אצלֹו ׁשהפקידֹו ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו ּבין יּׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמּממֹון
ּבֹו וכפר ּדרכים, מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות מּׁשּום אֹו הלוהּו, ְְְְִִִִַָָָָָֻאֹו
אׁשם מביא זה הרי - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לּׁשקר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָונׁשּבע
ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּגזלֹות. אׁשם הּנקרא וזהּו חטאֹו. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל
לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון ׁשּיׁשיב עד זה ּבאׁשם לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּפר
ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר הּכּפרה. מעּכב אינֹו החמׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאבל
אׁשם עליה ׁשּמקריב זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועֹות,
יתחּיב דר זֹו אי ועל מּמּנה; ּפטּור יהיה ואימתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה,
לא דר זֹו אי ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין רּבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשמֹות

אחד. אׁשם אּלא חּיב ְִֶֶֶַָָָָָיהיה
ההקּדׁש מן ּפרּוטה מּׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

אׁשם ויקריב חמׁש ויֹוסיף ּׁשּנהנה מה מחזיר - ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשגגה
והּקרן ׁשהּקרּבן מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר לֹו. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתּכּפר

מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹמעּכבין
ּבהעלם ּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשּמֹועלין מּדבר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

אכילה ּבכל יׁש אם אחד, מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחת,
ואחד; אחד ּכל על אׁשם חּיב - ּפרּוטה ׁשוה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָואכילה
אף הרּבה, ּכמינין הן והרי ּבמעילה, מחּלקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשהּתמחּויין
יׁש יתרה חמרא הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחלקים ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻעל
לזמן ּומצטרפת ּכּנהנה, המהּנה ּבּה עּׂשה ׁשהרי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמעילה:
ּׁשאין מה המׁשּלח; חּיב - ׁשליחּותֹו ׁשעּׂשה וׁשליח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמרּבה,

האּסּורין. ּבׁשאר אּלּו ְְִִִִֵָָָּדברים
ואחר ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי וּדאי אׁשם המחּיב ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל

לֹו ונֹודע לֹו ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּכ
אׁשםאח עליו ׁשחּיבין חטא וכל לֹו. עֹולה אינֹו - ׁשהקריב ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הארץ עם ׁשאר אֹו מׁשּוח ּכהן ואחד הּמל אחד - ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוּדאי
ּבֹו. ִָׁשוין

אם לֹו נסּתּפק אם וּדאי, אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום. ּפטּור - עּׂשאהּו לא אֹו ְְֲֲִִַַָָָָָָָָֹעּׂשאהּו
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, חּיב אינֹו - מעילה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָספק

אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה
את ואכל חזר ּפטּור; - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
- הּׁשנּיה את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן
- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחתיכה

מביא - הּׁשנּיה את אכל חלב; מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף - הּׁשנּיה את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת;
ואכל אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר ּבלבד. חּטאת מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו
האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב. אּסּור על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהקּדׁש

ה'תשע"א כסלו ל' שלישי יום

 
:הן ואּלּו ויֹורד, עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן א.ׁשּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּבזדֹון ּבין העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע ג. והּיֹולדת. ב. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצרע.
ה. ּבׁשגגה. לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ד. ּבׁשגגה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבין
לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ו. ּבׁשגגה. קדׁש ׁשאכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּטמא

ְִָָּבׁשגגה.
ּבן ּכבּׂש מביאה - עׁשירה היתה אם הּיֹולדת: ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

מּׂשגת ידּה אין ואם לחּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנתֹו
יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד קרּבנּה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָ
לּׂשה מּׂשגת ידּה היתה אפּלּו חּטאת. ואחד עֹולה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשני מהן ּבהמֹות. ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמצרע

אין אם לחּטאת. וכבּׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבּׂשים,
עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם. וכבּׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד
ׁשגגת ועל ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל
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פח            
  

ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה מביא קדׁשיו וטמאת מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻטמאת
ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם הּקבּועֹות. החּטאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשאר
אין ואם חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתֹורים
והיא סלת. האיפה עּׂשירית מביא - לעֹוף מּׂשגת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹידֹו
ּבהלכֹות מעּׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר חֹוטא, מנחת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּויה

הּקרּבנֹות. ְֲֵַַָָמעּׂשה
ׁשחּיב זה ּומפרׁש ּבּתֹורה מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל

קדׁש. אכל אֹו ּבׁשגגה לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהביאן,

וגֹומר. אלה קֹול וׁשמעה תחטא ּכי ונפׁש ׁשם: ּכתּוב ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּכ
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹומר. טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
וגֹומר. מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹומר. בּׂשפתים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלבּטא
- לּטמא קרּבן ּכאן ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפי
על אף ידע. לא והּוא קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשּנטמא
ּבפרּוׁש ׁשהרי ּכמפרׁש, הּוא הרי - הּקּבלה מּפי ׁשהּדבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפי
לּמקּדׁש. ׁשּנכנס ּולּטמא קדׁש ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיבה
הּׁשלמים מּזבח ּבּׂשר ּתאכל אׁשר והּנפׁש נאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאֹוכל
נאמר: לּמקּדׁש ּובּנכנס ונכרתה. עליו וטמאתֹו לה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֻאׁשר
טּמא. ה' מקּדׁש את ּכי הּקהל מּתֹו ההיא הּנפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונכרתה
ּפרׁש וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻוכיון

ׁשגגתן. על ׁשּמביאין ְְְִִִֶַַָָָָהּקרּבן
אם ידיה. על מביא ּבעלּה - חּיבת ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ידיה על מביא - עׁשיר היה ואם עני, קרּבן מביא - עני ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָהיה
ידי ועל ּבּתֹו ידי ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָקרּבן

ּבּזבחים. ּומאכילן עני קרּבן וׁשפחתֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָעבּדֹו
אֹו העדּות ׁשבּועת על קרּבנן מביאין מׁשיח וכהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמל

ּכׁשאר וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אֹו ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְְִִִַַַַָָָָָֻעל
הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן הּכתּוב חּלק ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהדיֹוטֹות;
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ּבּמצוֹות אּלא מׁשיח ּכהן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּומּקרּבן
ׁשוים. ּכּלן ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אבל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻקבּועה,
ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכבר
עליהן; ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ׁשגגת ׁשבּועת ועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהעדּות
הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב יהיה דר זה אי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל
ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה לא דר זה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹועל

אבא ּכּפרה והּמצרעמחּסרי הּיֹולדת ּתתחּיב דר ּבאיזה ר, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אחד. קרּבן מהן אחד ּכל יתחּיב דר זה ּובאי הרּבה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקרּבנֹות

- אנּוס היה אם ּכׁשגגה, הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
חּיב ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין הּקרּבן. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור

ּפטּור. - אנּוס היה ׁשאם ׁשגגתן, על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
הרי - להן וצרי חּטאתֹו ׁשל לכבּׂשה מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמי

ויהנה הּׂשעירה על הּמעֹות אֹותם ויחּלל ּׂשעירה מביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ּבהן. יהנה - ּכּׂשּבה ולקח לּׁשעירה הפריׁש אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן.

ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לּבהמה מעֹות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָהפריׁש
הפריׁש ּבהם. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ויחּלל יֹונה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני
האיפה עּׂשירית יביא - והעני לּתֹורים אֹו יֹונה לבני ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָמעֹות
עני היה אם וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָויחּלל
עליהן יֹוסיף - והעׁשיר האיפה לעּׂשירית מעֹות ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָוהפריׁש
ויביא עליהן יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף הפריׁש עֹוף. ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָויביא

עני זה הרי - גֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ּׂשעירה. אֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָּכּׂשּבה
ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות ְִִֶֶַָָעד

[והעני] מּום ּבּה ונפל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָעׁשיר
ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל עֹוף. ּבדמיה יביא רצה, אם -ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָ
ּפדיֹון. לעֹוף ׁשאין האיפה, עּׂשירית ּבדמיו יביא לא -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

בּכלי קדׁשה ׁשּלא עד והעׁשיר: האיפה עּׂשירית ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפריׁש
ו הּמנחֹות, ּככל היא הרי בּכלי- ּומּׁשּקדׁשה ותאכל; תּפדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּׂשרפה. לבית ותצא צּורתּה ּתעּבר -ְְְְֵֵֵֵַַָָָֻ
אֹו ּכּׂשּבה ּבדמיה ולּקח למכרּה קן ׁשהפריׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָעׁשיר

ּדמים קדּׁשת ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּׂשעירה
אינֹו מעּקרֹו ׁשּדחּוי מּפני נדחית? לא ולּמה נדחית. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשהיא
עׁשיר קרּבן ׁשהקריב עני עּתה. לֹו זֹו קן נראה והרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָדחּוי,

יצא. לא - עני קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא, -ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ה'תשע"א טבת א' רביעי יום

  
ּכן ּׁשאין מה וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּנּוי

ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון הּכרתֹות, ׁשּכל ּכרתֹות. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשאר
זה הרי - ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחטא,
קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת אבל חּטאת; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻחּיב
אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ׁשּתהיה עד ויֹורד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעֹולה
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ּבּתחּלה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻלּמקּדׁש
אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. והעלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּסֹוף,
ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקדׁש,
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו זה היה וׁשּקדׁש ׁשּנכנס, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו
קדׁש] [וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן, ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
נעלמה ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוידע
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא וׁשכח הּטמאה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּזה וׁשכח ׁשּׁשגג אֹו קדׁש; וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהּוא
ונכנס טמא, ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבּׂשר ׁשּזה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמקּדׁש
קדׁש ּבּׂשר ׁשּזה וׁשכח ׁשּנטמא ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

אכל אֹו ונכנס מקּדׁש, דבריםוׁשּזה לֹו נֹודע ּכ ואחר ; ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
צד ּבכל ויֹורד עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנתעּלמּו
וקדׁשיו מקּדׁש ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלֹוקֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוצד
מּמצֹות אחת ּבעּׂשתּה נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ
אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ואׁשם, תעּׂשינה לא אׁשר ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹחטא
ידע והּוא מּמּנּו ונעלם נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּובטמאת
ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו, ונעלם ׁשּנאמר מאחר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואׁשם.
ׁשהּוא למדּת, הא [ואׁשם] ידע. והּוא ונאמר ּבּתחּלה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָידיעה

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף וידיעה ּבּתחּלה ידיעה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצרי
אבל מקּדׁש] וׁשּזה קדׁש ׁשּזה [וידע ׁשּנטמא וידע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנטמא

נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא וׁשכח נטמא, אב זה ּבאי ידע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, אכל אֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמקּדׁש
ׁשּלא ּפי על אף קרּבן]; חּיב זה [הרי - נטמא אב זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאי
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- טמא ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא, אב זה ּבאי ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ידיעת ׁשם היתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרי
וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון טמאה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהלכֹות
ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ולא מטּמא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּׁשרץ
מן ּבכעדׁשה [ׁשּנגע] לֹו נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָונכנס
ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן חּיב אם ספק זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשרץ
וידע נטמא אם מקֹומֹו, הבין ולא מּימיו הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹראה
ׁשהרי מקֹומֹו ׁשּזהּו ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנטמא
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
עד אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּספק קרּבן החּיבים ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּידע
ּתאמר: ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
מּפני נאכלת? ואינּה הּספק על ּבאה העֹוף חּטאת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהלֹוא
עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ּכּפּורים מחּסר אֹותּה ְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּמביא
מביא אינֹו - ּכּפּורים מחּסר ׁשאינֹו מי אבל ּכּפרתֹו; ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיביא

מּספק. ְִֵָָָקרּבן
וׁשּזה ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
קרּבן יביא לֹו ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַעֹולה

מקּדׁש. ְִִַָּביאת
,ספק זה הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

,ּולפיכ למזיד. אף אֹו ּבלבד לאנּוס הׁשּתחויה ׁשעּור ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאם
אם וכן קרּבן. מביא אינֹו - ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו נעלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
ּכעזרה עזרה אויר אם ספק, הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ְֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָּתלה

ּכעזרה. אינֹו ֲֵָָָאֹו
ּבטמאה קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי

על קרּבן מביאין ׁשאין ּתלּוי; אׁשם מביא אינֹו - לאו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא הֹודע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

,טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהל
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו טמאה מּמּנה ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהל
ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב. - קדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאכל

יד לא ׁשהרי ידיעה, מקצת אּלא לטמאה ׁשהלגמּורה ע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ּפי על ואף ּבוּדאי, טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
ּבראׁשֹון הל ידיעה. ּככל ידיעה ׁשּמקצת חּטאת, חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָכן
טמא. ספק ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונכנס

הל לּמקּדׁש ׁשּנכנס ואחר וטבל, ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָהּזה
טמא ּכׁשהּוא נכנס ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּׁשני
על ואף ׁשנּיה. ּבפעם אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, ְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלּמקּדׁש
מהן ׁשביל ּכל ׁשהרי היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּפי
ידיעה ספק עּׂשּו וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻספק

ִִָּכידיעה.
אֹומר והּוא לּמקּדׁש, נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ירצה, ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן - נכנסּתי לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם:
ּכׁשּנכנסּת היית טמא ׁשנים: לֹו אמרּו הייתי. מזיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאמר
ּפי על אף טמא, ׁשאּתה וידעּת נטמאת ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש

ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהיה
את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי, ּכבר ׁשּיאמר לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים,
ּומביא נאמנים אּלּו הרי - מעֹולם נטמאתי לא ואמר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהם. על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי הּקל, קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר
היה ולא ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻטמאת

ּבפנים הּנעּׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָלּה
ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ׁשּיּודע עד ּתֹולין, הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָויֹום
ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ּבּתחּלה ידיעה ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוׁשאין

ה ויֹום הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ ועלהּנעּׂשה מכּפרין. ּכּפּורים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַ
הרגלים ּׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ידיעה ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאין
מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָֻּוּׂשעירי
היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוקדׁשיו
הּנעּׂשה ּׂשעיר ּדם - מּיּׂשראל היה ואם הּכהנים; מן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמזיד
הּקדׁש על וכּפר ׁשּנאמר: מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבפנים

יּׂשראל. ּבני ְְְִִֵֵָֹֻמּטמאת

ה'תשע"א טבת ב' חמישי יום

  
ׁשגגּו אם קבּועה, חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָּכל

העם וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵַַָָָָָָּבית
ּכ ואחר הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועּׂשּו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָּבהֹוראתן
קרּבן להביא חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנֹודע
ּבעצמן הן עּׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹחּטאת
ּבין עּׂשּו ּבין ּכלל ּדין ּבית עּׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמעּׂשה;
מן ּפטּורין העם ּוׁשאר ּבלבד. הֹוראתן על אּלא עּׂשּו, ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹלא
ּדין. ּבבית ׁשּתלּו מּפני העֹוּׂשין, ׁשהם ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבן,
זרה ּבעבֹודה אם זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָּומה
ׁשבט מּכל לחּטאת וּׂשעיר לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשגגּו
ׁשּנאמר: ,ל ׁשלח ּבפרׁשת האמּור הּוא זה וקרּבן ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשבט.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי לׁשגגה. נעּׂשתה העדה מעיני אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָוהיה
ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. הּוא זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשגגת
ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשחּיבין
וּיקרא, ּבפרׁשת האמּור וזהּו חּטאת. ּפר וׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשבט
ׁשאם למד, נמצאת יׁשּגּו. יּׂשראל עדת ּכל ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּכל מביאין - זרה ּבעבֹודה ּבהֹוראה הּגדֹול ּדין ּבית ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָׁשגגּו
חּטאֹות. ּׂשעירים עּׂשר ּוׁשנים עֹולֹות ּפרים עּׂשר ׁשנים ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָהּקהל
ּׂשעירי הּנקראין והם לפנים. נכנס דמן ׁשהרי נּׂשרפֹות, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָוהם

ּבׁשאר ואם זרה. עּׂשרעבֹודה ׁשנים מביאין - ׁשגגּו הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָ
וכל לפנים. נכנס ׁשּדמם מּפני נּׂשרפֹות, והן חּטאֹות. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּפרים
והקריבּו ׁשּנאמר: צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּפר נקרא מהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפר
קהל, קרּוי וׁשבט ׁשבט וכל וקהל; קהל ּכל - ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָהּקהל
ּכל ׁשעּׂשּו ּבין יהּודה. ּבקהל יהֹוׁשפט וּיעמד ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשעּׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ּדין ּבית ּפי על יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיּׂשראל
ׁשעּׂשּו ּבין הּׁשבטים, מנין מעּוט ׁשהן ּפי על אף יּׂשראל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרב
מביאין - יּׂשראל ּכל מעּוט ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹרב
ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ׁשבט לכל ּפר הּׁשבטים, ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכמנין
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פט             
  

- טמא ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא, אב זה ּבאי ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ידיעת ׁשם היתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרי
וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון טמאה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהלכֹות
ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ולא מטּמא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּׁשרץ
מן ּבכעדׁשה [ׁשּנגע] לֹו נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָונכנס
ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן חּיב אם ספק זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשרץ
וידע נטמא אם מקֹומֹו, הבין ולא מּימיו הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹראה
ׁשהרי מקֹומֹו ׁשּזהּו ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנטמא
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
עד אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּספק קרּבן החּיבים ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּידע
ּתאמר: ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
מּפני נאכלת? ואינּה הּספק על ּבאה העֹוף חּטאת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהלֹוא
עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ּכּפּורים מחּסר אֹותּה ְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּמביא
מביא אינֹו - ּכּפּורים מחּסר ׁשאינֹו מי אבל ּכּפרתֹו; ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיביא

מּספק. ְִֵָָָקרּבן
וׁשּזה ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
קרּבן יביא לֹו ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַעֹולה

מקּדׁש. ְִִַָּביאת
,ספק זה הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

,ּולפיכ למזיד. אף אֹו ּבלבד לאנּוס הׁשּתחויה ׁשעּור ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאם
אם וכן קרּבן. מביא אינֹו - ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו נעלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
ּכעזרה עזרה אויר אם ספק, הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ְֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָּתלה

ּכעזרה. אינֹו ֲֵָָָאֹו
ּבטמאה קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי

