
Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(21 - 27 February 21) ט' - ט"ו אדר תשפ"א
שבוע פרשת תצוה



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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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המשך תהלים פעמוד בפ 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשכ"ד

ברוקלין

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים 

מו"ה דוב יהודא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ג שבט, בו כותב אודות ענין בית הכנסת.

הנה אף כי בכלל אין עניני להתערב בכגון זה ועד ששואלים דעתי במפגיע וכו', אבל כיון שכפי 

השערתי הרקע איז ניט קיין גלאטער, ועוד וג"ז עיקר שהמושכל ראשון צ"ל להרבות בבתי כנסיות שעל 

טהרת הקדש בפרט בתקופתנו זו ובמחנם הט' וכיו"ב, לכן חוויתי דעתי בהתאם לזה שאף שבאופן זמני 

נכון הדבר ומכמה טעמים שיהי' כת"ר בביהכ"נ אודותה כותב, אבל בהנוגע לקביעות - ע"פ הנ"ל טוב 

שייסד ביהכ"נ לעצמו ואפילו אם יהי' ראשיתו מצער הרי אחריתו ישגה עכ"פ ויהי רצון שישגה מאד.

מובן שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות ואין זה מסוג עניני בכלל להעמיד דוקא על חוות דעתי 

 - והמעורבים  המעונינים  כל  לטובת  לי  הנראה  להעלים  רשאי  איני  גיסא  שמאידך  אלא  כהאמורה, 

שיהי' באופן הנ"ל, ואפילו באם אי אפשר שיהי' ביהכ"נ בביתו ממש, צריך להשתדל ע"ד ביהכ"נ שיכול 

להיות עצמאי יותר מאשר בביהכ"נ דעתה.

וכיון שמתקרבים אנו לחדש אדר אשר נקודתו ואמצע החדש הם ימי הפורים, דמשלוח מנות 

איש לרעהו, ואחד הטעמים בזה קירוב לבב כל ישראל ועד לאחדות אמיתית, יהי רצון שתתחיל פעולה 

זו תיכף מש"ק מברכין חדש אדר הלוך והוסיף ועד דקיימא סיהרא באשלמותא באמצע החדש.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור ולנחת אמיתי מבנו שי' אודותו כותב - בתוככי כל יו"ח 

שי' - ביחד עם זוגתו הרבנית תחי'.

 סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ג אדר 



ד

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

 

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

ה והיה כאשר ירים משה ידו וגבר "מאמר ד  ) ג

 ה   ....................................   ל"תשה' ,פוריםישראל 

 כד  ...........................  ל "ה'תש חג הפוריםת יחש  )ד

 מז  .................  טזך  כר פרשת תצוהשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחיצ ויל טילקו  )ו

 אנ  ..................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקי יול ר' ובלקמה 

 נב  ..............  פרשת תצוה  –קוט גאולה ומשיח לי  )ז

 נג   ...........  פרשת תצוהלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 ה פ  ...............  פרשת תצוה וע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 ו פ  ......................................  פרשת תצוה לשבוע  

 צז  .............  פרשת תצוהלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 בק  ........................  ם "מבון ברלעיית מיו כהלה  )יב
  

 ם "מבר ירו עיש

 הק  ...........  פרשת תצוה לשבוע ,םולים קיג' פר –  ) יג

 ס ק  ..........  פרשת תצוהלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 זפק  ............  פרשת תצוה לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 טפק  .................................  ב -אפרק  עזרא ,א נפרק  ה רמיי

  נגעים מסכת  –משניות   )יז

 צאק  ................................................  ביאור קהתי 

 טצק  ..................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 ר  ................................................  חצף ד עד צב ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת וך ה ן ערשולח  )כ

 כחר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

  כחר  ..............................  קן הז אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    "פ ואתה תצוה להבין שרשי הדברים הנ"ל ע אור התור  )כב

 אלר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 לזר  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כד

 לזר  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 א מר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהטרס קונ  )כו

 במר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ז  –ם מאמריספר ה  )כז

 במר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ה'תספר השיחות   )כח

 חמר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 נאר  .......................................... א נפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 הנר ......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 חנר  .................................  יבורריאה בצחומש לק  )לא

 ט סר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  )לב

 ער  ....................... פרשת תצוה לשבוע  ים מנוח זל  ) לג

 אער  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



ה

l"yz'd ,mixet .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Â1 יׂשראל וגבר ידֹו מׁשה ירים .2ּכאׁשר ¿»»ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

להבין  היּו3וצרי עמלק ּבמלחמת הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָ

יצאּו עּתה ׁשּזה ּומּצב  ּבמעמד יׂשראל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבני

ועד  ּבגלּוי, ונפלאֹות נּסים ראּו ׁשּׁשם ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָמּמצרים,

נאמר  זה ׁשעל סּוף ים קריעת אֿלי 4למעמד זה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

הּמדרׁש ּכפירּוׁש ּדייקא, זה אחד 5ואנוהּו, ׁשּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ענין  ׁשּזהּו זה, ואֹומר ּבאצּבעֹו מראה היה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָואחד

ׁשּיהיה  ּכדי כן, ּפי על ואף ּבמּוחׁש, אלקּות ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּגיּלּוי

ׁשּירים  מיּוחד, לענין צריכים היּו יׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָוגבר

ראׁש ּבמּסכת ּבּמׁשנה זה על ואיתא ידֹו. ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

כּו',6הּׁשנה  מלחמה עֹוׂשֹות מׁשה ׁשל ידיו וכי , ְְִִֶֶַָָָָָָֹ

מעלה  ּכלּפי מסּתּכלין ׁשּיׂשראל ּבזמן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבן את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּומׁשעּבדין

ּדוקא  מּדּוע ּביאּור, צרי ּבזה וגם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָמתּגּברים.

ּבמלחמת  ולא לזה, הּוצרכּו עמלק ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹּבמלחמת

זֹו מלחמה היתה ׁשּלכאֹורה אף הארץ, ְְְִִִֶֶַָָָָָָָּכיּבּוׁש

ּכיּבּוׁש מלחמת ּכן ּׁשאין מה ּבלבד, עמלק ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעם

החּתי  (הּכנעני עממין ׁשבעה עם ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהארץ

והיבּוסי  והּפריזי ואחד 7האמֹורי ּוׁשלׁשים ( ְְְְְְֱִִִִִֶַַָָֹ

הענין 8מלכים  ׁשם מצינּו לא כן ּפי על ואף , ְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

ּדּוגמתֹו, ענין ּפנים ּכל על אֹו ידֹו מׁשה ְְְִִִֶַָָָָָָֹּדירים

ּדוקא. עמלק ּבמלחמת אם ְְְֲִִִֵֶֶַָָּכי

LÈÂ ּבימי עמלק ּבמלחמת ּגם היה ידֹו, מׁשה ּדירים הענין ּדר ׁשעל לֹומר, ¿≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מלחמת  (לאחרי עמלק ּדמחּית הּציּוּוי את לראׁשֹונה קּיימּו ׁשאז ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאּול,

ּדפרׁשת  (ּבהפטרה ׁשּנאמר ּכמֹו מׁשה), ּבימי ׁשהיתה הראׁשֹונה ּבּפעם ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹעמלק

עמלק 9זכֹור) את והּכיתה ל עּתה ּגֹו' ליׂשראל עמלק עׂשה אׁשר את ּפקדּתי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּכדאיתא  הּפּורים, ּבימי וכן עמלק, מל אגג עם הּמלחמה היתה ׁשּזֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּגֹו',

עמלק 10ּבּמׁשנה  וּיבֹוא קֹורין היה 11ּבפּורים האגגי ׁשהמן לפי הּדבר, וטעם , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

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

ריג 1) ע' תש"ל המאמרים (ספר זכור פ' ויקרא, דש"פ עמלק לך עשה  אשר את זכור ד"ה למאמר המשך הוא זה מאמר

יא.2)ואילך). יז, 3.18)בשלח שבהערה משה ירים כאשר והי' רד"ה גם ב.4)ראה טו, ספכ"ג.5)בשלח ספ"ג.6)שמו"ר

א.7) ט, יו"ד. ג, ו.8)יהושע פי"ז, ויק"ר ואילך.9)ראה ב טו, ב).10)שמואלֿא (ל, מ"ו פ"ג ח 11)מגילה יז, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעמלק: המלחמה אודות בתורה, נאמר

‰È‰Â1Ï‡¯NÈ ¯·‚Â B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k2ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .3, ¿»»«¬∆»ƒ…∆»¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
·vÓe „ÓÚÓa Ï‡¯NÈ Èa eÈ‰ ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa È¯‰ רוחני ¬≈¿ƒ¿∆∆¬»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¬»«»

e‡ˆÈנעלה  ‰zÚ ‰fL ישראל ÌMLבני ,ÌÈ¯ˆnÓ בהיותם עוד ∆∆«»»¿ƒƒ¿«ƒ∆»
מצרים  ביציאת וכן ̄«‡eבמצרים

,ÈeÏ‚a ˙B‡ÏÙÂ ÌÈq כפי ƒƒ¿ƒ¿»¿»
ובדברי  בתורה בהרחבה שמסופר

ז"ל  ˜¯ÚÈ˙חכמינו „ÓÚÓÏ „ÚÂ¿«¿«¬«¿ƒ«
ÛeÒ ÌÈ ונפלאות ניסים היו בו שגם «

Ê‰בגלוי ÏÚL והנפלאות הניסים ∆«∆
ים  קריעת בעת שהיה האלוקות וגילוי

אמרו Ó‡4¯סוף כך שעל בתורה ∆¡«
הקדושֿברוךֿהוא  על ישראל ∆Ê‰בני

,‡˜ÈÈc ‰Ê ,e‰Â‡Â ÈÏŒ‡≈ƒ¿«¿≈∆«¿»
המתייחס  דווקא, 'זה' בביטוי והשימוש

משמעותי  הוא לעין וברור גלוי לדבר

L¯„n‰ Le¯ÈÙk5 היה שהגילוי ¿≈«ƒ¿»
כך  ומוחשי כל ‡Á„ברור ÏkL∆»∆»

BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó ‰È‰ „Á‡Â¿∆»»»«¿∆¿∆¿»
ÈelÈb ÔÈÚ e‰fL ,‰Ê ¯ÓB‡Â¿≈∆∆∆ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â ,LÁeÓa ˙e˜Ï‡¡…¿»¿««ƒ

,ÔÎ כל במצב היו ישראל שבני למרות ≈
זאת  בכל נעלה, È‰iL‰כך È„k¿≈∆ƒ¿∆

Ï‡¯NÈ ¯·‚Â,עמלק ‰eÈעל ¿»«ƒ¿»≈»
ÌÈ¯iL ,„ÁeÈÓ ÔÈÚÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆»ƒ

B„È ‰LÓ טעם מהו להבין וצריך …∆»
הדבר?

‡˙È‡Â מובא‰Lna ‰Ê ÏÚ ¿ƒ»«∆«ƒ¿»
‰M‰ L‡¯ ˙ÎqÓa6ÈÎÂ , ¿«∆∆…«»»¿ƒ

˙BNBÚ ‰LÓ ÏL ÂÈ„È»»∆…∆
ÔÓÊa ‡l‡ ,'eÎ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆»ƒ¿«
ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈
ÔaÏ ˙‡ ÔÈ„aÚLÓe ‰ÏÚÓ«¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ»

eÈ‰ ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï בני «¬ƒ∆∆«»«ƒ»
על ÌÈ¯ab˙Óישראל  במלחמה ƒ¿«¿ƒ
e‡Èa¯,עמלק. CÈ¯ˆ ‰Êa Ì‚Â¿«»∆»ƒ≈

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa ‡˜Âc ÚecÓ«««¿»¿ƒ¿∆∆¬»≈
,‰ÊÏ eÎ¯ˆe‰ למרום עיניים לשאת ¿¿¿∆

הקדושֿברוךֿ אל ליבם את ולשעבד

במלחמה  הניצחון לצורך במיוחד הוא

‡ÏÂ לזה שהוצרכו ÓÁÏÓa˙מצינו ¿…¿ƒ¿∆∆

˜ÏÓÚ ÌÚ BÊ ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡ ,ı¯‡‰ LeaÈkƒ»»∆«∆ƒ¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¬»≈
„·Ïa,אחד עם רק ‰‡¯ıשהוא LeaÈk ˙ÓÁÏÓ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ƒ¿««∆≈≈ƒ¿∆∆ƒ»»∆

ÈÊÈ¯t‰Â È¯BÓ‡‰ ÈzÁ‰ ÈÚk‰) ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ÌÚ ‰˙È‰L∆»¿»ƒƒ¿»¬»ƒ«¿«¬ƒ«ƒƒ»¡ƒ¿«¿ƒƒ
ÈÒe·È‰Â7ÌÈÎÏÓ „Á‡Â ÌÈLÏLe מלמעלה 8) הסיוע שם ולכאורה ¿«¿ƒ¿…ƒ¿∆»¿»ƒ

עמלק, במלחמת מאשר יותר עוד נדרש

ÌL eÈˆÓ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…»ƒ»
הארץ  כיבוש «¿ÔÈÚ‰»ƒבמלחמת

Ïk ÏÚ B‡ B„È ‰LÓ ÌÈ¯Èc¿»ƒ…∆»«»
Ì‡ Èk ,B˙Ó‚ec ÔÈÚ ÌÈt»ƒƒ¿»¿»ƒƒ

‡˜Âc ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa וצריך ¿ƒ¿∆∆¬»≈«¿»
הדבר? טעם מהו להבין

ÔÈÚ‰ C¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆»ƒ¿»
B„È ‰LÓ ÌÈ¯Èc במלחמת שהיה ¿»ƒ…∆»

מצרים, יציאת לאחר Ìbעמלק ‰È‰»»«
,Ïe‡L ÈÓÈa ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆¬»≈ƒ≈»

eÓÈi˜ Ê‡L ישראל בני ∆»ƒ¿
˙iÁÓc ÈeeÈv‰ ˙‡ ‰BL‡¯Ï»ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ«
˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓ È¯Á‡Ï) ˜ÏÓÚ¬»≈¿«¬≈ƒ¿∆∆¬»≈
‰˙È‰L ‰BL‡¯‰ ÌÚta«««»ƒ»∆»¿»
¯Ó‡pL BÓk ,(‰LÓ ÈÓÈaƒ≈…∆¿∆∆¡«

‰a)(¯BÎÊ ˙L¯Ùc ‰¯ËÙ9 ««¿»»¿»»«»
˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈
‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ 'Bb Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»≈¿ƒƒ»
‰˙È‰ BfL ,'Bb ˜ÏÓÚ ˙‡∆¬»≈∆»¿»

‰ÓÁÏn‰ המלך שאול ÌÚשעשה «ƒ¿»»ƒ
ÔÎÂ ,˜ÏÓÚ CÏÓ זה ‡‚‚ דרך על ¬«∆∆¬»≈¿≈

גם  ‰ÌÈ¯etהיה ÈÓÈa אז שגם ƒ≈«ƒ
עמלק, עם מלחמה זו הייתה

‡˙È‡„kכמובא‰Lna10 ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa בציבור בתורה ¿ƒƒ

˜ÏÓÚ ‡B·iÂ11,¯·c‰ ÌÚËÂ , «»¬»≈¿«««»»
ÈaÓ ‰È‰ È‚‚‡‰ ÔÓ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»»¬»ƒ»»ƒ¿≈

‚‚‡ ÏL ÂÈ· עמלק È‰L‰מלך »»∆¬«∆»»
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

ה והיה כאשר ירים משה ידו וגבר "מאמר ד  ) ג

 ה   ....................................   ל"תשה' ,פוריםישראל 

 כד  ...........................  ל "ה'תש חג הפוריםת יחש  )ד

 מז  .................  טזך  כר פרשת תצוהשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחיצ ויל טילקו  )ו

 אנ  ..................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקי יול ר' ובלקמה 

 נב  ..............  פרשת תצוה  –קוט גאולה ומשיח לי  )ז

 נג   ...........  פרשת תצוהלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 ה פ  ...............  פרשת תצוה וע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 ו פ  ......................................  פרשת תצוה לשבוע  

 צז  .............  פרשת תצוהלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 בק  ........................  ם "מבון ברלעיית מיו כהלה  )יב
  

 ם "מבר ירו עיש

 הק  ...........  פרשת תצוה לשבוע ,םולים קיג' פר –  ) יג

 ס ק  ..........  פרשת תצוהלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 זפק  ............  פרשת תצוה לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 טפק  .................................  ב -אפרק  עזרא ,א נפרק  ה רמיי

  נגעים מסכת  –משניות   )יז

 צאק  ................................................  ביאור קהתי 

 טצק  ..................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 ר  ................................................  חצף ד עד צב ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת וך ה ן ערשולח  )כ

 כחר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

  כחר  ..............................  קן הז אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    "פ ואתה תצוה להבין שרשי הדברים הנ"ל ע אור התור  )כב

 אלר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 לזר  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כד

 לזר  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 א מר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהטרס קונ  )כו

 במר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תרפ"ז  –ם מאמריספר ה  )כז

 במר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ה'תספר השיחות   )כח

 חמר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 נאר  .......................................... א נפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 הנר ......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 חנר  .................................  יבורריאה בצחומש לק  )לא

 ט סר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  )לב

 ער  ....................... פרשת תצוה לשבוע  ים מנוח זל  ) לג

 אער  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



l`xyiו xabe eci dyn mixi xy`k dide

ּגם  ועד עמלק, מּזרע ׁשהיה אגג ׁשל בניו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּבני

מׁשיחא  ּדמלּכא ּבדרא ׁשּתהיה עמלק ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלמחּיית

הּתרּגּום  הּפסּוק 12[ּכפירּוׁש להוי'13על מלחמה ְְְֲִֵַַַַַָָָָָ

ּדמלּכא  ּדרא על (ּגם) ּדקאי ּדֹור, מּדֹור ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּבעמלק

ּׁשּכתוב  מה יקּוּיים ׁשאז אמחה 14מׁשיחא, מחה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּדּתמחה  הּציּוּוי על עמלק,15(נֹוסף זכר את ( ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּכּמּובא לעמלק, זכר יּׁשאר 16ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אפיּלּו17(מּמכילּתא  נזּכר עמלק ׁשם יהא ׁשּלא ( ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ

זֹו ּבהמה לֹומר כּו') ׁשֹור אֹו (ּגמל הּבהמה ְְֵֵַַַָָָָעל

ּדר על יׁשנֹו ׁשם ּגם הּנה היתה], עמלק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשל

ידֹו. מׁשה ּדירים ְְִִֶָָָָֹהענין

ׁשּדוקא ÔÈ·‰Ïeב) הּטעם מהּו הענין, ּביאּור ¿»ƒְְִֵֶַַַַַָָָ

להיֹות  הּוצר עמלק ְְְְֲִִֵֶֶַָּבמלחמת

ּבמלחמת  ּכן ּׁשאין מה ידֹו, מׁשה ּדירים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהענין

יׁש כּו', ׁשּבין הּכנעני החיּלּוק ּביאּור להקּדים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

הּׁשבעים  ּכללּות (ׁשהם האּוּמֹות לׁשבעת ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעמלק

ּכלּול  האּוּמֹות מּׁשבעת אחד ּכל ּכי, ְִִִֶַָָָָאּוּמֹות,

ּדהּנה  עמלק,19ּכתיב 18מעׂשר). ּגֹוים ראׁשית ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

יׁש רּבים, לׁשֹון ּגֹוים ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַוהיינּו,

ּבֹו יׁש ראׁשית והרי עמלק, ׁשהּוא ראׁשית, ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלהם

לא  אבל להם, ראׁשית ׁשהּוא האחד, ענינים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשני

וקיּׁשּור  ׁשּייכּות לֹו יׁש כן) ּפי על ׁש(אף והּׁשני, מהם), (ׁשּמּובּדל עצמם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהם

להם). מקֹור (ׁשהּוא ׁשּלהם הראׁשית ׁשהּוא ּגֹוים, ראׁשית נקרא ׁשּלכן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָעּמהם,

מהן  נׁשּתלׁשלּו ׁשּלמּטה, הענינים ׁשּכל ידּוע ׁשהם 20והּנה, ּכפי מהענינים , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

חז"ל  ּבדברי המבֹואר ּפי על ּובפרט הּפסּוק 21ּברּוחנּיּות. עמלק 11על וּיבֹוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּתֹורה, מּדברי ידיהם ׁשרפּו ׁשם על הּוא ׁשרפידים ּברפידים, יׂשראל עם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוּיּלחם

ּדמּדה  הענין ּכללּות ׁשּזהּו עמלק, לוּיבֹוא מקֹום הּנתינת היה זה ׁשענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהיינּו,
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עוזיאל.12)ואילך. בן יונתן טז.13)תרגום יז, יד.14)בשלח שם, יט.15)בשלח כה, שם.16)תצא תצא ס"פ 17)עה"פ

שם. דרשב"י מכילתא ראשית 18)בשלח. וד"ה ידו משה ירים כאשר והי' ד"ה עמלק, גו' זכור ד"ה ראה - לקמן הבא בכל

ואילך). רעח ע' פר"ת המאמרים בספר ואח"כ תש"ל, קה"ת - בפ"ע* בקונטרס (נדפסו פר"ת עמלק כ.19)גוים כד, בלק

רפ"ג.20) תניא ואילך).21)ראה 34 ע' תש"ט המאמרים (ספר תש"ט עמלק ויבא ד"ה וראה עה"פ. מכילתא

חלקים  לאמר הואיל זו, שנה פרה וש"פ פורים בסעודת זכור, דש"פ ההתוועדויות בעת שליט"א אדמו"ר כ"ק הנ"ל: לקונטרס דבר בפתח ראה (*

והוספות. שינוים עם הנ"ל ממאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡kÏÓc ‡¯„a ‰È‰zL ˜ÏÓÚ ˙ÈiÁÓÏ Ìb „ÚÂ ,˜ÏÓÚ Ú¯fÓƒ∆«¬»≈¿««ƒ¿ƒ«¬»≈∆ƒ¿∆¿»»¿«¿»

‡ÁÈLÓ המשיח מלך של ‰Ìeb¯zבדורו Le¯ÈÙk]12ÏÚ ¿ƒ»¿≈««¿«
˜eÒt‰13'עמלק 'ויבא עניין את המסיים ÈÂ‰Ï'בתורה, ‰ÓÁÏÓ «»ƒ¿»»«¬»»

È‡˜c ,¯Bc ¯BcÓ ˜ÏÓÚa מכוון דור' 'מדור ÏÚשהביטוי (Ìb) «¬»≈ƒ¿»≈««
Ê‡L ,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓc ‡¯c»»¿«¿»¿ƒ»∆»

המשיח  Ó‰בימות ÌÈie˜È¿««
·Â˙kM14ֿשהקדושֿברוך בתורה ∆»

אומר  (ÛÒBהוא ‰ÁÓ‡ ‰ÁÓ»…∆¿∆»
‰ÁÓzc ÈeeÈv‰ ÏÚ15 אל המדבר ««ƒ¿ƒ¿∆

ישראל  ÏÓÚ˜,בני ¯ÎÊ ˙‡ (∆≈∆¬»≈
תהיה  המשיח בימות עמלק ומחיית

כזה ÎÊ¯באופן ¯‡MÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
Le¯ÈÙa ‡·enk ,˜ÏÓÚÏ«¬»≈«»¿≈

È"L¯16‡zÏÈÎnÓ)17( שמחיית «ƒƒ¿ƒ¿»
היא  לגמרי ÌLעמלק ‡‰È ‡lL∆…¿≈≈

ÏÚ elÈÙ‡ ¯kÊ ˜ÏÓÚ¬»≈ƒ¿»¬ƒ«
('eÎ ¯BL B‡ ÏÓb) ‰Ó‰a‰«¿≈»»»
˜ÏÓÚ ÏMÓ BÊ ‰Ó‰a ¯ÓBÏ«¿≈»ƒ∆¬»≈

ÌL Ìb ‰p‰ ,[‰˙È‰ בכל היינו »¿»ƒ≈«»
עד  בעמלק המלחמה של השלבים

לגמרי  עמלק C¯cלמחיית ÏÚ BLÈ∆¿«∆∆
,B„È ‰LÓ ÌÈ¯Èc ÔÈÚ‰ כפי »ƒ¿»¿»ƒ…∆»

להלן. שיוסבר

e‰Ó ,ÔÈÚ‰ ¯e‡Èa ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ≈»ƒ¿»«
˙ÓÁÏÓa ‡˜ÂcL ÌÚh‰«««∆«¿»¿ƒ¿∆∆
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ˜ÏÓÚ¬»≈¿«ƒ¿»ƒ¿»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,B„È ‰LÓ ÌÈ¯Èc¿»ƒ…∆»«∆≈≈

,'eÎ ÈÚk‰ ˙ÓÁÏÓa כפי ¿ƒ¿∆∆«¿«¬ƒ
יותר  בפרטיות השאלה שנשאלה

e‡Èa¯א',בסעיף  ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ≈
˜elÈÁ‰ של הפנימי (בתוכן ההבדל «ƒ

Ú·LÏ˙הדברים) ˜ÏÓÚ ÔÈaL∆≈¬»≈¿ƒ¿«
˙Bne‡‰ המלחמה הייתה שאיתם »

הארץ  כיבוש שבע (Ì‰Lבעת ∆≈
‰ÌÈÚ·Mהאומות  ˙eÏÏk¿»«ƒ¿ƒ

˙Ú·MÓ „Á‡ Ïk ,Èk ,˙Bne‡ƒ»∆»ƒƒ¿«
.(¯NÚÓ ÏeÏk ˙Bne‡‰»»≈∆∆

‰p‰c18·È˙k19בלק בפרשת בלעם ÏÓÚ˜,בדברי ÌÈBb ˙ÈL‡¯ ¿ƒ≈¿ƒ≈ƒƒ¬»≈
ÌÈa¯ ÔBLÏ ÌÈBb LiL Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â,אחד גוי רק ולא ¿«¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

Ì‰Ï LÈ הגויים ¯‡ÈL˙לכללות È¯‰Â ,˜ÏÓÚ ‡e‰L ,˙ÈL‡¯ ≈»∆≈ƒ∆¬»≈«¬≈≈ƒ
‡Ï Ï·‡ ,Ì‰Ï ˙ÈL‡¯ ‡e‰L ,„Á‡‰ ,ÌÈÈÚ ÈL Ba LÈ≈¿≈ƒ¿»ƒ»∆»∆≈ƒ»∆¬»…
Ì‰Ó Ïc·enL) ÌÓˆÚ Ì‰≈«¿»∆¿»≈∆
ראש  הוא שלו המיוחדות ובגלל

Âלהם  ,(ÔÎ Èt ÏÚ Û‡)L ,ÈM‰¿«≈ƒ∆««ƒ≈
מהם  נבדל שהוא BÏלמרות LÈ (≈

Ì‰nÚ ¯eMÈ˜Â ˙eÎÈiL ואינו «»¿ƒƒ»∆
לגמרי, מהם ˜¯‡נבדל ÔÎlL∆»≈ƒ¿»

˙ÈL‡¯‰ ‡e‰L ,ÌÈBb ˙ÈL‡≈̄ƒƒ∆»≈ƒ
¯B˜Ó ‡e‰L) Ì‰lL והתחלה ∆»∆∆»

.(Ì‰Ï»∆
ÌÈÈÚ‰ ÏkL Úe„È ,‰p‰Â¿ƒ≈»«∆»»ƒ¿»ƒ

‰hÓlL,הזה eÏLÏzLבעולם ∆¿«»ƒ¿«¿¿
Ô‰Ó20Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰Ó , ≈∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈

˙eiÁe¯a עניין ולכל דבר לכל ¿»ƒ
ומובן  למעלה, ומקור שורש יש בעולם

והמלחמה  עמלק לעניין גם הוא שכך

‰B·Ó‡¯בעמלק. Èt ÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«¿»
Ï"ÊÁ È¯·„a21˜eÒt‰ ÏÚ11 ¿ƒ¿≈¬«««»

ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡B·iÂ«»¬»≈«ƒ»∆ƒ
ÌÈ„ÈÙ¯L ,ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿ƒƒ

eÙ¯L ÌL ÏÚ ‡e‰ נחלשו «≈∆»
Ì‰È„È שעה באותה ישראל בני של ¿≈∆

ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿«¿∆ƒ¿»
‰Ê רוחנית חלישות של עניין שהוא ∆

‡B·iÂÏ ÌB˜Ó ˙È˙p‰ ‰È‰»»«¿ƒ«»¿«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,˜ÏÓÚ¬»≈∆∆¿»»ƒ¿»
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ז l"yz'd ,mixet

מּדה  עמלק 22ּכנגד ּדוּיבֹוא הענין ׁשּיׁשנֹו ׁשּכיון , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבקרּב אׁשר זר לאֿל מּזה 22ּבנֹוגע הּנה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

ּכפׁשּוטֹו. עמלק ּדוּיבֹוא הענין למּטה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָנׁשּתלׁשל

הּגֹוים, ׁשאר עם לּמלחמה ּבנֹוגע הּוא ְְְְִִִֵֵַַַָָָוכן

ׁשעל  מּובן, ּומּזה אּוּמֹות. הּׁשבעה הם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּכללּותם

ׁשהּוא  ּכפי  הענין ּבביאּור וההבנה ההסּברה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּפי

למלחמת  ּבנֹוגע ּגם יּובן האדם, ּבנפׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבעבֹודה

מלחמת  לבין ׁשּבינּה והחיּלּוק ּכפׁשּוטֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָעמלק

ּכדי  ּכנען ארץ ּכיּבּוׁש ּבעת אּוּמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּׁשבעה

העבֹודה  ׁשּכללּות וכיון יׂשראל. ארץ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעׂשֹותּה

יאמץ  מלאֹום ּדלאֹום ּבאֹופן הענין 23היא הּנה , ְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָ

ׁשהּוא  מּכמֹו יּובן זה, ּבּלעּוּמת ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶַַַּכפי

עׂשה  זה לעּוּמת זה את ׁשהרי ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָּבּקדּוּׁשה,

ּבּטֹוב,24האלקים  ּגם ּדּוגמתֹו ׁשּיׁש והיינּו, , ְְְֱִֵֶַַַָָֹ

אחד  ּכל ׁשל  האלקית נפׁש הּקדֹוׁשה, ְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּנפׁש

הענין  הענינים, ׁשני יׁשנם ּבּה ׁשּגם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמּיׂשראל,

ּכפי  ׁשּזהּו אּלא ּגֹוים, ּדראׁשית והענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָּדגֹוים,

ּבּקדּוּׁשה. ְֵֶַָׁשהם

ּבּנׁשמה eÏÏÎe˙ג) יׁש ּדהּנה, ּבזה, הענין ¿»ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

סּוגים. לׁשני ּכללית ְְֲִִִֵָָחלּוקה

ׁשּבּנׁשמה, ראׁש ׁשּנקראת הּבחינה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהאחד,

והּׁשני, ׁשּבּנׁשמה, הּמּקיף ּבחינת יֹותר, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּובעֹומק

מה  זה הרי ּובכללּות ׁשּבּנׁשמה. הּפנימי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבחינת

ּבּמדרׁש נפׁש25ּׁשאמרּו לּה, נקראּו ׁשמֹות חמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

הם  נׁשמה רּוח ּדנפׁש יחידה, חּיה נׁשמה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָרּוח

ּבחינת  הם ויחידה וחּיה ׁשּבּנׁשמה, ּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבחינת

הּקרֹוב, מּקיף היא ׁשחּיה אּלא ּדנׁשמה, ְִִִִֶֶַַַַָָָָָמּקיף

ּתחיּלה  לבאר ויׁש הרחֹוק. מּקיף היא ְְְִִִִִֵֵַָָָָָויחידה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰cÓ „‚k ‰cÓc22˜ÏÓÚ ‡B·iÂc ÔÈÚ‰ BLiL ÔÂÈkL , ¿ƒ»¿∆∆ƒ»∆≈»∆∆¿»ƒ¿»¿«»¬»≈

Ea¯˜a ¯L‡ ¯Ê ÏŒ‡Ï Ú‚Ba22, בני שבתוך הרע שהיצר כיוון ¿≈«¿≈»¬∆¿ƒ¿¿
ברוחניות, 'גוי' של מלחמה תורה, מדברי לרפיון וגרם מקום ותפס בא ישראל

BËeLÙk ˜ÏÓÚ ‡B·iÂc ÔÈÚ‰ ‰hÓÏ ÏLÏzL ‰fÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿»¿«»¬»≈ƒ¿
בגשמיות. גוי עם ‰e‡מלחמה ÔÎÂ¿≈

‰ÓÁÏnÏ Ú‚Ba ישראל שבני ¿≈««ƒ¿»»
‰ÌÈBb,נלחמו  ¯‡L ÌÚƒ¿»«ƒ

Ì˙eÏÏkL הגויים כל ‰Ìשל ∆¿»»≈
˙Bne‡ ‰Ú·M‰ בהם שכאמור «ƒ¿»

האומות. שבעים כל ∆fÓeƒ‰נכללים
‰¯aÒ‰‰ Èt ÏÚL ,Ô·eÓ»∆«ƒ««¿»»

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·a ‰·‰‰Â של ¿«¬»»¿≈»ƒ¿»
מלחמת  בין וההבדל עמלק, מלחמת

האומות  שבע עם והמלחמה עמלק

‰„B·Úa ‡e‰L ÈÙk הרוחנית ¿ƒ∆»¬»
Ú‚Ba Ìb Ô·eÈ ,Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»««¿≈«
,BËeLÙk ˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿∆∆¬»≈ƒ¿
ÔÈ·Ï dÈaL ˜elÈÁ‰Â¿«ƒ∆≈»¿≈
˙Úa ˙Bne‡ ‰Ú·M‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆«ƒ¿»¿≈

È„k ÔÚk ı¯‡ LeaÈk לחולל ƒ∆∆¿»«¿≈
שינוי, ‡¯ıבה d˙BNÚÏ«¬»∆∆

.Ï‡¯NÈƒ¿»≈
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎÂ עבודת ¿≈»∆¿»»¬»

בכלל  ÌB‡Ïcה' ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿
ıÓ‡È ÌB‡ÏÓ23, בתורה ככתוב ƒ¿∆¡»

רש"י, (וכפירוש ועשיו יעקב לגבי

שצד  היינו נופל"), זה קם "כשזה

היפך  של הצד כנגד לוחם הקדושה

‰ÔÈÚהקדושה, ‰p‰ של האמור ƒ≈»ƒ¿»
האומות  שבע ומלחמת עמלק מלחמת

,‰Ê ˙neÚla ‡e‰L ÈÙk בצד ¿ƒ∆«¿«∆
הקדושה, היפך  BÓkÓשל Ô·eÈ«ƒ¿

È¯‰L ,‰Me„wa ‡e‰L כלשון ∆«¿»∆¬≈
בקוהלת  neÚÏ˙הכתוב ‰Ê ˙‡∆∆¿«

ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ ‰Ê24, וסדר ∆»»»¡…ƒ
בקדושה  שיש מה שכל הוא הדברים

להיפך, וכן זה', ב'לעומת כנגדו יש

B˙Ó‚ec LiL ,eÈÈ‰Â בדוגמת ¿«¿∆≈¿»
זה' ב'לעומת שיש Bha·,מה Ìb««

ÌbL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ˙È˜Ï‡‰ LÙ ,‰LB„w‰ LÙpa«∆∆«¿»∆∆»¡…ƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈∆«
ÌÈB‚c ÔÈÚ‰ ,ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ da,האומות שבע עניין שהוא »∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ

ÌÈBb ˙ÈL‡¯c ÔÈÚ‰Â עמלק,שהוא של ÈÙkעניינו e‰fL ‡l‡ ¿»ƒ¿»¿≈ƒƒ∆»∆∆¿ƒ
‰Me„wa Ì‰L האומות שבע לענייננו, יובן בקדושה שהם כפי ומהדברים ∆≈«¿»

שהם  כפי העניינים את תחילה יבאר ולכן זה', ב'לעומת שהם כפי ועמלק

שממשיך. וכפי בקדושה,

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe הכללי‚) eÏÁ˜‰התוכן ‰ÓLpa LÈ ,‰p‰c ,‰Êa ¿»»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈«¿»»¬»
.ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙ÈÏÏk הסוגL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰ÈÁa‰ ,„Á‡‰ ¿»ƒƒ¿≈ƒ»∆»«¿ƒ»∆ƒ¿≈…

,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e ,‰ÓLpaL היא ה'ראש' ‰ÛÈwnבחינת ˙ÈÁa ∆«¿»»¿∆≈¿ƒ«««ƒ
‰ÓLpaL שלא 'מקיפים' כוחות ∆«¿»»

הגוף  באברי ופועלים מתלבשים

כוחות  הם אלא פנימית בהתלבשות

הרצון, כוח למשל כמו כלליים,

,ÈM‰Â הנפש מכוחות השני והסוג ¿«≈ƒ
ÓLpaL‰הוא  ÈÓÈt‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒƒ∆«¿»»

ופועלים  המתלבשים הנפש כוחות

למשל  כמו פנימית בהתלבשות בגוף

השכל. כללי eÏÏÎ·e˙כוח ובאופן ƒ¿»
לשני  הנפש ענייני של זו חלוקה

האמורים  Ó‰הסוגים ‰Ê È¯‰¬≈∆«
L¯„na e¯Ó‡M25‰MÓÁ ∆»¿«ƒ¿»¬ƒ»
dÏ e‡¯˜ ˙BÓL,שבאדם לנשמה ≈ƒ¿¿»

,‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL Áe¯ LÙ∆∆«¿»»«»¿ƒ»
˙ÈÁa Ì‰ ‰ÓL Áe¯ LÙc¿∆∆«¿»»≈¿ƒ«
‰iÁÂ ,‰ÓLpaL ÈÓÈt¿ƒƒ∆«¿»»¿«»
ÛÈwÓ ˙ÈÁa Ì‰ ‰„ÈÁÈÂƒƒ»≈¿ƒ««ƒ

‡l‡ ,‰ÓLc עצמם ויחידה שחיה ƒ¿»»∆»
בחינה  כל אלא סוג מאותו 'מקיף' אינם

אחר  'מקיף' ‰È‡היא ‰iÁL∆«»ƒ
‡È‰ ‰„ÈÁÈÂ ,·B¯w‰ ÛÈwÓ«ƒ«»ƒƒ»ƒ

˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ בקבלה כמבואר «ƒ»»
חלוקה  יש העליונים באורות וחסידות,

ונמשך  שיורד 'פנימי' אור בין כללית

והנבראים  העולמות בפנימיות ומתלבש

שלמעלה  עליון אור 'מקיף', ואור

ונבראים  בעולמות פנימית מהתלבשות

הוא  למטה, ומאיר נמשך כשהוא וגם

וה'מקיף' מלמעלה, 'מקיף' כמו נשאר

שהוא  הקרוב' 'מקיף לשניים נחלק

שייכות אמנם לו יש אבל 'מקיף'

האדם  בגדי (כמו ל'פנימי' מסוימת

החודר  המזון כמו 'פנימיים' שאינם

גופו  על 'מקיפים' אלא הגוף בתוך

אליו  קרובים הם אבל מבחוץ,

מהתלבשות  לגמרי (המושלל הרחוק' 'מקיף ויש מידתו) לפי ומותאמים

וכך  האדם), של למידותיו התאמה בלי האדם על שמקיף הבית (כמו פנימית

לגמרי  מושלל לא אבל 'מקיף' אכן שהוא הקרוב' 'מקיף יש הנפש בכוחות גם

לגמרי. פנימית מהתלבשות שלמעלה הרחוק' מקוף ויש פנימית מהתלבשות

‰lÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ שבו הסוגים שני על ה'מקיף' עניין ביאור ÔÈÚלפני ¿≈¿»≈¿ƒ»ƒ¿«
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l`xyiח xabe eci dyn mixi xy`k dide

(ּדאף  ּונׁשמה רּוח ּדנפׁש הּבחינֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָענין

ּגם  יׁשנֹו הרי מּׁשלׁשּתן, ּכלּול מהם אחד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

עצמֹו), ּבפני ׁשהּוא ּכפי מהם אחד ּכל ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָענינֹו

נׁשמה  ּדבחינת מהּביאּור .26החל ְְִִֵֵֵַַָָָ

הרי ÔÈÚ‰Âד) האלקית נפׁש ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

ואיּלּו הּׂשכל, ענין הּוא ְְִִִֵֶַַָָעיּקרּה

צרי אז, וגם מהּׂשכל, זה לאחר נֹולדים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמּדֹות

הּלב  על ׁשּליט הּמֹוח ּבחינת 27להיֹות ענין וזהּו . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַ

ּבּמֹוח  ׁשהיא ּבּספ 28נׁשמה, וענינּה הּוא , ירֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ההבנה  ענין הּוא האדם ּובכח ֹות הּבינה, ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹספירת

ּדּבּור  הּקדׁש ּבאּגרת המבֹואר ּפי ועל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוההּׂשגה.

ּומליצה  מׁשל להבין ׁשּבּנפׁש29הּמתחיל ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

(ּבעניני  לבּדֹו לה' הן הּמּדֹות ּכל ְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹהאלקית

האלקית  ּדנפׁש הּבינה ענין הרי ּבלבד), ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹקדּוּׁשה

וכיון  אלקּות. ּבעניני ּותפיסה והּׂשגה הבנה ְְְְְְֱֲִִֵֵַָָָָָָֹהּוא

ממּלא  לבחינת ּבכללּות נחלק האלקּות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשענין

והּבחינה  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת עלמין, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָּכל

ּכלא  קּמיּה ּדכּוּלא וסֹובב, מּממּלא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

אל 30חׁשיב  הּקל מן היא וההּׂשגה ההבנה הּנה , ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּדכח  ּבהענין להתּבֹונן ׁשּמתחיל והיינּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכבד,

העֹולם  את ממּלא ׁשהּקּב"ה אי ּבּנפעל, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפֹועל

הּגּוף  את ממּלאה ׁשהּנׁשמה אי31ּכׁשם ׁשּזהּו , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּוכמֹו ּפרטיו, לכל העֹולם את ּברא ְְְֶֶַָָָָָָָָָׁשהּקּב"ה

הוי' מעׂשי רּבּו מה מעׂשי32ׁשּנאמר ּגדלּו ּומה ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין 33הוי' והּׂשגה להבנה ּכ אחר ּבא ּומּזה . ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָ

עלמין, ּכל סֹובב הּוא ׁשהּקּב"ה אי יֹותר, ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָנעלה
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ועוד. ב. קנח, זח"ב ספ"ב. ע'26)דב"ר ח"ב שמות האמצעי אדמו"ר במאמרי זכור וד"ה עמלק גוים ראשית ד"ה גם ראה

(ספר  תרצ"ד ירים כאשר והי' ד"ה ואילך). קמג ע' תרס"ח המאמרים (ספר תרס"ח זכור ד"ה ואילך. תקמג ע' ואילך. תלה

ואילך). א רפח, ח"ב קונטרסים ועוד.27)המאמרים רע"א). (יז, פי"ב תניא א. רכד, כג,28)זח"ג משפטים ראב"ע ראה

א.29)כה. ב.30)קכג, יא, זח"א לב. ד, דניאל א.31)ע"פ י, ברכות וראה א. קג, תהלים כד.32)מדרש קד, תהלים

צב,33) ו.שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈÁa‰ LÏLהפנימיים הכוחות (Û‡cשל ‰ÓLe Áe¯ LÙc ¿»«¿ƒ¿∆∆«¿»»¿«

,ÔzLÏMÓ ÏeÏk Ì‰Ó „Á‡ ÏkL שבנפש רוח גם יש למשל, ובנפש, ∆»∆»≈∆»ƒ¿»¿»
שבנפש  ÈÙkונשמה Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL BÈÚ Ìb BLÈ È¯‰¬≈∆¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ‡e‰L העניין את לבאר מקום יש ולכן באחרים, כלול ולא ∆ƒ¿≈«¿
הבחינות  משלוש אחת כל הללו של

עצמה  e‡Èa‰Ó¯בפני ÏÁ‰ ,(»≈≈«≈
‰ÓL ˙ÈÁ·c26, שיוסבר כפי ƒ¿ƒ«¿»»

להלן.

LÙ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆∆
‡e‰ d¯wÈÚ È¯‰ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¬≈ƒ»»

,ÏÎO‰ ÔÈÚ בספר שמבואר וכמו ƒ¿««≈∆
הנפש  של משכנה שעיקר התניא

במוח  הוא ‰Bcn˙האלוקית elÈ‡Â¿ƒ«ƒ
האלוקית  מהנפש חלק אכן הם שגם

הרגש, והמידות, עיקרה ÌÈ„ÏB»ƒאינם
‰Ê ¯Á‡Ï שהוא העיקר לאחר ¿««∆
עצמו  ‡Ê,השכל Ì‚Â ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«»

וכבר  ונולדו נוצרו שהמידות לאחר וגם

רגש  ‰ÁBnיש ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««
·l‰ ÏÚ ËÈlL27 מוכיח זה וגם «ƒ««≈

ולכ  השכל הוא להשליט שהעיקר יש ן

הרגש. על השכל ÔÈÚאת e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‡È‰L ,‰ÓL ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»∆ƒ

ÁBna28˙B¯ÈÙqa dÈÚÂ , ««¿ƒ¿»»«¿ƒ
כוחות  עשר (שהרי באלוקות העליונות,

הספירות) מעשר נשתלשלו הנפש

˙BÁÎ·e ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰¿ƒ««ƒ»¿…
האדם  של ‰e‡הנפש Ì„‡‰ עניינה »»»

'נשמה', בחינת הבינה, ספירת של

ÏÚÂ .‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚƒ¿««¬»»¿««»»¿«
L„w‰ ˙¯b‡a ¯‡B·Ó‰ Ètƒ«¿»¿ƒ∆∆«…∆

התניא  ‰ÏÈÁ˙nשבספר ¯eacƒ««¿ƒ
במילים  ÏLÓהפותחת ÔÈ·‰Ï¿»ƒ»»

‰ˆÈÏÓe29˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ¿ƒ»∆«∆∆»¡…ƒ
˙Bcn‰ Ïk וכל הרגשות כל »«ƒ

הנפש  של ≈‰Ôהאלוקית התחושות
LÙc ‰Èa‰ ÔÈÚ È¯‰ ,(„·Ïa ‰Me„˜ ÈÈÚa) Bc·Ï '‰Ï«¿«¿ƒ¿¿≈¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿««ƒ»¿∆∆

‰ÒÈÙ˙e ‰‚O‰Â ‰·‰ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ שכלית ÈÈÚaקליטה »¡…ƒ¬»»¿«»»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
˙eÏÏÎa ˜ÏÁ ˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ .˙e˜Ï‡ עניינים לשלושה ¡…¿≈»∆ƒ¿«»¡…∆¿»ƒ¿»

ÔÈÓÏÚ,כלליים  Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ

‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc ,··BÒÂ ‡lÓnÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰Â¿«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿«≈¿≈¿»«≈¿»
·ÈLÁ30, המתלבש האלוקי האור הוא עלמין' כל 'ממלא בחסידות, כמבואר ¬ƒ

לפי  נברא וכל עולם כל להחיות כדי פנימית בהתלבשות ובנבראים בעולמות

לפי  אבר בכל הגוף, באברי המתלבשת הגוף את ש'ממלאה' הנפש כמו ערכו,

האור  הוא עלמין' כל ו'סובב ערכו,

פנימית  בהתלבשות שלמעלה האלוקי

כל  על ו'מקיף' 'סובב' והוא בעולמות,

העולמות  בכל ומאיר בשווה העולמות

שהרי  שווה, במידה הנבראים ובכל

לפי  עולם ולכל נברא לכל מותאם איננו

ומהות  היא עניינו השלישית והבחינה ו,

לגמרי  מהעולמות שלמעלה בחינה

שלפניו, חשיב', כלא קמיה 'דכולא

הכול  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא לפני

כלל, קיים אינו כאילו כ'לא', נחשב

מ'ממלא' למעלה היא זו ובחינה

וכיוון  מ'סובב', למעלה ואפילו

האלוקית  הנפש של וההשגה שההבנה

בכל  להיות צריכה אלוקות בענייני

האמורות, הבחינות ≈p‰ƒ‰שלוש
Ïw‰ ÔÓ ‡È‰ ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰«¬»»¿««»»ƒƒ««
ÏÈÁ˙nL ,eÈÈ‰Â ,„·k‰ Ï‡∆«»≈¿«¿∆«¿ƒ

באמצעות  הנפש האדם כוחות

שלו ÔÈÚ‰aהאלוקית ÔBa˙‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÏÚBt‰ ÁÎcהבוראÏÚÙpa ¿…««≈«ƒ¿»

lÓÓ‡בבריאה  ‰"aw‰L CÈ‡ ,≈∆«»»¿«≈
ÌÏBÚ‰ האור ‡˙ באמצעות ∆»»

עלמין' כל באופן ÌLkה'ממלא ¿≈
לזה lÓÓ‡‰דומה ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿«¿»

Ûeb‰ ˙‡31CÈ‡ e‰fL , ∆«∆∆≈
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡¯a ‰"aw‰L∆«»»»»∆»»

,ÂÈË¯t ÏÎÏ יש ופרט פרט ולכל ¿»¿»»
לו  ומותאמת מיוחדת ¿BÓÎeחיות

¯Ó‡pL בתהיליםea¯ ‰Ó ∆∆¡«»«
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ32eÏ„b ‰Óe «¬∆¬»»«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ33 ההתבוננות וזו «¬∆¬»»

עלמין'. כל ב'ממלא והשגה וההבנה

‰fÓe'עלמין כל ב'ממלא ההבנה O‰Â‚‰מתוך ‰·‰Ï Ck ¯Á‡ ‡a ƒ∆»««»«¬»»¿«»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ‡e‰ ‰"aw‰L CÈ‡ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚa¿ƒ¿»«¬∆≈≈∆«»»≈»»¿ƒ

לעיל  ולא eÈÈ‰Âכאמור 'סובב' בדרך מאיר זה נעלה שאור לכך הסיבה ¿«¿
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ט l"yz'd ,mixet

להכיל  ׁשּיּוכל ּבער אינֹו ׁשהעֹולם לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָוהיינּו

רז"ל  ּוכמאמר זֹו, עֹולם 34ּבחינה ׁשל מקֹומֹו הּוא ְְְֲִֶַַַַָָ

ּדכּוּלא  להּבחינה ּבא ּומּזה מקֹומֹו. העֹולם ְְְְְִִֵֶַָָָָָואין

ּכל  ממ ּלא מּבחינת ׁשּלמעלה חׁשיב, ּכלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָקּמיּה

הם  אּלה ענינים וכל עלמין. ּכל וסֹובב ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָעלמין

ׁשּלכן  והסּברה, והבנה הּׂשגה ׁשל ּבאֹופן ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאצלֹו

מסּבירֹות  ּפנים ּבׁשם הּבינה .35נקראת ְְְִִִִֵֵַַָָ

¯ÈÚ‰Ïe ה ׁשלם ׁשּבינה ּפרצּוף ּכאן 36יא אבל , ¿»ƒְֲִִֵֶַָָָָ

והּׂשגה. הבנה ענינּה ׁשּבינה ְְְֲִִֶַָָָָָָָָמבֹואר

ּבּמאמר  מבאר זה ּכּמה 37ועל אמנם יׁש ׁשּבבינה , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

לכאֹורה  למעלה ׁשהם ענינים ואדרּבה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָענינים,

עצם  ׁשהרי ההסּברה), (ענין מסּבירֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּפנים

את  ׁשּמסּבירים ּפירּוׁשֹו הּׂשכל הסּברת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָענין

(ׁשּזהּו להּׂשכל מחּוץ ׁשהם ענינים ידי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּׂשכל

לבֹוא  וצרי יכֹול ּומּזה ההסּברה), ענין ְְְִִִֶַַַָָָָָָּכל

הּׂשכל, לתמצית לבֹוא ּכ ואחר עצמֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלהּׂשכל

הּתמצית  לנקּוּדת אּלּו38ועד ענינים והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

לכאֹורה  הם הּתמצית ) לנקּוּדת עד עצמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ(הּׂשכל

ענינים  ידי על ׁשאינם ּכיון הּבינה, ענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעצם

על  אף אבל ההסּברה. ענין ּכמֹו להּׂשכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמחּוץ

ענין  עם הּקׁשּור ּבׁשם הּבינה נקראת כן, ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָּפי

מּוכח  ּומּזה  ּדוקא, מסּביר ֹות) (ּפנים ְְְִִִֶַַַַָָָָָההסּברה

ּבׁשם  ּׁשּנקרא מה (ׁשּזהּו הּבינה ענין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעיּקר

הבנה  עם הּקׁשּורה  ההסּברה, ענין הּוא ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָנׁשמה),

החכמה, ּבענין ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו ּותפיסה. ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָוהּׂשגה

מאירֹות  ּפנים יֹום 35ׁשּנקראת ׁשּנקרא ׁשאֹור ,39 ְְְִִִִֵֶֶֶָָ

הּגיּלּוי  ענין ענין 40הּוא ּגם ׁשּיׁשנֹו ּפי על אף , ְְְִִִִֶֶַַַַַַ

(למעלה  מּגיּלּוי למעלה ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהחכמה

אֹור  ׁשל ּבאֹופן ׁשּבאה ּכפי החכמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמדריגת

ואיּלּו ּכלי, עם קׁשּור  ּגיּלּוי ּכל ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֶָָוגיּלּוי),
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שם. שליט"א אדמו"ר ה.39)כ"ק א, ובכ"מ.40)בראשית ג. סז, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  פנימית בהתלבשות בעולמות C¯Úaמאיר BÈ‡ ÌÏBÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»≈¿≈∆

BÊ ‰ÈÁa ÏÈÎ‰Ï ÏÎeiL יוכל לא בפנימיות, בו תאיר זו בחינה ואם ∆«¿»ƒ¿ƒ»
להתקיים, המוגבל ¯Ï"Êהעולם ¯Ó‡ÓÎe34‡e‰ הקדושֿברוךֿהוא ¿«¬«««

BÓB˜Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡Â ÌÏBÚ ÏL BÓB˜Ó הקדושֿברוךֿהוא כלומר, ¿∆»¿≈»»¿
העולם  אבל העולם את להכיל יכול

האור  את להכיל יכול אינו (המוגבל)

גבול). (הבלי מההבנה fÓe‰האלוקי ƒ∆
ב'סובב' כך ואחר ב'ממלא' וההשגה

‡a השלישי בעניין והשגה להתבוננות »
˜dÈnהנזכר  ‡leÎc ‰ÈÁa‰Ï¿«¿ƒ»¿»«≈

‰ÏÚÓlL ,·ÈLÁ ‡Ïk¿»¬ƒ∆¿«¿»
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ÌÈÈÚ ÏÎÂ .ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ¿≈»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

BÏˆ‡ Ì‰ ‰l‡ האדם אצל ≈∆≈∆¿
כוחות  ידי על ה' בגדולת המתבונן

האלוקית  ‰O‚‰נפשו ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«»»
ÔÎlL ,‰¯aÒ‰Â ‰·‰Â שם על «¬»»¿«¿»»∆»≈

וההסברה ‰Èa‰ההבנה ˙‡¯˜ƒ¿≈«ƒ»
'נשמה') בחינת כאמור ≈¿ÌLa(שהיא

˙B¯ÈaÒÓ ÌÈt35 שיוסבר וכפי »ƒ«¿ƒ
להלן. עוד

Ûeˆ¯t ‡È‰ ‰ÈaL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆ƒ»ƒ«¿
ÌÏL36, שמורכבת ודמות 'ציור' »≈

בזו  זו הכלולות הספירות עשר מכל

אין  לכאורה כן ואם אחד, עניין רק ולא

ההבנה  עניין את כך כל להדגיש מקום

בינה, של מקום ‡·Ïוההשגה מכל ¬»
dÈÚ ‰ÈaL ¯‡B·Ó Ô‡k»¿»∆ƒ»ƒ¿»»

‰‚O‰Â ‰·‰ התכונה שזו ¬»»¿«»»
הבינה. כוח של המרכזית

¯Ó‡na ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ37, ¿«∆¿»≈««¬»
משה  ירים כאשר והיה המתחיל דיבור

תר"פ  בשנת הרש"ב אדמו"ר שאמר

מאמר  לאמירת הסמוכים בימים (ונדפס

תש"ל) בשנת הרבי ידי על זה

‰nk ÌÓ‡ LÈ ‰È·aL∆¿ƒ»≈»¿»«»
ÌÈÈÚ ההבנה עניין מלבד ƒ¿»ƒ

בלבד a¯„‡Â‰,וההסברה, זו לא ¿«¿«»
שהם  אלא נוספים עניינים יש שבבינה

‰¯B‡ÎÏ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿»
ÔÈÚ) ˙B¯ÈaÒÓ ÌÈtÓƒ»ƒ«¿ƒƒ¿«

BLe¯Èt ÏÎO‰ ˙¯aÒ‰ ÔÈÚ ÌˆÚ È¯‰L ,(‰¯aÒ‰‰««¿»»∆¬≈∆∆ƒ¿««¿»««≈∆≈

ÏÎO‰Ï ıeÁÓ Ì‰L ÌÈÈÚ È„È ÏÚ ÏÎO‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈaÒnL∆«¿ƒƒ∆«≈∆«¿≈ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«≈∆
Ïk e‰fL) מהות,‰¯aÒ‰‰ ÔÈÚ עצמו לשכל שמחוץ בדברים שימוש ∆∆»ƒ¿«««¿»»
להסבירו  ההשכלה)),כדי השכלי, (הרעיון השכל בין להבחין יש כלומר,

כמו  חיצוניים ואמצעים דברים באמצעות שהיא השכל הסברת ובין עצמו

אחרים  המחשה אמצעי או משל

‰fÓe לשכל שמחוץ מהדברים ƒ∆
השכל  את CÈ¯ˆÂהמסבירים ÏBÎÈ»¿»ƒ

המתבונן  ÏÎO‰Ïהאדם ‡B·Ï»¿«≈∆
‡B·Ï Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚ«¿¿««»»

ÏÎO‰ ˙ÈˆÓ˙Ï החלק שהיא ¿«¿ƒ«≈∆
הרעיון, של והעיקרי »¿ÚÂ„המרכזי

˙ÈˆÓz‰ ˙ce˜Ï38 העומק שהיא ƒ¿«««¿ƒ
עצמה, התמצית של ≈¬»È¯‰Âוהפנימיות

„Ú BÓˆÚ ÏÎO‰) el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«≈∆«¿«
Ì‰ (˙ÈˆÓz‰ ˙ce˜Ïƒ¿«««¿ƒ≈
,‰Èa‰ ÔÈÚ ÌˆÚ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»∆∆ƒ¿««ƒ»
ÌÈÈÚ È„È ÏÚ ÌÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈»«¿≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ BÓk ÏÎO‰Ï ıeÁnL∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿«

‰¯aÒ‰‰ באמצעות כאמור שהוא ««¿»»
עצמו. לשכל שמחוץ «¬‡·Ïדברים

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ שההסברה למרות ««ƒ≈
עצמו  לשכל ביחס חיצוני עניין היא

¯eLw‰ ÌLa ‰Èa‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«ƒ»¿≈«»
) ‰¯aÒ‰‰ ÔÈÚ ÌÚ השם והוא ƒƒ¿«««¿»»

‰fÓe ,‡˜Âc (˙B¯ÈaÒÓ ÌÈt»ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆
‰Èa‰ ÔÈÚ ¯wÈÚL ÁÎeÓ»∆ƒ«ƒ¿««ƒ»
ÌLa ‡¯˜pM ‰Ó e‰fL)∆∆«∆ƒ¿»¿≈

‡e‰ ,(‰ÓL דווקאÔÈÚ ¿»»ƒ¿«
‰·‰ ÌÚ ‰¯eLw‰ ,‰¯aÒ‰‰««¿»»«¿»ƒ¬»»

.‰ÒÈÙ˙e ‰‚O‰Â¿«»»¿ƒ»
ÔÈÚa Ìb ‡e‰L BÓÎe¿∆«¿ƒ¿«

‰ÓÎÁ‰ השלב (והוא השכל שבכוח «»¿»
מבינה) יותר והנעלה לבינה הקודם

˙B¯È‡Ó ÌÈt ˙‡¯˜pL35, ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÌBÈ ‡¯˜pL ¯B‡L39 ככתוב ∆∆ƒ¿»

אלוקים  'ויקרא הבריאה מעשה אודות

יום' 'יום'‰e‡לאור »¿ÔÈÚƒהמושג
ÈelÈb‰40BLiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆∆¿

ÔÈÚ Ìb‡e‰L ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ «ƒ¿««»¿»¿ƒ∆
) ÈelÈbÓ ‰ÏÚÓÏ עצמה בחכמה ¿«¿»ƒƒ

שהיא  דרגה È¯„nÓ‚˙יש ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿≈«
Ïk È¯‰L ,(ÈelÈ‚Â ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a ‰‡aL ÈÙk ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ∆»»¿∆∆¿ƒ∆¬≈»
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l`xyiי xabe eci dyn mixi xy`k dide

ּכלי  ּבלי אֹור הּוא ענינּה עצמּה מּצד .41חכמה ְְְְְִִִִַַָָָָָ

החכמה  נקראת ׁשּבּספירֹות ּבזה, הענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּוכללּות

ּפנים  ּבׁשם נקראת והּבינה מאירֹות, ּפנים ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשם

אֹור  ּכמֹו היא הּבינה ּבער חכמה ּכי, ְְְְִִִִֵֶַַָָָמסּבירֹות ,

מא  ּפנים החכמה נקראת ולכן ּכלי, על ּבלי ירֹות, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

ּפנים  נקראת ּבינה ּכן ּׁשאין מה האֹור, ענין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשם

ענין  ידי על ההסּברה ענין ׁשם על ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָמסּבירֹות,

מחּוץ  ׁשהּוא הּכלי ּבדּוגמת מּמּנה, ְְְִִִִֶֶֶַַָׁשּמחּוץ

ְָלהאֹור.

היא ÔÈÚÂה) נׁשמה (ׁשהרי ּבּלב הּוא הרּוח ¿ƒ¿«ְֲִֵֵֶַַָָָ

ּבּלב) הּוא ורּוח ׁשּגם 28ּבּמֹוח, ׁשאף , ְֵֶֶַַַַַַ

עיּקרֹו הרי ג'), סעיף (ּכּנ"ל מּכּוּלם ּכלּול ֲִִִֵַַָָָָהּוא

לא  יׁש ׁשּבּלב ׁשּבמּדֹות ואף הּמּדֹות. ענין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹהּוא

אּלא  אינֹו הּמֹוחין ענין ׁשּכל טבעּיֹות, מּדֹות ְְִִִִִֵֶֶַַַָָרק

ׁשּנֹולדּו42לגּלֹותן  יֹותר, נעלֹות מּדֹות ּגם אּלא , ְְֲִֵֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהם הּמּדֹות לפנימּיּות ועד הּמֹוחין, ְְְִִִִִִֵֶַַַמן

הּמֹוחין  לעיל 43ּפנימּיּות ּׁשּנתּבאר מה ּדר (ועל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּפנים  מאׁשר יֹותר נעלה ענין יׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבּבינה

נקרא  הרּוח ענין עיּקר  מקֹום, מּכל ְְְִִִִִַַַַָָָָמסּבירֹות),

הּוא  ׁשּבֹו הּלב ענין ׁשּזהּו ׁשּבּלב, הּמּדֹות ׁשם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַעל

ׁשּיׁש אמת הן ּדהּנה, ּבזה, והענין הּמּדֹות. ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשּכן

ידי  על הּמֹוחין מן לבֹוא ׁשּצריכים ְְִִִִִֵֶַַָמּדֹות

הּלב  ענין עיּקר מקֹום, מּכל והּׂשגה, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהתּבֹוננּות

רק  הם והּמֹוחין ּבעצמם, הם ׁשהּמּדֹות ּכפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּוא

הּמּדֹות  ּכאׁשר ׁשאפיּלּו ועד להם. ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָטפלים

ההתּבֹוננּות  ידי על ונֹולדים הּמֹוחין, מן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנמׁשכים

עצמֹו, ּבפני ענין נעׂשים זה לאחר הּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָוהּׂשגה,

מאׁשר  יֹותר ּגדֹול ּבתֹוקף להיֹות ׁשּיכֹולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָועד

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבארּוּכה (ּכמבֹואר ).44הּמֹוחין ְְְֲִַַַַָָָ
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(41.77ֿ78 בהערות שצויינו מקומות וראה שסו. ע' תרע"ח המאמרים ספר כ 42)ראה ע' תרס"ה המאמרים ספר ראה

קעד.43)ואילך. ע' תרס"ו המשך מג. ע' שם ואילך.44)ראה תקיב ע' ח"א תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏk ÌÚ ¯eL˜ ÈelÈb,אותו וקולט הגילוי את ÓÎÁ‰שמכיל elÈ‡Â ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»

ÈÏk ÈÏa ¯B‡ ‡e‰ dÈÚ dÓˆÚ „vÓ41 שהיא כפי החכמה כן, ואם ƒ««¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
'פנים  נקראת החכמה ומכלֿמקום החכמה, מעלת עיקר איננה וגילוי אור

'פנים  נקראת שבינה כשם והגילוי האור שם על לה שניתן שם שהוא מאירות'

הוא  ההסבר שעניין למרות מסבירות'

הבינה. של ומעלתה עניינה עיקר לא

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆
˙B¯ÈÙqaL למעלה העליונות, ∆«¿ƒ

כפי  הדברים נשתלשלו (ומזה באלוקות

הנפש) בכוחות ≈¿ƒ˜¯‡˙שהם
,˙B¯È‡Ó ÌÈt ÌLa ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈt ÌLa ˙‡¯˜ ‰Èa‰Â¿«ƒ»ƒ¿≈¿≈»ƒ
C¯Úa ‰ÓÎÁ ,Èk ,˙B¯ÈaÒÓ«¿ƒƒ»¿»¿≈∆

אל  ‡B¯ביחס BÓk ‡È‰ ‰Èa‰«ƒ»ƒ¿
ÈÏk ÈÏa של הארה היא חכמה כי ¿ƒ¿ƒ

לפרטים  ההסתעפות לפני העניין נקודת

אפשר  אי כשלעצמה החכמה את ואכן

ולהכיל, ˜¯‡˙לקלוט ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈
ÏÚ ,˙B¯È‡Ó ÌÈt ‰ÓÎÁ‰«»¿»»ƒ¿ƒ«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,¯B‡‰ ÔÈÚ ÌL≈ƒ¿«»«∆≈≈
,˙B¯ÈaÒÓ ÌÈt ˙‡¯˜ ‰Èaƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒ
È„È ÏÚ ‰¯aÒ‰‰ ÔÈÚ ÌL ÏÚ«≈ƒ¿«««¿»»«¿≈
˙Ó‚e„a ,‰pnÓ ıeÁnL ÔÈÚƒ¿»∆ƒƒ∆»¿¿«
¯B‡‰Ï ıeÁÓ ‡e‰L ÈÏk‰«¿ƒ∆ƒ¿»
את  ולהכיל לקלוט כאמצעי ומשמש

האור.