על קרּבן מביאין ׁשאין ּתלּוי; אׁשם מביא אינֹו - לאו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא הֹודע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

,טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהל
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו טמאה מּמּנה ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהל
ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב. - קדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאכל

יד לא ׁשהרי ידיעה, מקצת אּלא לטמאה ׁשהלגמּורה ע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ּפי על ואף ּבוּדאי, טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
ּבראׁשֹון הל ידיעה. ּככל ידיעה ׁשּמקצת חּטאת, חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָכן
טמא. ספק ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונכנס

הל לּמקּדׁש ׁשּנכנס ואחר וטבל, ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָהּזה
טמא ּכׁשהּוא נכנס ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּׁשני
על ואף ׁשנּיה. ּבפעם אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, ְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלּמקּדׁש
מהן ׁשביל ּכל ׁשהרי היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּפי
ידיעה ספק עּׂשּו וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻספק

ִִָּכידיעה.
אֹומר והּוא לּמקּדׁש, נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ירצה, ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן - נכנסּתי לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם:
ּכׁשּנכנסּת היית טמא ׁשנים: לֹו אמרּו הייתי. מזיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאמר
ּפי על אף טמא, ׁשאּתה וידעּת נטמאת ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש

ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהיה
את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי, ּכבר ׁשּיאמר לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים,
ּומביא נאמנים אּלּו הרי - מעֹולם נטמאתי לא ואמר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהם. על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי הּקל, קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר
היה ולא ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻטמאת

ּבפנים הּנעּׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָלּה
ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ׁשּיּודע עד ּתֹולין, הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָויֹום
ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ּבּתחּלה ידיעה ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוׁשאין

ה ויֹום הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ ועלהּנעּׂשה מכּפרין. ּכּפּורים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַ
הרגלים ּׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ידיעה ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאין
מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָֻּוּׂשעירי
היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוקדׁשיו
הּנעּׂשה ּׂשעיר ּדם - מּיּׂשראל היה ואם הּכהנים; מן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמזיד
הּקדׁש על וכּפר ׁשּנאמר: מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבפנים

יּׂשראל. ּבני ְְְִִֵֵָֹֻמּטמאת

ה'תשע"א טבת ב' חמישי יום

  
ׁשגגּו אם קבּועה, חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָּכל

העם וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵַַָָָָָָּבית
ּכ ואחר הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועּׂשּו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָּבהֹוראתן
קרּבן להביא חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנֹודע
ּבעצמן הן עּׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹחּטאת
ּבין עּׂשּו ּבין ּכלל ּדין ּבית עּׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמעּׂשה;
מן ּפטּורין העם ּוׁשאר ּבלבד. הֹוראתן על אּלא עּׂשּו, ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹלא
ּדין. ּבבית ׁשּתלּו מּפני העֹוּׂשין, ׁשהם ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבן,
זרה ּבעבֹודה אם זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָּומה
ׁשבט מּכל לחּטאת וּׂשעיר לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשגגּו
ׁשּנאמר: ,ל ׁשלח ּבפרׁשת האמּור הּוא זה וקרּבן ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשבט.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי לׁשגגה. נעּׂשתה העדה מעיני אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָוהיה
ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. הּוא זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשגגת
ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשחּיבין
וּיקרא, ּבפרׁשת האמּור וזהּו חּטאת. ּפר וׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשבט
ׁשאם למד, נמצאת יׁשּגּו. יּׂשראל עדת ּכל ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּכל מביאין - זרה ּבעבֹודה ּבהֹוראה הּגדֹול ּדין ּבית ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָׁשגגּו
חּטאֹות. ּׂשעירים עּׂשר ּוׁשנים עֹולֹות ּפרים עּׂשר ׁשנים ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָהּקהל
ּׂשעירי הּנקראין והם לפנים. נכנס דמן ׁשהרי נּׂשרפֹות, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָוהם

ּבׁשאר ואם זרה. עּׂשרעבֹודה ׁשנים מביאין - ׁשגגּו הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָ
וכל לפנים. נכנס ׁשּדמם מּפני נּׂשרפֹות, והן חּטאֹות. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּפרים
והקריבּו ׁשּנאמר: צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּפר נקרא מהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפר
קהל, קרּוי וׁשבט ׁשבט וכל וקהל; קהל ּכל - ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָהּקהל
ּכל ׁשעּׂשּו ּבין יהּודה. ּבקהל יהֹוׁשפט וּיעמד ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשעּׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ּדין ּבית ּפי על יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיּׂשראל
ׁשעּׂשּו ּבין הּׁשבטים, מנין מעּוט ׁשהן ּפי על אף יּׂשראל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרב
מביאין - יּׂשראל ּכל מעּוט ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹרב
ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ׁשבט לכל ּפר הּׁשבטים, ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכמנין
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צ            
  

על מביאין חטאּו ׁשּלא אּלּו ׁשאף וׁשבט, ׁשבט לכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוּׂשעיר
הּקהל רב והּוא ּבלבד אחד ׁשבט עּׂשה אפּלּו החֹוטאים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידי
זרה ּובעבֹודה ּפרים, עּׂשר ׁשנים מביאין הּצּבּור ּכל הרי -ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ

ּׂשעירים. עּׂשר ּוׁשנים ּפרים עּׂשר ְְְִִִֵֵָָָָָׁשנים
ׁשגגּו לא אֹו ּבהֹוראה ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית

עד - החּטאת ונֹודעה ׁשּנאמר: ּתלּוי; ּבאׁשם חּיבין אינן -ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּדברים ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו בּקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתּודע
ּפטּורין ּפיהם על העֹוּׂשים ואּלּו חּיבין ּדין ׁשּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאמּורים
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּכׁשהיּו הּקרּבן? ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמן
ראּויין כּלן ויהיּו ּבהֹוראה; עּמהן יׁשיבה ראׁש ויהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻואחד;
ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר רּבן אֹו ּכּלן ויטעּו ְְְְְִֶֶָָָָָָֻֻלהֹוראה;
ׁשּׁשמעּו אּלּו וכן לעּׂשֹות, אּתם מּתרין לעם: ויאמרּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבפרּוׁש
לעּׂשֹות; אּתם מּתרים לאחרים: אמרּו אם ּדין, ּבית ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֻמּפי
ׁשֹוגגים העֹוּׂשים ויהיּו ּפיהם; על רּבֹו אֹו הּקהל ּכל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻויעּׂשּו
לבּטל ויֹורּו הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל
להם ּוכׁשּיּודע הּגּוף; ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, ּולקּים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמקצת

ּבכ ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל גּופֹו המארעיםידעּו אּלּו ל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּפטּור. ּפיהם על והעֹוּׂשה ּבּקרּבן חּיבין ּדין ּבית ׁשהיּו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּוא
ּפטּורין ּדין ּבית הרי - הּדרכים אּלּו מּכל אחת חסר אם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל
קבּועה חּטאת מביא מעּׂשה ועּׂשה ׁשּׁשגג מי וכל הּקרּבן, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

ׁשגגתֹו. ְִַָעל

ה'תשע"א טבת ג' שישי יום

  
ּבית יּפטרּו - ׁשּבארנּו הּדרכים מּכל אחת חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד

מן אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוּׂשים? ויתחּיבּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָּדין
מקֹומם אנׁשי ואכלּוהּו מּתר, הּקבה ׁשחלב להם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשבטים
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָעל
ׁשּדם הּגדֹול ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּטאת
מהן אחד ׁשהיה אֹו עּמהן, יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻהּלב
ממזר אֹו גר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ממּנה להיֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאינֹו
ּפיהם על העם ועּׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ּבנים ראה ׁשּלא אֹו זקן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב דם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּטאת
וגֹומר. יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבבית
מעיני ואם ׁשּנאמר להֹוראה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּומּנין
וׁשפטּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ּכעינים. להם ׁשּיהיּו עד - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעדה
ראּויין ּכּלן - נפׁשֹות ּבדיני האמּורה העדה מה ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָָָֻהעדה;
ּכּלן ׁשּיהיּו עד - זֹו ּבׁשגגה האמּורה עדה אף ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻלהֹוראה,
ואמר ׁשּטעּו מהן אחד וידע הֹורּו, אם וכן להֹוראה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָראּויין
ּבית הרי - והּתירּו הּמּתירים עליו ורּבּו אּתם, טֹועים ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהם:
חּטאת להביא חּיב ּפיהם על ׁשעּׂשה מי וכל ּפטּורין, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָּדין
עד - יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו; על ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָקבּועה
מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ידע הּסנהדרין. ּכל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁשּגּו
חֹולק ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל וׁשתקּו, הּמּתירין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשּטעּו
ּבּקר חּיבין ּדין ּבית הרי - הּקהל ּברב ההֹוראה ּבן,ּופׁשטה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

ּפי על עּׂשּו אם ׁשּׁשתקּו, ואּלּו ּפטּור. ּפיהם על ׁשעּׂשה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

וכן ּדין. ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, אּלּו הרי - ׁשהֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאּלּו
הֹורּו ולא הּוא, מּתר זה ּדבר ואמרּו: ּבּדבר ונתנּו נּׂשאּו ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹֻאם
הּׁשֹומע וׁשמע לעּׂשֹות, אּתם מּתרין להם: אמרּו ולא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלעם
הרי - ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועּׂשה והל מּתר ׁשּגמרּו ּבעת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמהן
לא ׁשהרי ּפטּורין, ּדין ּובית קבּועה, חּטאת חּיב העֹוּׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
הּקהל מעּוט ועּׂשּו הֹורּו אם וכן לעּׂשֹות. ּבפרּוׁש להם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהֹורּו
ואּלּו ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּׁשגגה ונֹודעה ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָעל
חּטאתֹו. מביא ואחד אחד וכל חּיבין, ׁשעּׂשּו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמעּוט

לרב מצטרפין אינן - ּבהֹוראתן ׁשעּׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין
רב עּׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעּׂשּו הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל,
ׁשבט העֹוּׂשים ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם על יּׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
הּקהל מעּוט ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים רב עּׂשּו אם וכן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
ארץ יֹוׁשבי היּו ּכיצד? ּפטּורין. והעֹוּׂשין חּיבים, ּדין ּבית -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבית ּבהֹוראת העֹוּׂשין והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיּׂשראל
אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ּכּלן והרי ואחד אלף מאֹות ׁשלׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּדין
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלן ׁשבטים ׁשבעה ּבני העֹוּׂשים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהיּו
ּפיהם על העֹוּׂשים וכל חּיבין, ּדין ּבית הרי - אלף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמאה
קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפטּורין.
אינן ואפרים מנּׁשה וׁשבט יּׂשראל. ארץ ּבני אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָקהל
אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, לענין ׁשבטים ּכׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחׁשּובין

ּבׁשעת ּומּועטין החטא ּבׁשעת מרּבין העֹוּׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻהיּו
- ידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא ּבׁשעת מּועטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻידיעה,

הּמעּׂשה. ׁשעת אחר הֹול ְֲֵֶַַַַַַֹהּכל
ואכל מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו

ּבהן, וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט
אֹותּה ועבד מּתרת, ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻואחר
האֹוכלים ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעבֹודה
ׁשהיתה ּפי על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹובדים
הּמֹורה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן
ועמד ּתחּלה, ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבית

לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורּו ְְְִִֵֵֵֵַָָאחר
וחלב חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר הּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפּלּו

ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוּׂשים היּו לא אם וכן ודם. דם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוּׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתן, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין ּפטּור, זה הרי - הארץ עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּורין
חלב ואכל וחלב, ׁשּמן לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה. מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
העם לכל ׁשּנאמר: ּפיהם, על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינֹו
ּבעצמֹו ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה
אּלא הֹוראתן מּפני לא להּתירֹו ׁשהֹורּו הּקבה חלב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואכל
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ׁשהּוא ּבפנימּפני קבּועה חּטאת חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּיהיּו והּוא ּפטּור, - ּדין ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
אינֹו - עצמֹו ּבפני החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשם

הּׁשֹוגגים. לרב ְְְִִֵַָֹמצטרף
על הּקהל ועּׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפיהם
קרּבן חּיב ּפיהם על העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין,
וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עּׂשּו כן ּפי על ואף מהן, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין ּבית הּקרּבן. מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעתם; הֹוראתן מּפני הּקהל עּׂשּו לא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּפטּורין
ׁשהרי הם, ׁשּמזידין מּפני - הּקרּבן מן ּפטּורין העֹוּׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

לעּׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְֲֵֶֶַָָָידעּו

ה'תשע"א טבת ד' קודש שבת

  
ּכל ועּׂשּו ּתֹורה, מּגּופי ּגּוף לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבית

העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעם
הּגּוף. ּכל ולא - ּדבר ונעלם ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת ְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּיב

ּולקּים מקצת לבּטל ׁשּיֹורּו עד חּיבין ּדין ּבית אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלעֹולם
ּכ ואחר ּומבארים, ּבּתֹורה מפרׁשין ׁשאינן ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמקצת
ּפטּורין. ּפיהם על והעֹוּׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיהיּו

זר לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו אֹוּכיצד? ה, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ
על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻׁשּמּתר
ׁשּבת אין ׁשאמרּו: ּכמי אּלּו הרי - יֹום ּכנגד יֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹומרת
ּבּתֹורה, נּדה אין אֹו ּבּתֹורה, זרה עבֹודה אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה,
אּלא הֹוראה ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
חּיב ּפיהן על העֹוּׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשכחה.
הּמֹוציא ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָחּטאת
מּמקמֹו, איׁש יצא אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמרׁשּות
מלאכֹות מאבֹות אב ׁשעקרּו אֹו מּתר, הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻאבל
ואמרּו: טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוהֹורּו
החּיב, הּוא ורגלים ידים ּבפּׁשּוט זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָהּמׁשּתחוה
הארץ על הּכֹורע אבל אחר, לאל תׁשּתחוה לא ּבֹו: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר

וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר הּוא הרי ורגליו ידיו ּפׁשט ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֻולא
ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על הּבא ואמרּו: טעּו ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאם
ּבּלילה ראתה אבל זֹובּה, ימי ּכל ׁשּנאמר: חּיב, הּוא ְְֱֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּיֹום
אׁשּתֹו ׁשּפרּׂשה ׁשּמי ואמרּו, הֹורּו אם וכן עליה; לבֹוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻמּתר
הרי - מתקּׁשה ּכׁשהּוא מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻנּדה
ּבׁשעת ׁשּיצא ּדם ׁשהאֹוכל ואמרּו, טעּו אם וכן חּיבין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - מּתר הּלב ּדם האֹוכל אבל החּיב, הּוא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשחיטה
רב ועּׂשּו ּבהן הֹורּו אם אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻחּיבים.
ׁשגגתן. על קרּבן מביאין ּדין ּובית ּפטּורין, - ּפיהן על ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהּקהל

ודּמּו החּמה ׁשּנתּכּסית לפי הּׁשּבת, ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - זרחה ּכ ואחר חּמה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשקעה
הּתירּו אם וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּבעלּה, ׁשּמת ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנּׂשא, איׁש אׁשת ּדין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבית
והאּׁשה טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָואחר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּובעלּה

ע וׁשכחּו ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ּבֹו,ּבית ׁשהֹורּו חטא ׁשל צמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּפי על ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאף
- לנּו הֹוריתם וכ ּבכ להן: ואֹומרים אֹותן מֹודיעין ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשהעם
ׁשּנאמר: עצמן; ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוּׂשים ּפטּורין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם
אֹותֹו ׁשּיֹודיעּו לא - עליה חטאּו אׁשר החּטאת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹונֹודעה
הּקבה ּגּבי ׁשעל חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהחֹוטאים.
וׁשהּתירּו ּבהֹוראה ׁשּׁשגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹואכלּוהּו
נסּתּפק קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָדבר
- הּתירּו הּדמים מקצת אֹו הּתירּו החלבים מקצת אם ְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָלהם
קבּועה. חּטאת מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

ׁשהביאּו ּבין ׁשגגתן, להם ונֹודעה ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּבית
ׁשּפׁשטה הֹוראתן ּכפי העֹוּׂשה ּכל הביאּו, ׁשּלא ּבין ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹּכּפרתן
הֹואיל ּתלּוּי; אׁשם מביא זה הרי - ׁשּידעּו מאחר הּצּבּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּברב
ולא ּדין ּבבית ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוהיה
ּבּמה חטא. לא אֹו חטא אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאל
מי אבל ּבּמדינה; ּדין ּבית עם ׁשהיה ּבמי אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָָּדברים
אחר ׁשעּׂשה ּפי על אף אחרת, למדינה והל ההֹוראה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשראה
לׁשאל. לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן ׁשּתלה מּפני ּפטּור, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּידעּו
יצא לא ׁשעדין ּפי על אף לצאת, הּנבהל אּלא עֹוד, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא
ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהם על ועּׂשה ,ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלּדר
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החסרון אין הרמב"ם, לדעת אך הוא. כך בתפילין וגם מהכלי,
המילוי שלאחר אלא בפועל, השימוש אפשרות העדר מצד
ואילו עמו, התאחד המילוי כי הכלי של ה'תוך' צורת בטלה

הבתים ולכן שונות קדושות שתי הן והבתים הפרשיות בתפילין
טומאה. ומקבלים קיבול בית בו שיש כלי נותרו

     



צי             
  

ׁשהּוא ּבפנימּפני קבּועה חּטאת חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּיהיּו והּוא ּפטּור, - ּדין ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
אינֹו - עצמֹו ּבפני החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשם

הּׁשֹוגגים. לרב ְְְִִֵַָֹמצטרף
על הּקהל ועּׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפיהם
קרּבן חּיב ּפיהם על העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין,
וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עּׂשּו כן ּפי על ואף מהן, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין ּבית הּקרּבן. מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעתם; הֹוראתן מּפני הּקהל עּׂשּו לא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּפטּורין
ׁשהרי הם, ׁשּמזידין מּפני - הּקרּבן מן ּפטּורין העֹוּׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

לעּׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְֲֵֶֶַָָָידעּו

ה'תשע"א טבת ד' קודש שבת

  
ּכל ועּׂשּו ּתֹורה, מּגּופי ּגּוף לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבית

העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעם
הּגּוף. ּכל ולא - ּדבר ונעלם ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת ְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּיב

ּולקּים מקצת לבּטל ׁשּיֹורּו עד חּיבין ּדין ּבית אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלעֹולם
ּכ ואחר ּומבארים, ּבּתֹורה מפרׁשין ׁשאינן ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמקצת
ּפטּורין. ּפיהם על והעֹוּׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיהיּו

זר לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו אֹוּכיצד? ה, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ
על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻׁשּמּתר
ׁשּבת אין ׁשאמרּו: ּכמי אּלּו הרי - יֹום ּכנגד יֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹומרת
ּבּתֹורה, נּדה אין אֹו ּבּתֹורה, זרה עבֹודה אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה,
אּלא הֹוראה ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
חּיב ּפיהן על העֹוּׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשכחה.
הּמֹוציא ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָחּטאת
מּמקמֹו, איׁש יצא אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמרׁשּות
מלאכֹות מאבֹות אב ׁשעקרּו אֹו מּתר, הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻאבל
ואמרּו: טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוהֹורּו
החּיב, הּוא ורגלים ידים ּבפּׁשּוט זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָהּמׁשּתחוה
הארץ על הּכֹורע אבל אחר, לאל תׁשּתחוה לא ּבֹו: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר

וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר הּוא הרי ורגליו ידיו ּפׁשט ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֻולא
ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על הּבא ואמרּו: טעּו ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאם
ּבּלילה ראתה אבל זֹובּה, ימי ּכל ׁשּנאמר: חּיב, הּוא ְְֱֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּיֹום
אׁשּתֹו ׁשּפרּׂשה ׁשּמי ואמרּו, הֹורּו אם וכן עליה; לבֹוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻמּתר
הרי - מתקּׁשה ּכׁשהּוא מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻנּדה
ּבׁשעת ׁשּיצא ּדם ׁשהאֹוכל ואמרּו, טעּו אם וכן חּיבין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - מּתר הּלב ּדם האֹוכל אבל החּיב, הּוא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשחיטה
רב ועּׂשּו ּבהן הֹורּו אם אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻחּיבים.
ׁשגגתן. על קרּבן מביאין ּדין ּובית ּפטּורין, - ּפיהן על ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהּקהל

ודּמּו החּמה ׁשּנתּכּסית לפי הּׁשּבת, ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - זרחה ּכ ואחר חּמה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשקעה
הּתירּו אם וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּבעלּה, ׁשּמת ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנּׂשא, איׁש אׁשת ּדין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבית
והאּׁשה טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָואחר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּובעלּה

ע וׁשכחּו ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ּבֹו,ּבית ׁשהֹורּו חטא ׁשל צמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּפי על ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאף
- לנּו הֹוריתם וכ ּבכ להן: ואֹומרים אֹותן מֹודיעין ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשהעם
ׁשּנאמר: עצמן; ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוּׂשים ּפטּורין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם
אֹותֹו ׁשּיֹודיעּו לא - עליה חטאּו אׁשר החּטאת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹונֹודעה
הּקבה ּגּבי ׁשעל חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהחֹוטאים.
וׁשהּתירּו ּבהֹוראה ׁשּׁשגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹואכלּוהּו
נסּתּפק קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָדבר
- הּתירּו הּדמים מקצת אֹו הּתירּו החלבים מקצת אם ְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָלהם
קבּועה. חּטאת מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

ׁשהביאּו ּבין ׁשגגתן, להם ונֹודעה ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּבית
ׁשּפׁשטה הֹוראתן ּכפי העֹוּׂשה ּכל הביאּו, ׁשּלא ּבין ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹּכּפרתן
הֹואיל ּתלּוּי; אׁשם מביא זה הרי - ׁשּידעּו מאחר הּצּבּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּברב
ולא ּדין ּבבית ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוהיה
ּבּמה חטא. לא אֹו חטא אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאל
מי אבל ּבּמדינה; ּדין ּבית עם ׁשהיה ּבמי אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָָּדברים
אחר ׁשעּׂשה ּפי על אף אחרת, למדינה והל ההֹוראה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשראה
לׁשאל. לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן ׁשּתלה מּפני ּפטּור, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּידעּו
יצא לא ׁשעדין ּפי על אף לצאת, הּנבהל אּלא עֹוד, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא
ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהם על ועּׂשה ,ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלּדר
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החסרון אין הרמב"ם, לדעת אך הוא. כך בתפילין וגם מהכלי,
המילוי שלאחר אלא בפועל, השימוש אפשרות העדר מצד
ואילו עמו, התאחד המילוי כי הכלי של ה'תוך' צורת בטלה

הבתים ולכן שונות קדושות שתי הן והבתים הפרשיות בתפילין
טומאה. ומקבלים קיבול בית בו שיש כלי נותרו

     

המשך מעמוד אצ



צב          
  

       

ה'תשע"א כסלו כ"ח ראשון יום

ה'תשע"א כסלו כ"ט שני יום

ה'תשע"א כסלו ל' שלישי יום

ה'תשע"א טבת א' רביעי יום

ה'תשע"א טבת ב' חמישי יום

  


― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תשע"א טבת ג' שישי יום

  
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"א טבת ד' קודש שבת

  
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו  ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

       
       המטהרים ,ְֲִַַ

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן
זֹו מצוה ּבהלכֹות  ,ּדע . ְְְִִַָ

מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת

מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר
והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו
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המשך ביצור למא' זבחים ליום שישי עמ' ב

    



              ©´Ÿ¤§©«£½ªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈§«¨¨¬©¥−¦§©«£¦«©¨³Ÿ
              ©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬¨−̈§«¨¨®©¦§¸̈§«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©¥−¦¦§¬¨¨«§¨

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

               ¤©©−©£¤®©´Ÿ¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼§¨¦À̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨
             ©¦§©−¨´§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«©Ÿ¤§«¨¨²
                  §¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬

 ©§£−©¨«
             ©−̈¨©¥©®¦«¨−̈¨¬¨¦«©¨³Ÿ¨¦Æ½Ÿ¤¤£¦¤−¤©Ÿ¥®©¤¡©¸£¦¤¹¤¦§©´¨¦À

               ©³Ÿ¤Æ©³©©¨Æ§©¤½§¦−¥¬¦¨«©¸Ÿ¤¨¦¹©«£¦¤´¤©Ÿ¥À©¤¤»¦©´¦¨¨¼©´Ÿ¤
            ¥©À¦´©¥©§²¨¤©¨¨²£¤¨«Ÿ¦¬Ÿ¥«£−©«£¤´¦¦¦®§¤©§¨¦´©½§¦¤§¬

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


(ÂÏ).ÂÈÚ‰Ï:הנער את עבר Ïˆ‡Ó(Ó‡)החצי

.‚‰(:תרגום):דרומא דלקבל אתא אבן „Â„מסטר „Ú
.ÏÈ„‚‰:לבכות ÌÂÏ˘Ï.(Ó)הרבה ÍÏוהשבועה

עולם: עד עליה עד יהיה ה' נשבענו, Ï‡Â(‚)אשר
.È˙Ú„ÂÈ ÌÈÚ‰,עמי יצאו אשר הנערים טורח, לשון

אלמוני: פלוני מקום אל לפני לרוץ È˙Ú„ÂÈ.הטרחתים

טז)כמו ח סכות:(שופטים אנשי את בהם ויודע :ÈÂÏÙ
.ÈÂÓÏ‡כי להזכיר, חפץ שאיני שם, מאין 'אלמון'

הוא: סתר ח)כמוÈÂÏÙ.דבר יז יפלא',(דברים 'כי :
‰Óˆ‡.(„)יתכסה: Â‡מה לי תן חמשה, אין אם

בידך: Ó‡˘‰.(‰)שנמצא Í‡מאכילן אני בקושי
לטמאים: שאאכילנו אפשר אי זה אך לזרים,

 
(ÂÏ).ı Ú‰,אחריו הנער רץ הראשון, החץ שירה אחר

הראשון: מהחץ להלאה אותו להעביר השני ירה רץ, ובעודו
(ÊÏ).ÈˆÁ‰ ÌÂ˜Ó „Ú:בראשונה ירה ‰ÈˆÁ.אשר ‡Ï‰אשר

והלאה: ממך היא הלא באחרונה, ÂÁ˘‰.(ÁÏ)יריתי ‰‰Ó
הראשונה: במקום תעמוד ולא השניה, אחר מהר ‡˙רוץ

.ÌÈˆÁ‰:והשניה ÓÂ‡Ó‰.(ËÏ)הראשונה Ú„È ‡Ïמהסימן
החצים: אלו ביריית ÂÈÏÎ.(Ó)הנעשה והחצים:‡˙ הקשת

(‡Ó).‡ Ú‰:העירה לבוא הלך לומר: ˜Ì.רצה „Â„Â
דוד עם לדבר יכול היה ולא אנשים, שם היו מתחלה היות
עם הסימן עשה ולכך מאז, מזה חשש וכאשר פנים אל פנים

שאין בדבר הבין הנער, את בשלחו דוד שמע וכאשר הנער, את הוא גם ושלח האנשים, להם הלכו הסימן, גמר וכאשר החצים,
אליו: והלך ממקומו וקם איש, ‰‚.שם Ïˆ‡Ó:הצפוני צד מול החצים ירה ויהונתן האזל, אבן של הדרומי עלÂÈÙ‡Ï.מצד

Â‰Ú.פניו: הפרידה:‡˙ להם קשה היה כי על רעהו, ‰‚„ÏÈ.עם „Â„ „Ú:מיהונתן יותר לבכות ÂÚ˘.(Ó)הרבה ˘‡
וכו': ובינך ביני לעד יהיה ה' ואמרנו: נשבענו אשר תזכור זכור ÍÏÈÂ.(‡)כאומר Ì˜ÈÂ:יאמר דוד מיהרÁÈÂ„.()על

לקראתו: Í„Ï.בחרדה ‰˙‡ ÚÂ„Ó:יחידי ללכת וגדול לשר מהראוי ÂÎÂ'.(‚)שאין ˘‡,שלחני שהמלך מה לא לומר: רצה
יחידי: הנה באתי ולזה צוני, אשר השליחות מדבר ‰ÌÈÚ.ולא ˙‡Âפלוני מקום אל ללכת אותם הודעתי שלי, המשרתים

בואי: עד ימתינו ושמה לגלותה, ואין והמכוסה הנסתר לומר: רצה להמציאÚÂ˙‰.(„)אלמוני, אין בסוד, היא ומהלכי הואיל
בידי: תנה חמשה אם ידך, תחת מהלחם יש מה לזאת מזולת, לחם ‰Óˆ‡.לי Â‡הנמצא תן בידך, חמשה אין ואם לומר: רצה

מחמשה: פחות ˜„˘.(‰)ואם ÌÁÏ:הבזיכין והוקטרו מהשלחן נסתלקו וכבר היו, הפנים ‰ÌÈÚ.לחם ÂÓ˘ Ì‡הם
הלחם: יביא ולהם אתו שהאמת וחשב אלמוני, פלוני מקום אל ששלחם דוד שאמר Ó‡˘‰.הנערים Í‡אם אך אמר כאלו

גודל מחמת להאכילם רצה מקום מכל לזרים, אסור ההוא שהלחם ואף קרי, מטומאת לומר: רצה מאשה, הנערים נשמרו
לטהורים: דוקא אולם הרעבון,

 
(ÂÏ).‰ÂÓ:והשלכה יריה ‰Ú.(ÊÏ)מלשון ÈÁ‡רצה

אחריו: כשהוא הנער אל כעניןÂÁ˘‰.(ÁÏ)לומר היא גם
כמו כג)מהירות, לח במלות(תהלים הדבר וכפל לעזרתי, חושה :

ורבוי:‰‚„ÏÈ.(Ó‡)שונות: גודל נוב,‰.()מלשון היא
בתחילתה: למ"ד במקום בסופה, כמוÈ˙Ú„ÂÈ.(‚)והה"א

ומכוסה:ÈÂÏÙ.הודעתי: פלא אלם,‡ÈÂÓÏ.מלשון מלשון,
פיו, יפתח לא כאלם ולאומרה, המקום לגלות אין לומר ורצה

ח)וכן ו תחנותי:(מלכיםֿב אלמוני פלוני מקום אל :(„)˙Á˙
.Í„È:ברשותך לומר חולין:ÏÂÁ.(‰)רוצה
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(ÂÏ).ÂÈÚ‰Ï:הנער את עבר Ïˆ‡Ó(Ó‡)החצי

.‚‰(:תרגום):דרומא דלקבל אתא אבן „Â„מסטר „Ú
.ÏÈ„‚‰:לבכות ÌÂÏ˘Ï.(Ó)הרבה ÍÏוהשבועה

עולם: עד עליה עד יהיה ה' נשבענו, Ï‡Â(‚)אשר
.È˙Ú„ÂÈ ÌÈÚ‰,עמי יצאו אשר הנערים טורח, לשון

אלמוני: פלוני מקום אל לפני לרוץ È˙Ú„ÂÈ.הטרחתים

טז)כמו ח סכות:(שופטים אנשי את בהם ויודע :ÈÂÏÙ
.ÈÂÓÏ‡כי להזכיר, חפץ שאיני שם, מאין 'אלמון'

הוא: סתר ח)כמוÈÂÏÙ.דבר יז יפלא',(דברים 'כי :
‰Óˆ‡.(„)יתכסה: Â‡מה לי תן חמשה, אין אם

בידך: Ó‡˘‰.(‰)שנמצא Í‡מאכילן אני בקושי
לטמאים: שאאכילנו אפשר אי זה אך לזרים,

 
(ÂÏ).ı Ú‰,אחריו הנער רץ הראשון, החץ שירה אחר

הראשון: מהחץ להלאה אותו להעביר השני ירה רץ, ובעודו
(ÊÏ).ÈˆÁ‰ ÌÂ˜Ó „Ú:בראשונה ירה ‰ÈˆÁ.אשר ‡Ï‰אשר

והלאה: ממך היא הלא באחרונה, ÂÁ˘‰.(ÁÏ)יריתי ‰‰Ó
הראשונה: במקום תעמוד ולא השניה, אחר מהר ‡˙רוץ

.ÌÈˆÁ‰:והשניה ÓÂ‡Ó‰.(ËÏ)הראשונה Ú„È ‡Ïמהסימן
החצים: אלו ביריית ÂÈÏÎ.(Ó)הנעשה והחצים:‡˙ הקשת

(‡Ó).‡ Ú‰:העירה לבוא הלך לומר: ˜Ì.רצה „Â„Â
דוד עם לדבר יכול היה ולא אנשים, שם היו מתחלה היות
עם הסימן עשה ולכך מאז, מזה חשש וכאשר פנים אל פנים

שאין בדבר הבין הנער, את בשלחו דוד שמע וכאשר הנער, את הוא גם ושלח האנשים, להם הלכו הסימן, גמר וכאשר החצים,
אליו: והלך ממקומו וקם איש, ‰‚.שם Ïˆ‡Ó:הצפוני צד מול החצים ירה ויהונתן האזל, אבן של הדרומי עלÂÈÙ‡Ï.מצד

Â‰Ú.פניו: הפרידה:‡˙ להם קשה היה כי על רעהו, ‰‚„ÏÈ.עם „Â„ „Ú:מיהונתן יותר לבכות ÂÚ˘.(Ó)הרבה ˘‡
וכו': ובינך ביני לעד יהיה ה' ואמרנו: נשבענו אשר תזכור זכור ÍÏÈÂ.(‡)כאומר Ì˜ÈÂ:יאמר דוד מיהרÁÈÂ„.()על

לקראתו: Í„Ï.בחרדה ‰˙‡ ÚÂ„Ó:יחידי ללכת וגדול לשר מהראוי ÂÎÂ'.(‚)שאין ˘‡,שלחני שהמלך מה לא לומר: רצה
יחידי: הנה באתי ולזה צוני, אשר השליחות מדבר ‰ÌÈÚ.ולא ˙‡Âפלוני מקום אל ללכת אותם הודעתי שלי, המשרתים

בואי: עד ימתינו ושמה לגלותה, ואין והמכוסה הנסתר לומר: רצה להמציאÚÂ˙‰.(„)אלמוני, אין בסוד, היא ומהלכי הואיל
בידי: תנה חמשה אם ידך, תחת מהלחם יש מה לזאת מזולת, לחם ‰Óˆ‡.לי Â‡הנמצא תן בידך, חמשה אין ואם לומר: רצה

מחמשה: פחות ˜„˘.(‰)ואם ÌÁÏ:הבזיכין והוקטרו מהשלחן נסתלקו וכבר היו, הפנים ‰ÌÈÚ.לחם ÂÓ˘ Ì‡הם
הלחם: יביא ולהם אתו שהאמת וחשב אלמוני, פלוני מקום אל ששלחם דוד שאמר Ó‡˘‰.הנערים Í‡אם אך אמר כאלו

גודל מחמת להאכילם רצה מקום מכל לזרים, אסור ההוא שהלחם ואף קרי, מטומאת לומר: רצה מאשה, הנערים נשמרו
לטהורים: דוקא אולם הרעבון,

 
(ÂÏ).‰ÂÓ:והשלכה יריה ‰Ú.(ÊÏ)מלשון ÈÁ‡רצה

אחריו: כשהוא הנער אל כעניןÂÁ˘‰.(ÁÏ)לומר היא גם
כמו כג)מהירות, לח במלות(תהלים הדבר וכפל לעזרתי, חושה :

ורבוי:‰‚„ÏÈ.(Ó‡)שונות: גודל נוב,‰.()מלשון היא
בתחילתה: למ"ד במקום בסופה, כמוÈ˙Ú„ÂÈ.(‚)והה"א

ומכוסה:ÈÂÏÙ.הודעתי: פלא אלם,‡ÈÂÓÏ.מלשון מלשון,
פיו, יפתח לא כאלם ולאומרה, המקום לגלות אין לומר ורצה

ח)וכן ו תחנותי:(מלכיםֿב אלמוני פלוני מקום אל :(„)˙Á˙
.Í„È:ברשותך לומר חולין:ÏÂÁ.(‰)רוצה
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(È).˜È„ˆ ËÙÂ˘:צדק לשפוט ÌÂÈ.אתה ÏÎ ÌÚÂÊ
הרשעים: מעשה את Â˘È.(È‚)כשרואה ‡Ï Ì‡