הדרגות  מבין הנשמה עניין אופן, ובכל

הכוחות  שהם נשמה רוח נפש

הבינה. עניין הוא הנפש של הפנימיים

Áe¯‰ ÔÈÚÂ הבחינות ‰) שבשלוש ¿ƒ¿«»«
נשמה  רוח נפש la·האמורות ‡e‰«≈

,ÁBna ‡È‰ ‰ÓL È¯‰L)∆¬≈¿»»ƒ««
(·la ‡e‰ Áe¯Â28ÌbL Û‡L , ¿««≈∆«∆«

הרוח  ÌlekÓעניין ÏeÏk ‡e‰»ƒ»
'‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) עניין שכל ««»ƒ

כלול  נשמה רוח נפש מהשלושה,

עניינו  את לו יש זאת עם אבל מכולם

לו  B¯wÈÚהמיוחד È¯‰ עניין ), של ¬≈ƒ»
Û‡Âהרוח  .˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«

˜¯ ‡Ï LÈ ·laL ˙BcÓaL∆¿ƒ∆«≈≈…«
˙BiÚ·Ë ˙BcÓ,שבלב מידות אכן ‡BÈשהן ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ÏkL ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿««ƒ≈
Ô˙Bl‚Ï ‡l‡42 מידות הן אבל הגילוי, אל מההעלם לצאת אותן ולעורר ∆»¿«»

מטבעו, בלב יש‡l‡שקיימות שבלב BÈ˙¯,במידות ˙BÏÚ ˙BcÓ Ìb ∆»«ƒ«¬≈

e„ÏBpLונוצרוBÓk Ì‰L ˙Bcn‰ ˙eiÓÈÙÏ „ÚÂ ,ÔÈÁBn‰ ÔÓ ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒ∆≈¿
ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt43 ונולדו שנוצרו מידות שיש בחסידות כמבואר ¿ƒƒ«ƒ

השכל, חיצוניות רק שזו וכיוון השכלית ההתבוננות של והמסקנה מהסיכום

מהעומק  תוצאה שהן מידות ויש לזה בהתאם היא במידות ההתפעלות גם

כזה  ובאופן השכל של והפנימיות

עצ  במידות ומאיר המוחין מורגש ם

הדבר  לעצם שמחוץ התפעלות זו ואין

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯c ÏÚÂ)¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ LÈ ‰ÈaaL∆«ƒ»≈ƒ¿»«¬∆≈

˙B¯ÈaÒÓ ÌÈt ¯L‡Ó מכל אבל ≈¬∆»ƒ«¿ƒ
זה  בשם דווקא נקראת הבינה ),מקום

,ÌB˜Ó ÏkÓ יש שבמידות למרות ƒ»»
נעלים  ויותר פנימיים יותר עניינים

שבלב  מידות של הגלוי »wÈÚƒ¯מהרגש
ÌL ÏÚ ‡¯˜ Áe¯‰ ÔÈÚƒ¿«»«ƒ¿»«≈
ÔÈÚ e‰fL ,·laL ˙Bcn‰«ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«
,˙Bcn‰ ÔkLÓ ‡e‰ BaL ·l‰«≈∆ƒ¿««ƒ
הדבר. טעם את ומבאר שממשיך כפי

˙Ó‡ Ô‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈¡∆
‡B·Ï ÌÈÎÈ¯vL ˙BcÓ LiL∆≈ƒ∆¿ƒƒ»
˙eBa˙‰ È„È ÏÚ ÔÈÁBn‰ ÔÓƒ«ƒ«¿≈ƒ¿¿

‰‚O‰Â שתחילתו הזה התהליך וללא ¿«»»
אכן  הללו המידות במוח, בהתבוננות

יתהוו, wÈÚ¯לא ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ«
‡e‰ ·l‰ ÔÈÚ שהלב מה לא ƒ¿««≈

אלא  מהמוח Bcn‰L˙מקבל ÈÙk¿ƒ∆«ƒ
˜¯ Ì‰ ÔÈÁBn‰Â ,ÌÓˆÚa Ì‰≈¿«¿»¿«ƒ≈«

Ì‰Ï ÌÈÏÙË והחשיבות והמקום ¿≈ƒ»∆
שהן  כפי המידות לגבי המוחין של

כטפל  היא הלב, טבע מצד עצמם, מצד

לעיקר. מודגשת ÚÂ„ביחס כך כדי ¿«
'רוח') דרגת הלב, של זו (בבחינה

עצמן  המידות של החשיבות

elÈÙ‡L מידות על מדובר כשלא ∆¬ƒ
אלא  הלב טבע ‰Bcn˙מצד ¯L‡k«¬∆«ƒ

ÌÈ„ÏBÂ ,ÔÈÁBn‰ ÔÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒ
היא  התהוותן È„Èוכל ÏÚ«¿≈

‰p‰ ,‰‚O‰Â ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿«»»ƒ≈
‰Ê ¯Á‡Ï כבר שהמידות לאחר ¿««∆

ונולדו  אלו ÌÈNÚנמשכו מידות «¬ƒ
מההתבוננות  ÌÈÏBÎiLשנולדו „ÚÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ הללו המידות ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿«∆¿ƒ

ÔÈÁBn‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÏB„b Û˜B˙a ˙BÈ‰Ï'ה'מוליד המקור שהם ƒ¿¿∆»≈≈¬∆«ƒ
המידות  BÓB˜Ó˙את ‰nÎa ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)44( יותר מדגיש וזה «¿»«¬»¿«»¿
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יי l"yz'd ,mixet

לפעמים  ּכמבֹואר זאת, ּבנֹוגע 45ועֹוד ׁשאפיּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹ

ׁשּכל  לֹומר אפׁשר אי הּמֹוחין מן ׁשּנֹולדּו ְְִִִִֶֶֶַַַָָלּמּדֹות

מּמּדֹות  (אפיּלּו הּמֹוחין מן אּלא אינּה ְֲִִִִִִֵֶַָָָמציאּותן

ּכן, ּדאם ּבמֹוחין), הם ׁשהּמּדֹות ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַׁשּבּׂשכל,

מהּמֹוחין  היפ מציאּותן ׁשּתהיה יּתכן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאי

לּזּולת, הם ּומּדֹות  לעצמֹו הם מֹוחין ְְֲִִֵֵֵֶַַַ(ׁשהרי

הם  ּומּדֹות ּדוקא, ּובׁשקט ּבנֹועם הם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָוהּמֹוחין

הענין  א (ׁשטּורעם)). ּובסערה ּברעׁש ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּדוקא

מציאּות  נעׂשים ׁשהּמּדֹות לכ ׁשהּסיּבה ְְֲִִִִֶֶַַַָָהּוא,

ּפי  על אף ׁשּבּלב, רּוח עם הּקׁשּורה עצמּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּבפני

ּבאֹופן  זה ׁשאין לפי היא, הּמֹוחין, מן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּנֹולדים

ּכי, לגמרי, חדׁש ענין לפעֹול צריכים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָׁשהּמֹוחין

הּנׁשמה  ּבחלק הּמּוכן מן ּכבר יׁשנֹו הּמּדֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָענין

והסּתר, ּבהעלם ׁשהם אּלא רּוח, ּבׁשם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנקרא

ׁשהם  ּכפי  צּורתם ּבׁשלימּות הם הרי ׁשם ּגם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

ׁשּבּמֹוח), הּנׁשמה מּצד (ולא ׁשּבּלב הרּוח ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמּצד

הּמֹוחין  מן ׁשּנֹולדים הּמּדֹות ּגם הּנה ְִִִִִֵֵֶַַַָָולכן

הּמֹוחין. טבע היפ ׁשהּוא ּבאֹופן לבֹוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָיכֹולים

ענין  ׁשהּוא ׁשּבּלב, הרּוח ענין ּכללּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָוזהּו

ִַהּמּדֹות.

ּבּכבד ÔÈÚÂו) הּוא ענין 28הּנפׁש ׁשהּוא , ¿ƒ¿«ְִֵֶֶֶַַַָ

הענין, עיּקר (ׁשּזהּו ּבפֹועל ְְֲִִֶֶֶַַַַָָהּמעׂשה

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכׁשם נֹוספים, ענינים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאף

מרע  ּדסּור ּבאֹופן להתנהג ורּוח), לנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּבנֹוגע

טֹוב  ּבאֹופן 46ועׂשה להיֹות אפׁשר ׁשאי ועד , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ

ולׁשלֹול  עׂשה מצוֹות רמ"ח לקּיים מּלבד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָאחר

רצֹון  ּכפי תעׂשה, לא מצוֹות מּׁשס"ה ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹולברֹוח

ּכמבֹואר  ויראה, אהבה ּכן ּגם ּבזה ויׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּבֹורא.
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קפב.45) ע' תרנ"ה המאמרים ספר כז.46)ראה לז, טו. לד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אפילו  או שהגילוי ואף אחרות בחינות גם כולל שהוא אף המידות, שעניין

המידות  של העיקרי עניינם הכול אחרי מהמוחין, הוא המידות של ההתהוות

הרוח. עניין עצמו, בפני עניין הוא

,˙‡Ê „BÚÂ,שבלב כמידות עצמו, המידות עניין תוכן על נוספת הדגשה ויש ¿…
ÌÈÓÚÙÏ ¯‡B·Ók45elÈÙ‡L «¿»ƒ¿»ƒ∆¬ƒ

ÔÓ e„ÏBpL ˙BcnÏ Ú‚Ba¿≈««ƒ∆¿ƒ
ÔÈÁBn‰ היו לא המוחין ולולי «ƒ

כלל  ÓBÏ¯מתעוררות ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»«
ÔÓ ‡l‡ dÈ‡ Ô˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»≈»∆»ƒ

ÔÈÁBn‰ שמציאותן לומר שייך (ולא «ƒ
לגבי  רק לא המוחין, מן רק היא

שונה  דבר הן שבמהותן עצמן המוחין

לייחס  שאין מובן ולכן ממידות ורחוק

אפשר  שאי נכון הדבר אלא מידות  לו

מן  רק היא המידות מציאות שכל לומר

ÏÎOaL,המוחין  ˙BcnÓ elÈÙ‡¬ƒƒƒ∆«≈∆
ÔÈÁBÓa Ì‰ ˙Bcn‰L ÈÙk שעל ¿ƒ∆«ƒ≈¿ƒ

שבשכל, מידות שבמוחין, זו בחינה

המידות  את לייחס ראוי יותר לכאורה

הוא  מציאותן שכל ולומר לכל

Ôk,מהמוחין), Ì‡c כל אם כי ¿ƒ≈
מהשכל  אכן היא המידות מציאות

Ô˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»
והגדרים  שהמהות מציאות המידות של

היא  ÔÈÁBn‰Óשלה CÙÈ‰≈∆≈«ƒ
È¯‰L) יש למידות מוחין בין ∆¬≈

מהותיים  ‰Ìהבדלים ÔÈÁBÓƒ≈
BÓˆÚÏ עלולה הזולת ומציאות ¿«¿

ריכוז  ולמנוע ‰Ìלהפריע ˙BcÓeƒ≈
˙ÏefÏ החסד מידת למשל כמו ««

רק  מקום לה שיש והנתינה וההשפעה

הזולת, בין Âלגבי מהותי הבדל ¿עוד
למידות, ‰Ìמוחין ÔÈÁBn‰«ƒ≈

Ë˜L·e ÌÚBa הדעת וביישוב ¿«¿∆∆
‡˜Âc Ì‰ ˙BcÓe ,‡˜Âc«¿»ƒ≈«¿»
(ÌÚ¯eËL) ‰¯ÚÒ·e LÚ¯a¿««ƒ¿»»¿∆

והתרגשות  התפעלות ).מתוך
הוא  המידות עניין כללות אופן, ובכל

למרות  בלב, הקשור עניין בעיקר

המידות, והתהוות ללידת אפילו או להתגלות המוחין של והשייכות הקשר

והרי  מהמוחין, לגמרי אחרת מהות הן שהמידות ייתכן איך לבאר נותר ורק

המידות. ובהתהוות בגילוי חשוב תפקיד יש למוחין סוף סוף

˙e‡ÈˆÓ ÌÈNÚ ˙Bcn‰L CÎÏ ‰aÈq‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«ƒ»¿»∆«ƒ«¬ƒ¿ƒ
dÓˆÚ ÈÙa המוחין ממציאות laL·,נפרדת Áe¯ ÌÚ ‰¯eLw‰ ƒ¿≈«¿»«¿»ƒ«∆«≈

ÌÈ„ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ היא המידות ÈÙÏהתהוות ,‡È‰ ,ÔÈÁBn‰ ÔÓ ««ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L מהמוחין המידות ˆ¯ÌÈÎÈהתהוות ÔÈÁBn‰L ÔÙB‡a ∆≈∆¿∆∆«ƒ¿ƒƒ

È¯Ó‚Ï L„Á ÔÈÚ ÏBÚÙÏ,כלל קיים היה לא לכן ÔÈÚשקודם ,Èk ƒ¿ƒ¿»»»¿«¿≈ƒƒ¿«
ÔÎen‰ ÔÓ ¯·k BLÈ ˙Bcn‰ וקיים נמצא ‰ÓLp‰וכבר ˜ÏÁa «ƒ∆¿¿»ƒ«»¿≈∆«¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,Áe¯ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈«∆»∆≈
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a יש (ולמוחין ¿∆¿≈¿∆¿≈

אל  ההעלם מן המידות בהבאת תפקיד

ÌLהגילוי), Ìb Ï·‡ בהיותם עוד ¬»«»
הגילוי  קודם ‰Ìבהעלם, È¯‰¬≈≈

Ì‰L ÈÙk Ì˙¯eˆ ˙eÓÈÏLaƒ¿≈»»¿ƒ∆≈
„vÓ ‡ÏÂ) ·laL Áe¯‰ „vÓƒ«»«∆«≈¿…ƒ«
‰p‰ ÔÎÏÂ ,(ÁBnaL ‰ÓLp‰«¿»»∆««¿»≈ƒ≈
ÔÓ ÌÈ„ÏBpL ˙Bcn‰ Ìb««ƒ∆»ƒƒ
ÔÙB‡a ‡B·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈÁBn‰«ƒ¿ƒ»¿∆
ÔÈÁBn‰ Ú·Ë CÙÈ‰ ‡e‰L∆≈∆∆««ƒ
לעצמו  הם שהמוחין לעיל כמבואר

בשקט  הם והמוחין לזולת, והמידות

ברעש. הן והמידות

Áe¯‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«»«
.˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,·laL∆«≈∆ƒ¿««ƒ

LÙp‰ ÔÈÚÂ (Â הנפש שבכוחות ¿ƒ¿««∆∆
נשמה רוח, ka·„נפש, ‡e‰28, «»≈

ÏÚBÙa ‰NÚn‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬∆¿«
ÔÈÚ‰ ¯wÈÚ e‰fL) בחינת של ∆∆ƒ«»ƒ¿»

ÌÈÈÚהנפש, Ba LiL Û‡«∆≈ƒ¿»ƒ
ÌÈÙÒB משלוש בחינה כל שהרי »ƒ

גם  כלולה ונשמה רוח נפש הבחינות

האחרות, ≈¿ÌLkמהבחינות
‰ÓLÏ Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«ƒ¿»»

Áe¯Â בחינת של העיקרי שהעניין ¿«
של  העיקרי והעניין הבינה הוא נשמה

עניין  שם ועל המידות הוא רוח בחינת

זה, בשם בחינה אותה נקראת זה עיקרי

נוספים  עניינים גם בה שיש אף ),על
‚‰˙‰Ï בפועל ÔÙB‡aבמעשה ¿ƒ¿«≈¿∆

Ú¯Ó ¯eÒc על זהירות מלעבור  ¿≈»
לאֿתעשה  BË·מצוות ‰NÚÂ46 «¬≈

מצוותֿעשה, הזהירות ÚÂ„קיום ¿«
כזה  באופן היא בפועל È‡L∆ƒבמעשה

¯LÙ‡ ייתכן ¯Á"Óלא ÌÈi˜Ï „·lÓ ¯Á‡ ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿¿∆«≈ƒ¿«¿«≈»«
ÏBÏLÏÂ ‰NÚ ˙BÂˆÓ לחלוטין‡Ï ˙BÂˆÓ ‰"ÒMÓ ÁB¯·ÏÂ ƒ¿¬≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿…

,‰NÚ˙ ורק אך בפועל Êa‰ולהתנהג LÈÂ .‡¯Ba‰ ÔBˆ¯ ÈÙk בקיום «¬∆¿ƒ¿«≈¿≈¿∆
ÈÂ¯‡‰המצות  ‰·‰‡ Ôk Ìb העיקר מקום מכל אבל שבלב, רגשות שהם «≈«¬»¿ƒ¿»

קשר  יש אמנם כי הרגש, ולא בפועל המעשה הוא שבכבד רוח בחינת של
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מצוֹות 47ּבּתניא  רמ"ח ּכל ׁשֹורׁש היא ׁשהאהבה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ

ּכי  אמיּתי, קּיּום להם אין ּובלעדּה ְֲֲִִִִִֵֵֶָָָעׂשה,

לדבקה  וחפץ כּו' האֹוהב הּוא ּבאמת ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָהמקּימן

ׁשֹורׁש ׁשהיא ליראה ּבנֹוגע וכן ּבאמת, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָּבֹו

לכ נֹוסף  אבל, תעׂשה. לא מצוֹות ְְְֲֲִֶַָָָָָֹלׁשס"ה

ההיּדּור  ללא הּמצוֹות, ּדקּיּום ּבפֹועל ְְְְֲִִִֶֶַַַַַֹׁשהּמעׂשה

ללא  ּגם להיֹות יכֹול כּו', וחּיּות קּיּום ׁשל ְְְְִִֶֶַַָֹּבאֹופן

קּי ּכאׁשר ּגם הּנה ויראה, הּוא אהבה הּמצוֹות ּום ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

אינֹו ּבזה הענין עיּקר הרי ויראה, אהבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּתֹו

ׁשּמּצד  אם ּכי עצמם, מּצד ויראה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהאהבה

ּבאמת. הּמצוה קּיּום נעׂשה ויראה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָהאהבה

רּוח p‰Â‰ז) ׁשּבּמֹוח, (נׁשמה אּלּו ענינים ּכל ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַָָָָ

יכֹולה  ׁשּבּכבד), ונפׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבּלב

(ׁשהרי  לאלקּות אֹותם למסֹור הּנׁשמה ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹּומּוכרחת

צֹור ירידה ׁשל ּבאֹופן ּבעֹולם, ׁשליחּותּה ְְְִִִֶֶֶָָָָזֹוהי

למּטה  ּבהיֹותּה ׁשהּנׁשמה ׁשאף והיינּו, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָעלּיה).

ּביכלּתּה מקֹום, מּכל מאלקּות, רחֹוקה ְְֱִִִֵָָָָָֹהיא

ׁשּיּומׁש ּובאֹופן אלקּות, עניני ולתּפֹוס ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַֹלהּׂשיג

ועד  ּבפֹועל, למעׂשה ועד ׁשּבּלב, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַּבּמּדֹות

ׁשּלמעלה  ענינים רק לא להּׂשיג ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּביכלּתּה

ּכפי  הּבינה מענין אפיּלּו למעלה אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמּבינתּה,

ענין  על הּציּוּוי הּנה ׁשּלכן, למעלה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

אבי אלקי את ּדע וההּׂשגה, לא 48ההבנה הּוא, , ְֱֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

הּבינה  ספירת עד וההּׂשגה ההבנה על ְְֲִִַַַַַַַַָָָָָרק

להיֹות  צרי אּלא עּמּה), הּקׁשּורים ְְְְִִִִִִֶַָָָָָ(והענינים

ּגם  ּותפיסה הּׂשגה ׁשל לאֹופן ועד ְְְִִֶֶַַַַָָָהּלּמּוד

כּו'. מעלה למעלה עד וכתר חכמה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּבבחינת

הּנׁשמה  ׁשֹורׁש מּצד הן הּוא, הּדבר ְְִֵֶַַַַַָָָָוטעם

יתּבר ׁשעצמּותֹו זה מּצד והן ,יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבעצמּותֹו
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ט.48)פ"ד.47) כח, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המצוות  לקיום ויראה אהבה בין Èza‡ישיר ¯‡B·Ók47‰·‰‡‰L «¿»««¿»∆»«¬»

d„ÚÏ·e ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ Ïk L¯BL ‡È‰'ה אהבת ללא ƒ∆»»«ƒ¿¬≈ƒ¿»»
Ì‰Ï ÔÈ‡ עשה ‡ÈzÈÓ,למצוות Ìei˜ בפועל מצוות קיום יש אם וגם ≈»∆ƒ¬ƒƒ

אמתי', 'קיום זה eÎ'אין ·‰B‡‰ ‡e‰ ˙Ó‡a ÔÓi˜Ó‰ Èk המשך (כ ƒ«¿«¿»∆¡∆»≈
ה' שם את "האוהב בתניא), הלשון

" ˙Ó‡a Ba ‰˜·„Ï ıÙÁÂ ואי ¿»≈¿»¿»∆¡∆
בקיום  אם כי באמת בו לדבקה אפשר

מלשון  והמצוות, פיקודין..." רמ"ח

יכול  שדרכו האמצעי הן וחיבור, צוותא

הקדושֿ אל ולהידבק להתחבר האדם

ÈÏ¯‡‰ברוךֿהוא, Ú‚Ba ÔÎÂ¿≈¿≈«¿ƒ¿»
˙BÂˆÓ ‰"ÒLÏ L¯BL ‡È‰L∆ƒ∆¿»»ƒ¿

‰NÚ˙ ‡Ï במלך למרוד ירא "כי …«¬∆
או  הקדושֿברוךֿהוא המלכים מלכי

מגדולתו  שמתבושש מזו פנימית יראה

כבודו..". עיני מכלֿ‡·Ïלמרות ¬»
הוא  הנפש בחינת של העיקר מקום

כי  דווקא, בפועל «ÛÒBהמעשה
CÎÏ הכרח אין מעשית שמבחינה ¿»

ויראה  אהבה מתוך יהיה שהמעשה

כיון  ÏÚBÙaדווקא ‰NÚn‰L∆««¬∆¿«
¯ecÈ‰‰ ‡ÏÏ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿¿…«ƒ

Ìei˜ ÏL ÔÙB‡a אמיתי˙eiÁÂ ¿∆∆ƒ¿«
'eÎ,(התניא בספר מדובר כך (שעל

‰·‰‡ ‡ÏÏ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«¿…«¬»
Ìei˜ ¯L‡k Ìb ‰p‰ ,‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ≈««¬∆ƒ
‰·‰‡ CBzÓ ‡e‰ ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ«¬»
‰Êa ÔÈÚ‰ ¯wÈÚ È¯‰ ,‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¬≈ƒ«»ƒ¿»»∆
„vÓ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ BÈ‡≈»«¬»¿ƒ¿»ƒ«

,ÌÓˆÚ שבלב רגש ‡Ìבתור Èk «¿»ƒƒ
‰NÚ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ „vnL∆ƒ«»«¬»¿ƒ¿»«¬∆

˙Ó‡a ‰Âˆn‰ Ìei˜ ונמצא ƒ«ƒ¿»∆¡∆
על  הוא הדגש עיקר דבר של שבסופו

בפועל. המעשה

el‡ ÌÈÈÚ Ïk ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈
·laL Áe¯ ,ÁBnaL ‰ÓL)¿»»∆«««∆«≈

„·kaL LÙÂ,כאמור שהם, ¿∆∆∆«»≈
כוחות  מבין הפנימיים הכוחות כללות

Á¯ÎeÓe˙הנפש  ‰ÏBÎÈ ,(¿»¿««
Ì˙B‡ ¯BÒÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿»

d˙eÁÈÏL È‰BÊ È¯‰L) ˙e˜Ï‡Ïהנשמה והשליחות ÌÏBÚa,של ∆¡…∆¬≈ƒ¿ƒ»»»
È¯È„‰היא  ÏL ÔÙB‡a גבוה שהוא באלוקות למעלה ושורשה ממקורה ¿∆∆¿ƒ»

ביותר  התחתון העולם שהוא הזה בעולם גשמי בגוף להתלבש מאד ונעלה

היא  זו גדולה שירידה iÏÚ‰אלא C¯Bˆ כאן שליחותה מילוי ידי שעל כדי ∆¬ƒ»

הייתה  שבה מזו יותר נעלית לבחינה גדולה, בעלייה הנשמה תתעלה למטה

הירידה  ‰È‡קודם ‰hÓÏ d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰L Û‡L ,eÈÈ‰Â .(¿«¿∆«∆«¿»»ƒ¿»¿«»ƒ
˙e˜Ï‡Ó ‰˜BÁ¯ הגשמי הזה והעולם מלובשת היא בו הגשמי הגוף כי ¿»≈¡…

האלוקות, על ומסתירים מעלימים נמצאת היא ÌB˜Ó,בו ÏkÓ למרות ƒ»»
הנשמה dzÏÎÈaהריחוק, של ƒ»¿»

˙e˜Ï‡ ÈÈÚ ÒBt˙ÏÂ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈¡…
נשמה, בחינת הבינה, בחינת ידי על

˙Bcna CLÓeiL ÔÙB‡·e¿∆∆¿««ƒ
·laL,רוח NÚÓÏ‰בחינת „ÚÂ ∆«≈¿«¿«¬∆
ÏÚBÙa,נפש כך ÚÂ„בחינת כדי ¿«¿«

בנשמה  עילוי פועל הדבר

˜¯ ‡Ï ‚ÈO‰Ï dzÏÎÈaL∆ƒ»¿»¿«ƒ…«
d˙ÈaÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ עניין ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒƒ»»

כפי  בנשמה,הבינה «∆‡l‡שהוא
‰Èa‰ ÔÈÚÓ elÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈ƒ¿««ƒ»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk כי באלוקות, ¿ƒ∆¿«¿»
באלוקות  הנשמה של וההשגה ההבנה

היא  הבינה) כוח של הפעולה ידי (על

הבינה  מספירת שלמעלה בדרגות

,ÔÎlL את מוסרת שהנשמה בגלל ∆»≈
להשגה  נשמה, בחינת הבינה, כוח

ÔÈÚבאלוקות, ÏÚ ÈeeÈv‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ«ƒ¿«
‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ האדם של «¬»»¿««»»

הימים  בדברי הכתוב ובלשון באלוקות,

בנו) לשלמה המלך דוד »Úc(בדברי
EÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡48‡Ï ,‡e‰ , ∆¡…≈»ƒ…

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÏÚ בענייני ¯˜ «««¬»»¿««»»
‰Èa‰האלוקות  ˙¯ÈÙÒ „Ú«¿ƒ««ƒ»

dnÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚ‰Â) עם ¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
הבינה  ˆ¯CÈספירת ‡l‡ ,(∆»»ƒ

„enl‰ ˙BÈ‰Ï אלוקות בענייני ƒ¿«ƒ
‰‚O‰ ÏL ÔÙB‡Ï „ÚÂ¿«¿∆∆«»»

‰ÒÈÙ˙e מובנים יהיו שהדברים ¿ƒ»
האדם  בשכל ÈÁ·a˙וייקלטו Ìb«ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ הקודמת הראשונה, הספירה »¿»
הבינה  לספירת וגם ÎÂ˙¯במעלתה ¿∆∆

גם  שלמעלה עליון כתר בבחינת

ÏÚÓ‰מהחכמה  ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»«¿»
.'eÎ

¯·c‰ ÌÚËÂ שההבנה לכך הסיבה ¿«««»»
בספירת  גם אלא הבינה בספירת רק לא היא באלוקות הנשמה של וההשגה

כאמור, מעלה', 'למעלה וגם ‰ÓLp‰החכמה L¯BL „vÓ Ô‰ ,‡e‰≈ƒ«∆«¿»»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa הקדושֿברוךֿהוא ומהות בעצמות מושרשת הנשמה ¿«¿ƒ¿»≈

מובן  הנשמה, שורש שזהו ומאחר מהספירות. שיעור לאין שנעלה בעצמו
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יג l"yz'd ,mixet

ידי  על כּו', ּבבינה מבין להיֹות עצמֹו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָצמצם

עד  מדריג ֹות ּכּמה וירדה ׁשּנסעה ְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּתֹורה,

על  ּבדיֹו ּגׁשמּיֹות אֹותּיֹות ּבצירּופי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּנתלּבׁשה

ולכן  לזה, להּגיע  ּתּוכל נׁשמה ׁשּכל ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקלף,

להעצמּות  עד עבֹודתּה ּבעניני להּגיע ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּביכלּתּה

הּנׁשמה  הן אּלּו, ענינים ׁשּׁשלׁשה זאת, ועֹוד ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹכּו'.

ׁשּבּכבד, הּנפׁש והן ׁשּבּלב הרּוח הן ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּמֹוח,

ּבהם, ּומתלּבׁשים ּפרטּיים, אברים עם ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָקׁשּורים

לעׂשֹות  הּמפליא ׁשּבכח הם 49ועד הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַֹ

ּגּופא  ׁשּמּזה אחת, למציאּות עּמהם ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמתאחדים

ּכח  ּדוקא ׁשהרי ּפנימי, ּכח ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּוכח

כּו'. והתאחדּות ּבהתלּבׁשּות לבֹוא יכֹול ְְְְְְֲִִִִַַָָּפנימי

ּתפיסה  עם ׁשּקׁשּור ּפנימי, ּכח ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכיון

ׁשהאדם  מּובן, הרי והגּבלה, מדידה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָוהּׂשגה,

על  ׁשליטה לֹו יׁש ודעת, טעם ּפי על ְֲִִֵַַַַַַַָָָּבעבֹודתֹו

החּיּוב  עליו ׁשּמּוּטל עבֹודתֹו, ּכל היא ּובזה ֲִִֶֶֶַָָָָָָזה,

יהיּו ׁשּלֹו והּנפׁש והרּוח ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָלפעֹול

לאלקּות, עניניהם ּכל לנּצל ּבאלקּות, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַָָֹֹקׁשּורים

אלקּות. ׁשאינֹו ּדבר מּכל מּוׁשללים ְְְֱִִִֵֶָָָָֹולהיֹות

ויחידה ‡Cח) ּדחּיה הּבחינֹות ּגם יׁשנם «ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּבּנפׁש, מּקיפים ׁשּנקראים ְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּנפׁש,

ׁשל  ּבאֹופן ּפרטי, אבר עם קׁשּורים אינם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָוהם

ׁשל  ּבאֹופן לא וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹהתלּבׁשּות,

לעיל  נתּבאר ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָהתאחדּות.

ּפנים  ּבׁשם ׁשּנקראת החכמה, ּבענין ד') ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ(סעיף

אֹור  להיֹותּה מסּבירֹות, ּפנים ולא ְְְְִִִִַָָֹמאירֹות,

ׁשהחכמה  ּפי על ׁשאף [והיינּו, ּכלי ּבלי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבלבד,

ׁשּזהּו (אּלא ּכלי ׁשל ענין ּגם לּה יׁש עצמּה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּצד

חכמה) מּצד הּוא הּכלי ׁשענין מּכל 41ּכפי , ְְְְִִִִִֶַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם  היא אלא בספירות נעצרת לא אלוקות בענייני שלה וההשגה שההבנה

מהספירות, מעלה' ˆÌˆÓ'למעלה C¯a˙È B˙eÓˆÚL ‰Ê „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
,'eÎ ‰È·a ÔÈ·Ó ˙BÈ‰Ï BÓˆÚ אחת ‡˙ אמנם היא הבינה ספירת ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

כביכול, יהיה, שדרכה עצמו צמצם האלוקות עצמות בתוכה אבל מהספירות

וזאת  'מבין' עצמו È„Èהוא ÏÚ«¿≈
‰ÚÒpL ,‰¯Bz‰ ומקורה משורשה «»∆»¿»

הקדושֿ של ורצונו בחכמתו למעלה

בעצמו  nk‰ברוךֿהוא ‰„¯ÈÂ¿»¿»«»
˙B‚È¯„Ó רבות Ú„מדריגות «¿≈«

˙Bi˙B‡ ÈÙe¯Èˆa ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»¿≈≈ƒ
‰ÛÏwמילים  ÏÚ BÈ„a ˙BiÓLb«¿ƒƒ¿««¿»

מוחשית, גשמית במציאות ≈¿È„kהיינו
‰ÓL ÏkL דרגה ובכל רמה בכל ∆»¿»»

‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏÎez וה שגה להבנה «¿«ƒ«»∆
של ÔÎÏÂבתורה, הירידה בגלל ¿»≈

שניתנה  והאפשרות למטה התורה

התורה  את ולהשיג להבין אנושי לשכל

הנשמה dzÏÎÈaהאלוקית, של ƒ»¿»
d˙„B·Ú ÈÈÚa ÚÈb‰Ï בעבודת ¿«ƒ«¿ƒ¿¿≈¬»»

והשפעה, 'נגיעה' תהיה שלה ה'

אלא  הבינה ספירת עד רק לא כביכול,

מזה  מעלה eÓˆÚ‰Ï˙למעלה „Ú«¿»«¿
.'eÎ

,˙‡Ê „BÚÂ לעיל לאמור בנוסף ¿…
למסור  הכרח, וגם כוח, יש שלנשמה

הפנימיים  והכוחות העניינים כל את

מידות, – רוח בינה, – (נשמה שלה

היא  ובזה ה' לעבודת מעשה) – נפש

היבט  לכך יש שליחותה, את ממלאת

‰Ôנוסף  ,el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏML∆¿…»ƒ¿»ƒ≈≈
Áe¯‰ Ô‰ ,ÁBnaL ‰ÓLp‰«¿»»∆««≈»«
,„·kaL LÙp‰ Ô‰Â ·laL∆«≈¿≈«∆∆∆«»≈
,ÌÈiË¯t ÌÈ¯·‡ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ≈»ƒ¿»ƒƒ

Ì‰a ÌÈLaÏ˙Óe כל של ופעולתו ƒ¿«¿ƒ»∆
פרטי  אבר באמצעות היא מהם אחד

ÁÎaLמסויים, „ÚÂֿהקדושֿברוך ¿«∆¿…«
BNÚÏ˙הוא  ‡ÈÏÙn‰49È¯‰ ««¿ƒ«¬¬≈
Ì‰ הנפש ÌÈ„Á‡˙Óכוחות ≈ƒ¿«¬ƒ

Ì‰nÚ האברים e‡ÈˆÓÏ˙עם ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡Ùeb ‰fnL ,˙Á‡ עצמו ««∆ƒ∆»

עמהם  שמתאחדים כך כדי עד באברים מתלבשים אלה שכוחות מהעובדה

ÈÓÈt Ák ‡˜Âc È¯‰L ,ÈÓÈt Ák ÏL ÔÈÚ e‰fL ÁÎeÓ»∆∆ƒ¿»∆…«¿ƒƒ∆¬≈«¿»…«¿ƒƒ
'eÎ ˙e„Á‡˙‰Â ˙eLaÏ˙‰a ‡B·Ï ÏBÎÈ גם 'מקיף', שעניין בעוד »»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬

מתאחד  לא ובוודאי ומרוחק מופשט נשאר ומשפיע, ופועל מאיר כשהוא

מלאה. ÒÈÙz‰בהתאחדות ÌÚ ¯eLwL ,ÈÓÈt Ák e‰fL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆…«¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒ»
‰‚O‰Â וכן בפנימיות, הקליטה עניין השכל, את שמאפיין È„Ó„‰מה ¿«»»¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â לקלוט יכולים שהם כמה ועד הלב וכלי המוח כלי ערך לפי ¿«¿»»
B˙„B·Úaולהכיל, Ì„‡‰L ,Ô·eÓ È¯‰'ה את עובד Ètכשהוא ÏÚ ¬≈»∆»»»«¬»«ƒ

,˙Ú„Â ÌÚË פ שעל השכל עבודה י ««»««
BÏוההיגיון, LÈ לאדם‰ËÈÏL ≈¿ƒ»

‰Ê·e ,‰Ê ÏÚ כל של בניצול «∆»∆
ה' לעבודת Ïkהכוחות ‡È‰ƒ»

·eiÁ‰ ÂÈÏÚ ÏhenL ,B˙„B·Ú¬»∆»»»«ƒ
Áe¯‰Â ‰ÓLp‰L ÏBÚÙÏƒ¿∆«¿»»¿»«
ÌÈ¯eL˜ eÈ‰È BlL LÙp‰Â¿«∆∆∆ƒ¿¿ƒ
Ì‰ÈÈÚ Ïk ÏvÏ ,˙e˜Ï‡a»¡…¿«≈»ƒ¿¿≈∆
הפנימיים  הכוחות בכל ולהשתמש

לו  BÈ‰ÏÂ˙שיש ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿ƒ¿
BÈ‡L ¯·c ÏkÓ ÌÈÏÏLeÓ¿»ƒƒ»»»∆≈

˙e˜Ï‡ הללו בכוחות להשתמש ולא ¡…
ישירות  קשור שאינו דבר לשום כלל

ה'. לעבודת

C‡ (Á שהם הנפש כוחות מלבד «
לעיל  כמבואר פנימיים, כוחות

רוח  נשמה, הבחינות שהם באריכות,

iÁc‰ונפש ˙BÈÁa‰ Ìb ÌLÈ∆¿»««¿ƒ¿«»
ÌÈ‡¯˜pL ,LÙpaL ‰„ÈÁÈÂƒƒ»∆«∆∆∆ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ Ì‰Â ,LÙpaL ÌÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«∆∆¿≈≈»
,ÈË¯t ¯·‡ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ≈∆¿»ƒ

˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a אלא ¿∆∆ƒ¿«¿
בשווה, הגוף בכללות היא פעולתם

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ הקשר אם ¿««««»¿«»
לא  הוא הגוף עם המקיפים הכוחות של

בודאי  באברים, התלבשות של באופן

שזהו  ÏLובודאי ÔÙB‡a ‡Ï…¿∆∆
˙e„Á‡˙‰ וכפי הגוף, אברי עם ƒ¿«¬

ומבאר. שממשיך

¯‡a˙ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÈÚa ('„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈt ÌLa ˙‡¯˜pL ,‰ÓÎÁ‰«»¿»∆ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙B¯ÈaÒÓ ÌÈt ‡ÏÂ ,˙B¯È‡Ó¿ƒ¿…»ƒ«¿ƒ

הבינה, של תואר כי d˙BÈ‰Ïשהוא ƒ¿»
היא  ÈÏkהחכמה ÈÏa ,„·Ïa ¯B‡ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â]¿«¿∆««ƒ
ÈÏk ÏL ÔÈÚ Ìb dÏ LÈ dÓˆÚ „vÓ ‰ÓÎÁ‰L כל שהרי ∆«»¿»ƒ««¿»≈»«ƒ¿»∆¿ƒ

בכלים  אורות של בדרך ופועלות ומתגלות מאירות e‰fLהספירות ‡l‡)∆»∆∆
‰ÓÎÁ „vÓ ‡e‰ ÈÏk‰ ÔÈÚL ÈÙk שמחוץ דבר כמו ולא ¿ƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«»¿»

41C¯Úa)לחכמה  ,ÌB˜Ó ÏkÓ אל , ‰È‡ביחס È¯‰ ‰Èa‰ החכמה ƒ»»¿≈∆«ƒ»¬≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



l`xyiיד xabe eci dyn mixi xy`k dide

ׁשאינֹו ּבלבד, אֹור היא הרי הּבינה ּבער ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום,

הּוא  ּכן למעלה, ׁשהּוא ּוכׁשם ּכלי]. עם ְְְְִִֵֵֶַָָקׁשּור

עם  קׁשּורה אינּה החכמה ׁשּבחינת למּטה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּגם

הּוא  הּמֹוחין ׁשּמׁשּכן ּׁשּנתּבאר ּומה ּפרטי. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאבר

ּׁשאין  מה לּבינה, ּבנֹוגע ּבעיּקר זה הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּמֹוח,

ּכּמה  אחת ועל מּקיף. ּבאֹופן היא החכמה ְְְִִֵֶַַַַַַָָָּכן

ּבנֹוגע  הּוא וכן הרצֹון. לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָוכּמה

ׁשּנאמר  ּכמֹו החכמה, ענין ׁשהּוא חּיה, 50לבחינת ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכפי  הּׂשכל ענין זה ׁשאין והיינּו, ּתחּיה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהחכמה

נקּוּדה  רק אּלא ּותפיסה, והּׂשגה ּבהבנה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבא

ּבּתניא  הּזקן רּבינּו ׁשּכתב ּכמֹו ועד 51ּבלבד, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

היא  החכמה ׁשּבחינת הּמּגיד, הרב מֹורֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשם

ׁשאין  והיינּו, זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ּׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָמה

ענין  אּלא עצמּה, ּבפני מציאּות ׁשל ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכאן

ּבנֹוגע  הּוא ׁשּכן וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָהּביּטּול.

היחידה. ְְִִִַַָלבחינת

˙eiË¯Ù·e,(חּיה) ּדחכמה הּביּטּול הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִֵֵַַָָָ

הרי  זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ְְֲֵֵֶַָׁשהּוא

ּדעּת סלקא קא לׁשלֹול צֹור ׁשּיׁש ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָזה

ענין  לכללּות ּבנֹוגע הּוא וכן כּו'. אחרת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּוסברא

ּכמאמר  החכמה, ידי ׁשעל ּבחכמה 52הּבירּור ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ
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החכמה).50) (ושם: יב ז, בהגהה.51)קהלת דרושי 52)פל"ה (שער ח שער חיים עץ סע"ב. רנד, (היכלות) זח"ב ראה

סכ"ח. ב). (קמד, ס"כ אגה"ק תניא פ"ו. נקודות)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏk ÌÚ ¯eL˜ BÈ‡L ,„·Ïa ¯B‡ מתלבש שלא אור היא חכמה כי ƒ¿«∆≈»ƒ¿ƒ

המבריק  כברק היא הארתה אלא נקלט ÏÚÓÏ‰,ולא ‡e‰L ÌLÎe .[¿≈∆¿«¿»
האלוקית  החכמה hÓÏ‰בספירת Ìb ‡e‰ Ôk,האדם ÈÁaL˙בנפש ≈«¿«»∆¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ האדם ÈË¯tשבשכל ¯·‡ ÌÚ ‰¯eL˜ dÈ‡ מתלבשת ולא «»¿»≈»¿»ƒ≈∆¿»ƒ
כמו  מסויים שכן באבר הכוחות, שאר

מתלבשים  שבהם הכלים הם האברים

כאור  היא החכמה ואילו הנפש כוחות

כלי. ÔkLnLללא ¯‡a˙pM ‰Óe«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«
ÁBna ‡e‰ ÔÈÁBn‰ אבר שהוא «ƒ««

שאכן  הוא כך על המענה בגוף, מסויים

אבל  החכמה את גם כוללים המוחין

מתלבש  שהשכל המבואר מכלֿמקום

שאר  להתלבשות בדומה המוח באבר

הגוף  באברי הנפש Ê‰כוחות È¯‰¬≈∆
,‰ÈaÏ Ú‚Ba ¯wÈÚa חלק ¿ƒ»¿≈««ƒ»

ההבנה  עיקר שבו וההשגה המוחין

‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«»¿»ƒ
ÛÈwÓ ÔÙB‡a במאמר שהוסבר וכפי ¿∆«ƒ

אשר  את זכור המתחיל (דיבור הקודם

פרשת  בשבת שנאמר עמלק לך עשה

הוא  זה ומאמר תש"ל, זו שנה תרומה

הכוחות  עניין שכל אליו בהמשך

ההבנה  הבינה, מכוח מתחיל הפנימיים

ההברקה  החכמה, עניין ואילו וההשגה,

מדריגת  'אינו העניין, של והנקודה

הפנימיות  עניין שהרי עדיין הפנימיות

זה, על הבית בעל הוא שהאדם היינו

בעל  אינו הרי ההברקה כן שאין מה

בחינת  זה אין ולכן זה... על הבית

המקיף, עניין זהו אלא עדיין הפנימיות

כו' לפרטים ההתפשטות שהוא בינה, בחינת וההשגה, ההבנה עניין ורק

הפנימיות'. עניין מתחיל מזה הנה זה, על הבית בעל הוא ‡Á˙שהאדם ÏÚÂ¿«««
a ‰nÎÂ ‰nkÔBˆ¯‰ ÔÈÚÏ Ú‚B מכוחות חלק שהיא החכמה ואם «»¿«»¿≈«¿ƒ¿«»»

באבר  מתלבש שלא כללי כוח שהוא הרצון שכוח בוודאי 'מקיף', היא השכל

'מקיף'. עניין הוא הרי פרטי,

BÓk ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰iÁ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒ««»∆ƒ¿««»¿»¿
¯Ó‡pL50בקוהלת‰iÁz ‰ÓÎÁ‰Â חכמה של לשייכות רמז זה והרי ∆∆¡«¿«»¿»¿«∆

Ê‰ל'חיה', ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â החכמה‰·‰a ‡aL ÈÙk ÏÎO‰ ÔÈÚ ¿«¿∆≈∆ƒ¿««≈∆¿ƒ∆»«¬»»
‰ÒÈÙ˙e ‰‚O‰Â,בבינה רק כאמור, הוא, זה ce˜‰שדבר ˜¯ ‡l‡ ¿«»»¿ƒ»∆»«¿»

ÚÂ„ראשונית  ,„·Ïa החכמה מעלת גדלה כך ¯eÈaוכל ·˙kL BÓk ƒ¿«¿«¿∆»««≈
‡Èza Ô˜f‰51 עשר (וכאמור החכמה ספירת האלוקית, החכמה לגבי «»≈««¿»

הספירות), מעשר 'נשתלשלו' האדם שבנפש ‰¯·הכוחות B¯BÓ ÌLa¿≈»«
„Èbn‰ ממעזריטש‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL את , המבטאת הספירה ««ƒ∆¿ƒ««»¿»ƒ

ה' אחדות Mעניין ‰Óהקדושֿברוךֿהוא‡e‰ Bc·Ï ‡e‰ המציאות «∆¿«
והיחידה  B˙ÏeÊ,האחת ÔÈ‡Â אחרת מציאות כל אין ממנו eÈÈ‰Â,וחוץ ¿≈»¿«¿
Ô‡k ÔÈ‡L'ו'ציור מסויימת הגדרה עם ספירה שהיא למרות בחכמה, ∆≈»

החכמה  אין מכלֿמקום אחרות, מספירות שונה e‡ÈˆÓ˙מסויים ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ
dÓˆÚ ÈÙa מהעצמיות נפרדת ƒ¿≈«¿»

‰ÏehÈaהאלוקית, ÔÈÚ ‡l‡∆»ƒ¿««ƒ
בגלוי  מאירה האלוקות בחכמה ולכן

שבכוחות  החכמה בבחינת זה דרך ועל

מקיף  כוח שהיא חיה, בחינת הנפש,

ומציאות  יישות בו שאין בנפש ועניין

ביטול  מתוך ה' עבודת אלא עצמית

nÎÂ‰לאלוקות. ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»
˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔkL∆≈¿≈«ƒ¿ƒ«

‰„ÈÁÈ‰ הדברים פני הם אלה ואם «¿ƒ»
שכך  בוודאי חיה, בחינת החכמה, לגבי

היחידה  בחינת של הדרגה לגבי הוא

פנימי  ויותר עמוק יותר עניין שהיא

החכמה. מאשר בנפש

בחינת  בין ההבדל את ומבאר וממשיך

המעלה  ואת 'יחידה' לבחינת 'חיה'

'חיה'. לגבי אפילו 'יחידה' של והיתרון

ÏehÈa‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«ƒ
האלוקית ÓÎÁc‰לאלוקות  שבנפש ¿»¿»
,(‰iÁ) הכרה הוא שתוכנו ביטול «»

ÔÈ‡Âבכך  ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L∆¿«¿≈
,B˙ÏeÊ מלבד כלל מציאות ואין »

כל  עם בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

זו בבחינה הביטול של ≈¬‰¯Èמעלתו
‰Ê עדייןC¯Bˆ LiL ÔÙB‡a ∆¿∆∆≈∆

CzÚc ‡˜ÏÒ ‡˜ ÏBÏLÏƒ¿»»¿»«¿»
'eÎ ˙¯Á‡ ‡¯·Òe קיים (שלא ביותר עמוק בביטול מדובר אמנם כלומר, ¿»»«∆∆

נתינת  שהיא איזו יש עדיין אבל נשמה) רוח נפש, הפנימיים הכוחות מצד

ברמה  הביטול אין שמצידה סברא אחרת, סברא הדעת על שתעלה מקום

ומבטל  הזו הסברא את שולל האדם ואמנם זולתו' ואין לבדו 'הוא של הנעלית

מלמדת  אותה, לשלול וצריך מקום נתינת לה שיש העובדה אבל אותה,

השלימות. בתכלית אינו עדיין מעלתו, כל עם בחכמה, שהביטול

¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ על הגשמית המציאות של ¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿««≈
לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב הפרדת ‰ÓÎÁ‰,ידי È„È ÏÚL∆«¿≈«»¿»

¯Ó‡Ók52 הזוהר,e¯È¯a˙È‡ ‰ÓÎÁa באמצעות הוא הבירורים עניין ¿«¬«¿»¿»ƒ¿¿ƒ
..." ויקרא): (פרשת הזקן לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי מבואר (וכך החכמה

הברורים כל המברר הוא שחכמה אתברירו הרע.בחכמה מן הטוב להפריד

האוכל  מן הפסולת או פסולת מתוך אוכל המברר האדם עלֿדרךֿמשל והנה

על  וכן הבירור. נעשה ידו שעל רק כיֿאם בהמתברר נמצא מהותו אין הרי
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טו l"yz'd ,mixet

ענין  ּפֹועלת ׁשהחכמה אף הּנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאיתּברירּו,

ורק  לבררּה, ׁשּצריכים מציאּות יׁש הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבירּור ,

נעׂשה  ּביּטּול ׁשענינּה החכמה מעלת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָמּצד

לפעֹול  צֹור יׁש עדיין אבל לאמיּתתֹו, ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָהּבירּור

ּגּופא  ּומּזה כּו', הּיׁש את לבּטל אֹו הּבירּור, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָענין

ׁשּייכּות  איזה לּה ׁשּיׁש ּדרּגא ׁשּזֹוהי ְִֵֵֶֶֶַַָָָָמּוכח

האין  ּובענין הּמתּברר. ּולהּדבר הּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָלמציאּות

ּתּמצא  מאין האין 53(ׁשהחכמה זה אין הרי ,( ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לבּטל  ׁשּבא האין אם ּכי  לּיׁש), (ׁשּקֹודם ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאמיּתי

הּיׁש הענינים 54את ׁשני ּבין החיּלּוק וכּידּוע , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא 55ׁשּבאין  הרי הּיׁש, את לבּטל ׁשּבא ׁשהאין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ואין  אליו, קדּום ׁשהּיׁש והיינּו, הּיׁש, לאחרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבא

ּגם  אּלא ּומסֹובב, סיּבה ׁשל ּבדר קדימה רק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָזֹו

למעלה  ּבׁשרׁשֹו הּוא ׁשהּיׁש ּבמעלה, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָקדימה

האין  ׁשּגם ועד הּיׁש. את ׁשּמבּטל האין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשֹורׁש

אל  ׁשּייכּות איזה לֹו יׁש עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָּכפי

לפעֹול  ׁשּצרי ּגּופא ׁשּמּזה לעיל וכּנזּכר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּיׁש,

ׁשּייכּות  איזה ׁשּיׁש מּוכח, הּיׁש, ּבמציאּות ְִִִֵֵֵֶֶַַָָּביּטּול

עבֹודה, ׁשל ּבענין צֹור ׁשּיׁש והראיה, הּיׁש, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאל

עבֹודה  אֹו אתּברירּו, ּבחכמה הּבירּורים, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָעבֹודת

ׁשל  ּבאֹופן החכמה, ענין ׁשּזהּו התּבֹוננּות, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשל

יׁש א ּדחכמה. ראּיה מּזה, יתירה אֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּכרה,

זה  ׁשעל היחידה, ענין ׁשּזהּו יֹותר, נעלה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָענין
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יב.53) כח, פנ"ח.54)איוב הק"ש שער בינה אמרי ואילך.55)ראה ב רלא, וישלח אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מן  דהיינו הפסולת מתוך האוכל שנברר מה הגבינה של הבירור משל דרך

כידוע.הקום  בה שנותנים הקיבה עור עלֿידי והיינו גבינה ונעשה חלב ומי

ולא  בהגבינה לא ונרגש נמצא אינו הקיבה עור של הטעם עצמיות והנה

וישתנה  מהפסולת האוכל שמתברר הבירור פועל הוא אףֿעלֿפיֿכן בהקום...

בחכמה  עניין הוא וכך למעליותא.

שיהיה  הבירורים שמברר אתברירו

היה  שמקודם מה הרע. מן הטוב נפרד

טעם  בו היה לא לכן ברע מעורב הטוב

נעשה  החכמה ועלֿידי משל דרך על

אז  והפסולת הסיגים ויופרדו הבירור

עניין  כן גם וזהו כו'. הטוב נתגלה

הבשר  מן הדם מפליט שהמלח המלח

לפי  האוכל מן הפסולת שמברר

[בחינת  דאבא מגבורות ששורשו

דבחכמה  'אבא'] נקראת החכמה

בו  אין שבעצמו אף ולכן אתברירו

טעם  פועל הוא זה כל עם טעם,

הגבינה  וטעם הבירור דרך על בהבשר.

כו'"), המחבץ ‡Ûעלֿידי ‰p‰ƒ≈«
ÔÈÚ ˙ÏÚBt ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»∆∆ƒ¿«

È¯‰ ,¯e¯Èa‰ עצמה הבירור פעולת «≈¬≈
החכמה  בחינת שלגבי הוכחה ≈LÈהיא

˙e‡ÈˆÓ מתוקנת שלא ולא מבוררת ¿ƒ
Â¯˜עדיין  ,d¯¯·Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿»¿»¿«
‰ÓÎÁ‰אלא  ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬««»¿»

¯e¯Èa‰ ‰NÚ ÏehÈa dÈÚL∆ƒ¿»»ƒ«¬∆«≈
B˙zÈÓ‡Ï מגיע אכן המתברר והדבר «¬ƒ»

LÈהאמיתי,לתיקונו  ÔÈÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ≈
¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ÏBÚÙÏ C¯Bˆ∆ƒ¿ƒ¿««≈

התברר, שטרם ‡˙בדבר Ïh·Ï B‡¿«≈∆
Li‰ התבטל שטרם eÎ',בדבר «≈

‡Ùeb ‰fÓe שהחכמה עצמו מזה ƒ∆»
בבירור שעדיין עוסקת עניינים ובביטול

לתיקונם לא  eÎÈiL˙הגיעו ‰ÊÈ‡ dÏ LiL ‡b¯c È‰BfL ÁÎeÓ»∆ƒ«¿»∆≈»≈∆«»
¯¯a˙n‰ ¯·c‰Ïe Li‰ ˙e‡ÈˆÓÏ של שהביטול כן אם ונמצא ƒ¿ƒ«≈¿«»»«ƒ¿»≈

הפנימי, מעניין שלמעלה המקיף לעניין שייך היותו (עם שבנפש החכמה

המושלם. הביטול אינו עדיין לעיל) כמבואר

עניין  הוא בחכמה הביטול אחד מצד בו נוסף היבט שקיים ומבאר וממשיך

השלימות. בתכלית ביטול זה אין שני מצד אך ביותר, נעלה

ÔÈ‡‰ ÔÈÚ·e'אין' נקרא והמציאות היישות של הביטול החסידות, בלשון ¿ƒ¿«»«ƒ
לחכמה במיוחד שייך 'אין' של זה שעניין הכתוב (ומצינו בלשון שנרמז וכפי

nzˆ‡באיוב  ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰L53,( תכלית יש בחכמה לכאורה כן ואם ∆«»¿»≈«ƒƒ»≈
שני  מצד אבל Ê‰הביטול, ÔÈ‡ È¯‰ איננו החכמה של ‰‡ÔÈה'אין' ¬≈≈∆»«ƒ

LiÏהאלוקי  Ì„BwL) ÈzÈÓ‡‰ היש מציאות התהוות היא וממנו »¬ƒƒ∆≈«≈

‡Ìמ'אין' Èk הוא ), החכמה של ה'אין' ‡˙אלא Ïh·Ï ‡aL ÔÈ‡‰ ƒƒ»«ƒ∆»¿«≈∆
Li‰54,קיים כבר שה'יש' החסידותÚe„iÎÂלאחר ‰elÈÁ˜בתורת «≈¿«»««ƒ

ÔÈ‡aLההבדל  ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa55ÔÈ‡‰L הביטול , aL‡עניין ≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆»«ƒ∆»«ƒ∆»
Li‰ ˙‡ Ïh·Ï,ומציאות יישות של תחושה בו תהיה ‰e‡שלא È¯‰ ¿«≈∆«≈¬≈

,Li‰ È¯Á‡Ï ‡a שהיש לאחר »¿«¬≈«≈
קיים  ˜„Ìeכבר Li‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«≈»

,ÂÈÏ‡ לו קודם שהיש 'אין' ÔÈ‡Âזה ≈»¿≈
‰aÈÒ ÏL C¯„a ‰ÓÈ„˜ ˜¯ BÊ«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ»

··BÒÓe הוא היש שאם כך תוצאה, ¿»
של  ולמציאותו לבואו והגורם הסיבה

אבל  לאין קודם שהיש מובן זה, אין

האין  וחשיבותו שבמעלתו ייתכן עדיין

מכך  שמובן (וכפי מהיש נעלה יותר

היש) של ביטולו את פועל אכן שהאין

‡l‡ לאין קודם ˜„ÓÈ‰היש Ìb ∆»«¿ƒ»
,‰ÏÚÓa של והמעלה והחשיבות ¿«¬»

משום  היא האין לגבי ≈»∆Li‰Lהיש
BL¯La ‡e‰ באלוקות שלו במקור ¿»¿

ÔÈ‡‰ L¯BMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆»«ƒ
Li‰ ˙‡ Ïh·nL של עניינו וזה ∆¿«≈∆«≈

אכן  שהוא החכמה בחינת של ה'אין'

היש  ביטול את לפעול ובכוחו 'אין'

זה  ואין היש אחרי שבא אין הוא אבל

ממנו. ונעלה לו קודם כדי ÚÂ„שהיש ¿«
תכלית  איננו זה שאין הדבר מודגש כך

ליש) שקודם לאין דומה (ואינו הביטול

ÔÈ‡‰ ÌbL שבא האין זו, (בדרגה ∆«»«ƒ
היש) vÓ„אחרי ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ«

BÓˆÚ לבטל פועל כשהוא רק ולא «¿
היש, eÎÈiL˙את ‰ÊÈ‡ BÏ LÈ≈≈∆«»

‰fnL ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ ,Li‰ Ï‡∆«≈¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ∆
‡Ùeb עצמוÏBÚÙÏ CÈ¯vL »∆»ƒƒ¿

,ÁÎeÓ ,Li‰ ˙e‡ÈˆÓa ÏehÈaƒƒ¿ƒ«≈»
LiLהביטול את שפועל È‡¯‰Â‰למי ,Li‰ Ï‡ ˙eÎÈiL ‰ÊÈ‡ ∆≈≈∆«»∆«≈¿»¿»»

ליש, מסויימת מקום נתינת B·Ú„‰שיש ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ LiL∆≈∆¿ƒ¿»∆¬»
היש, את לבטל ‰ÌÈ¯e¯Èaמיוחדת ˙„B·Ú,החכמה ידי על שהיא ¬««≈ƒ
,e¯È¯a˙‡ ‰ÓÎÁa ידי על הוא שהביטול אֹו לעיל B·Ú„‰כמבואר ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¬»

‰¯k‰ ÏL ÔÙB‡a ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ e‰fL ,˙eBa˙‰ ÏL∆ƒ¿¿∆∆ƒ¿««»¿»¿∆∆«»»
לאלוקות, ובביטול ÓÎÁc‰באלוקות ‰i‡¯ ,‰fÓ ‰¯È˙È B‡ והראיה ¿≈»ƒ∆¿ƒ»¿»¿»

ההכרה. מאשר יותר עוד נעלה עניין היא

המידות  הבינה, לגבי ביותר גדולה חיה, בחינת החכמה, מעלת אופן, ובכל

ומכלֿמקום  באריכות, לעיל כמבואר ונפש, רוח נשמה, בחינות והמעשה,

הביטול. תכלית לא עדיין היא חכמה

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ LÈ C‡,חיה בחינת שהיא החכמה e‰fLמעניין «≈ƒ¿»«¬∆≈∆∆
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l`xyiטז xabe eci dyn mixi xy`k dide

ליחד,56נאמר  יחידה ּב ּודבּוקה חבּוקה ְְְֱֲֲִֶַַָָָָָ

היא  אּלא לבּטלֹו, ׁשּצרי ענין ּכאן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוהיינּו,

מציאּותּה וכל ,ּב ּודבּוקה חבּוקה ְְְְְֲִִִַָָָָָָמּלכּתחיּלה

ּבחינת  ׁשל הּביּטּול הּנה ולכן, .ליחד אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאינּה

אפיּלּו יֹותר אמיּתי ּביּטּול הּוא ְֲֲִִִִִֵַָהיחידה

החכמה. ּדבחינת ְְִִִֵַַַָָמהּביּטּול

ÔÂÈÎÂ ועל חּיה, אפיּלּו אּלּו, ּבחינֹות ׁשּׁשּתי ¿≈»ְְְֲִִֵֵֶַַָ

ׁשל  ּבאֹופן אינם יחידה, וכּמה ּכּמה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָאחת

מּובן  מּזה הּנה כּו', ּפרטי ּבאבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהתלּבׁשּות

אינּה העבֹודה ׁשעיּקר האדם, לעבֹודת ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבנֹוגע

רּוח  נפׁש ּבבחינת אּלא ויחידה, חּיה ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבבחינת

ודעת, טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ׁשהיא ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָּונׁשמה,

אחד  וכל מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשל ּבכחֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהיא

העבֹודה  וׁשֹורׁש ׁשּיסֹוד ּפי על ואף עליה. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָנצטּוה

עצמי  רצֹון מּצד ׁשּזהּו נפׁש, הּמסירת ענין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּוא

רּבינּו ּוכתֹורת אחר, ּבאֹופן אפׁשר ׁשאי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּופׁשּוט

להיֹות 57הּזקן  יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו ׁשּיהּודי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

יסֹוד  רק הּוא זה ענין הּנה מאלקּות, ְְְֱִִִֵֵֶַָָֹנפרד

היא  ּבגלּוי  העבֹודה אבל העבֹודה, ְְֲֲֲִֶָָָָָָוׁשֹורׁש

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ודעת, טעם ּפי ׁשעל ֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהעבֹודה

ּונׁשמה. רּוח ְְֶֶַָָּדנפׁש

מלחמת ÏÚÂט) ׁשּבין החיּלּוק ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְִִִֵֶֶֶֶַַַ

אּוּמֹות. הּׁשבעה עם לּמלחמה ְְֲִִִֵַַָָָָעמלק

לארץ  ליל הּוצרכּו יׂשראל ּבני ּכאׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָּדהּנה,

ּורחבה 58נֹוׁשבת  טֹובה ארץ העבֹודה 59, ׁשּׁשם , ְֲֶֶֶֶֶָָָָָָ

היתה  אזי ּפנימי, ּבאֹופן מסּוּדר, ּבאֹופן ְְְְְֲִִִֶֶַָָָהיא

ּבדּוגמת  ׁשהם עממין, הּׁשבעה עם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּמלחמה

מלחמה  ידי על הּוא ׁשּבירּורם הּמּדֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשבעת

ּבּמלחמה  מסּפיק היה זה ּובׁשביל ּפנימי, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּבאֹופן
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ג').56) (יום הושענות תקמז 57)נוסח ע' תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. .(117 ע' .115 ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר פ"גֿד ה'שי"ת לגני באתי ד"ה סיון). כא יום" ב"היום ע"פ 58)(הועתק

לה. טז, ח.59)בשלח ג, שמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰„ÈÁÈ‰ ÔÈÚ56 שזהו הסוכות לחג 'הושענות' בנוסח ƒ¿««¿ƒ»∆«∆∆¡«

אשר  הנשמה Caחלק ‰˜e·„e ‰˜e·Á בהקדושֿברוךֿהוא‰„ÈÁÈ ¬»¿»»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â ,C„ÁÈÏהנשמה של זו CÈ¯vLבמדריגה ÔÈÚ ¿«¬»¿«¿∆≈»ƒ¿»∆»ƒ

,BÏh·Ï לברר שצריך מציאות יש שלגביה החכמה בחינת לגבי לעיל כאמור ¿«¿
‰È‡ולבטל  ‡l‡ היחידה בחינת ∆»ƒ

‰˜e·„e ‰˜e·Á ‰lÈÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»¬»¿»
‡l‡ dÈ‡ d˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂ ,Ca»¿»¿ƒ»≈»∆»

C„ÁÈÏ הדביקות ה' באחדות האמונה ¿«¬»
‰ÏehÈaבאלוקות. ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«ƒ

‡e‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««¿ƒ»
¯˙BÈ ÈzÈÓ‡ ÏehÈa עמוק ויותר ƒ¬ƒƒ≈

נעלה  ÏehÈa‰Óויותר elÈÙ‡¬ƒ≈«ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·c של הביטול שגם ƒ¿ƒ««»¿»

כמבואר  נעלה, מאוד ביטול הוא חכמה

לעיל.

el‡ ˙BÈÁa ÈzML ÔÂÈÎÂ חיה ¿≈»∆¿≈¿ƒ≈
iÁ‰ויחידה, elÈÙ‡ החכמה בחינת ¬ƒ«»