מרשעו: ÂËÏÈ˘.הרשע ÂÁילטוש עליו הקב"ה
קשתו: וידרוך בלעז הכיןÂÏÂ.(È„)פורביר"א ולרשע

מות:הקב"ה דלקתÌÈ˜Ï„Ï.כלי כי כמו לרודפים
לא)אחרי הרשעים(בראשית את להרוג חציו פירושו וכן

להמיתם, ויזמינם הקב"ה יפעל הצדיקים את הדולקים
היא: רדיפה ל' דליקה ולידהÏÁÈ.(ÂË)כל הריון ל'

ח)כמו אמך:(שיר חבלתך ˘˜.שמה „ÏÈÂ ÏÓÚ ‰‰Â
מתקיים שאינו בו משקר הכל ויגע מוליד שהוא מה כל
נסבא: פחתא מוליד דשקרא מה כל אמר מתלא בידו

(ÁÈ).Â˜„ˆÎ '‰ ‰„Â‡לשפוט הגמור הדין כשיצדיק
כרשעם: הרשעים

(‡).˙È˙‚‰אומנים מצוים שם מגת שבא זמר כלי

כגת לידרך שעתידה אדום על אמרו ורבותינו לעשותם
לבדי דרכתי פורה שנאמר סג)כמו ענין(ישעי' אך

מוכיח: אינו ˘ÍÓ.()המזמור È„‡ ‰Óמכדי יותר
שתשרה כדאי התחתונים היו לא התחתונים מדת כח

ביניהם: ‰˘ÌÈÓ.שכינתך ÏÚ Í„Â‰ ‰˙ ˘‡ראוי
עוז יסדת הגדולה בענותך ואתה השמים על שתתנהו
ותקנת במקדש שכינתך השרית ויונקים עוללים מפי
אדם בני שהם והכהנים הלוים מפי עוז לך להודות
לשון עוללים שדים, ויונקי כעוללים בליכלוך, גדלים

קרני בעפר טז)ועוללתי כל(איוב נקראו הלכלוך וע"ש
עוללים: ˆÍÈÂ.(‚)תינוקות ÔÚÓÏעמך כי להודיעם

טובים לא האומר ומתנקם אויב חרפת להשבית אנחנו
תמה אני וגו' שמיך רואה כשאני ואני מהאומו' אתם

תזכרנו: כי אנוש מה בלבי

 
(‡È).ÚÈ˘ÂÓ:לב ישרי מושיע שהוא ˆ„È˜.(È)לפי ËÙÂ˘

לו: המריעים על יום בכל וכועס צדיק משפט ‡Ì(È‚)שופט
.Â˘È ‡Ïיחדד עוד כי מדרכו ישוב לא הצדיק את הרודף אם

הצדיק: על בו לירות מכונה דרך אשר וקשתו ÂÏÂ(È„)חרבו
.ÔÈÎ‰עצמו על האלה מות כלי שהכין יהיה ענשו גמול

הרודף על אותם פועל באמת הנה ידיו בפועל שעשה והחצים
בהם: נהרג יהיה הוא כי עצמו ‡ÔÂ.(ÂË)ר"ל ÏÁÈכמו

בעצמה ההיא הדבר לידה חבלי לה שיש ממה אשר האשה
לא הרעים מעשיהם הנה הללו הרשעים כן תלד ואותה הרתה
ובדבר לעשותם מתחלה עליהם חשבו כ"א עשאום בהזדמן

תשלומיהן: גמול יהיה עצמו Î‰.(ÊË)הזה Âיפרש בזה
חשב ובתחילה כרה אשר הבור הנה ויאמר שלפניו המקרא

בו: יפול בעצמו אשר גמולו אזי מי על Â˘È(ÊÈ)לחפרו
.ÂÏÓÚ:ראשו על ישוב לזולתו לעשותו שרצה ÏÚÂהעמל

.Â„˜„˜:להתמדתו במ"ש הדבר דינו:Â˜„ˆÎ.(ÁÈ)כפל הצדקת על להודות ראוי ה'ÓÊ‡Â‰.כאשר שם את בזמר אשבח
התשבחות: כל על נעלה ומאד עליון הוא שעוד ˘ÍÓ.()לומר È„‡ ‰Ó:בכל ומושל משגיח הארץ בכל חזקת מאד מה

.‰˙ ˘‡:למעלה גבור ומכ"ש יחשב לחזק למעלה חלש ואפילו ממעל בשמים נתון שכינתך הוד גם אשר ÈÙÓ(‚)בעבור
.ÌÈ˜ÂÈÂ ÌÈÏÏÂÚהזה הפלא מן אמן משדי תדיר ויונקים פיהם נפתח ובהולדם אמן במעי סתומים הם אשר העוללים פי מן

מתחייב: הטבע שאין דבר הוא כי עוזך לדעת מוסד יסוד ˆÍÈÂ.יסדת ÔÚÓÏ:'בה כחשו אשר צורריך הכחיש È˘‰Ï˙.למען
בה': המאמינים את והמתנקם האויב דברי ‡‡‰.(„)לבטל ÈÎשמיך הם אצבעותיך שמעשה בחכמה אראה הזה הפלא מן

קדמון: העולם ואין ידיך מעשה כולם המה כוננתה אשר והכוכבים הירח ‡Â˘.(‰)אף ‰Óע משגיח שה' להוכיח להוסיף
ה': לפני להזכר האדם חשיבות הוא מה הלא ואמר הכל

 
(‡È).ÈÈ‚Ó:המגן על כגבור מחסה עניןÌÚÂÊ.(È)ענין
חורשÂËÏÈ˘.(È‚)כעס: כל לוטש כמו ד')יחדד :(בראשית
(„È).ÌÈ˜ÏÂ„Ïאחרי דלקת כמו ל"א)לרודפים :(שם
(ÊË).˙Á˘שחת כורה כמו כ"ו)בבור ˜„˜„Â.(ÊÈ):(משלי

ואילך: אילך השער יחולק שם הראש אמצעית הוא
(‡).˙È˙È‚‰:מגת הבאה זמר עתיד˙‰.()כלי נתת כמו

במקרא: רבים וכמוהו עבר במעיÌÈÏÏÂÚ.(‚)במקום אף
אור ראו לא כעוללים כמו עוללים יקראו ג')אמן :(איוב

(‰).Â„˜Ù˙:במ"ש הדבר וכפל תזכרנו

 
(. .'ב ק"מ ב'. מ"ט א'. ג' ח"ב רע"א. ב' זח"א

ע"פ צ"ג בסי' לקמן ועמ"ש א'. רכ"א ח"ג סע"ב. קע"ח
ב': סעי' ושם ה' במרום אדיר כו' רבים מים מקולות
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בריתא:27) וקא.)28למדנ(29קצה אה להיח צרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
א אמצע ולא לכ וידע קבע מק ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֻהדה

ס(30התחלה: [=אל תכה "לא רה: אמר מה ְְְֱֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
נקרא: זה אר ."קצר ד את אי(32די31)את] ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

דה יטח34)ה33)ענ על קבע אני זה רגע ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
 ,אלי הרבה העני35)הרקע י רגע תא מד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

,ביל מיחד הקציע האה את ויח דה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהדד
אי הנה. על א יתחר ספינ יענ ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמלי

יהענ אר את זל הא כ י  סה36)לעת ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
היא יהענ ח לפאה קבע מק להקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָנספת

ה37) ל דה38)זמה צד רח קצר יניממ39 ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
י בכל אה, להיח יחליט הית על לרגע יְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָמח

:ל ביח ה עה ה(40בכל יח ולכ ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָ
אחר. דה מז מעט לח וללכת הדה, את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלעזב
הצירה, זמ ל מ רח קצר לחת עליה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיצא
ל אגדה איז על יכריז הית על לרגע ילהמְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מאיר נר אה. לעת החליט הא תא ,ליְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
להאיר הרה צתה ז סה גלל מצ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמחה
על י ,כימה ענפי מצאיה יתיה את יְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָלענ
ל את לקט די ס  בי  י מביא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻהית
יריהא אחד זיתי מעט מאיר היה א א ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהיבל,

ביל ס ע להחב נאלצי יהענ הי ,היבְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֻה
זמ ל לה רה בר ,זיתיה ה41)קמס עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
היא מגר, קבע מק צריכה את(42האה איהר ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

הדה. קצה אה ללא הציר גמר קללה43)הדה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הציר44) תחת אה היח הא דעיי לא הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוה

מ הדה ס מגר האה ק א אמצע. ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֻא
הדה על דעיוי איר  הרה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻתה
אינ עדי הדה זמ ל ראי, אה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאיר
לקצר, ס הית על ברגע , זאת איר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻקצרה,
יהענ יעימ האחר הצה אל  איר  ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

.לעצמ צריוקא45)וק אה להיח הספת הה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
היא, הצירה בס הדה על47)האר:(46קצה ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

המרא: אלת כה" "ל הרביעית 49)הא48)הה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
דמיה עמיה לת א'51)האר:(50ל  הלא ְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹ

בעינ  חד, ג' וג ,זמ ל ב'  ,יענ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻזל
כה"! "ל היא52)מהאר הרביעית אינ53)הה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

קצה מגר מק היה לא וא אה, להיח ציְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻר
ילה אחד אה יחה רימ הי ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהדה,
נע א הדה רי את כליא הי ואז הציר, זמְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מצח רימ זאת מבד ,אר הלית הצות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

.ילה אחד הצוה את מק ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנחה,
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בריתא:27) וקא.)28למדנ(29קצה אה להיח צרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
א אמצע ולא לכ וידע קבע מק ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֻהדה

ס(30התחלה: [=אל תכה "לא רה: אמר מה ְְְֱֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
נקרא: זה אר ."קצר ד את אי(32די31)את] ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

דה יטח34)ה33)ענ על קבע אני זה רגע ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
 ,אלי הרבה העני35)הרקע י רגע תא מד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

,ביל מיחד הקציע האה את ויח דה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהדד
אי הנה. על א יתחר ספינ יענ ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמלי

יהענ אר את זל הא כ י  סה36)לעת ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
היא יהענ ח לפאה קבע מק להקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָנספת

ה37) ל דה38)זמה צד רח קצר יניממ39 ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
י בכל אה, להיח יחליט הית על לרגע יְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָמח

:ל ביח ה עה ה(40בכל יח ולכ ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָ
אחר. דה מז מעט לח וללכת הדה, את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלעזב
הצירה, זמ ל מ רח קצר לחת עליה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיצא
ל אגדה איז על יכריז הית על לרגע ילהמְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מאיר נר אה. לעת החליט הא תא ,ליְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
להאיר הרה צתה ז סה גלל מצ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמחה
על י ,כימה ענפי מצאיה יתיה את יְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָלענ
ל את לקט די ס  בי  י מביא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻהית
יריהא אחד זיתי מעט מאיר היה א א ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהיבל,

ביל ס ע להחב נאלצי יהענ הי ,היבְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֻה
זמ ל לה רה בר ,זיתיה ה41)קמס עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
היא מגר, קבע מק צריכה את(42האה איהר ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

הדה. קצה אה ללא הציר גמר קללה43)הדה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הציר44) תחת אה היח הא דעיי לא הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוה

מ הדה ס מגר האה ק א אמצע. ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֻא
הדה על דעיוי איר  הרה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻתה
אינ עדי הדה זמ ל ראי, אה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאיר
לקצר, ס הית על ברגע , זאת איר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻקצרה,
יהענ יעימ האחר הצה אל  איר  ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

.לעצמ צריוקא45)וק אה להיח הספת הה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
היא, הצירה בס הדה על47)האר:(46קצה ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

המרא: אלת כה" "ל הרביעית 49)הא48)הה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
דמיה עמיה לת א'51)האר:(50ל  הלא ְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹ

בעינ  חד, ג' וג ,זמ ל ב'  ,יענ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻזל
כה"! "ל היא52)מהאר הרביעית אינ53)הה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

קצה מגר מק היה לא וא אה, להיח ציְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻר
ילה אחד אה יחה רימ הי ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהדה,
נע א הדה רי את כליא הי ואז הציר, זמְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מצח רימ זאת מבד ,אר הלית הצות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

.ילה אחד הצוה את מק ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנחה,
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המשך ביצור למא' זבחים ליום שני עמ' צ
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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קכד   


             

    

‡Ï Ï‡ ÌÈa‰ ˙eLa ˙BÓ‡ '„ ÈÚÓ eqÈ‡ ÔÈÚÏ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt ˙BÁt ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓe
„ÈÁi‰ ˙eLÏ ÌÈa‰ ˙eLÓ ‰ÒÎ‰ ÔÈÚÏ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰ ˙eLÓ ‰‡ˆB‰ ÔÈÚÏ„ˆÈk ‡l‡ 

‡l‡ „ÈÁi‰ ˙eLÏ ˙ÈÏÓk B‡ ÌÈa‰ ˙eLÓ ÒÈÎÓ ‡ˆÓ Bk„k eÒÈÎÈ Ì‡ BqÈk ÌÚ B˙ÈÏ ÚÈbnLk ‰NÚÈ
ÓÚiL Ì„B˜ B˙Èa Á˙ÙÏ ÚÈbiL „iÓÌL „BÂÈÁ‡Ïe ÂÈÙ˙kÓ ÔB‚k ‰˜ÈÊ C„k ‡lL eÈ‰c „È Á‡Ïk B˙ÈÏ e˜ÊÈ 

‡È ‡lL È„k BÏ eÈz‰Â ÌÈÙBÒ È„Ó ‡l‡ ‰eÓb ÌÈa‰ ˙eL ‡È‰ Ì‡ Û‡Â ‰Bz‰ ÔÓ eqÈ‡ BÊ ‰˜ÈÊa ÔÈ‡Â
:Bk„k BÒÈÎ‰Ï

יב סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
   בזריקה פרטים ב' שישנם היינו -

יד: בשעה‡.כלאחר ולא הילוכו באמצע שיזרוק
ולאחריו.שעומד. מכתפיו .שיזרקנו

 
(44:‰ˆ˜ÂÓ ÂÒÈ‡ È‚Ïס"ק שא סי' ובקו"א סי"ט, להלן ראה

הכיס ואם כלל, מוקצה איסור כאן אין - עליו תלוי הכיס שאם י
שלא כדי דבריהם של איסור דהתירו להא אנו נזקקים אזי בידו,
שהתירו קודמים בסעיפים נתבאר שכבר חמור איסור יעבור

מוקצה. איסור
ב45) Ò"‰עד"ז ËÓ˘ 'ÈÒלחברו כשנותן טלטול היתר לגבי

וחבירו לחבירו שנותנו זה היתר אין מקום ומכל לחברו: וחברו
או בכרמלית אמות לד' חוץ טלטול לענין אלא מועיל לחבירו
לרשות היחיד מרשות טלטול לענין לא אבל הרבים ברשות

לכרמלית. או הרבים
יהיה46) שלא כדי הוא יעמוד שלא שהטעם לפרש וא"א

אמות. ד' כל עקירה עושה דהרי עקירה,

כלאחר בזריקה פרטים ב' פירש ב קנג, שבת חננאל ברבינו וכן
אלא ומפרקה שמכניסה לאו יד כלאחר לה דזריק ופירוש' יד:
החצר פתח כלפי אחוריו מחזיר לפתחו וכשמגיע בריצה מהלך
ע"י הפתח דרך בחצר כתיפו מעל החבילה וזורק לחוץ ופניו
שלא שזרקה יד כלאחר לה דזריק פי' וזה עמידה בלא ריצה
ערך יב כרך תלמודית באנצ' (ראה חבילות ומכניס מפרק כדרך
כדלעיל). משמע ומהר"ח הדברים, בין שחילקו 11 הערה זורק
הנחה בלא שזורק הטעם פירש 72 ע' ח"ד הלכות חקרי ובס'
והנחה עקירה שהוא מדרבנן אחד איסור לפחות למנוע כדי
כתב לא שהרי כן נראה לא הלשון ומפשט ד"א, בתוך אפילו

סי"ג. להלן שכתב כפי הנחה' שתיעשה 'קודם

•
    

Âהשם את הזכירו ולא והעונים בעשרה המזמן טעה אם
שכבר כיון בשם ולזמן לחזור יכולים אינם הזימון בברכת
ומעוות השם הזכרת מצות שבטלו אלא זימון חובת ידי יצאו
שלא כיון אחריו ענו לא עדיין אם אבל הוא לתקן יוכל שלא
כך ואחר בשם ויזמן המברך יחזור זימון מצות עדיין נתקיימה

אחריו: יענו

Êהכוס לנו תן המזון ברכת קודם בפיו לומר הזהירו בזוהר
הזמנה צריך שבקדושה דבר שכל לפי ונברך באו או ונברך
שכנגדה מה ולהעביר הקדושה להמשיך כדי לעשייתו עובר בפה
וועלי"ן מי"ר (רבותי אשכנז בלשון לומר נוהגים ומזה

עולם:ב ועד מעתה מבורך ה' שם יהי עונין והם ענטשי"ן)

וֿז סעיפים בעשרה או בשלשה זימון ברכת קצב, סימן א חלק

לצרף‡ המועלת בקביעות נקבעו אם כאחת שאכלו שנים
צריך ולכן לזימון ראוים אין ששנים אע"פ בשלשה לזימון
לברך יודע אחד אם מקום מכל לכתחלה לעצמו לברך אחד כל

יודע. שאינו מי ומוציא היודע מברך יודע אינו והשני

צריך והמברך המברך שיאמר מה לכל במלה מלה לכוין וצריך
חובתו. ידי להוציאו לכוין

בסימן נתבאר הקודש בלשון מבין הארץ העם שיהיה צריך ואם
קפ"ה:

או המטות על כשהסיבו לזימון המצטרפת קביעות היא איזו
הזה בזמן אחת במפה שולחן בלא או אחד בשולחן שישבו

[חסר]: שקבעו או הסיבה לנו שאין

סעיפים ב' ובו לאו אם לזימון מצטרפין אם קצג, סימן א חלק

בטל‡ לעצמו אחד כל ובירך ושכחו כאחת שאכלו שלשה
למפרע זימון שאין ולזמן לחזור יכולים ואין הזימון מהם
אבל עמהם לזמן יכול השלישי אין מהם שנים בירכו אם וכן
לזמן האחרים השנים יכולים לעצמו ובירך שכח מהם אחד אם
אחר כלום אכל שלא פי על אף שאכלנו ברוך לענות ויכול עמו
קודם באכילתו עמהם נצטרף שכבר מפני המזון ברכת שבירך
אין אכילתו אחר בירך שכבר פי על ואף המזון ברכת שבירך
מצטרף השלישי פת אכלו שנים שאם להאומרים כלום בכך
נתחייב ולא ירק אלא פת עמהם אכל לא אפילו לזימון עמהם
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קצ"ז. בסימן כמ"ש כלל המזון בברכת