מהכוחות  שהוא השכל מכוחות שהיא

היא  שמכלֿמקום אלא הפנימיים

nÎÂ‰'מקיף', ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»
‰„ÈÁÈ לכוחות שייכת לא שבכלל ¿ƒ»

האדם ‡ÌÈהפנימיים, בגוף פועלים ≈»
¯·‡a ˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿¿≈∆

,'eÎ ÈË¯t'מקיפים' כוחות הם אלא ¿»ƒ
בשווה  הגוף בכל הנמצאים כלליים

Ú‚Ba Ô·eÓ ‰fÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆»¿≈«
'‰ ˙„B·ÚÏשל¯wÈÚL ,Ì„‡‰ «¬«»»»∆ƒ«

‰iÁ ˙ÈÁ·a dÈ‡ ‰„B·Ú‰»¬»≈»ƒ¿ƒ««»
‰„ÈÁÈÂ,ביותר נעלים כוחות שהם ƒƒ»

‡l‡ היא העבודה ÈÁ·a˙עיקר ∆»ƒ¿ƒ«
‡È‰L ,‰ÓLe Áe¯ LÙ∆∆«¿»»∆ƒ
,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
וההיגיון  השכל פי על שהיא עבודה

„Á‡ Ïk ÏL BÁÎa ‡È‰L∆ƒ¿…∆»∆»
‰eËˆ „Á‡ ÏÎÂ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»∆»ƒ¿«»

‰ÈÏÚ סגולה ליחידי רק שייכת ואינה »∆»
המקיפים. הכוחות גם מאירים שאצלם

L¯BLÂ „BÒiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¿¿∆
˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿««¿ƒ«
ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ „vÓ e‰fL ,LÙ∆∆∆∆ƒ«»«¿ƒ

הנפש  מעצם על ËeLÙeשנובע ומבוסס והגבלה הגדרה מכל שמופשט »
תקיפה  ‰Ô˜fהחלטה eÈa¯ ˙¯B˙Îe ,¯Á‡ ÔÙB‡a ¯LÙ‡ È‡L57 ∆ƒ∆¿»¿∆«≈¿««≈«»≈

,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB¯ BÈ‡ È„e‰iL והרי ∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ¿ƒ¿»≈¡…
ודעת, מטעם ולמעלה עלֿשכלי שהוא דבר הם הזה והרצון נפש המסירות

כי  ודעת, טעם של בדרך כן היא העבודה שעיקר לכך סתירה זו ≈p‰ƒ‰אין
‰Ê ÔÈÚהאמורים והרצון נפש המסירות L¯BLÂשל „BÒÈ ˜¯ ‡e‰ ƒ¿»∆«¿¿∆

ÈeÏ‚a ‰„B·Ú‰ Ï·‡ ,‰„B·Ú‰»¬»¬»»¬»¿»
בפועל  העבודה È‰ƒ‡ועיקר

,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
Áe¯ LÙc ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»¿∆∆«

‰ÓLe ולא פנימיים כוחות שהם ¿»»
מקיפים. כוחות שהם ויחידה בחיה

‰Ê Èt ÏÚÂ (Ë לעיל המבואר לפי ¿«ƒ∆
בכוחות  ה' עבודת בין ההבדל אודות

בכוחות  ה' לעבודת המקיפים הפנימיים

˙ÓÁÏÓ ÔÈaL ˜elÈÁ‰ Ìb Ô·eÈ«««ƒ∆≈ƒ¿∆∆
˜ÏÓÚ משה ירים שכאשר מצאנו שבה ¬»≈

ישראל  וגבר ÌÚידיו ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»ƒ
˙Bne‡ ‰Ú·M‰ מצאנו לא שבה «ƒ¿»

ב) (בסעיף לעיל שהוסבר וכפי זה, עניין

האומות  ושבע עמלק עם המלחמה כי

שהם  כפי מהדברים משתלשלת למטה

עשה  זה לעומת ש'זה וכיוון ברוחניות,

כפי  העניין ביאור ידי על אלוקים',

הנפש  בכוחות הקדושה, בצד שהוא

בצד  שהוא כפי העניין יובן האלוקית,

שורש  ברוחניות, הקדושה היפך של

למטה. והאומות עמלק של העניין

Ï‡¯NÈ Èa ¯L‡k ,‰p‰c¿ƒ≈«¬∆¿≈ƒ¿»≈
לא  שהוא במדבר ההליכה את סיימו

יישוב  CÏÈÏואזמקום eÎ¯ˆe‰¿¿≈≈
LB·˙ללכת  ı¯‡Ï58, ארץ ¿∆∆∆∆

הכתוב כלשון שהיא ∆∆‡¯ıישראל
‰·Á¯e ‰·BË59ÌML ב'ארץ , »¿»»∆»

ישראל ‰B·Ú„‰נושבת' שבני »¬»
ה' את ÔÙB‡aעובדים ‡È‰ƒ¿∆

ÈÓÈt ÔÙB‡a ,¯ceÒÓ בדרך ולא ¿»¿∆¿ƒƒ
והגבלה  ממדידה למעלה שהוא 'מקיף'

מסודר, בסדר אינו »¬‡ÈÊוממילא
‰ÓÁÏn‰ ‰˙È‰ ישראל בני של »¿»«ƒ¿»»

Ì‰L ,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·M‰ ÌÚƒ«ƒ¿»¬»ƒ∆≈
˙Bcn‰ ˙Ú·L ˙Ó‚e„a של ¿¿«ƒ¿««ƒ

זה', שלהםÌ¯e¯ÈaL'לעומת ÔÙB‡aוהתיקון ‰ÓÁÏÓ È„È ÏÚ ‡e‰ ∆≈»«¿≈ƒ¿»»¿∆
ÈÓÈt,מסודר Ê‰ובסדר ÏÈ·L·e וכן האומות שבע על להתגבר כדי ¿ƒƒƒ¿ƒ∆
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יז l"yz'd ,mixet

ּׁשאין  מה ודעת. טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ידי ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעל

מלחמת  ּבּמדּבר, הּמלחמה היתה ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשהּוא  עמלק, ּגֹוים ראׁשית נאמר עליו ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָעמלק,

ׁשּיׁש (אּלא מהם והבּדלה ראׁשית ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבאֹופן

מּמּנּו ׁשּנמׁשכים לפי אליו, ׁשּייכּות רק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהם

ּבמדריגת  צֹור יׁש זה ּבׁשביל הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַכּו'),

למעלה  כּו', הבּדלה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָהּקדּוּׁשה

ּדבחינת  לאלקּות הּביּטּול ׁשּזהּו ודעת, ְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָֹמּטעם

אֹו ,ליחד יחידה ּב ּודבּוקה ׁשחבּוקה ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָהיחידה,

לבּדֹו ׁשהּוא (חּיה), ּדחכמה הּביּטּול ּפנים ּכל ְְְִִֶַַַַָָָָָעל

מציאּות  ׁשּום ׁשאין היינּו, זּולתֹו, ואין ְְְִֵֵֶַָהּוא

(ווערן  הּמציאּות ׁשּביּטּול ּדכיון ,יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמּלבּדֹו

עבֹודה  זה הרי טבעֹו, היפ הּוא מציאּות) ְְֲֲִִֵֵֶֶָאֹויס

ודעת. מּטעם ְְִֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ÔÈÚ‰Âיׁש ׁשּבקדּוּׁשה ּכׁשם ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶָָ

זה  הּנה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָעבֹודה

עמלק  ׁשל הנהגתֹו ׁשּגם אלקים, עׂשה זה ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלעּוּמת

ודעת, טעם ּפי על מקֹום לזה ׁשאין ּבאֹופן ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ּבאֹופן  היתה מּמצרים יׂשראל ּבני יציאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי

אימתה  הארץ) עּמי ּכל (על עליהם ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדתּפֹול

ּבלבד 60ופחד  זֹו לא הּנה כן, ּפי על ואף , ְְִִִֵֵַַַַַָֹ

וּיבֹוא  אּדרּבה, אּלא מּזה, נתּפעל לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעמלק

יׂשראל  עם וּיּלחם היינּו,11עמלק ּדייקא, וּיבֹוא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבאּו יׂשראל ׁשּבני ּבאֹופן ולא מעצמֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבא

ּובּלׁשֹון  כּו'. ּברירה לֹו היתה ולא עּמֹו, ְְְְִִֵֵַָָָָָֹלהּלחם

ּבל 61הּידּוע  חּוצּפה וכּידּוע , טעם). (ללא ּתּגא א ְְְְַַַַַַַָָָָֹֹ

לזה  הּטעם,62הּמׁשל ּפי ׁשעל עּזּות יׁש ּדהּנה, , ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עּזֹות  יענה עׁשיר זה 63ּוכמֹו על הסּברה לֹו ׁשּיׁש , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

ידי  ועֹוצם ׁשּכחי ׁשחֹוׁשב ּדכיון ודעת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבטעם

הּזה  החיל את לי ּבעׁשרֹו64עׂשה מתהּלל לכן ,65, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לחכם  ּבנֹוגע זה ּדר ועל עּזֹות, ׁשּיענה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועד
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טז.60) טו, א.61)בשלח קה, פצ"ז.62)סנהדרין ואילך. פס"א מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי ראה

ואילך. ריג ע' תרס"ה המאמרים ספר .26 שבהערה האמצעי אדמו"ר כג.63)מאמרי יח, ח,64)משלי עקב - הכתוב לשון

כב.65)יז. ט, ירמי' - הכתוב לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המידות  שבע תיקון È„Èלצורך ÏÚL ‰ÓÁÏna ˜ÈtÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ«ƒ¿»»∆«¿≈

,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚL ‰„B·Ú‰ ולא הפנימיים הכוחות עם מלחמה »¬»∆«ƒ««»««
והגבלות. מהגדרות יציאה של עבודה עלֿשכלית, עבודה נדרשה

‰ÓÁÏn‰ ‰˙È‰ ¯L‡k Ôk ÔÈ‡M ‰Ó נלחמו ישראל a„na¯שבני «∆≈≈«¬∆»¿»«ƒ¿»»«ƒ¿»
היא  העבודה שבו יישוב מקום שאינו

והמלחמה  מדבר, הוא אלא סדר פי על

היא  במדבר ∆∆¿ÓÁÏÓƒ˙שנלחמו
˙ÈL‡¯ ¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,˜ÏÓÚ¬»≈»»∆¡«≈ƒ
ÔÙB‡a ‡e‰L ,˜ÏÓÚ ÌÈBbƒ¬»≈∆¿∆
Ì‰Ó ‰Ïc·‰Â ˙ÈL‡¯ ÏL∆≈ƒ¿«¿»»≈∆

האומות  Ì‰Ïמשאר LiL ‡l‡)∆»∆≈»∆
ÈÙÏ ,ÂÈÏ‡ ˙eÎÈiL ˜«̄«»≈»¿ƒ

'eÎ epnÓ ÌÈÎLÓpL עם ולכן ∆ƒ¿»ƒƒ∆
זאת  בכל הוא מהם, נבדל היותו

להם  Ê‰'ראשית' ÏÈ·La ‰p‰ ,(ƒ≈ƒ¿ƒ∆
עמלק  במלחמת לנצח ˆC¯Bכדי LÈ≈∆

ולהשתמש  נעלים יותר כוחות לנצל

‡È‰L ‰Me„w‰ ˙‚È¯„Óa¿«¿≈««¿»∆ƒ
'eÎ ‰Ïc·‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»

המוגבלת, «¿»¿ÏÚÓÏ‰מהמציאות
ÏehÈa‰ e‰fL ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««∆∆«ƒ
,‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁ·c ˙e˜Ï‡Ï∆¡…ƒ¿ƒ««¿ƒ»
‰„ÈÁÈ Ca ‰˜e·„e ‰˜e·ÁL∆¬»¿»»¿ƒ»

C„ÁÈÏ ושלימות תכלית שזהו ¿«¬»
והדביקות, Ïkהביטול ÏÚ B‡«»

ÌÈt הפחות ‰ÏehÈaלכל »ƒ«ƒ
Bc·Ï ‡e‰L ,(‰iÁ) ‰ÓÎÁc¿»¿»«»∆¿«
ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ ,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰¿≈»«¿∆≈
,C¯a˙È Bc·lÓ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈
˙e‡Èˆn‰ ÏehÈaL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ«¿ƒ

˙e‡ÈˆÓ ÒÈB‡ Ô¯ÚÂÂ) לחדול ∆¿¿ƒ
מציאות  ‰CÙÈמלהיות ‡e‰ (≈∆

BÚ·Ë,האדם B·Ú„‰של ‰Ê È¯‰ ƒ¿¬≈∆¬»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL גם ולכן ∆¿«¿»ƒ««»««

ה' עבודת מחייב 'חיה' של הביטול

עלֿשכלית.

ÌLk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿≈
‰„B·Ú LÈ ‰Me„˜aL∆ƒ¿»≈¬»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL עבודה ∆¿«¿»ƒ««»««
למתחייב  ומעבר מעל נפש מסירות של

ההיגיון  פי Ê‰על ˙neÚÏ ‰Ê ‰p‰ƒ≈∆¿«∆
B˙‚‰‰ ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ‰NÚ»»¡…ƒ∆««¿»»

˜ÏÓÚ ÏL'זה ה'לעומת מצד ÊÏ‰שהוא ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‰˙È‰ ∆¬»≈»¿»¿∆∆≈»∆
כזו  Ú„Â˙,להנהגה ÌÚË Èt ÏÚ ÌB˜Ó כלל הגיונית לא התנהגות »«ƒ««»««

ÏBt˙c ÔÙB‡a ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÈˆÈ È¯‰L∆¬≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿»¿∆¿ƒ
„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ (ı¯‡‰ ÈnÚ Ïk ÏÚ) Ì‰ÈÏÚ60, בתורה ככתוב ¬≈∆«»«≈»»∆≈»»»««

קריעת  נס לאחר שנאמרה הים בשירת

סוף  ÔÎ,ים Èt ÏÚ Û‡Â למרות ¿««ƒ≈
והמתבקשת  המתחייבת שהתגובה

סוף  ים וקריעת מצרים יציאת אחרי

ופחד  אימה יחושו הארץ שעמי היא

ישראל Ïa·„מבני BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
‰fÓ ÏÚt˙ ‡Ï ˜ÏÓÚL∆¬»≈…ƒ¿«≈ƒ∆
והוא  רושם עליו עשו לא הללו והניסים

B·iÂ‡פחד,לא  ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«»
Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ11, ¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈

,‡˜ÈÈc ‡B·iÂ מדייק והכתוב «»«¿»
'ויבוא' aL‡ואומר ,eÈÈ‰ עמלק «¿∆»

ישראל  עם ÏÂ‡להילחם ,BÓˆÚÓ≈«¿¿…
e‡a Ï‡¯NÈ ÈaL ÔÙB‡a¿∆∆¿≈ƒ¿»≈»
BÏ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,BnÚ ÌÁl‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿…»¿»

'eÎ ‰¯È¯a להשיב נאלץ והוא ¿≈»
במלחמה  פתח שהוא אלא מלחמה

הגמרא ÔBLl·eביוזמתו. «»
Úe„i‰61‡bz ‡Ïa ‰tˆeÁ , «»«¿»¿…«»

,(ÌÚË ‡ÏÏ) שנמשלה חוצפה ¿…««
חוצפה  כלומר, כתר, ללא למלכות

אדם  כמו והצדקה, טעם ללא וגאווה

שלא  היינו כתרֿמלכות, ללא המולך

זאת  ובכל כתר לו ואין אותו המליכו

מתגאה. ‰ÏLnהוא Úe„iÎÂ¿«»««»»
‰ÊÏ62, טעם ללא חוצפה לעניין »∆

˙efÚ LÈ ,‰p‰c חוצפהÏÚL ¿ƒ≈≈«∆«
‰ÚÈ ¯ÈLÚ BÓÎe ,ÌÚh‰ Ètƒ«««¿»ƒ«¬∆

˙BfÚ63BÏ LiL לעשיר , «∆≈
,˙Ú„Â ÌÚËa ‰Ê ÏÚ ‰¯aÒ‰«¿»»«∆¿««»««
בעזות  עונה שהוא לכך הגיונית סיבה

ÌˆBÚÂ ÈÁkL ·LBÁL ÔÂÈÎc¿≈»∆≈∆…ƒ¿∆
‰f‰ ÏÈÁ‰ ˙‡ ÈÏ ‰NÚ È„È64, »ƒ»»ƒ∆««ƒ«∆

Ïl‰˙Ó ÔÎÏ עצמו את ומשבח »≈ƒ¿«≈
B¯LÚa65„ÚÂ הוא , כך כדי ¿»¿¿«

לו  בא שעושרו (בטעות) משוכנע

ידו  ועוצם כוחו ∆¬»∆ÚiL‰בזכות
Ú‚Ba ‰Ê C¯c ÏÚÂ ,˙BfÚ«¿«∆∆∆¿≈«
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ׁשניהם 65ּבחכמתֹו ׁשאצל היא ׁשהאמת ואף . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אמיּתית, הסּברה זֹו אין והחכם) ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ(העׁשיר

ּומעין  ּבקּונטרס ּבארּוּכה ׁשּכאׁשר 66ּכמבֹואר , ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָ

ּכח  ל הּנֹותן הּוא אלקי ׁשה' יראה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַֹֹיתּבֹונן

חיל  ּכפׁשּוטּה,67לעׂשֹות לעׁשירּות ּבנ ֹוגע הן , ְְֲֲִִִֵֵַַַָָ

ּבנֹוגע  ּגם ּכֹולל רּוחנית, לעׁשירּות ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָוהן

אחיזה  לזה יׁש מקֹום, מּכל ּבחכמתֹו, ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָלחכם

ׁשּיֹודע  מי ׁשל עּזּות ּגם יׁש א ודעת. ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבטעם

ּבעמלק, ׁשהיה ּוכפי כּו', ׁשפל ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבעצמֹו

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא ׁשפחה ּבן על 68ׁשהיה ואף ,( ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

מהאימתה  נתּפעל ׁשּלא ּבלבד זֹו לו הּנה כן, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּפי

אּדרּבה, אּלא הארץ, עּמי ּכל על ׁשּנפל ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָופחד

ענין  ׁשּזהּו יׂשראל, עם וּיּלחם עמלק ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוּיבֹוא

העבֹודה  ולכן, ודעת. טעם ּפי על ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

איינקערן  זי) עמלק על להתּגּבר ּבכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּדרּוׁשה

ודעת, טעם ּפי ׁשעל העבֹודה אינּה אים), ֲִִִֵֶַַַַַָָָָמיט

(זה  עמלק אצל ּגם יׁשנֹו ודעת הּטעם ענין ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרי

הּידּוע  ּכּלׁשֹון ּגֹו'), זה את 69לעּוּמת ׁשּיֹודע ְֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּיֹודע  ׁשאף והיינּו, ּבֹו, למרֹוד ּומכּוון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַרּבֹונֹו

ענין  אּלא סתם, ידיעה רק זֹו ואין רּבֹונֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּזהּו

ּב ּבּתֹורה חזקה,ׁשּנקרא ידיעה ׁשּזֹוהי יֹודע, ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּתניא  ּבאֹופן 70וכמבֹואר הּוא הּדעת ׁשענין ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ

הרי  כן, ּפי על ואף ּבחֹוזק, מחׁשבּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַׁשּתֹוקע

ּבלא  ּדחּוצּפה ענין ׁשּזהּו ּבֹו, למרֹוד מכּוון ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹהּוא

זה, על הסּברה ׁשּום לֹו ׁשאין ׁשאף והיינּו, ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָּתּגא,

ׁשאינֹו ועד חּוצּפה, ׁשל ּבתנּועה הּוא ְְְִֵֵֶֶַָָעֹומד

הּקרירּות  ענין ּגם ּבא ּומּזה כּו'. מהאֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמתּפעל

ּכּמה  ׁשרֹואה ּפי על ׁשאף והיינּו, ְְֲִֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודה,

ּבהתּפעלּות  להיֹות צרי היה ׁשּבגללם ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָענינים

קרירּות, ׁשל ּבתנּועה נמצא מקֹום, מּכל ְְְְִִִִֶָָָָָּגדֹולה,
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B˙ÓÎÁa ÌÎÁÏ65 מתהלל שהוא בכך הגיונית הצדקה יש לו שגם ¿»»¿»¿»

עצמו. בכוחות לו באה שחכמתו (בטעות) שסבור כיוון »¿Û‡Âבחכמתו
BÊ ÔÈ‡ (ÌÎÁ‰Â ¯ÈLÚ‰) Ì‰ÈL Ïˆ‡L ‡È‰ ˙Ó‡‰L∆»¡∆ƒ∆≈∆¿≈∆∆»ƒ¿∆»»≈

,˙ÈzÈÓ‡ ‰¯aÒ‰ הצדקה שום אין ולחכם לעשיר גם דבר של ולאמיתו «¿»»¬ƒƒ
עזות  ולענות «¿»B·Ók‡¯להתגאות

ÔÈÚÓe Ò¯Ëe˜a ‰ke¯‡a66 «¬»¿¿¿≈«¿»
בכתוב  (הפותח הרש"ב לאדמו"ר

יצא  ה' מבית 'ומעין יואל בנבואת

השיטים'), נחל את ∆¬»∆L‡kL¯והשקה
ÔBa˙Èהאדם‰‡¯È היא שהאמת ƒ¿≈ƒ¿∆

מה  את לו השיג ידו ועוצם כוחו שלא

אלא  לו ‰e‡שיש EÈ˜Ï‡ '‰L∆¡…∆
ÏÈÁ ˙BNÚÏ Ák EÏ Ô˙Bp‰67, «≈¿…««¬»ƒ

נכון  e¯ÈLÚÏ˙והדבר Ú‚Ba Ô‰≈¿≈««¬ƒ
dËeLÙk,בגשמיות Ô‰Âעשירות ƒ¿»¿≈

,˙ÈÁe¯ ˙e¯ÈLÚÏ Ú‚Ba¿≈««¬ƒ»ƒ
ÌÎÁÏ Ú‚Ba Ìb ÏÏBk≈«¿≈«¿»»

,ÌB˜Ó ÏkÓ ,B˙ÓÎÁa למרות ¿»¿»ƒ»»
כאמור, טעות, היא הזו ≈LÈשהגאווה

‰ÊÈÁ‡ ‰ÊÏ מסויימתÌÚËa »∆¬ƒ»¿««
˙Ú„Â.כלשהו היגיון בכך ‡Cויש »«««

Ú„BiL ÈÓ ÏL ˙efÚ Ìb LÈ≈««∆ƒ∆≈«
'eÎ ÏÙL ‡e‰L BÓˆÚa ובכל ¿«¿∆»≈

מתגאה, È‰L‰זאת ÈÙÎe¿ƒ∆»»
‰ÁÙL Ôa ‰È‰L ,˜ÏÓÚa«¬»≈∆»»∆ƒ¿»

L¯„na ‡˙È‡„k)68 ילקוט ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
בת  הייתה תמנע, לוטן, שאחות שמעוני

של  בזרעו לדבוק ורצתה חשובים

לאליפז  פילגש והייתה הלכה אברהם,

לפסולה  שפחה 'אהיה אמרה עשו, בן

באומה  גבירה אהיה ואל זו אומה של

לצער  שבא עמלק ממנה ויצא אחרת",

ישראל  ÔÎ,את Èt ÏÚ Û‡Â ,(¿««ƒ≈
במה  לעמלק היה שלא למרות

lL‡לא ‰p‰להתגאות „·Ïa BÊ ƒ≈ƒ¿«∆…
„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡‰Ó ÏÚt˙ƒ¿«≈≈»≈»»»««
ı¯‡‰ ÈnÚ Ïk ÏÚ ÏÙpL∆»««»«≈»»∆
לא  עמלק פחדו, האומות שכל ולמרות

B·iÂ‡פחד, ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«»
,Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈
ÌÚË Èt ÏÚ BÈ‡L ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆≈«ƒ««

,ÔÎÏÂ .˙Ú„Â ודעת טעם פי על שלא זה' ב'לעומת כוח הוא שעמלק כיוון »««¿»≈

‰Le¯c‰ ‰„B·Ú‰ישראל מבני ÏÓÚ˜הנדרשת ÏÚ ¯ab˙‰Ï È„Îa »¬»«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈«¬»≈
ÌÈ‡ ËÈÓ Ô¯Ú˜ÈÈ‡ CÈÊ) אתו ‰B·Ú„‰'להסתדר' dÈ‡ ,( ƒ«¿¿∆¿ƒƒ≈»»¬»

ה' את עובד ‰ÌÚhשהיהודי ÔÈÚ È¯‰L ,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚL∆«ƒ««»««∆¬≈ƒ¿««««
('Bb ‰Ê ˙neÚÏ ‰Ê) ˜ÏÓÚ Ïˆ‡ Ìb BLÈ ˙Ú„Â ינסה יהודי ואם »««∆¿«≈∆¬»≈∆¿«∆

פי  שעל בעבודה רק עמלק את  לנצח

כי  בידו יעלה לא הדבר ודעת, טעם

הקדושה  של והשכל ההיגיון יש כנגד

והטעם  השכל לפי מענה לעמלק

מקור  ומביא זה', ה'לעומת של והדעת

ודעת  טעם (גם) יש שבעמלק לכך

Úe„i‰ ÔBLlk69 חכמינו שאמרו «»«»«
¯BBaז"ל  ˙‡ Ú„BiL ולמרות ∆≈«∆ƒ

Ba,הידיעה  „B¯ÓÏ ÔÂeÎÓe¿«≈ƒ¿
e‰fL Ú„BiL Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«∆≈«∆∆

BÊהקדושֿברוךֿהוא  ÔÈ‡Â ,BBaƒ̄¿≈
,Ì˙Ò ‰ÚÈ„È כללית ¯˜ ידיעה «¿ƒ»¿»

Bza¯‰בלבד  ‡¯˜pL ÔÈÚ ‡l‡∆»ƒ¿»∆ƒ¿»«»
‰ÚÈ„È È‰BfL ,Ú„BÈ ÌLa¿≈≈«∆ƒ¿ƒ»

פנימית B·ÓÎÂ‡¯והכרה ,‰˜ÊÁ¬»»¿«¿»
‡Èza70˙Úc‰ ÔÈÚL ««¿»∆ƒ¿««««

בינה  חכמה השכל חלקי שבשלושת

Ú˜BzLודעת  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆≈«
Bz·LÁÓ לומד בעניין הוא שאותו «¿«¿

מתבונן  הוא ÏÚובו Û‡Â ,˜ÊBÁa¿∆¿««
,ÔÎ Èt וההכרה הידיעה למרות ƒ≈

ריבונו', את 'יודע באלוקות, החזקה

זאת  ‰e‡בכל È¯‰ עמלקÔÂeÎÓ ¬≈¿«≈
ÔÈÚ e‰fL ,Ba „B¯ÓÏƒ¿∆∆ƒ¿»

‡bz ‡Ïa ‰tˆeÁc,כתר ללא ¿¿»¿…«»
הגיוני, הסבר כל ללא ¿»¿eÈÈ‰Â,היינו

‰¯aÒ‰ ÌeL BÏ ÔÈ‡L Û‡L∆«∆≈«¿»»
‰Úe˙a ‡e‰ „ÓBÚ ,‰Ê ÏÚ«∆≈ƒ¿»

‰tˆeÁ ÏL,מעלה ÚÂ„כלפי ∆¿»¿«
¯B‡‰Ó ÏÚt˙Ó BÈ‡L האלוקי ∆≈ƒ¿«≈≈»

‰fÓe .'eÎ שלא עמלק של מהגישה ƒ∆
מצב  בשום אלוקות מענייני להתפעל

˙e¯È¯w‰ ÔÈÚ Ìb ‡a האדישות »«ƒ¿««¿ƒ
‰„B·Úa,'ה את עובד שהיהודי »¬»

‰‡B¯L Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆∆
גלוי  ÌÈÈÚבאופן ‰nk«»ƒ¿»ƒ

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÌÏÏ‚aL∆ƒ¿»»»»»ƒƒ¿
˙eÏÚt˙‰a ובהתלהבות ה',ÏB„b‰בהתרגשות ÌB˜Ó,בעבודת ÏkÓ ¿ƒ¿«¬¿»ƒ»»
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יט l"yz'd ,mixet

קר היא,71אׁשר עמלק, את לנּצח העצה ולכן, . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טעם  ּפי ׁשעל (מלחמה) עבֹודה ידי על ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹלא

מּטעם  ׁשּלמעלה עבֹודה ידי על אּלא ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָודעת,

ׁשּזהּו חּיה, ּבחינת ׁשּמּצד מהעבֹודה החל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודעת,

ּכּנ"ל. החכמה, ְְִַַַַָָענין

ידֹוe‰ÊÂי) מׁשה ירים ּכאׁשר והיה ּׁשּנאמר מה ¿∆ְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מׁשה  ׁשל ענינֹו ּדהּנה, יׂשראל. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹוגבר 

ׁשּנאמר  ּכמֹו מ"ה 72הּוא ּבחינת מ"ה, ונחנּו ְְְְֱִֶֶַַַָָ

הּכלי  היה למּטה ּבהיֹותֹו ׁשּגם ועד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּבחכמה,

הּנבּואה, לגיּלּוי סֹותר היה ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלֹו

מקֹומֹות  ּבכּמה היה 73ּכמבֹואר הּנבּואה ׁשּבׁשעת ְְְְְִֶַַַַָָָָָ

מבֹורר  היה ׁשּגּופֹו לפי והיינּו, עמדֹו, על ְְְְְִֵֶַַָָָָעֹומד

עליו  אמרּו ׁשּלכן טֹוב 74לגמרי, ּכי אֹותֹו וּתרא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(הּגּוף  הּבית נתמּלא ׁשּנֹולד ׁשּבׁשעה )75הּוא, ְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּׁשכינה  ּבאֹופן היה ׁשּגּופֹו ועד אֹורה, ְְְִֶֶֶַָָָָּכּוּלֹו

ּגרֹונֹו מּתֹו מדּברת ּולה 76היתה זה . ׁשענין עיר, ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ

ּכמֹו הּוא לגמרי, טֹוב היה מׁשה ׁשל ּגּופֹו ְְְֵֶֶֶַַָָֹׁשּגם

ּבבחינת  היא עצמּה הּכלי ׁשּגם החכמה , ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָּבספירת

חּיֹוהי 77אֹור  ּבׁשם החכמה נקראת ׁשּלכן ,78, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

היא  החכמה) ּבער) הּכלים ענין התחלת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָואיּלּו

היה  מׁשה, ּבחינת מעלת ּגֹודל ּומּצד ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹּבבינה.

וגם  ּדחּיה, הּבחינה (אֹויפנעמען) להכיל ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָיכֹול

ידֹו מׁשה ירים  ּכאׁשר ולכן, היחידה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבחינת

מהימנא  רעיא היה ׁשּמׁשה ּדכיון יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוגבר

ּביכלּתֹו היה יׂשראל, ּכל ׁשל נאמן) ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָָ(רֹועה

ּבחינת  ּתתעֹורר יׂשראל ּבני אצל ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלפעֹול

מּיׂשראל  ואחד אחד ׁשּבכל זה 79מׁשה ידי ועל , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
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ובכ"מ 71) .65 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת פו. ע' תרמ"ז המאמרים ספר וראה עה"פ. פרש"י ט. תצא תנחומא יח. כה, תצא

ובכ"מ.72) ב. מט, שמות תו"א וראה זֿח. טז, להרמב"ם 73)בשלח המשניות פירוש ה"ו. פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ב. רסח, זח"ג א. קעא, זח"א הז'. יסוד חלק ר"פ ריד.74)סנהדרין ע' תרח"ץ המאמרים ספר וראה ובפרש"י. ב ב, שמות

ועוד. .92 ע' תש"א רכד. ע' נב.75)שם ע' תרפ"ח המאמרים ספר סע"א.76)ראה רסה, א. ז, שם א. רלב, ח"ג זהר ראה

יט. יח, יתרו מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר טו. פ"ג, 77.41)שמו"ר שבהערה המאמרים ספר וראה קנ. ע' וארא אוה"ת ראה

המאמרים 78) ספר שם. אוה"ת ג. לט, שה"ש סע"ד. פז, מטות לקו"ת פ"ה. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

עדר. ע' פמ"ב.79)תרצ"א תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙e¯È¯˜ ÏL ‰Úe˙a ‡ˆÓ עמלק אודות הכתוב ‡L¯כלשון ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¬∆

E¯˜71.קרירות מלשון גם 'קרך' לנצח ÔÎÏÂ,ומפרשים ניתן שלא כיוון »¿¿»≈
לעיל, כמבואר ודעת, טעם פי על עמלק ÏÓÚ˜,את ˙‡ ÁvÏ ‰ˆÚ‰»≈»¿«≈«∆¬»≈

,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚL (‰ÓÁÏÓ) ‰„B·Ú È„È ÏÚ ‡Ï ,‡È‰ƒ…«¿≈¬»ƒ¿»»∆«ƒ««»««
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú È„È ÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¬»∆¿«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓ מעל ה' עבודת ƒ««»««
השכל  פי על שמתבקש למה ומעבר

vnL„וההיגיון, ‰„B·Ú‰Ó ÏÁ‰»≈≈»¬»∆ƒ«
ÔÈÚ e‰fL ,‰iÁ ˙ÈÁa¿ƒ««»∆∆ƒ¿«

Ï"pk ,‰ÓÎÁ‰ לעיל כמבואר «»¿»««
הבחינות  שלוש בין ההבדל באריכות

כוחות  שהם פנימיים נפשֿרוחֿנשמה

הבחינות  לשתי ודעת) טעם פי (שעל

מקיפים  כוחות שהם חיהֿיחידה

ודעת). מטעם (למעלה

¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ (È בפסוק ¿∆«∆∆¡«
המאמר את L‡k¯הפותח ‰È‰Â¿»»«¬∆

.Ï‡¯NÈ ¯·‚Â B„È ‰LÓ ÌÈ¯È»ƒ…∆»¿»«ƒ¿»≈
‡e‰ ‰LÓ ÏL BÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»∆…∆

¯Ó‡pL BÓk72 שמשה בתורה ¿∆∆¡«
ביטול  של לשון עצמם על אמרו ואהרן

‰"Ó ˙ÈÁa ,‰"Ó eÁÂ¿«¿»¿ƒ«»
‰ÓÎÁaL כוח אותיות היא חכמה ∆«»¿»

עניין  הוא שבחכמה וה'מה' מ"ה,

ÌbLהביטול, „ÚÂ אפילוB˙BÈ‰a ¿«∆«ƒ¿
היה  רבנו משה בעולם hÓÏ‰כאשר ¿«»

Lהזה  ÈÏk‰ ‰È‰Bl שלו הגוף »»«¿ƒ∆
לאלוקות  בטל היה לנשמתו כלי שהיה

ÈelÈ‚Ï ¯˙BÒ ‰È‰ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…»»≈¿ƒ
,‰‡e·p‰ נביאים שאצל ובעוד «¿»

וכל  מזוכך כך כל היה לא הגוף אחרים

הגוף  מציאות ולכן לאלוקות בטל כך

אצל  הרי הנבואה לגילוי סתירה הייתה

כזו  סתירה הייתה לא רבנו משה

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók73 «¿»¿«»¿
‰È‰ ‰‡e·p‰ ˙ÚLaL משה ∆ƒ¿««¿»»»

ÈÙÏ ,eÈÈ‰Â ,B„ÓÚ ÏÚ „ÓBÚ≈«»¿¿«¿¿ƒ

¯¯B·Ó ‰È‰ BÙebL ומזוכךÂÈÏÚ e¯Ó‡ ÔÎlL ,È¯Ó‚Ï74‡¯zÂ ∆»»¿»¿«¿≈∆»≈»¿»»«≈∆
Ûeb‰) ˙Èa‰ ‡lÓ˙ „ÏBpL ‰ÚLaL ,‡e‰ ·BË Èk B˙B‡75 ƒ∆¿»»∆«ƒ¿«≈««ƒ«

הנשמה  של וה'כלי' 'הבית' BÙebLשהוא „ÚÂ ,‰¯B‡ Blek משה ) של »¿«∆
BB¯b CBzÓ ˙¯a„Ó ‰˙È‰ ‰ÈÎML ÔÙB‡a ‰È‰76 גופו כי »»¿∆∆¿ƒ»»¿»¿«∆∆ƒ¿

לגילוי  ראוי כלי היה והמבורר המזוכך

השכינה. והשראת אלוקות

BÙeb ÌbL ‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆ƒ¿»∆∆«
·BË ‰È‰ ‰LÓ ÏL מבורר ∆…∆»»

כלי È¯Ó‚Ïומזוכך  היה ולכן ¿«¿≈
ÈÙÒa¯˙לאלוקות, BÓk ‡e‰¿ƒ¿ƒ«

dÓˆÚ ÈÏk‰ ÌbL ,‰ÓÎÁ‰ גם «»¿»∆««¿ƒ«¿»
ומהותו  בכלי, אור היא החכמה ספירת

האור  את מגביל שהוא הוא הכלי של

ועילוי  חידוש יש החכמה בספירת אבל

הכלי  שגם ÈÁ·a˙מיוחד ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
¯B‡77‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ ÔÎlL ,∆»≈ƒ¿≈«»¿»

È‰BiÁבזוהר  ÌLa78, חיות לשון ¿≈«ƒ
ÔÈÚואור  ˙ÏÁ˙‰ elÈ‡Â¿ƒ«¿»«ƒ¿«

C¯Úa) ÌÈÏk‰ אל ביחס «≈ƒ¿≈∆
„vÓe .‰È·a ‡È‰ (‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ¿ƒ»ƒ«
,‰LÓ ˙ÈÁa ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«¿ƒ«…∆
ÔÚÓÚÙÈB‡) ÏÈÎ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»¿»ƒ¿¿∆∆

ולקלוט  iÁc‰,להכיל ‰ÈÁa‰ («¿ƒ»¿«»
החכמה, ÈÁa˙אפילו Ì‚Âעניין ¿«¿ƒ«
‰„ÈÁÈ‰.מהחכמה שלמעלה «¿ƒ»

,ÔÎÏÂ,משה מעלת  גודל בגלל ¿»≈
לעיל, LÓ‰כמבואר ÌÈ¯È ¯L‡k«¬∆»ƒ…∆

B„È אזיÔÂÈÎc ,Ï‡¯NÈ ¯·‚Â »¿»«ƒ¿»≈¿≈»
‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰È‰ ‰LnL∆…∆»»«¬»¿≈¿»
,Ï‡¯NÈ Ïk ÏL (ÔÓ‡ ‰ÚB¯)∆∆¡»∆»ƒ¿»≈

הכלל, מן יוצא BzÏÎÈaבלי ‰È‰»»ƒ»¿
משה  Èaשל Ïˆ‡ ÌbL ÏBÚÙÏƒ¿∆«≈∆¿≈

‰LÓ ˙ÈÁa ¯¯BÚ˙z Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈¿ƒ«…∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ79, תהיה עבודתם וגם ƒƒ¿»≈
יחידה  ובחינת חיה בחינת בהתגלות

eNÚpLשבנפשם ‰Ê È„È ÏÚÂ כל ¿«¿≈∆∆«¬
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l`xyiכ xabe eci dyn mixi xy`k dide

אֹור  ּבתֹורה (ּכהּלׁשֹון מׁשה אנׁשי אזי 80ׁשּנעׂשּו ,( ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָֹ

את  ּגֹו' ּדוּיחלֹוׁש הענין  ׁשּנפעל יׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָוגבר

חרב  לפי עּמֹו ואת .81עמלק ְְֲִֵֶֶַָָ

ּכיון ‡ÌÓיא) ּדלכאֹורה, להבין, צרי עדיין »¿»ְְְֲִִִִֵַָָָָ

קליּפת  עם להתעּסק ְְְְִִִִִֵֶַַׁשּצריכים

והראיה, האֹור, ענין מֹועיל לא ׁשּׁשם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹעמלק

אי ּכן, אם ּבֹו, למרֹוד ּומכּוון רּבֹונֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשּיֹודע

עּמֹו ואת עמלק את ּגֹו' ּדוּיחלֹוׁש הענין ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָנעׂשה

ׁשל  ענינּה הרי החכמה, ּבחינת מׁשה, ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעל

מאירֹות  ּפנים אֹור, ענין הּוא החכמה ְְְְִִִִַַַָָָּבחינת

מתּפעל  אינֹו עמלק ואיּלּו ד'), סעיף ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ(ּכּנ"ל

אֹור. ּגיּלּוי ׁשל ְִִֵֶָמענין

C‡ לגריעּותא ענין ּגם יׁש ּדהּנה, ּבזה, הּביאּור «ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשהּׁשבעה  עמלק, לגּבי עממין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשבעה

רק  (לא ּפֹועלים הּמּדֹות, ׁשבעת ׁשהם ְֲֲִִִִֵֶַַַָֹעממין,

ּובכללּות  הּנפׁש, אֹור את להחׁשי אּלא) ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָלקרר,

ּבתאוֹות  ּבתאוֹות, מּוׁשקע ׁשּנעׂשה ּבגלל זה ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַָָהרי

א  ּבאֹופן איּסּור הם (אם היּתר ּבתאוֹות אפיּלּו ֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַ

ה', עבֹודת לׁשם ולא סתם, הּגּוף ּתאוֹות ְְְֲֲֵֶַַַָֹׁשל

ּבּתניא  ּגּסּות 82ּכמבֹואר נעׂשה זה ידי ׁשעל ,( ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָ

אפׁשר  אי ׁשאז כּו', לטמטּום ועד ְְְְְְִִִֶֶַָָוחֹומרּיּות,

לׁשם. מּגיע אינֹו ׁשהאֹור ּכיון אֹור, ּגיּלּוי ְְִִֵֵֵֶַַַָָָלקּבל

ׁשאין  ,חֹוׁש ׁשל מקֹום ׁשּזהּו הּגריעּותא, ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָוזהּו

עבֹודה  ׁשל ענין ּבזה ׁשּיי לא ולכן ּכלל, אֹור ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹּבֹו

ּכיון  הארעווען), צּו וואס אֹויף ניטא (ס'איז ְִִֵֶֶָָָָכּו'

ענין  אצלֹו ואין ,לחֹוׁש רק ׁשּייכּות לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

את  ׁשּיֹודע ּכיון עמלק, ּכן ּׁשאין מה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹור.

יכֹול  ּובמילא האֹור, ענין אצלֹו יׁש הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָרּבֹונֹו,

וואס  מיט האט (ער העבֹודה ענין אצלֹו ְְְֲִִִֶֶַָָָָלהיֹות

העבֹודה  מסּפיקה ׁשּלא אּלא הארעווען), ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹצּו

העבֹודה  להיֹות צרי אּלא ודעת, טעם ּפי על ּומּוגּבל הּמדּוד ּבאֹופן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהיגיעה

ׁשּיׁשנֹו ּבהאֹור מתּבֹונן ּכאׁשר ואז, ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהיגיעה

והיינּו, למעלה, ּדמּלמּטה ּובאֹופן ּבזה, ּותפיסה והּׂשגה להבנה ּבא אזי ְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאצלֹו,
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(80.66 ע' .51 ע' .41 ע' .34 ע' תש"ט המאמרים ספר וראה ואילך. ב פג, יג.81)תצוה יז, פ"ז.82)בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  ‡B¯בני ‰¯B˙a ÔBLl‰k) ‰LÓ ÈL‡80¯·‚Â ÈÊ‡ ,( «¿≈…∆¿«»¿»¬«¿»«
,Ï‡¯NÈ את ישראל לבני שבה והיה ודעת מטעם שלמעלה לעבודה הכוח ƒ¿»≈

עמלק  את מנצחים ידה ÏÓÚ˜ועל ˙‡ 'Bb LBÏÁiÂc ÔÈÚ‰ ÏÚÙpL∆ƒ¿«»ƒ¿»¿««¬∆¬»≈
·¯Á ÈÙÏ BnÚ ˙‡Â81. ¿∆«¿ƒ»∆

ÌÓ‡ (‡È כיצד שנתבאר לאחר גם »¿»
עמלק  את מנצחים משה ידי על

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿ƒƒ
˜ÏÓÚ ˙tÈÏ˜ ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¬»≈
¯B‡‰ ÔÈÚ ÏÈÚBÓ ‡Ï ÌML∆»…ƒƒ¿«»

Ú„BiLוהגילוי  ,‰È‡¯‰Â עמלק , ¿»¿»»∆≈«
Ba „B¯ÓÏ ÔÂeÎÓe BBa¯ כי ‡˙ ∆ƒ¿«≈ƒ¿

מהאור, מתפעל ‡CÈאיננו ,Ôk Ì‡ƒ≈≈
˙‡ 'Bb LBÏÁiÂc ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬»»ƒ¿»¿««¬∆
,‰LÓ È„È ÏÚ BnÚ ˙‡Â ˜ÏÓÚ¬»≈¿∆««¿≈…∆
dÈÚ È¯‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»¬≈ƒ¿»»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««»¿»ƒ¿«
Ï"pk) ˙B¯È‡Ó ÌÈt ,¯B‡»ƒ¿ƒ««
BÈ‡ ˜ÏÓÚ elÈ‡Â ,('„ ÛÈÚÒ»ƒ¿ƒ¬»≈≈
¯B‡ ÈelÈb ÏL ÔÈÚÓ ÏÚt˙Óƒ¿«≈≈ƒ¿»∆ƒ
הדרך  מהי ביאור צריך עדיין כן ואם

עמלק? (קליפת) את לנצח

LÈ ,‰p‰c ,‰Êa ¯e‡Èa‰ C‡««≈»∆¿ƒ≈≈
‰Ú·La ‡˙eÚÈ¯‚Ï ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

,˜ÏÓÚ Èa‚Ï ÔÈÓÓÚ אף כלומר, ¬»ƒ¿«≈¬»≈
מהשבעה  גרוע עמלק כללי שבאופן

מהם, חמורה יותר קליפה והוא עמים

השבעה  מסויים בהיבט מכלֿמקום

מעמלק  גרועים «¿Ú·M‰L∆«ƒ‰עמים
,˙Bcn‰ ˙Ú·L Ì‰L ,ÔÈÓÓÚ¬»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ

¯¯˜Ï ˜¯ ‡Ï) ÌÈÏÚBt את ¬ƒ…«¿»≈
של  עניינו שזה קדושה, מענייני הנפש

קרך' 'אשר המידות ‡l‡עמלק, שבע ∆»
יותר  דבר פועלים זה' 'לעומת של

‰LÙpחמור  ¯B‡ ˙‡ CÈLÁ‰Ï (¿«¬ƒ∆«∆∆
ולהתגלות, להאיר ממנה ולמנוע

‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎ·e של זו פעולה ƒ¿»¬≈∆
היא זה' ד'לעומת »¿ÏÏ‚aƒהמידות

‰NÚpLהאדםÚ˜LeÓ ∆«¬»¿»
B‡ ¯eqÈ‡ ˙BÂ‡˙a ,˙BÂ‡˙a¿«¬¿«¬ƒ

להיגרם יכול זה כאשר ‡elÈÙשדבר ¬ƒ
שקוע (‡Ìהאדם ¯zÈ‰ ˙BÂ‡˙a¿«¬≈∆ƒ

Ûeb‰ ˙BÂ‡z ÏL ÔÙB‡a Ì‰≈¿∆∆«¬«
,'‰ ˙„B·Ú ÌLÏ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò¿»¿…¿≈¬«

‡Èza ¯‡B·Ók82 לשם רק נעשה הדבר כאשר היתר תאוות עניין חומרת «¿»««¿»
התאווה  ei¯ÓBÁÂ˙מילוי ˙eqb ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚL נפש ), של ∆«¿≈∆«¬∆«¿¿ƒ

ÌeËÓËÏ,האדם  „ÚÂ אטימות'eÎ,שבקדושה ‡Èלדברים Ê‡L ¿«¿ƒ¿∆»ƒ
Ïa˜Ï ¯LÙ‡ ולהכיל לקלוטBÈ‡ ¯B‡‰L ÔÂÈk ,¯B‡ ÈelÈb ∆¿»¿«≈ƒ≈»∆»≈

ÌLÏ ÚÈbÓ את החשיכו התאוות כי «ƒ«¿»
מלקלוט  מנועה היא וכעת הנפש

אור. ‰eÚÈ¯b˙‡,ולקבל e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ»
של  המידות שבע האומות, בשבע

יותר  וחמורות גרועות זה' ה'לעומת

עמלק הנפש e‰fLמקליפת ∆∆
בתאוות  ÏLשהתגשמה ÌB˜Ó»∆

,ÏÏk ¯B‡ Ba ÔÈ‡L ,CLBÁ∆∆≈¿»
ÏL ÔÈÚ ‰Êa CÈiL ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«»»∆ƒ¿»∆
ÛÈB‡ ‡ËÈ ÊÈ‡'Ò) 'eÎ ‰„B·Ú¬»¿ƒƒ»

ÔÚÂÂÚ¯‡‰ eˆ Ò‡ÂÂ מה על אין »»∆∆
eÎÈiL˙להתייגע  BÏ LiL ÔÂÈk ,(≈»∆≈«»

ÔÈÚ BÏˆ‡ ÔÈ‡Â ,CLBÁÏ ˜«̄«∆¿≈∆¿ƒ¿«
.¯B‡‰»

ÔÂÈk ,˜ÏÓÚ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¬»≈≈»
BBa¯ ˙‡ Ú„BiL הכרה לו ויש ∆≈«∆ƒ

ÔÈÚבאלוקות, BÏˆ‡ LÈ È¯‰¬≈≈∆¿ƒ¿«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÈÓ·e ,¯B‡‰»¿≈»»ƒ¿
Ë‡‰ ¯Ú) ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿«»¬»∆»

ÔÚÂÂÚ¯‡‰ eˆ Ò‡ÂÂ ËÈÓ לו יש ƒ»»∆∆
מאיר  האור שהרי להתייגע, מה עם

ÈtÒÓ˜‰בו  ‡lL ‡l‡ ,(∆»∆…«¿ƒ»
ÔÙB‡a ‰ÚÈ‚È‰Â ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿ƒ»¿∆
ÌÚË Èt ÏÚ Ïa‚eÓe „e„n‰«»¿»«ƒ««

,˙Ú„Â עם העבודה כאמור שהיא »««
הפנימיים  ˆ¯CÈהכוחות ‡l‡∆»»ƒ

‰ÚÈ‚È‰Â ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿«¿ƒ»
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»ƒ««
ÔBa˙Ó ¯L‡k ,Ê‡Â ,˙Ú„Â»««¿»«¬∆ƒ¿≈
ÈÊ‡ ,BÏˆ‡ BLiL ¯B‡‰a¿»∆∆¿∆¿¬«
ללא  וחוצפה 'עמלק' בו יש אם אפילו

באור, ההתבוננות של בכוחה טעם,

הוא  O‰Â‚‰הרי ‰·‰Ï ‡a»«¬»»¿«»»
‰Êa ‰ÒÈÙ˙e המאיר האלוקי באור ¿ƒ»»∆

ÏÚÓÏ‰,בו, ‰hÓlÓc ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ¿«»¿«¿»
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כי l"yz'd ,mixet

לנקּוּדת  ּבא ּדבינה וההּׂשגה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּמההבנה

להּכרה  החכמה, לבחינת ּבא ּומּזה ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהּתמצית,

ּדחכמה, ראּיה ׁשּמּצד להתאּמתּות ועד ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּדחכמה,

הּוא  זה וכל עמלק. קליּפת מתּבּטלת זה ידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועל

היא  והחכמה החכמה, ענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבגלל

ּגם  (ׁשהרי אליו ׁשּׁשּיכת ּובאֹופן ּבגיּלּוי, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאצלֹו

את  יֹודע הּוא הרי ּדעמלק ּומּצב ּבמעמד ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבהיֹותֹו

העבֹודה  ענין אצלֹו להיֹות יכֹול ולכן ְְְְֲִִִֵֶַָָָָרּבֹונֹו),

ּכּנ"ל. ַַכּו',

ּבספרים p‰Â‰יב) עצה 83מבֹואר ּגם ׁשּיׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַָָָ

ּבעבֹודת  עמלק ּבמלחמת ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָלנּצח

לפי  והיינּו זכֹור, ּפרׁשת קריאת ידי על ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהאדם

סֹוף, אין אֹור ּפנימּיּות ּבחינת ּגיּלּוי יׁש ְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבּתֹורה

ידי  ועל ודעת, מּטעם למעלה הּוא ענינֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּכל

ּוממׁשי קֹורא הּוא הרי ּבּתֹורה הענין 84הּקריאה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

את  לּתמחה עד עמלק, ל עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָּדזכֹור

עמלק  קליּפת 15זכר לבּטל העצה יׁשנּה כן ּוכמֹו . ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

הענין  ׁשּזהּו ּבפֹועל, מעׂשה ידי על ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעמלק

ּבקּיּום  להׁשּתּדל והיינּו, מעׂשּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַּדמצוֹות

ׁשהּובאה  ּוכפי ּבהם, ּולהּדר הּדּוגמא 85הּמצוֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּפרׁשּיֹות  ּבכתיבת ּתפיּלין, למצות ּבנֹוגע ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָלזה

אלקים, וירא מּומחה סֹופר ידי על הּגהתן) ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ(וכן

אלקים, וירא מּומחה ידי על הּבּתים ּתיּקּון ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָֹוכן

ּדר ועל מהם. ּדעת יסיח וׁשּלא ּכדבעי, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהנחתן

הּמצוֹות. ּבׁשאר ְְִִֶַָזה

˙eÏÏÎe ּבמלחמת הּנּצחֹון ׁשּיׁשנֹו ּבזה, הענין ¿»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשעל  למּטה, מלמעלה ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָעמלק

נאמר  ׁשּזהּו14זה עמלק, זכר את אמחה מחה ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

על  למּטה מלמעלה ּוממׁשי ׁשּקֹורא זכֹור, ּפרׁשת קריאת ידי על ּׁשּנפעל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמה

ּבאֹופן  ּגם ׁשּזהּו הּמצוֹות, קּיּום ידי על זה ּדר ועל ּבּתֹורה, הּקריאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָידי

ּדקּדׁשנּו ענין ׁשּזהּו מלמעלה, זה על ּכח נתינת יׁש ׁשהרי למּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּדמלמעלה

ּדּתמחה  הענין להיֹות יּוכל זה ׁשּלאחר ּכח הּנתינת ּגם וזהּו וצּוונּו. ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמצוֹותיו
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רנט.83) ס"ע תשמ"ט) (הוצאת תרס"ח המאמרים ספר תתרכב. ס"ע תצא אוה"ת גם ספל"ז.84)ראה תניא ספר 85)ראה

רצה. ע' פר"ת המאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומתעלה  והולך מלמטה שמתחיל הוא ·‰‰nL‰והתהליך ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈«¬»»
˙ÈˆÓz‰ ˙ce˜Ï ‡a ‰È·c ‰‚O‰‰Â הנעלית) השכלי העניין של ¿««»»¿ƒ»»ƒ¿«««¿ƒ

בינה), של ורוחב והאורך מהפרטים התמצית fÓe‰יותר a‡מנקודת ƒ∆»
„ÚÂ ,‰ÓÎÁc ‰¯k‰Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·Ï ובא יותר שמתעלה ƒ¿ƒ««»¿»««»»¿»¿»¿«

˙e˙n‡˙‰Ï המוחלטת הוודאות ¿ƒ¿«¿
ÏÚÂ ,‰ÓÎÁc ‰i‡¯ „vnL∆ƒ«¿ƒ»¿»¿»¿«

‰Ê È„È דבר של Ïha˙Ó˙בסופו ¿≈∆ƒ¿«∆∆
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .˜ÏÓÚ ˙tÈÏ¿̃ƒ«¬»≈¿»∆
ÔÈÚ BÏˆ‡ LiL ÏÏ‚aƒ¿«∆≈∆¿ƒ¿«

‰ÓÎÁ‰ לביטול הכוח שהיא «»¿»
‡ˆBÏלאלוקות, ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»ƒ∆¿

ÂÈÏ‡ ˙ÎiML ÔÙB‡·e ,ÈelÈ‚a¿ƒ¿∆∆«∆∆≈»
„ÓÚÓa B˙BÈ‰a Ìb È¯‰L)∆¬≈«ƒ¿¿«¬»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰ ˜ÏÓÚc ·vÓe«»«¬»≈¬≈≈«

BBa¯ התחברות ‡˙ היא ו'דעת' ∆ƒ
העניין  אל האדם של ),והתקשרות

ÔÎÏÂ אור בו שיש ÏBÎÈמאחר ¿»≈»
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿ƒ¿«»¬»

.Ï"pk ,'eÎ««
ÌÈ¯ÙÒa ¯‡B·Ó ‰p‰Â (·È83 ¿ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

˙ÓÁÏÓa ÁvÏ ‰ˆÚ Ìb LiL∆≈«≈»¿«≈«¿ƒ¿∆∆
È„È ÏÚ Ì„‡‰ ˙„B·Úa ˜ÏÓÚ¬»≈«¬«»»»«¿≈

¯BÎÊ ˙L¯t ˙‡È¯˜,בתורה ¿ƒ«»»«»
ÈelÈb LÈ ‰¯BzaL ÈÙÏ eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«»≈ƒ

של  והארה »ÈÁa¿ƒ˙התגלות
ÏkL ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eiÓÈt¿ƒƒ≈∆»

BÈÚ האלוקי האור סוף, האין של ƒ¿»
גבול  ÌÚhÓהבלי ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ««

‰‡È¯w‰ È„È ÏÚÂ ,˙Ú„Â»««¿«¿≈«¿ƒ»
‡e‰ È¯‰ ‰¯Bza האדם‡¯B˜ «»¬≈≈

CÈLÓÓe84 המשכה שתהיה וגורם «¿ƒ
של  ‡˙וגילוי ¯BÎÊc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈

„Ú ,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡¬∆»»¿¬»≈«
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓzÏ15 ¿ƒ¿∆∆≈∆¬»≈

העניין. בסיום האמור

‰ˆÚ‰ dLÈ ÔÎ BÓÎe הנוספת ¿≈∆¿»»≈»
˜ÏÓÚ ˙tÈÏ˜ Ïh·Ï הרוחנית ¿«≈¿ƒ«¬»≈

על  ה'ולהתגבר בעבודת המניעות

ממנה  NÚÓ‰הבאות È„È ÏÚ«¿≈«¬∆
˙BÂˆÓc ÔÈÚ‰ e‰fL ,ÏÚBÙa¿«∆∆»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏczL‰Ï ,eÈÈ‰Â ,˙BiNÚÓ«¬ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈

˙BÂˆn‰ Ìei˜a המעשיות ¿ƒ«ƒ¿
ÈÙÎe ,Ì‰a ¯c‰Ïe¿«≈»∆¿ƒ

‰‡·e‰L85 בחסידות,ÔÈlÈÙz ˙ÂˆÓÏ Ú‚Ba ‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰ ∆¿»«¿»»∆¿≈«¿ƒ¿«¿ƒƒ
במיוחד  ‰BiL¯t˙להדר ˙·È˙Îa התפילין ÏÚשל (Ô˙‰b‰ ÔÎÂ) ƒ¿ƒ««»»ƒ¿≈«»»»«

ÌÈza‰ ÔewÈz ÔÎÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯ÈÂ ‰ÁÓeÓ ¯ÙBÒ È„È התפילין של ¿≈≈¿∆ƒ≈¡…ƒ¿≈ƒ«»ƒ
Ô˙Á‰Â ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯ÈÂ ‰ÁÓeÓ È„È ÏÚ התפילין ÈÚ·„kשל «¿≈¿∆ƒ≈¡…ƒ«¬»»»ƒ¿»≈

ההלכה, פי על המדוייק ובאופן במקום

Ì‰Ó ˙Úc ÁÈÒÈ ‡lLÂ ושהמניח ¿∆…»ƒ«««≈∆
ייזהר  התפילין דעתו את להסיח לא

שהם  זמן כל C¯cעליו.מהם ÏÚÂ¿«∆∆
.˙BÂˆn‰ ¯‡La ‰Ê∆ƒ¿»«ƒ¿

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe התוכן ¿»»ƒ¿»»∆
העצות  לפי עמלק מחיית של הכללי

בתורה  זכור פרשת קריאת האמורות,

הוא  בהידור מעשיות מצוות וקיום

˙ÓÁÏÓa ÔBÁvp‰ BLiL∆∆¿«ƒ»¿ƒ¿∆∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a ˜ÏÓÚ¬»≈¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
מצד  מלמעלה, היא העניין שתחילת

עבודת  כך אחר באה ומזה האלוקות

למטה  הניצחון ÏÚL‰Êהאדם על ∆«∆
למטה  מלמעלה Ó‡14¯בדרך ∆¡«

‰ÁÓ‡ ‰ÁÓֿשהקדושֿברוך היינו »…∆¿∆
ימחה  e‰fLהוא ,˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡∆≈∆¬»≈∆∆

˙‡È¯˜ È„È ÏÚ ÏÚÙpM ‰Ó«∆ƒ¿»«¿≈¿ƒ«
‡¯BwL ,¯BÎÊ ˙L¯t האדם »»«»∆≈

ו'קורא' CÈLÓÓe«¿ƒבתורה
È„È ÏÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»«¿≈
‰Ê C¯c ÏÚÂ ,‰¯Bza ‰‡È¯w‰«¿ƒ»«»¿«∆∆∆
e‰fL ,˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿∆∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓc ÔÙB‡a Ìb«¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

‰Ê ÏÚ Ák ˙È˙ LÈ È¯‰L על ∆¬≈≈¿ƒ«…««∆
המצוות  e‰fLקיום ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»∆∆

eLc˜c ÔÈÚ הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»¿ƒ¿»
eÂeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa ואחרי לקיימן ¿ƒ¿»¿ƒ»

בא  מלמעלה כוח והנתינת הציווי

למטה. בפועל הניצחון e‰ÊÂהקיום ¿∆
למטה  מלמעלה בדרך עמלק במלחמת

Á‡lL¯הוא Ák ˙È˙p‰ Ìb««¿ƒ«…«∆¿««
‰ÁÓzc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê∆«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿∆
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עמלק  זכר למעלה 15את מּלמּטה ּבדר , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אחר  ּבמקֹום ּבארּוּכה ׁשהענין 86(ּכמבֹואר ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

והיינּו, אמחה), ּדמחה הענין לאחרי ּבא ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדּתמחה

ועד  ּבֹו, ׁשּיׁשנֹו האֹור עם להתיּגע  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמתחיל

יֹותר  ּולמעלה ּדחכמה, ּוראּיה להּכרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּמּגיע

כּו'.