אינו שוב אחרונה ברכה אחריו ומברך ירק שהאוכל פי על ואף
שאכל כאן מקום מכל מהם נסתלק שכבר מפני לזימון מצטרף
שלא לענין לעצמו בברכתו מהם נסתלק לא עמהם ונקבע פת

עמו. לזמן האחרים יוכלו

ויש פת כזית אכל א"כ אלא לג' מצטרף שאין להאומרים ואפי'
הרי כאן מקום מכל שם שיתבאר כמו לכתחלה לדבריהם לחוש
שכבר שמפני אלא לזימון עמהם ונצטרף עמהם פת אכל כבר
ולכן למפרע זימון שאין מפני ממנו הזימון בטל לעצמו בירך
לפיכך עדיין בירכו שלא מהאחרים לא אבל ממנו אלא בטל לא

יוצא. אינו הוא אבל זימון ידי יוצאים הם

אינו אחרים שנים עם זימן אלא לעצמו בירך לא האחד ואם
עמו: לזמן יכולים ואין עמו שאכלו השנים עם מצטרף

א ויצא שאכלו ומודיעיםשלשה אותו קוראים לשוק מהם חד
עמהם ויענה עמהם ויצטרף שיכוין כדי לזמן שרוצים לו
אע"פ חובתו ידי יוצא הוא וגם חובתם ידי ויוצאים זימון ברכת
עד שישמע רק הפתח לפני שעומד אלא עמהם ויושב בא שאינו
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השם: את להזכיר ארץ דרך אין ביחד שיושבים
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ואומר מזמן הוא ראשונה ברכה והיודע חובתם ידי ויוצאים
הוא אם חיינו ובטובו משלו שאכלנו ברוך משלו שאכלנו נברך

לענות. יודעים אינם והם יודע

כלל מזמנים אין יודע מהם שאחד אע"פ יודע אינו הוא ואם
לפי לשנים הזן וברכת הזימון ברכת לחלק להם אפשר שאי
כמ"ש כלל עצמה בפני ברכה אינה שנברך כהאומרים שהעיקר
מהם ואחד ב' הם אם וה"ה זימון בלא מברכים אלא קצ"ג בסי'

השלישית. ואחד ברכות ב' יודע

ברכות משלש ברכה איזו יודעים אינם המסובים כל אם אבל
זו מעכבות שלשתן כי שיודעים מה כלל יברכו לא תורה של
שכולם אע"פ סופרים מדברי שהיא רביעית ברכה אבל זו את

תורה. של ברכות ג' מעכבת אינה אותה יודעים אין

השניה חצי ואחד הברכה חצי יודע אחד אם הללו ברכות ובג'
הברכות. שאר את מעכבת והיא לשנים מתחלקת אחת ברכה אין

זו את זו מעכבות אין המזון ברכת של ברכות שג' אומרים ויש
תורה: בשל להחמיר לדבריהם לחוש ויש

דינן ומה הזימון לענין ונפרדו כאחד שאכלו שלשה קצד, סימן א חלק
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וכל עצמה, מצד אור שום לה שאין ללבנה המלכות מדת

השמש]. מן רק מקבלת היא אורה

בחינת היא [דמלכות שבאדם מהדיבור - לדבר משל

כמ ""דיבור, שלטוןש מלך בתיקונים"דבר וכדאיתא ,

א יח, - "(בהקדמה פה) - ""מלכות בו אין שהדיבור "אור],

לקבל הוא, דיבור של עניינו וכל עצמו, מצד תוכן) (היינו

הזולת. אל ולגלותו מהלב, רגש או מהמוח, שכלי רעיון

ומבאר:] שהולך וזהו
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קצ"ז. בסימן כמ"ש כלל המזון בברכת
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עמו. לזמן האחרים יוכלו
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עמו: לזמן יכולים ואין עמו שאכלו השנים עם מצטרף
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השלישית ואחד השניה ואחד ראשונה ברכה יודע אחד אלא
שומעים והשנים שיודע הברכה יברך אחד וכל בזימון מחוייבים
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לענות. יודעים אינם והם יודע
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השלישית. ואחד ברכות ב' יודע

ברכות משלש ברכה איזו יודעים אינם המסובים כל אם אבל
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שכולם אע"פ סופרים מדברי שהיא רביעית ברכה אבל זו את

תורה. של ברכות ג' מעכבת אינה אותה יודעים אין

השניה חצי ואחד הברכה חצי יודע אחד אם הללו ברכות ובג'
הברכות. שאר את מעכבת והיא לשנים מתחלקת אחת ברכה אין

זו את זו מעכבות אין המזון ברכת של ברכות שג' אומרים ויש
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הנאה לו יגרום מסויים שדבר מבין כשאדם וכמו,
דבר. אותו להשיג בלב ותשוקה באהבה יתעורר ועונג,
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קכו   

משפיעות והמדות במדות, (עטרה) "אור" ממשיכה
המלכות. במדת זה אור

       
      

 
מידת של "בעלה" נק' אנפין") ("זעיר המדות
המלכות להיות מקבל), בחינת "אשה", (הנק' המלכות
תתעלה לבא לעתיד אך כנ"ל, אורה את מהן מקבלת
מ"בעלה", (למעלה בעלה" "עטרת להיות המלכות

המדות).

    
סופן ד"נעוץ יצירה, בספר נאמר גדול כלל
ביותר התחתונה במדרגה דוקא פירוש, בתחלתן",

(תחילתן). ביותר הנעלה הגילוי ישנו (סופן)

תחלה", במחשבה מעשה "סוף המאמר ע"ד והוא
בסוף רק מתקיימת אדם של ורצונו מחשבתו דתחילת

העשי'.

כל ותחתית בסוף שבא דמה למעלה, וכך
במחשבה ית' לפניו שעלה מה הוא הוא המדריגות

תחילה.

למטה תחתון "שאין הגשמי, הזה עולם שלכן
הוא וכן העולמות, כל בריאת תכלית הוא הוא ממנו",
של והמטרה שהתכלית עליונות, בספירות למעלה
את צמצם שהקב"ה מה [היינו הספירות "האצלת"
הללו] מוגדרים כוחות עשרה וגילה האיןֿסופי אורו

"מקבל". בחינת המלכות, מידת בשביל הוא

של וההמשכה ההשפעה ענין תכלית כל כלומר:
המקבל. אצל ויוקלט יתקבל שהאור כדי היא אלקות

ע"י שדוקא רואים אנו הכי נקלט[משום שהאור
אצל גם אור תוספת מעורר זה הרי מקבל אצל
מכולן", יותר "מתלמידי חז"ל כמאמר המשפיע,
אל הרב בא מקבל) (בחינת התלמיד ידי על שדוקא

השכל; עומק

כשמלבישים דדוקא הדיבור, בענין מצינו וכך
שהענין בלבד זו לא הנה הדיבור, באותיות סברא
גילוי תוספת לידי מביא שזה אלא ברור יותר נעשה

הענין]. בהבנת חדש עומק

תכלית היא היא המלכות כיצד יתגלה לבא ולעתיד
תחילה". "במחשבה ב"תחלתן", "מושרשת" והיא הכל

מקבל] בחינת [מלכות, האשה ידי שעל וזהו
העליונות במדות גם ("עטרה") חדש אור יומשך

משפיע). בחינת ("בעלה",

      
  

המלכות, מבחינת הוא הצדיקים נשמת "שרש
"תחילתן", שנק' הכתר בחינת מעלה למעלה שתתעלה

קדוש". לפניהם יאמרו ולכך

       
       

 

       
        

      
שהוא החתן, מן למעלה הכלה תהי' לבא לעתיד
יהי' שהחתן ונמצא ממנה, ("עטרה") אור תוספת יקבל
שעיקר הכלה", עם חתן "משמח וזהו לכלה, טפל
דכל סופא מלכות, (בחינת הכלה מן יהי' השמחה
על זאת שמחה שפע אור יבא הכלה ו"מן דרגין),

גבר". תסובב נקבה החתן..

       

       
     

"מקבל", בחינת רק היא שהמלכות הגלות, בזמן
כמו והתגלות, המשכה היינו (ד"קול "קול" לה אין
וזהו לקנה"), הלב מהבל ונתגלה שנמשך גשמי קול
שכנסת דומי'", "נאלמתי הגלות זמן על שנאמר

שתיקה. בבחינת היא מלכות) (בחינת ישראל

        


טוב מ"מ דמיא, כהודאה שתיקה כי אם לכאורה,
מסכמת שהיא בדיבור בפירוש תאמר שהכלה יותר
הכלה ששתיקת אלא שותקת? היא ומדוע לקידושין,
"מקבל". רק גמור, ביטול בבחינת שהיא כך על מורה
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כי בחשאי, צ"ל עשרה שמונה תפילת הזה בזמן
ולפיכך "מקבל", בבחינת רק הן ישראל נשמות
וביטול, בשתיקה ביטוי לידי באה לאלקות התקשרותם

"חשאי".

      

       
   

"נוקבא") (בחינת ישראל כשכנסת לבא לעתיד
בתפלה עבודתם גם הרי משפיע, בבחינת ג"כ תהי'

כנ"ל). וגילוי, המשכה על (המורה רם בקול תהי'
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במקור‰Â‰(טז) דנה"ט זו והתכללות ביטול בחינת
שבמרכבה שור בפני בבחי' רק הוא חוצבה
בפני הוא דאדם שנה"ב רק הבהמיות נפשו' שרש שהוא
כו' ויצי' דבריאה במל' ששרשו כו' שור בפני שכלול אדם
ביח"ע שהוא דאחד מס"נ בין ההפרש כללות ונמצא
מקור בהתכללות הוא דואהבת ומס"נ א"ס שבעצמות
(ואע"פ כידוע דבשכמל"ו יח"ת שנק' שבבי"ע במל' חוצבם
כמ"ש ממש מהו"ע שהוא לבדו לה' דוקא הוא מס"נ שכל
מ"מ כו' נוטל אפי' וכמ"ש דוקא אליך אשא נפשי ה' אליך
דבי"ע שבמרכב' במל' חוצבה מקור אל היא הנפש הליכת
(ור"ע כו') במהו"ע מעלה למעלה ונכללת עולה ומשם כו'
דעתו נחה שלא משמע בגוף בפ"מ מס"נ על מצטער שהיה
וכמ"ש נעלה יותר שרשו וא"כ האלקי בכח בנשמה ממס"נ
מ"ן בהעלאו' כו' אתמסרו שלהם דגופי' מלוכה הרוגי בי'
בגופו הטבעית מס"נ בשעת באחד מאריך שהיה וזהו נצחי'
והנה וד"ל) כאחד ממש באחד נה"ט עם נשמתו שיצא' עד
שנק' ויח"ת ביח"ע הללו מס"נ מיני בב' להבין יש באמת
הרי הנראה דלפי ביניהן ההפרש מהו בכלל וממלא סובב
א"ס דעצמות ואור זיו בבחי' רק הוא הכל הנ"ל מדריגות ב'
ומפואר משובח בפי' ידוע דהנה ממש במהו"ע ולא ב"ה
בחי' היינו רבא שמיה או הגדו' שמו דפי' הגדול שמו ע"ע

ומפואר משובח ופי' דקו"ח הצמצום שקודם דא"ס מל'
ושיעור הפסק בלתי בנצחיות עד עדי מזו למעלה זו בעליות
וכמו סלה יהללוך יום בכל וקדושים וכמו מעלה למעלה
כו' מעלה למעלה קץ לו אין ב"ה א"ס דעצמיות שידוע
נון עד שיעור אין עד עליות בזה שיש ועוה"ב מג"ע וראיה
דאא"ס זה וזיו אור ירידת בבחי' וכמ"כ כו' יובלות אלף
כו' מזיו שנהנין דעשיה ג"ע עד כו' מטה למטה מתפשט
לבדו שמרומם דמה בכלל וממלא סובב בחי' הנקרא וזהו
ומה כללי ומקיף סובב נק' שיעור בלתי עילוי אחר בעילוי
זיו בחי' רק הוא הכל מטה למטה עד אורו בזיו שממכ"ע
שמשובח הגדול שמו הנק' שהוא ממהו"ע בעלמא הארה
בלשון ומפואר ומשובח עד עדי מעלה למעלה ומפואר
דעשיה דג"ע נשמות עד מטה למטה ועבדיו חסידיו
הבו כמ"ש שירה אומרים שרים ע' שגם עד דעשיה ומלאכי'
הגוים מלך יראך לא מי וכמ"ש כו' עמים משפחות לה'
אבל וממלא דסובב מדריגות ב' נמשך דא"ס ממל' ונמצא
אלה מב' וערך חיבור לו שאין יחיד נק' ממש מהו"ע
לבדו יחיד וזהו לבד ואורו זיוו רק זה כל אין כי המדריגות
שמו שהוא דא"ס מל' מלך העולמים כל חי ואח"כ ממש
שאינו וד"ל הנ"ל וממלא דסובב מדריגות ב' שכולל הגדול

כו': אוקיינוס בים כטיפה רק
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שהואÚÂ˙‰יב) ית' ממנו הזמן התהוות בענין ג"כ יובן
הבלתי המשך מן ואפי' לגמרי הזמן מן למעלה
ע' תמיד הוה בבחי' הוא אלא הרמ"ע כמ"ש כנ"ל משוער
ופרט כלל בבחי' ג"כ הוא והתהוותו פ"ה, באבות תוי"ט
הוא הזמן שהתחלקות האחדות, מן הריבוי התהוות ע"ד

בחי' ויש בע"ג, הנמצאים רבוי ע"ד גבוליים חלקים רבוי
הזמן חלקי כל כולל וכמ"כ כא' כולם שכולל כללי אור
הדורות כל סוף עד ומביט צופה בחי' וזהו ממש כא'
שני אלפי דשית הזמן כל כוללת א' שסקירה א', בסקירה
בחי' לכמה בהתחלקות זו מסקירה נמשך ואח"כ כאחד,
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קכז    

כי בחשאי, צ"ל עשרה שמונה תפילת הזה בזמן
ולפיכך "מקבל", בבחינת רק הן ישראל נשמות
וביטול, בשתיקה ביטוי לידי באה לאלקות התקשרותם

"חשאי".

      

       
   

"נוקבא") (בחינת ישראל כשכנסת לבא לעתיד
בתפלה עבודתם גם הרי משפיע, בבחינת ג"כ תהי'

כנ"ל). וגילוי, המשכה על (המורה רם בקול תהי'
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במקור‰Â‰(טז) דנה"ט זו והתכללות ביטול בחינת
שבמרכבה שור בפני בבחי' רק הוא חוצבה
בפני הוא דאדם שנה"ב רק הבהמיות נפשו' שרש שהוא
כו' ויצי' דבריאה במל' ששרשו כו' שור בפני שכלול אדם
ביח"ע שהוא דאחד מס"נ בין ההפרש כללות ונמצא
מקור בהתכללות הוא דואהבת ומס"נ א"ס שבעצמות
(ואע"פ כידוע דבשכמל"ו יח"ת שנק' שבבי"ע במל' חוצבם
כמ"ש ממש מהו"ע שהוא לבדו לה' דוקא הוא מס"נ שכל
מ"מ כו' נוטל אפי' וכמ"ש דוקא אליך אשא נפשי ה' אליך
דבי"ע שבמרכב' במל' חוצבה מקור אל היא הנפש הליכת
(ור"ע כו') במהו"ע מעלה למעלה ונכללת עולה ומשם כו'
דעתו נחה שלא משמע בגוף בפ"מ מס"נ על מצטער שהיה
וכמ"ש נעלה יותר שרשו וא"כ האלקי בכח בנשמה ממס"נ
מ"ן בהעלאו' כו' אתמסרו שלהם דגופי' מלוכה הרוגי בי'
בגופו הטבעית מס"נ בשעת באחד מאריך שהיה וזהו נצחי'
והנה וד"ל) כאחד ממש באחד נה"ט עם נשמתו שיצא' עד
שנק' ויח"ת ביח"ע הללו מס"נ מיני בב' להבין יש באמת
הרי הנראה דלפי ביניהן ההפרש מהו בכלל וממלא סובב
א"ס דעצמות ואור זיו בבחי' רק הוא הכל הנ"ל מדריגות ב'
ומפואר משובח בפי' ידוע דהנה ממש במהו"ע ולא ב"ה
בחי' היינו רבא שמיה או הגדו' שמו דפי' הגדול שמו ע"ע

ומפואר משובח ופי' דקו"ח הצמצום שקודם דא"ס מל'
ושיעור הפסק בלתי בנצחיות עד עדי מזו למעלה זו בעליות
וכמו סלה יהללוך יום בכל וקדושים וכמו מעלה למעלה
כו' מעלה למעלה קץ לו אין ב"ה א"ס דעצמיות שידוע
נון עד שיעור אין עד עליות בזה שיש ועוה"ב מג"ע וראיה
דאא"ס זה וזיו אור ירידת בבחי' וכמ"כ כו' יובלות אלף
כו' מזיו שנהנין דעשיה ג"ע עד כו' מטה למטה מתפשט
לבדו שמרומם דמה בכלל וממלא סובב בחי' הנקרא וזהו
ומה כללי ומקיף סובב נק' שיעור בלתי עילוי אחר בעילוי
זיו בחי' רק הוא הכל מטה למטה עד אורו בזיו שממכ"ע
שמשובח הגדול שמו הנק' שהוא ממהו"ע בעלמא הארה
בלשון ומפואר ומשובח עד עדי מעלה למעלה ומפואר
דעשיה דג"ע נשמות עד מטה למטה ועבדיו חסידיו
הבו כמ"ש שירה אומרים שרים ע' שגם עד דעשיה ומלאכי'
הגוים מלך יראך לא מי וכמ"ש כו' עמים משפחות לה'
אבל וממלא דסובב מדריגות ב' נמשך דא"ס ממל' ונמצא
אלה מב' וערך חיבור לו שאין יחיד נק' ממש מהו"ע
לבדו יחיד וזהו לבד ואורו זיוו רק זה כל אין כי המדריגות
שמו שהוא דא"ס מל' מלך העולמים כל חי ואח"כ ממש
שאינו וד"ל הנ"ל וממלא דסובב מדריגות ב' שכולל הגדול