וגבר e‰ÊÂיג) ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר והיה ¿∆ְְֲִֶֶַַָָָָָֹ

ּבמלחמת  נאמר זה ׁשענין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָיׂשראל,

ּכי, אּוּמֹות, הּׁשבעה ּבמלחמת ולא ּדוקא, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹעמלק

ׁשענינּה אּוּמֹות הּׁשבעה מלחמת ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּבׁשביל

הּמּדֹות, ׁשבע ּבירּור הּוא האדם ּבנפׁש ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּבעבֹודה

ּכיון  ודעת, טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָמסּפיקה

ואדרּבה, לּמֹוחין, ׁשּיכים ּבכללם ְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשהּמּדֹות

מה  הּלב. על ׁשּליט יהיה ׁשהּמֹוח לפעֹול ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַיכֹולים

ׁשּיֹודע  ּגֹוים, ראׁשית עמלק, ּבמלחמת ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּׁשאין

ּתּגא, ּבלא חּוצּפה ּבֹו, למרֹוד ּומכּוון רּבֹונֹו ְְְְִִֵֶַַָָֹאת

(טעם  הידיעה ענין ידי על לפעֹול אפׁשר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָאי

מׁשה, ׁשל ּבכחֹו צֹור יׁש אּלא ּבלבד, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹודעת)

ּגם  היה ואצלֹו מ"ה, ּדונחנּו הּביּטּול ענין ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ׁשּיהיה  הּגּוף על ּגם ׁשּפעל ּבאֹופן הידיעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָענין

מׁשה  ירים וענין י'). סעיף (ּכּנ"ל כּו' לגמרי ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹטֹוב

קֹודׁש ידיכם ׂשאּו ענין הּוא ּכמבֹואר 87ידֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָ

ּוראינה  צאינה הּמתחיל ּדּבּור ּתֹורה 88ּבלּקּוטי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ויחּוד  עליֹון ּדיחּוד העבֹודה אֹופני ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָׁשהם

וענין  כּו'. ּדמׁשה הענין יׁשנֹו ׁשּבׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּתחּתֹון,
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ב'תשפב.86) ע' ח"ז תצוה אוה"ת קסז. ע' תקע"ב המאמרים ספר תצוה. ס"פ תו"א גם ב.87)ראה קלד, שה"ש 88)תהלים

ואילך. סע"ב כא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ימחה למטה ÏÓÚ˜שהאדם ¯ÎÊ ˙‡15‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a , ∆≈∆¬»≈¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»

¯Á‡ ÌB˜Óa ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)86‰ÁÓzc ÔÈÚ‰L ידי על «¿»«¬»¿»«≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿∆
האדם ‡ÁÓ‰עבודת ‰ÁÓc ÔÈÚ‰ È¯Á‡Ï ‡a מלמעלה ),שבא »¿«¬≈»ƒ¿»¿»…∆¿∆

ÏÈÁ˙nL ,eÈÈ‰Âלמטה ה'ÚbÈ˙‰Ïהאדם ‰‡B¯בעבודת ÌÚ ¿«¿∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ»
,Ba BLiL שהאור לעיל וכמבואר ∆∆¿

בתוקף  הוא עמלק כאשר אפילו קיים

לו  ויש ריבונו' את 'יודע עמלק גם כי

באלוקות  ÚÈbnLהכרה „ÚÂ האדם ¿«∆«ƒ«
היגיעה  ידי i‡¯e‰על ‰¯k‰Ï¿«»»¿ƒ»

‰ÓÎÁc בחינת יותר, רב אור שהיא ¿»¿»
eÎ'חיה  ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ובהמשך ¿«¿»≈

באופן  באלוקות וראיה להכרה גם מגיע

יחידה. בחינת נעלה, יותר עוד

ÌÈ¯È ¯L‡k ‰È‰Â e‰ÊÂ (‚È¿∆¿»»«¬∆»ƒ
,Ï‡¯NÈ ¯·‚Â B„È ‰LÓ…∆»¿»«ƒ¿»≈
˙ÓÁÏÓa ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆∆
˙ÓÁÏÓa ‡ÏÂ ,‡˜Âc ˜ÏÓÚ¬»≈«¿»¿…¿ƒ¿∆∆

,˙Bne‡ ‰Ú·M‰ ובתחילת «ƒ¿»
טעם  מהו השאלה נשאלה המאמר

דווקא  זה עניין שמצאנו הדבר

הוא  והביאור עמלק, Èkƒ,במלחמת
‰Ú·M‰ ˙ÓÁÏÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»
‰„B·Úa dÈÚL ˙Bne‡∆ƒ¿»»»¬»

¯e¯Èa ‡e‰ Ì„‡‰ LÙa ותיקון ¿∆∆»»»≈
˙Bcn‰ Ú·L,'זה ה'לעומת של ∆««ƒ

הבהמית, הנפש של המידות

Èt ÏÚL ‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ«¿ƒ»»¬»∆«ƒ
˙Bcn‰L ÔÂÈk ,˙Ú„Â ÌÚË««»««≈»∆«ƒ

,ÔÈÁBnÏ ÌÈÎiL ÌÏÏÎa הטעם ƒ¿»»«»ƒ«ƒ
מהמידות  באים המוחין שהרי ודעת,

,‰a¯„‡Â את לתקן שאפשר רק לא ¿«¿«»
פי  על מזו המידות יתירה אלא השכל

ÁBn‰L ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ השכל ¿ƒƒ¿∆««
האלוקית  הנפש ËÈlLשל ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .·l‰ ÏÚ««≈«∆≈≈
ÔÂeÎÓe BBa¯ ˙‡ Ú„BiL ,ÌÈBb ˙ÈL‡¯ ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆¬»≈≈ƒƒ∆≈«∆ƒ¿«≈

,‡bz ‡Ïa ‰tˆeÁ ,Ba „B¯ÓÏ,לעיל ÏBÚÙÏכמבואר ¯LÙ‡ È‡ ƒ¿¿»¿…«»ƒ∆¿»ƒ¿
עליו  הניצחון Ïa·„,את (˙Ú„Â ÌÚË) ‰ÚÈ„È‰ ÔÈÚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ»««»««ƒ¿«

‡l‡ עמלק את לנצח ÔÈÚכדי ‡e‰L ,‰LÓ ÏL BÁÎa C¯Bˆ LÈ ∆»≈∆¿…∆…∆∆ƒ¿«
,‰"Ó eÁÂc ÏehÈa‰ הוא האישית המציאות מגדרי והיציאה והביטול «ƒƒ¿«¿»

ודעת  מטעם למעלה ה' משה BÏˆ‡Âעבודת למעלת ‰È‰אצל בנוסף ¿∆¿»»
‰Èהביטול  ÔÈÚ Ìb‰ÚÈ„ באלוקותÛeb‰ ÏÚ Ìb ÏÚtL ÔÙB‡a «ƒ¿««¿ƒ»¿∆∆»««««

·BË ‰È‰iL ומזוכך È')מבורר ÛÈÚÒ Ï"pk) 'eÎ È¯Ó‚Ï זה ובכוח ∆ƒ¿∆¿«¿≈««»ƒ

את  בו פועלת לא הידיעה אבל ריבונו את שיודע עמלק את לנצח אפשר

הרצוי. התיקון

L„B˜ ÌÎÈ„È e‡N ÔÈÚ ‡e‰ B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ÔÈÚÂ87, ¿ƒ¿«»ƒ…∆»ƒ¿«¿¿≈∆∆
‰È‡¯e ‰È‡ˆ ÏÈÁ˙n‰ ¯eac ‰¯Bz ÈËewÏa ¯‡B·Ók88 «¿»¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ¿∆»¿∆»

‰„B·Ú‰ ÈÙB‡ ÈL Ì‰L∆≈¿≈»≈»¬»
,ÔBzÁz „eÁÈÂ ÔBÈÏÚ „eÁÈc¿ƒ∆¿¿ƒ«¿
‰LÓc ÔÈÚ‰ BLÈ Ì‰ÈLaL∆ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿»¿…∆

.'eÎ
הגורם  ..." שם: תורה' (וב'לקוטי

מקודש  והמשכה ברכה שפע להשפיע

ידיכם  שאו עלֿידי ישראל הם העליון...

הם  ידיים ב' ידיכם כי והעניין קודש.

שמע  שבקריאת הראשונים פסוקים ב'

מלכותו  כבוד שם וברוך ישראל שמע -

הלב  כוונת צריכים שהם - ועד לעולם

ויחודא  עילאה יחודא והם לעכב

נפשו  למסור עילאה יחודא תתאה.

שתשתפך  ממש נפש במסירות באחד

אין  באור ונכללת בטילה להיות נפשו

במאצילה  ומיוחדת הוא ברוך סוף

שירדה  קודם שהייתה כמו ברוךֿהוא

היא  תתאה ויחודא הזה... לעולם

אחר  דהיינו חי, אתה בעלֿכרחך בחינת

להיות  מלכותו כבוד שם נמשך שכבר

ליש  מאין להוות עולמים כל מלכות

יהיה  גשמי יש להיות ומוכרח דווקא

בטל  היש שיהא היש ביטול בבחינת

הוא  ברוך סוף אין באור כן גם ונכלל

ברע  מראות עיניו עוצם בקיום

אשר  והרהורים ממחשבות ובשמירתו

לבבכם  אחרי תתורו ולא המה לה' לא

ידיים  ב' הן הם אלו בחינות וב' כו'...

כאדם  תחבקני וימינו ימינא דרועא כי

אנה  ממנו יזוז שלא חבירו את החובק

עילאה  יחודא עניין הוא וכך ואנה.

היא  תתאה יחודא ובחינת ברוךֿהוא... העליון במאציל ממש יחוד בחינת

ליש  העולם גשמיות שרואה שמאחר גבורות בחינת שמאלא דרועא בחינת

כו' עיניו עוצם מרע בסור הן מאוד התגברות בבחינת להיות צריך נפרד דבר

הן  אלו ידיים בחינות וב' ורגילותו... מטבעו יותר טוב ועשה בבחינת והן

ונכלל בטל להיות העליון לקודש והעלאה נשיאות ברוך בחינת סוף אין באור

ועל  סובב ומבחינת ממלא מבחינת למעלה כלל עלמין בגדר שאינו ממש הוא

אור  גילוי להיות והמשכה ברכה שפע נמשך להיות ה' את וברכו זה ידי

למטה..."). מלמעלה ברוךֿהוא איןֿסוף
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כג l"yz'd ,mixet

ּכלּפי  מסּתּכלין ׁשּיהיּו יׂשראל ּבני על ּפעל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה

ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָמעלה

את  ּומׁשעּבדין ּדחכמה, ראּיה ענין הּוא ואמיּתית, חזקה ראּיה כּו', ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמסּתּכלין

ּבאֹופן  להיֹות צרי הּמצוֹות קּיּום ּכי, ּבפֹועל, הּמצוֹות קּיּום ענין הּוא ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָלּבם

עבד  עבֹודת (וגבר 89ׁשל מתּגּברים היּו זה ידי ועל הּׁשעּבּוד. ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּלאחר  ּכח הּנתינת ׁשּזֹוהי עמלק, זכר את אמחה מחה ׁשּיהיה היינּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיׂשראל),

אלקי הוי' ּבהניח הּוא זה ענין אׁשר, עמלק, זכר את ּתמחה להיֹות יּוכל ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

(ּכמֹו לרׁשּתּה נחלה ל נֹותן אלקי הוי' אׁשר ּבארץ מּסביב אֹויב מּכל ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹל

זכֹור) ּבפרׁשת צדקנּו,15ׁשּכתּוב מׁשיח ידי על והּׁשלימה האמיּתית ּבּגאּוּלה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈÚÂמשה ידי  הרמת eÈ‰iLשל Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ÏÚt ¿ƒ¿»∆»««¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿

Ì‰È·‡Ï ÌaÏ ˙‡ ÔÈ„aÚLÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ»«¬ƒ∆
,'eÎ ÔÈÏkzÒÓ ,ÌÈÓMaL רגילה הבטה ולא 'מסתכלין' הלשון דיוק ∆«»«ƒƒ¿«¿ƒ

ÓÎÁc‰,היינו ‰i‡¯ ÔÈÚ ‡e‰ ,˙ÈzÈÓ‡Â ‰˜ÊÁ ‰i‡¯ ראיה ¿ƒ»¬»»«¬ƒƒƒ¿«¿ƒ»¿»¿»
מיוחד, וחוזק מיוחדת בהירות יש שבה

ÔÈÚ ‡e‰ ÌaÏ ˙‡ ÔÈ„aÚLÓe¿«¿¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«
,Èk ,ÏÚBÙa ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿¿«ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿»ƒƒ¿

„·Ú ˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a89, ¿∆∆¬«∆∆
וביטול עול קבלת ÔÈÚמתוך e‰fL∆∆ƒ¿«

eÈ‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ .„eaÚM‰«ƒ¿¿«¿≈∆»
,(Ï‡¯NÈ ¯·‚Â) ÌÈ¯ab˙Óƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿»≈

‰È‰iL ,eÈÈ‰ תחילה‰ÁÓ «¿∆ƒ¿∆»…
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡ ידי על ∆¿∆∆≈∆¬»≈

‰È˙p˙הקדושֿברוךֿהוא, È‰BfL∆ƒ«¿ƒ«
Ák מלמעלהÏÎeÈ ‰Ê ¯Á‡lL …«∆¿««∆«

˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz ˙BÈ‰Ï ישראל בני ידי Ê‰על ÔÈÚ ,¯L‡ , ƒ¿ƒ¿∆∆≈∆¬»≈¬∆ƒ¿»∆
עמלק  מחיית של והשלמות ÏkÓהסיום EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÁÈ‰a ‡e‰¿»ƒ«¬»»¡…∆¿ƒ»

‰ÏÁ EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡ ı¯‡a ·È·qÓ E·ÈB‡¿∆ƒ»ƒ»»∆¬∆¬»»¡…∆≈¿«¬»
(¯BÎÊ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk) dzL¯Ï15, בפועל שיקויים ¿ƒ¿»¿∆»¿»»«»

‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc migqt(ipy meil)

.lin dyng zkild onf `ed dngd up
leki epi` xy`k `ed dwegx jxc xehty ,`ler ixac e`aed lirl
oecl zxfeg `xnbd .gqtd zhigy zry lka dxfrl qpkdl

:mdilr zwlegd dcedi ax zrc z` d`iane ,eixacaàôebaeyp ± ¨
.`ler ixac mvrlìBëé ïéàL ìk ,ä÷Bçø Cøc àeä äæéà ,àleò øîà̈©¨¥¤¤¤§¨Ÿ¤¥¨

a ñðkéìlkúòLdäèéçLzevga cnery epiide ,gqtd oaxw ly ¦¨¥§§©§¦¨
.dngd rwyzy mcew dxfrl qpkdl leki epi`y mewna meidáøå§©

äãeäée wlg,øîà,`id dwegx jxcyñðkéì ìBëé ïéàL ìk §¨¨©Ÿ¤¥¨¦¨¥
milyexilalkäìéëà úòLdyng lil lk epiide ,gqtd oaxw ly §§©£¦¨

.[oqipa xyr
lirl(:v)meia `nh `edy mc` oiprl dcedi axe `ler ewlgp

egely leki m` ,lah `le uxya rbpy zngn oqipa xyr drax`
aixwdl egely leki `lerl ,gqtd oaxw z` exear aixwdl
mdipy zhiy lr dywn `xnbd .leki epi` dcedi axle ,exear

:uxy `nh oiprl lirl mzhiyn ,dwegx jxc xehta o`kdéì øîà̈©¥
àéL÷ äãeäé áøìe ,àéL÷ Cãéãì ,àleòì äaø,dyw jzhiy lr ± ©¨§¨§¦¨©§¨§©§¨©§¨

.dcedi ax zhiy lr okeàéL÷ Cãéãì,dyw jzhiy lr ±úøîàc §¦¨©§¨§¨§©
,`id dwegx jxcy zxn` ixdy -úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìkŸ¤¥¨¦¨¥¦§©

,äèéçLaixwdln dxezd eze` dxhte ,dngd zriwy cr epiide §¦¨
,gqtd zlik` onfa qpkdl leki `edy s` epnfa gqtd z`àäå§¨

[ixde-]õøL àîè,uxya rbpy zngn `nh `edy mc` ±ïéàc §¥¤¤§¥
ñðkéì ìBëéycwnläèéçL úòLa,ez`neh zngnúøîà÷å± ¨¦¨¥¦§©§¦¨§¨¨§©

lirl zxn`e(:v),ïéèçBLz`gqtdïé÷øBæåenc z`õøL àîè ìò £¦§§¦©§¥¤¤
,dhigy zrya qpkdl leki epi`y s`y ixd ,uxy `nh xear ±
lekiy oeik ,epnfa gqtd z` aixwdln dxezd eze` dxht `l
cnerd z` dxezd dxht recn ok m` ,dlik` zrya qpkdl

`ed ixd ,dhigy zrya qpkdl leki epi`y zngn dwegx jxca
.dlik` zrya qpkdl lekiåokøîàc ,àéL÷ äãeäé áøìjxcy §§©§¨©§¨§¨©

,`id dwegxñðkéì ìBëé ïéàL ìkmilyexil,äìéëà úòLaepiide Ÿ¤¥¨¦¨¥¦§©£¦¨
`edy lk eixacle ,gqtd zlik` onf `edy oqipa xyr dyng lil

,epnfa gqtd z` hegyl aiig ,dlila gqtd z` lek`l ie`xàäå§¨
[ixde-],äìéëà úòLa ñðkéì ìBëéc ,õøL àîèdliah xg` ixdy §¥¤¤§¨¦¨¥¦§©£¦¨

z` lek`l lekie ,xedh `ed xyr drax` mei ly yny axrde
,xyr dyng lila gqtdåok it lr s`øîà÷lirl dcedi ax(my), §¨¨©

ïéèçBL ïéàgqtd z`åoi`ïé÷øBæenc z`.õøL àîè ìò ¥£¦§§¦©§¥¤¤
déì øîà,daxl `leràéL÷ äãeäé áøì àìå àéL÷ éãéãì àì`l ± ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ§©§¨©§¨

,dyw dcedi ax zhiy lr `le dyw izhiy lràéL÷ àì éãéãì± §¦¦Ÿ©§¨
ik ,dyw `l izhiy lrøBäèì ä÷Bçø Cøcàîèì ä÷Bçø Cøc ïéàå ¤¤§¨§¨§¥¤¤§¨§¨¥

eaekiry ,xedh mc`l wx dxezd dpzp dwegx jxc xeht z` ±
dxkfed df xehtay oeike ,dwegx jxca cner `edy zngn `ed

xn`py ,diiyr(bi h xacna)did `l KxcaE xFdh `Ed xW` Wi`de'§¨¦£¤¨§¤¤Ÿ¨¨
leki epi`y inl `ed df xehty izxn` okl ,'gqRd zFUrl lcge§¨©©£©¤©
xeht j` .gqtd ziiyr `id dhigyd ik ,dhigy zrya qpkdl
jxc xehta llkp epi` ,weqt eze`a xkfen `edy s` `nh mc`
,dlik` zrya ielz exeht `l` ,dhigy zrya ielzd dwegx

weqta xn`py(i h my)xeht z` dxezd dazky ixd ,'ytpl `nh'¨¥¨¤¤
dzngne [mini dray] dkex` `idy zn z`neha `weec d`neh
lekiy uxy `nha `le ,gqtd zlik` zrya mb qpkdl leki epi`
`nh xehty gkene ,dlila gqtd z` lek`l ie`x didie leahl
,dlik`d cvn aekir oi` uxy `nhay oeike ,dlik` zrya ielz
leki epi`y s` ,uxy `nh lr miwxefe mihgeyy izxn` okl

.dhigy zrya qpkdl
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המשך פיאור למס' בסחים ליום שני עמ' פ
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.c"qa.l"yz'd ,mixetd bg zgiy
מוגה  בלתי

.ÁÏ... בפעם שהי' כמו (ומקום) בזמן הענינים כל ביחד נפגשים שכאשר יש וכאמור, אזי הראשונה,
עוז. וביתר שאת ביתר בזה לפעול ואפשרות יכולת כח, נתינת

של  באופן אלו ענינים בכל לפעול יכולים אזי ומעלה", שנה ד"עשרים הענין גם כשישנו ובפרט
הענינים  בכל נמשך ומה"מעלה" ה"מעלה"; גם ישנו אלא שנה, העשרים כל רק לא שישנם כיון "מעלה",

ושלאח"ז. שלפנ"ז שנה עשרים של

כשנמצאים  ה"דגלים" את ומעמידים בישראל", צבא יוצא כל ומעלה שנה עשרים ד"מבן הענין ונעשה
העמים" ב"מדבר ה'"210עדיין ברית "ארון ועם צדקנו משיח עם יחד הולכים ואח"כ אל 211, אז), (כמו

לרשתה" נחלה לך נותן אלקיך ה' אשר לבב.212ה"ארץ ובטוב ובשמחה ממש, בקרוב עולם, נחלת ,

***

.ËÏ שרוצים 213הענין מצב שנוצר כיון אבל, פומביות, והכרזות להצהרות נושא אינו לקמן הבא
מגדרי  לצאת מוכרח הנני – כהודאה השתיקה תתפרש הדברים, יאמרו לא שאם כך, וכו', דברים לטשטש 

עכ"פ. בקיצור כך על ולדבר

עתה  עד הוצרכו מה לשם שתמוה עד כך כל הדבר פשוט ולכאורה רבים, בו דשו שכבר ואע"פ
ספיקות  בזה להטיל רוצים כך, כל הפשוט בענין האריכות כל לאחרי אפילו הרי – כך כל בזה להאריך
להביא, הדבר עלול ולאן אמורים, דברים במה כל לעין שברור אע"פ הדבר, את ולסלף ולעוות ופירושים ,

הקצה. אל הקצה מן יסודי שינוי בזה יחול לא אם רח"ל,

.Ó:ובהקדמה

ישראל, בארץ ונחלה חלק לו יש – כו' מתנהג הוא ואיך גר הוא היכן נפק"מ ללא – מישראל אחד כל
אמה  על אמה .214עכ"פ

כמ"פ  הגאונים 215וכמדובר בפסקי שמצינו כפי – בהלכה גם מתבטא ענין רשאי 216שכל יהודי שכל
אין  שלכאורה מי (גם יהודי שכל כיון קרקע, על בבעלות צורך יש זה שבשביל אף "פרוזבול", לכתוב

ישראל. בארץ קרקע לו יש קרקע) על בעלות לו

יש  אלא ישראל, כלל של ענין שזהו בלבד זו לא הנה ישראל, בארץ שנעשה ענין שכל מובן, ומזה
עולם  נחלת היא שא"י כיון לאו), אם ובין זו בדעה מתחשבים אם (בין עליו דעה לחוות ישראל לכלל
עצמם  הם ואפילו מהם, ליטלה יכול אינו אחד ואף ויעקב, יצחק אברהם בני  ישראל, לעם עולם מאלקי
בתורה  שכתוב מה על המתנה) הוא מי נפק"מ (ללא המתנה "כל שהרי עלי', לוותר יכולים אינם

בטל" תנאו הארץ) ירושת .217(ובנדו"ד:

אין  – אליו ששייכת אמה על לאמה בנוגע רק דעה לחוות רשאי שיהודי לומר יש שלכאורה [ואף
אחת  נקודה כמו שהם ענינים יש ישראל שבארץ כיון כן, ארץ 218הדבר עם הקשורים ענינים מצינו ולכן .
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לה.210) כ, יחזקאל
ועוד.211) לג. יו"ד, בהעלותך
ד.212) טו, ראה פ'
בעיתונים,213) לפירסום בשעתו נערך זו משיחה הארי חלק

גם  וראה ואילך. 404 ע' חכ"א ללקו"ש בהוספות לאח"ז ונדפס
שצו). ס"ע חכ"ו (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג למחרת מכתב

וש"נ.214) .309 ע' ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ.215) .49 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
לר"י 216) השטרות ס' סתק"ל. ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת

סקמ"וֿקנא. קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני
וש"נ.217) ב. יט, קידושין רפ"ט. כתובות
וש"נ.218) זֿח. טו, לך לך עה"פ עה"ת צפע"נ ראה



כה .l"yz'd ,mixetd bg zgiy

שנוהגת  החרות, ענין אמיתית שזהו היובל, מצות כגון עלי'", יושבי' ו"כל בשלימותה, כשהיא ישראל
עלי' יושבי' כל כאשר שארץ 219רק לאחרי רק רבים כיבוש דין שיש בסוריא, יחיד לכיבוש בנוגע וכן ,

בשלימותה  היא ].220ישראל

ישראל. ארץ לעניני בנוגע דעתו מביע שהוא בכך פלא אין בא"י, אמה על אמה ליהודי שיש וכיון
– דעתו לחוות בנוגע אבל  בכחו; זה שאין כיון זה, על ברירה לו אין לו, מצייתים שלא מה לא – הנה

הדברים  כל על באחריות נושא הוא הרי שותק, הוא אם אדרבה: אלא דעה, לחוות רשאי שהוא בלבד זו
דעתו. את הביע לא ואעפ"כ אודותם שיודע שם, הנעשים

הוא  אם ואפילו לארץ, בחוץ גר הוא אם גם מתנהג; הוא ואיך גר הוא היכן נפק"מ אין וכאמור,
ישראל  ארץ של בשייכותה שמורד ועאכו"כ רח"ל, בו למרוד ומתכוין רבונו את שיודע ומצב במעמד

לנו" ונתנה מהם "נטלה שהקב"ה (בגלל ישראל –221לעם ישראל לעם שייכת תהי' שא"י רוצה ואינו ,(
תימן" ב"אגרת הרמב"ם מדברי השמד"222כמובן שהעמיד 223וב"אגרת על שנענש נבט, בן לירבעם בנוגע

רבונו  את היודע גם שכן, תבשילין, עירוב קיים שלא על גם נענש בבד ובד ובדן, בביתֿאל זהב עגלי
מי  אפילו ועד"ז תבשילין. עירוב כמו מצוה מקיום פטור אינו נבט, בן כירבעם רח"ל בו למרוד ומתכוין
לכך  נוסף הנה ישראל, לארץ בנוגע ישרה דעה מחוה אינו אם – וכיו"ב ל"אלּֿפאּתאח" שייכות לו ַַַשיש
א"י  לטובת השתדל שלא כך על גם ייענש ל"אלּֿפאּתאח", הסיוע ע"י ישראל לארץ  שמזיק על ַַַשייענש

פלוני! ענין בה שיתוקן

שבת  במסכת הגמרא וכדברי אליו, ישמעו שלא שיתכן יודע כאשר גם – זה גלוי 224וכל לפניך "אם :
את  תוכיח "הוכח הציווי ישנו הרי – הועיל ולא דעות, כמה להביע ניסה כאשר וגם גלוי". מי להם –

פעמים"225עמיתך" מאה "אפילו בכל 226, זאת ועשה פעמים, ותשע תשעים הוכיח שכבר הדבר, ופירוש ,
מוכיח  אינו אם ואעפ"כ, דבר, הועיל ולא התורה, ע"י הנדרשים עובר הפרטים ה"ה המאה, בפעם גם

צריך  התורה שע"פ יותר גדולה הוכחה לנו מה עמיתך". את תוכיח "הוכח התורה: מן עשה מצות על
בפ"ע). ענין זה הרי – אח"כ שיהי' (ומה שלו את לעשות היהודי

שלא  תתפרש ששתיקתו חשש קיים אם הרי – בכך דרכו אין או בכך דרכו אם שבין גם מובן ומזה
בקיצור. עכ"פ הדברים, את לומר הוא חייב – לאו אם נועם דרך זו אם ובין ברירה, לו אין כראוי,

.‡Ó נפש עגמת ריבוי גרמה שכבר הידועה השאלה אודות שמדובר מובן, זו, ארוכה הקדמה לאחר
הראשונה  בפעם וכמובן 227כשנשאלה גדולה, סערה מתוך היום סדר על שני' פעם אותה והעלו וחזרו ,

ההר" את הדין ש"יקוב באופן – דרישה יעבור"228מתוך ואל "יהרג החוק 229, את לקבוע שחייבים –
דוקא. וכך כך באופן

בדבר): גדול תיקון שנעשה עצמם את להשלות הרוצים יש כי (אם שלבים שני היו זה ובענין

הראשון  ולא 230בשלב עשרה, לא תשעה, אלא אינם להם, הכבוד כל (שעם יהודים תשעה התאספו
פלונית  בת פלונית של דינה מה נשאלו וכאשר ישראל), כלל שאינם ועאכו"כ מבין 231יותר, הנה –

הנכריות  הנשים הוצאת אודות הסופר עזרא בעליית שנאמר כפי שאמרו ארבעה היו גופא .232התשעה

.·Ó כמ"פ המדובר הענינים 233ובהקדם כל מסבב לכן יתום, דור הוא שדורנו יודע שהקב"ה שכיון ,
ולחשוב  להתווכח אז וגם נדחת, ותשובה" ב"שאלה לחפש צורך שיהא נסתרת, בדרך (ולא גלוי באופן
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ה"ח.219) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ב. לב, ערכין
גם 220) וראה ואילך. ה"ב פ"א תרומות הל' רמב"ם ראה

וש"נ. .104 ס"ע חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת
בראשית.221) ר"פ פרש"י
ספ"א.222)
פ"ד.223)
א.224) נה,
יז.225) יט, קדושים

א.226) לא, ב"מ
וש"נ.227) ואילך. רט ע' חי"ט אג"ק ראה
וש"נ.228) א. צב, יבמות
וש"נ.229) ב. כה, פסחים
ואילך.230) סמ"ד לקמן – השני השלב
(231.14 ס"ע חכ"ו לאג"ק "מבוא" ראה
ואילך.232) יו"ד יו"ד, עזרא ראה
(233.180 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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יש  עדיין אבל התורה, מצד רק שיאמרו שזהו ובמה הגויים, שיאמרו במה העולם, בעניני להתחשב צורך
בתנ"ך. שמסופר הסיפור ונשנה חוזר עתה שגם כך – וכו') הבאים והדורות והילדים הנשים

שדובר  הימים:234וכפי ששת למלחמת בנוגע

הגויים  וכאשר לבנ"י. עצום נצחון הי' השביעי וביום ימים, ששה שארכה מלחמה היתה אחאב בימי
ובגלל  רחמנים, היותם עובדת לבנ"י ולהזכיר לשלוח התחכמו אזי אבודים, כבר שהם וחשבו התייאשו

הוא" "אחי גוי: על לומר שלחו  עגול 235זה שולחן זה הי' אם מסופר (לא השולחן בראש והושיבוהו ,
צרורות. צרות היו דבר של ובסופו מרובע...). או

עצום, נצחון הי' ושוב ימים, ששה של מלחמה היתה שוב שנים: שלש לפני עצמו על חזר זה סיפור
בפסוק  לעיין רצו לא אח"כ אבל כידוע. גדול, למרחק רב, נשק השלכת תוך האויב, של בהולה ונסיגה
ומזה  רחמנים, הם שיהודים "קונץ" להראות ורצו שנים... אלפי לפני שאירע מאורע זה שהרי שלאח"ז,

עתה. עד שאירע במה י"ח שיצאו והלואי הזה, היום עד רח"ל צרורות צרות סובלים

בתנ"ך: המסופר ענין אותו ונשנה חוזר  – הנכריות הנשים בענין גם וכך

עזרא, ע"י שהיתה העלי' כמו עלי ' אודות מדובר לא שכאן – ובהקדים

ליום.– מיום גרוע ונעשה וגדל ההולך ומכופל, כפול וחושך מרה, בגלות שנמצאים כמ"פ כמדובר
זו  לא עתה, ואילו היום, סדר על כזו שאלה להעלות מעז אחד אף  הי ' לא שנים שלש שלפני  ראי', והא
בגלוי  רואים וא"כ, לקמן. שיתבאר כפי ברורה, הלכה היפך ופסקו דנו גם אלא השאלה, את שהעלו בלבד

אחדות  שנים לפני שהי' המצב לגבי בערך שלא חושך –שנעשה

ארץ  של טובתה אודות כשחושבים אבל, ירבו. כן מבנ"י, רבים עבור הצלה של ענין כאן שיש אלא
שרצונו  הדבר ברור שכן, וכיון הקדושה, הארץ שזוהי העובדה את לשלול אחד אף יכול לא – ישראל

הקדושה. בתורתו שהורה כפי אותה שיבנו הקב"ה של

בתנ"ך, כמסופר נבואה, ע"פ שהיתה עזרא, שע"י בעלי' שהי' ממה וק"ו במכ"ש – היא וההוראה
. השמים  אלקי "ה' הכריז: שכורש .ועד עמו מכל בכם מי וגו' עלי פקד ויעל". כאשר 236. ואעפ"כ, ,

בארץ  בעליהן עם השתקעו וכבר ליהודים, הנשואות וכו', מצריות חתיות, כנעניות, נשים שישנן התברר
אותן! לשלח עזרא צוה – ישראל

עצמך: והגע

גדולה. עלי' ושתהי' ישראל, לארץ יעלו שיהודים מאד רצה עזרא

עזרא  אותם קנס ישראל, לארץ עלו לא הלויים שכאשר כך, כדי מעשר 237ועד להם לתת שלא והורה
יהודי  הי' שעזרא למרות – וזאת בתושבע"פ), ועאכו"כ בתושב"כ (כמפורש התורה ע"פ להם שהגיע

כהן. בעצמו בהיותו לוי, שבט של ומעריץ הלכה, יודע בישראל, מנהיג יראֿשמים,

שלא  – בבלה שהגלם הוא הקב"ה אלא לבבל, ירדו מעצמם לא הרי – שלהם? העוולה היתה מה
מהקב"ה  הוראה לו שיש שכיון עזרא, אמר זה ועל השעה. הגיעה לא שעדיין שסברו כיון עזרא, עם עלו
לוי, בן הוא אם גם הנה עולה, שלא ומי ישראל, לארץ לעלות צריך – הגלות שנות שבעים שנסתיימו
לקנוס  והוצרך אחרת, ברירה לו היתה לא אבל ח"ו, בפרנסתם לפגוע רצה לא הוא – אותו! לקנוס צריך 

אותם.

איש  רבוא מארבע יותר קצת עלו ובסךֿהכל לא"י, "עלי'" שתהי' רוצה שעזרא כיון ;238ולכאורה:
במקום  הנה – ליהודים שנישאו וכו' אשדודיות נשים בא"י נמצאות שכבר מוגמרת, עובדה יש וכאן
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(234– מנחם (תורת סכ"ד דאשתקד מטו"מ ש"פ שיחת
ר. ע' ח"ל אג"ק גם וראה .(151 ע' חנ"ז התוועדויות

לב.235) כ, מלכיםֿא

בֿג.236) א, עזרא
ה"ד.237) פ"א מעשר הל' רמב"ם ב. פו, יבמות
סו.238) ז, נחמי'
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תורה  שתינתן עזרא הי' ש"ראוי ועד וכו', דינים ופוסק תנא הי' (שהרי לעזרא לו הי' אותם, לשלח לצוות
ידו" עבורם.239על עצה למצוא (

אחד, אף עם לשקו"ט נכנס לא ולכן, הדין, היפך שזהו וראה בתורה, הסתכל שעזרא – הוא הענין אך
שילחו  – לשלחם וכשצוה עמו, התווכחו לא עצמם הנכריות הנשים שגם ועד עמו, התווכח לא אחד ואף

אותם.

ה  את  "אוהב הכהן, אהרן של מתלמידיו כהן, שהי' שיהודי יתכן איך היא השאלה מאי, בריות אלא
של 240ומקרבן" לאמיתו הנה – "אכזריות"? בשם כעת) השולט (בסגנון להיקרא שיכולה בדרך התנהג ,

לבנין  וחורבן הרס – ישראל לארץ טוב שאינו דבר שזהו ראה עזרא כלל: אכזריות של ענין זה אין דבר
בכך  לנשים טובה עושים לא – עצמן. הנכריות לנשים טוב לא וגם ולילדים, לבעלים טוב ולא הארץ,

לאלקינו" בית לבנות ולנו "לכם כדי ישראל בארץ אותן עבורן!241שמשאירים רעה זוהי אדרבה: אלא ,

ולנו", "לכם לטובת ישראל, ארץ לטובת הנשים. בהוצאת הצורך על בפשטות עזרא הכריז ולכן
בפועל. נעשה וכך להוציאן. יש – נשים אותן לטובת ואף הגברים, לטובת לאלקינו", בית "לבנות לטובת
חטאינו". "מפני של מצב מחדש שנעשה עד שנים, כו"כ במשך בנ"י ביד והיתה ישראל, ארץ נבנתה ואז

.‚Ó שיש מיד אמרו מהם ארבעה הנה היהודים, תשעת לפני הנ"ל השאלה הגיעה כאשר ובכן:
הנשים. את להוציא

ורק  וכו', עצמו בפני סוג שזהו רק אמרו ולכן בפירוש, זאת לומר ההעזה להם היתה שלא [אלא
וכך. כך באופן להיות צריך פלוני במקום הרישום

הנה  – כולה האמת נאמרת כאשר מתקבלת. איננה שאז אמת, חצי שאומרים מזה באים הצרות כל
רבינו) למשה בנוגע שנאמר (כפי פניו על נפל ולכן ראה" אחרת 242"אמת דרך אין זה, בעולמנו ועאכו"כ ,

היא  הגישה שכן, כולה, האמת את אמרו לא כאן אבל מתקבלת. היא שאז כולה, האמת את לומר מלבד
קצת  ולרביע, לשליש למחצה רק האמת את לומר יש ולכן כולה, האמת את לסבול מסוגל הדור שאין
יודעים  וכולם מקום, בכל לומדים  שתנ"ך אע"פ עזרא, שאמר כפי לא – פושר בנוסח לומר וקצת להשתיק

ש  ענין שזהו ובפרט עזרא, עם ענין הסיפור שזהו אמר שעזרא ויודעים "עלי'"!... היום: סדר על עומד
מדעת  לא – זאת לומר ויראים תוקף להם אין ואעפ"כ, אחד, אף לטובת ואינו הארץ, בנין לטובת שאינו

בעזרא!]. שנדפס פסוק על לחזור רק אפילו אלא עצמו,

ועוד: זאת

זה  שפס"ד בעצמם הדגישו לפועל בנוגע הנה – אחרת אמרו שתהי' סיבה שמאיזו החמשה אפילו
"מיהו  בשאלת עתה פוסקים שאינם זאת, ועוד בלבד, אחד של רוב הרוב, דעת רק אלא כולם, דעת אינו
אין  שלדעתם, – וכו' בתעודה הרישום אודות רק מדובר אלא היום, סדר על עומדת שאינה יהודי",
שבאו  אלו לו שאומרים מה שלם ובלב באמונה לקבל עליו אלא לרשום, מה לפסוק הפקיד של בסמכותו
יודע  הרושם וגם הדבר, ששקר יודע בעצמו הוא שהרי כלל, בשכל מקום לו שאין דבר שזהו – להירשם
בין  כבר, שנדפסו כפי שלהם, הנימוקים כל עם פסקו, וכך לפסוק, רוצים כך אעפ"כ, אבל הדבר, ששקר 

בשכל. מקום להם אין או יש אם

שכן, ישראל), שבארץ התפוצות (כולל התפוצות בכל מזה שנגרמה הצרה כלל נפתרה לא עדיין אך
היהודים  חמשת את לשאול ילך לא אחד שאף כך, חומרא, ולא קולא ותופס שמחפש בדור אנו נמצאים
יהודי', היא פלונית בת שפלונית הממשלה באישור מיסמך שיש בכך די שלהם; והכוונה הטעם הי' מה

לדבר). הטעמים היו מה נפק"מ (ללא בו להיתלות כדי
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סע"ב.239) כא, סנהדרין
מי"ב.240) פ"א אבות

ג.241) ד, עזרא
סע"א.242) קיא, סנהדרין
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.„Ó:השני השלב בא ולאח"ז

ומפרסמים  שאומרים ארבעה עומדים וכנגדם בלבד, יהודים חמשה של אישור שיש המצב תמורת
לדעת  ולא הרוב לדעת לציית ה"פקיד" צריך לפועל בנוגע (ורק בטל שאינו מיעוט ומהווים להיפך, דעתם
יושבים  שבו למקום לפנות "המצאה" על נפלו – הרוב) אל עצמו מבטל אינו המיעוט אבל המיעוט,
בלבד, לרישום בנוגע (לא השאלה את היום סדר על ולהעמיד גויים), וגם (יהודים אנשים ועשרים מאה
וכמה, כמה של אלא) אחד, של (לא הרוב דעת ע"פ – פסקו ושם יהודי", "מיהו עקרוני): באופן אלא
לא  וכמובן, גיור". "תעודת שמספיקה – הבטל מיעוט אלא בטל, שאינו מיעוט נשאר לא שהמיעוט כך,
שהכוונה  – בעלֿפה הוסיפו ועוד הצליחה). שלא מלחמה (לאחרי "כהלכה" (גיור) להוסיף איפשרו
פירשו  בכך, די לא ואם מקום. באותו הנהוג לגיור בהתאם ועיר ועיר ומדינה מדינה בכל הגיור" ל"תעודת

גם זה שבכלל לספק, מקום שאין באופן "רפורמים"!ברבים, הנקראים אלו של הגיור

שיש  במקום אבל אצלם; הגיור להיות צריך תומ"צ, שומרי לרבנים שליטה יש שבו במקום [כלומר:
שלו]. בגיור יכירו בגיור, שמתעסק רפורמי ראביי ע"י שמתנהלת ַקהילה

רפורמי"? "גיור מהו

בכך  די הרי שכן, וכיון השינוי. את שעושים אלו הם ו"רפורמים" שינוי. פירושה: – "רפורמה" ובכן:
מעשה  של ענין אודות מדובר שהרי בכך, להתבונן צורך אין אך כזה. גיור של המשמעות מהי להבין
כיון  בכך): מתביישים לא (והם רפורמי גיור נראה איך ויודעים שנים, במשך בכך עוסקים שהם בפועל

רוחו! על העולה כפי אחד כל עושה – אדם ידי מעשה שהכל

כלשונו" ועם ועם ככתבה ומדינה "מדינה הכלל רפורמים 243וע"פ ישנם הנה – כו' עיר כל וכן ,
"קהילה", לו ויש "ראביי", נקרא הוא – כביכול. אלקים, אין לבירה", הבית בעל ש"אין בגלוי ַשמכריזים
מביניהם  אלו גם אבל, בגיור, עוסק הוא גם אם יודע אינני – אלקים! שאין בגלוי מכריז הוא אבל
של  מהגיור אפילו פחות שהוא – שלהם הגיור נראה איך ידוע זו", לבירה הבית בעל ש"יש האומרים

פלונית!... בת פלונית

הוא  – היותר ולכל יהודי. נעשה הוא – יקום כן ואז, יהודי, שהוא הצהרה נותן שמישהו בכך די
התגייר  שהוא תעודה לו נותנים ואז "יהדות", בשם אצלם שנקראים ענינים שבועות כמה במשך לומד
גוי. הוא הרי  – מתחרט יום שלושים  לאחרי וכאשר רפורמי. ראביי אותו של הבנתו לפי – יהודי ַוהוא
נרשם  פלוני לא?!... למה – יהודי! נעשה אזי – ליהודי להיות לחזור רוצה יום שלושים עוד כעבור ואם
יום... לתשעים כיהודי שנרשם מי ויש יום, ששים למשך כיהודי נרשם פלוני יום, שלושים למשך כיהודי

וכו'. ונכדים ילדים לו יש ובינתיים בו, חוזר ושוב מתחרט, ואח"כ

בירור: עוד בזה ניתוסף – רפורמי לגיור בנוגע בירור חסר הי' ואם

כאלו  גם יש שבהם הסוגים כל בין הנה (כנ"ל), אדם ידי מעשה הוא הכל הרפורמים שאצל כיון
הגוי  את להביא במקום יותר: "טובה" בדרך ולהכניסו שמתנהגים יהודי לקחת אפשר – ליהודי ולעשותו

שלו! ה"קהילה" של בתפלות האיש" "אותו את ולהכניס ל"כנסי'", רח"ל

שנתיים  שנה, לפני הדבר אירע כבר שנתיים; או שנה בעוד יקרה שמא להתיירא שיש דבר זה אין
להם  לומר במקום בדעתו: והתיישב הראביי ובא רפורמי, ל"טמפל" ילדים ששלחו – שנים ַושלש
והעביר  ,10ֿ13 בני ילדים רבן, בית של תינוקות הילדים, את לקח – בה טעם להם ואין לו שאין "דרשה"
וכו', "מקהלה" בליווי שלהם התפלות שם נערכות שבו בשבוע, ראשון ביום בשכונתו, ל"כנסי'" אותם

ה"מקהלה"! של בשירה להשתתף אותם שידל מבחוץ, עצמם ירגישו לא שהילדים וכדי

היום  עד משכורתו את לקבל שממשיך הראביי, של שמו וידוע יורק, בניו אשתקד אירע זה ַמאורע
יהודית", "קהילה נקראת היא – הזה! היום עד שקיימת ("קאנגרעגיישן"), ה"קהילה" של ושמה ָהזה,
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מתייצב  שלהם שהראביי בכך – חינוך בגיל שנמצאים לילדים שמעניקים החינוך מתבטא במה ַאבל
ב"מקהלה". להשתתף ל"כנסי'" ומוליכם בראשם

שהוא  וכיון ונזירות, כמרים עם ברֿמצוה חגיגת ערך שראביי – ארצותֿהברית בדרום שאירע ַוע"ד
בעיתונים. לפרסומת גם זוכה זה ובגלל תעשה, מה לו יאמר מי – "כהן" בשם נקרא וגם ַראביי,

יהודים, בין גויים שיכניסו בלבד זו לא הנה רפורמי, בגיור להכיר שיש (כביכול) ה"תיקון" לפי ובכן:
גויים! – מיהודים גם יעשו אלא

.‰Ó שאינו בגיור גם להכיר יש ויושר צדק שמצד שפסקו שכיון – השני בשלב שניתוסף מה וזהו
יהודי! שהוא ועשרים המאה פסקו יהודי, שהוא אמרו לא שהחמשה מי שגם נמצא, ההלכה, לפי

הכוונה  שאין מההקדמה שיתעלמו "קולות", שמחפשים מאלו להתיירא צריכים היו הראשון בשלב
שהכוונה  בפירוש אמרו השני בשלב ואילו בתעודה; רישום אודות רק מדובר אלא יהודי", "מיהו לפסוק

רפורמי! ראביי של גיור בתעודת שיכירו בפירוש והוסיפו יהודי", "מיהו ַלפסוק

באיזהֿמקום) (ונרשם אמרו ולכלֿהפחות עליו, חלקו שארבעה חמשה של פס"ד שהי' זה תמורת
פס"ד  שיש עכשיו פעלו – בתעודה לרישום בנוגע רק אלא יהודי", "מיהו לשאלה בנוגע אינו זה שפס"ד

זה  הרי לעתֿעתה כי (אם כל לעין ובגלוי בפירוש ופסקו יהודי", "מיהו לשאלה "תורה בנוגע אצלם נקרא
רפורמי! בגיור גם שמכירים הדברים), נדפסו שכבר אף פה"... שבעל

הכי  פירצה זוהי אדרבה: אלא הקודם, הפסק לעומת תיקון שום בזה שאין בלבד זו שלא ונמצא,
,(120 בשם מדברים הם אבל מזה, פחות נכחו באסיפה (אמנם אנשים 120 של החלטה ביותר: גדולה

מירושלים" ה' ודבר תורה תצא מציון "כי שאומרים יהודים מיליון וחצי שנים מייצגים שהם .244שטוענים
זה. על שיתפסו כו"כ יש הרי זו, פסיקה מקבלים שאינם כאלו שישנם ואף

לעניני  בנוגע להחליט ישראל בארץ לרבנים כח שיתנו בכך ו"מתנחמים" "המצאה" על שנפלו ומה
ובכלל, דוקא, ישראל בארץ וקידושין חופה לערוך הכרח שאין לכך נוסף הנה – גיטין וכן וקידושין חופה
קיום, לו שאין דבר זה הרי יהודי", "מיהו השאלה אודות אלא וקידושין, חופה אודות עתה מדובר לא
אם  – וקידושין. לחופה בנוגע מלבד כיהודי, פלוני נחשב הענינים לכל שבנוגע לומר יוכלו שלא כיון
יצליחו  איך בנ"י, בחיי שנה אלפי שלשת של ל"חזקה" בהתאם יהודי" "מיהו בשאלה לקבוע הצליחו לא
חופה  לו לערוך אסור אבל עניניו, לכל יהודי הוא שפלוני לומר והגיון, שחר לו שאין דבר לקבוע
אסור  מדוע הענינים, בכל ליהודי נחשב הוא אם ברצונם"?! עלה ש"כך זאת, יסבירו איך – וקידושין!
כיהודי  נחשב איך יהודי, לא שהוא בגלל וקידושין חופה לו לערוך אסור ואם וקידושין; חופה לו לערוך

ענינים?! בשאר

ישראל, תפוצות לכל והגיע והתפרסם נדפס כבר אלא אודותו, וסוכם דובר שרק דבר רק לא – זה וכל
למה  לטעון: ומתחילים ל"קולות"], שנתפסים כפי ל"חומרות" נתפסים היו [הלואי לזה נתפסו וכבר
לשנות  עליו – פלוני? בן פלוני שמערים הקשיים וכל ה"שלחןֿערוך", שמערים הקשיים כל את צריכים
במשך  זאת שעושים רפורמים ישנם שהרי פב"פ, את צריכים לא זה שבשביל אלא ה"שלחןֿערוך"!... את

שנים. עשרות

.ÂÓ מע מובנת – ישראל בארץ והן ישראל בתפוצות הן מזה ביאור.והתוצאה דורשת ואינה צמה

לנשים  "טובה" ועושים ישראל, לארץ "טובה" עושים שבכך שחושבים כאלו שיש להדגיש, רק צריך
להיפך: בדיוק – בעזרא מהסיפור שלמדים כפי – היא האמת אבל הנכריות,

ישראל! ארץ את מחריבים עי"ז הנה – ישראל לארץ בנוגע

של  מדינה זו תהי' שלא מלחמה לנהל צריכים שעכשיו זה תמורת הנה בזה, שינוי ח"ו יחול לא אם
שנקראים  (כפי ומואבים עמונים אשדודים, בצידונים, גם ישראל ארץ תוצף – וערבים יהודים עממים, שני
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העזה  ובעלי  לוחמים אקטיביים, בראש, העומדים אלו יהיו שהם אלא עוד ולא הנוכחיים), בשמותיהם
מחצה, רק אומרים אלא שלאח"ז), בתקופה ועאכו"כ עכשיו, (כבר האמת את להם לומר שיראים (כיון

רביע). או שליש

כיהודי, להירשם רצונו והלאה שמהיום הצהרה שנתן שאדם לחשוב, עצמו משלה לא אחד אף והרי
ישראל, לארץ תועלת לבין לפולני' תועלת בין וסתירה התנגשות תהי' וכאשר מפולני', שמוצאו ישכח
כפולנים, ילדי' את וחינכה בפולני' שגדלה פולנית אשה ישראל... ארץ לטובת ויפעל פולני' על יוותר

דבר של ובסופו פולנית! כיהודים!e`pyiתשאר להחשב דינם את שפסקו אלו את

לחדר  או האוכל (לחדר אליהם מכניסים ערבים, שבמקום – הארץ לבנין בנוגע ה"טובה" איפוא זוהי
המועצות  ברית פולני', בין התנגשות שתהי' בשעה חמישי" "גייס שיהיו רוסיים, או פולניים המטות...)

ישראל! ארץ לבין רומני' או רוסי' של

סכנה  זו הרי דבר של לאמיתו אבל – מזה משהו "להרוויח" חושבים היו לכלֿהפחות אם ובשלמא
גדולה: הכי

"המצאה" ליצה"ר עכשיו יש – יחד וערבים ליהודים ישראל ארץ בנתינת הסכנה היתה בעבר אם
שבעים  לכל או אומות, לשבעה שייכת להיות הארץ יכולה – וערבים) (יהודים עממים שני במקום חדשה:

הנכריות!... הנשים באמצעות פנימה אותם ש"יבריחו" עי"ז האומות,

"מלחמת  זו הרי עכשיו ואילו לא"י, שמסביב לערבים בנוגע שחרור" "מלחמת היתה שנה 21 לפני
גם  וכך להלחם. או לים, רח"ל לזרוק או אחרת: דרך שאין עצמם הערבים שמכריזים כפי קיום",
אם  – היא השאלה אלא כהלכה, שלא או כהלכה שתתגייר משפחה תיתוסף אם אינה השאלה ברוחניות:

ש  או יהודי, עם בתור יהודים ישארו שנים מספר ענין בעוד שזהו כך, רבים, גויים המון של צירוף יהי'
רח"ל. ישראל שונאי של זכרם מחיית של

שעל  כזו עלי' מאשר הארץ, בבנין יתוסף אבל לעלי', בנוגע האנשים במספר שיחסר איפוא מוטב
כשיתעוררו  זמן, משך לאחרי אלא מיד, [לא "מחבלים" – ברצון שלא או ברצון – לא"י מכניסים ידה
בנין  את שיהרסו (כנ"ל)], רומני' או רוסי' פולין למולדתם, הנאמנות בגלל הגיור, בעקבות קשיים אצלם

הארץ!

ולא  בניֿחורין, עצמן את ירגישו לא פעם אף בשבילן: רעה זו הרי – עצמן לנשים ל"טובה" ובנוגע
פולניות, הן פנימה בנפשן אישיות: פיצול להן שגורמים כך, יהודים, בין "מקובלות" עצמן את ירגישו
כו' פיצול של הצרה תהי' כן ולאחרי כיהודיות. להתנהג עליהן ענינים בכמה ואילו רומניות, או רוסיות
תצא  עצמן ומהן הענין, יתפוצץ שסוףֿכלֿסוף ובהכרח וכו'. לביתֿהספר כשילכו לילדים בנוגע גם
מהן  ויסבלו יוםֿיומית?!... סתירה של באופן כפולים, חיים לחיות אותנו שהכרחתם היתכן קולֿתרועה:

יהודים. בתור אותן שרשמו בגלל צרות

*

.ÊÓ אפשרות שהיתה אודותה) לספר מותר (שעכשיו העובדה בגלל יותר, גדול זה בענין כאבֿהלב
כהלכה": "גיור אלא) "גיור", סתם (לא כתוב שיהי' לפעול

שפלוני  בגלל לא – אודותיו להתווכח אפשר שאי ענין שזהו ואומרים השולחן על טופחים היו אילו
– ברשותם שאינו דבר לשנות סמכות להם שאין בגלל אלא יקום", ש"כן וטוען "עקשן" הוא פלוני בן

כהלכה"! "גיור לכתוב מסכימים היו אזי

על  דפיקות בלי ואפילו צעקות בלי – ולומר דקות חמש להתאפק צריכים שהיו באופן הי' המצב
או  רב איזה מצד לחץ שיש בגלל לא – וזאת בזה. ברירה לו ואין בסמכותו אינו הענין שכל – השלחן

אלא וכו', jexrÎoglyaבעה"ב wqtp jke dxeza xn`p jk היא הברירה השלחןֿערוך. את לשנות יכול ואינני ,
או השלחןֿערוך את דברים לקיים אלה השלחןֿערוך. את לשנות אפשר אי אבל ח"ו, להיפך לעשות
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אותם  יאמרו "ימניים" בשם שנקראים שאלו מצפים הם אבל ל"שמאלניים", הידועים ופשוטים ברורים
תקיפה. ביד

מסכימים  אינכם ואם זה, על לוותר יכולים איננו האמת: כל את להשמיע צריכים היו זה בשביל אבל
בפנים. תישארו ואתם ב"אופוזיצי'", נשב אנו אבל ידידים, להיות נמשיך –

היו  אח"כ הרי – ימים? חמשה ארבעה, שלשה, ב"אופוזיצי'" נשארים היו אם ה"אסון" גודל מהו
בחזרה! אותם מזמינים

ותו  כאן עד גבול: לו שיהי' דבר כל צריך סוףֿסוף הרי – בחזרה אותם מזמינים היו לא אם ואפילו
צריך  הגדרה, איזו יש אם אבל ב"אופוזיצי'", להיות שלא ובלבד הכל על לוותר החלטה יש אא"כ לא!

גבול! לדבר להיות

"בכי' זו והיתה ל"אופוזיצי'", אחת פעם יצאת הרי היתכן?! גדולה": ב"אצבע להם הראו זה על אך
ולהישנות!... לחזור הדבר עלול ועכשיו חזרה, שנכנסת עד רב זמן שעבר  – לדורות"...

ל"טלאי" ניתוסף ואח"כ "טלאי", נעשה זה ובגלל לומר, צריכים שהיו מה אמרו ולא נבהלו ואכן
הזה" העגל "ויצא בע"פ, .245תיקון

.ÁÓ:ובכן

פועלים  היו דקות חמש עוד בתוקף עמדו (שאילו שבועות מספר לפני שהיתה הכושר ששעת אע"פ
לעולמים  הי' כבר הרי אדם, ידי מעשה אודות שמדובר כיון מ"מ, כבר, חלפה כהלכה") "גיור שיכתב
יכול  בנדו"ד גם וא"כ, החוק. את לשנות ופסקו להיפך, הרוב הי' ואח"כ כך, באופן הרוב הי' שבתחלה

כן. להיות

פעם) אומרים שהיו (כפי אחורה" צעדים ושני קדימה אחד "צעד ילכו אם זאת לפעול יוכלו לא אבל,
העם, אימון או "משרה" להפסיד עלול הנך ויאמרו: קטנה או גדולה באצבע יורו שמא הפחד בגלל –

השלחןֿערוך. על לוותר עליך ולכן אכזרי, שאתה עליך שיאמרו או

בסמכותך! זה שאין כיון אחרת, ברירה לך שאין דבר זהו "אכזריות"; זו אין

.ËÓ זו האם לדון הזמן זה אין פירוד ובכלל, יהי' שלא לפעול שצריך זמן זהו רחמנות; או אכזריות
הכרחת  כמו ענינים על הכסף את לבזבז (ולא האויבים מפני להגנה נשק לרכוש וצריך בנ"י, בין הלבבות

אחר  או זה "ּפרינציּפ" על לשמור  פלוני בן הדתיים!246פלוני ביהודים להילחם הזמן זה ואין ,(

זאת  עושים לא שנים, עם להלחם צריכים שכאשר יודע...), אני (שאפילו מלחמה בתכסיסי כלל ישנו
השני. עם למלחמה פונים אזי זו במלחמה שמנצחים ולאחרי באחד, לוחמים תחילה אחת; בבת

צריך  ולהבדיל, הערבים, נגד להלחם צריך קודש", "מלחמות שתי שישנם נניח אפילו ובעניננו:
מהו  – דתית" "כפי' נגד להלחם יפה) דמוקרטי בשם שנקרא (כפי או דתיים, יהודים נגד גם להלחם
המלחמה  את תסיים קודם אחת?! בבת המלחמות שתי את ולנהל המלחמה תכסיסי היפך לנהוג ההכרח

מסביב" אויביך מכל לך אלקיך ה' בהניח "והי' הערבים, את שתנצח ולאחרי תתחיל 247בערבים, אז –
השני'! במלחמה

עולמים, ולעולמי לעולם שקיים ענין הוא דתיים" "יהודים של שהמושג כיון המועד... את תאחר ולא
משיח! ביאת לאחרי וגם משיח, ביאת עד

נשאר  לא – הראשון ביהמ"ק בזמן עבודהֿזרה שעבדו מאלה ופליט; שריד נשאר לא – העגל מעובדי
האינקוויזיצי' אח"כ באה ומהם לנוצרים, שהפכו – שני בית זמן בסוף שהיו ה"מינים" ופליט; שריד
בזמן  תפילין הניחו – תומ"צ שומרי יהודים ואילו בנ"י; בין ופליט שריד מהם נשאר לא – הצרות וכל
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ויניחו  האחרון, זה לגלות עד שבינתיים, בבל וגלות שני בית ראשון, בית בזמן יהושע, בזמן רבינו, משה
משיח  עם ביחד זה, לאחרי וגם צדקנו, משיח ביאת עד .248תפילין

זמן" לאחר מחר "ויש ומחרתיים, מחר גם להילחם במי להם ויהי' המועד... את יאחרו לא .249ובמילא

וב"כפי' דתיים ביהודים ילחמו כן ולאחרי בערבים, המלחמה את תחילה לגמור עליהם שכן, וכיון
דתית"!

ואמר: להם קרא מכאן שהגיע רפורמי שראביי בכך להתפאר ומוסיפים ממתינים!... לא הם ַאבל
הגעו  – אורטודוקסים לרבנים "מונופול" שיש תחשבו ואל דתית", מ"כפי' לפחד מה לכם אין הקשיבו,
אופן  בשום – כזה?! לנוסח להסכים האורטודוקסים על לפעול אפשר הי' שנים כמה לפני וכי בעצמכם:

שהצלחתם!... רואים הנכם עכשיו ואילו לא!

כך, זאת), וידפיסו הרפורמים יתאפקו לא (ומסתמא בראשם העומד בפרהסיא אמר אלו דברים
בבוקר) ממחר או בלילה, (מהיום מכאן שעכ"פ – שבזה והתועלת דתיים; יהודים גם זאת שיודעים
הדברים  על לחזור להתבייש מה אין – אמת בתורת שכתוב אמיתי דבר לפעול רוצים שאם ידעו, ולהבא
את  לומר צריך – נפש) עגמת של פחותה (במדה להצליח רוצים אם ואדרבה: אמת, בתורת שנאמרו כפי

שהוא. כמו האמת

. במשך בדיבור "מלחמה" היתה אזי וויתור, בזה שייך שלא לומר מתעקשים היו אילו וכאמור,
רצו  הם אבל כהלכה"; "גיור  להיות שחייב – לטוב הפס"ד הי' ואח"כ שלש, או שעתיים ומחצה, שעה
ביאור  בזה ניתוסף שאח"כ סתם, "גיור" – ברור שאינו לנוסח הסכימו ולכן המלחמה, את "לחסוך"
יצטרכו  ושעל, צעד כל על הנה זה, ובגלל אורטודוקסי, או קונסרבטיבי רפורמי, גיור שכולל בע"פ,

זה! מנוסח כתוצאה תבוא שלא צרה כל על וחמישי שני בכל להלחם

שיתמוך  "עורף" להם ואין למלחמות, כח להם אין במלחמות, רצונם שאין לשיטתם אפילו כלומר:
חדֿפעמי; דבר זה הי' בתוקף, עומדים היו אילו להיפך: בדיוק היא מזה התוצאה הרי – במלחמה בהם
הצדדים  שני – פשרה וככל פשרה, עשו – זה ותמורת ונגמר. שנעשה דבר אבל – קשה "ניתוח" אמנם
קשה  במצב שתיערך אלא מחדש, המלחמה תחזור זמן וכעבור ומחרתיים שמחר כך, ממנה, מרוצים אינם
"מעט", פעמיים תוותרו לא מדוע מעט, וויתרתם אם נגדם: יטענו שהרי יותר, חלשה טענה ומתוך יותר,

בשבוע! שבוע מדי הלבבות ופירוד מלחמה של ענין יהי' וכך "מעט", פעמים שלש – ומחרתיים

ב  אלא יותר, קל הדבר שכעת בגלל לא – מדי מאוחר לא עדיין לאשרנו אין וכאמור, שסוףֿסוף גלל
גשמי  כליון מצד אם – רח"ל בנ"י של קיומם שיופסק יתכן ולא יקום, ה' שדבר שבהכרח כיון ברירה,
וכו', ומואביות צידוניות אשדודיות, משפחות מאות מאות לשם שיכניסו עי"ז או רוחני, כליון מצד או

היהודי!... הוא היכן יראו לא ובמילא

*

.‡:הגיור ענין לכללות בנוגע ולהבהיר להוסיף ויש

שנולד  מי רק הוא שיהודי והשו"ע, התורה ע"פ הקב"ה, כרצון יקבע אם הידועה: ה"קושיא" ישנה
יהודים, ורציחת הרס לפעולות לחבלנים כמנהיג ששימש מי אזי – הלכה ע"פ התגייר או יהודי' לאם
דמו  ושפך אחר במקום או תעלתֿסואץ על שנלחם מי ואילו דין; ע"פ כיהודי ייחשב יהודי', שאמו אלא

כגוי! יירשם גוי', שאמו אלא ישראל, להגנת

עלי'! להשיב ומתייראים הפיות, כל נסתתמו – זו קושיא שלשמע ולפלא,
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אפילו  זקוקים שלא (כך, שבכתב בתורה דין שיש הוא יודע למקרא", חמש "בן עם כשמדברים אמנם,
לא  אם גם יהודי, הרג שלא גוי זאת, ולעומת מיתה. חייב – יהודי רח"ל שהרג שיהודי וגמרא), למשנה

להזיקו. לא ואפילו להרגו, אסור אלא מיתה, חייב שאינו בלבד זו לא – יהודי על הגין

לו  מגיע – בהלכה) זו הגדרה לפרטי (בהתאם ומורה סורר בן ונעשה יהודי' לאם שנולד מי ועד"ז
סקילה  – מיתות ד' מעונש ביותר החמורה למיתה ועד מוות, ואילו 250עונש יהודי; היותו בגלל דוקא ,

מיתה. חייב אינו – גוי ומורה סורר בן

היתכן  וא"כ, גוי, וזה יהודי זה היתכן?! שואל: לא – למקרא" חמש "בן גם כולל – אחד ואף
כלל?! פוגעים לא בשני ואילו סוקלים, שהאחד

שונים: ענינים שני שהם מובן אך

שמגיע  גמור, וצדיק טוב יהודי להיות יכול ואז, מסויימים. גדרים עם קשורה – יהודי של מציאותו
ולאידך, הבא, ועולם הזה עולם אומר לו שהקב"ה וגו'"251כיון הטוב ואת החיים את גו' לפניך "נתתי

בדורנו) גם (כולל ודור דור בכל יש – חפשית בחירה לו ונותן בחיים", "ובחרת ומבקש ההיפך), את (גם
מלחמה  – הסבא או הסבתא האמא, עם מלחמה לערוך דוקא ומתעקשים "להכעיס", שכוונתם כאלו
על  נפשם את וסבתא הסבא מסרו שעבורם דברים להחריב רוצים הקודש בארץ שדוקא עי"ז ברוחניות,
ממנים  יהודי", "ראש לו שיש וכיון ל"אלּֿפאּתאח", שמצטרף עי"ז בגשמיות, מלחמה או השם; ַַַקידוש

מוות. עונש לו שמגיע התורה אומרת זה ועל גדולות. יותר צרות שגורם כך, למנהיג, אותו

וכו'. עולם של בכבודו להושיב יש – הארץ על שמגין גוי זאת, ולעומת

ליהודי! הגוי את יחשיבו זה בגלל לא אבל,

(באמרו  שו"ע ע"פ שלא לגייר שרוצה "רב" יש ואם שו"ע. ע"פ כהלכה, גיור צ"ל יהודי להיות כדי
לא  רחמנא דאמר ב"מילתא לפלוגתא שייך זה ואין גיור. זה אין – מחדש...) השו"ע את יכתוב שהוא

מהני" "לא או מהני" עביד אם – ע"פ 252תעביד שפוסק בגלל היא הרב של סמכותו הדעות לכל .
הדברים, פירוש מבינים שאינם או נקודות בלי לקרוא יודעים שאינם כאלה שישנם אלא ה"שלחןֿערוך",
שהוא  הדבר פירוש אין רב. מלהיות יחדל אזי – "רפורמה" יעשה אם אבל ומבין; יודע הוא ואילו

פסק. אינו דינו ופסק גיור, אינו גיורו ולכן כלל, רב אינו אלא רבֿרפורמי,

.· שבת במסכת בגמרא כמסופר – לעולמים הי' לו:253וכבר ואמר הזקן הלל לפני שבא גוי אודות
. גדול כהן שתשימני מנת על וכו'"."גיירני לו אמר גיירי', .

בגמרא  אמנם שמצינו – בשלושים 254ובהקדים תושב"כ) אלא תושבע"פ, רק (לא תורה ש"הזהירה
לפגוע  שלא שהזהירה ממה יותר (הרבה בגר" מקומות) וששה בארבעים לה (ואמרי מקומות וששה

לעש  סיבה זה אין אעפ"כ, אבל סתם.ביהודי), כהן לא ואפילו גדול, כהן ותו

שהרי  אדם", "פרא אודות כאן מדובר לא – זה? דבר ממנו הלל מנע למה מובן: אינו ולכאורה
עסקינן" לא ישראל!255"בשופטני לעם בן יתוסף שעי"ז – ובפשטות הסברה, איזה לו שהיתה ועכצ"ל ,

כהן?! ולעשותו קירוב של באופן אליו להתייחס יש בגר, לפגוע שלא הזהירה שהתורה וכיון

כהן  אפילו או כה"ג סגן גדול, כהן לעשותו אבל לגיירו, ובסמכותו שבכחו בפשטות, השיב הלל אך
אצל  רק לא הוא זה [וענין כהן יהי ' לא  כהן, לעשותו ירצה הלל אם גם כי, – מדוע? יכול. אינו – סתם
התנאים, מגדולי שהי' אף בהלל, תלוי הדבר שאין כיון גופא], בנ"י אצל הוא כן אלא להתגייר, שבא מי

ההלכה. ע"פ להיות מוכרח הגיור אלא

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

מ"ג.250) פ"ט סנהדרין
טוֿיט.251) ל, נצבים
סע"ב.252) ד, תמורה

א.253) לא,
סע"ב.254) נט, ב"מ
ועוד.255) א. ז, ב"ב א. מ, ב"מ א. פה, ב"ק ראה



l"yz'd.לד ,mixetd bg zgiy

.‚"דמי כנטול יתר ש"כל באופן זה הרי – כהלכה שלא הוא הגיור :256ואם

(לא "קשים עליו) מתעכבים (שלא בגמרא תמוה מאמר היינו,ובהקדים "קשים", רק אלא "אסורים",
לישראל גרים לעכלו) שקשה דבר עוד 257כספחת"שזהו שניתוסף הוא ב"ספחת" הפשוט שהפירוש –

ענין.