כו': אוקיינוס בים כטיפה רק
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שהואÚÂ˙‰יב) ית' ממנו הזמן התהוות בענין ג"כ יובן
הבלתי המשך מן ואפי' לגמרי הזמן מן למעלה
ע' תמיד הוה בבחי' הוא אלא הרמ"ע כמ"ש כנ"ל משוער
ופרט כלל בבחי' ג"כ הוא והתהוותו פ"ה, באבות תוי"ט
הוא הזמן שהתחלקות האחדות, מן הריבוי התהוות ע"ד

בחי' ויש בע"ג, הנמצאים רבוי ע"ד גבוליים חלקים רבוי
הזמן חלקי כל כולל וכמ"כ כא' כולם שכולל כללי אור
הדורות כל סוף עד ומביט צופה בחי' וזהו ממש כא'
שני אלפי דשית הזמן כל כוללת א' שסקירה א', בסקירה
בחי' לכמה בהתחלקות זו מסקירה נמשך ואח"כ כאחד,
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קכח   

שני אלפי דשית הזמן כל לא אך רב זמן כוללת בחי' וכל
(תלים אתמול כיום בעיניך שנים אלף כי נאמר אלו ובבחי'
בבת שנה אלף זמן כוללת יום הנק' א' שבחי' ד'). צ'
כולל הוא גם חלק שכל לחלקים מתחלקים ואח"כ אחת,
ביום שבו השנה ראש ענין והוא מזה פחות אך רב זמן
השנה ימי דשס"ה הזמן כל שכוללת א' בחי' נמשך
הזמן כולל שר"ח ר"ח לי"ב מתחלק ואח"כ אחת, בסקירה
ואד' הוי' צירופי הם לשעות ואח"כ לימים ואח"כ יום דל'
א' בסקירה השעה של הרגעים כל כולל הצירוף שכללות
וביאור אחרון, היותר הזמן והוא לרגעים מתחלק ואח"כ
הוא אחת, בבת הרבה נכלל הזמן להיות יכול איך הענין
הזמן מן למעלה ית' שעצמותו למעלה שהקדמנו מה ע"פ
הוא הזמן שרש והוית תמיד, הוה בבחי' אלא לגמרי
העולם בריאת בהתחלת שהי' והתפשטות צמצום מחמת
בחי' והנה בכאריז"ל מטי ולא מטי זה ונקרא פ"ו כמש"ל
כל ולכן הרגע זמן שהיית גורם הוא וההתפשטות הצמצום
צריך הרי חלק וכל רבים לחלקים השפע התחלקות שיהי'
המשכת א"כ שקדמו חבירו שמסתלק אחר להתמשך
והסתלקות התפשטות מטי ולא מטי נק' הא' והסתלקות
הנשימה וכמשל רגעים רבוי יהי' ההתחלקות ורבוי
בהסתלקות הלב מן החיות המשכת בחי' שהיא שבאדם
שבהכרח לפי מה זמן יהי' הנשימות ומרבוי והתפשטות
שאור אע"פ ונמצא לחברתה, מתאחרת או קודמת א' כל
הנמשכים בנמצאים אבל מהזמן למעלה הוא ב"ה א"ס
ולפי המשכותם סדר מחמת ואיחור קדימה בחי' יהי' ממנו
א' בחי' שהוא הנ"ל כללי האור נמשך שמתחלה שנת"ל
אחת סקירה ונק' א' והתפשטות צמצום בחי' רק הי' לכן
ואח"כ א' בסקירה הדורות כל סוף עד ומביט צופה וז"ס
ה' לך שבפסוק מדות ששה הן בחי' לששה שנתחלק
אחר נמשכת ע"כ א' וכל י"א) כ"ט (דה"א וכו' הגדולה
ימים ששה הנק' והן הנ"ל מולמ"ט מיני ששה יהי' זולתה
כי הזמן סדר הנק' וזהו כנ"ל שנה אלף כולל א' שכל
לפי הזמן סדר שנק' אלא כשלנו גמור זמן אינו באמת
גבורה ואח"כ חסד תחלה התחלקות בבחי' שהמשכותיו
גמור זמן יתהוה בבי"ע מל' מבחי' רק וכו' ת"ת ואח"כ
ומ"מ ועתיד הוה עבר ענין שהוא וימלוך מלך מלך וז"ש
להתחלק צריך אין בבי"ע כי ופרט כלל בבחי' ג"כ הוא
בחי' ונמצא שלנו השפל בעולם כמו כ"כ לחלקים השפע
ולכן השפל דעולם רבבות רבוא חלקים כולל דבי"ע א'
מובן ומזה שנים, ט"ו או עשרה יוכללו א' בסקירה
אח"כ שהי' מה בר"ה והשיג שצפה דבעש"ט המעשה
החכם עם קוטעבר גרשון ר' גיסו של המעשה כידוע
שהיתה טרם המעשה כל הבעש"ט לו שכתב באה"ק
דא"ק הקדום בכלל נשמתו עלית היתה שלא והגם בפועל
להיות יוכל שם גם הרי מ"מ דיצירה בהיכלות אלא הנ"ל
בר"ה הנה ולכן כנ"ל, א' בסקירה שנים ט"ו נכללים

כשם ראש נק' שלכן השנה כל על החיות חלק בו שנמשך
הזמן כל ג"כ כולל הנה הגוף כל חיות כולל שהראש
מארז"ל וז"ס החודש, כל לגבי בר"ח עד"ז וכן א' בסקירה
השפל ברה"ע קודם פי' לכן קודם זמנים סדר שהי' מלמד
דין כמ"ש השבירה הי' ששם הנקודים עולם נאצלו שאז
גמור זמן ולא זמנים סדר כבר הי' אז כו' לי' הניין לא
ה"ז גבורה ואח"כ חסד נמשך שמתחילה י"ס אצילות אלא
כי ולהיות גמור, זמן נתהוה בבי"ע ולאח"כ הזמן, סדר
עד כ"כ רבים לחלקים להתחלק עליונה שפע צריך בעוה"ז
לאלף תתחלק כי שנה אלף יתהוה דאצי' א' שממדה
מתחלקת א' שכל בחי' לשס"ה מתחלקת א' שכל מדריגות
חיותו שיתלבש כדי צירוף שכל שעות שהם צירופים לכ"ד
שיתהוה עד כ"כ רבים לחלקים להתחלק מוכרח בעוה"ז
כל של וההתפשטות הצמצום קיבוץ לפי שעה משך מהם
שעה משך תתהוה הרגעים ומקיבוץ רגע זמן ששוהה חלק
יותר למטה תתמשך שהשפע שכל גדול כלל זהו כי
הוא שבמקומו הנר אור כמו ביותר להתחלק מוכרחת
מקום ממלא ממנו המתפשט והאורה מועט מקום מחזיק
להשפילו כשירצה לתלמיד ברב וכן וכיוצא כבית גדול
רבים ודברים בתיבות להתלבש יכריחנו הערך קט לתלמיד
נבון לתלמיד וכשישפיע כו' התלמיד שישיגנו כפי לחלקו
המועט נמצא כ"כ רבים דברים לדבר יצטרך לא יותר
הדיבור לגבי המחשבה וכן לפרט ככלל המרובה מחזיק
זמן לשהות בדיבור יצטרך ברגע במחשבה שיחזיק שמה
התחלקות שסיבת עכ"פ מזה מובן ונמצא כו', לפרשו רב
היא שהשפע וכל הזמן התהוות סיבת הוא השפע
כאחד רבים חלקים שם נכלל הזמן גם אזי יותר בהתכללות
והיא כאחד הכל נכלל הנ"ל כללי שבאור שנמצא עד כנ"ל
ענין וזהו כנ"ל הזמן כל שכולל א' וסקירה א' מחשבה
מגלה מ"ד ולחד א') ס' (גיטין ניתנה חתומה תורה מארז"ל
פ' חלוקים בזמנים היא התורה הרי באמת כי ניתנה מגלה
וישלח פ' וכן אח"כ אברהם ופ' המבול בזמן נאמרה נח
אלא וכיוצא יוהכ"פ מצות ואח"כ מ"ת ואח"כ אח"כ יעקב
(שמות משה אל ה' ויאמר כמ"ש בגילוי שבא' כפי שזהו
שלהם הזמן כפי בבי"ע שמתגלה עליון דבור מבחי' ד') ד'
כולם כוללת הנ"ל הקדום בכלל בא"ק התורה בשרש אבל
שגם נת"ל כי ולהיות ניתנה חתומה האומר דעת וזהו כא'
שאין מאחר הצמצום לאחר נאצל הוא הנ"ל הקדום הכלל
אינון מכל לאו ית' עצמותו אבל שבפרט מה אלא בכלל
עד ועיקר לגמרי מהזמן למעלה הוא לכן כלל, איהו מדות
שבמדות הזמן סדר וכ"ש לומר, יתכן לא א' סקירה שגם
מחשבה בחי' להיות אורו מצמצם שהוא אלא דאצילות,

כא': שבהם והזמן הנמצאים כל לכלול א' וסקירה
‰ÊÓÂשהידיעה ובחירה הידיעה ענין מזעיר מעט מובן

א' בסקירה הזמן כל שסוקר הקדום בכלל היא
כשכבר למטה היא שהבחירה הבחירה מכרחת אינה ומ"מ
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טעם בטוב ג"כ יובן ולפ"ז הכלל, מן פרט בבחי' נמשכו
ע"י נתהוה שהזמן מאחר מהזמן למעלה לגבי הזמן ביטול
והתפשטות הסתלקות בבחי' השפע והתחלקות צמצומים
אבל לפנינו אלא אינן וההסתלקות הצמצומים שכל ומאחר

גם א"כ ברה"ע, קודם שהי' וכמו כלא כולא ית' קמי'
כו' נברא שלא עד הוא ואתה חשיב כלא הוא הזמן מציאת
שהוא עד חשיב כלא שהמקום כמו ממש אינו וכאילו

וד"ל: עולם של מקומו
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ÔÂÈÂכולה התורה כל אברהם קיים מארז"ל בהקדם זה
כל ג"כ קיימו ויעקב יצחק וכן ניתנה, שלא עד
ע"י קיים שאברהם בעבודות חלוקי' שהיו רק התורה,
קיים ויעקב בארות, חפירת ע"י קיים ויצחק אורחי', הכנסת
במ"ת ההתחדשות מהו צ"ל וא"כ במקלות, עבודתו ע"י
החידוש ומהו ה"ס, על ה' וירד וכו' וברקי' קולות שהי'
שניתנה. קודם גם אותה קיימו האבות הלא התורה בנתינת
כולם קיימו לא מדוע יפלא שלכאו' מה צ"ל זה ולהבין
בשוה, התורה מקיימי' שכולם עכשיו וכמו שוי', בענינים
וסוכה ומצה בשוה, וציצית בשוה תפילין מניחי' שכולם
ענינים אחד כל עשו האבות ומדוע שוי', הכל המצות וכל
למדה מרכבה הי' מהם שכאו"א מצד ואם מזה, זה שונים
מקיימי' היו ומ"מ חו"ג, ג"כ הם וב"ה ב"ש הלא אחרת
קיימו איך בהקדם יובן הענין אך בשוה. הכל המצות
קדש בפ' בה דכתי' תפילין מצות עד"מ המצות, האבות
מצרים שעבוד כלל הי' לא עדיין והלא יצ"מ, ענין סיפור
שענין אלא והגאולה, השעבוד סיפור תפילין הניחו ואיך
הכנה ע"י הי' זה עד"מ, תפילין מצות האבות שקיימו מה
שע"פ דבר איזהו בהכנת עובדא איזהו בעצמם שעשו
ונמצא כולם. המצות כל ועד"ז תפילין למצות רומז כוונתו

להיות בכולם בשוה להיות א"א הכנתם שענין יובן לפ"ז
הי' אברהם הפרד"סכי בס' וכמ"ש החסד למדת מרכבה

אברהם היות ימי כל החסד מדת אמרה הבהיר ספר בשם
עומד אברם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא בארץ
ויעקב הפחד למדת מרכבה הי' ויצחק במקומי, ומשמש
מ"מ ע"ס, יש חג"ת מבחי' בכ"א כי ואם הת"ת, למדת
חסד לבחי' עד"מ שבחסד גבורה בחי' להתדמות א"א
מדה בכל שהרי שבת"ת, לחסד שבחסד ת"ת או שבגבורה,
לא לזאת ואי זולתה, על א' בחי' והתגברות התחלקות היא
להיות שעשו המצות בקיום שוה כולם יד להיות יכול הי'
החסד, למדת מרכבה היותו ע"י המצות כל קיים אברהם כי
לחו"ג נחלק שדעת ע"ד תפילין מצות קיים כי ונמצא
נחלק שדעת ע"ד תפילין מצות קיים ויצחק החסד, דספי'
כלל דומה אינו דגבורה שחו"ג הגבורה בספי' לחו"ג
אחר באופן עשייתם ענין צ"ל הי' וממילא דחסד, לחו"ג
קיימו הם כי להיות לכ"ז הגורם הנה אמנם זמ"ז. חלוקי'
מדרגתו שורש לפי מלמטלמ"ע עבודתו סדר ע"פ כ"א
שוה כולם יד הנה תורה שניתנה אחר אבל חוצבה, ומקור
ב"ש ולכן מגבורה או מחסד מדריגתו שורש היות בין
כו'. המצות בקיום שוי' היו מ"מ חו"ג היותם עם וב"ה
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עניןÂ‰ÊÂיז. שהוא ומריבה מדון לשון מדין קליפת ענין
הנ"ל חנם שנאת כענין וההתחלקות הפירוד
היחוד בחינת שהוא הוי' שם לכללות ומנגד ההיפך שהוא
המנגד הוא מדין וקליפת שיתבאר, כמו דוקא וההתכללות
רעות מדות הז' שהן עממין מהז' יותר וגרוע לגמרי. לזה
ואחד אחד שכל כו'. והגאוה ורציחה והכעס התאוה וכמו
תורה באיסור גם וכן כו', הוי' משם פרטי באות רק פוגם

אחת במדריגה רק שפוגם ליצלן רחמנא תעשה לא בשס"ה
נקב לשון כו' הוי' שם ונוקב כתיב מקום (ומכל פרטית
גם פוגם תעשה לא משס"ה אחד בפרט שפוגם ידי שעל
גידים בשס"ה משל דרך על וכמו הוי', שם בכללות כן
בכל חלישות גורם הרי הדם ממנו ויצא אחד גיד כשנוקב

פ לא מקום ומכל כו'. ידיהגוף על ממש פגם בבחינת גם
בקליפת כן שאין מה כו') אחד בפרט רק שלו הרע מעשה
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קכט    

טעם בטוב ג"כ יובן ולפ"ז הכלל, מן פרט בבחי' נמשכו
ע"י נתהוה שהזמן מאחר מהזמן למעלה לגבי הזמן ביטול
והתפשטות הסתלקות בבחי' השפע והתחלקות צמצומים
אבל לפנינו אלא אינן וההסתלקות הצמצומים שכל ומאחר

גם א"כ ברה"ע, קודם שהי' וכמו כלא כולא ית' קמי'
כו' נברא שלא עד הוא ואתה חשיב כלא הוא הזמן מציאת
שהוא עד חשיב כלא שהמקום כמו ממש אינו וכאילו
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ÔÂÈÂכולה התורה כל אברהם קיים מארז"ל בהקדם זה
כל ג"כ קיימו ויעקב יצחק וכן ניתנה, שלא עד
ע"י קיים שאברהם בעבודות חלוקי' שהיו רק התורה,
קיים ויעקב בארות, חפירת ע"י קיים ויצחק אורחי', הכנסת
במ"ת ההתחדשות מהו צ"ל וא"כ במקלות, עבודתו ע"י
החידוש ומהו ה"ס, על ה' וירד וכו' וברקי' קולות שהי'
שניתנה. קודם גם אותה קיימו האבות הלא התורה בנתינת
כולם קיימו לא מדוע יפלא שלכאו' מה צ"ל זה ולהבין
בשוה, התורה מקיימי' שכולם עכשיו וכמו שוי', בענינים
וסוכה ומצה בשוה, וציצית בשוה תפילין מניחי' שכולם
ענינים אחד כל עשו האבות ומדוע שוי', הכל המצות וכל
למדה מרכבה הי' מהם שכאו"א מצד ואם מזה, זה שונים
מקיימי' היו ומ"מ חו"ג, ג"כ הם וב"ה ב"ש הלא אחרת
קיימו איך בהקדם יובן הענין אך בשוה. הכל המצות
קדש בפ' בה דכתי' תפילין מצות עד"מ המצות, האבות
מצרים שעבוד כלל הי' לא עדיין והלא יצ"מ, ענין סיפור
שענין אלא והגאולה, השעבוד סיפור תפילין הניחו ואיך
הכנה ע"י הי' זה עד"מ, תפילין מצות האבות שקיימו מה
שע"פ דבר איזהו בהכנת עובדא איזהו בעצמם שעשו
ונמצא כולם. המצות כל ועד"ז תפילין למצות רומז כוונתו

להיות בכולם בשוה להיות א"א הכנתם שענין יובן לפ"ז
הי' אברהם הפרד"סכי בס' וכמ"ש החסד למדת מרכבה

אברהם היות ימי כל החסד מדת אמרה הבהיר ספר בשם
עומד אברם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא בארץ
ויעקב הפחד למדת מרכבה הי' ויצחק במקומי, ומשמש
מ"מ ע"ס, יש חג"ת מבחי' בכ"א כי ואם הת"ת, למדת
חסד לבחי' עד"מ שבחסד גבורה בחי' להתדמות א"א
מדה בכל שהרי שבת"ת, לחסד שבחסד ת"ת או שבגבורה,
לא לזאת ואי זולתה, על א' בחי' והתגברות התחלקות היא
להיות שעשו המצות בקיום שוה כולם יד להיות יכול הי'
החסד, למדת מרכבה היותו ע"י המצות כל קיים אברהם כי
לחו"ג נחלק שדעת ע"ד תפילין מצות קיים כי ונמצא
נחלק שדעת ע"ד תפילין מצות קיים ויצחק החסד, דספי'
כלל דומה אינו דגבורה שחו"ג הגבורה בספי' לחו"ג
אחר באופן עשייתם ענין צ"ל הי' וממילא דחסד, לחו"ג
קיימו הם כי להיות לכ"ז הגורם הנה אמנם זמ"ז. חלוקי'
מדרגתו שורש לפי מלמטלמ"ע עבודתו סדר ע"פ כ"א
שוה כולם יד הנה תורה שניתנה אחר אבל חוצבה, ומקור
ב"ש ולכן מגבורה או מחסד מדריגתו שורש היות בין
כו'. המצות בקיום שוי' היו מ"מ חו"ג היותם עם וב"ה
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עניןÂ‰ÊÂיז. שהוא ומריבה מדון לשון מדין קליפת ענין
הנ"ל חנם שנאת כענין וההתחלקות הפירוד
היחוד בחינת שהוא הוי' שם לכללות ומנגד ההיפך שהוא
המנגד הוא מדין וקליפת שיתבאר, כמו דוקא וההתכללות
רעות מדות הז' שהן עממין מהז' יותר וגרוע לגמרי. לזה
ואחד אחד שכל כו'. והגאוה ורציחה והכעס התאוה וכמו
תורה באיסור גם וכן כו', הוי' משם פרטי באות רק פוגם