מובן  דרובא ברובא ואדרבה: הכתוב, גזירת הוא בהלכה ענין כל שלא כמ"פ [כמדובר בזה וההסברה
הירושלמי  וכדברי כדבעי, למדו שלא סימן זה הרי מבינים, לא ואם בשכל, הפסוק 258הדבר "כי 259על

באופן  תהי' לא זו שהוספה להזהר צורך שיש לפי – הוא"] מכם ריק הוא "ואם מכם", הוא ריק דבר לא
כ  או רגלים חמש בעלת (בהמה יתר רוב ש"כל (לדעת בזה שהפירוש דמי", כנטול וכיו"ב) נוספת לי'

("נטול")260הפוסקים  נחסר שעי"ז אלא טריפה, זה אין דא"כ, וחסר, כנטול נחשב המיותר שהאבר לא – (
אותו. מקבל אינו שהשלחןֿערוך "יתר" זהו אם בגוף, הבריא מהחלק

בנוי  "שלחןֿערוך" עצמו; בפני ספר אינו ה"שלחןֿערוך" – מקבל"? אינו ש"השלחןֿערוך פירוש מה
קרא" אמר מילי, הני "מנא הגמרא: כלשון – הוא לכולם והיסוד ואחרונים, ראשונים גמרא, משנה, על

מסיני" תורה קבל ש"משה תורהֿשבכתב על –261.

מוחלפת" תהא לא הזו ש"התורה כלל ישנו שהרי לשינוי, ניתן הדבר אין כל 262ולכן יבואו אם גם :
הקב"ה  אומר זה על הנה – רח"ל בתורה שינוי לעשות וירצו בנ"י, כל יבואו ואפילו ומערב, מזרח מלכי

במדרש  (כדאיתא מבטל" איני (מהתורה) ממך וקוצה בטלין, יהיו בו כיוצא ואלף זה 263"שלמה וענין .(
האמונה  את לשנות ולרצות "מאמין" להיות אפשר ואי ישראל, באמונת אלא) בתורה, רק (לא עיקר הוא
זה  שהרי הבנין), לעצם נוגע שאינו טפל דבר שמחליפים כמו זה שאין כיון מסויים, בפרט שינוי (אפילו

והיפוכו. דבר

את  רח"ל מאבדים כזה, במקרה אבל, רח"ל, מהאמונה ולפרוש להתכחש – היא היחידה ה"אפשרות"
כדלקמן. ישראל, ארץ על לבעלות השייכות גם כולל לבנ"י, השייכים הענינים כל

.„ שנה שבעים שלפני בגלל לא – הוא ישראל ארץ על ישראל לעם שיש הזכות בנוי' שעליו היסוד
ישראל, לארץ יהודים הגיעו

את – כבשו שבנ"י אמת הן שנה. מאות כמה ברשותם היתה שהקרקע תושבים שם היו אז שהרי
רש"י  (כדברי אבל אומות"221הארץ, שבע ארץ שכבשתם אתם "לסטים אומרים: העולם אומות (–

כאמו  – היא היחידה ההצדקה –אלא בלוסֿאנג'לס) הקודם ראשֿהממשלה שהכריז (וכפי כמ"פ ר
הזאת" הארץ את נתתי "לזרעך אבינו: לאברהם הקב"ה אמר הבתרים" בין שב"ברית זוהי 264בגלל .

ישראל. בארץ לבנ"י שיש לבעלות והיסוד ה"חזקה"

"ארץ היא ישראל שארץ בנ"י הכרזת זקנו)`epizeaתוקף (אבי זה דור של לאבות מתייחסת אינה – "
אלף  של הפסקה היתה שבינתים ואף ויעקב. יצחק אברהם האומה: לאבות אם כי שלפניו, בדור שחיו

שלו. נעשית אינה אותה, גונבֿגוזל מישהו אם וגם "ירושה", זו הרי – שנה מאות וארבעֿחמש

הרי  – הארץ לנו מגיעה ולכן מארצנו, שגירשונו זרים ע"י מאתנו נגזלה אשר ארצנו שזו משום אם
שייכת  היתה שלו אינדיאני, שם ולהושיב מוושינגטון הברית ארצות נשיא את לגרש גם אפשר זה לפי
בזה. להתחשב הדעת על כלל עולה לא – זו תביעה לטעון אינדיאנים באו שכבר למרות אך וושינגטון?!

קדוש. לעם הקודש ארץ שייכת שבגללה  הבתרים" בין "ברית ישנה שכאן איפוא, הוא, ההבדל
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וש"נ.256) ב. נח, חולין
מז,257) וש"נ.יבמות ב.
וש"נ.258) ה"א. פ"א פאה
מז.259) לב, האזינו
רנח 260) ע' כו (כרך ס"ב יתר ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).

רפ"א.261) אבות
יסוה"ת 262) הל' רמב"ם וראה העיקרים. מי"ג הט' עיקר

יסוד  חלק פ' סנהדרין פיה"מ סה"ג. פי"א מלכים הל' רפ"ט.
התשיעי.
וש"נ.263) רפ"ו. שמו"ר
יח.264) טו, לך לך
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"לבנות" והלאה מהיום ומחליטים ותושבע"פ, התושב"כ תמצית השלחןֿערוך, את מוציאים כאשר אך
ישראל! לארץ השייכות של היסוד כל את שומטים אזי – עצמם דעת על

שהם  יהודים של מסויים לסוג שייך שהוא ואומרים החיים, מסדר השלחןֿערוך את מוציאים כאשר
(אין  הלכה עם קשור שאינו מקום שזהו כיון בא"י, החיים סדר את שקובעים אלו הם ולא מיעוט, רק
בה  שהיו אחרים לעמים שייכת היא א"י; כל על ולבעלות לתביעה מקום אין אזי – הלכה) מדינת זו
הרי  – לא"י אז שהגיעו היהודים אודות מדברים (ואם שנה מאה או שבעים לפני יהודים שהגיעו בשעה

הלכה!). אנשי תומ"צ, שומרי דוקא היו הם

.‰ עושה – הדבר מתקבל לא להבדיל, מגוי, זאת שומעים שלא זמן שכל כזה בדור שחיים וכיון
גם זאת שישמעו את iebnהקב"ה שיתפסו ובלבד הכל, על הקב"ה "מוותר" ולכן יתום, דור זה (שהרי

האמת):

הארצות:iebבא מכל שונה להיות צריכה ישראל ארץ מדוע – הענין כל את מבין לא שהוא ואומר,
שם, הבעליֿבתים הם הארץ", ניתנה "להם – שם שחיים האנשים אלא דת, עם קשורות אינן הארצות כל
עשית  דעה?! לחוות אתה מי – לה. מחוצה שנמצאים אלו ולא בארצם, דעה לחוות שיכולים אלו והם

תתערב!... אל אז לא! – בשבילנו? משהו

שנמצאים  שהיהודים לדעת, צריכים שלום. הכל יהי' ואז בא"י, להתנהג צריכים – הוא טוען – וכמו"כ
בארה"ב  או בצרפת אחר, במקום שנמצא יהודי ואילו לדת; קשר בלי הארץ, ניתנה להם – ישראל בארץ
או  "אמריקאי" יהודי זה הרי – ביום פעמים ג' באותם נוסח באותו תפלה אותה שמתפלל  אף – וכו'
"אזרח" נעשה לא בכך אבל לא"י, דולרים כמה ישלח ירצה, אם – בברוקלין שגר יהודי וכו'! "צרפתי"

לירושלים. וחציו לוושינגטון שייך שחציו באופן לא אפילו לא"י, שייכות לו שיש

הענינים  כל צמחו שממנה ממדינה שבא גוי ודמוקרטיא, פוליטיקא בהלכות פרק שיודע גוי טוען כך
כפירה, של לענינים ועד ("רוולוציות") "מהפיכות" של

אלכסנדר 265וכידוע – שדוקא רצה ולכן לכפירה, מקור שהוא באמרו, בנּפוליאון, לחם הזקן שרבינו
מינות  לידי להביא עלול שכנגד הצד כי גשמיים, לענינים בנוגע קשיים יהיו שלטונו שתחת למרות ינצח,

–וכפירה 

לעיל  (כמדובר ה'" ביד ושרים מלכים ש"לב בצרפתית 266אלא ואומר חוזר שגוי לבנ"י להראות – (
בעברית: שם שנאמרו דברים אותם

והלכה. לדת קשר בלי המדינות, ככל מדינה להיות צריכה ישראל שארץ שטוענים, בא"י יהודים יש
באסיפה  אם ואפילו הרוב, הסכמת (לפי יחליטו שהם ואיך מהם, למעלה שאין אנשים 120 כאן יש –

זה!... על להרהר ואין כולם, את וכובלת מחייבת זו והחלטה יקום, כן – מהם) חלק רק נוכחים

ה  וגם גויים, 120 יושבים ששם האו"ם, לידיעת הדברים הגיעו לא הרוב;[בינתיים ע"פ מכריעים ם
והם  באו"ם, זו שאלה רח"ל תתעורר לא שמחר יאמר מי בעיתונות, כבר נדפסו שהדברים כיון אבל,
20 לפני להיבנות שהתחיל ענין שזהו כך, ההלכה, ע"פ שלא מדינה שזוהי טוענים עצמם שבנ"י יאמרו,
81 לפני שם המצב הי' מה לבחון יש שכן, וכיון שנה, 80 או 70 לפני עלה זה על והרעיון שנה, 21 או

הארץ!]. שייכת למי לפסוק ועפ"ז שנה,

בתניא  מ"ש נתקיים ומרעיש 267וכאן מתעורר אזי היהדות, בנקודת לו כשנוגעים שבקלים, קל שאפילו ,
נפשו: את ומוסר

מדינה  אלא והלכה, דת מדינת זו שאין טענה, אותה בעצמם טענו לפנ"ז זמן שמשך אנשים אותם
כזה! דבר לומר מעז הוא כיצד היתכן! הנ"ל: הגוי שאמר הדברים על "הרעישו" עצמם הם – חילונית

ישראל!... צורר הוא
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וש"נ.265) ואילך. 401 ס"ע ח"א תשנ"ב התוועדויות ראה
סל"ז.266)

פי"ח.267) פי"ד.
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בלשון  אלא בצרפתית, לא רק תוכן, ואותו נוסח אותו בעצמך אמרת דקות כמה לפני הרי ולכאורה:
אחרת?!

אנסו" הרע ש"יצרו בגלל זה הרי זאת, אומר יהודי שכאשר – הוא הענין שומע 268אך כאשר אבל ,
הרע!... יצרו אותו גרר להיכן "תופס" אזי – מהם שעולה המסקנה עם ביחד אחרים, מפי הדברים את

*

.Â יתכן איך – הטבע ישתנה לא רפורמי גיור שע"י סוברים אם ידועה: קושיא עוד להבהיר ויש
הטבע? ישתנה במקוה טבילה שע"י

המרקסיזם  חוקי לפי קיום זכות לה והיתה הטבע, על מתקיימת ישראל ארץ היתה אילו ובכן:
הנ"ל, התיאוריות כל לפי אבל, טבע; שע"פ לחישובים מקום הי' – התיאוריות שאר וכל ַוהסוציאליזם
המועצות  ברית הברית, ארצות של האינטרסים מתנגשים שבו בשטח ישראל לארץ קיום אפשרות אין

פרסה  ת' על פרסה ת' – זה בשטח הערביות. המדינות וכל אנגלי' צרפת, רוסי', כולם.269של חפצים –
צרפת  רוסי', גם וכך לבעלותה, כפוף שאינו למישהו בעלות שם שתהי' לכך להסכים יכולה אינה ארה"ב

זאת. להרשות יכולים אינם הערבים וגם  ואנגלי',

הימים. ששת במלחמת הנצחון שהי' כשם לגמרי, הטבע מדרך למעלה ישראל ארץ קיימת ואעפ"כ
למצוא מסוגל אחד שכל ההסברים ככל וכו', וכו' הפתעה והיתה אוירונים, היו אמנם –dyrnd xg`l,

להיפך! בדיוק – המעשה קודם החישובים היו מה יודעים הכל אבל

וקיימים  לטבע, קשורה נשארת היא במקוה טבילתה לאחרי שגם לכאורה אמת הן בנדו"ד: ועד"ז
לנו  נתת הקב"ה: כלפי בתביעה לבוא אפשר אז אבל, וכו', פולני' עם או סקוטלנד, עם משפחה קשרי
– ויחיד אחד מלך עמד ולנגדם מלכים, לל"א אומות, לז' תחלה שייכת שהיתה לאחרי ישראל, ארץ את

אנו. בטוחים ובמילא ה'. בקהל באה במקוה שהטובלת לנו ציויתה ואתה אותם; וניצח – יהושע

לא  הם – היתכן? ולצעוק היהודים 120 אל לבוא אפשר יהי' האם ח"ו, משהו יארע אם עתה, אבל
פלוני  בן כפלוני כמוני, בשרֿודם שהם כיון דבר, לתקן יוכלו ולא לטענות, יקשיבו לא ב"כנסת", אז יהיו

אחר. או זה

להתגייר; מישהי על לצוות או גרים, אחרי לרדוף שצריך אומר לא אחד אף לעיל, כאמור  ובכלל,
עניי  ו"מפרנסים בגוי, לפגוע אסור גוי! הוא וגוי יהודי הוא שיהודי שידעו הצורך אודות כאן מדובר

שלום" דרכי מפני כו' ישראל עניי עם חלק 270עכו"ם לו יש – העולם" אומות מ"חסידי הוא ואם וכו',
הרמב"ם  (כמ"ש הבא העולם 271בעולם אומות חסיד גם אבל, הזה; בעולם לו שניתן מה מלבד וזאת ,(

דורש  לא אחד ואף ביהדות, הקשורים הענינים שאר לגבי ולא וגירושין, נישואין לגבי לא – יהודי אינו
לגייר  מצוה אין אבל לגוי, להזיק שאסור מצוה (יש גוי לגייר מצוה אין יהודי. להיות ממנו ומבקש

זאת  מעשות להניאו יש – להתגייר שרוצה גוי ואדרבה: .272אותו),

*

.Ê שנוגע ענין זהו אלא העבר, אודות דיבור מוסר, אמירת דרשה, של ענין זה אין – כמ"פ וכאמור
ובעתיד: בהוה לפועל

הם  – הרב ולצערינו הרבים ובעוונותינו צד, מכל ואויבים בשונאים שמסובב מקום אודות מדובר
(לא  ומתגרים שהולכים עי"ז בזה מוסיפים עצמם, מצד מהם שהיו בצרות די לא ואם ומתרבים; הולכים

קטן  בגוי נגדו.273רק הפגנות עריכת ע"י דוקא, גדול בגוי אלא) ,
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ספ"ב.268) גירושין הל' רמב"ם
ובכ"מ.269) א. ג, מגילה
א.270) סא, גיטין
מלכ 271) הל' ה"י. פי"א עדות הל' ה"ה. פ"ג תשובה ים הל'

הי"א. פ"ח
רפי"ד.272) איסו"ב הל' רמב"ם א. מז, יבמות
א.273) קיג, פסחים ראה



לז .l"yz'd ,mixetd bg zgiy

ההשפעה  את לבטל גרמו ובכך אותם, הכעיסו ועי"ז צרפת. נגד והפגינו וצעקו לרחוב יצאו בתחילה
לערבים. צרפת של הסיוע את להקטין ועכ"פ למנוע כדי משהו לעשות יכולים שהיו צרפת ליהודי שהיתה

לו  לחלוק כדי מישהו הזמינו שכאשר – הברית ארצות את גם להכעיס הוסיפו בכך, די הי' לא ואם
כו'. צרות גרמו ועי"ז וכו', שיצעקו אנשים לשם שלחו כבוד,

פחדנים... אינם ויהודים דמוקרטית, מדינה היא שאמריקא להראות שצריכים – היתה שלהם ההסברה

ענינים  לך אין אם ואז, סכנה, של במצב נמצאים לא כאשר רק אבל, מאוד, יפה דבר אמנם זה ובכן:
ושאינך  דמוקרטית, מדינה היא שאמריקא ועדה עם כל בפני ולהראות לבוא אתה יכול – לעשות אחרים
שתי  לפניך יש – אווירונים) ל101ֿ ועד (עשרות ללוב נשק ממשלוח חשש שיש בשעה אבל פחדן.
לפעול  ועכ"פ ללוב, הנשק משלוח את לעכב בך התלוי כל לעשות או בהפגנות, לעסוק או ברירות:
במקום  מקולקלים שישלחו או ,(101 במקום אווירונים 81) המספר להקטין או שנים, ג' לעוד אותו שידחו

ענינים. כמה ופעלו עשו שבעבר ראי', והא בחשאי, לעשות ויכולים צריכים שהיו פעולות – טובים

א  איז ("וויפל אפשר כמה עד היתכן, המצאה: על שנפלו כיון – להפגנות לצאת בחרו ַואעפ"כ
הראש?!... על לדרוך לאחרים לתת שיעור")

רח"ל  יהודים מיליון 2.5 של נפשות סכנת אודות שמדובר בשעה הראש?! על שדורכים לך נוגע מה
בראש  לך מונח שלא – ובעלֿתוקף בעלֿהעזה או פחדן הנך והאם דמוקרטית, מדינה היא אמריקא אם

ענין  אם לחשוב תוכל ואח"כ יהודים, מיליון ה2.5ֿ את להציל יש לראש לכל אחד?!... מאף מתפעל
רע! דבר או טוב דבר הוא פלוני

שינוי  יהי' בבוקר וממחר עתה, עד שהיו ובצרות בעגמתֿנפש י"ח שיצאו הלואי לעיל: וכאמור
את  לחזק איך לחשוב שצריכים בשעה "שיטה": על מראה הנהגתם אבל, והנגלה; הנראה בטוב לטובה,
של  ענין עוד להכניס אפשר אולי ביומו יום מידי מחפשים – באחדות שיהיו ע"י היהודים מיליון 2.5

מחלוקת!

זו: המצאה על נפלו – אחרת המצאה להם היתה לא וכאשר

ישראל, בארץ לגור באה – ביהדות התעניינה לא ומעולם יהודי' היתה לא שמעולם מסקוטלנד, אשה
רצו  בתחילה הערבים). בפי שנקראת (כפי "פלסטינה" או (באנגלית), לאנד" "האלי אצלה: שנקראת ַָכפי
הבינה, עצמה, דעת על עומדת שכבר אשה בהיותה אך כיהודי'), הרישום (בענין הכל על לה לוותר
בכך  – זאת למנוע בידה והברירה לשער, שאין ולתוצאות יהודים, בין למחלוקת להביא יכול שהדבר

אצלה). זאת שפעלו חן", "ליודעי המציאות (כידוע לכך הסכימה וכבר במקוה. שתטבול

למקוה, שתלכי אומרת זאת מה "ּפרינציּפ": נגד זה הרי היתכן! ואמר: פלוני, בן פלוני התערב ואז
דערביי")?!... ("האלטסט בזה מאמינה את ַוכי

ה"ּפרינציּפים" עם שלימה תשאר אחת שאשה או ברירות: שתי שיש בשעה – "ּפרינציּפ" כאן נוגע מה
ובחו"ל!... ישראל בארץ יהודים אלפי עשרות בין הלבבות פירוד שימנע או שלה,

ידפיסו  הלבבות, ופירוד מחלוקת שתהי' לה איכפת לא הענין: לה נוגע שלא כזו באשה ומדובר
המחלוקת  את לברר כדי נשק) לרכישת לנצלו אפשר שהי' (כסף לירות אלפי עשרות ויבזבזו בעיתונים

יושלם! שרצונה ובלבד לה כדאי הכל  –

שבשבילו  עצום" "ריוח זה שהרי – ישראל בקהל ה', בקהל תבוא כזו שאשה משתדלים זאת, ולמרות
ויושר!... וצדק ישראל תשועת ישראל, ארץ ישראל, עם "יבנה" שמזה כיון הכל, להשקיע כדאי

*
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אור  בתורה מבאר הזקן (ולא 274רבנו "יהודים" בשם בנ"י נקראים אסתר מגילת שבכל לכך הטעם
הגמרא  דברי ע"פ – עברים) ישורון, יעקב, ישראל, בני ישראל, כולו: בתנ"ך שנקראים ש"כל 275בשמות

אלא  הגוף, את להשמיד רצה שלא – המן של ענינו הי' זה והרי יהודי", נקרא זרה בעבודה הכופר
כל את ולאבד להרוג רח"ל micedid"276"להשמיד עלתה ואילו זרה, בעבודה כופרים שהם אלה כל היינו, ,

המן. גזירת עליהם חלה היתה לא לרגע, לכפור חוץ מחשבת וח"ו

היטלר, שבדורנו, ה"המן" שגם לידע כדי – תש"ל בשנת אסתר מגילת סיפור את וקוראים חוזרים ולכן
להלחם  שרוצים אלה ולכן, זרה, בעבודה שכופרים אלה – היהודים את ולאבד להרוג להשמיד רצה

זרה. בעבודה לכפור – הוא ענינם בהיטלר,

זרה  עבודה ושתי'; אכילה או תרבות לבוש, לשון, אינה זרה עבודה – זרה? עבודה של ענינה מהו
ישתחוה" ולא יכרע "לא שיהודי בכך די שלא המן שאמר כפי – היא והאמונה האמונה. היפך 277היא

עם" מכל שונות ודתיהם העמים בין ומפורד "מפוזר – הוא יהודי של ענינו אלא אחרים, ;6לאלקים
הגוי, כמו שמתנהג ראי', והא מהגוי, גרוע לא אותו שיחשיבו ורוצה הגויים כל אחרי מזדנב לא יהודי
שונות". ש"דתיהם המן שטען כפי אלא והיושר, הצדק מדות ואותן מנהגים אותם חוקים, אותם לו יש

טענתו  הפריכו לא ואסתר נמכרנו 278ומרדכי ולשפחות לעבדים "ואילו טענה רק (אסתר הדבר ששקר לומר
האמת.279וגו'" שזוהי כיון ,(

אחרת, עצה אין – ויורשיו היטלר או המן של ורצונו דעתו היפך – יהודים שיהיו רוצים אם ולכן,
יבצעו  שלא והערבים, היטלר המן, נגד נלחמים ובכך עם". מכל שונות ש"דתיהם באופן ההנהגה מלבד

בקרבך" אשר זר ה"אל וכן זממם, זממו.280את את יבצע לא היצה"ר, זה ,

המלך" לו צוה ש"כן לו כשאומרים גם ישתחוה", ולא יכרע ש"לא בתוקף עומד יהודי –277וכאשר
זו  שלא הדבר שברור ההבטחה ישנה אזי – עולם של מלכו המלכים, מלכי ממלך ציווי לו שיש כיון

הוא" "ונהפוך אלא לרעה, בו יגעו שלא עליהם"39בלבד היהודים פחד ש"נפל מתמנה 38, שמרדכי ועד ,
למלך" בגלות.152ל"משנה שנמצאים זמן כל –

לעולם  ימלוך ש"ה' שפועלים ע"י ישראל, מלכות להקמת ה' ברכת להמשכת וכלי קרובה הכנה וזוהי
היעוד 281ועד" יקויים כאשר – המלוכה" לה' "והיתה שמפרש 282, כפי ציון", בהר מושיעים "ועלו
ויוליכנו 283רש"י  ויגאלנו יבוא ממש שבקרוב המשיח, מלך על שקאי ובהחלטיות) ובפשיטות (בפשטות

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו לארצנו, לבב.284קוממיות וטוב שמחה מתוך ,

צאנכם" ורעו זרים ש"עמדו בתנ"ך כמובא גויים, גם יהיו שאז להת 285ולהעיר, רוצים לא הם גייר,;
סובלים  שמזה כהלכה, שלא באופן לא (ובודאי בגיורם לרצות צורך אין וגם להתגייר, להכריחם צורך אין
ממלא  יהודי ואילו בעולם, תפקידם ממלאים הם כזה ובאופן "זרים", להשאר הוא ענינם צרות...); רק
מקום  אין (שלכן  אמת מצוות שהן ומצוותי' אמת תורת להפצת מקור שנעשה עי"ז בעולם תפקידו

פניו" על "נופל אזי – ראה" "אמת וכאשר שכולם 242לפשרות), כך, בזה, אוחז אינו שעדיין מי גם
בתוקף  שעמדו מקום שבכל ראי', והא מסייעים, ונעשים מזה מרוצים גם ואח"כ זאת, ומקבלים מתפעלים

יהודים. בין גם אלא גויים, בין רק לא לפעול הצליחו –

של  הדין זהו האמת: את לו לומר נוסף, ליהודי בנוגע בתוקף יעמדו ממחר החל אם – לנו תהי' וכן
בתורת  לאחוז יש – חי" ישראל "עם יהי' היהודי שהעם שרצוננו וכיון תורתֿחיים, שהיא תורתֿאמת,
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כיון  יקום, כן אבל שתרצה, מה כל אתי לעשות אתה ויכול הדבר, את לשנות סמכות לי ואין חיים.
כמו  יהיו שלא הגויים, אצל שיפעלו ועאכו"כ בנ"י, כל אצל יפעלו כזה ובאופן זה. על בעה"ב שאינני

לפרי  ששומרת קליפה כמו אלא לפרי, שמנגדת צאנכם".286קליפה ורעו זרים "ועמדו הנבואה: כלשון –

אמנם  שיש קצרה דרך זוהי שחוששים); (כפי הלבבות ופירוד וצרות למחלוקת שגורם באופן זה ואין
באחרונה  מתוקה היא אבל בתחלתה, משא"כ 287קשיים זה; שלאחרי הצרות כל את חוסכים שעי"ז כיון ,

דרך  זו הרי – רבע לשמור כדי שלשהֿרבעים על לוותר בפשרה, ולהסתפק מהאמת, לברוח הרצון
לא  שהרי לעצור, מוכרח יהא שסוכ"ס עד צעד, אחר צעד תמידי, ולוויתור תמידית למחלוקת המוליכה
מאשר  לבב, וטוב שמחה מתוך זאת לעשות מוטב הרי שכן, וכיון ממנו. שידרשו מה כל את למלא יוכל
בגלל  ישראל, ובארץ ישראל בתפוצות הרוחני במובן רח"ל חללים נפילת ולאחרי ועקתא, צרה מתוך

לרגע  שלום שקר, של שלום אחר הריצה מצד במקומו, שלא מלחמה וויתור לידי שמביא בלבד, קטן
לאח"ז. ממושכת

בתורה  הזקן רבינו (כדברי כו' חזק עמדו השנה כל שבמשך הפורים, כבימי היא הדרך כאשר ואילו
הגויים 288אור  שגם כך, עליהם", היהודים פחד ש"נפל במגילה כמסופר גמור, לנצחון מביא זה הרי – (

המדינות" בכל הולך "שמעו שיהא להם ולעזור היהודים את לנשא שיש גו'289הכירו "דורש נעשה ואז ,
האמיתי.152שלום" השלום –

לגאולה  גאולה סמיכת – אנן"198ולאח"ז אחשורוש עבדי כש"אכתי פורים גאולת פסח 21– לגאולת
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי כאשר ניסן, משיח 290בחודש ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

ממש. בקרוב צדקנו,

***

.Ë הבאים בענינים ראשיֿפרקים עכ"פ ולדבר לקצר, צורך יש שלפנ"ז, בענין הדברים שארכו כיון
לקמן.

נדבת  כפי נותן אחד שכל היינו, חשאי, באופן – "מגבית" לערוך פורים בכל כרגיל – לראש ולכל
רבינו" "קופת עבור – משובח זה הרי המרבה וכל הטהור, אמו,291לבו ושם שמו גם יציין הרוצה, וכל .

הציון. על להזכירו כדי

צדקה, נותנים שכאשר לאביונים", ל"מתנות בנוגע (ס"ז) לעיל האמור באופן זו נתינה שתהי' ויה"ר
" זו אין שבאמת לידע "dwcvצריך אלא ,"dpzn,הקב"ה לו שנתן גדולה הכי והזכות ההזדמנות עבור – "

טוב  עסק  לך שאין כך , כולם, המצוות כל כנגד ששקול ענין לקבל ביכלתו ומזהבו, מכספו שנותן שעי"ז
סחורה" מכל סחרה טוב "כי לתורה: בנוגע הכתוב ובלשון לצדקה.292מזה, בנוגע גם ועד"ז ,

השמות. ולציין הכסף את להכניס שיוכלו כדי והפתקאות, המעטפות את עתה יחלקו מסתמא

לנצלם  המקווה, להתכלית שיביא באופן ויתקבל ינתן שהכסף – הצלחה של באופן יהי' זה שכל ויה"ר
תומ"צ. ועניני ושמחים, בריאים דברים וקדושה, טוב של ענינים עבור במילואם

בצדקה" אלא נגאלין ישראל "שאין הענין 293וכיון את יביא זה הרי – פעם בכל מדברים זה שעל –
להגלות" צדקנו.294ד"צדקתי משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ,

***
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טו.290) ז, מיכה
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וש"נ. ואילך). 367 ע' חנ"ה התוועדויות
דשמח"ת.292) ושמחו" "שישו פיוט
רס"ד 293) אגה"ק לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. יו"ד). ע' (ריש
א.294) נו, ישעי'
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.Ò הגמרא ובלשון תוכן, להם יש שבעולם הענינים שכל (ס"א) לעיל הקב"ה 63דובר שברא מה "כל :
תורה, עניני ועאכו"כ ומצוותי', תורה של לענינים בנוגע ועאכו"כ לבטלה", אחד דבר ברא לא בעולמו

הוראה  מלשון היא שתורה כיון הנה תושבע"פ, או בתושב"כ 142תושב"כ בתורה, ענין שכל מובן הרי ,
התכלית  אלא העולם, עניני כל כמו ותכלית, מטרה תוכן, בו שיש בלבד זו לא הנה בתושבע"פ, או
שהרי  – הבא העולם בחיי רק ולא בחיים, הוראה – התורה של לענינה בהתאם צ"ל והתוכן והמטרה

היא" בשמים "לא זה.295התורה מענין הוראה צ"ל הגשמי עוה"ז שבחיי כך, בארץ, כאן דוקא אלא ,

ועוד: זאת

אלקיך" ה' עם תהי' ש"תמים באופן ההנהגה צ"ל שבכלל מבלי 296אע"פ הקב"ה, על לסמוך שיש ,
לישראל  אומר הוא עושה שהוא ש"מה כללית הוראה ניתנה הרי – וקושיות ("פארוואס") שאלות ַָלשאול

ולשמור" כאשר 59לעשות גם הנה יהודי, של להנהגתו בנוגע בתורה הוראה מוצאים שכאשר מובן, ומזה ,
כזה. באופן הוא גם מתנהג כביכול, דומה, במצב נמצא הקב"ה

שהיא  כיון הקב"ה, של תורתו גם) אלא לבנ"י, נתינתה ע"ש ישראל, תורת רק (לא התורה נקראת ולכן
הקב"ה. הנהגת אופן את גם כביכול, מחייבת,

.‡Ò,ספורות בתיבות שמתבטא אף אסתר, במגילת כללי ענין על להתעכב יש – לעניננו ובנוגע
אסתר: במגילת עיקרי ענין אינם שלכאורה

מדינה". ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו "המולך – לאחשורוש בנוגע נאמר המגילה בהתחלת
ונורא  גדול גדול, מלך שהי' לומר אפשר אחשורוש של גדלותו את להדגיש כדי מובן: אינו ולכאורה

מדינה"? ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו "מולך שהי' הפרטים נוגע מה אבל כו',

חז"ל  במדרשי בזה ומאה 297ומבואר ועשרים שבע שחיתה שרה של בתה אסתר תבוא הקב"ה, "אמר :
מדינה". ומאה ועשרים שבע על ותמלוך שנה,

ומאה, ועשרים שבע מספר: אותו שזהו אמת הן – ביניהם?! הדמיון מהו כלל: מובן אינו לכאורה אך
מספר, אותו מצינו שבשניהם העובדה ואילו נוספים, בענינים דמיון צ"ל במספר, מהדמיון חוץ אבל,

שביניהם? השייכות לבאר מספיקה אינה

.·Ò בזה :298והביאור

הפסוק  לטובה".299על שוין "כולן רש"י: מפרש שנים", ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו
ומתחכם  וגדל הולך ואח"כ נולד, שתחילה אדם, של חייו בשנות חילוקים ישנם שבכלל שאע"פ והיינו,
היו  ה"טובה" בענין הנה – הרוחניים בענינים והן הגשמיים בענינים הן שינוי אצלו שיהי' ובהכרח כו',

לטובה" "שוין שנים ושבע ועשרים המאה .300כל

אחשורוש: שבמלכות מדינה" ומאה ועשרים ה"שבע עם הקישור גם וזהו

העולם  שמדינות בימינו שרואים כפי הקצה, אל הקצה מן חילוקים יש מדינה" ומאה ועשרים ב"שבע
וכו'. ודתות אמונות מנהגים, ללשונות, בנוגע לאקלים, בנוגע – עניניהם בכל זמ"ז חלוקים

אזל  לקרתא ו"אתית זו, מדינה של ה"שר" עם קשור הוא הרי מסויימת, במדינה נמצא יהודי וכאשר
תומ"צ194בנימוסה" לעניני בנוגע – (סל"ו). לעיל וכאמור שנמצא, מדינה באיזו לוותר ליהודי אסור

דינא"ש"אמריקא דמלכותא "דינא יש הענינים לשאר בנוגע אבל שונה", בנימוסה".301אינה ו"הלך ,
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ב.295) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
יג.296) יח, שופטים פ'
וש"נ.297) ח. פ"א, אסת"ר
(298– מנחם (תורת סס"ב תשכ"א פורים שיחת גם ראה

.(184 ע' ח"ל התוועדויות

שרה.299) חיי ר"פ
ואילך.300) 146 ע' חכ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ועוד. ואילך. 277 ס"ע חמ"א
(כרך 301) בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, גיטין

וש"נ. ואילך). רצה ע' ז
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לטובה": שוין ד"כולן הענין ישנו ובזה

לאבדם" "ביהודים הגזירה היתה נקרא 302כאשר זרה בעבודה הכופר "כל "יהודים", היותם בגלל –
הזקן 275יהודי" רבינו שמבאר וכפי גזר 288, שלא כלום, להם עושה המן הי' לא דתם להמיר רצו "שאם

היהודים" על המלך"אלא מדינות כל "אל הגיעה זו שגזירה למרות הנה מקום 276– ומדינה מדינה "בכל ,
מגיע" ודתו המלך דבר עלה 303אשר "ולא ואסתר, במרדכי נאחזו בנ"י שכל לטובה", שוין "כולן היו ,

ע"פ  וביאור הסברה שאין כשם וביאור, הסברה לזה אין טבע שע"פ אע"פ – ח"ו" חוץ מחשבת להם
לטובה". שוין ש"כולן שרה חיי לשני בנוגע טבע

הוא" "ונהפוך כאשר לאח"ז, דבר 39וכן – מדינה. ומאה ועשרים שבע בכל לטובה" שוין "כולן היו ,
. "הרצים ע"י שהגיע ודתו גו'"המלך האחשתרנים ואח"כ 304. הקרובות למדינות תחילה אמנם הגיע ,

. חודש עשר "בשנים אבל הרחוקות, בו"למדינות יום עשר בשלושה "ונוח 39. וכן בו 41, עשר בארבעה
בו". עשר בחמשה המה 42. היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך ומצב: מעמד באותו בשוה בנ"י כל היו ,

עליהם"39בשונאיהם" היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ש"רבים ועד ,38.

.‚Ò:הקב"ה להנהגת בנוגע הוראה גם זו הרי – (ס"ס) לעיל וכאמור

בפירסום  גלי, בריש זאת שעושים מקומות יש אבל, ישראל, תפוצות בכל הפורים ימי את עתה חוגגים
או  בהעלם בצמצום, רק זאת לעשות יכולים שלעתֿעתה מקומות גם יש אך והתפשטות, ובהתרחבות

כו'. במחתרת

מ  העלי ' תפתח דידן בעגלא ממש ובקרוב קטן, לרגע רק הוא זה ומצב שמעמד לקוות יש מדינה ובכן:
מתוך  עמהם וניפגש ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו אותם, שישחררו כפשוטה, עלי' – ההיא
לשלום, לקראתנו הבאים ורגלים המועדים את לחגוג מיד שיוכלו כך, פחדים, וללא לבב, וטוב שמחה

ופחד, מורא שום בלי ועאכו"כ צמצומים, שום ובלי הרחבה, מתוך

ומשפחה" "משפחה פורים: לשמחת בנוגע שנאמר ביחד,2ובאופן המשפחה כל שמתאספת היינו, ,
האבות  בין "תהום" שיש רח"ל, החדשה ה"צרה" כמו לא – ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו

ובנותיכם" בניכם ונבאו גו' רוחי ש"אשפוך באופן אלא לנכדים, הסבים בין ועאכו"כ שישבו 305לבנים, ,
ויקר" וששון ושמחה "אורה מתוך ביחד, והסבתות) (הסבים והזקנים ההורים חז"ל 144עם וכדרשת ,146

וששון  ושמחה "אורה זו הרי שאז תפילין", אלו ויקר מילה זו וששון יו"ט זה ושמחה תורה זו "אורה
באמיתיות. ויקר"

אגרא" צערא יטלו 306ו"לפום השבי', בצרת בראש חלק שנטלו ובשבי', במצור שנמצאים שאלו –
טפחים. מעשרה ולמטה ממש, בקרוב יקר, ורוב ששון רוב שמחה רוב אורה ברוב בראש חלק

אמר:) (ואח"כ

.„Ò יומשך הענין המשך שגם יותר נקל אזי בפועל, גשמי ענין עם דבר מתחילים שכאשר כמ"פ דובר
את  להבטיח כדי – גשמי דבר לעשות לנביא צוה שהקב"ה נבואות לכמה בנוגע ההסבר וזהו בפועל.

כפשוטה  בגשמיות הנבואה של .307קיומה

ולהיות ו  לקוות שצריך לעיל כאמור בפרט, הקודש לארץ  והעלי' בכלל משם להיציאה בנוגע עד"ז
אמונים  שומר צדיק גוי ויצא השערים יפתחו ממש שבקרוב שנקל 308בטוחים – לבב וטוב שמחה ומתוך ,

חב"ד  הר בנחלת חב"ד, בכפר התיישבו וכבר לאחרונה, משם שהגיעו אלו את כשרואים זאת להבין יותר
ומתפשט, ומתרחב והוסיף דהלוך באופן ויתפשטו שיתרחבו חב"ד, ובשיכוני
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ז.302) ד, אסתר
ג.303) שם,
יו"דֿיד.304) ח, שם
א.305) ג, יואל

מכ"א.306) פ"ה אבות
לבוש 307) ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי על
גו'").308) ויבוא שערים ("פתחו ב כו, ישעי' ע"פ
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כמ"פ  בארץ"309וכאמור נראו "הנצנים בבחי' דרך"310שהם פנו סולו "סולו ובבחי' ,311,

ממש") אחים ישראל ש"כל לב פרק בתניא (כמבואר אחיהם עם הם גם יפגשו ממש ובקרוב
ובנותיהם, ובניהם ואחיותיהם

במושבותם" אור הי' ישראל בני ש"לכל ובאופן לבב, וטוב שמחה והן 312ומתוך הקודש, בארץ הן ,
לארץ, בחוץ

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ש"אתם אותם,313ועד ומעלה מלקט בעצמו שהוא הקב"ה, ע"י ,
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה

***

.‰Ò בגמרא איתא ופורים לחנוכה .314בנוגע חייבות "נשים הנס".: באותו היו הן שאף .

והרי  העיקר, ולא הוספה, רק שזוהי מורה "אף" שהלשון ותוס'), רש"י דברי (ע"פ בזה הדיוק וידוע
דוקא  אסתר ע"ש נקראת שהמגילה רואים בפרט לפורים מרד 315בנוגע מגילת לא ואפילו – ואסתר, כי

"מגילת אלא ומרדכי, אסתר מגילת ועאכו"כ `xzqלא ותוספתא, במשנה כבר מופיע זה (ששם בלבד "
).316בגמרא 

ע"י  נפעלה לדורות המגילה שכתיבת לפי – בזה הפשוט והביאור בזה, וביאורים פירושים כמה ויש
מגילה  במסכת בגמרא כמסופר קנאה 317אסתר, לה, שלחו לדורות, קבעוני לחכמים, אסתר להם "שלחה :

. ופרס מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה כבר להם, שלחה האומות, לבין עלינו מעוררת שלחה את .
. לה שלחו לדורות, כתבוני לחכמים, אסתר שכתיבת להם וכיון וכו'"; בתורה כתוב מקרא לו שמצאו עד .

מהסנהדרין, אחד שהי' מרדכי (כולל הסנהדרין אצל אסתר של השתדלותה ע"י נפעלה לדורות המגילה
הסנהדרין  מראשי נקראת 318ואדרבה: לכן – כו' סמך שמצאו עד הסכימו, לא שבתחילה לאחרי – (

מ"ש  וע"ד שמה. על במדרש 319המגילה ומבואר עבדי", משה תורת עלי'320"זכרו נפשו שמסר "לפי :
שמו". על נקראת

שמסירת  כשם – מקרה בדרך אינו לדורות כתבוני לחכמים שלחה אסתר שדוקא גופא הא אמנם,
הך. היינו הם ותורה, משה ומשה, שתורה לפי אלא מקרה, בדרך אינה התורה על משה של נפשו

בזה: והענין

אלא  ח"ו, פירסום שחיפשה בגלל לא – היא לדורות" "כתבוני חכמים אצל אסתר של השתדלותה
חלק  בתור לדורות יקבע דוקא, בישראל אשה ע"י שנעשה פורים נס של שהענין נפשה שמסרה לפי
כלל  להציל שביכלתן נצחית, הוראה ודור, דור בכל ישראל לנשי דרך להורות הוראה, לשון מתורה,

יש  ופרט את ישראל הצילה שאסתר כשם הפרטי), בביתה הבית" "עקרת היא אשה שכל לכך (נוסף ראל
מדינות. ושבע ועשרים מאה שבכל בנ"י כל

ובת  אשה כל שזוהי ודור, דור שבכל ל"אסתר" להורות – אסתר" "מגילת בשם המגילה נקראת ולכן
אסתר, של בדרכה תתנהג שכאשר מזה, ללמוד מנת על אסתר, של הנהגתה היתה כיצד שתדע בישראל,

עושה" אסתר מרדכי מאמר ענין 321ש"את שזהו (בידעה ממש לסכנה ועד שלה, בכבוד להתחשב מבלי ,
מזה  התחיל שהכל בפורים, וכמו בפעולתה, תצליח שסוכ"ס הדבר ברור אזי לעשותו), מצווה שמרדכי
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(309386 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ. ואילך.

יב.310) ב, שה"ש
יד.311) נז, ישעי'
כג.312) יו"ד, בא
יב.313) כז, ישעי'
וש"נ.314) א. ד, מגילה
מנחם 315) (תורת ואילך סע"ג דאשתקד פורים שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 368 ע' חנ"ה התוועדויות –
א.316) ק, סנהדרין ב. קנה, ואילך. ב יד, ב"ב ב. נז, ברכות
א.317) ז,
פ"נ.318) פרדר"א ראה
כב.319) ג, מלאכי
וש"נ.320) ד. פ"ל, שמו"ר
כ.אסת 321) ב, ר
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מרדכי" בשם למלך אסתר המן"322ש"ותאמר בית "על מרדכי נתמנה מזה שכתוצאה ועד ו"מרדכי 323, ,
גדולה" זהב ל"עטרת עד פאר בלבושי המלך" מלפני כמסופר 324יצא למלך", ל"משנה שנתמנה ועד ,

.152במגילה 

*

.ÂÒ באופן ההנהגה צ"ל ושותין", "אוכלין כאשר גם ענין, שבכל (סכ"ב) לעיל האמור ע"פ
ובנות  לנשים הוראה (כמו  אחרת תכלית לשם לא אפילו דברֿתורה לומר תורה", בדברי ש"מתחילין

מקומן  באיזהו כבר נתבאר שאולי (אף אצלי שנתחדש ענין על לעורר המקום כאן הנה – ),325וכיו"ב)
מובן  הענין אלא לקושיא, מקום שאין בדעתי עלה הפורים וביום ימים, כמה זה על שהתייגעתי לאחרי

כ"כ: בקלות תופסים לא פשוטים הכי וביאורים תירוצים שדוקא כמ"פ וכמדובר בפשטות,

מובא  אלא עכשיו, רק ולא כל, בפי שנקרא כפי – אסתר" ד"תענית הענין ישנו לפורים הקדמה בתור
בכ"מ  בפוסקים אסתר".326גם "תענית בשם

לאסתר  אדר בי"ג התענית של השייכות  מהי כלל מובן אינו – במגילה מעיינים כאשר :327אבל

עלי" וצומו גו' היהודים כל את כנוס "לך למרדכי אסתר לדברי הי'328בנוגע זה צום (א) הנה: –
ויום" לילה ימים כפירוש 328"שלשת ניסן, בחודש אלא אדר , בחודש הי' לא זה צום (ב) אחד, יום ולא ,

והמדרשים  הגמרא (מדברי הפסוק 329רש"י על בי"ט 330) להתענות דת, "על (שעבר) מרדכי", "ויעבור
פסח". של ראשון

דעות  ב' בזה שיש וט"ו 331ולהעיר, י"ד י"ג בימים היתה שהתענית – א' דעה בימים 332: – הב' ודעה ,
וט"ז  ט"ו .333י"ד

כמ"פ  [וכמדובר פסח בהלכות הזקן רבינו דברי אודות כאן מצינו 334[נזכר הזקן רבינו של שבשו"ע
בכמה  הזקן רבינו של  דעתו מתבררת ומהם ("פארווארפן"), במקומם שלא לכאורה שהובאו ַָענינים

שכתב  שהיתה 335מקומות], אסתר לסעודת לזכר פסח) (של שני ביום בסעודה דבר איזה לעשות "וטוב :
המן" נתלה ביום שבו זה ].331ביום

זה  שאין כך, אחד), יום (ולא ימים ג' ובמשך ניסן, בחודש התענית הי' – לעניננו בנוגע ועכ"פ,
אדר. בי"ג מתענים שאנו התענית

.ÊÒ כתב באבודרהם .336והנה, אדר בי"ג "מתענין ויקהלו : שם על בי"ג 337. בשושן אשר היהודים
מגילה  (בגמרא ואמר להנקם 338בו, נקהלו "הכל רש"י: (כפירוש הוא" לכל קהילה זמן) "י"ג :

בתנחומא 339מאויביהם" וכמ"ש שבה 340), צרה עת הוא המלחמה שזמן כיון תענית", וגזרו "נקהלו
לרחמים. זקוקים
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כב.322) שם,
ב.323) ח, שם
טו.324) שם,
(325– מנחם (תורת 209 הערה הנ"ל פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(349 ע' שם התוועדויות
ס"ד.326) סרפ"ח שם אדה"ז שו"ע סוסתרפ"ו. או"ח שו"ע

ועוד.
אסתר 327) (תענית אד"ש י"א מכתב גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). שמח ס"ע חכ"ו (אג"ק זו שנה נדחה) –
טז.328) ד, אסתר
(329332 שבהערה מדרשים א. טו, ועוד.מגילה .
יז.330) שם,
מנחם 331) (תורת ס"ו תשכ"ה דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ואילך). 168 ע' חמ"ג התוועדויות –

פ"נ.332) פרדר"א ז. פ"ח, אסת"ר
עה"פ.333) פרש"י
ע'334) חל"ד .20 ע' חכ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה

חנ"ה  .208 ס"ע חנ"א ואילך. 83 ס"ע חמ"ט .71 ס"ע חל"ו .273
.210 ס"ע
התוועדויות 335) – מנחם תורת גם וראה ס"ב. סת"צ או"ח

וש"נ. .84 ע' חנ"ו
ופי'.336) תעניות תפלות בסדר
טו.337) ט, שם
א.338) ב,
(339. אסתר לתענית מתאספין "שהכל מפרשים לומר ויש .

– (ר"ת נפשם" על לעמוד נקהלו שבו לפי ותחנונים סליחות
שם). ברא"ש הובא

ג.340) בראשית
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ועמוד  ד"נקהלו הענין עם קשור זה תענית כי, אסתר", "תענית השם נזכר לא אכן באבודרהם אמנם,
נפשם" (אסתר 341על בפרט אסתר ולא בנ"י, כל – נפשם על ועמדו שנקהלו אלו תענית" "גזרו שלכן ,

בפרט). לא אבל בכללם,

"תענית  בשם אדר די"ג התענית נקרא שבהם האבודרהם) (שלאחרי פוסקים יש לעיל, כאמור אבל,
נפשם. על לעמוד שנקהלו בגלל התענית לגזירת גם קשור היותו עם אסתר",

כל  ע"ש או מרדכי, שם על ולא אסתר, ע"ש אדר די"ג התענית יקרא מדוע כלל: מובן אינו ולכאורה
בנ"י. כל התענו שבהם כיון מיוחד, שם להם שאין התעניות שאר כמו היהודים,

כיון  – אסתר" "תענית נקראת התענית גם לכן אסתר", "מגילת נקראת שהמגילה שכיון לומר ואין
זל"ז. קשורים שאינם ענינים שני אודות שמדובר

שנקראת טעם יש למגילה שבנוגע (סס"ה) לעיל האמור ע"פ להם ובפרט ש"שלחה כיון אסתר, ע"ש
xzq`"לדורות כתבוני ,317לחכמים

בירושלמי – מ"ש לפי xzq`e"342ואפילו ikcxn הסנהדרין שכאשר מובן הרי כו'", ושלחו אגרת כתבו
בדבר" ונותנין "נושאים שבקשתו 343היו כך, עמהם, מרדכי גם השתתף כו', מהכתובים לימוד למצוא ,

בקשת  משא"כ כו', מהכתובים ראי' בעצמו חיפש לאח"ז ואילו הענין, בהתחלת רק היתה אסתר) עם (יחד
המגילה  את לקרוא מקום יש הירושלמי לדעת אפילו ולכן, כו'. צדדיים ענינים עירוב ללא היתה אסתר

ואסתר  מרדכי ע"ש ולא אסתר, ע"ש –רק

אדר. די"ג לתענית בנוגע שייך אינו זה וטעם

.ÁÒ:"אסתר "תענית השם טעם ביאור ע"י שיתבאר – בזה ענין ועוד

סופרים  במסכת אסתר 344איתא שגזרה (כפי צום ימי שלשה להתענות שבמערב רבותינו "מנהג :
. עלי ."וצומו ימים") שלשת ניסן . בחדש אותן מתענין אין ולמה ושני. וחמישי שני פורים, לאחר .

המשכן, הוקם בניסן  שבאחד מפני סס"ו), כנ"ל ניסן, בחודש היו אסתר שגזרה הימים שלשת (שהרי
(ומה  וכו'" י"ט ביומו עושה הי' א' וכל ושבט, שבט לכל יום יום, לי"ב קרבנם הקריבו נשיאים וי"ב

שעה). הוראת בתור דת", "על מרדכי", "ויעבור עז"נ הרי – בניסן התענה שמרדכי

מובן: אינו ולכאורה

מקדימין" ולא "מאחרין – לדחותם צריכים שכאשר בתעניות כלל א 345ישנו בתענית ורק כיון , סתר,
מלבד  ברירה אין להתענות, אסור שבהם הפורים ימי באים אדר י"ג לאחרי שהרי לאחר, אפשר שאי
אם  וכו', בתמוז עשר שבעה באב, תשעה כמו התעניות, ד' בשאר אבל פורים; לפני התענית את להקדים
ראשון  ליום מאחרים אלא ששי, יום או חמישי ליום התענית את מקדימים אין בשבת, חל התענית יום

מקדמי" לא פורענות "אקדומי – הדבר וטעם .345שלאחריו,

צריכים  היו בניסן, להתענות יכולים שאין כיון – להתענות אסתר שגזרה הימים לג' בנוגע ועפ"ז,
שני  פורים, "לאחר – לאדר התענית את מקדימים ולמה בסיון, או באייר ניסן, לאחרי התענית את לאחר

לפורים?! בסמיכות ושני", וחמישי

.ËÒ:ביותר פשוט בדבר הביאור ובכן,

תענית  במסכת בתוספתא תעניות 346איתא הלכות בשו"ע להלכה שהקיפוה 347והובא ל"עיר בנוגע
ולכן  במלחמה, שינצחו מהקב"ה לבקש שצריכים כיון עליהם, שמתריעים מהענינים שזהו – כותים"

בשו"ע  (כמבואר כו' ומתענים כחם,348זועקים לשבר שלא המלחמה), (ביום להתענות רשאים ש"אינם – (
לכשינצלו". תעניות וכך כך להתענות עליהם  יקבלו עליהם) שתגן זכות להם שתהי' (כדי אלא
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טז.341) שם,
ואילך.342) 352 ע' חט"ז לקו"ש וראה ה"ה. פ"א מגילה
שם.343) ירושלמי
סתרפ"ו.344) או"ח בטור הובא – רפכ"א

א.345) ה, מגילה
יא.346) פ"ב,
סוסתקע"א.347) או"ח
רסתקע"ו.348) שם
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הוצרך  ולכן באויביהם, להלחם נפשם" על ועמוד "נקהלו שבו אדר, י"ג ליום בנוגע גם מובן ומזה
ולאבד" להרוג "להשמיד עליהם שנגזר בנ"י כל עבור לתענית, קהלה יום שהוצרכו 276להיות אלו הנה –

עצמם  על לקבל אם כי כחם", לשבר "שלא ביום, בו להתענות רשאים היו לא במלחמה, להשתתף
במלחמה. שינצחו לאחרי להתענות

למלחמה  לצאת שאסורות לנשים, ולא לאנשים, רק זה ענין שייך שלכאורה דב 349ואף במה הנה רים –
ע"פ  בנ"י על להתנפל התכוונו שגויים בנדו"ד, משא"כ סתם; למלחמה יוצאים בנ"י כאשר אמורים,

את ולאבד להרוג "להשמיד הזה", הרע "המן הרשע, המן טףlkמחשבת זקן עד מנער miype"276היהודים

אלא  להלחם, יוצאת אשה שאין כיבוש מלחמת זו שאין והיינו, נפשם", על "לעמוד הנשים גם הוצרכו –
מצוה  במלחמת שמצינו וכפי עצמה, על להגן התורה מן מצוה מוטלת אשה על שגם מגן, מלחמת זוהי

. ואפילו יוצאין מחופתה"ש"הכל כלה וכיון 350. ישמידוה. שלא נפשה על להגן מגן, במלחמת ועאכו"כ ,
עצמן. על להגן כח להן שיהי' כדי ביום, בו להתענות רשאין היו לא הנשים גם הרי שכן,

– היא באדר בי"ג להתענות יכולה שהיתה בנ"י מכל שהיחידה בבית `xzqונמצא, להיותה כי, ,
לאחשורוש  אמרה שאסתר במגילה וכמפורש נפשה), על (לעמוד סכנה של במצב היתה לא המלכות,

. עמי את תמצא אשר ברעה וראיתי אוכל "איככה המן: לגזירת מולדתי"בנוגע באבדן היא 351. (אבל
מכל  המלך בית להמלט בנפשך תדמי "אל לאסתר: מרדכי אמר לפנ"ז וכן מהגזירה), תפגע לא בעצמה

.352היהודים"

מובן "תעניתzehytaועפ"ז בשם אדר י"ג של התענית נקרא הי'`xzqמדוע אדר שי"ג אף כי, – "
ביו  בו בפועל התענית הרי מאויביהם"), להנקם נקהלו ("הכל לכל" קהילה אסתר,"זמן אצל רק הי' ם

להתענות  ולא התענית את לדחות צריכים היו נפשם, על ולעמוד להקהל שהוצרכו בנ"י שאר כל משא"כ
כחם". לשבר "שלא ביום, בו

יכולים  אלא התענית, את לדחות צורך אין – לזכר רק הוא שהתענית המלחמה, לאחרי עכשיו, אבל
שיכלה  היחידה היתה שאסתר דאז, אדר בי"ג לתענית זכר שזהו אע"פ באדר, בי"ג להתענות הכל

להתענות.

שאין  ש"לפניהם" מהימים היותו בגלל אם – באדר בי"ג להתענות רצו שלא שאלו גם מובן ועפ"ז
בהם  אחר 353להתענות מטעם או י"ג 354, לאחרי לדחותו הוצרכו מקדימין", ולא ש"מאחרין כיון הרי ,

שני  פורים, "לאחר התענית את דחו לכן הפורים, ימי שהם וט"ו, לי"ד לדחותו יכלו שלא וכיון אדר,
ושני" .355וחמישי

.Ú:לעניננו ובנוגע

זו  היא שאסתר כיון אסתר", "מגילת שנקראת – המגילה של ההוראות שאחת (סס"ה) לעיל דובר
שנותנים  הכחות אודות לדעת צריכה בישראל אשה שכל – לדורות הוראה לדורות", "כתבוני שפעלה
אסתר  מרדכי מאמר ("את מרדכי" "מאמר ע"פ להתנהג עצמה, על נושאת שהיא האחריות ואודות לה

שעז"נ 321עושה" מהסנהדרין, חלק בתור – (356. יורוך אשר התורה פי תעשה"."על .

בית  בבנין גם יכלתה ככל ולהשתתף והמצוה, התורה יסודי על שיהי' משלה, לבית זוכה היא ואז
בכלל, ישראל
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"המלחמה"349) – זוין) (לרש"י ההלכה" "לאור ספר ראה
וש"נ. ואילך). כה (ע' פ"ג

ה"ד.350) פ"ז מלכים הל' רמב"ם
ו.351) ח, אסתר
יג.352) ד, שם
ב.353) יז, תענית
("יום 354) ב יח, תענית ה"ד. פי"ז סופרים מס' ראה

ניקנור").
התענית 355) לזכר הוא התענית שעיקר שאף הכוונה, אולי

שביום  כיון מ"מ, המלחמה, יום אדר, בי"ג להתענות שהוצרכו
זה  בתענית כללו לכן מאסתר), (חוץ כולם התענו לא המלחמה
– אסתר שגזרה הצום ימי ג' – כולם שהתענו לתענית זכר גם

) ושני חמישי שני פורים) (לאחר שמתענים ).l"endעי"ז
יא.356) יז, שופטים פ'
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– ויקר וששון ושמחה אורה ומתוך הרחבה, מתוך אלא תבוא, שלא צרה כל על – שביכלתה ועד
ועשרים  מאה בכל בישראל יו"ט ניתוסף ועי"ז המן מפלת היתה אסתר שע"י כשם בישראל, יו"ט להוסיף

הגמרא  כדברי כולו, העולם את שכללו מדינות, בכיפה".357ושבע "מושל הי' שאחשורוש

אסתר  מרדכי מאמר ש"את עי"ז היתה בכלל ובעולם היהודי העולם בכל אסתר של פעולתה והרי
גו'" עלי' צוה מרדכי כי מולדתה ואת עמה את אסתר הגידה "לא שלכן – ההנהגה 358עושה" כללות וכן ,

זיך"), ("ּפּוצן התמרוקים עניני עם התעסקה לא עצמה מצד שאסתר במגילה כמסופר צניעות, של באופן
בקשה  "לא עצמה מצד אבל המלך", סריס הגי יאמר אשר את אם "כי – הכרחי דבר שהי' מה רק אלא

ישראל.359דבר" לבת הראוי באופן להתנהג ובלבד ,

– עושה" אסתר מרדכי מאמר ש"את – שמרדכי לאופן ועד ישראל, כלל את להציל הדרך היתה וזו
הגויים, מפני להתיירא מבלי זאת ולעשות מדינות, ושבע ועשרים המאה בכל למלך" "משנה יהי'
הטובה  את ממנו שיקבל ומבקש היהודי אחר הגוי רודף שלכן עליהם", היהודים פחד "נפל ואדרבה:

כו'.

שלא  בלבד זו לא הנה ואז מרדכי", "מאמר שזהו התורה, ע"פ מתאימה בהנהגה – לנו תהי' וכן
לאומים" ל"חסד מניקותיך"360זקוקים ושרותיהם אומניך מלכים "והיו אדרבה: אלא שהגויים 361, והיינו, ,

בתוקף  מתנהג רק הוא אם – ליהודי טובה ולעשות לעזור שביכלתם העובדה את ל"כבוד" מחשיבים
העולם. מלך שהוא הקב"ה, המלכים מלכי  מלך המלך, בדרך המתאים,

לו" נותנין יד הפושט "כל הכריז: שליט"א אדמו"ר בין 68[כ"ק שיחלקו ע"מ לכו"כ משקה וחילק ,
המסובים.

כלאּפצי" זשוריצי "ניע פ"א), – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה ָאח"כ
עמך"]. את ו"הושיעה רב), זמן משך מקומו על ורקד קומתו מלוא (ועמד
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סע"א.357) יא, מגילה
יו"ד.358) ב, אסתר
טו.359) שם,

ב.360) יו"ד, ב"ב וראה לד. יד, משלי
רע"א.361) יט, זבחים וראה כג. מט, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migqt(iyily meil)

ueg `vnp xyrnd xy`k ,wegx mewnl mewnd aygp xyrna
,e`iadl devnd myly mewnl ueg ,xnelk ,exiykd mewnl
xy`k wegx mewnl mewnd aygp gqta s` ,milyexil ueg epiide
zevn ik ,dxfrl ueg epiide ,exiykd mewnl ueg mc`d cner
iax zrca mi`pz ewlgpy `vnp .dxfrl e`iadl `id gqt oaxw
xhet epi` dwegx jxc xehty enya xn`y `pz yie ,xfril`
dyre qpkd el mixne` `l` ,dxfrd oztnl uegn cnery mc`
`ziixaa `pzd zrc s` `id efy uxzl yi ok m` ,oey`x gqt
oeik zxk aiig ln `ly lxry xfril` iax mya xn`y lirl

.lene mew el mixne`y
in zhiyk zxxane ,mi`xen`d cg` xn`y oic d`ian `xnbd

:`xnbd zxxan .exn`àä àìæà ïàîkmi`pzdn in zhiyk ± §©¨§¨¨
oicd xn`póñBé áø øa ÷çöé éaø øîàcyíéàîèampyi xy`k ± §¨©©¦¦§¨©©¥¦§¥¦

m` zrcl ick ,aex md m` wecal dvex dz`e l`xyia mi`nh
,ipy gqtl egci mi`nhdy e` d`neha gqtd z` zeyrlClä©¥

,äøæòa ïéãîBòä áBø øçàaex mpyiy s` ,mi`nh maex m`y ©©¨§¦¨£¨¨
md uega micnerd ik ,d`neha dyri ,dxfrl uegn mixedh

daiyn .gqtd iyer jeza maiygdl jl oi`e ,dwegx jxca
:`xnbdïàîk,in zhiyk -íeMî øîàL äãeäé éaø øa éñBé éaøk §©§©¦¥©©¦§¨¤¨©¦

øæòéìà éaøjxca cnerk aygp ,dxfrd znegl uegn cnerdy ©¦¡¦¤¤
.dwegx

:dpyna epipy'åëå Cëéôì ,éñBé éaø Bì øîà`l ,xnel ,'d lr cewp ¨©©¦¥§¦¨
d`ian `xnbd .uegle dxfrd ztewqi`n `l` i`ce wegxy iptn
:xg` weqtn df oic cnly `ziixaa ililbd iqei iax ixac z`

,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðzweqta xn`p did m`Cøc','dwegx ©§¨©¦¥©§¦¦¥¤¤
éðà òîBLwegixa cner mc` xy`k wx `ed xehtdyíéðL Cìäî ¥©£¦©£©§©¦

ìL Bàíéîé äLj` ,dxfrdnàeäLk[weqtd-]àì Cøãáe' øîBà §Ÿ¨¨¦§¤¥§¤¤Ÿ
äéä'diOrn `edd WtPd dzxkpe gqRd zFUrl lcge(bi h my), ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

,'did `l dwegx jxcae' xne` epi`eL ãébîelit`úte÷ñàî ©¦¤¥¦§©
Cøc éeø÷ õeçìå äøæòäjxca did `lyk wxy rnyn ik ,dwegx ¨£¨¨§©¨¤¤

,dxfra cner `edyk epiide ,zxk aiig ,gqtd z` dyr `le llk
mewn lkny oeik ,xeht `ed dxfrd ztewq`l uegn cnr m` j`

.jxca did
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÏÈÚÓ‰ ÈÂÓ¯ ÏÚ Ô"·Ó¯Â È"˘¯
בתורה  נאמר הגדול הכהן של המעיל "ועשית 1על

זהב  ופעמוני סביב שוליו על תכלת... רמוני שוליו על

סביב". בתוכם

"עגולים  היו הרמונים שאמנם, מסביר, רש"י
milelge"2 זהב "ופעמוני המילים משמעות אך ,

היו`dppiבתוכם" llgשהפעמונים jeza,הרמונים
" דבוק mdipia3אלא אחד פעמון רמונים שני בין סביב,

המעיל". בשולי ותלוי

כך  על שואל יוצא 4הרמב"ן רש"י פירוש לפי :
כלום" משמשין הרמונים היו היו 5ש"לא הם ואם .

חלולים, כרמונים עשויים היו "למה – בלבד "לנוי"
עונה  והרא"ם זהב"? תפוחי כמין ידעתי 6יעשם לא :

הרמונים. מן יותר התפוחים בחר למה

המסבירים  הפרט 7יש לגבי היא הרמב"ן ששאלת ,
הרמונים,8"חלולים" בחלל תלו לא הפעמונים אם :

חלולים? הרמונים היו מדוע

רק  היתה הרמב"ן שאלת אם מובן: לא עדיין אך

ומשנה  מזכיר הוא מדוע "חלולים", של הפרט לגבי
"תפוחים"? – "רמונים" 9במקום

.·
ÈÂÏ ÌÈÁÂÙ˙ ÔÈÚÎ ÌÈ¯Â˙ÙÎ

גביעים, היו במנורה גם להסביר: ניתן לכאורה
ופרחים  "כמין 10ieplכפתורים היו והכפתורים .

רש"י,11"תפוחים" לפי שמשו, המעיל שרמוני וכיוון .
תפוחים", "כמין להיות צריכים היו הם בלבד, "לנוי"

המנורה. אצל פרי שבצורת לנוי בדומה

מובן: אינו זאת, בכל

דוקא  "נוי" קשור מדוע הדבר: עצם א)
ל"תפוחים"?