אחת במדריגה רק שפוגם ליצלן רחמנא תעשה לא בשס"ה
נקב לשון כו' הוי' שם ונוקב כתיב מקום (ומכל פרטית
גם פוגם תעשה לא משס"ה אחד בפרט שפוגם ידי שעל
גידים בשס"ה משל דרך על וכמו הוי', שם בכללות כן
בכל חלישות גורם הרי הדם ממנו ויצא אחד גיד כשנוקב

פ לא מקום ומכל כו'. ידיהגוף על ממש פגם בבחינת גם
בקליפת כן שאין מה כו') אחד בפרט רק שלו הרע מעשה
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קל   

שם בכללות פוגם וההתחלקות הפירוד ענין שהוא מדין
מהקליפות יותר מדין קליפת לתקן מאד קשה ולכן כו'. הוי'
ממה לזה והראיה כו'. התורה באיסורי גם רעות מדות דז'
וגילוי זרה דעבודה חמורים עוונות על שהיה ראשון שגלות
שנה, שבעים רק היה מקום מכל דמים ושפיכות עריות
החטאים ידי על שנעשו הפגמים תיקנו שנה ע' דבזמן
חנם, שנאת על שהוא הזה האחרון וגלות הנ"ל. ועוונות
ונמשך כו', שני הבית נחרב חנם שנאת דבעון וכידוע
שהפגם מפני והיינו שנים, מאות מי"ח יותר המר הגלות
הוי' נקמת לתת אמר ולכן שיתבאר. כמו כו' לכללות הוא
לכן הוי', שם לכללות ומנגדים הפכים שהן להיות במדין

צריך היה ולכן כו'. ממש הוי' נקמת היא במדין המלחמה
היה שמשה לפי דוקא, משה ידי על המלחמה להיות
עצמי ביטול בבחינת והאחדות הביטול בחינת באמיתת
ישראל בנשמות כח דוקא הוא נתן לזאת שיתבאר, כמו
לפקוד משה צריך היה ולזאת ולבערם, מדין עם ללחום
מאתכם, החלצו שאמר כן גם וזהו כו'. לצבא אנשים
התאחדות בחינת שיהיה היינו כולכם, משמע דהחלצו
ידי ועל וההתחלקות, הפירוד בחינת היפך כולם, והתכללות

כו'. במדין הוי' נקמת לתת במדין ילחמו זה
.ÂˆÈ˜שם לכללות ומנגד עממין מז' גרוע מדין קליפת

הקושיות. יתרץ דנתארך. אחרון גלות וכמו הוי'.
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,ביניה ממוצעת מדריגה בלי האמיתי, מיש הנברא יש שיהיה אפשר אי השתלשלות בסדר
בער אינו לכ ונפסד, מוגבל אלא אמיתית מציאות אינו הנברא היש כי .המחבר האי והוא

ביניה ממוצע וצרי האמיתי, ליש

ּכללּותe‡eב) ּכֹוללת ּכללית, הקּדמה ּפי על יּובן הענין ≈ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּכל סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש ההׁשּתלׁשלּות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָסדר

ּכיגּדרּגין למדרגה מּמדרגה הׁשּתלׁשלּות להיֹות אפׁשר ּדאי , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
והינּו מּׁשניהם, ּכלּולה אחרת מדרגה אמצעית ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
היֹות ועם ויׁש. אין יׁש – מדרגֹות ׁשלׁש הם ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָֹׁשּבכללּות
אבל הּמתהּוה, ויׁש המהּוה יׁש – מדרגֹות ׁשּתי הם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבעּקרם
ׁשּתי ּבין ׁשהּוא האין ּכי ארּבע, ׁשהן ׁשּתים הם ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבאמת
ׁשלׁש הם ּבכללּותֹו הּנה ּכן אם לׁשּתים, נחלק – יׁש ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹּבחינֹות
ּדיׁש מדרגֹות, ארּבע הם ּובפרטּות ויׁש. אין יׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָמדרגֹות,
פאראן אֹויּפריכטיקער ּדער האמּתי, יׁש הּוא ,דהראׁשֹון ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

והּוא הּמצאֹו, אמּתת ענין ׁשהּוא סֹוף, אין אֹור עצמּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהּוא
ּכל ּׁשּנמצאּו מה וזהּו הּכל", ּד"מּמ – הּמׁשּפיע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹיׁש
יׁש הּוא הּׁשני ויׁש ּׁשּביניהם. ּומה ּובארץ ּבּׁשמים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמצאים
א ווי ניט מער איז וועלכער יׁש, ּגעׁשאפענער ּדער ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנברא,

יׁש אֹויּפריכטיקער קיין ניט יׁש, והּואהאֹויפגעּבראכטער , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ
ׁשהּוא האמּתי ׁשּמּיׁש ּבכדי הּנה המקּבל, יׁש אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

י יתהּוה הּמצאֹו זֹואמּתת לא הּנה המקּבל ּדיׁש המקּבל, ׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ
ּדגם זאת עֹוד הּנה מהּותֹו, ּבעצם ונפסד הוה ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּבלבד
אינֹו נפסד, הּוא אׁשר עד ההוה ּבעת הינּו היֹותֹו, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָֹּבעת
אינֹו ּבאמת אבל ליׁש, נראה רק אם ּכי ּבאמת ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמציאּות

מה ההסּתר רק אּלא אינֹו מציאּותֹו וכל ּכלל, יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָמציאּות
והחּיּות האֹור רק הּוא ּדהאמת האמת, על ּומסּתיר ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַַָָָּׁשּמעלים
וחּיּות מהאֹור החי הּיׁש אבל הּיׁש. את ּומחּיה ׁשּמהּוה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאלקי
סֹוף ּכל סֹוף ּדהרי אמּתי, מציאּות אינֹו עצמֹו הּוא ְְֱֲֲִִִִֵֵַַָֹאלקי
ּבמסּפר ּגבּול לֹו יׁש הרי הּפרטי ׁשּבאדם ּדכמֹו הויתֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻיפסק
ּכן הּנה ארץ", עלי לאנֹוׁש צבא "הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשנֹותיו,
אלפי ׁשית ז"ל רּבֹותינּו אמרּו העֹולם קּיּום ּבכללּות ּגם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהּוא

עלמא הוי מציאּותוׁשנין אינם היֹותם ּבזמן ּגם הּנה ּובמילא , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
לׁשבּוע אחת המכּזבין מּנהרֹות והראיה ּדפסּוליןזאמּתי, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָ

הּנה ׁשנים, לׁשבע ּפעם הּנפסקים ּדנהרֹות חּטאת, מי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלקּדּוׁש
ׁשהם מּכיון מקֹום מּכל ּברּבּוי, נֹובעים הם עכׁשו אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאפּלּו
ׁשאינם נביעתם ּבעת ּגם ּפסּולים הם הרי להּפסק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעתידים
ׁשּכתּוב ּוכמֹו נפסק, ׁשאינֹו הם ּדחּיים חּיים", "מים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנקראים
ּבענין מּזה ּומּובן חּיים", אלקים הּוא אמת, אלקים ְְֱֱֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ"והוי'
והחּיּות האֹור הּוא ּׁשעּקרֹו מה זאת ּדלבד הּיׁש, ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹמציאּות
רֹואה ודעּתֹו לּבֹו ׁשּנֹותן מי וכל אֹותֹו, ּומחּיה המהּוה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאלקי
מהּותֹו עצם ּבכל ׁשהּגּוף אנֹוׁשי ּבׂשכל מּמׁש ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמּוחׁש
אֹותֹו, המחּיה מחּיּות חי אּלא אינֹו ׁשהּוא מעיד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּומציאּותֹו
ענין ׁשּכל זאת עֹוד אּלא ּבאלעּבטער, א ווי מערניט איז ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹער
ּבעת ּגם הּנה ונפסד הוה ׁשהּוא מאחר הּגׁשמי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמציאּותֹו
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המדריגות.ג. כל סו עד המדריגות כל האמיתי.ד.מראש (הנמצא) ישה.ה"יש" לא המומצא, יש כמו אלא שאינו הנברא, היש
העול.ו.אמיתי. (קיי) הווה שנה אלפי שני.ז.ששת לשבע אחת לנבוע המפסיקי

   

ּבער אינֹו הּנברא הּיׁש הרי ּכן אם ּכלל, מציאּות אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהויתֹו
מּיׁש יתהּוה הּנברא ׁשּיׁש ּבכדי הּנה ולזאת האמּתי, יׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכלל

יד על הּוא ׁשּתיהאמּתי המחּבר האין והּוא ּביניהם, ממּצע י ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
אֹות ּוכמֹו ּותמּונתן, האֹותּיֹות מּצּיּור ּבזה והּמׁשל יׁש. ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּבחינֹות
יׁש הּוא העליֹון ּדיּו"ד ו', ואֹות יּו"דין ׁשּתי היא ׁשּתמּונתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶָָא'

האין הּוא והּוי"ו הּנברא יׁש הּוא הּתחּתֹון ויּו"ד ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהאמּתי
העליֹון קֹוץ קֹוצין, ׁשני ׁשהיא י' אֹות ּתמּונת אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָהמחּברם,
הּיּו"ד ועצם ּגּוף ׁשהיא האמצעית והּנקּדה הּתחּתֹון ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻוקֹוץ
ּבחינֹות ׁשּתי המחּבר ּבהאין הּוא וכן הּקֹוצין, ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָהמחּבר
האמּתי. מהּיׁש מתהּוה הּנברא הּיׁש הּנה זה ידי ׁשעל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיׁש,
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קלי    

ּבער אינֹו הּנברא הּיׁש הרי ּכן אם ּכלל, מציאּות אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהויתֹו
מּיׁש יתהּוה הּנברא ׁשּיׁש ּבכדי הּנה ולזאת האמּתי, יׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכלל

יד על הּוא ׁשּתיהאמּתי המחּבר האין והּוא ּביניהם, ממּצע י ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
אֹות ּוכמֹו ּותמּונתן, האֹותּיֹות מּצּיּור ּבזה והּמׁשל יׁש. ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּבחינֹות
יׁש הּוא העליֹון ּדיּו"ד ו', ואֹות יּו"דין ׁשּתי היא ׁשּתמּונתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶָָא'

האין הּוא והּוי"ו הּנברא יׁש הּוא הּתחּתֹון ויּו"ד ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהאמּתי
העליֹון קֹוץ קֹוצין, ׁשני ׁשהיא י' אֹות ּתמּונת אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָהמחּברם,
הּיּו"ד ועצם ּגּוף ׁשהיא האמצעית והּנקּדה הּתחּתֹון ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻוקֹוץ
ּבחינֹות ׁשּתי המחּבר ּבהאין הּוא וכן הּקֹוצין, ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָהמחּבר
האמּתי. מהּיׁש מתהּוה הּנברא הּיׁש הּנה זה ידי ׁשעל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיׁש,
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את שניהלה האלמנה, אמו עם רבקה שרה ורעייתו יצחק נחמן ר' הצעיר הגאון דרו שנים ארבע
ולמד ישב יצחק נחמן ר' ובת. בן ילדים, שני לזוג נולדו הזמן במשך במינסק. הצבורי המרחץ בית

המרחץ. ובית הבית בעניני לחותנתה סייעה רבקה ושרה רבה, בשקידה

המרחץ, בית עם לעשות מה בעיות: שתי בפני הקהילה ראשי הוצבו הנסתר אלמנת שנפטרה לאחר
כבודו לפי זה אין כי הקהל ראשי טענו בעבר עוד ומשפחתו. הצעיר הגאון עבור פרנסה לארגן וכיצד
ראש להיות בו והפצירו המרחץ, מבית הכנסותיה על ולחיות אמו בבית לשבת יצחק נחמן ר' של
המרחץ, בבית לטפל שתמשיך אמו, עם לחיות רצונו על יצחק נחמן ר' עמד עוד כל ברם, ישיבה.
לדירה יעבור הצעיר שהגאון השעה הגיעה כי הקהילה ראשי סברו אמו פטירת עם עתה לו. ויתרו

ישיבה. כראש וימונה יותר מכובדת

בדירתה ישאר אמו אחר האבלות בשנת לפחות כי ביקש הוא לסרב. המשיך יצחק נחמן שר' אלא
ברבים. משניות וללימוד יום יום לתפלה מנין בה לקיים כדי הישנה,

הנסתר לייב שמעון ר' של כאשתו העיר, תושבי בעיני קדוש היה המנוחה אמו של שזכרה כיוון
אמו. זכר בכיבוד לו לסייע מוכנים והיו הבן של ללבו כולם הבינו הגאון, יצחק נחמן ר' של וכאמו

הלמדנית רבקה שרה רעייתו ואילו נוספת, לשנה המרחץ בדירת לגור איפוא, נשאר, יצחק נחמן ר'
נחמן ור' בבית, יום יום להתפלל בא היה העיר מבני ציבור המרחץ. בבית הטיפול את לידיה קיבלה

במשנה. יומי שיעור בפניהם השמיע יצחק

משמיע יצחק נחמן ר' את לשמוע באו מינסק למדני גדולי בעיר. רב ענין עוררו המשניות שיעורי
וגדל. הולך פרסום קיבלה שגאונותו כך נפלאים, תורה חידושי בו משלב היה שכן שיעורו, את

הישיבות אחת כראש לעמוד אז יאות כי בבטחון האבלות, שנת לסיום ציפו במינסק בעליֿהבתים
תלמידים יימצאו כי ספק היה לא שכן מיוחדת, ישיבה עבורו לפתוח מוכנים היו אף בעיר. הקיימות

שלו. לישיבה שינהרו רבים

י נחמן ר' עומד עתה גם כי להיוודע כולה מינסק איפוא, נדהמה, הקהילה,מה ראשי בסירובו. צחק
בית חכירת המשך את לו לאפשר בכוונתם אין כי לו הודיעו יפה, עלו לא שלהם השכנוע מאמצי שכל
לקבלת להסכים אותו יאלץ שהדבר קיוו גם והם כזה, בזיון עם להשלים יכלו לא אופן בשום המרחץ.

הישיבה. ראשות

אשתו את לקח המרחץ, מבית להתפרנס להמשיך יוכל לא כי לדעת כשנוכח יצחק, נחמן ר' אך
בלמברג. לגור עבר הוא מינסק. את ועזב וילדיו

התעקשותם על תהו מעשה שלאחר כאלה אף היו יצחק. נחמן ר' עקירת על מאד הצטערה מינסק
ענין כבר זה היה אך לגמרי, אותו תפסיד שהקהילה מאשר כך היה מוטב המרחץ. את לו למסור שלא

העצמאית. בדרכו הלך יצחק נחמן ר' אבוד.

יונתן ר' שחותנו, משום פשוט, זה, היה מנוחתו? כמקום דווקא בלמברג יצחק נחמן ר' בחר מדוע
לו והקדישו אחריו עקבו שבמינסק לאחר לשם עבר הוא בלמברג. גר ממינסק, לשעבר השמש הנסתר,

נסתר. כצדיק לב תשומת
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באשה נשותיהם. מהכנסות התפרנסו שניהם חותנו. עם יחד בלמברג יצחק נחמן ר' שהה שנים עשר
בתפירה. עסקו לידות היו לא כאשר ידה. על עזרה רבקה, שרה ובתה, מיילדת, היתה החותנת, רחל,

ולילה. יומם בתורה עמלו יצחק, נחמן ור' יונתן ר' והבעלים, משפחותיהם, את לפרנס הצליחו כך

ותיקון עצמם לתיקון גלות", "לערוך לעיר, מחוץ לנדוד לצאת השניים החליטו האחתֿעשרה בשנה
בדרכם שעות. מ12ֿ יותר אחד במקום לשהות מבלי שונים, ישובים פני על נדדו ימים שנתיים העולם.
תוך חשובות שליחויות ביצעו שאף מסתבר נכבדים. כיהודים או כלמדנים אותם יכירו שלא הקפידו

נדודיהם. כדי

ב"מלמדות", עסק תחלה דירתו. את שם קבע יצחק נחמן ור' הרקי, לעיירה הגיעו הזמן כעבור
הדלה בהרקי ההלכתיות. שאלותיהם לפתירת לתושבים הוראה כמורה גם לתפקד החל הזמן ובמשך
שני ולמלא שם להישאר יצחק נחמן ר' החליט כך ומשום הוראה, מורה ולא מלמד לא אז היה לא
בעיירה רצוי הוא כי לדעת נוכח כאשר הדאיגו. לא והדבר כלל, חשב לא משכורת על אלה. תפקידים
הרקי, של רבה דאתרא, למרא נעשה כך וילדיו. אשתו את גם לשם העביר אותו, מחבבים ותושביה זו

ביותר. הגדולות היהודיות הקהילות באחת כרב לכהן מסוגל היותו למרות הקטנה, העיירה

גם כאחד. והזקנים הצעירים של מדריכם היה הוא רב. מאשר יותר להרקי היה יצחק נחמן ר'
תורה לימד שהוא ובשעה ידו, על סייעה רבקה, שרה היאהרבנית, לימדה הגילים, מכל הגברים את

כאל אליהם התייחסו אכן מצדם העיירה תושבי כאם. היתה והיא כאב לכולם היה הוא הנשים. את
ואם. אב

שיהודים התאמץ יצחק נחמן ר' גדלה. הקהילה של וחשיבותה הרקי של תושביה התרבו בינתיים
העיירה של כרבה בתפקידו חכמים. תלמידי להיות עם פשוטי הפכו השנים שבמשך כך תורה, ילמדו
להרקי נוספו הזמן במשך לחתן. למדן צעיר עבורה יבחר לפרקה הגיעה שבתו מי שכל המשמר על עמד
להם שהובטחו חותניהם שולחן על למזונות הודות בתורה והתעלו שגדלו למדנים, אברכים עשרות