היו  שבמעיל לכך הסיבה מהי – רש"י לפי ב)
תפוחים? – ובמנורה לנוי, רמונים

.‚
ÏÈÚÓ‰ ÈÂÓÚÙ „È˜Ù˙

בתורה  נאמר המעיל פעמוני תפקיד "ונשמע 12על :
עד  הדבר, היה חשוב כך וכל הקודש", אל בבואו קולו

קולו" ("ונשמע זאת הגדול 13שבאמצעות הכהן ניצל (
ש"מכלל  ימות", הן"14מ"ולא שומע אתה .15לאו

צלצול  – ב"ונשמע" צורך יש מדוע להבין: וצריך
להיפך: לכאורה, הקודש"? אל "בבואו – הפעמונים

דקה" דממה "בקול אלא ה'", ברעש רואים 16"לא ואף .
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לג.1) כח, פרשתנו
רמוני.2) ד"ה רש"י לשון
בת"א 3) וכ"ה לד). פסוק בפרש"י (ועד"ז סביב בתוכם ד"ה רש"י

ועוד. ז"ל") "קדמונינו (בשם ראב"ע רשב"ם, כאן*.
לא.4) פסוק
ולא 5) – שבתוכם" ענבלין עם "זגין הם הפעמונים רש"י לדעת כי

המעיל בשולי תלוין היו שהרמונים שאע"פ קנים) (סוף התוס' `lvכדעת
הרמונים  אל הפעמונים שנוגפים עי"ז יצא הקול רש"י), (כדעת הפעמונים
רשב"ם  כאן. טוב לקח ומדרש חזקוני וראה עצמם). מהפעמונים (ולא

לה. פסוק
כאן.6) בפרש"י
שמואל.7) נמוקי
וראה 8) שברמב"ן. "חלולים" תיבת העתיק לא שהרא"ם ולהעיר

הבאה. הערה
חלולים 9) עשויים היו בימיהם רמונים בדמות תכשיטים כי י"ל ואולי

– היא כו'" בחר "למה בקושייתו הרא"ם כוונת וגם תפוחים). (משא"כ
(רמונים). חלל מתכשיט יותר (תפוחים) מלא תכשיט בחר למה

להרמב"ן  לי' למה כי צרכו, כל (=חלק) גלאטיק אינו עדיין ַאבל

במש"כ  הסתפק ולא זהב" תפוחי כמין "יעשם התיבות להוסיף בכלל
חלולים". כרמונים עשויים היו "למה

גביעי').10) ד"ה שם (וברש"י לא כה, תרומה
כפתורי'.11) ד"ה שם רש"י
לה.12) פסוק לקמן
קולו"13) ד"ונשמע פירוש מביא כאן ובחיי הקצר) (בפי' הראב"ע

(כפי' הפעמונים קול על קאי בפשטות אבל אהרן. של תפלתו קול על קאי
מג) (פסוק רמב"ן "ולא eke'הרשב"ם, שהתיבות לפרש"י וגם עה"פ).

הם  קולו" "ונשמע התיבות מ"מ, – בגדים מחוסר הנכנס על קאי ימות"
הבאה. הערה וראה רש"י. במפרשי כמ"ש הפעמונים, על טעם

הנכנס 14) על קאי ימות" ש"ולא שם, ברש"י – עה"פ. רש"י לשון
עם  דבוק ימות" "ולא שלרש"י שם, (וגו"א) רא"ם וראה בגדים. מחוסר
ובהמשך  המעיל, גבי זו אזהרה שנאמרה מזה אבל לשרת. מלת
להמעיל  בנוגע הוא בהציווי החידוש שעיקר מובן, – להפעמונים
מעכבים  הפעמונים אין כי תאמר ולא כאן: בגו"א וכמ"ש ופעמונים,

כו'. מיתה חייב פעמונים בלא במעיל נכנס ואם כו' לנוי רק שאינם
עה"פ.15) ועוד אוה"ח בחיי, רקאנטי, מג). פסוק (לקמן רמב"ן ראה
יאֿיב.16) יט, מ"א

.n"k`e .`ipnex zerivna ,oedirvna :my icewte epzyxt r"aizae ."`ipenx eba" mbxz (dk ,hl) icewtae (*
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לפני  הכפורים ביום שכניסתו עצמו, הגדול הכהן אצל
היתה הזהב ll`ולפנים המעיל,17(בגדי בלי ובמילא

הפעמונים  קול .18ללא)

חייב 19הרמב"ן  פתאום מלך בהיכל ש"הבא מסביר,
רשות" כ"נטילת הוא הפעמונים וצלצול 20מיתה",

ולעבוד. להכנס

ל"נטילת  זקוק אינו הגדול שהכהן לכך (והסיבה
היא  ולפנים לפני ביוםֿהכפורים בהכנסו ,21רשות"

מעלת  את הקדושֿברוךֿהוא מגלה הכפורים שביום
לשליח" הכתוב הצריכן "שלא הם 22ישראל אין –

שליח  ששולח כאדם קול "להשמיע לפעמונים זקוקים
בא" שהוא ).23להודיע

זה  פירוש של 24לפי קולו" ש"ונשמע יוצא,
והכנה  הקדמה אלא העבודה, מן חלק איננו הפעמונים

בלבד.

הגדול  הכהן לעבודת הקשור פרט שכל כיון אך
לעונש  הקשור פרט ובודאי לחלוטין, מדוייק הוא
בשעת  גם קולם השמיעו והפעמונים כדלעיל, מיתה,

ממש  הוא 25העבודה קולו" ש"ונשמע מסתבר, הרי ,
עצמה  בעבודה הכרוך .26ענין

.„
"˘Ú¯"· Y È„Â‰È ÏÎ ˙„Â·Ú

הוא: לכך ההסברים מן אחד

ישראל, כלל של כשליח עבודתו ביצע הגדול הכהן
כל  את אתו ביחד "מכניס" הוא הקודש" אל ו"בבואו

הקודש". "אל ישראל

בהרחבה  מקומות במספר בעלי 27מוסבר שעבודת ,
נעשית  הרע, מן בריחה – "ריחוק" שהיא התשובה,

ובסערה. בצעקה – מוות מסכנת שבורח כמי ברעש,

כלל  לו שאין מי גם יהודי, כל של בעבודתו גם וכך
מאלקות  הוא "רחוק" כמה מתבונן הוא כאשר עבירות:

בתוקפה  עדיין שלו הבהמית שהנפש מפני אם –28

" הוא מכך מאלקות,yiוכתוצאה נפרדת ומציאות "
הנפש  של שבו, הטוב של המציאות הרגשת מפני ואם
הרגשת  בכלֿזאת זוהי אך קדושה, אכן שהיא האלקית,

נפרדת  רעש 29מציאות בקול מתעורר הוא אז הרי –
זה.30גדול  ממצב "לברוח" כדי

כך  על הבעלֿשםֿטוב את שאלו [כאשר
תפ  בעת וכו' להתנועע נוהגים הוא שהחסידים ילתם,

שונות 31ענה  תנועות ועושה בים הטובע כאדם שזה ,
ובודאי  שיצילוהו, כדי כוחותיו בכל וצועק להנצל כדי

ולזעקותיו]. לתנועותיו לועג אחד אף אין

בו  שהדיוק ה'", ברעש "לא לפסוק סותר זה ואין
ברעש "לא לקליטת ied:"32'הוא ראוי כלי להיות כדי

יש  העולמות, מן שלמעלה "הוי'" משם אלקית השפעה
התבטלות  – דקה" דממה "קול שבבחינת בעבודה צורך

מן 33מוחלטת  בבריחה קשורה שעדיין העבודה אבל .
הקשורה  לדרגה המגיעה העצמית, המציאות ה"ישות",

"אלקים" רעש 34לשם מתוך דוקא להיעשות צריכה ,
.35וכדומה 

הכהן  עבודת היתה השנה שבכל לכך הסיבה וזוהי
קולו..." "ונשמע של באופן נעשית הוא 36הגדול כי –

הקודש", "אל ישראל כל את עמו" "להכניס צריך
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ועוד.17) א. כו, ר"ה עה"פ. (ורש"י) תו"כ ד. טז, אחרי
מ 18) להעיר "טבעת..i"yxאבל הי' דביוהכ"פ סע"ב) (מד, יומא

תוס' ר"ח, וראה וגו'". בבואו קולו ונשמע משום קול ומשמיע שמקשקש
שם. ותו"י

רע"א.19) נב, יומא ותו"י ר"ח וראה שם. ובחיי רקאנטי שם. פרשתנו
ועוד. ח. פכ"א, ויק"ר וראה

שם.20) ובחיי הרקאנטי לשון
שם.21) יומא ותו"י) הר"ח (פי' ע"פ והוא שם. בחיי
שם.22) יומא
שם.23) בר"ח) (ועד"ז התו"י לשון
שבאברבנאל 24) הטעם שם. וכו' שברמב"ן הב' לטעם ועד"ז

ועוד. פרשתנו.
פירושו 25) ובצאתו" גו' הקודש אל ד"בבואו שם, מגו"א להעיר

העבודה. זמן כל היינו צאתו, עד מביאתו
ענין 26) (כללות) על קאי קולו" ד"ונשמע כאן, מבעה"ט גם להעיר

העבודה.
סה"מ 27) ואילך. 3 ע' תש"ב סה"מ ואילך. 2 ע' תרצ"ט סה"מ

ואילך. 4 ע' ה'שי"ת
פי"ג.28) תניא ראה

לקו"ש 29) – ובארוכה ואילך). סע"א (מד, פל"ה תניא ראה
ואילך. 217 ע' ח"ט [המתורגם]

הן 30) גדול בקול שהמלאכים.. תתכה): (רמז ואתחנן מיל"ש להעיר
כו'. הקב"ה מן רחוקים שהן למה מקלסין..

רטו.31) סי' טוב שם כתר גם ראה
שצט.32) פרק תער"ב המשך
קודש 33) העמידה, תפלת שהו"ע – ב) (ג, בהקדמה תקו"ז ראה

שם. ואתחנן מיל"ש ולהעיר הקדשים.
דעיקר 34) יו"ד באות ולא הו"ה, באותיות רק – עצמו הוי' ובשם

שם). תער"ב המשך שם. (תקו"ז היו"ד הוא הוי' שם
דגם35) ,(22 (ע' תש"ח סה"מ דוקא.elehiaראה ברעש הוא היש של
שעליו 36) ה"רעש" הוא דהכה"ג קולו" שה"ונשמע לומר אין אבל

רעש "אית לנ"ך iziicאיתא אוה"ת ב). (לה, תי"ח (תקו"ז תמן" (הוי')
היא  הקדשים בקודש יוהכ"פ שעבודת [אלא שם) תער"ב המשך תא. ע'
– [(33 הערה (ראה דקה דממה בקול היא ולכן זה, מרעש (גם) למעלה

פנימאה קלא בחי' הוא זה רעש תער"ב lc`כי (המשך אשתמע
" נאמר וכאן (ח"ב rnypeשם), בזהר כמפורש דאשתמע, קלא בחי' קולו",

א). רלא,
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זה  דבר וכו'. רעש בקול היא ישראל כל של ועבודתם
היו שהפעמונים בכך הענין ileyaנרמז כלומר, המעיל,

הנמוכות  לדרגות קשור קולו" "ונשמע של 37של

הרע  מן ריחוק עבודת היא שעבודתם ישראל,
העצמית. והמציאות

קולו... "ונשמע האזהרה קיימת zeniולפיכך `le,"
תלויה zillkdשבכך zeigd אין אם הגדול: הכהן של

לכלול  רוצה הוא אין אם קולו", "ונשמע של ענין אצלו

יהודים  אותם עבודת את בבחינת 38בעבודתו שהם
לעבוד  שברצונו מפני זה אם ואפילו – המעיל" "שולי

הרי  – דקה" דממה "קול של יותר נעלית בדרגה
ישראל  כלל שלימות כי בטלות. ועבודתו מציאותו

ישראל  רבוא שישים כל בעבודת מ"ראשיכ 39תלויה ם ,

מימיך". ושואב עציך "חוטב ועד שבטיכם"...

.‰
‰ÓÓ„· Y Ù"Î‰ÂÈ· ,˘Ú¯ Y ‰˘‰ ÏÎ·

השנה  במשך הגדול הכהן בעבודת רק זהו אך

– ב"קודש" רק היא עבודתו כאשר מקום myכולה, יש

ועד  שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בין הדרגות להבדלי
– "ונשמע" ולכן – מימיך" ושואב עציך "חוטב

ברעש. נעשית העבודה

בקודשֿ הכפורים ביום הגדול הכהן עבודת ואילו

ברעש  נעשית אינה אז 18הקדשים כי הם 40, ישראל

כל 41כמלאכים  שבין העצמותית ההתקשרות ומתגלה ,
ברוךֿהוא  לקדושֿ וכיוון42ישראל ,icedi lky ואפילו ,

"iley וההתאחדות הקרבה בשיא אז שרויים המעיל",

כניסתם  גם הרי – ליחדך" "יחידה – אלקות עם
איננה הגדול, הכהן ידי על wegxkלקודשֿהקדשים,

מוחלטת, התבטלות מתוך אלא (ברעש), קרוב שנעשה
דקה. דממה בקול

.Â
"ÁÂÙ˙"Â "ÔÂÓ¯" Y Ï‡¯˘È È·

שיטת  בין ההבדל גם מובן לעיל, האמור כל לפי
כמין יעשם לנוי..." ש"אם לבין igetzהרמב"ן, זהב",

"רמונים": להיות צריכים זה שבמקרה רש"י, שיטת

ל"תפוח" גם משולים ל"רמון".43ישראל וגם
מתאימה  לתפוח ההשוואה הוא: ביניהם ההבדל

המעלה  ברום הם כאשר "רמון"44ליהודים ובחינת ,
רקתך  הרמון "כפלח שפל, שבמצב יהודים לגבי היא

שב  ריקנין ובקדושה,45ך"– בטוב מלאים הם גם אבל ,
"אפילו חז"ל מאמר מצוות oipwixכהמשך מלאים שבך

כרמון".

רש"י, שהיהודים eheytבפירוש כפי מקרא, של
שב" היהודים את רואים בחיצוניותם, ileyנראים

להיות  צריכים היו לפיכך "ריקנין". של בדרגה המעיל"
"רמונים" ה"ריקנין",46דוקא שגם להראות, כדי –

ישראל" פושעי "אפילו – יותר הנמוכים –47ואפילו
חלק  הם גם הקודש", "אל הגדול הכהן עם נכנסים

מצוות מלאים – מכך ויותר ישראל, .oenxkמכלל

גם  אלא "פשט" רק כולל שאינו הרמב"ן, בפירוש
חן" ליודעים נעימים.. מודגשת48"דברים ,zeinipt

ועמך  לחטא, קשר שום ליהודי אין שמצדה היהודים
צדיקים  –49כולם

רק  היא קולו" ש"ונשמע הרמב"ן מפרש [ולפיכך
dpkd הגדול הכהן העבודה 50לעבודת מן חלק ואיננה ,

ישראל, כלל של כשליח גם לקודש, כניסתו כי ממש,
דקה  דממה בקול הצדיקים, עבודת של בדרגה ],51היא

"ואם פירושו: לפי הקושי כמין ieplוזהו יעשם ...
adf igetz כדי אלא לשימוש, אינם ה"רמונים" אם – "

צריך  אין ישראל, בני של ומעלתם יופיים את להראות
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ישרון37) וברכאן דאשתמע קלא דאיצטריך שם, מזהר lrלהעיר
`nlr.שם לזהר החמה אור וראה .

בתפלתו 38) אדם כל שיוציא צריך רסתקפ"א): (או"ח מרמ"א להעיר
כו'. גם כו' ואם

ח.39) פ"ז, דב"ר ראה
סתרי"ט,40) אדה"ז) (ושו"ע שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו טאו"ח

דב"ר  (וראה תרי סו"ס שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר ס"ט
ליבערמאן). הוצאת – שם

משבחים 41) כו' גדול ברעש הקודש וחיות האופנים – במלאכים וגם
שהיא) (בחוץ, עבודה ישנה ביוהכ"פ גם לכן – (30 הערה לעיל (וראה כו'

קולו. ונשמע במעיל
ואילך.42) 133 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
פ"ב,43) שהש"ר אתרוג). דהיינו שם בתוס' (אבל סע"א פח, שבת

ועוד. ב. קכ, (רע"מ) זח"ב (א). ג
ועוד.44) וש"נ). אֿב. (נח, נח אוה"ת ד. מט, בחוקותי לקו"ת ראה
ג')45) (כרך בראשית אוה"ת וראה וש"נ. א. נז, ברכות ג. ד, שה"ש

ועוד. קכב. ע' במדבר ב. תפג,
סע"ג.46) פ, מתו"א להעיר
בתו"א 47) מ"ש וצע"ק בסופה. חגיגה א. יט, עירובין – חז"ל כלשון

הערה  467 ע' לקמן וראה ח"ו". ומורדים פושעים פי' אין ד"ריקנים שם
5.2

בסופה.48) עה"ת לפירושו בה"פתיחה" הרמב"ן לשון
כא.49) ס, ישעי'
וכיו"ב),50) הדם (דהולכת העבודה שבאמצע קולו" ה"ונשמע וגם

ולהזריקה). (דההולכה שלאח"ז העבודה לחלק ההכנה דכוונתו י"ל
(51.36 הערה כנ"ל – או
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שבך  ("ריקנין ב"רמון" הרמוזה הדרגה את להדגיש
כרמון" מצוות שמצד 52מלאים המעלה את אלא ,(

iptmzein כ"תפוח הוא יהודי שכל היהודים, של
"ריקן",53זהב" ח"ו, ולא, ,

לשבעת  רומזים נרותיה, ששבעת למנורה, בדומה
של d'הדרגות icaer54 כמין" נר בכל היה שבה ,

ב). בסעיף (כדלעיל תפוחים"

.Ê
"˘Ú¯" Ï˘ ‰„Â·Ú·˘ ÔÂ¯˙È‰

של  באופן העבודה ובחיצוניות, בפשטות אמנם,
דממה  שב"קול העבודה מן פחותה היא קולו" "ונשמע
עלֿפני  יתרון שברעש בעבודה יש זאת בכל אך דקה",

שבהתבטלות: העבודה

אמנם, מוגבלת. היא דקה" דממה ב"קול העבודה
"אור  של באופן זאת אבל בהתבטלות, שרוי העובד

הדעת. בישוב וכלי",

הגדול  הרעש הרי קולו" "ונשמע של בעבודה ואילו
מגבלות  ממגבלותיו, יצא שהעובד הוכחה, הוא עצמו
את  ולצמצם להגביל יכול הוא אין ה"כלים".

וקול  בצעקה מתבטאת היא ולפיכך .55התפעלותו,
שבעליֿתשובה  ש"במקום לכך הסיבות אחת וזוהי

בו" לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין כי 56עומדין ,
חוסר  מתבטא התשובה עבודת של ב"רעש" דוקא

הנשמה. של ההגבלה

.Á
"˘Ú¯"· ÌÈ˜ÂÁ¯ ·Â¯È˜

זה  לדורנו מיוחדת הוראה נובעת לעיל האמור מכל
דמשיחא: דעקבתא דרא –

דורנו  של המצב מפני אמנם, הטוענים: יש
היהדות, והפצת התורה בהרבצת להתעסק מוכרחים
האישיות, האמות בארבע בישיבה להסתפק אפשר ואי
שיבואו  עד ולחכות תורה, של אמות ארבע ואפילו
לצאת  צריך אלא תורתו, את שיפיץ ולהתחנן לבקש

ולהפכם  ה"נידחים", היהודים את ולמצוא "החוצה"
– תשובה" ל"בעלי

גדול? רעש בקול זו עבודה לעשות יש מדוע אבל
רם, בקול שם ולזעוק לרחוב לצאת נחוץ מדוע
בתיהם, בפתחי מזוזות יקבעו תפילין, יניחו שיהודים
בסערה  נעשתה שלא התנהגות – וכדומה צדקה יתנו

הקודמים?! בדורות כזאת

מסכת  שבסוף הסימנים כל לפי היא: לכך התשובה
דמשיחא  דעקבתא בדרא נמצאים שאנו רואים סוטה,
איפוא  צריך המעיל". "שולי – ביותר הנמוכה בדרגה –

ה"פעמונים" להיות צריכים המעיל שבשולי 57לדעת,

הקודש", "אל הזה הסוג מן יהודים של שהכניסה –
" של באופן מתבצעת השכינה, כנפי תחת rnypeאל

elew התשובה עבודת של ה"רעש" דוקא ואדרבא: ."
כדלעיל. ההתעלות, שיא הוא

.Ë
"ÈÓÂ¯ Ï˘ ‰ÂÓ‰ ÏÂ˜" ÏË·Ï

בכך: נוסף ענין

"קול  נשמע רצונו" "עוברי שאצל רואים כאשר
רומי" של נעשים 58המונה אינם הטומאה עניני כל –

– ביותר גדול וברעש בפרסום אלא חדרים, בחדרי

היא  סטראֿאחרא של הסערה את לבטל הדרך הרי
ביה  לשדי אבא וביה מיניה ודוגמתה.. "במינה –

כדי 59נרגא" הגרזן לידית העץ נלקח עצמו היער (=מן
"עושי  עבודת שגם ידי על כלומר, – היער) את לכרות
במקום  דוקא קולו" "ונשמע של באופן נעשית רצונו"

רומי". של המונה "קול שנשמע

רצונו  לעושי כך, רצונו לעוברי "מה לידי יביא זה
"יושבין 54עלֿאחתֿכמהֿוכמה" יתקיים ישראל שאצל ,

והשקט" "יתקע 54בטח באמצעות ודוקא אדמתם, על
גדול" "60בשופר באמצעות ,lew"ואומר מבשר מבשר

ממש. בקרוב הגאולה מבשר –
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רמונים52) לעשותם מקום שאין ד milelgומכש"כ היפך –mi`ln
כרמון. מצות

"(תפוחי)53) הרמב"ן הוספת תומתק משנה adfעפ"ז בזה וגם ,"
יא)) (כה, משלי דקרא לישנא דנקיט לומר (ודוחק גו'" תכלת מ"(רמוני)

דבנ"י. וחשיבות העילוי להדגיש –
בהעלותך.54) ר"פ לקו"ת
עבודת 55) לגבי גדול ברעש שהיא האופנים עבודת במעלת וכמבואר

(מצ"ע) נה"א אהבת לגבי נה"ב של בהאהבה העילוי הוא ועד"ז השרפים,
דעבודת  העילוי שזהו פ"ד, (ושם פ"אֿד (הג') האזינו ד"ה לקו"ת ראה –

.n"kaeהתשובה).
ה"ד.56) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
והוא 57) הקיצה  הצריכים הנרדמים :(7 ע' (ריש תש"ב סה"מ וראה

כו'. וקול רעש ע"י
מכות.58) סוף – הגמרא לשון
רפל"א.59) תניא
א 60) (נח, ההוא ביום והי' ד"ה ר"ה לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'

ואילך. א כב, ר"ה שער ראש עטרת ואילך).



ני

בך  לאמור  ההוא  ביום  ויברכם   – כ  מח,  בראשית 
יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה 

וישם את אפרים לפני מנשה

קלו

ִנים  רמז בברכת ההורים ערב יוהכ"פ, אומרים לּבָ
"כאפרים וכמנשה" ט' אותיות כנגד ט' תיקונים )שלח 
נֹות "שרה רבקה רחל ולאה" י"ג אותיות  יד, יח(, ולּבָ

כנגד הי"ג מדות הרחמים )כי תשא לד, ו( – יחוד הגוף 
והנשמה, הגשמי והרוחני

ישמך אלקים כאפרים וכמנשה.
בערב יום הכפורים הברכת הורים לבנים הוא ישמך 

אלקים כאפרים וכמנשה, ובהבנות ישמך אלקים כשרה 

רבקה רחל ולאה.

שמספר אותיותיהם ביחד הוא, "אפרים מנשה" ט' 

ביחד  אותיות,  י"ג  לאה"  רחל  רבקה  ו"שרה  אותיות, 

כ"ב לנגד כ"ב אותיות התורה.

תיקונא  וי"ג  דז"א,  דיקנא2  תיקוני  ט'1  כנגד,  וכן 

מבואר  פירוש,  דעתיקא:  תיקונא  וי"ג  דז"א,  דיקנא  תיקוני  ט'   )1

בפרי עץ חיים שער הסליחות פרק ח, דמשה אחר מעשה העגל אמר 

י"ג מדות הרחמים, ואחר מעשה המרגלים אמר ט' מדות, והם:

י"ג מדות הרחמים: ]שמות לד, ו[. א( ה' ה' אל, ב( רחום, ג( וחנון, 

ד( ארך, ה( אפים, ו( ורב חסד, ז( ואמת, ח( נוצר חסד, ט( לאלפים, י( 

נושא עון, יא( ופשע, יב( וחטאה, יג( ונקה.

ט' מדות: ]במדבר יד, יח[. א( ה' ארך, ב( אפים, ג( ורב חסד, ד( נושא 

עון, ה( ופשע, ו( ונקה, ז( לא ינקה, ח( פוקד עון אבות על בנים, ט( 

על שלשים ועל רבעים.

ובפ' שלח  הוי',  כי תשא כתוב שני פעמים  ומבואר בחסידות דבפ' 

הוי'  ם  וׁשֵ מהשתלשלות(  )למעלה  דלעילא  הוי'  ם  ׁשֵ דיש  א',  פעם 

תיקונים  הי"ג  דהוא  תשא  כי  ובפ'  השתלשלות(,  )סדר  דלתתא 

שלח  בפ'  משא"כ  פעמים,  ב'  נקט  ע"כ  דלעילא(  )הוי'  ד"עתיקא" 

2דעתיקא3 המתגלים ביום הכיפורים4.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיב

הוא ט' תיקוני דז"א )הוי' דלתתא( ע"כ נקט פעם א'. )ראה הביאור 

א'רעח.  נצבים  פרשת  התורה  אור  א.  כו,  עמוד  נשא  תורה  בלקוטי 

פרשת תצוה א'תשיא – ספר המאמרים התרס"ו עמוד שי-שיא. ועוד(.

והחילוק בין בחי' ז"א, ובין בחי' עתיק, דז"א הוא הו' מדות דממנו 

נברא העולם בבחי' גבול ומדה, ובחי' עתיק הוא למעלה מן העולם 

וז"ל:  תיח  עמוד  צדק  להצמח  הזהר  ביאורי  וראה  גבול.  בלי  בחי' 

זעיר אנפין, פי' זעיר הוא ענין כי נער ישראל, בחי' קטנות דהיינו מה 

ענין ושם ה' קטנה רחל כמ"ש  ג"כ  וזהו  ומדה  גבול  שמאיר בבחי' 

נק' ה' גדולה כי  ד[, אבל בינה  ]תורה אור כט,  בד"ה בכ"ה בכסלו 

יומין  עתיק  דהיינו  גבול  בלי  בחי'  והוא  בבינה  הוא  עתיק  התגלות 

המתנשא מימות עולם, וכן נק' אריך אנפין, ובלשון חסידות נקרא ב' 

בחי' אלו סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, ע"ש.

להביא  תיקונים,  ה"ט"  עם  תיקונים  ה"יג"  הצירוף,  של  הענין  וזהו 

ההשפעה מלמעלה מסדר השתלשלות )עתיק( תוך סדר השתלשלות 

)ז"א(, שזהו כל ענין של יום הכיפורים וד"ל. ועיין לקוטי תורה ראה 

לד, ב דבבחי' ז"א הוא ב"גוף" )בגשמיות(, ובבחי' אריך אנפין הוא 

ב"נשמה" )ברוחניות(. ראה הערה 3.

ב.  יא,  צו  ובפרשת  שם,  תורה  בלקוטי  ראה  תיקונים,  ט'  וטעם   )2

ובעבודה ענינו: דיש חב"ד )שכל(, חג"ת )עיקר המדות( נה"י )השפעת 

המדות(, והם משפיעים על מעשה האדם, ובסדר השתלשלות זה נק' 

האיך הט' ספירות משפיעים על בחי' מלכות – הנקודה )אמונה –כח 

המעשה(, וזהו"ע הט' תיקונים.

בכתבי  וכנזכר  וז"ל:  ב'מו  עמוד  תשא  פרשת  התורה  אור  וראה   )3

י"ג  ולפעמים  תיקונים  ט'  לו  יש  לפעמים  דז"א  דבדיקנא  האריז"ל 

דהיינו כשמאירים כל הי"ג ת"ג דא"א בז"א ולפעמים כ"ב כו'. וזהו 

בחי'  שהוא  הוי'  אל  דא"א  מדה"ר  מי"ג  שהמשיך  הוי'  אל  ואתחנן 

ז"א כו' ע"ש.

בסדר  ואומרים  וז"ל:  שצט  עמוד  קודש  אגרות  יצחק  לוי  ובלקוטי 

תשליך הי"ג מדות הרחמים וט' מדות הרחמים שהם לנגד הדיקנות 

דאריך אנפין וזעיר אנפין כידוע. ע"ש.

ו  חלק  שיחות  לקוטי  שם.  התורה  אור  ראה  מדות  הי"ג  בביאור   )4

עמוד 392 ואילך. אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע חלק ג עמוד מו. 

תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית עמוד קפג. 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך פיאור למס' בסחים ליום רפיעי עמ' פ



נב

חושן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה   – ד  כח, 
ואבנט  מצנפת  תשבץ  וכתנת  ומעיל  ואפוד 
ולבניו לכהנו  בגדי קודש לאהרן אחיך  ועשו 

לי

על  זיע"א  מאסטרופולי  מהר"ש  הקדוש  הרב  כתב  א. 
מדרש הנעלם וז"ל כד ישראל חייבין אתקיים בהון )ישעי' 
הוא  דא  אמחץ  ואשתאר  אמכם  שולחה  ובפשעכם  א(  נ, 
בתיובתא  ישראל  אתהדרו  וכד  אויביכם  ראש  אמחץ 
שמונה  אשתלימו  דא  בשעתא  לאתרה  אמכם  אתהדר 
בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכפורי ע"כ לשון המדרש 

הנעלם.

יש  כן  למטה  גדול  כהן  שיש  דכמו  זלה"ה  הרב  ופירש 
בחינת כ"ג למעלה1, והנה הבגדים שמשתמש בהם כ"ג הם 
שמונה אבנט מצנפת כתונת מכנסים אפוד מעיל חשן ציץ, 
שיש  כמו  וא"כ  דוקא  בגדים  בד'  משמש  הדיוט  כהן  אבל 
שמונה בגדים לכ"ג למטה כמו כן יש בחינת ח' בגדים הנז' 

ברוחניות ואורות בבחינת הכ"ג שיש למעלה2.

בגדים  ד'  בחי'  יחסרו  אז  ח"ו  חוטאים  והנה כשישראל 
מכנסים  כתונת  מצנפת  אבנט  אמכ"ם  ר"ת  והם  למעלה 
וישאר רק ד' בגדים היתרים שהם ר"ת אמח"ץ והם אפוד 
וכמו  גרעון,  עושים  החטא  שע"י  והכוונה  ציץ  חשן  מעיל 
בשמונה  משמש  שהכ"ג  למטה  מכ"ג  גרוע  הדיוט  שכהן 
וכהן הדיוט בארבעה כן הבחינה שלמעלה הרמוזה לזה לא 

ישאר בה כ"א ארבעה.

והגם שאפוד ומעיל וחשן וציץ הנשארים אינם של כהן 
הדיוט מכל מקום נשתוה הבחינה לכהן הדיוט בענין שלא 

ישאר כי אם ד'.

והמדרש הנז' הכי פירושו כד ישראל חייבין אתקיים בהון 
שולח  אנכי  פשעכם  מכח  ר"ל  אמכם  שולחה  ובפשעכם 
ומסיר ד' בגדים הרמוזים במלת אמכ"ם ונשארים ד' בגדים 
ראש  מוחץ  שהקב"ה  בזה  ומרמז  אמח"ץ  בר"ת  הנרמזים 
שונאי ישראל מחץ ראש על ארץ רבה וכד יחזרון בתיובתא 
אז יתחזר אמכם לאתרה פי' כאשר יחזרו בתשובה אזי הד' 
בגדים המרומזים במלת אמכ"ם יחזרו למקומם וארמון על 
בגדים דלביש  ח'  ישב אז בשעתא דא אשתלימו  משפטו 
זכאים  יהיו  שישראל  דבשעה  דכפורא  ביומא  רבא  כהנא 
וצדיקים ממילא יחזרו ד' בגדים המרומזים במלת אמכ"ם 
ותהי'  אמח"ץ  במלת  המרומזים  בגדים  ד'  עם  ויתחברו 
זלה"ה  גמורה ע"כ מהות דברי הרב  אז הבחינה בשלימות 

בקיצור קצת ע"ש.
ר' שמשון אסטרפולי ז"ל – ניצוצי שמשון – אדרת 

אליהו

1( עיין סנהדרין לט. אלקיכם כהן הוא. ועיין לקוטי שיחות חלק ז עמוד 153 ואילך.

2( עיין זוהר ויקרא עמוד שכא וברקנטי פרשתנו.

הקדמוני.  נחש   – "נחש"  אותיות  ש"חשן"  ארז"ל3  ב. 
)מבעהתו"ס(4,  אפרים  ר'  בשם  מבואר  גיסא  ולאידך 
מפני  )שבא  הגלות  בזמן  והנה  "משיח".  בגי'  ש"חשן" 
חטאינו – שסיבתם התגברות המשכא דחויא5 על נפה"א( 
משיח(  )בגימטריא  והחשן  בגילוי,  הוא  ה"נחש"  ענין  הרי 
אלא  הגלות  בזמן  גם  ה"חשן"  שישנו  והיינו  בהעלם;  הוא 
הגלות  בזמן  עבודתינו  היא  וזאת   – בהעלם  נמצא  שהוא 
לפענח ולגלות את החשן )בגי' משיח( מהעלמו, עד שיהי' 

בבחי' "חשן משפט" – שתתגלה פעולתו וענינו בעולם.
ועי"ז הנה "חשן" הוא בגי' "משיח" שגילוי החשן )בבחי' 

"חשן משפט"( מביא לידי גילוי המשיח – ובקרוב ממש.
לקוטי שיחות חלק י"א תצוה עמוד 138

להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה   – א  כט, 
בן בקר  לי לקח פר אחד  לקדש אותם לכהן 

ואילים שנים תמימים

לי.  לכהן  אותם  לקדש  להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה  ג. 
לקדשם בעולם הזה בז' ימי המלואים, לכהן לי בעוה"ב.

שפתי כהן

לדורותיכם  תמיד  עולת   – מב-מג  כט, 
פתח אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה 
ישראל  לבני  ונועדתי שמה  לדבר אליך שם. 

ונקדש בכבודי

ד. עולת תמיד לדורותיכם פתח אהל מועד לפני ה' אשר 
אועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל 
ונקדש בכבודי. צריך לבאר אלו הב' כתובים הבאים כאחד 

כפולים ומכופלים גם השינוי שמה שם שמה לא בחנם.
בית  מקדשים  ושלשה  המשכן  על  ירמוז  רמז  דרך  ועל 

ראשון ובית שני ובית הג' המקווה.
שבמדבר  משכן  כנגד  מועד  אהל  פתח  תמיד  עולת  זהו 
שעשה משה שלא הי' אלא לפי שעה, אשר אועד לכם שמה 
נאמר  ועליו  וועד  שהי'  אועד  כתב  ולזה  ראשון  בית  כנגד 
הרמב"ם  כמ"ש  עד  עדי  מנוחתי  זאת  יד(  קלב,  )תהלים 
ז"ל פ"א הל' בית הבחירה, ולזה כתב שמה על דרך שאמרו 
בגמרא )יומא כא:( כתיב )חגי א, ח( ואכבדה רמז לה' דברים 
שהי' בבית מקדש א' יותר מן הב', וזהו שמה בה"א רמז לה' 

דברים, לדבר אליך שם כנגד בית שני שחסרו ה' דברים.
דברים  החמשה  שיבואו  הג'  הבית  כנגד  שמה  ונועדתי 
בכבודי  ונקדש  נאמר  זה  ועל  בו בשלמות,  וימצאו  שחסרו 
כי הבית הג' לא יתקדש ע"י בשר ודם רק ע"י הב"ה עתיד 

לבנותה.
שמע שלמה6

3( שער המצות וטעמי המצות להרח"ו פ' תצוה.

4( מאורי אור בערכו. חומת אנך בפרשתנו.

5( תניא פל"א. ובכ"מ.

6( ר' שלמה אלגאזי ז"ל, נדפס אמסטרדם ת"ע.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצוה
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i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑ ׁשמרים ׁשּׁשנינּו,ּבלי ּכמֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ
פו):ּב'מנחֹות' וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ְְְְְְִִַַַָֹ»ƒ

ּבריחים  טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ,הּזיתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
יהיה  ׁשּלא טּפה ּבֹוּכדי ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

הּׁשני ראׁשֹונה, והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים מכניסן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וכׁשר  למנֹורה "ּכתית ּפסּול ׁשּנאמר: למנחֹות, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ

למנחֹות  ּכתית ולא ÈÓz„.לּמאֹור" ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ְְִִַָָָֹ¿«¬…≈»ƒ

עד  ׁשלהבת מדליק מאליהׁשּתהא כא)עֹולה .(שבת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
„ÈÓz∑ קרּוי ולילה לילה ׁשאּתה "ּתמיד",ּכל ּכמֹו »ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ
כח)אֹומר ליֹום,(במדבר מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" "עֹולת ְְִִֵֵֶַָָָ

ּבמנח  נאמרוכן חביּתין ו)ת אּלא (ויקרא ואינּה "ּתמיד" ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
"ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמחציתּה

ּבלחם  הּוא הּפנים האמּור לׁשּבת .מּׁשּבת ְְִִֶֶַַַָָָָָ
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‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»
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devzנד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1276 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

לבחינת  מּגיעים עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָעל־ידי
ׁשּבּתֹורה. ֶַָָ'מאֹור'

הּלֹומד, ׁשל עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלּמּוד
;יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּתֹו
את  ׁשּמסּלק אּלא ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא

ה' ּבתֹורת ורק א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָעצמֹו
וכל. מּכל לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמתֹו

ּכעפר  "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָויׁש
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועל־ידי־זה) ּתהיה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay)

ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור צותא הּוא ("ּתצּוה") ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָצּוּוי
נׁשמֹות  ּומחּבר מקּׁשר ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה" "ואּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּופירּוׁש
על־ידי־זה  והינּו ּתמיד", נר "להעלֹות ּכח להם ונֹותן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

ׁשּמחּזק  האמּונה, ּבענין יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
כּו'. ּבהּוי' ּבאמּונתנּו ֱֲֵֶַָָָָאֹותנּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשמרים כ)ּבלי כז, והרי (רש"י ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּבא  לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹידּוע
לא  ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹללּמדנּו

לבני  נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹולא

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
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טבת  ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹמערב
ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻהארּכין,
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i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑להכניסֹו ׁשרּות לקּדׁשֹו, "ּכהּנה", ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, עלֿידי ּבכהּנה ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז  שנטריא"ה .הּוא, ְַַ

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zaY xn`,Lil`KxC lr x`Azi ¨©¥©¥¤¦§¨¥©¤¤
l"f mxnF`(b"t x"eny)dWnl dPdMd iM §¨¦©§ª¨§¤

zkll o`OW cvl `N` dpnl dzid̈§¨§¨¨¤¨§©¤¥¥¨¤¤
FA 'd dxg minrR dOM xg` 'd xacA¦§©©©©¨§¨¦¨¨

FxnF`A dPdMd zxiaBn Fxiqde'c lirl) §¥¦¦§¦©©§ª¨§§§¥

(c"ididW WExR ieNd Lig` oxd` `ld£Ÿ©£Ÿ¨¦©¥¦¥¤¨¨
dfl .o`M cr odM dUrp eWkre iel¥¦§©§¨©£¤Ÿ¥©¨¨¤

dUrn zrWA Fl xn`dY`e`l WExR ¨©¦§©©£¤§©¨¥Ÿ
dY` mB `N` cal LEvn ip`W cvl§©¤£¦§©§§©¤¨©©¨

Lnvr cSnaxwdLnFwnA oxd` z` ¦©©§§©§¥¤©£Ÿ¦§§
iM FA utg dY` EN`M xaCd dUrze§©£¤©¨¨§¦©¨¨¥¦
xW` lr dxRkl oAxw mFwnA Ll df¤§¦§¨§¨§©¨¨©£¤

FxnF`e ,'d iptl LipR zGrdLil` ¥©§¨¨¤¦§¥§§¥¤
Fl oYie oxd` z` aixwdA LzxRkl§©¨¨§§©§¦¤©£Ÿ§¦¥

:dGn lFcB oAxw Ll oi` FzNcB§ª¨¥§¨§¨¨¦¤
ãBòFxnF`A fnxiLil` axwdlr iM ¦§Ÿ§§©§¥¥¤¦©

zpigA wgxzn mc`d `hg ici§¥¥§¨¨¨¦§©¥§¦©
`hg FAW spr FzF` cbpMW FznWp spr£©¦§¨¤§¤¤¨¨¤¨¨
,'Eke ohTde FlcB itM lFcBd FWxXn¦¨§©¨§¦¨§§©¨¨§
xivtdW zFxvtdd zErvn`A dPde§¦¥§¤§¨©©§¨¤¦§¦
cg` spr zEwgxzdl mxB 'd zEgilWA¦§¦¨©§¦§©£¨¨¤¨
'd iM mbde ,DWxXn FznWp itprn¥©§¥¦§¨¦¨§¨©£©¦
lAw `NW cFr lM ok iR lr s` FWiprd¤¡¦©©¦¥¨¤Ÿ¦¥
wFgxde FnFwnA cnFr mbRd Wprd̈Ÿ¤©§¨¥¦§§¨¨
xaCd zilkY zrWA dfl ,wgxn EPcFr¤§ª¨¨¤¦§©©§¦©¨¨
,wFgxd axwzn didi dfA iM FricFd¦¦¨¤¦§¤¦§¨¥¨¨

FxnF` `EdeLil` axwd dY`eWExR §§§©¨©§¥¥¤¥
dwFgxW Lzpigal WExR Lnvrl axwd©§¥§©§§¥¦§¦¨§¤§¨
'd oEMzpe ,`Edd `hgd zErvn`A§¤§¨©¥§©§¦§©¥

,FpETY df iM FricFdlliMUn ip` dGnE §¦¦¤¦¦¤£¦©§¦
zFkxA sFqA l"f Exn`W xaC lr(.c"p) ©¨¨¤¨§§§¨

`EdW mWM drxd lr Kxal mc` aIg©¨¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤
`xnBA WxtnE 'Eke daFHd lr Kxan§¨¥©©¨§§¨¥©§¨¨

(:'q mW)mWM dgnUA drxd lAwl ¨§©¥¨¨¨§¦§¨§¥
xaCd dide .o`M cr daFHA gnVW¤¨¥©©¨©¨§¨¨©¨¨
mixaCd iR lre ,wFgx ipirA zvw§¨§¥©¨§©¦©§¨¦
md oixEQId dPd oiprA mixEn`d̈£¦¨¦§¨¦¥©¦¦¥
miwFgx EidW dnWPd itpr oiaixwn©§¦¦©§¥©§¨¨¤¨§¦

z` FafrM xnE rx Ll oi`W ,mWxXn¦¨§¨¤¥§©©§¨§¤
axwzi oixEQId zErvn`aE ,eidl` 'd¡Ÿ¨§¤§¨©¦¦¦§¨¥
,liMUOd al gnUi df lre wFgxd̈¨§©¤¦§©¥©©§¦

xn`eWcw icba ziUre'FbecFakl §¨©§¨¦¨¦§¥Ÿ¤§§¨
zx`tzlEdgnVd ipniq md mdW §¦§¨¤¤¥¥¦¨¥©¦§¨

df xW` ,Fx`tl xaCA utgW d`xIW¤©§¤¤¨¥©¨¨§¨¢£¤¤
,gxkdd cSn xaCd dUFrl iE`pU `Ed¨¨¤©¨¨¦©©¤§¥©
cnFrd `xaB zaFg md micbAdW mbde©£©¤©§¨¦¥©©§¨¨¥
lBlbl zFMfl 'd dvx df lM mr ,zxWl§¨¥¦¨¤¨¨§©§©§¥
dAgl mzF` dUrIW Fci lr df zEkf§¤©¨¤©£¤¨§¦¨
zpigA `Ed df xace ,eig`A dgnUlE§¦§¨§¨¦§¨¨¤§¦©
ilE`e ,df dUrn xTrA dnWPl dnWp§¨¨¦§¨¨§¦©©£¤¤§©
micbAd dUrIW Fl xnFl 'd oEMzPW¤¦§©¥©¤©£¤©§¨¦

EpipXW mbde ,FNXn(f"n b"t `nFi)icbA ¦¤©£©¤¨¦¨¦§¥
Exn` ixd ,xEAv lXn mi`A mipdMd©Ÿ£¦¨¦¦¤¦£¥¨§
xEAvl mxqFnlE maCpzdl lFki cigIW¤¨¦¨§¦§©§¨§§¨§¦

:zFUrl 'd dEv ok FnkEa dxez §¥¦¨©£
(á.úøàôúìe ãBáëì 'Bâå úéNòå§¨¦¨§§¨§¦§¨¤

'd zpEM `id dn zrcl Kixv̈¦¨©©©¦©¨©
FxnF`AcFaklricFOW xg` 'Fbe §§§¨§©©¤¦©

FricFdl m`e ,mdipt`e mdiUrn©£¥¤§¨§¥¤§¦§¦
cFaM oxd`l mdA Wi EN` micbAW¤§¨¦¥¥¨¤§©£Ÿ¨
ile`e .dGn Epl `vI dn zx`tze§¦§¨¤©¨¨¨¦¤§©
oi` wxtA Exn`X dn iR lr x`AzIW¤¦§¨¥©¦©¤¨§§¤¤¥

oicinrn(.c"l f"r)z` El`W mpFWl dfe ©£¦¦§¤§¨¨£¤
raW dWn WOX dOA `aiwr iAxz ©¦£¦¨©¤¦¥¤¦§©

`z` diciA dEd `l mi`ENOd ini§¥©¦¦Ÿ©¥§¨¥¨¨
oal wElgA Fl Exn` `Wxcn iA l`We§¨©¥¦§¨¨¨§§©¨¨
dOn dPd .o`M cr `xn` FA oi`W¤¥¦§¨©¨¦¥¦©
mi`ENOd ini zraWA dWn WOXX¤¦¥¤§¦§©§¥©¦¦
oiaMrn micbAd oi`W ciBi df wENgA§©¤©¦¤¥©§¨¦§©§¦
mipdMd zlEf la` eipaE oxd`l `N ¤̀¨§©£Ÿ¨¨£¨©©Ÿ£¦
,micbA `lA zFpAxTd zcFar dSxzY¦§©¤£©©¨§¨§Ÿ§¨¦

FxnF`A FricFOX dn `EdecFakl'Fbe §©¤¦§§§¨§
ikxvl micbAd iM aWgY `l xOFl©Ÿ©§Ÿ¦©§¨¦§¨§¥
mWall xaCd aIgzie cal dcFar£¨§©§¦§©¥©¨¨§¨§¨
ok `l mi`ENOd ini zcFarA dWn¤©£©§¥©¦¦Ÿ¥
zxWnl 'Fbe cFakl `N` mpi` `Ed¥¨¤¨§¨§¦§¨¥

cal dcFard cvl la` FzcFarl rEaẅ©©£¨£¨§©¨£¨§©
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(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי ∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לא …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְִַָֹ

לבוש) ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא ,ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּגב  ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹאֹומר
הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין ְְִִִִֶֶַָָאיׁש,

מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על מּלמּטה,ּכׁשרֹוכבֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ו)ׁשּנאמר: ב למדנּו,(שמואל ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְֱִֵֶֶַַָָָָ
ּבֹוׁשהאפֹוד  ׁשאין לֹומר ואיֿאפׁשר היא. חגֹורה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

נאמר  ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה ח):אּלא עליו (ויקרא "וּיּתן ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ואחרּֿכ האפֹוד", ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת
ׁשהחׁשב  למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָותרּגם
ואיֿאפׁשר  לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַַַָלֹומר
ׁשהאפֹוד  למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשם
קרּוי  מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ

ׁשם  על ׁשּנאמר:אפֹוד, ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַ
ׁשּלמעלה (שם) חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹ"וּיאּפד

לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַהימּנּו,

"ודוד  יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁש
כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד ְְְְְִֵֵֵַָָחגּור

אבׁשלֹום:,"מעילים" אחֹות ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
יג) ב הּבתּולֹות (שמואל הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן ְְְְִִֵֶֶַַַָ"ּכי
ּכמין ∑ÏÈÚÓe.מעילים" הּכּתנת,הּוא וכן חלּוק, ְִִ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

חלּוק  קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת ְְִִֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
והּמׁשּבצֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למֹוׁשב  זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם
ּבאבני  ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת
קֹוראין  ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות ְְְְִִֵַַַָָָהאפֹוד:

קׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.אֹותֹו ׁשּקֹורין ּכמין ּכֹובע ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א,

כה)ּכֹובעין''ּומתרגמינן  יומא חגֹורה ∑Ë·‡Â.(עיין היא ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל
הּכּתנת  את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
וּיּתן  הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוּיחּגר

האפֹוד" את המקּדׁשת ∑L„˜ŒÈ„‚a.עליו מּתרּומה ֵֶָָָƒ¿≈…∆ְְִֶֶַָֻ
אֹותם ,לׁשמי  .יעׂשּו ְֲִִַָ

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`l iM eixaC WxtE 'd xfg 'Fbe icbA¦§¥§¨©¥¥§¨¨¦Ÿ
miUrp Eidi eiR lr `N` dUri `Ed©£¤¤¨©¦¦§©£¦
EidIW `Ed xTrdW oiai `NW ickE§¥¤Ÿ¨¦¤¨¦¨¤¦§
xaCA Kxv oi`e dWn iR lr miUrp©£¦©¦¤§¥Ÿ¤©¨¨
dfl al inkg l` eiRn dWn xAcIW¤§©¥¤¦¦¤©§¥¥¨¤

xn`e devOd d`AdY`eLitAxAcY ¨¨©¦§¨§¨©§©¨§¦§©¥
lM l`xnFl wCwce ,'FbelM l`df iM ¤¨§§¦§¥©¤¨¦¤

xaCdW miwdaOd mipniQn cg` `Ed¤¨¦¦¨¦©ª§¨¦¤©¨¨
aNd oFvxnE zrCd znlWdn `Ed¥©§¨©©©©¦§©¥
did m`W cgi mNkl mixaCd xAcIW¤§©¥©§¨¦§ª¨©©¤¦¨¨
xnFl lCYWi Wtp oFa`cA `A xaCd©¨¨¨§©£¤¤¦§©¥©
cFr lke miAx iptA `NW mixaCd©§¨¦¤Ÿ¦§¥©¦§¨
xAci `l cg` iptl eixaC xAcl lFkIW¤¨§©¥§¨¨¦§¥¤¨Ÿ§©¥
zEzigR `Ed xaCd iM mipW iptA¦§¥§©¦¦©¨¨§¦
zxWl iE`x `Ed didi `NW dWnl§¤¤Ÿ¦§¤¨§¨¥
zFUrl 'd dEv oM lr xW` ,KlOd iptl¦§¥©¤¤£¤©¥¦¨©£
rcEi dfaE al inkg lM l` xAcl oniq¦¨§©¥¤¨©§¥¥¨¤¦¨©
:mlW ale dvtg Wtp iM lMd ipirl§¥¥©Ÿ¦¤¤£¥¨§¥¨¥

ãBò'dA 'd xn`W mrh iM d`xp¦§¤¦©©¤¨©§
minrR 'b EN` miwEqRdY`eiM §¦¥§¨¦§©¨¦

mde mixaC 'bA dlrn Fl zzl `Ä¨¥©£¨§§¨¦§¥

zk`lnE ,'` dizFllkA oMWOd zacp¦§©©¦§¨¦§¨¤¨§¤¤
zcFare ,'` dPdM icbaE eilke oMWOd©¦§¨§¥¨¦§¥§ª¨©£©
`Ed iM eil` 'd xn`e .'` WCwOd ziA¥©¦§¨§¨©¥¨¦
cbpM ,lMd dUr `Ed EN`M xkU lhFp¥¨¨§¦¨¨©Ÿ§¤¤

xn` oMWOd zacp z`addEvY dY`e £¨©¦§©©¦§¨¨©§©¨§©¤
xnBX dn `Ede oi`ian md Lil`e 'Fbe§§¥¤¥§¦¦§©¤¨©

xn`Lil` EgwiedEvn Ll ip` WExR Ÿ¤§¦§¥¤¥£¦§§©¤
cbpkE ,zFUrl Lil` E`iai mde `iadl§¨¦§¥¨¦¥¤©£§¤¤

xn` oMWOd zk`lnl` xAcY dY`e §¤¤©¦§¨¨©§©¨§©¥¤
al inkg lM.LigElW `N` mpi` dfaE ¨©§¥¥¨¤¥¨¤¨§¤
xnFl wCwcelM l`miUrOd lMW icM §¦§¥©¤¨§¥¤¨©©£¦

miUrp Eidi oMWOA miUrp EidIW¤¦§©£¦©¦§¨¦§©£¦
cbpkE ,m`Ur `Ed EN`kE LzEgilWA¦§¦§§¦£¨¨§¤¤

xn` 'd ziA zcFarLil` axwd dY`e £©¥¨©§©¨©§¥¥¤
oxd` z`carie `FaIW 'Fbe ¤©£Ÿ§¤¨§©£Ÿ

xnFl wCwC dfle ,LzEgilWA,Lil` ¦§¦§§¨¤¦§¥©¥¤
dUrn lM dWn l` 'd dEvn df mrhlE§©©¤§©¤¤¤¨©£¥
iM gkFpl FzcFare FYk`lnE oMWOd©¦§¨§©§©£¨§¥©¦
`N` devOd `Ed eilr zn`d xg ©̀©¨¡¤¨¨©¦§¨¤¨
mixg` dEvi `EdW Fl dESW¤¦¨¤§©¤£¥¦

:FnFwnAc dxez ¦§

(ã.'Bâå íéãâaä älàå`l dOl dWw §¥¤©§¨¦§¨¤¨¨Ÿ
micbA dXW `N` aEzMd dpn̈¨©¨¤¨¦¨§¨¦
ilE`e .miqpknE WcTd uiv hinWde§¦§¦¦©Ÿ¤¦§¨©¦§©
Ffnx uiSd .mdipW aEzMd mfnxW¤§¨¨©¨§¥¤©¦§¨

df iptNW wEqRAoxd` icbA z` EUre ©¨¤¦§¥¤§¨¤¦§¥©£Ÿ
FWCwl`N` xnFl Kxvp did `NW §©§¤Ÿ¨¨¦§©©¤¨

l` oEMzp `N` 'Fbe micbAd dN`e§¥¤©§¨¦§¤¨¦§©¥¤
wEqRA xiMfd `NW ,uiSddN`e ©¦¤Ÿ¦§¦©¨§¥¤

xiMfd `le oxd`l xn` dfle ,micbAd©§¨¦§¨¤¨©§©£Ÿ§Ÿ¦§¦
,uiSd lr `N` oEMzp `l iM eipal§¨¨¦Ÿ¦§©¥¤¨©©¦
FCal `EdW cvl miAx oFWl FxnF`e§§§©¦§©¤§©
z` df oiaMrn micbA 'g iM lirFi `lŸ¦¦§¨¦§©§¦¤¤
dfaE ,miAx oFWl eilr xn` okl df¤¨¥¨©¨¨§©¦¨¤

FxnF` oM mB wIcidN`ed`xPW §ª©©¥§§¥¤¤¦§¤
xaMW cvl ,mixg` micbA lr siqFnM§¦©§¨¦£¥¦§©¤§¨
x`al Kxvd `le zvw lr dEve mcẅ©§¦¨©§¨§Ÿª§©§¨¥

cizrX dn lr Knq iMmhxtl `Ed ¦¨©©©¤¨¦§¨§¨
x`an `vnY ohxtaE cg` cg ¤̀¨¤¨¦§¨¨¦§¨§Ÿ¨
xiMfdW xg` miqpkOd cbpkE ,fEnxd̈¨§¤¤©¦§¨©¦©©¤¦§¦

xn` 'Fbe micbAd dN`eicbA EUre §¥¤©§¨¦§¨©§¨¦§¥
eipalE Lig` oxd`l Wcwdf wEqtE Ÿ¤§©£Ÿ¨¦§¨¨¨¤



נז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(ä)ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
ô :LMä-úàå éðMä úòìBz-úàå§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי מן אֹותם יקּבלּו הּבגדים, לעׂשֹות ׁשּיעׂשּו הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNòî øæLî LLå éðL̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפֹוד
ּכמֹות  מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּוא,
נׁשים  ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר
לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדם למּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף
הבּדלת  ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,
ׁשעּור  ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות ְְֲֲִִִֵֵָֻרצּועֹות
לפניו  ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם, קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמּטה
והּמׁשּבצֹות  ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

לפני  ּבראׁשיהם הּזהב נתּונֹות עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתחּובֹות
ראׁשי  ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
ראׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָהּׁשרׁשרֹות
ׁשּבּכתף  ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָהּׁשרׁשרֹות

על  האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ּתלּוי החׁשן נמצא, ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל.
החׁשן  קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלּבֹו
האפֹוד  ּכתפֹות ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתחּתיתֹו,
וטּבעֹות  ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמּלמּטה

על  זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל זה החׁשן ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומרּכסן
יהא  ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא

וחֹוזר  הֹול ונבּדל, ÚÏBz˙.נד ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
¯ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט
זהב  ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין
ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין
אחד  ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ חּוטן ואחד, נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפּול
וקּצץ  הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד
הּתכלת  ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים
ׁשזּור  זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובתֹו

ּומין  מין ּכל LÁ·.עם ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
ּדֹומֹות  עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת

לזֹו .זֹו ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dfle ,miqpkOd lr xnFl `Ed xYin§ª¨©©©¦§¨©¦§¨¤
xiMfdeipaE oxd`oikixv miqpkOd iM ¦§¦©£Ÿ¨¨¦©¦§¨©¦§¦¦

x`Wpe .hFicd odkl oiA lFcB odkl oiA¥§Ÿ¥¨¥§Ÿ¥¤§§¦§¨
mr cgi aEzMd mxCq `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¦§¨©¨©©¦
ilE`e ,df lkl Kixv did `le dXXd©¦¨§Ÿ¨¨¨¦§¨¤§©
mr cg` xcbA mpi` EN` mixaC 'a§¨¦¥¥¨§¨¥¤¨¦
'Bn xzFi Fzlrn cvl uiSd ,dXXd©¦¨©¦§©©£¨¥¦

iptA FniCwd dfle lFcB odM icbA¦§¥Ÿ¥¨§¨¤¦§¦¦§¥
dbxcdA mzFid cvl miqpkOde ,Fnvr©§§©¦§¨©¦§©¡¨§©§¨¨
Fxg` dfle ,hFicd odM icbA 'Bn dzEgR§¨¦¦§¥Ÿ¥¤§§¨¤¥£
.deW dbxcd md dXXde ,Fnvr iptA¦§¥©§§©¦¨¥©§¨¨¨¨
oEMzPW dkM FzFUr mrh d`xp cFr¦§¤©©£¨¨¤¦§©¥
dpEdM icbA zFUrl KixSW xnFl©¤¨¦©£¦§¥§¨

wEqRA hxR dfl ,onWlWcw icbA EUre ¦§¨¨¤¥¥©¨§¨¦§¥Ÿ¤

xn`e miqpkOA EdEpWxRWoxd`l ¤¥©§©¦§¨©¦§¨©§©£Ÿ
il Fpdkl eipalE Lig`KixSW WExR ¨¦§¨¨§©£¦¥¤¨¦

'd iptl zxWl oxd` mWl mzFUrl©£¨§¥©£Ÿ§¨¥¦§¥
wEqtaE .micbA x`Wl cnlY dGnE¦¤¦§Ÿ¦§¨§¨¦§¨

xn` uiSA EpWxRW oFW`xFWCwl'Fbe ¦¤¥©§©¦¨©§©§§
cFr dPdM mWl EdUrIW caNn iM¦¦§©¤©£¥§¥§ª¨

:'dl Wcw FA aYkl siqFid dxez ¦¦§ŸŸ¤©



devzנח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְִִֵֵֶַַָָָ

סינר  ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהיא
ׁשּתי  ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּנׁשים,
ּכל  ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָחתיכֹות
ׁשּנקּפלֹות  עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכתף
החׁשן  לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניו
ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹנאחזין
אבני  ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבענין,

אחת  ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ‡ÈLŒÏ.ׁשהם ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד

ׁשּנאמר מד)קודי"ׁש, אין (יחזקאל ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹחֹוגרין

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, ∑aÁÂ¯.למּטה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
אֹותם  יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפֹוד

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ם ּבמחט ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מחּברם  ואחרּֿכ .לבד ְְְְַַַַָָ

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו וחגֹור ¿≈∆¬À»ְְֲֶַַַָ
ּומקּׁשטֹו לּכהן ÂÈÏÚ.ּומתּקנהּו ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ְְְְֵֵַַַֹ¬∆»»ְְְִַַָ

החגֹורה  היא הּסינר,∑e‰NÚÓk.הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲִִַַַָ

החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמעׂשה
הּמינים  ּומחמׁשת חֹוׁשב È‰È‰.מעׂשה epnÓ∑עּמֹו ֲֲִִֵֵֵֵֶַַƒ∆ƒ¿∆ִ

ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג, .יהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL§−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(è.'Bâå ézL úà zç÷ìåzrcl Kixv §¨©§¨¤§¥§¨¦¨©©
xn` dOlz`oEkIW ilE`e .'Fbe ¨¨¨©¤§§©¤§©¥

zNgzA xiMfd xaMW mdW ipa` l ¤̀©§¥Ÿ©¤§¨¦§¦¦§¦©
xErW `Ed dfe .dnExY zWxtA devOd©¦§¨§¨¨©§¨§¤¦

aEzMdmdW ipa` iYW z` Ygwle ©¨§¨©§¨¤§¥©§¥Ÿ©
l LiziEv xW`wznA oEMzp dfaE .`iad £¤¦¥¦§¨¦¨¤¦§©¥§¤¤

hxR dOl mrh Fl zzl KxAzi eixaC§¨¨¦§¨©¨¥©©¨¨¥¥
ipa` iM ,mipa`d lM llMn mdW ipa ©̀§¥Ÿ©¦§©¨¨£¨¦¦©§¥
caNn zihxR zg` devn mdA Wi mdWŸ©¥¨¤¦§¨©©§¨¦¦§©

eil` xn` dfle ,mi`ENOd ipa`Ygwle ©§¥©¦¦§¨¤¨©¥¨§¨©§¨
mdW ipa` mzF`:Ll iYhxRWi dxez ¨©§¥Ÿ©¤¥©§¦§

(é.'Bâå íúîMî äMLzrcl Kixv ¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¨©©
xn` dOlmznXndXW xn` `le ¨¨¨©¦§Ÿ¨§Ÿ¨©¦¨

'Fbe lr zFnW dXWe 'Fbe zFnW¥§§¦¨¥©§
xnFl Kixv did `l mB .mzFclFzM§§¨©Ÿ¨¨¨¦©
.md mixzFPW ip` d`Fx iM mixzFPd©¨¦¦¤£¦¤¨¦¥

Wxtl gxkdaEmixzFplr mizEgRd §¤§¥©§¨¥¨¦©§¦©
mixzFPd 'Fbe xfrl` lr FxnF` KxC¤¤§©¤§¨¨§©¨¦

l"f EWxce(:e"p b"g xdf f"t `nFi)mizEgRd §¨§¨Ÿ©©§¦
oM mB EWxCW FnkE 'Ek(b"rt x"a)wEqRA §¤¨§©¥©¨

lidai dfe ,mW oIri zFxzFPd oal o`vŸ¨¨©¨§ª©¨§¤©§¦
FxnF`n iMmzFclFzMxcqM rnWn ¦¥§§§¨©§¨§¥¤

miclFPd dOl oM m`e awril EclFPW¤§§©£Ÿ§¦¥¨¨©¨¦
mB dnE mipFW`xdn mizEgR dpFxg`Ä©£¨§¦¥¨¦¦©©
sqFi zFxiaBd ipA dpFxg`A WIW¤¥¨©£¨§¥©§¦¥
Wie dxFY oA xkUVie oElEaf oinipaE¦§¨¦§§¦¨§¨¤¨§¥
`xwi Ki`e zFgtXd ipAn mipFW`xÄ¦¦¦§¥©§¨§¥¦§¨
ipA KxrA mixzFp dxiaBd ipal aEzMd©¨¦§¥©§¦¨¨¦§¥¤§¥
hiA` df l` oiprd oiadlE .zFgtXd©§¨§¨¦¨¦§¨¤¤©¦

dhFqA Exn`X dnl(.e"l)mpFWl dfe §©¤¨§§¨§¤§¨
lFcB odkl Eid mipa` iYW opAx EpŸ©¨¨§¥£¨¦¨§Ÿ¥¨
aEzM l`xUi ipA zFnWE 'Fbe FtzM lr©§¥§§§¥¦§¨¥¨
oa` lr dXWe Ff oa` lr dXW odilr£¥¤¦¨©¤¤§¦¨©¤¤
mzFclFzM dIpW 'Fbe dXW xn`PW Ff¤¤¡©¦¨§§¦¨§§¨
dcEdIW ipRn mzFclFzM dpFW`x `le§Ÿ¦¨§§¨¦§¥¤§¨
oa` lr d"k zFIzF` miXnge mCwnª§¨©£¦¦¦©¤¤
oA `pipg iAx Ff oa` lr d"ke Ff§©¤¤©¦£¦¨¤
miwElgW KxcM `l xnF` l`ilnB©§¦¥¥Ÿ§¤¤¤£¦
miwElgW KxcM `N` ,micEwRd WOgA§ª©©§¦¤¨§¤¤¤£¦
ipA oxcqM d`l ipA cviM ,ipW WOgA§ª¨¥¦¥©§¥¥¨§¦§¨§¥
ipaE o`Mn cg`e o`Mn cg` lgẍ¥¤¨¦¨§¤¨¦¨§¥
mIwn ip` dn `N`e rvn`A zFgtXd©§¨¨¤§©§¤¨¨£¦§©¥
awri mdl `xTW mzFnWM mzFclFzM§§¨¦§¨¤¨¨¨¤©£Ÿ
ipaE`x dWn mdl `xTW zFnXM `le§Ÿ©¥¤¨¨¨¤¤§¥¦

mixaC lW ohWR ,o`M cr 'Fbe ipFrnW¦§¦§©¨§¨¨¤§¨¦
xfFg mzFclFzM `Ow `Pzl iM `Ed¦§©¨©¨§§¨¥
EniCwIW `N` mipa`d 'a zFnW lr©§¨£¨¦¤¨¤©§¦
dcEdi KxCd df lr oaE`xl dCEdi§¨¦§¥©¤©¤¤§¨
zg` oa`A ilYtp oC iel oFrnW oaE`x§¥¦§¥¦¨©§¨¦§¤¤©©
olEaf xkUVi xW` cB zipXd oa`aE¨¤¤©¥¦¨¨¥¦¨¨§ª
aWgYWkE ,ozcil xcqM oinipaE sqFi¥¦§¨¦§¥¤¥¨¨§¤©§Ÿ
c"ke zg`A d"k `vnY zFIzF`d̈¦¦§¨§©©§

q"XA Exn`e ,zg`A(mW)xn` wgvi 'x §©©§¨§©©¨¦§¨¨©
gp ax ,s"qFdi Fl siqFdoinipA xn` on ¦§¥©©§¨¨©¦§¨¦

`l` wEqRA fnxp `l df oFAWge ,`ln̈¥§¤§¤Ÿ¦§©©¨¤¨
zg`A d"k dlATd mdl d`A KMW¤¨¨¨¨¤©©¨¨§©©
oaE`xl dCEdi znCwde .zg`A d"ke§§©©§©§¨©§¨¦§¥
dOn Dl WxFC aEzMdn iM xnF` ip £̀¦¥¦¥©¨¥¨¦©
azM `le dpFxg`A mzFclFzM azMX¤¨©§§¨¨©£¨§Ÿ¨©
ipA zFnW mdilr YgYtE KxCd df lr©¤©¤¤¦©§¨£¥¤§§¥
rnWp didi f`e mzFclFzM l`xUi¦§¨¥§§¨§¨¦§¤¦§©
'a xcq lr mzFclFzM zevn d`AW¤¨¨¦§©§§¨©¥¤
dn iM dNB in zFWwdl oi`e .mipa`d̈£¨¦§¥§©§¦¦¨¦©
`id mzFclFzM Dpi` dpFW`x oa`X¤¤¤¦¨¥¨§§¨¦
oi`W xnFl `nlce dcEdi znCwd cvl§©©§¨©§¨§¦§¨©¤¥
gxkdA iM Fpi` df ,xTr lM xcq mdÄ¤¥¤¨¦¨¤¥¦§¤§¥©



נט devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h oey`x meil inei xeriy
i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑ׁשּנֹולדּו ׁשמעֹון,:ּכּסדר ראּובן, ¿¿»ְְְִֵֵֶֶַ

ּגד  הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלוי,
הּוא  ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻואׁשר,
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום .ּכתּוב ְְְְִִַַַַַָָ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xcq dpFW`x oa`A xnFl `FaYWM§¤¨©§¤¤¦¨¥¤
cg`A xgaY mzFclFzM Fpi`W xg ©̀¥¤¥§§¨¦§©§©©
xcq F` aEzMA mpWIW mixcQdn¥©§¨¦¤¤§¨©¨¥¤
ipW WOgA F` micEwRd WOgA aEzMW¤¨§ª©©§¦§ª¨¥¦
oa` xCql `FaYWM mdn cg` lklE§¨¤¨¥¤§¤¨§©¥¤¤
gxkdA `ld mzFclFzM `NW dpFW`x¦¨¤Ÿ§§¨£Ÿ§¤§¥©
oM m`e mzFclFzM `NW zipXd oa ¤̀¤©¥¦¤Ÿ§§¨§¦¥
mipa`d 'aA mzFclFzM YlHA ixd£¥¦©§¨§§¨§¨£¨¦
iEPXdW xnFl aIgzY oM lr xW £̀¤©¥¦§©¥©¤©¦
`Ed dpFW`x oa`A mzFclFzM lHaOW¤§©¥§§¨§¤¤¦¨
ikide dIpWA mB lHan Fpi`W ot`A§Ÿ¤¤¥§©¥©¦§¦¨§¥¦
miCwIW `peB i`dkA gxkdA inC̈¦§¤§¥©¦§©©§¨¤©§¦
`Ed iM `id `xaq df xace dcEdi§¨§¨¨¤§¨¨¦¦
Fl Epivn mbe miCwdl iE`x Fle Kln¤¤§¨§©§¦§©¨¦
mbde ,gAfOd zMpg zaxwdA mcTW¤¨©§©§¨©£ª©©¦§¥©©£©
FniCwdl Ep`A m` ,mcw xkUVi mBW¤©¦¨¨¨©¦¨§©§¦
oa` lW mzFclFzM EplHA ixd o`M̈£¥¦©§§§¨¤¤¤
wEqRA EpwCwCX dn df KxclE ,dIpW§¦¨§¤¤¤©¤¦§©§©¨
oEMzp iM xnFl xWt`e .gPn FnFwnA¦§ª¨§¤§¨©¦¦§©¥
ipa`A liqtn xcQd oi`W xnFl©¤¥©¥¤©§¦§©§¥
oaE`xl oFrnW miCwd m`W cFt`d̈¥¤¦¦§¦¦§¦§¥

xn` dfl ,aMrn Fpi`mzFnXn dXW ¥§©¥¨¤¨©¦¨¦§¨
,'FbezFnW z`e'FbemixzFPdWExR §§¤§§©¨¦¥

`NW LciA xzFPd `N` aYkl oi ¥̀¦§Ÿ¤¨©¨§¨§¤Ÿ
gikFdl Wie .dpFW`xd lr FzF` YazM̈©§¨©¨¦¨§¥§¦©
zFgpnC `YtqFzA `pY `NX dOn oM¥¦©¤Ÿ¨¨§¤§¨¦§¨

(d"t)df oiaMrn zFnXd zaizM xcq¥¤§¦©©¥§©§¦¤
df oiaMrn mipdM icbA ipzcM df z ¤̀¤¦§¨¥¦§¥Ÿ£¦§©§¦¤
mi`ENn ipa`e mdW ipa` df z ¤̀¤©§¥Ÿ©§©§¥¦¦

f z` df oiaMrnodiAB lrW azM d §©§¦¤¤¤§¨¤©©¥¤
oM mB xnFl Fl did df z` df oiaMrn§©§¦¤¤¤¨¨©©¥
xWt`e df z` df oiaMrn zFnXd xcq¥¤©¥§©§¦¤¤¤§¤§¨

:aMrn oi`W xaFQW¤¥¤¥§©¥
'øåoa`A xaFq l`ilnB oA `pipg §£¦¨¤©§¦¥¥§¤¤

WExR oxcqM oNM d`l ipA oFW`x¦§¥¥¨ª¨§¦§¨¥
mbd dRlfe ddlA ipA miCwdl oi`e§¥§©§¦§¥¦§¨§¦§¨£©
W`xA oinipA dIpXaE dclA EncTW¤¨§§¥¨©§¦¨¦§¨¦§Ÿ
aEzM oMW zFgtXd ipA mcw oa`d̈¤¤Ÿ¤§¥©§¨¤¥¨
xcqM zFgtXd ipA eixg`e 'a WOgA§ª¨§©£¨§¥©§¨§¥¤
FxnF` `Ede oa`d sFqA sqFie ozcl¥¨¨§¥§¨¤¤§§
oFAWg `vnp df xcq itlE ,o`Mn cg ¤̀¨¦¨§¦¥¤¤¦§¨¤§
oa` lr d"k miwElg mpi` zFIzF`d̈¦¥¨£¦©¤¤
dpFW`x oa` iM Ff oa` lr d"ke Ff§©¤¤¦¤¤¦¨
g"k DA Wi oxcqM d`l ipA DAW¤¨§¥¥¨§¦§¨¥¨
siqFYWkle `"k dIpW oa`aE zFIzF`¦§¤¤§¦¨§¦§¤¦
oinipaA c"Ei F` sqFiA `"d F` zF`d̈¥§¥§¦§¨¦

dn x`Azi Ff `xaqle .a"k Eidi¦§§¦§¨¨¦§¨¥©
KxCd df lr aEzMA EpwCwCXdXW ¤¦§©§©¨©¤©¤¤¦¨

mznXnmdn oxcqM `NW WExR ¦§Ÿ¨¥¤Ÿ§¦§¨¥¤
xg` EclFPW mdnE dNgY EclFPW¤§§¦¨¥¤¤§©©
olEafE xkUVi mde mixzFPd dXXd©¦¨©¨¦§¥¦¨¨§ª
FxnF`e ,zFgtXd ipA lM xg` EclFPW¤§©©¨§¥©§¨§§

mixzFPdexcQn xzFp EUrPW WExR §©¨¦¥¤©£¨¦¥¤
miclFPd xcq xCql `FaYWM oFAWgd©¤§§¤¨§©¥¥¤©¨¦
d`l ipA 'al Encw 'AdW `vnY dNgY§¦¨¦§¨¤©¨§§¥¥¨
mdl `xw dfle mdixg` 'd mxizFde§¦¨©£¥¤§¨¤¨¨¨¤
oinipaE sqFi mdOrW mbde ,mixzFp¨¦©£©¤¦¨¤¥¦§¨¦
:mdAW drAx`d cvl mixzFPd xn`̈©©¨¦§©¨©§¨¨¤¨¤

àBáàåm"Anxd azMX dn oird l` ¨¨¤¨¨¦©¤¨©¨©§¨
WCwOd ilM zFkldn 'h wxtA§¤¤¥¦§§¥©¦§¨
lr dXWe Ff oa` lr dXW FpFWl dfe§¤§¦¨©¤¤§¦¨©
d"k `vnpe sqFdi mW oiazFke Ff oa ¤̀¤§§¦¥§¥§¦§¨
Ff oa`A zFIzF` d"ke Ff oa`A zFIzF`¦§¤¤§¦§¤¤

.oiazFM Eid Kke§¨¨§¦
oFrnW oaE`xdcEdi ielolEaf xkUVi §¥¦§¥¦§¨¦¨§¨§ª

oC ilYtpxW` cBonipA sqFdicr ©§¨¦¨¨¨¥§¥¦§¨¦©
`Ow `PzM `l mpi` l"f eixacE .o`M̈§¨¨¥¨Ÿ§©¨©¨
df oi` l`ilnB oA `pipg iAxM `le§Ÿ§©¦£¦¨¤©§¦¥¥¤
`pdM ax zxaqM `le Wcg oipA `N ¤̀¨¦§¨¨¨§Ÿ¦§¨©©©£¨
xn` `EdW D`gcE q"Xd `iadW¤¥¦©©§¨¨¤¨©
oElEaf xW` cB oaE`x dpFW`x oa`A§¤¤¦¨§¥¨¨¥§
dcEdi iel oFrnW 'Ad oa`aE ilYtp oC̈©§¨¦¨¤¤©¦§¥¦§¨
axd EpxFnE ,'Fbe oinipA sqFi xkyVi¦¨¨¥¦§¨¦§¥¨©

Fx`w sqFi(dpWn sqkA)iM WxtE wgC ¥¨§¤¤¦§¤¨©¥¥¦
l`ilnB oA `pipg 'xM m"Anx wqR̈©©§¨§£¦¨¤©§¦¥
lr l`ilnB oA `pipg 'x ixaC WxtnE§¨¥¦§¥£¦¨¤©§¦¥©
cg` WExR oxcqM d`l ipA ot`d df¤¨Ÿ¤§¥¥¨§¦§¨¥¤¨
o`Mn cg` lgx ipA o`M cg`e o`M̈§¤¨¨§¥¨¥¤¨¦¨
mipa`d zFevw ipWA o`Mn cg`e§¤¨¦¨¦§¥§¨¨£¨¦
WExR rvn`A zFgtXd ipaE dHnNn¦§©¨§¥©§¨¨¤§©¥

:o`M cr mipa`d 'a rvn`A§¤§©¨£¨¦©¨
éìåmilAwzn EN` mixaC oi`W d`xp §¦¦§¤¤¥§¨¦¥¦§©§¦

'` ,minrh 'An al mkg lM alA§¥¨£©¥¦§¨¦
,`pipg 'xM wqtie `Ow `PY giPi Ki ¥̀©¦©©¨©¨§¦§Ÿ§£¦¨
`pipg 'x lW FnrHW axd xn`X dnE©¤¨©¨©¤©£¤£¦¨
iAxC Fnrh `Axc` xAYqn l`ilnB oA¤©§¦¥¦§©¥©§©¨©£§©¦
llM xAYqn `l l`ilnB oA `pipg£¦¨¤©§¦¥Ÿ¦§©¥§¨
WxRW FzErnWOn aEzMd witnC§¥¦©¨¦©§¨¤¥¥
mdia` mdl `xTW zFnXM mzFclFzM§§¨©¥¤¨¨¨¤£¦¤
oiPn iM dWn mdl `xTW zFnXM `le§Ÿ©¥¤¨¨¨¤¤¦¦©¦
ipaE`x aYkIW WFp` zrC lr dlri©£¤©©©¡¤¦§Ÿ§¥¦
mzFclFzM cFre ,Dhrnl KxvdW icbe§¨¦¤ª§©§©£¨§§§¨

lr xnFl FpFvxW xiRW rnWn `lŸ©§¨©¦¤§©©
`ivFdl gxkd oi`e mzclA mzFnW§¨§¥¨¨§¥¤§¥©§¦
mzcl xcqM `EdW DhWRn daYd©¥¨¦§¨¨¤§¥¤¥¨¨

Y zxaqMxAYqn xzFie `Ow `P ¦§¨©©¨©¨§¥¦§©¥
dOn dNw Ff `iWwe .`Ow `PzC dinrh©£¥§©¨©¨§ª§¨©¨¦©
xn`W axd zxaql 'a ,dixg`NX¤§©£¤¨¦§¨©¨©¤¨©
dOl ,lgx ipaM oMn cg` d`l ipAW¤§¥¥¨¤¨¦¨¦§¥¨¥¨¨
d`l ipA l`ilnB oA `pipg iAx xn`̈©©¦£¦¨¤©§¦¥§¥¥¨
o`Mn cg`e o`Mn cg` lgx ipA oxcqM§¦§¨§¥¨¥¤¨¦¨§¤¨¦¨
cg` mpi` d`l ipAW rAv`A dxFOW¤¤§¤§©¤§¥¥¨¥¨¤¨
oxcqM WExR m`W o`Mn cg`e o`Mn¦¨§¤¨¦¨¤¦¥§¦§¨
ipA mB o`Mn cg`e o`Mn cg` `Ed¤¨¦¨§¤¨¦¨©§¥
did `le md d`l ipA lW oxcqM lgẍ¥§¦§¨¤§¥¥¨¥§Ÿ¨¨
cFre sFQal lgx ipA `N` xnFl Fl©¤¨§¥¨¥§©§
`l o`Mn cg`e o`Mn cg` zErnWn©§¨¤¨¦¨§¤¨¦¨Ÿ
cg` xnFl Fl did iM eixacM ciBi©¦¦§¨¨¦¨¨©¤¨
oMn cg` iM Ff oa`A cg`e Ff oa`A§¤¤§¤¨§¤¤¦¤¨¦¨
cg` `EdW i"Wx ixacM ciBi 'Eke§©¦§¦§¥©¦¤¤¨
Ff `iWwe ,DtFqA cg`e oa`d W`xA§Ÿ¨¤¤§¤¨§¨§ª§¨
ixaC WExR itM 'b ,dixg`NXn dNw©¨¦¤§©£¤¨§¦¥¦§¥
WOgA iM ipW WOgA df xcq oi` axd̈©¥¥¤¤§ª¨¥¦¦§ª¨
oinipaE df xg` dfA d`l ipA 'a§¥¥¨¨¤©©¤¦§¨¦
oinipA xg` zFgtXd ipaE mdixg ©̀£¥¤§¥©§¨©©¦§¨¦
l`ilnB oA `pipg 'xlE sFQal sqFie§¥§©§£¦¨¤©§¦¥
ipA 'a xg` sqFi m"Anx ixacl§¦§¥©§¨¥©©§¥
oinipaE dpFW`xd oa`A zFgtXd©§¨¨¤¤¨¦¨¦§¨¦
zFgtXd ipA ipW xg` xg`n§ª¨©©§¥§¥©§¨
xn`w Ki`e zipXd oa`A mipFxg`d̈©£¦¨¤¤©¥¦§¥§¨©
miwElgW KxcM l`ilnB oA `pipg iAx©¦£¦¨¤©§¦¥§¤¤¤£¦
onipA ipW WOgA `lde ipW WOgA§ª¨¥¦©£Ÿ§ª¨¥¦¦§¨¦

:zFgtXd ipA lM mcwŸ¤¨§¥©§¨
ãBòå`lde oinipal sqFi miCwd dOl §¨¨¦§¦¥§¦§¨¦©£Ÿ

oi`e ,mcFw oinipA 'a WOgA§ª¨¦§¨¦¥§¥
d"k oFAWg wIcl icM mktdW zFgcl¦§¤£¨¨§¥§©¥¤§
'd `Ed deW mpFAWg ixdW oa` lkA§¨¤¤¤£¥¤§¨¨¤
`pipg iAx cnri m` zn`aE .cg` lkA§¨¤¨§¡¤¦©£Ÿ©¦£¦¨
`l oEMzp Kkl iM xn`ie l`ilnB oA¤©§¦¥§Ÿ©¦§¨¦§©¥Ÿ
xn`e xaCd dlYW oeiM eixaC EwCviª§§§¨¨¥¨¤¨¨©¨¨§¨©
oi` mbe ,'a WOgA miwElgW KxcM§¤¤¤£¦§ª¨§©¥
miCwd aEzMd iM oilAwzn eixaC§¨¨¦§©§¦¦©¨¦§¦
`Ed eixacle zFgtXd ipal oinipA¦§¨¦¦§¥©§¨§¦§¨¨
`vn oiPn 'Cd ,zFpFxg`AW dpFxg`Ä©£¨¤¨©£©¦©¦¨¨
Ff oa`A mivg d`l ipA xCql m"Anx©§¨§©¥§¥¥¨¤§¨§¤¤
mixaC lW ohWR `ld Ff oa`A mivge§¤§¨§¤¤£Ÿ§¨¨¤§¨¦
d`l ipA l`ilnB oA `pipg iAx xn`W¤¨©©¦£¦¨¤©§¦¥§¥¥¨
dedzp oiPnE oM rnWn `l oxcqM§¦§¨Ÿ©§¨¥¦©¦¦§£¨



ס
- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`pipg iAx ixacA Ff dxaq m"Anxl̈©§¨§¨¨§¦§¥©¦£¦¨
oAazMX dn ciAkd oFxg`e .l`ilnB ¤©§¦¥§©£¦§¦©¤¨©

azMW m"Anx mrhA dpWn sqMd©¤¤¦§¤§©©©§¨¤¨©
ztqFzA zFIzF` miXngd milWdl§©§¦©£¦¦¦§¤¤
q"Xdn df lr dWwde sqFiA `"d¥§¥§¦§¨©¤¥©©
miXng iPd mpFWl dfe mzd xn`wC¦§¨©¨¨§¤§¨©¥£¦¦
wgvi iAx xn` oied `cg iMp miXng£¦¦©¥¨¨©§¨¨©©¦¦§¨
zEcr xn`PW zg` zF` Fl EtiqFd sqFi¥¦¨©©¤¤¡©¥
mzFclFzM ongp ax Dl siwzn sqFdiA¦¥©§¦¨©©§¨§§¨
`kde onipA dxFYd lkA `N` opirA§¦¨¤¨§¨©¨¦§¨¦§¨¨
Fl `xw eia`e aizkC mlW oinipA¦§¨¦¨¥¦§¦§¨¦¨¨
uExY q"Xd dgCW ixd o`M cr oinipA¦§¨¦©¨£¥¤¨¨©©¥
dlrde ,sqFdi `nwFYn `lC sqFdi§¥§¨¦§¨§¥§¤¡¨
axd uxYe .oicEi 'aA aEzM oinipA `N ¤̀¨¦§¨¦¨§¦§¥¥¨©
iEd `l mzFclFzM q"Xd ziWw iM¦ª§©©§§¨Ÿ©¥
diYrcl la` `Ow `PY zxaql `N ¤̀¨¦§¨©©¨©¨£¨§©§¥
iM dWwn `l l`ilnB oA `pipg iAxC§©¦£¦¨¤©§¦¥Ÿ©§¤¦
`N` mzFclFzM llXW xn` `l `EdŸ¨©¤¨©§§¨¤¨
oMW oeike ipFrnW ipaE`x aYki `NW¤Ÿ¦§Ÿ§¥¦¦§¦§¥¨¤¥
DnFwnA sqFdiC dpFW`x `zniwF`¦§¨¦¨¦§¥¦§¨
oA `pipg 'xM wqR EpiAxe zcnFr¤¤§©¥¨©§£¦¨¤

:o`M cr xMfPM l`ilnB©§¦¥©¦§©©¨
åéøáãe`ld c`nl cr ipirA midEnY §¨¨§¦§¥©©¦§Ÿ£Ÿ

wCwC `l `Ow `PY zrcl§©©©¨©¨Ÿ¦§¥
mzFclFzM zaY WxtnE llM zFnXA©¥§¨§¨¥¥©§§¨
dnE oFW`x oFW`x mzcl xcq lr©¥¤¥¨¨¦¦©
`Ow `PY zrcl q"Xd zFWwdl mFwÖ§©§©§©©©¨©¨
dWwd `NW i`Ce `N` ,mzFclFzMn¦§§¨¤¨©©¤Ÿ¦§¨
oA `pipg 'x zrcl `N` `xTrn¥¦¨¨¤¨§©©£¦¨¤
zFnXM mzFclFzM WxtOW l`ilnB©§¦¥¤§¨¥§§¨©¥
ongp ax uxze mdia` mdl `xTW¤¨¨¨¤£¦¤§¥¥©©§¨
zxaFq dgPd giPPWkle .`ln oinipA¦§¨¦¨¥§¦§¤©¦©©¨¨¤¤
lM `Ow `PY zrcl `iWTd didY iM¦¦§¤©ª§¨§©©©¨©¨¨
'x zxaql didYW xnge lwe oMW¤¥§©¨Ÿ¤¤¦§¤¦§¨©
mzFclFzM wIcOW l`ilnB oA `pipg£¦¨¤©§¦¥¤§©¥§§¨
m"Anxd ixaCn cFre ,zFnXd lr©©¥§¦¦§¥¨©§¨
xcQd lr mzFclFzM WxtOW gkEn¨¤§¨¥§§¨©©¥¤
dXW FpFWl dfe azMW zFnXd lr `le§Ÿ©©¥¤¨©§¤§¦¨
mzFclFzM Ff oa` lr dXWe Ff oa` lr©¤¤§¦¨©¤¤§§¨
wqtl m"Anx zpEM dzid m`e ,o`M cr©¨§¦¨§¨©¨©©§¨¦§Ÿ
mzFq did `l l`ilnB oA `pipg 'xM§£¦¨¤©§¦¥Ÿ¨¨¥
iM Epi`x EpivOW mzFclFzM xnFl©§§¨¤¨¦¨¦¦
DWxtl Kxvde DzF` dWwd q"Xd©©¦§¨¨§ª§©§¨§¨
oA `pipg 'xM wqR `NW i`Ce `N ¤̀¨©©¤Ÿ¨©§£¦¨¤
oFkp did xzFi oM lr xW` l`ilnB©§¦¥£¤©¥¥¨¨¨
:dfM xnFNn oEIr KixvA xaCd giPdl§©¦©©¨¨§¨¦¦¦©¨¤

øLôàåqxB `l m"Anx iM xnFl §¤§¨©¦©§¨Ÿ¨©
ipRn `Ow `PzC dizNnA§¦§¥§©¨©¨¦§¥

KxCd df lr `N` oFW`x dcEdIW¤§¨¦¤¨©¤©¤¤
IpWzEtxhvdA WExR mzFclFzM d §¦¨§§¨¥§¦§¨§

mixEcq mi`vnp EidIW `Ed dIpW§¦¨¤¦§¦§¨¦§¦
zg`A oaE`x KxCd df lr mzFclFzM§§¨©¤©¤¤§¥§©©
dIpWA dcEdi zg`A iel dipXa oFrnW¦§©§¦¨¥¦§©©§¨¦§¦¨
`A dY`WM z`vnp ,KxCd df lr oke§¥©¤©¤¤¦§¥¨§¤©¨¨
Eidi zFxEW 'a xcqA mzFxwl¦§¨§¥¤¦§
dIpW FxnF` `Ede mzFclFzM§§¨§§§¦¨

mzFclFzMDpi` dpFW`x la` §§¨£¨¦¨¥¨
df lr DA mixEcq md iM mzFclFzM§§¨¦¥§¦¨©¤
df oi`e xkyVi iel oaE`x KxCd©¤¤§¥¥¦¦¨§¨§¥¤
WExtE ,ot` mEWA mzFclFzM§§¨§Ÿ¤¥
`Ed '`d ,mikxC 'a Epiptl mzFclFzM§§¨§¨¥§¨¦¨
KxCd df lr `EdW micEwRd Wng xcq¥¤ª©©§¦¤©¤©¤¤
ipA mdixg` lgx ipA cgi d`l ipA§¥¥¨©©§¥¨¥©£¥¤§¥
WOgA xEn`d 'Ade ,odixg` zFgtXd©§¨©£¥¤§©¨¨§ª¨
zFgtXd ipA mipFW`x d`l ipA 'a§¥¥¨¦¦§¥©§¨
oinipaE sFQal sqFi lgx ipA dpFxg`Ä©£¨§¥¨¥¥§©¦§¨¦
`Pze ,zFgtXd ipA oiaE d`l ipA oiA¥§¥¥¨¥§¥©§¨§©¨
xn`W mbde ,xgA dOA x`A `l `Ow©¨Ÿ¥¥©¤¨©©£©¤¨©
lFki iM Fzxaql dgkFd oi` mzFclFzM§§¨¥¨¨¦§¨¨¦¨
ipA lM miCwIW mbd mzFclFzM xn`l¥¨¥§§¨£©¤©§¦¨§¥
zg` m` ipA oiA wiqti `NW cvl d`l¥¨§©¤Ÿ©§¦¥§¥¥©©
ipA xg` EclFp mdn hErOdW mbde©£©¤©¦¥¤§©©§¥
xcqA mzFclFzM xn`l lFki ddlA¦§¨¨¥¨¥§§¨§¥¤
lke dpFW`x dcli d`l zFdO`d̈¦¨¥¨¨§¨¦¨§¨
mNM miCwdl cg` oaM EaWgi mipAd©¨¦¥¨§§¥¤¨§©§¦ª¨
md mipAd axW cvl oM mB F` ,cgi©©©¥§©¤Ÿ©¨¦¥
ExcqPW Epivn `NW cvl mbe ,Encẅ§§©§©¤Ÿ¨¦¤¦§§
df lr ozcl xcqM DNM dxFYd lkA§¨©¨ª¨§¥¤¥¨¨©¤
oA `pipg 'x ixaC m"Anx wIce ,ot`d̈Ÿ¤§¦¥©§¨¦§¥£¦¨¤
miwElgW xcqM `l xn`W l`ilnB©§¦¥¤¨©Ÿ§¥¤¤£¦
ciBi df 'Eke miwElg micEwRd WOgA§ª¨©§¦£¦§¤©¦
`Ow `PY ixacA qpMl lFki df xaC iM¦¨¨¤¨¦¨¥§¦§¥©¨©¨
iM zF`d Ll dfe FzF` llWl `AW¤¨¦§Ÿ§¤§¨¦
mzFclFzM FxnF`A `Ow `PY zpEM©¨©©¨©¨§§§§¨
xcqM F` mikxCd 'An cg`A `EdW¤§©©¦©§¨¦§¥¤
`aE 'a WOg xcq F` micEwRd WOgª©©§¦¥¤ª¨¨
WOg llWe l`ilnB oA `pipg 'x£¦¨¤©§¦¥§¨©ª©
m"Anx xaqe ,'a WOgA xgaE micEwRd©§¦¨©§ª¨§¨©©§¨
xWt`e `Ow `PY ixacA gxkd oi`W¤¥¤§¥©§¦§¥©¨©¨§¤§¨
FA Wxtl `Ow `PY zrC `Ed KMW¤¨©©©¨©¨§¨¥
ixaCOW mbde ,micEwRd WOg xcqM§¥¤ª©©§¦©£©¤¦¦§¥
`PY iM d`xp l`ilnB oA `pipg iAx©¦£¦¨¤©§¦¥¦§¨¦©¨
milEwW eixaCW zFidl ,oM xaFq `Ow©¨¥¥¦§¤§¨¨§¦
Epl oi` Ep` la` x`al Kxvd dfl md¥¨¤ª§©§¨¥£¨£¥¨
zrcM `N` `Ow `PY ixacA Wxtl§¨¥§¦§¥©¨©¨¤¨§©©
`vnp `NW lM l`ilnB oA `pipg 'x£¦¨¤©§¦¥¨¤Ÿ¦§¨

`pipg 'x zwlgnE .eilr wlgW WExtA§¥¤¨©¨¨©£Ÿ¤£¦¨
zErnWnA `id `Ow `Pze l`ilnB oA¤©§¦¥§©¨©¨¦§©§¨
dIpW xaFq `Ow `PY mzFclFzM§§¨©¨©¨¥§¦¨

la` EpWxRW KxC lr mzFclFzM'x §§¨©¤¤¤¥©§£¨
oA `pipgoxcqM d`l ipA xn` l`ilnB £¦¨¤©§¦¥¨©§¥¥¨§¦§¨

W`xA '` lgx ipA zg` oa`A WExR¥§¤¤©©§¥¨¥§Ÿ
rvn`A zFgtXd ipaE sFQA '`e oa`d̈¤¤§©§¥©§¨§¤§©
Kxvde mzFclFzM mpi` oM m` oa`d̈¤¤¦¥¥¨§§¨§ª§©
`PzM axd wqtE .'Fbe zFnXM Wxtl§¨¥©¥§¨©¨©§©¨
'`e Ff oa`A '` d`l ipA xCqe `Ow©¨§¦¥§¥¥¨§¤¤§
mzFclFzM dIpXd `FaYW icM Ff oa`A§¤¤§¥¤¨©§¦¨§§¨
,xMfPd xcQM mdixg` zFgtXd ipaE§¥©§¨©£¥¤©¥¤©¦§¨
WOgA ExCqp md iM mniCwdW mrhe§©©¤¦§¦¨¦¥¦§§§ª¨
FxnF` wChvi dfA mbe sqFi mcw 'aŸ¤¥§©¨¤¦§©¥§
oinipaE sqFi miCwi m`W mzFclFzM§§¨¤¦©§¦¥¦§¨¦
mzFclFzM Dpi` dIpXd ENt` f`̈£¦©§¦¨¥¨§§¨
.zFgtXd ipal lgx ipA Encw ixdW¤£¥¨§§¥¨¥¦§¥©§¨
milWdl ocl ilYtp miCwdW mrhe§©©¤¦§¦©§¨¦§¨§©§¦
iM `Ow `PY xn`W FnM zFIzF` d"k¦§¤¨©©¨©¨¦
xaC xn` l`ilnB oA `pipg 'x `lŸ£¦¨¤©§¦¥¨©¨¨
mzQd on iM xnFl mFwn WIW mbde ,df¤©£©¤¥¨©¦¦©§¨
aIgzY mixaCd zErvn`n wlFg Fpi ¥̀¥¥¤§¨©§¨¦¦§©¥
xcqA mzF` wNgW oeiM wlFgW xnFl©¤¥¥¨¤¦¥¨§¥¤
xg`e .zg`A a"ke zg`A g"k EidIW¤¦§§©©§§©©§©©
oipOd milWde oinipaE sqFi xCq KM̈¦¥¥¦§¨¦§¦§¦©¦§¨
cEnlYd dgC `l iM sqFdiA zF`A§¦¥¦Ÿ¨¨©©§
l`ilnB oA `pipg 'xl `l` Ff `xaq§¨¨¤¨§£¦¨¤©§¦¥
Wxtn Fpi` iM `Ow `Pzl `l la £̀¨Ÿ§©¨©¨¦¥§¨¥
azM `le .zFnXd lr mzFclFzM§§¨©©¥§Ÿ¨©
q"XA Dl qxB `l iM dNgzA dcEdi§¨¦§¦¨¦Ÿ¨©¨©©
d`xPX dn `Ed df ,EpazMW FnM§¤¨©§¤©¤¦§¤
.m"Anx zxaql `zixAd aXil wgcl¦§Ÿ§©¥©¨©§¨¦§¨©©§¨
wqtE `zixA dfi` Fl dpOCfPW ilE`e§©¤¦§©§¨¥¤¨©§¨¨©
m"Anx lW Ff Kxcl dn idie .DzF`¨¦¦¨§¤¤¤©§¨
aEzMA EpwCwCW miwECwCd EaXizi¦§©§©¦§¦¤¦§©§©¨

FxnF` .oFkp lrmzFnXn dXW`le ©¨§¦¨¦§¨§Ÿ
mdW oiaY f`W zFnW dXW xn`̈©¦¨¥¤¨¨¦¤¥
`N` oa`e oa` lkA mzFclFzM oxcqM§¦§¨§§¨§¨¤¤§¤¤¤¨

mzFnXngTY mdn 'aE 'a lMn WExR ¦§¨¥¦¨¥¤¦©
didie '`d oa`d lr EPaYkze cg ¤̀¨§¦§§¤©¨¤¤¨§¦§¤
xg`e 'Eke 'Bde 'Ad bEGl oke '` xzFp¨§¥©©§©§§©©
bEf lMn ExzFPW 'Ed mzF` gTY KM̈¦©¨©¤§¦¨
wCwC df lre ,'Ad oa`d lr Eidie bEfe§§¦§©¨¤¤©§©¤¦§¥

xnFlmixzFPd dXXd zFnW z`e ©§¤§©¦¨©¨¦
zFPW WExRdf itkE ,xEn`M LiciA Fx ¥¤§§¨¤¨¨§¦¤

FxnF`mzFclFzM'aA oxcq lr `Ed §§§¨©¦§¨§
xnFl xg` dfle mipa`dmzFclFzM ¨£¨¦§¨¤¦¥©§§¨

:oade mipa`d 'a xiMfdW xg``i dxez ©©¤¦§¦¨£¨¦§¨¥
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(àé)ézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà Løç äNòî©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ ׁשל אמן אבנים.מעׂשה «¬≈»«∆∆ֲֲֳִֵֶַָָ

הּוא  ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ'חרׁש'
וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד נטה (ישעיה עצים "חרׁש ְְִֵֵַַָָָָָ

וכן: עצים. ׁשל חרׁש יב)קו", מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑:ּכתרּגּומֹו ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְַ

מפרׁש ּבתֹוכן ּכגלף ּכתב האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְְְְְֲִִִַַָָָָֹ

אּגרֹות  לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמֹו
ּומפרׁש נּכר aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…

˙BˆaLÓ∑ זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ׁשעֹוׂשה ,מּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ
ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמֹוׁשב
סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצֹות.

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות .ּומחּבר ְְְְְִִֵֵַַָ

(áé)éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯

ñ :ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑ לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ,ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß xc` 'i ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ צרּכן מקצת אּלא זֹו ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. "מׁשּבצֹות", ּובפרׁשת מעּוט , ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

ñ :úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ לסֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

אֹותם  ּתעׂשה החׁשן Ú·˙.ּגבּול ‰NÚÓ∑ מעׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכאֹותן  ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא חּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת

ׁשעֹוׂשין לבֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא לערּדסקאֹות,, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר"ׁש כב)ׁשּקֹורין L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מׁשּבצֹות  על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל
ׁשרׁשרֹות  ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּללּו,

וא  קביעּותן. צּואת לׁשֹון ולא ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

אּלא  צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצּוּוי,
על  ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלׁשֹון
להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ולא קביעּותן, ועל ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹעׂשּיתן
האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת
ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב
על  ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכׁשּתעׂשה

הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְִַַָ

(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬

:Búà äNòz øæLî̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על דרישנמ"ט ׁשּמכּפר אמת, …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈



devzסב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i ipy meil inei xeriy
טענֹות  ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָּבלע"ז,
מיתה, ענׁש אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעלי
לׁשֹון  מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹאם

ּדבריו ּדברים,ּברּור  ּומברר ‡Ù„.ׁשּמפרׁש ‰NÚÓk∑ ְְְְִֵֵֵֶָָָָָ¿«¬≈≈…
מינין  ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁש'חׁשן' מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ְְִִִֶֶַַָָֹׁש'חׁשן'

ׁשל  (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּגּוף
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנחׁש),

הּגּוף  התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָּבגלּוי,
- קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּבהעלם. ְְֵֶהּוא
להֹוציא  ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעבֹודתנּו

'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולגּלֹות

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתלּוי ּכנגד  אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ונקּפלֹות  ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבכתפֹות

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָֹויֹורדֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑"מּלּואים" ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,ּבמּלּואתם הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְִִִַָֹ
ּבעבי  ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות ְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּקפים

ׁשל  עבין מּלּוי ּכׁשעּור "ּבמּלּואתם", לׁשֹון זהּו ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹהאבן,
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה .אבנים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹ

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם האבנים ּכסדר ּכּלם סדר וכן לׁשמעֹון, "ּפטדה" לראּובן, "אדם" :. ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבטּבעֹותיו לקבעם החׁשן, ,ּבׁשביל ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ
ּבענין  למּטה ׁשּמפרׁש ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּכמֹו לׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ

אף  ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלּו

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈



סג devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i ipy meil inei xeriy
ּבענין  למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
סרּוק  ּבן מנחם ּפתר "ׁשרׁשרֹות", ואף ְְְְְְִֵֶַַַַַָָהּמׁשּבצֹות.
מ"ם  ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָלׁשֹון
ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּבׁשלׁשם

ּכׁשלׁשלת  עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת מׁשנה אּלא .ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
˙Ï·b∑ ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא «¿Àְְְְִִֵֶַָָָָָ

קצה, לׁשֹון "ּגבּול" וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּבּטּבעֹות
ּבלע"ז  Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מהּו ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן
ּכבר  והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוזר
'ועׂשית  הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנתּונים

החׁשן  קצֹות ואף על זהב'?! טּבעֹות ׁשּתי ְְְְֵֶַַַַָָֹ
אּתה צרי ּכן ּב"ׁשרׁשרֹות" ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפֹוד  ּכתפֹות מּול הּבאים .ולּׂשמאלית ְְְִִִֵַַָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ ׁשרׁשת" הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְֵֵַֹ
קּבּוען  מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְִֵַַַַָָֹֻּגבלת"
ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחׁשן.

"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָותדע
הכּפלּופקּודי" .לא ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ׁשני העבֹותֹות, ׁשּתי ׁשל ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶָ
ואחת  אחת ּכל ׁשל ÈzLŒÏÚ.ראׁשיהם Ôzz ְֵֶֶַַַַָָƒ≈«¿≈

˙BˆaLn‰∑ ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן הן «ƒ¿¿ְְְֵֵֵַַַָָָ
ואת  צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחׁשן
העבֹותֹות  ראׁשי ּבהן ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמקֹומן.
אצל  ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹהּתחּובֹות
ּתֹוקע  הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהּצּואר,
ראׁשי  ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבּמׁשּבצֹות

הּׂשמאלית  ÏÚ.הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.ׁשרׁשרֹות ְְְִַַָ¿»«»ְְִַ«

„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k∑ ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת ƒ¿»≈ְְְְְְִִַַַַ
הּוא  ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהאפֹוד
ּובאה  הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתלּוי.
הּוצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָונֹוקׁשת
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ׁשּתי .עֹוד ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ÂÈt ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּכלּפי  העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתפֹות
אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו" "מּול קרּוי והּוא ְִֵֶַָָָהחּוץ,

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו .עבר ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפאֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ

ולׂשמאל  לימין ‡Ï.הּתחּתֹונֹות, ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆
‰˙Èa „BÙ‡‰ ¯·Ú∑ האחד סימנין: ׁשני ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ

האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם
הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יקּבעם  ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפֹוד

ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי החׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר
האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּכהן  לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחׁשב
קצֹות  ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו .החׁשן, ְְִֶַָָָֹ

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»
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(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

העליֹונים  האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּמׁשּבצֹות
ויֹורדֹות  ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד ּכתפיו על ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּבאים
מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלפניו,
סמּו מחּברּתֹו", "לעּמת ׁשּנאמר: והּוא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֻלאפֹוד,
מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד, חּבּורן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָלמקֹום

ּבגבּהלעּמת ׁשהּמחּברת מעט נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ

לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַזקיפת
ּתכלת  ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפֹוד",
ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבאֹותן
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל
מיּׁשב  ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה  הּמעיל ÂÈt.על ÏenÓ∑ החיצֹון .ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן רׁשעים, חבלי חּבּורי מד)איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּגיא

ונֹוחה  מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻהּגיא
ליל.„BÙ‡‰ ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ ולׁשֹון נּתּוק, לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−

:ãéîz̈¦«

(ì)íénzä-úàåíéøeàä-úàètLnä ïLç-ìàzúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úàñ :ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְֵַ

ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמפרׁש
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, מאיר עג)הּוא ּובמקּדׁש(יומא . ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מחּסר  להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשני
ׁשם  ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבגדים,

ׁשּנאמר "מׁשּפט", קרּוי הּוא הּכתב כז)אֹותֹו :(במדבר ְְֱִֶֶַַָָָ

האּורים" ּבמׁשּפט לֹו ŒÈa."וׁשאל ËtLÓŒ˙‡ ְְְִִַַָָ∆ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ∑ אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֶַָָָָ

אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹלעׂשֹות
ׁשם  על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהחׁשן

הּמׁשּפט  .סליחת ְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i jxk zegiy ihewl)

היה  לא הּׁשם אֹותֹו אבל . . החׁשן היה ׁשני ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּובמקּדׁש
ל)ּבתֹוכֹו כח, ויׁש(רׁש"י זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

מּלא  על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ּדהּנה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר,
מעׂשה  ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחׁשן

חלק  ׁשאינם מׁשמע ותּומים', ה'אּורים נתינת ּובין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהחׁשן
ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל ּכהּנהמהחׁשן. אינֹוּבגד – ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּכ ועל ּבּׁשם, ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָּתלּוי
ּבּׁשם.מׁשּפטּכחׁשן ּתלּוי ּכן – ְְִֵֵֶַָָֹ

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»
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(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑ עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
הּצּואר  ּכפּול ∑BÎB˙a.ּבית לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

אֹורג  מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלתֹוכֹו,
ּבמחט  ˙Á¯‡.ולא ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לתֹוכן  ּכפּול Ú¯wÈ.ּפיהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה,והּקֹורעֹו לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּנאמר  מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:
הארֹון  .ּבבּדי ְֵַָָ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים עגּלים ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
ּתרנגלת  ּכביצת Ê‰·.העׂשּויים ÈÓÚÙe∑ עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבתֹוכם  È·Ò·.ענּבלים ÌÎB˙a∑,סביב ּביניהם ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֶָ

ּבׁשּולי  ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבין
.הּמעיל  ְִַ
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סביב  על־ׁשּוליו . . ּתכלת רּמני על־ׁשּוליו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹועׂשית
סביב: ּבתֹוכם זהב לג)ּופעמני (כח, ְֲִֵַָָָָֹֽֽ

רּמֹונים  ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָּופירׁש
ּדבּוק". אחד ֲֶַָָּפעמֹון

מׁשּמׁשין  הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהקׁשה
יעׂשם  חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָּכלּום.
ּבהם  טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ּתּפּוחי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכמין

ִִָ(ּברּמֹונים)".
להיֹות  צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ׁשנחלקּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָונמצא,
אם  הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָצּורתם.

זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, נעׂשים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהיּו
היה  הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונראה

ּבבני  הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשלּוחם
הכי  הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ּוב'ׁשּולי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּתחּתֹונה
מרּמזים  המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלרׁש"י
מצֹות  מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעלת

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ולכן ְְְְְִִִִִֵֵַָָָּכרּמֹון"
ליֹודעי  . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

הּתֹורה)חן" על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן ּתכלית (לׁשֹון אם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
צריכים  היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי לגּלֹות היא ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהרּמֹונים
ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי ּבצּורת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותם
הּוא  מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") "מלא (ורק "ריקן" ְְְִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו

ה'. עֹובד זהב", ֵַַָָ"ּתּפּוח

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
ñ :úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿
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i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

הּללּו ׁשמים הּבגדים ּבידי מיתה חּיב ,. ְִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 338 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)
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לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּבכל
קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבמעיל

הּקדׁש" אל לה)ּבבאֹו כח, הּכּפּורים,(תרומה ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּבהם  היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנכנס

ֲִַּפעמֹונים.
ּתנאי  הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
אל  ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעיּקרי
אין  הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . . ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹהּקדׁש

לזה? ְִֶָצרי
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ואילך,מבאר 2 עמ' תרצ"ט המאמרים (ספר ְְֲִַַָֹ
ּברעׁשובכ"מ) ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף ,ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

יא)ה'" יט, היא (מלכים־א ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְֲֲִִֵַַָָָ
והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּברעׁש.

ׁשּבֹורח  מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא עבֹודתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלכן
ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה ְְִָָָהּוא

הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועל־ּפי
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבכל
נמּוכֹות  ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם א ּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא
ּבבריחה  ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא־ליצלן,
אחד  ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם הרע. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמן
ּכלל  ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל
אז  ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס אזי - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּוכלל
"ּבקֹול  - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומדים

ּדּקה". ְַָָָּדממה

(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצ ּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)nä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNåúôðö §©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר (שמות ּובמקֹום «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ
ּכאן:לט) ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ

על  "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", יט)מצח ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

מּניח  ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה היה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשערֹו
הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפּלין'.
והּציץ  הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה

ּבׁשני  ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמּלמּטה
ׁשּׁשה, ּובאמצעֹו. הּללּו.ּבׁשלׁשה ראׁשים מקֹומֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹ

ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפתיל
ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוׁשר
את  מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצאּו
ראׁשי  עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהּקדקד,
נמצא  מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äì.úeîé àìå Búàöáem`W d`xp §¥§Ÿ¨¦§¤¤¦
mirinWOW mipFnrRd Fl Eid `lŸ¨©©£¦¤©§¦¦

dzin aIg lFTd z``l m`W minXl ¤©©¨¦¨©¨©¦¤¦Ÿ
xqgnl `N` FzpEM dzid `le ok¥§Ÿ¨§¨©¨¨¤¨¦§ª¨
xg` zEni `le xnF` did micbA§¨¦¨¨¥§Ÿ¨©©
xg` zFgtl F` micbAd mElWY©§©§¨¦§¨©©
rvn`A `le lFcB odM icbA 'c mElWY©§¦§¥Ÿ¥¨§Ÿ§¤§©
ENt` aIgW `A hxRd lr cOll `N ¤̀¨§©¥©©§¨¨¤©¨£¦

sFqA xEn`d wEqRaE ,mipFnrRd lr©©©£¦©¨¨¨§
oxd` lr Eide aizkC micbAd dUrn©£¥©§¨¦¦§¦§¨©©£Ÿ
lr aIg mW EznE oer E`Vi `le 'Fbe§§Ÿ¦§¨Ÿ¥¨¦¥©

:micbA xQgn caFrdel dxez ¨¥§ª¨§¨¦
(åì.'äì Lã÷zE`ivn lMW rnWn Ÿ¤©©§¨¤¨§¦

dnE ,xWM 'dl Wcw aYkIW¤¦§ŸŸ¤©¨¥©
`xnBA Exn`X(:b"q zAW)aEzM didW ¤¨§©§¨¨©¨¤¨¨¨

c"nl Wcw dlrnl `"d c"Ei oihiW ipW§¥¦¦¥§©§¨Ÿ¤¨¥

mW `vnY dfle .`aEMrl `l dHnl§©¨Ÿ§¦¨§¨¤¦§¨¨
eizi`x ip` iqFi 'xA xfril` 'x xn`W¤¨©¡¦¤¤§¥£¦§¦¦
dhiWA 'dl Wcw eilr aEzM inFxA§¦¨¨¨Ÿ¤©§¦¨
ENt`e aMrn xaCd oi`W ixd 'Fbe zg ©̀©§£¥¤¥©¨¨§©¥©£¦
dWwi `l dfaE ,aMrn Fpi` `Ow `Pzl§©¨©¨¥§©¥¨¤Ÿ¦§¤
zFkldn 'h wxR m"Anx wqR LipirA§¥¤§©©§¨¤¤¥¦§

:mW oIri WCwOd ziA ilMfl dxez §¥¥©¦§¨§ª©¨



סז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i iyily meil inei xeriy
אֹומר  הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין ְְְְִִִֵֶַַָָָעׂשּוי
ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ"והיה
מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכמין

ּכל  ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּופתיל  הּפתיל, על וציץ הּציץ, על ּפתיל ְְְְְִִִִִִַַַַַָהּמקראֹות:

מלמעלה  הּמצנפת .על ְְְִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
הּקדׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ לרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר
ׁשהקריב  הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
עון  ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא,

הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא .הּמקריבים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצחֹו
ׁשּלא  מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו
ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,:ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çì.'ä éðôì íäì ïBöøìzrcl Kixv §¨¨¤¦§¥¨¦¨©©
mdAW EN` zFaY 'a EciBi oipr dn̈¦§¨©¦¥¥¤¨¤
oEkIW ilE`e ,'d iptl oFvxl didi¦¤§¨¦§¥§©¤§©¥

FxnF`AWcwFxnF`M l`xUi lrdinxi) §§Ÿ¤©¦§¨¥§§¦§§¨

('azaze ,l`xUi Wcw'dliM dvxi Ÿ¤¦§¨¥§¥©©¦§¤¦
'dl md Wcw mi`xwPd l`xUi zEllM§¨¦§¨¥©¦§¨¦Ÿ¤¥©
didi dfle micArWn miwEaC miwEWg£¦§¦§ª§¨¦§¨¤¦§¤

'd iptl oFvxll`xUiA oFvx Fl WIW §¨¦§¥¤¥¨§¦§¨¥
cFq `Ede ,azMd zErvn`A('e y"dy) §¤§¨©§¨§

:il icFC dSxzi dfaE icFcl ip`hl dxez £¦§¦¨¤¦§©¤¦¦
(î.úøàôúìe ãBáëìoM xn`W mrh §¨§¦§¨¤©©¤¨©¥

migafA Exn`X dn fnxl 'a mrR©©¦§Ÿ©¤¨§¦§¨¦
(:g"i)F` oiWhWhn Eid mpFWl dfe§¤§¨¨§ª§¨¦

`ipze .dlEqR FzcFar care oirxwn§Ÿ¨¦§¨©£¨§¨§©§¨
Exn`e .miWcg EidIW cA mW cFr¨©¤¦§£¨¦§¨§
`l miwgW oi` miWcg [my] q"XA©©£¨¦¦§¨¦Ÿ
`N` 'Eke mixWM miwgWn `ipYde§©©§¨§ª¨¦§¥¦§¤¨

FxnF` `Ede ,'Eke devnlcFaklcbpM §¦§¨§§§§¨§¤¤

,`aEMrl dfe mirExwzx`tzlEcbpM §¦§¤§¦¨§¦§¨¤§¤¤
aEzMd Kxvd dfle ,devnl dfe miWcg£¨¦§¤§¦§¨§¨¤ª§©©¨
xnFl Fl did df zlEfe mdipW xnFl©§¥¤§©¤¨¨©
FxnF`n xzFi `EdW zx`tzl§¦§¨¤¤¥¥§

:cFakl`n dxez §¨
(àî.'Bâå zçLîe 'Bâå íúà zLaìäå§¦§©§¨Ÿ¨§¨©§¨§

cFrA mWiAlIW xg` WExR¥©©¤©§¦¥§
dfaE mcw `le mgWni mdilr micbAd©§¨¦£¥¤¦§§¥§ŸŸ¤¨¤
FxnF` `Ede ,mcil dPdMd dYriBd¦¦©¨©§ª¨§¨¨§§



devzסח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ֲִָָ

מצנפת  ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּבאהרן:
הּכתּובים  ּומכנסים וציץ, ּבכּלם ואבנט .למּטה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

Bz‡ ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם zÁLÓe.הּכתּובים ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»
Ì˙‡∑ ּבניו ואת אהרן הּמׁשחה ,את lÓe‡˙.ּבׁשמן …»ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»

Ì„ÈŒ˙‡∑ ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ∆»»ְְִִִֶַָָ

והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות לדבר ְְְְְִִֵָָָָָָָֻנכנס
נֹותן  ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּובלׁשֹון
גוואנט"ו  ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו ְִִֵֶֶַַָָהּׁשּליט

לאֹותּה(האנדשו"ה) וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו ,ְְְֲִִַַַָָָָ
ווירסטי"ר  ידים מסירה מּלּוי .והּוא ְְִִִַָָ

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

ñ :åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò̈−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑ אהרן על האּלה, הּבגדים ּכל ¿»««¬…ְֲִֵֶַַַָָָֹ

לֹו ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.הראּויין Ì‡·a.האמּורים ְִָ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ וכן הא ∑e˙ÓÂ.לּמׁשּכן להיכל, ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ָ

ּבגדים  מחּסר ׁשהמׁשּמׁש ÌÏBÚŒ˙wÁ.ּבמיתה למדּת, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻÀ«»
BÏ∑ מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום ְֱִֵֶֶַַָָָָָֻּכל

ּבֹו לעּכב .ּולדֹורֹות, ְְֵַ

ß xc` a"i iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ הן ּגזרֹות ּוׁשּתי 'קח', אחד ּכמֹו ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת :.„Á‡ ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר ,עגל לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,mci z` z`NnEFxnF`A oEki iM ilE`e ¦¥¨¤¨¨§©¦§©¥§§
mci z`zErvn`A iM xnFl dfA ¤¨¨¨¤©¦§¤§¨

cqgd zpigaA mirRWp md dUrOd©©£¤¥¦§¨¦¦§¦©©¤¤
:oade dlFcBd cIl zqgizOd©¦§©¤¤©¨©§¨§¨¥

.zLc÷åzFpAxTd dUrnA WExR §¦©§¨¥§©£¥©¨§¨
dUrY xW` dfe FxnF`M§§§¤£¤©£¤
xiMfdW mrhe .mzF` WCwl mdl̈¤§©¥¨§©©¤¦§¦
cr mzF` WCwi `NW xnFl o`M xaCd©¨¨¨©¤Ÿ§©¥¨©
dgiWOde dWiaNd zFUrl miCwIW¤©§¦©£©§¦¨§©§¦¨

:oadean dxez §¨¥
(áî.ãá éñðëî íäì äNòådWw ©£¥¨¤¦§§¥¨¨¤

Wie ,miqpkOd zevn xg` dOl̈¨¦¥¦§©©¦§¨©¦§¥
z` mz` YWAlde xn`W cvl xnFl©§©¤¨©§¦§©§¨Ÿ¨¤
Fpi`W xnFl miqpkOd xg` dfl oxd ©̀£Ÿ¨¤¦¥©¦§¨©¦©¤¥
oi`e .'Fbe YWAlde zevn eilr xfFg¥¨¨¦§©§¦§©§¨§§¥
mzWial didYW xnFl oEkIW xnFl©¤§©¥©¤¦§¤§¦¨¨

d xn` ixdW dpFxg`AmFwnA aEzM ¨©£¨¤£¥¨©©¨§¨
xg`('c f"h `xwIe)lr Eidi ca iqpknE ©¥©¦§¨¦§§¥©¦§©

`nFiA EWxce FxUA(:b"k)didi `NW §¨§¨§§¨¤Ÿ¦§¤
mrHl i`Ce `N` miqpkOl mcFw xaC̈¨¥©¦§¨©¦¤¨©©©©©
Fazkl oEMzPW d`xp cFr .EpazMW¤¨©§¦§¤¤¦§©¥§¨§
lr Eide zevn Fl KinqdlE dpFxg`Ä©£¨§©§¦¦§©§¨©
m`e ,EznE oer E`Ui `le 'Fbe oxd ©̀£Ÿ§§Ÿ¦§¨Ÿ¥§¦
xnF`e micbAd x`W mr FllFM did̈¨§¦§¨©§¨¦§¥
xnFl `xaQd `FaY 'Fbe oxd` lr Eide§¨©©£Ÿ§¨©§¨¨©
x`W lr `l` dxdf`d d`A `l iM¦Ÿ¨¨¨©§¨¨¤¨©§¨
`N` mi`A mpi` miqpkOd la` micbA§¨¦£¨©¦§¨©¦¥¨¨¦¤¨
Kxv mdA oi`e dexr dlBY `NW icM§¥¤Ÿ¦¨¤¤§¨§¥¨¤Ÿ¤
Knqe sFQal mxn` dfl ,dcFar zWcw§ª©£¨¨¤£¨¨§©§¨©
aMrn iM xnFl Wprde dxdf`d mdl̈¤¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¦§©¥
x`WM dpEdMd zXcwl `Ed¦§ª©©§¨¦§¨

:micbAbn dxez §¨¦

(à.'Bâå äNòz øLà øácä äæådpEMd §¤©¨¨£¤©£¤§©©¨¨
dUrOd zripn eil` mcTW zFidl¦§¤¨©¥¨§¦©©©£¤

dlrnl iYWxRW FnM('k f"k)eilr oi`W §¤¥©§¦§©§¨¤¥¨¨
xn` dfl ,miUFrl xEACd zevn `N ¤̀¨¦§©©¦¨¦¨¤¨©

xaCd dfeWie llWOd llMdn `vi df §¤©¨¨¤¨¨¥©§¨©ª§¨§¥
,mini 'f eizFpAxw aixwdl FzFUrl Fl©£§©§¦¨§§¨¨¦

FxnF`edfeEPWiAlIW dEve mcTW cvl §§§¤§©¤¨©§¦¨¤©§¦¤
xn` xnbe eipalE oxd`ldfeoM mB §©£Ÿ§¨¨§¨©Ÿ¤§¤©¥

,dUrY`N` dUrY xW` xn` `l m`e ©£¤§¦Ÿ¨©£¤©£¤¤¨
dEvi iM xnFl mFwn Wi 'Fbe xR gwl§©©§¥¨©¦§©¤
xn` dfl ,zFUrl eipal F` oxd`l§©£Ÿ§¨¨©£¨¤¨©

dUrY xW`zFidle .dUFrd `Ed iM £¤©£¤¦¨¤§¦§
aixwdl xWkd `NW xnFl mFwn WIW¤¥¨©¤Ÿª§©§©§¦
ini zFpAxw mdW drW oAxw `N ¤̀¨¨§©¨¨¤¥¨§§§¥
oAxw la` eipaE oxd` lW mi`ENOd©¦¦¤©£Ÿ¨¨£¨¨§¨
micinYd mdW zFxFcl rEaw `EdW¤¨©§¤¥©§¦¦



סט devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iriax meil inei xeriy

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' ְְְִִִִֵֶֶַַָאּלּו

'חּלת  ּבענין למּטה הּקרּויה ׁשם לחם היא על ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

עׂשר  עׂשר ּבאים עו)חּלֹותהּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑,קמח ּבהן ּכׁשהן ּובֹוללןיֹוצק עה)ׁשמן .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑,יונית ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן אחר ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה .(שם)ׁשהיא ְֲִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek jxk zegiy ihewl)

יונית ּכ"ף ּכמין ב)מֹוׁשחן כט, לֹומר (רש"י לֹו היה לכאֹורה ְְְְִִִַָָָָָָ
מארי מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבקּצּור
ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומפרׁש

ּו'כהּנה'ּכ"ף  'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻ
"ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילֹות

ּדוקאּכ"ף  ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְִַָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר .הקמתֹוּביֹום אל ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת .הּגּוף ּכל זֹו ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּכמֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפרׁשּתי

הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו .הּוא ְְְִִֶֶַַַ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oiA cg` Uake xwAA cg` UaM lW¤¤¤¤¨©Ÿ¤§¤¤¤¨¥
xn`e xfg dfl ,`l miAxrdxW` dfe ¨©§©¦Ÿ¨¤¨©§¨©§¤£¤

dUrY'FbemFil mipW dpW ipA miUaM ©£¤§§¨¦§¥¨¨§©¦§
,cinYoiai `NWedUrnA xYd iM ¨¦§¤Ÿ¨¦¦ª©§©£¥

xn` dfl ,cinY zFpAxTddfexnFl ©¨§¨¨¦¨¤¨©§¤©
mixEn`d mini 'f `N` aixwdl Fl oi ¥̀§©§¦¤¨¨¦¨£¦

FxnF`e ,oiprAxaCdo`nl x`AzY ¨¦§¨§§©¨¨¦§¨¥§¨
`nFiA xn`C(:'c)aEzMd lM mi`ENn §¨©§¨¦¦¨©¨

xn` dfl ,aMrn odAxaCd dfelM ¨¤§©¥¨¤¨©§¤©¨¨¨
o`nlE ,aEMrl o`M xEn`d xaCd©¨¨¨¨¨§¦§¨
oi` zFxFcA aMrn oi`W xaC xn`C§¨©¨¨¤¥§©¥§¥

FxnF` mi`ENOA aMrnxaCdxnFl §©¥©¦¦§©¨¨©

:aMrn xaC lM `le§Ÿ¨¨¨§©¥
.'Bâå øt ç÷ìdpEzp zEWx iM ilE` §©©§©¦§§¨

F` eipaE oxd` lXn F` `iadl§¨¦¦¤©£Ÿ¨¨
:xaCA daMr oi`e dWn lXna dxez ¦¤¤§¥©¨¨©¨¨

(æ.zçLîe BLàø ìò z÷öéåWExR §¨©§¨©Ÿ¨©§¨¥
Kixve FW`x lr dwivi Kixv̈¦§¦¨©Ÿ§¨¦



devzע zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה נֹותן אף ּומחּברן . עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על ׁשמן »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.ּבאצּבעֹו ְְֶָ

(ç):úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ לכהּנת זה, ידים ÂÈaŒ„ÈÂ.האּלה הּדברים עלֿידי ∑lÓe‡˙.עֹולם מּלּוי Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
:øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ׁשּלפני ּבחצר .הּפתח הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג ּבּקרנֹות (זבחים .מּמׁשלמעלה ««¿…ְְְַַַָָָ
Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי.ÁaÊn‰ „BÒÈŒÏ‡∑ פרק) ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«

דמדות) סביב,ג' סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת ְְִִִִִֵַָָָּכמין
הארץ  מן אּמה ׁשעלה .לאחר ְִֶֶַַַָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ ׁשעל הּקרּום הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְֶַַ

טיל"א  ׁשּקֹורין ‰i˙¯˙.הּכרס, ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא ִֵֶַָ¿≈«…∆∆ְְַָ
אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן אף ְְִֶַָ««»≈ִֵַַָ

עּמּה כהנים)יּטל .(תורת ִִָֹ

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM eipal ok FnkE Fnvr iptA dgiWn§¦¨¦§¥©§§¥§¨¨¦
aizkC cgi mzF` deWd aEzMdlirl) ©¨¦§¨¨©©¦§¦§¥

(`"n g"kzWxtA ok FnkE ,mz` YgWnE¨©§¨Ÿ¨§¥§¨¨©
icEwR(e"h 'n oOwl)mz` YgWnE aizM §¥§©¨§¦¨©§¨Ÿ¨

`Ed oke ,mdia` z` YgWn xW`M©£¤¨©§¨¤£¦¤§¥
mipdM zxFzA Wxtn:(ev 't)g dxez §Ÿ¨§©Ÿ£¦©

(è.åéða ãéå ïøäà ãé úàlîeWExR ¦¥¨©©£Ÿ§©¨¨¥
xn`W FnM eipaE oxd` gWnIW¤¦§©©£Ÿ¨¨§¤¨©
mci z` z`NnE mz` YgWnE dlrnl§©§¨¨©§¨Ÿ¨¦¥¨¤¨¨
DfnxE dgiWOd xiMfd `l o`ke§¨Ÿ¦§¦©§¦¨§¨¨

:mci z` z`NnE FxnF`Ai dxez §§¦¥¨¤¨¨

(é.'Bâå Cîñåoxd`W Eknqe xn` `le §¨©§§Ÿ¨©§¨§¤©£Ÿ
Eknqi KM xg`e Fnvr iptA Knqi¦§Ÿ¦§¥©§§©©¨¦§§
i"tA `YtqFY iciA `A aEW .eipÄ¨¨§¨¦¤§¨§
gaf E`iadW 'd mpFWl dfe zFgpnC¦§¨§¤§¨¤¥¦¤©
cg`M oNM `l eilr oiknFq oNM cg ¤̀¨ª¨§¦¨¨Ÿª¨§¤¨
,o`M cr wNYqnE KnFq cg` lM `N ¤̀¨¨¤¨¥¦§©¥©¨
dUrn zFkldn b"tA m"Anx FwqtE§¨©§¨§¥¦§©£¥

aEzMd xn` df itkE ,zFpAxTdKnqe ©¨§¨§¦¤¨©©¨§¨©
`N` .cgi `le cg` cg` EknqIW xnFl©¤¦§§¤¨¤¨§Ÿ©©¤¨
`le minrR 'a xn` dOl zrcl KixSW¤¨¦¨©©¨¨¨©§¨¦§Ÿ
dUrOA aEzMW FnM cg`A wiRqd¦§¦§¤¨§¤¨©©£¤

ev zWxtA.(g"i 'g `xwIe)cg`n iM ilE`e §¨¨©©©¦§¨§©¦¥¤¨
`hgd iElY FAW cvl iM xnF` iziid̈¦¦¥¦§©¤¨©¥§
lbrd dUr `Ed iM oAxTd `A eilrW¤¨¨¨©¨§¨¦¨¨¨¥¤
lr fnxl miCwdl FhxR dfl eipA `le§Ÿ¨¨¨¤¥§§©§¦¦§Ÿ©
dfl ,gaf lkl EPOn oicnl oi`e xaCd©¨¨§¥§¥¦¦¤§¨¤©¨¤

minrR 'a xn`e ltMKnqe,cigi oFWl ¨©§¨©§¨¦§¨©§¨¦
ev zWxtA dOl oFkp mrh Wi dYrnE¥©¨¥©©¨¨¨§¨¨©©
cigi oFWl xn` `l dUrOd zrcFdA§¨©©©£¤Ÿ¨©§¨¦
Ep`W cEONl wiRqi iM ,cg`A `N ¤̀¨§¤¨¦©§¦©¦¤¨
`N` devOa lRkd `l iM ,Fl oikixv§¦¦¦Ÿª§©©¦§¨¤¨

:oade zErHd xiqdl`i dxez §¨¦©¨§¨¥



עי devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iying meil inei xeriy

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑מצינּו זֹולא אּלא נׂשרפת, חיצֹונה .חּטאת ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב ּכנגד ,ּבכלי (זבחים וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טעּון  קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּקרן
זבחים  ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּתנה
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן
ּבארץ  עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמזּבח

ׁשאין ∑È·Ò·.וזֹורק  קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב'
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני הּדם נראית נמצא, .ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
'סביב' קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבארּבע .נתּון ְְְִִַַָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑ נתחיו הּנתחים ,עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑ רּוח רצֹוני לפני,נחת ונעׂשה ׁשעל אׁש,לׁשֹון ∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.האׁש ֵָ

ß xc` b"i iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìò ícä©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

.האמצעי ּובּפרק  ְִֶֶֶַָָ

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿



devzעב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iying meil inei xeriy

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨̧£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðá̈−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑אֹו הּדּקים, חלב מט)הּקיבהזה .(חולין «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ
‰ÈÏ‡‰Â∑'ּב'וּיקרא ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

ט) ׁשהּכליֹות (ג מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר:
אליה  ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹועצֹות.
אין  ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרבה

אליה  ‰ÔÈÓi.טעּונים ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא ְְִַָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
הּימין  ּבלבד עם ּבׁשֹוק זֹו אּלא ‡ÏÈ.האמ ּורים, Èk ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈

‡e‰ ÌÈ‡lÓ∑ ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון .ׁשלמים ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ
ׁשלֹום  ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב ְְִִִִִִֶֶַַַָָָמּגיד
מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָלּמזּבח,
מׁשה  וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹהחזה
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין  ּכּמפרׁש .ּבעלים ְְְִִַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆
כהנים)הרבּוכהמּמין  עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ְִִָָ¿»ƒְִִִָ

לחם  ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

לחמי  ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבא
ּומּזה  וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּתֹודה

ּבלבד  חזה אּלא למנה, למׁשה היה .לא ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ׁשניהם ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,
ּובניו  אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת

ּכהן  ּומׁשה סב)∑Ùez‰.ּבעלים, ּומביא מֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִִֵ

מעּכבת  ּו'תנּופה' ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמי
מעלה  'ּתרּומה', רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ְְְְֲֶֶֶַַָָָֻֻּומבּטלת
טללים  ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹוריד

.רעים  ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו כד)אהרן כט, ּבפרׁשת (רש"י ואּלּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹ
יד)ׁשמֹות ּכהן (ד, יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ּכתב ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּלוי " לֹומר:ואּתה ויׁש ימי א.". לאחר מּמּנּו ּפסקה הּכהּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
אין ב.הּמּלּואים. אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

לפי־זה  ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ׁשּנעׂשה לֹומר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמסּתּבר
נּתנה  מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנמצא,
נלקחה  ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ימי למׁש ּכהּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו

ִֶמּמּנּו.