העיירה. רב דרישת לפי

לבנות להשיא השתדל המצויינים תלמידיה ואת בהרקי ישיבה פתח עצמו יצחק נחמן ר'
חיובי באופן והשפיעו בעיירה שנשארו מופלגים, למדנים העמידה הישיבה בעיירה. נכבדים בעליֿבתים

הסביבה. כל ועל העיירה על ביותר

חב"ד, מייסד להיות שעתיד מי של אביו ברוך, אשר מדוברומיסל, הנפח של חתנו שאול, יצחק ר'
בפרטים זו. בישיבה תלמיד בעצמו היה החסידות, על ידיעותיו ראשית את ממנו ושאב אתו התחבר
ר' יצאו שממנו העיר מינסק, את ברוך בעיני קישר בהרקי, והרבנית הרב על מסר שאול יצחק שר'

בה. שהיו הראשונים בחסידים שהצטיינה העיירה הרקי, עם והרבנית, יצחק נחמן

משה, ר' סבו של מגוריו עיר שהיתה משום ברוך, של התעניינותו את גירתה שמינסק כבר לנו ידוע
המיוחס. סבו את ולהכיר מינסק את לבקר אם בשאלה מאד התלבט וברוך לשעבר, פוזנא קהלת ראש

על ידיעות יותר שאול יצחק ר' ידידו מפי להשיג רצה דוברומיסל את לעזוב עמדו שלפני אלא
שביניהם הבעש"ט, וחסידי תלמידי על רק לא לספר, הרבה שאול יצחק לר' לו היה ומפיציה. החסידות

עצמו. הבעש"ט על גם אלא אביו, נמנה

כך על הצטער הוא ובעצמו. בכבודו הבעש"ט עם מעולם נפגש לא שאול יצחק ר' הרי זאת עם
למסור מסוגל היה הבעש"ט עם שאול יצחק ר' נפגש אילו כי חש ברוך בצערו. השתתף וברוך מאד,
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באשה נשותיהם. מהכנסות התפרנסו שניהם חותנו. עם יחד בלמברג יצחק נחמן ר' שהה שנים עשר
בתפירה. עסקו לידות היו לא כאשר ידה. על עזרה רבקה, שרה ובתה, מיילדת, היתה החותנת, רחל,

ולילה. יומם בתורה עמלו יצחק, נחמן ור' יונתן ר' והבעלים, משפחותיהם, את לפרנס הצליחו כך

ותיקון עצמם לתיקון גלות", "לערוך לעיר, מחוץ לנדוד לצאת השניים החליטו האחתֿעשרה בשנה
בדרכם שעות. מ12ֿ יותר אחד במקום לשהות מבלי שונים, ישובים פני על נדדו ימים שנתיים העולם.
תוך חשובות שליחויות ביצעו שאף מסתבר נכבדים. כיהודים או כלמדנים אותם יכירו שלא הקפידו

נדודיהם. כדי

ב"מלמדות", עסק תחלה דירתו. את שם קבע יצחק נחמן ור' הרקי, לעיירה הגיעו הזמן כעבור
הדלה בהרקי ההלכתיות. שאלותיהם לפתירת לתושבים הוראה כמורה גם לתפקד החל הזמן ובמשך
שני ולמלא שם להישאר יצחק נחמן ר' החליט כך ומשום הוראה, מורה ולא מלמד לא אז היה לא
בעיירה רצוי הוא כי לדעת נוכח כאשר הדאיגו. לא והדבר כלל, חשב לא משכורת על אלה. תפקידים
הרקי, של רבה דאתרא, למרא נעשה כך וילדיו. אשתו את גם לשם העביר אותו, מחבבים ותושביה זו

ביותר. הגדולות היהודיות הקהילות באחת כרב לכהן מסוגל היותו למרות הקטנה, העיירה

גם כאחד. והזקנים הצעירים של מדריכם היה הוא רב. מאשר יותר להרקי היה יצחק נחמן ר'
תורה לימד שהוא ובשעה ידו, על סייעה רבקה, שרה היאהרבנית, לימדה הגילים, מכל הגברים את

כאל אליהם התייחסו אכן מצדם העיירה תושבי כאם. היתה והיא כאב לכולם היה הוא הנשים. את
ואם. אב

שיהודים התאמץ יצחק נחמן ר' גדלה. הקהילה של וחשיבותה הרקי של תושביה התרבו בינתיים
העיירה של כרבה בתפקידו חכמים. תלמידי להיות עם פשוטי הפכו השנים שבמשך כך תורה, ילמדו
להרקי נוספו הזמן במשך לחתן. למדן צעיר עבורה יבחר לפרקה הגיעה שבתו מי שכל המשמר על עמד
להם שהובטחו חותניהם שולחן על למזונות הודות בתורה והתעלו שגדלו למדנים, אברכים עשרות

העיירה. רב דרישת לפי

לבנות להשיא השתדל המצויינים תלמידיה ואת בהרקי ישיבה פתח עצמו יצחק נחמן ר'
חיובי באופן והשפיעו בעיירה שנשארו מופלגים, למדנים העמידה הישיבה בעיירה. נכבדים בעליֿבתים

הסביבה. כל ועל העיירה על ביותר

חב"ד, מייסד להיות שעתיד מי של אביו ברוך, אשר מדוברומיסל, הנפח של חתנו שאול, יצחק ר'
בפרטים זו. בישיבה תלמיד בעצמו היה החסידות, על ידיעותיו ראשית את ממנו ושאב אתו התחבר
ר' יצאו שממנו העיר מינסק, את ברוך בעיני קישר בהרקי, והרבנית הרב על מסר שאול יצחק שר'

בה. שהיו הראשונים בחסידים שהצטיינה העיירה הרקי, עם והרבנית, יצחק נחמן

משה, ר' סבו של מגוריו עיר שהיתה משום ברוך, של התעניינותו את גירתה שמינסק כבר לנו ידוע
המיוחס. סבו את ולהכיר מינסק את לבקר אם בשאלה מאד התלבט וברוך לשעבר, פוזנא קהלת ראש

על ידיעות יותר שאול יצחק ר' ידידו מפי להשיג רצה דוברומיסל את לעזוב עמדו שלפני אלא
שביניהם הבעש"ט, וחסידי תלמידי על רק לא לספר, הרבה שאול יצחק לר' לו היה ומפיציה. החסידות

עצמו. הבעש"ט על גם אלא אביו, נמנה

כך על הצטער הוא ובעצמו. בכבודו הבעש"ט עם מעולם נפגש לא שאול יצחק ר' הרי זאת עם
למסור מסוגל היה הבעש"ט עם שאול יצחק ר' נפגש אילו כי חש ברוך בצערו. השתתף וברוך מאד,
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עתה והנהגתו. הצדיק מן בהירה יותר תמונה לברוך, לו, היתה ואז החסידות, מפיץ על פרטים יותר לו
נפשו בשביל אליו. להעביר מסוגל היה שאול יצחק שר' הבעש"ט של הדיו לפי רק לשפוט עליו היה
חש לחסידות נמשך שלבו למרות ראשון. כלי היה לא שזה כיוון בכך, די היה לא ברוך של החקרנית
הבעש"ט. לחסידי הצטרפותו בדבר ברורה למסקנה שיגיע עד הרבה ולחקור ללמוד עוד עליו כי וידע

לדלות ולהמשיך שאול יצחק ר' לידידו קרוב להיות כדי בדוברומיסל להישאר כן אם החליט ברוך
מחיה מקור למצוא עליו היה שכן בדבר, נוספת כוונה גם היתה לברוך לברוך. ששימש כפי המעיין מן
שעבד שאול יצחק ר' עם הענין על שוחח לפיכך הבאים. נדודיו ולצרכי בדוברומיסל שהותו להמשך
שהתגלה לאחר במיוחד יפה, השתכר והוא המלאכה את היטב למד שאול יצחק ר' בנפחיה. חותנו אצל
איפוא היה ברוך של בדעתו בעבודה. הציפוהו ואיכרים פריצים ותיקונן, מחרשות בייצור יד כאומן
נדיב שכר לו והציע כך על מאד שמח הלה שאול. יצחק ר' של לצדו הנפחיה, בעבודת להשתלב

בתמורה.

בנפחיה מסויים זמן יום כל ולעבוד בדוברומיסל, חדשיים עוד להישאר כוונתו על הודיע ברוך
עלה עתה שכן שאול, יצחק ר' את שימחה זו הודעה ועבודה. לתורה מוקדשת היממה שאר כשכל
לא בינתיים דעתו. את לשמוע כדי לאביו כך על כתב שאול יצחק ר' אחותו. עם לשדכו הרעיון במוחו
איפוא, יוכל, החדשיים במשך לכך. יאות אביו אם ידע לא עוד כל כוונותיו, את לברוך לומר רצה

אביו. של למענהו בשקט לצפות

בנידודיו להמשיך רצונו וכי כבר, משודך הוא בעצם כי שאול יצחק לר' גילה לא ברוך מאידך,
נשמתו. צמאון את ולרוות הבורא בעבודת דרכו את למצוא כדי

תוך וחסידות, תורה בדברי שאול יצחק ר' עם לבלות בדוברומיסל, לגור המשיך ברוך כך, או כך
ליציאה וכן בשקידה, עצמי ללימוד ברוך אצל חולקו היממה שעות שאר משותפת. עבודה כדי

כדרכו. להתבודדות,
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רפ"ב כסלו ז' ה' ב"ה

וברכה. שלום

חייא בזרעא לבבם ישמח השי"ת קראתי. תי' זוגתו מכתב

שיהיו (איזה מטבעות ג' (בל"נ) שתפריש ויזהירה וקיימא.

א' רמב"ן לצדקת א' נוגע), והמיעוט הריבוי אין בסכומם

הדלקת קודם עש"ק בכל רבינו, לקופת וא' לתומכי-תמימים

השי"ת וימלא הבדלה, אחר ובמוש"ק בחמישי בשני נרות

במועדו כשורה הכל ושיהי' ולברכה לטובה לבבם משאלות

להם ויתן לשו"א). זה ממכתב לספר שלא (בבקשה ובזמנו.

עתים קובע אם יודיעיני בריאותו. ויתחזק פרנסה שפע השי"ת

לומד. הוא ומה לתורה,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'
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ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח ּבספר(מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒְֵֶ

לּנּזק לֹו אין - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּתניא

הּנה ּבחירתֹו, רע על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹלכעס

לׁשאל, ויׁש לּמקֹום. ׁשלּוחים והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעל

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן ב)אם צב, קמא הּטֹוב(בבא הׁשּפעת לגּבי ְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - והּטעם לׁשקייּה", טיבּותא למריּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ"חמרא

הּׁשליח הּטֹוב ׁשּבהׁשּפעת לֹומר, ויׁש ּבחירה. ÛÈÒBÓּבעל ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָƒ
אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ׁשּמּלמעלה ּבהׁשּפעה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלפעמים

נֹותן הּמׁשקה חמרא: תוד"ה ּוראה ÙÈ‰ּברכתֹו). ÔÈÚaׁשהּוא למי ְְְְִֵֵֶַַַָָ¿«ƒ»»ְִֶ

.יבר עין טֹוב . . ְִֶַָֹרֹוצה

      ©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−®̈¥«§¨¬
     §¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ§¨

      £¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−

      ¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ
       ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦©¾Ÿ¤

       ¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´¦§©½§¨
      ¦«§¬¨−£¦«§¬¨«¨«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ

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

    ¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½
     ¨«£¨¾£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´

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

       ̈¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−
 ¦§¨«§¨
        

‰ÓÈˆÓ ‰„Ó ‡Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י)אל" לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַַָָֹ

ÚËˆzאל" ולא וכּדֹומה, "‡Èzּכׁשּיהּודי ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְְְִִֵֵֶַ

על מצטער והּוא האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּכיר

עצמּה זֹו ּתׁשּוקה הרי - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָהּמצאֹו

הּדרּוׁשים הּכֹוחֹות את לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמרֹוממת

הרמז זהּו ּופחד. מֹורא ללא קׁשייה ועם הּגלּות עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהתמֹודד

ּדוקא רׁש"י: סּבהÌeMÓּבלׁשֹון ל אין הּגלּות על מצר ׁשאּתה ְְִִַַָƒְִֵֵֵַַַָָָָ

מּמּנּה. ְִֵֶַָלפחד
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LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔËÙe »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈
„ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י)הׁשלימה ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְְִִִִֶַַָ

ּגלּות ׁשל הּמּטרה ּדהּנה לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

"וּיאמן - יהּודי ּבכל ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמצרים

"ואמּונה ׁשּנקראת הּמלכּות, לספירת רֹומזת ּבכלל ואּׁשה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעם".

ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ּבנׁשמֹות מחּדירה היא ּכי זאת", ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר מּמלכּותֹו וקּימים חּיים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהעֹולמֹות

האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ּביֹוכבד ואף ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעֹולמים".

אמּונה ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא יׂשראל, ּבני ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון
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ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï(רש"י) ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

על ואף יֹוסף, ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמסּתּבר

היה יֹוסף עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים כן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

לּיׁשיבה להקּדיׁש יכֹול היה ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹטרּוד

יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה יׁשיבה ׁשּתהיה רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים אחרים, ּבעּסּוקים טרּוד היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הּתֹורה. ללּמּוד ורק א ְְְְִִֵַַַַָלהתמּסר
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LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔËÙe »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈
„ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י)הׁשלימה ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְְִִִִֶַַָ

ּגלּות ׁשל הּמּטרה ּדהּנה לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

"וּיאמן - יהּודי ּבכל ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמצרים

"ואמּונה ׁשּנקראת הּמלכּות, לספירת רֹומזת ּבכלל ואּׁשה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעם".

ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ּבנׁשמֹות מחּדירה היא ּכי זאת", ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר מּמלכּותֹו וקּימים חּיים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהעֹולמֹות

האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ּביֹוכבד ואף ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעֹולמים".

אמּונה ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא יׂשראל, ּבני ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

    §¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
      §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

     ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
     ¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

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

     ¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
      §«Ÿ§¨´¥½̈©©¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©¨¬

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

    ¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«
      ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´

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

      ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
       §Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©

      §¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´
      £¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ©Ÿ¤©§²Ÿ¤

     ¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ
    £¨¤½©£©−§©£¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ

      ̈´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´
       ©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§

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

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

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

      ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬
      ©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½
         §¦¬§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½

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

        

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï(רש"י) ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

על ואף יֹוסף, ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמסּתּבר

היה יֹוסף עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים כן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

לּיׁשיבה להקּדיׁש יכֹול היה ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹטרּוד

יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה יׁשיבה ׁשּתהיה רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים אחרים, ּבעּסּוקים טרּוד היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הּתֹורה. ללּמּוד ורק א ְְְְִִֵַַַַָלהתמּסר
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Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ(יב (מז, «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»

לחּיבים לגמל יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹנאמר

יֹוסף אחי ּדהּנה לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָטֹובֹות,

"ּפליטה - ּתֹועלת מּמעׂשיהם יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהתּכּונּו

ׁשל החּיּובית הּתֹוצאה ּבגלל טֹובה, להם ׁשּלם לכן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגדֹולה".

להרע, התּכּון הּמּזיק אמנם ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשיהם.

אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, לּנּזק ּגרם ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאבל

עביד. לטב רחמנא ּדעביד מה וכל ה', ׁשליח ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא
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גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ומסיים בטוב אשר נתרפא והוטב המצב 

ושואל עצה איך להתקדם בת"ת.

ומובן שכל אחד הלומד בישיבה צריך להתאים סדרו לסדרי הישיבה, ובזה ג"כ ההנהגה הכי נחוצה 

ללמוד בחברותא והרי דבוק חברים הוא מהמעלות בה התורה נקנית כדבר משנה, ומהנכון שבזמנים שלו 

יקבע שיעור לימוד בהלכות הצריכות בחיי היום יומים אשר רובם ככולם הם בשו"ע חלק אורח חיים, 

ובכדי לדעת בהקדם את המעשה אשר יעשה, הוא אשר בתחלה ילמוד הלכות אלו בקצור נמרץ ע"ד קיצור 

שו"ע, דרך החיים הנדפס בכמה סידורים וכיו"ב עד שיהי' בקי בהם ע"י לימוד איזה פעמים והרי המעשה 

הוא העיקר.

בטח יודע מהתקנה לומר תהלים שיעור החדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - אחרי תפלת 

הבקר בכל יום, ועכ"פ ישמור זה מכאן ולהבא, וכן אשר בכל יום חול לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות 

לצדקה, והשי"ת יצליחו.

בברכה



קמי

   

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם
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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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שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:327:389:099:139:419:4610:2610:3016:1816:1716:5116:5015:5916:54מולדובה קישינב )ח(

6:496:529:069:099:369:3910:3310:3618:0618:0718:2918:3117:4918:35מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:414:407:567:568:288:299:459:4719:5920:0520:3220:3819:4720:42ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:336:388:418:459:129:1510:0610:0917:1517:1617:4017:4116:5817:45נפאל קטמנדו )ח(

6:516:549:189:219:519:5410:5210:5518:5919:0219:2119:2418:4419:28סינגפור סינגפור )ח(

7:237:308:518:569:239:2710:0410:0815:2915:2816:0616:0515:1016:09פולין ורשא )ח(

5:335:358:118:138:448:469:499:5118:2518:2818:4818:5118:1018:55פרו לימה )ח(

8:018:079:429:4710:1410:1811:0011:0317:0117:0017:3317:3216:4217:46צרפת ליאון )ח(

8:238:299:5810:0310:3010:3411:1411:1816:5916:5817:3317:3216:4017:48צרפת פריז )ח(

5:425:458:138:168:438:459:449:4717:5217:5418:1418:1717:3618:21קולומביה בוגוטה )ח(

7:317:379:169:209:479:5210:3410:3816:4516:4517:1517:1516:2717:29קנדה טורונטו )ח(

7:147:208:569:009:289:3210:1310:1716:1516:1416:4616:4615:5617:01קנדה מונטריאול )ח(

6:376:428:318:359:049:089:559:5816:3516:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

8:348:429:5510:0010:2510:3011:0311:0816:0516:0316:4616:4515:4517:04רוסיה מוסקבה )ח(

7:487:559:269:309:5810:0210:4210:4616:3416:3417:0717:0716:1617:11רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:517:579:319:3510:0210:0610:4610:5016:4116:4017:1417:1316:2217:27שוייץ ציריך )ח(

6:256:288:428:459:159:1810:1210:1517:5217:5418:1418:1717:3618:21תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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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