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



עג devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iying meil inei xeriy
i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה ׁשהעליתעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ

‰M‡∑ נּתן מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»
'B‚Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, והנפתם קּדׁשם ¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לא  אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָֹּכחזה

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: .להקטרה, ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³

:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ׁשּבא .אחריו ּבגדּלה למי ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ
‰ÁLÓÏ∑ׁשּיׁש ּבהם, ׁשהיא להתּגּדל "מׁשיחה" ¿»¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמֹו ׂשררה, יח)לׁשֹון למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" : ְְְְְְְִַָָָָ

קה) ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Œ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe ְְִִִַָ¿«≈»∆
Ì„È∑ הּוא הּבגדים ּגדֹולה מתלּבׁשעלֿידי .ּבכהּנה »»ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ אׁשר ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ֲֶ
מּבניו  להיֹות ּתחּתיו יקּום ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ

ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג אֹותֹו(יומא ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈
ולפנים  לפני ליּכנס הּמּוכן וזהּוּביֹום ּכהן הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

אּלא  ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈaÓ.ּבֹו ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
את  ממּלא ּתחּתיומקֹומֹו,ּבן ּכהןּֿגדֹול (תורת ימּנּוהּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ÂÈaÓ.כהנים) ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן  «…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
עֹובד  ּפֹועל, לׁשֹון 'ּתביר'"ּכהן" נּגּון ,לפיכ מּמׁש. ְְְִִִֵֵֵַָָֹ

לפניו  נמׁש. ְְִָָָ

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æë.'Bâå øLàîe ïøäàì øLàîmipYPd wFWe dfg lMn lk`i `NW xOFl oEkIW ilE`e ,xnFl Kxvd dnl zrcl Kixv ¥£¤§©£Ÿ¥£¤§¨¦¨©©¨¨ª§©©§©¤§©¥©¤ŸŸ©¦¨¨¤§©¦¨¦
:EN` zlEf eipalE oxd`lgk dxez §©£Ÿ§¨¨©¥



devzעד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iying meil inei xeriy

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑ מֹועד,ּבחצר הּללּואהל היּוׁשהּׁשלמים .קדׁשיֿקדׁשים ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן ּכל קרּוי .החצר ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, .אהרן ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
‡Ì‰a ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈

Ì„ÈŒ˙‡∑ הּללּוולחם ּבאיל.Ì˙‡ Lc˜Ï∑ ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְֵֶַ
לכהּנה  ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו .הּמּלּואים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑ אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשי ƒ…∆≈ְְְִִֵַַָָָָָָָ
האֹוכל  קדׁשים,לזר לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הם" ד"קדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
ּבענין,וכפל  האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו .לא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

‰Î˙‡∑אֹות lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּזה  הּללּו,ּבענין יֹום ּובּקרּבנֹות .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ
"ׁשבעת  ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמזּבח
ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים
ּכגֹון  הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
הצר לכ ׁשמענּו, לא - הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר

הּמזּבח  ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמקרא
הּמׁשּכן  ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהצר

ּדמים "∑hÁÂ‡˙.והּמזּבח  מּתנת לׁשֹון ּותדּכי", ְְִֵַַ¿ƒ≈»ְְְִֵַַַָ
חּטּוי  קרּוי ּבאצּבע, ‡˙B.הּנתּונים zÁLÓe∑ ּבׁשמן ְְְִִֶַַָ»«¿»…ְֶֶ

הּמׁשיחֹות  וכל ּכ"ף הּמׁשחה, .יונית ּכמין ְְְְְִִִִַַָָָָ

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âì.øtk øLà íúà eìëàåWExR §¨§Ÿ¨£¤ª©¥
mdW cvl `le eilrA mdW cvl§©¤¥§¨¨§Ÿ§©¤¥

FxnF` `Ede ,mipdMmdA xRM xW`iM Ÿ£¦§§£¤ª©¨¤¦

lirtY milrAl minlW zlik £̀¦©§¨¦©§¨¦©§¦
mbd mixEq` dWnl ENt`e ,dxRMd©©¨¨©£¦§¤£¦£©

:oxd`l xEq`W dfgd lkF`Wcl dxez ¤¥¤¨¤¤¨§©£Ÿ

(ãì.àeä Lã÷ ékdfle WExR ¦Ÿ¤¥§¨¤
:sxXidl dxez ¦¨¥



עה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iying meil inei xeriy

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

ñ :Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑ ּכל" קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְִַָָֻ

ׁשעלה  ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנֹוגע
מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעליו,
ּבין  אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ְְֵֵֶֶָָָָָָֹראּוי
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּקדׁש,

אׁשר  "וזה ּתלמּודֿלֹומר: ּבהן? וכּיֹוצא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוהּטרפה
אחריו הּסמּו צו)ּתעׂשה" פרשת כהנים עֹולה (תורת מה , ֲֲֶַַַָָָָ

מּׁשּבא  ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָראּויה,
וׁשּנׁשחט  והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעזרה,

לזמּנֹו חּוץ למקֹומֹוּבמחׁשבת ּבהן וחּוץ וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
נז) .(זבחים

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬

:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ®̈§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤

:çBìñì äaøé-ék eðéýìàçàì ék ¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

éëøc íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®

:ýåýé íàðèïk õøàî íéîL eäáâ-ék §ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´

:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäábéíéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«

àéçéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©

:åézçìL øLàáéäpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék £¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈
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øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìåCøc ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®¤¤

ïéàå Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNä¨¨¨©£¤©¥§¥

ïë àì ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî¦§¨¦£¨©§¦Ÿ¥

àéä:ýåýé íàðè÷ø ïàk ïéàå ¦§ª−§Ÿ̈«§¥¨©
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ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
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éúçèáä íi÷úz éàcåaL:áééäBæå ¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦

äçèáääeàöú äçîNá-ékïî ©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦

úeìbäïeìáez íBìLáeeàáez ©¨§¨−«¨®§

,íëöøàìeçöôé úBòábäå íéøää §©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³
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óë-eàçîé äãOäíäétëa eké ©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤
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:íénòä-ìëìç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð §¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
ìíLäøeábúBàìãò:úøké àì íìBòàúeìbä éðáì øîàøîà äk §¥½§¨§¬©−̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ¨©´
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øLàBìlçî úaL øîL £¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
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:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À
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:íënò¦¨¤«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èì.'Bâå ãçàä Nákä úàxn`z` ¤©¤¤¨¤¨§¨©¤
UaMd`EdW wRYqY `NW icM ©¤¤§¥¤Ÿ¦§©¥¤

dfl ,KEnqA mixEn`d miUaM 'a zlEf©§¨¦¨£¦§¨¨¤
xn`UaMd z`,mixMfOdn cg` WExR ¨©¤©¤¤¥¤¨¥©ª§¨¦

FxnF`ecg`d`NW mbdW xnFl oEMzp §§¨¤¨¦§©¥©¤£©¤Ÿ
`vnPA cg` UaM `N` mdl did̈¨¨¤¤¨¤¤¤¨©¦§¨
oiA lW ipW UaM oi`e xwAA EdEaixwi©§¦©Ÿ¤§¥¤¤¥¦¤¥

FxnF` dPde ,aMrn miAxrdcg`d ¨©§©¦§©¥§¦¥§¨¤¨

,ipW Fl oi`e cg` WIW mbd WExR¥£©¤¥¤¨§¥¥¦
'al oFW`x aMrOW KEPgA ENt`e©£¦§¦¤§©¥¦§

zlkYd wxtA mxnF`M"n c"t zFgpn),(c §§¨§¤¤©§¥¤§¨

:oFW`xl aMrn 'a oi`n dxez ¥§©¥¨¦



devzעח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iyiy meil inei xeriy

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑ ּביצים מ"ג האיפה, עׂשירית ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה וחמׁש ÔÓLa∑ נאמר לחֹובה לא ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, אּלא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית",
למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומׁשמע
לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמּודֿלֹומר
הּטחּון  ׁשאף "ּכתית", צרי ׁשאין מנחֹות למעט ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבהן ּכׁשר פו)ּבריחים ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ ׁשלׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

סּכה:לספלים,∑CÒÂ.לֹוגין  ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ׁשל ספלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מקּלח  והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל החטם ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא

יֹורד לּׁשיתין  הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  הּמזּבח .מן ְִִֵֶַַָָ

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ הּמנחה ואחרּֿכעל ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק .ולא »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל אקּבעּנּו מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מׁשה  עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח

ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּׁשהּוקם
כה)ׁשּנאמר ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

אּלא  הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּועד
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד .על ְְִִֵֶַַַָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑ ּבדּבּור עּמם ּכמל,אתועד ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום ∑Lc˜Â.הּקֹובע ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדרׁש∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבֹו. ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכּבדים  ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻאּגדה:

הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מׁשה ׁשאמר י)וזהּו לאמר (ויקרא ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן אּקדׁש", .ּבקרֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

יׂשראל  לבני ׁשּמה ְְְְִִִֵֵַָָָֹֽונעדּתי
עם  לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אתּועד

ׁשם" רׁש"י)עבדיו ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְֲִֵַָָָ

הּמקֹום  היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשם
ּגם  ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעּמם

הּקּב"ה? אל יׂשראל ְְִֵֵֶַָָָּבני
עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָויׁש

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âîLc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§Ÿ©§¦¨¨¦§¥¦§¨¥§¦§©
.'Bâådn aEzMd zpEM zrcl Kixv §¨¦¨©©©¨©©¨©

FxnF`A EpcOll `Aipal dOW iYcrpe ¨§©§¥§§§Ÿ©§¦¨¨¦§¥
,l`xUidnl mrh zzl `A iM d`xie ¦§¨¥§¥¨¤¦¨¨¥©©§©

eixaC xnbA xnF`XicakA WCwpe ¤¥¦§©§¨¨§¦§¨¦§Ÿ¦

l"f Exn`e(:e"hw migaf)xn`p o`MW §¨§§¨¦¤¨¤¡©
xnFl miCwd dfl ,WcT` iaxwA dWnl§¤¦§Ÿ©¤¨¥¨¤¦§¦©

l`xUi ipal dOW iYcrpecvl WExR §Ÿ©§¦¨¨¦§¥¦§¨¥¥§©
l`xUi ipal izpikW oOfn ip`W¤£¦§©¥§¦¨¦¦§¥¦§¨¥
hErnE xcB zvixRn mdl ipWWFg§©¦¨¤¦§¦©¨¥¦

iaFxwA FWCwl Kixv dfl mdn cFaM̈¥¤¨¤¨¦§©§¦§©
`NW Fl fnxe ,iWCwOn E`xiIW icM§¥¤¦§¦¦§¨¦§¨©¤Ÿ
l`xUi cvl `N` xaC zFUr Kxvdª§©£¨¨¤¨§©¦§¨¥
mEI`l Kixv Fpi` FCvl la £̀¨§¦¥¨¦§¦

:dfcn dxez ¤



עט devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ycew zayl inei xeriy
הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכת ּוב ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנקרא
הּמקֹום  היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלתפּלת
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקבּוע

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל לאבן־עזרא ּולדּבּור הקצר פירוש (וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ
הפסוק) .על

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî):íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

(åî)éúàöBä øLà íäéýìà ýåýé éðà ék eòãéå§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬

ô :íäéýìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß xc` e"h ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ עליו סּמים להעלֹות עׁשן .קיטֹור ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zkl rpvdA 'd zcFar£©§©§¥©¤¤

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף ,(ל, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
עׂשּיתֹו. סדר ְֲִֵֵֶָָּומפרט

המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, (רמב"ן, ְְְְִִַָ
ולא  ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻמּדּוע

הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ּתרּומה ְְְְִִֵַַַַָָָָּבפרׁשת
לֹומ  ׁשאר ויׁש עבֹודֹות ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּכהן  ּכׁשעבד הּכלים ּדבׁשאר הּזהב. מזּבח לעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּכלים
מה־ּׁשאין־ּכן  מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעבֹודתֹו
לאדם  אסּור הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבעבֹודת
להקטרת  ּבנֹוגע ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן עם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּכנס
ּבאהל  יהיה לא אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּקטרת

וגֹו'" יז)מֹועד טז, .(אחרי ְֵ
ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק מּזֹו(יומא יתירה איתא ְְִִִִֵַָָ

יהיּו לא אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁש"אפילּו
ּבׁשעת  מֹועד ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו מֹועד", ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבאהל

הּקטרת. ְְֶַַַָֹהקטרת
מזּבח  עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻולכן
מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּזהב
את  עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית הכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּדהעבֹודה
העֹובד  הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

ְַָָוהּקּב"ה.
ּכׁשּנעׂשית  אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוזה
רק  היא ׁשהעבֹודה חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלפני
ּבצנעה  ּכׁשּנעׂשית אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּפרסּום אֹו ּכבֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשביל

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ְְְְֵֵֶַַַּובּסתר

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åî.íäéäìà 'ä éðàltMW mrh £¦¡Ÿ¥¤©©¤¨©
oEMzPW ilE` ,'a mrR oM xnFl©¥©©©¤¦§©¥
FzpikW oi`W onfA ENt` zFAxl§©£¦¦§©¤¥§¦¨
F` .Epgp` Fle Epidl` 'd `Ed EpkFzA§¥¡Ÿ¥§£©§
mzxMdaE mzriciA KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¦¦¨¨§©¨¨¨
dfA 'Fbe Ercie dNgzA FxnF`M xaCd©¨¨§§¦§¦¨§¨§§¨¤

xnFl mdilr inW zFxTl miiE`x Eidi¦§§¦¦¨§¦£¥¤©
lr Ewxti df zlEf la` mdidl` 'd¡Ÿ¥¤£¨©¤¦§§Ÿ

:n"a mixg` midl`l Eidie` dxez §¦§¥Ÿ¦£¥¦
(à.'Bâå çafî úéNòåxCQW mrh §¨¦¨¦§¥©§©©¤¦¥

lMn xg`n mipR lW df ilM§¦¤¤¨¦§ª¨¦¨
zWxtA iYWxR xaM ,FzcFare oMWOd©¦§¨©£¨§¨¥©§¦§¨¨©

wEqRA dnExY('h d"k lirl),EUrY oke §¨©¨§¥§¥©£
FxnF`edUrYdUrW dUrn hrnl §§©£¤§©¥©£¤¤¨¨

FNM didW miHW ivr did `NW dnlW§ŸŸ¤Ÿ¨¨£¥¦¦¤¨¨ª
:adf̈¨

dEvY zWxR zlqg£¨©¨¨©§©¤



devzפ zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ycew zayl inei xeriy

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
:åéúðø÷ epnî Búî÷«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑ היא זוּיֹות,ּכאן לפי לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

צּדיו" ׁשני "על ׁשּבׁשני ׁשּנאמר: זוּיֹותיו ׁשּתי על , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈz·Ï.האּלה מעׂשה ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ

ÌÈc·Ï∑ ּתהיה ּבית .לבד הּטּבעת לכל ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä):áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑ לדרֹום אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: הּכּפרת",ׁשּמא "לפני ּתלמּודֿלֹומר: ? ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְִִִֶַַָָ
ּבכל  מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּדׁשן

ּובקר  "נרֹות"∑‰p¯˙.ּבקר ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֶֹֹ«≈…ְְֵֵַַָ

העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָהאמּורֹות
הדלקה  לׁשֹון .ׁשהּוא ְְֶַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות יֹום ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם הערּבים ּבכל ּבין מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס ,. ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑ …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»
מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»

‰ÁÓe∑ עֹולה ועֹוף,ּומנחה ולא ּבהמה ׁשל עֹולה . ƒ¿»ְְְְִֵֶָָָָֹ
לחם  ׁשל היא .ּומנחה ְִִֶֶֶָ

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ



פי devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr fh jxk y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּומנחה ועלה . . עליו ט)לא־תעלּו (ל, ְְֲִַָָָָֹֹֽ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה שער ידּוע חכמה ראשית (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ועוד) ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. מּיׂשראל האהבה אחד ְִִֵֶֶָָָׁשּכל
ׁשּכל  ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָצרי

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודֹות
החסידּות ּבתֹורת שמות ּומבאר האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ואילך. א היא תמג, ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשעבֹודת
להעלֹותם  ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָההתעּסקּות
ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלקדּׁשתֹו

לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,
הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג (חלק ְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ

הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָ"ּבחד

ׁשּיכּות  לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ּבּה ְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהעבֹודה
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני ְְְִִִֵֶַַָָעם

ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוהּנה
ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

הּקטרת. ּבׁשביל רק ְְְִִֶַַֹוהּוא
ּדהּמזּבח  לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּומּזה
ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהּפנימי
עניני  התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָלּבֹו,
צריכה  הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָעֹולם־הזה.
ּכי  לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם רק ְְִִִִִִִִֵֶַַַלהיֹות

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָּפנימּיּות

(é)úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

ôôô :ýåýéì àeä íéLã÷̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑ ּביֹום ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְ

מֹות" ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא יז)הּכּפּורים, "ויצא (ויקרא : ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח hÁ‡˙.אל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ««

ÌÈ¯tk‰∑ המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם «ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַָ
מקּדׁש טמאת ˜„ÌÈL.וקדׁשיו על L„˜∑ הּמזּבח ְְְִַַָָָָֻ…∆»»ƒְִֵַַ

הּללּו לּדברים אחרת:מקּדׁש לעבֹודה ולא ּבלבד ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e jxk zegiy ihewl)

אחרת  לעבֹודה ולא ּבלבד, הּללּו לּדברים מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהּמזּבח
י) ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהקרבת

ועבֹודה  ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכגֹון
מזּבח על להעׂשֹות צריכה הּלב',החיצֹון זֹו ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

לּמּוד  ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָּבלי
עם  הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָהּתֹורה

ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו הּלב, ְְְְְֲִִִֵַַַַַ'ּפנימּיּות'

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

çñø ¯ âñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc migqt(ycew zay meil)

äðùî
:mixg` miycwa daxrzpe gqtl dyxtedy dnda oicçñtä©¤©

íéçáæa áøòúpLeidy oebk ,mixg` zepaxwa axrzpy gqt oaxw - ¤¦§¨¥¦§¨¦
,my` ly cg`e dler ly cg`e gqt ly cg` ,mi`lh dyly

mzaxwd jxcae mzlik` onfa miey mpi` el` zepaxweoeike ,
okle ,daxwdl miie`x mpi` mlek mdipia eaxrzpyãò eòøé ïlek¨¦§©

eáàzñiL,men mda letiy -ïäaL äôiä éîãa àéáéå ,eøënéåoaxw ¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤
ïäaL äôiä éîãáe ,äæ ïénîoaxw,äæ ïénîlk `iadl eilr ,xnelk ¦¦¤¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤

`ny ,mday dtid dey didy zernd mekqa el` zepaxwn cg`
,dtid did oaxw eze`Búéaî øúBnä [ãéñôéå]mincd xzene - §©§¦©¨¦¥

,dtid inca mzepwl ick ,miti mpi`y mipyd lr siqedl jixvy
`iai ,rlq dey mday dtid m` ,jk dyrie .elyn ezian ciqti
mewn lka' xn`ie cg` rlq mdn lehie ,ezian mirlq dyly
epnn `iaie ,'df rlq lr zllegn `id ixd ,z`vnp dlerdy
rlqd lr ,`edy mewn lka my`d z` df ote`a llgi oke .dler

mewn lka gqtd z` df ote`a llgi oke .my` epnn `iaie ,ipyd
zendaa men ltp m` ,gqt epnn `iaie ,iyilyd rlqd lr ,`edy
rlqa `iai ,gqtd xg` zendaa men ltp m`e .gqt mcew

.minly axwy gqtd xzen oick ,minly iyilyd
m` :df oipra ztqep dkldáøòúðgqtd oaxw,úBøBëáajxcy ¦§¨¥¦§

,dey dpi` mzlik`y `l` ,gqt oaxw zaxwdl dey mzaxwd
xyr dyng lila wx lk`pe ,eilr iepnd mc` lkl lk`p gqtdy
,cg` dlile mini ipyl mipdkl lk`p xeka eli`e ,zevg cr oqipa

íà ,øîBà ïBòîL éaølr epnpdf gqtíéðäk úøeáçda oi`y ©¦¦§¥¦£©Ÿ£¦
,`edy mewn lka gqt myl axwi gqtd ,mlek eaxwi ,mil`xyi
hgeyd xn`ie ,mdy mewn lka xeka myl eaxwi zexekade
ixd gqt oaxw `ed m` ,zendadn cg` lk zaxwd zrya wxefde
,xeka myl axw `ed ixd xeka `ed m`e ,gqt myl axw `ed

eeìëàécr gqt lila ,eaxrzpy zendad lk z` mipdkd zxeag Ÿ¥
.zevg
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המשך פיאור למס' בסחים ליום חמישי עמ' פ



פה

יום ראשון - ט' אדר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב אדר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שני - י' אדר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג אדר
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א אדר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד אדר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו אדר
פרק כ

מפרק עז עד סוף פרק עח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תצוה 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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אדר  ט' ראשון יום
פרק לב  ,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr:úåëéøàá

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

la` ,wegix zilkz d"awdn

,ziwl` ytp ixd ea yi

lrnn dwl` wlg `idy

ytpdy xg`ne ,ynn

sebd zelba z`vnp ziwl`d

zepngxe ,zindad ytpde

,lczyi - dilr dlecb

le`bl wqtd ila ,jk meyn

ef zelbn ziwl`d ytpd z`

,zewl`a dyxeyl dxifgdle

zeevnde dxezd meiw iciÎlr

d`ian ef dxfge daiy -

zgny :dlecb ytpÎzgnyl

.iaydne zelbdn d`ivid

zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde zegpd eavna x`yp sebdy zexnle

iciÎlr xtez ef dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd eipira dxwi

.sebdn zraepd zeavrdíéøkæpä íéøácä íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦©¦§¨¦
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòìiciÎlr ,erpkzyda - §¥¦§¦§¤§¦§¨§¥¨

sebd dnk cr ,ytpd oeayg,cexiúçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©
dcáì Lôpäeyxeyl xfege zelbdn `vei `edy dnn - ©¤¤§©¨

,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,iwl`däøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨
"EBîk Eòøì záäàå" úåöî íei÷ éãéì àáì äl÷å1ìëì §©¨¨Ÿ¦¥¦¦§©§¨©§¨§¥£¨§¨

.ïè÷ ãòå ìBãbîì ìàøNiî Lôðzeevna lecbn lgd - ¤¤¦¦§¨¥§¦¨§©¨¨
z` ,miaeh miyrnae zeevna ohwa dlke ,miaeh miyrnae

.envr z` ade` `edy enk aed`l eilr mlekøçàî ék¦¥©©
,Bìöà áòúîe ñàîð BôebLeteb cvny llk mewn oi`y ixd - ¤¦§¨§Ÿ¨¤§

ad`iy llk mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i
eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z`ytpdy`id ely

,oky ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnlçeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©
,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe ïLøLa ïúìòîe ïúlãb òãBé éî- ¦¥©§ª¨¨©£¨¨§¨§¨§¨¥Ÿ¦©¦

ytpn dlrnl `ide daeyg eytpy zrcl leki `ed ,`eti` ,cvik

?ixnbl jetd avnd `ny ?zlefdíbLa,mvra ik -ïlkL §¤©¤ª¨
,úBîéàúî.zg` dbixcna ,zeey zenypd lk -epiax w"k ©§¦

xirn- r"ta `"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :
j` ,zeni`zn zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd
zelcap od jk mr cgi
dnyp lke dipydn zg`
mvr ik) envrl xac `id
ody mixne` ep`y xacd
dipyl zg` zeni`zn
`le ozelcazd lr dxen
itk ixd - (ozecg`zd lr
xne`e jiynn owfd epaxy

- eppiprl qgiaãçà áàå§¨¤¨
,äðlëìyxeye cg` a` - §ª¨¨

ipa zeytp lkl cg`
l`xyi2.miiqn epiax w"k

dplek" :dxen`d ezxrd-
df ixd :xnelk ."micg`zn
- "dplekl" `ed "cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n xzei

.zg` zecg`ìk eàø÷ð ïëìåLnî "íéçà" ìàøNé3ãvî , §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨¦©
;ãçà 'äa íLôð LøLjk ,cg` a` yi mig` daxdly enk - Ÿ¤©§¨©¤¨

cvik xaqen jka .cg` yxeye cg` a` zenypd lkl yi
,?envr z` enk zlefd z` aed`l ,dxe`kl ,xacd ixyt`
,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd `id envr zad`
cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` `l` zizenvr dppi`
leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`n xzei wfg
itl ,`l` ?envr z` ade` `edy enk zlefd z` aed`l
md ik ,mig` md l`xyi ipa lk dnypd zpigany ,xen`d
mb ixd dnypd zpigan ,oky .xacd oaen ,cg` yxeyn mi`a
dcn dze`a ,zizenvre zirah dad` `id zlefl dad`d
xen`d lk ,mxa .zizenvre zirah `id mig` oia dad`dy

,cala dnypd zpigan wx `ed÷ø,z`f -,íé÷lçî íéôebäL ©¤©¦§ª¨¦
úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§

,íäéðéa úézîà äåçàå äáäàmda - ytpd ipipry xg`n - ©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤
,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah `id zlefl dad`d
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íéøîà éèå÷éì
äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò

åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל - ˘ËÈÏ"‡:3.לכולנה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא
ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים ÓÓ˘מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים "כי המלים על לךֿלך, בפרשת פנים").‡ÌÈÁמתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים וגו':



פז xc` 'i ipy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י' שני יום
פרק לב  ,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîù 'îâá ù"îå,82 'nr cr:[úáùã

micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr `l`
dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydn cg` miwelge

,zizin`àlà,dad` -.dcáì øáãa äéeìzä,f`y - ¤¨©§¨§¨¨§©¨
mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl m`zda dad`d zlaben

dlha - lha ,dad`d z`
in eli`e .dad`d `linn
eipira xwir `id ytpdy
,ixd el yi ,lth - sebde
dad` ,ytpd zpigan
dze`a ,zlefl zizenvr
dad`d ly dcn
oiay zirahde zizenvrd
epax xiaqi ,oldl .mig`

cer oipr" owfdxzeilecb
d`ian dgnydy ,l"pda
- efk devn meiw icil
"dlek dxezd lk `idy

)epiax w"k oeylezgnye ,eilr qe`n didi etebyk :xnelk .(
efk devn meiwl eze` `iai df ,cala ytpd cvn didz

dxezd z` z`handdlekl`xyi zad` zevn ,ok` ,`ide -
xaeci oldle ,dnvrlyk ef devn zece` xaec o`k cr `l` -
dxezd lk" `idy itk - l`xyi zad` - ef devn zece`

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek4ceqi `id l`xyi zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeyelklmiyxec ,zeevnd

zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd
yi l`xyi zad` cvik ,oiadl xyt` okl .mewnl mc` oiay
efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da
didi dllbay jkl ,envr z` enk zlefd zad`l yi zekiiy
,miiwi ,ef dad` llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf
itl ,`l` ?zexg` zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl
,ie`xk "jenk jrxl zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd
lth sebd z`e xwir dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd
oiay zeevnl mb ceqi ok` `ed df xac mvry ,xacd oaei -
ytpd z` zelrdl `ed dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl mc`

.oldl xiaqi owfd epaxy itke ,sebd lrnøîàL eäæå4ìlä §¤¤¨©¦¥
,dlk äøBzä ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fäzad`e"y - ©¨¥©¦¦§¨¤¨©¨ª¨

lk meiwl d`iand `ide ,dlek dxezd ceqi `id "jenk jrxl
,dxezd ly zeevnd."'eë àeä àLeøt Cãéàåx`yd lk - §¦¨¥¨

.ef devnl yexit mieedn
ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨
déaâäì àeä äøBzä©¨§©§¦©
ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©
ãò äìòî äìòî óebä©©§¨©§¨©
ìëc àLøLå àøwò¦¨¨§¨§¨§¨

;ïéîìòxwir cr - ¨§¦
,zenlerd lk yxeye
dhnln d`lrd edfy

;dlrnléLîäì íâåC §©§©§¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
Bîk ,'ìàøNé úñðë'a¦§¤¤¦§¨¥§

ïn÷ì øàaúiL5eðéäc , ¤¦§¨¥§©¨§©§
:drnyn "l`xyi zqpk" -éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLð øB÷îa¦§¦§¨¦§¨¥§¤¡¥

,à÷åc ãçàa ãçà(seqÎoi` xe`ny zecg`) "cg`" didiy - ¤¨§¤¨©§¨
`wec ,xnelk ,`wec "cg`" `idy itk "l`xyi zqpk" mr

,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyykãeøt LiLk àìå§Ÿ§¤¥¥
,úBîLpa íBìLå-ñç,zenypa dlilg cexit xxeyyk ,f`y - ©§¨©§¨

,ik - dhnle l`xyi zqpka jynp seqÎoi` xe` oi`-àLã÷c§ª§¨
éøa,íéât øúàa àéøL àì àeä-C,"dxey" d"awd oi` - §¦¨©§¨©£©¨¦

zecg` ea oi`y mewn ,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk
;d`lníéøîBàL Bîëe6øBàa ãçàk eðlk eðéáà eðëøa" : §¤§¦¨§¥¨¦ª¨§¤¨§

éðt,"Eepyiyk - ?"jipt xe`a epkxa" zeidl leki izni` - ¨¤
,cg`k micge`n eplek epgp`yk ,"cg`k eplek"Bîëe§

:úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpLixd ,xen`l m`zda - ¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
lr zqqean `idy xg`n ,"jenk jrxl zad`e" zevn
dtwz `id jkitl - l`xyi zenyp lk ly ozecg`e ozexywzd

qgia zaiignelkldnyp yi icedi lkl ixd ik ,l`xyin cg`
mpyiy zxne`d `xnbdn jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza

:oldl "`ipz"d xne` jke - oze` `epyl devny micedi

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

aed`l oi`y cala ef `l
devn :jtidl `l` ,eze`
dn itle ;eze` `epyl
ixd ,lirl epcnly
jrxl zad`e" zevny

`id "jenklkl:`id ,ef dl`yl daeyzd - ?l`xyin cg`
eðéädf ixd ,eze`pyl devny `xnba xn`py dn -Bøáça ©§©£¥

,úBöîe äøBúa- §¨¦§
"exag" `ed zlefdy
`ed mb edenky df oaena
`l` ,zeevne dxez xney
`ed miieqn "hxt"ay
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìò ï÷æä ììä ù"æå .äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéá
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù
íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
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א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה ב.7.בתפילת טז, ערכין ב; קיג, פסחים ראה
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- dxiar xaere lykpepiax w"kexiaqn8`linae" :dxrda
`ed `hegdyk `wec :xnelk ,"oecf dler cenlz zbby elit`
ik ,e`hg llba eze` `epyl devn ,zeevne dxez xney ,"exag"
lykp `edy ,dfk `hg mb el aygp ,(zeevne) dxez oa ezeida

"cenlz zbby" zngn ea
ef dxiar ."oecf"k -
- efk dxnega zaygp

exagazeevne dxeza
'oecf dler'e" - ,cala
`wec `"k witqn epi`
gked zevn ea miiw xake

) "jzinr z` gikezoeyl
epiax w"kmb :xnelk ,(

e`hgy zexnl ,"exiag"a
- "oecf dler" bbeya
witqn df oi` ,oecfl aygp
on `l` ,eze` `epyl ick
i`pz o`k didiy gxkdd

:sqepBa íi÷ øáëe§¨¦¥
úà çéëBz çëBä" úåöî¦§©¥©¦©¤

"Eúéîò9l"f epinkge - £¦¤
mixne`10:"jzinr" lr

EzàL íò,jil` deey - ¦¤¦§
úBöîáe äøBúa,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle - §¨§¦§

,Bàèçî áL àì ïë-ét-ìò-óàå) "yexita oecf f"de" -oeyl §©©¦¥Ÿ¨¥¤§
epiax w"k,(.'íéãøç øôñ'a áeúkL Bîkdevn eze` - §¤¨§¥¤£¥¦
.eze`pylBøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -w"k oeyl £¨¦¤¥£¥

epiaxik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf `linae" :
ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y in
mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne` eilr
oi` - oecfa dxiar xaer `ed m` mb jkl m`zdae ,"zebbyk
lirl d`x) dbbyk aygp e`hgy oeikn ,eze` `epyl daiq jka
,zeevnae dxeza exiag epi` `edy dn lr sqepe ,('l wxt seq

mb `ed,Bìöà áø÷î Bðéàå-dfi`aoi`y jk ,didiy oipr §¥§Ÿ¨¤§
,epnn cnli `edy dpkqï÷fä ìlä øîà äæ ìò äpä11éåä" : ¦¥©¤¨©¦¥©¨¥¡¥

,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî,mely scexe - ¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§
,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

e` "mc` ipa" x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`
,"zeixa" x`eza `l` "miyp`"úøBzî íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦¦©

àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå 'ä"zeixa" - ©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§©§¨
mb - mze` `xa d"awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn ,mzq

,dl`kéøöïëLîì C,mze` "jeynl" -úBúBáò éìáça ¨¦§¨§¨§©§¥£
éàä élëå ,äáäà,df lk iciÎlr -äøBúì ïáø÷ì ìëeé éìeàå ©£¨§ª¥©§©©§¨§¨§¨

àì ïäå ;'ä úãBáòå- ©£©§¥Ÿ
mb :xnelk ,`l m` mbe
`l mde ,gilvi `l m`
dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearleãéñôä àìŸ¦§¦
úáäà úåöî øëN§©¦§©©£©

.íéòøxacd mvra - ¥¦
mze` ade` `edy
mze` axwl lczyde
xak - 'd zcearle dxezl
.mirx zad` zevn miiw
åéìà íéáø÷îä íâå§©©§Ÿ¨¦¥¨

íçéëBäåmzbdpd lr - §¦¨
,drxdeáL àìå§Ÿ¨

òîíäéúBðBxen`ky - ¥£¥¤
íúàðNì äåönLoi` - ¤¦§¨¦§Ÿ¨

mdiably ,oiicr xne` df
zevn zniiw oi` aey
,"jenk jrxl zad`e"

,`l`.ïk-íb íáäàì äåöîipy eidiy ixyt` cvik ,mxa - ¦§¨§©£¨©¥
jk mr cgie ,mze` `epyl ,cgi mixacdaed`lxiaqn - ,mze`

zeaiq izyn zeraep dad`de d`pydy xg`ny oldl "`ipz"d
:zecxtpxzqend aehdn - dad`de ,mday rxdn - d`pyd

- dipyl zg` zexzeq od oi` - mday:úîà ïä ïäézLe- §¥¤¥¡¤
:zizin` - d`pyde ,zizin` `id dad`däàðN,mdl - ¦§¨

,íäaL òøä ãvî,`ehgl mze` `iand -äáäàå,mdl - ¦©¨©¤¨¤§©£¨
áBhä úðéça ãvîepyi - h"ie g"i wxta - lirl xen`ky - ¦©§¦©©

`edy `l` ,xenb ryxa mb,íäaL æeðbäxzqene fepb - ©¨¤¨¤
,mdaíLôð äiçîä íëBúaL úe÷ìà õBöéð àeäL¤¦¡Ÿ¤§¨©§©¤©§¨

.úé÷ìàämileki ,zecxtp zeaiq izyn ze`a ody xg`ne - ¨¡Ÿ¦
icil elv` `eal ,dad`e d`py ,dl` micbepn zeybx ipy

.mc` eze` l` iehia,íâå,eilr -Baìa íéîçø øøBòì §©§¥©£¦§¦
,äéìò,mday ziwl`d ytpd lr -úeìb úðéçáa àéä ék ¨¤¨¦¦¦§¦©¨

,íéòLøa äéìò øáBbä àøçà-àøèqî òøä CBúa§¨©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨¨§¨¦
,äáäàä úøøBòîe äàðOä úìháî úeðîçøäåjk lre - §¨©£¨§©¤¤©¦§¨§¤¤¨©£¨
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íéøîà éèå÷éì
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå
øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà

áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä'åëå íåìù
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå íéòéø úáäà úåöî øëù
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
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שדוקא 8. ומצות". בתורה בחבירו "היינו הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
סברא  אין האם אותו? לשנוא אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר

מכך? ההיפך לומר ˘ËÈÏ"‡:מסויימת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר דוקא,Â¯È·ÁÏקשה
חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא

בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ÔÈÚולכן ‰ÊÈ‡·(2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'
מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - ‰˘ÈÂ‡מספיק ˙ÂÎ˙לשמור מתקלה!ÂÓˆÚכ"א

שנאתו) (ע"י מזיק ה"ז - חסידות משום·È‡„Âע"פ - חבירו באםÙÒ˜את רק לבוא שיוכל מנזק עצמו כדבעי!Ï‡הצלת ביצרו ילחם
תתחבר אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, כאן".Ú˘¯Ïאלא קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא ויקרא 9.(ולאו

יז. א.10.יט, ל, יב.11.שבועות א, אבות



פט xc` `"i iyily mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"א שלישי יום
פרק לג  ,82 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò âì ÷øô,an 'nr cr:'ä íàð

:oldl xne` `edäãt øLà á÷òé"ì :áeúkM änî òãBpk©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨
úà"íäøáà12ezcny zrya ,`id dpeekd ,ipgex oaena - ¤©§¨¨

yie ,mlrda elv` `id ,dad`de cqgd zcn ,mdxa` ly
ixd ,dad`d z` ekeza zelbl ,dzelble dze` zectl jxev

dlbne dcety df `ed in
zcn - "awri" - ?dze`
xen`k ,mingxd
z` zlhan zepngxy
z` zxxerne d`pyd
lr ,dxe`kl .dad`d
- ?o`k xaecn d`py efi`
zlhan zepngxdy

oi`y ixd ,eze`pyl devny "rx"l d`pyd lr m` - ?dze`
ixd ik ,dze` lhaldevndpeekdy - iaxd yxtn ?eze`pyl

eze`l ,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan zepngxdy ,`id
d`py zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n :xnelk .llka mc`
zeidl zekixv odizye ,eay "aeh"l dad`e ,ekezay "rx"l
zeidl zekixv odizyy aeygl ile` xyt` ile` f` ,zeizin`
rxdy df `edy) llka mc`l qgide ybxde ,deey ote`a

rxd :"`ipz"a xne`y enk ,ea mi`vnp aehdemdayaehd e`
mday,xne` `ed okl .jkn mirtyen zeidl cer mileki (

zraepd ,mc` eze` lr zepngx ekeza xxeri `edy xg`ny
eilr rityz `id ,mc` eze` ly "rx"ae "aeh"a ezeppeazdn
ybx jezn eidi ,illk ote`a mc` eze`l ezeqgizde eybxy
eze`l daeh ziiyr ly dira xxerzzyke ,dad` ly qgie

mc`l miyer ixd daehe ,mc`elek,daehd z` el dyri - ,
qgide ybxd la` ,eay "rx"l wxe j` zlaben "d`py"d ik

.dad` jezn eidi - llka mc` eze`l:epiax w"k oeylae

xn`i l` ,zn` odipyy s`y - dfa cer siqeny d`xpk"
ely qgide ybxddyodipya exagl.'ek deye 'idi lewy -

zeppeazd i"r edfe) 'ek mingx xxerl jixvy oeeik ik`"aa
dad`d xxerne d`pyd lhan df if` (exagay x"ehda
(rxd) lirl 'wpd) exagl

mday(aehd) ,mday.
(x"eh) f"ef :b"itxeohtey

htey -zellka - (oze`.
lr rityi dfy oaene
wx opeaziyk mb eqgi
lr sqep .exagay rxa

irdybxddy - xw
.dad` f"d - ezellkl dpd - 'eke egikedyk elit` ,exagl
f`y ,a"eike (ezellkl - dyer edfy) el daeh ziiyrl rbepe
epax o`k xn` ,mipt lk lr ."l"we 'ek 'ize`veze dad` -
,eze` aed`l mb devn - eze`pyl devny in s`y ,owfd
- "?miz`py d`py zilkz" xn` jlnd cec ixd :dxe`kl
äàðN úéìëz" :íBìMä-åéìò Cìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤¨¨©¨©§¦¦§¨

"'Bâå íéúàðN13,,mdil` dad` ly ybx mey ila -àlà §¥¦§¤¨
éäìàa ÷ìç íäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥¨¤¥¤¥Ÿ¥

,ìàøNé.d`py zilkz mze` `pey `edy cec xn` mdilr - ¦§¨¥
"aeh"d zngn mze` aed`l devnd zniiw `l mdiabl ,oky

,"l`xyi iwl`a wlg mdl oi`"y xg`n ,mdayàúéàãk- ¦§¦¨
,mi`ven ep`y enk:[úaLc æè ÷øt Léø àøîbamdilr - ©§¨¨¥¤¤§©¨

dl` itlk eli`e .miz`py d`py zilkz - jlnd cec xn`
mdilr xnel jiiy `l - miqexwit`e mipin mpi`yzilkz"

mb ixd - eze` `epyl devny in mb ik ,"miz`py d`py
.eay "aeh"d zpigan eze` aed`l devn

.âì ÷øticediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil `a

zeevn miiwiy iciÎlry oeayg ezeyra ,zizin` dgny ekeza cin

,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei miaeh miyrne

zindad eytp z` diabi mbe

xeaic daygn :diyeale

ynzyiyk ,dyecwl ,dyrne

dyrnde exeaic ,ezaygna

ixac xacle aeygl ,ely

.dyrna zeevn miiwle dxez

úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©
èøôáe ,úézîàä Lôpä©¤¤¨£¦¦¦§¨

éøvL íéðnæî íézòa BLôða äàBøLkdøéàäìe dëkæì C §¤¤§©§§¦¦§ª¨¦¤¨¦§©§¨§¨¦¨

Búðéáe BìëNa øiöéå BzáLçî ÷éîòé éæà ,ááì úçîNa- §¦§©¥¨£©©£¦©£©§¦©¥§¦§¦¨
elkya lawzz - oldl ea xaeciy oipra - dpaddy ,xnelk

- eiptl gpend xeiva opeazn `ed eli`k ,zexidaaBãeçé ïéðò¦§©¦
,ézîàä Cøaúé,wx epi` ,"'d zecg`" ly izin`d dpipr - ¦§¨¥¨£¦¦

,cigi dwl` `ed d"awdy
`l` ,mlerd z` `xay
,cigid "yi"d `edy
zizin`d ze`ivnd
`l - ecrla ik ,dcigid
itke ,xac mey miiw

:oldl xaqeiyéààeä C- ¥
,d"awdïéîìò ìk àlîî§©¥¨¨§¦

,zenlerd lk z` `lnn -,íéðBzçúå íéðBéìò:xnelk - ¤§¦§©§¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå

:[úáùã æ"è ô"ø àøîâá

ãåò âì ÷øô'éúéîàä ùôðä úçîù äéäú úàæ
íéúòá åùôðá äàåøùë èøôáå
éæà ááì úçîùá äøéàäìå äëëæì êéøöù íéðîåæî
'úé åãåçé ïéðò åúðéáå åìëùá øééöéå åúáùçî ÷éîòé
íéðåúçúå íéðåéìò ïéîìò ìë àìîî àåä êéà éúéîàä
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כב.12. כט, כב.13.ישעי' קלט, תהלים
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enk ,eze` dignd ziwl` zinipt zeig zniiw xac lkay
zeig .sebd z` d`lnne dignd dnypdefzn`zene zlaben

eneiwa x`yiy ,ziwl`d zeigd z` `xapd ly eleaiw gekl
oiay zeiga lcad miiw df oipra ;ze`ivna lhazi `le

oial mipeilrd zenlerd
:mipezgzd zenlerd
zeigd mipeilrd zenlera
xy`n xzei dielb
,mipezgzd zenlera
õøàä ìk àìî elôàå©£¦§Ÿ¨¨¨¤
,Cøaúé BãBák àeä Bælä©¥§¦§¨¥
zxg` dxevl dpeekd -

"zeig" ly1"zeig" -
zenlerd z` dignd
'oinlr lk aaeq' zpigaa
zpiga `ed - "ceak")
`edy ote`a ,(aaeqe siwn
;zenlerd lk z` siwn
znvnevn dpi` ,ef "zeig"
m`zda zlabene
`id `l` ,mi`xapl
- `xapa drityn
daxda zilrp dzeida
,ef zeig iable ,mi`xapdn

zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad mey oi`
- "eceak `ln" - inybd mlera mby cr ,mipezgzdàlëå§ª¨

,Lnî áéLç àìk dén÷,melk `lk aeyg - eiabl lkde - ©¥§¨¨¦©¨
äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa àeä Bcáì àeäå§§©¨¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨

,úéLàøa éîé úLL íã÷ Bcáìxac mey miiw did `l ,f` - §©Ÿ¤¥¤§¥§¥¦
miiw - mi`xapde zenlerd e`xapy ixg` mb jk ,d"awd caln

epi` eli`k eiabl lkd - oky ,cala `ed,miiwäfä íB÷na íâå§©©¨©¤
,íàáö ìëå õøàäå íéîMä ,äfä íìBò Ba àøápL`av - ¤¦§¨¨©¤©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨

,ux`d `ave minyd,äfä íB÷nä àlîî Bcáì àeä äéä- ¨¨§©§©¥©¨©¤
,e`xap mdy iptläzò íâådl` lky ixg` -,e`xapàeä ïk §©©¨¥

íéìèa íéàøápä ìkL éðtî ,ììk éepL íeL éìa Bcáì§©§¦¦§¨¦§¥¤¨©¦§¨¦§¥¦
,Lnî úeàéöna Bìöàlha lkd d"awd iably xg`ne - ¤§¦§¦©¨

ick .e`xapy iptl eidy enk eiabl mdy ixd ,ynn ze`ivna
- d"awd iabl ze`ivna milha mi`xapd lk cvik oiadl

:ytpdn lyna xacd z` owfd epax xiaqnúBiúBà ìehák§¦¦
Lôpä úeäî àeä ,ïLøLå ïøB÷îa äáLçnäå øeacä©¦§©©£¨¨¦§¨§¨§¨¨©¤¤

,'eë úòãå äðéa äîëç :äéúBðéça øNò ïäL ,dúeîöòå- §©§¨¤¥¤¤§¦¤¨¨§¨¦¨¨©©
zeize` yxeye xewn ody 'eke zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd
lky ly mipipr xacne ayeg mc` ,ixdy) daygnde xeaicd
zedn :mi`xwp ,zecnde lkyd zegek ,mde (zecn ly mipipr e`

,daygnde xeaicd iyeall qgia ,ytpd zenvreíäa ïéàL- ¤¥¨¤

,zecnae lkyaúBLaìúnL íã÷ ,ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦Ÿ¤¤¦§©§
,úeëéøàa àëå ë ÷øôa øàaúpL Bîk] äáLçnä Leáìa¦§©©£¨¨§¤¦§¨¥§¤¤§©£¦

.[íL ïiòxak mc`yk ,daygna ligzn zeize`d oipry - ©¥¨
miiw o`ky ,ald ze`z z` e` lkyd z` rval ji` ayeg
cg` mc`y ,lcadd
zeize`a xacne ayeg
- ipy mc`e ,dl`
,eli`e .zexg` zeize`a
wnrzn `edy drya
e` ,envr "lky"a
de`zd ybx ea ybxenyk
,xnel oi` - miieqn xacl
dee`zne oian cg`dy
- ipyde ,dl` zeize`a
f` ,oky .zexg` zeize`a
oiicr zeybxen `l
lkyd ielib `l` ,zeize`
.dnvr dcnd ielibe envr
zeize`y myk ,ixd
oi` ,daygnd e` xeaicd
ielib iabl jxr mey odl

ize`n dlrnly ytpd;ze
enlbzd ody iptle
e` xeaicd zeize`a
e` "lky"d - oyxeye oxewna zelelk oiicr odyk ,daygnd
`ly ,ixnbl ze`ivna opi` my ixd ,zelha od ,"zecn"d
e`xapy) mi`xapd lk ,jk - zeize` ly ze`ivn mey zybxen
mxewn iabl milha (dlrnly daygnde xeaicd zeize`n
megzn lyn `ed xen`d .`edÎjexa seqÎoi` xe` - myxeye

:inyb oiprn sqep lyn owfd epax `iai oldle .ytpdBîëe§
øçà íB÷îa ïk-íb øàaúpL2ìeha ïéðòî ,äæì éîLb ìLî ¤¦§¨¥©¥§¨©¥¨¨©§¦¨¤¥¦§©¦

,òé÷øaL LîMä øeck óeb àeä ,BøB÷îa LîMä øBàå åéæ¦§©¤¤¦§©©¤¤¤¨¨¦©
íL íbL,ynyd xeck seba -Båéæ éàcå èMtúîe øéàî ¤©¨¥¦¦§©¥©©¦

,BøBàå,ynyd ly -Búøàäå BúeèMtúäî úàN øúéáe §§¤¤§¥¥¦§©§§¤¨¨
,íìBòä ììçaeify lkk ,oky -`ed ,ynyl xzei aexw ynyd ©£©¨¨

,xzei xi`n i`ceíML àlà,ynyd xeck seba -àeäeifd - ¤¨¤¨
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äéî÷ àìåëå 'úé åãåáë àåä åæìä õøàä ìë àìî 'éôàå
íéðåúçúå íéðåéìòá àåä åãáì àåäå ùîî áéùç àìë
íâå úéùàøá éîé úùù íãå÷ åãáì äéäù åîë ùîî
ìëå õøàäå íéîùä äæä íìåò åá àøáðù äæä íå÷îá
ïë äúò íâå äæä íå÷îä àìîî åãáì àåä äéä íàáö
íéàøáðä ìëù éðôî ììë éåðéù íåù éìá åãáì àåä
øåáãä úåéúåà ìåèéáë ùîî úåàéöîá åìöà íéìèá
äúåîöòå ùôðä úåäî àåä ïùøùå ïøå÷îá äáùçîäå
íäá ïéàù 'åë úòãå äðéá äîëç äéúåðéçá øùò ïäù
äáùçîä ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá

ë 'ôá ù"îë]à"îá ë"â ù"îëå [ù"ò úåëéøàá à"ëå '
åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
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ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
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eli`ke ,ze`ivna milha

iniiw mpi`iabl ,llk m
,`edÎjexa seqÎoi` xe`
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ly zizin`d ezernyn
d"awdy ,"'d zecg`" oipr
,izin`d "yi"d `ed cala
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.ynn d"awdl aexw `ed "'d zecg`" oipr z` ahid yg mc`dy
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àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå

:'ä íàð éìà úùâì åáì

çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç
ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
åðúùåøé ìò çåîùì åðì ùé õ÷ ïéàì ïëî øúåéå
'éôà øùà éúéîàä 'ä ãåçé àåä åðéúåáà åðìéçðäù
íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
÷å÷áç àá ìàøùéì åðúéð úåöî â"éøú ì"æø ù"æå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ על מיוסד] שזה מפני - אמונה לכך קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל - אמונה אן עס רופט "ער
הוא˘·„·¯האמונה האמיתית השם דאחדות הענין שאפילו ועוד  גו' נעשו שמים ועוד Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ‰ה' ב), קמא, ב. ס, (עיין

וכו'". שהוא ל"ו.5.י"ל כא.6.פרק ל, א.7.ירמי' כד, מכות



`xcצב b"i iying mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"ג  חמישי אדר יום
,84 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...çîùé úàæ ãåò,bn 'nr cr:åæ äðåîàá

,úçà ìò ïãéîòäå ÷ewáç àa.dpen`d zevn `id - ¨£©§¤¡¦¨©©©
øîàpL8dðéà elàk ,øîBìk ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå" : ¤¤¡©§©¦¤¡¨¦§¤§©§¦¥¨

äðeîàä éãé-ìò ék ,dcáì äðeîàä àéä ,úçà äåöî ÷ø©¦§¨©©¦¨¡¨§©¨¦©§¥¨¡¨
dcáì"'d cegi" oipra -,lirl epcnly itk ,izin`dàáé §©¨¨Ÿ

â"éøzä ìk íei÷ì§¦¨©©§©
äéäiLk ,eðéäc .úBöî¦§§©§§¤¦§¤
çîNå NN Baì¦¨§¨¥©
'ä ãeçéa Búðeîàa¤¡¨§¦
,äçîOä úéìëúa§©§¦©¦§¨
åéìò äúéä àì elàk§¦Ÿ¨§¨¨¨
,dcáì Bæ äåöî ÷ø©¦§¨§©¨
úéìëz dcáì àéäå§¦§©¨©§¦
ìk úàéøáe Búàéøa§¦¨§¦©¨

úBîìBòä,lynl enk - ¨¨
zniiwy ,mc`d rci eli`
,cala zg` devn eiabl
ez`ixa zilkz `ide
,zenlerd lk z`ixae
dgny jezn did ixd
dze` miiwn xzeia dax

"'d cegi"a dpen`d zevna genyl eilr dcn dze`a - devn
,izin`dälòúz Bæ äaø äçîNa BLôð úeiçå çëa éøä£¥§Ÿ©§©©§§¦§¨©¨¦§©¤

â"éøzä ìk íei÷ íéòðBnä ìk ìò ,äìòî äìòîì BLôð©§§©§¨©§¨©¨©§¦¦¨©©§©

úéaî ,úBöî,zindad eytpe etebn zeraepd zerxtd - ¦§¦©¦
.õeçîelky :epiide ,eze` aaeqdn zeraepd zerxtd - ¦

`l ,mlerd ipiprne zindad eytpe etebn zeraepd zeripnd
z` yg `edy xg`n ,oky .zeevnd b"ixz miiwln eze` erpni
,"'d cegi" oipra dpen`d
icrlan xac mey oi`y
xac mey oi`y ixd ,'d
miiwl el rixtdl eciay
epevx ody zeevne dxez
- okle ,d"awd ly
lk ceqi `id "dpen`"d

.zeevndøîàL eäæå§¤¤¨©
"äéçé Búðeîàa"enk - ¤¡¨¦§¤

ezpen`a wicve" :aezky
,"'igi,à÷éc "äéçé"- ¦§¤©§¨

,`wec,íéúnä úiçúk¦§¦©©¥¦
äéçz Ck ,ìLî Cøc¤¤¨¨¨¦§¤
.Bæ äaø äçîNa BLôð©§§¦§¨©¨
äìeôk äçîN àéäå§¦¦§¨§¨
ãálî ék ,úìtëîe§ª¤¤¦¦§©

úìkNnä Lôpä úçîN,dpiany ytpd -'ä úáø÷a ¦§©©¤¤©©§¤¤§¦§©
Bnò Bzà Búøéãåzg` dxica "xc" ezeide ,'d zaxw z` - §¦¨¦¦

,jk lr sqep ixd ,ytpl dnevr dgny `id z`fy - enr ez`

çð ìãâå 'ä úçîNa íéìôëa çîNé úàæ ãBòåéðôì çeø ú Ÿ¦§©§¦§©¦§¦§©§Ÿ¤©©©§¨¨
,Bæ äðeîàa Cøaúé,mc`d ytpay --àøèñ àéôkúàc ¦§¨¥¤¡¨§¦§©§¨¦§¨

,àøBäðì àëBLç Ctäúàå Lnî àøçàÎ`xhq"dy dnn - ¨¢¨©¨§¦§©¥£¨¦§¨
,ynn zitkp "`xg`
,xe`l jtdp jyegde
úBtìwä CLç àeäL¤Ÿ¤©§¦
éøîçä äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¨§¦
ìò íéqëîe íéëéLçnä©©£¦¦§©¦©
úò ãò" Cøaúé BøBà¦§¨¥©¥

áeúkL Bîk ,"õ÷9õ÷" : ¥§¤¨¥
"CLçì íNonf ribiy - ¨©Ÿ¤

jyegl seq didi ea
zeqknd zetilwdxe` lr

.dyecwdõ÷" eðéäc]§©§¥
,"ïéîiädlbziyk - ©¨¦

,dlrnly "oini"d
øéáòiLz` ,d"awd - ¤©£¦

øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" ,õøàä ïî äàîhä çeø©©ª§¨¦¨¨¤§¦§¨§§¨¨¨¨
"åcçé10[ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,11.dtilwdyk didi df lk - ©§¨§¤¦§¨¥§©¨

,dyecwd lr dqkn oiicr dtilwdyk ,dzr eli`e ,lhazz
,"dtilw"d z` xaey ,"'d cegi" oipra ezpen`a ,mc`dyk ,ixd
Îzgp znixb meyn jka yi ,xe`l "dtilw"d jyeg z` jtede

.d"awdl ax gexèøôáe¦§¨
øéåàL ,õøàì õeça§¨¨¤¤£¦
àìîe àîè íénòä õøà¤¤¨©¦¨¥¨¥
,àøçà-àøèñå úBtì÷§¦§¦§¨¨¢¨
åéðôì äçîN ïéàå§¥¦§¨§¨¨

Cøaúé,enk -äøBàk ¦§¨¥§¨
äçîNåsexiva - §¦§¨
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øîåìë äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå
é"ò éë äãáì äðåîàä àéä úçà äåöî ÷ø äðéà åìàë
åðééäã úåöî â"éøúä ìë íåé÷ì àáé äãáì äðåîàä
úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù åáì äéäéùë
àéäå äãáì åæ äåöî ÷ø åéìò äúéä àì åìàë äçîùä
çëá éøä úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøá úéìëú äãáì
äìòîì åùôð äìòúú åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå
úéáî úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä ìë ìò äìòî
úééçúë à÷ééã äéçé äéçé åúðåîàá øîàù åäæå .õåçîå
åæ äáø äçîùá åùôð äéçú êë ìùî êøã íéúîä
úçîù ãáìî éë úìôåëîå äìåôë äçîù àéäå

.åîò åúà åúøéãå 'ä úáø÷á úìëùîä ùôðä

úàæ ãåò
'úé åéðôì çåø úçð ìãåâå 'ä úçîùá íééìôëá çîùé
àëåùç êôäúàå ùîî à"ñ àéôëúàã åæ äðåîàá
éøîåçä æä"òáù úåôéì÷ä êùç àåäù àøåäðì
õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå
àáä øåà ïåøúéá äçîùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàå
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
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ד.8. ב, יג.9.חבקוק כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק סוף



צג xc` c"i iyiy mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ד שישי יום
פרק לד  ,bn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãì ÷øô,86 'nr cr:åì 'ä

.oin`n mewn eze`a `vnpd icediy "'d zecg`"a dpen`dn
,d"awdl dzaxw lr ytpd zgny :dletk `id dgnydy ,ixd

.lekiak d"awdl dgnyde 'gex zgp'd znixb lr dgnydeeäæå§¤
áeúkL12,"åéNBòa ìàøNé çîNé" :"eiyera" -ìkL ,Leøt ¤¨¦§©¦§¨¥§¨¥¤¨

ìàøNé òøfî àeäL éî¦¤¦¤©¦§¨¥
úçîNa çîNì Bì Lé ¯¥¦§Ÿ©§¦§©

øLà ,'ä,d"awd -NN £¤¨
Búøéãa çîNå§¨¥©§¦¨

íäL ,íéðBzçza- ©©§¦¤¥
,mleray mi`xapd
úéîLb äiNò úðéça§¦©£¦¨©§¦

.Lnîdxic dnw mdae - ©¨
xn`p okle .d"awdl

"eiyeraxzeia dlecb `id dgnydy :xn`l ,diyr oeyl - "
mi`xapd jeza znwen ,lekiak d"awdl dxicdy dnn

.diyrd mlerayì "åéNBòa" áeúkL eäæå,íéaø ïBL-dl` §¤¤¨§¨§©¦
"eyera l`xyi gnyi" xnel jixv did dxe`kl) eze` miyery

(cigi oeyl -úBtì÷ àìnä éîLbä äfä íìBò àeäL¤¨©¤©©§¦©¨¥§¦
"íéaøä úeLø" àø÷pL ,àøçà-àøèñå,cigid zeyx `le - §¦§¨¨¢¨¤¦§¨§¨©¦

zeax ody ,zetilw ly zeyx `l` ,mler ly ecigiéøeè"å§¥
,"àãeøôccxtp xd `ed envrl cg` lky ,cexitd ixd - ¦¥¨

yi mdn cg` lke ,deab
'd `ed - eze` dyry in
oeyl "eiyer" xn`p okl)

,(miaxïëtäúàå§¦§©§¨
,àøBäðìmiktdp mde - ¦§¨

,xe`lúeLø" íéNòðå§©£¦§
,Cøaúé Bãeçéì "ãéçiä©¨¦§¦¦§¨¥

:Bæ äðeîàaiciÎlr - ¤¡¨
icedi ly ezpen`
ecigi"l "cigid zeyx" dyrp df lk - zizin`d "'d zecg`"a
dlrnl dgnydy ,miax oeyl "eiyera" xn`p okle ,"mler ly
xe`l miktdp micxtpd diyrd ipipr lky jkn cgeina `id

."'d zecg`" oipra dpen`d iciÎlr dyecwd

.ãì ÷øtlr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ezeppeazd iciÎlr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl mc`d

dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d"awdy ji` ,izin`d 'd cegi oipra

.llk zniiw dpi` eli`k ,eiabl ze`ivna

úàæ úòãeî ,äpäå- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciïä úBáàä"L¤¨¨¥

"äákønä ïä1,- ¥©¤§¨¨
byend fnex ,xen`k
lhay xacl ,"dakxn"
el oi`e ,edyinl ixnbl
`l` ,xg` oevx mey
lha `edy in ly epevx
"dakxn" enk ,eil`
oevxl ixnbl dpezpy

.da bdepdíäéîé ìkL¤¨§¥¤
e÷éñôä àì íìBòì§¨Ÿ¦§¦
úçà äòL elôà£¦¨¨©©
íúîLðå ízòc øM÷lî¦§©¥©§¨§¦§¨¨

.Cøaúé Bãeçéì ìéòì-økæpä ìehaa íéîìBòä ïBaøì- §¦¨¨¦©¦©¦§¨§¥§¦¦§¨¥
mzybxda ,d"awdl ze`ivna lehiaa cinz ecnr zea`d

;izin`d ecegii z` zicinzdíäéøçàå,dl` eid -ìk §©£¥¤¨
,BúâOäå BúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä- ©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨§©¨¨

zbixcn mexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd

,ezbyd lceble eznypàéä íBìMä-åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,äðlk ìò äìBòä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨

,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤
.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d"awdl ze`ivna
ly epexb zelhazdke
did jk ,exeaicl mc`d
dyn ly epexb lehia

,dpikyläæ ïéòîe- ¥¥¤
zelhazdn edyna

,mi`iapde zea`deëæ- ¨
,lkøä ãîòîa ìàøNé¦§¨¥§©£©©

,éðéñ,cnrn eze`a - ¦©
zelhazda mlek ecnr
oeinca ,d"awdl ze`ivna
zelhazdl edylk
zea`d ly ze`ivna

.mi`iapdeeìëé àlL ÷ø©¤Ÿ¨§
,ìañì,dfk ax lehia - ¦§Ÿ

ì"æø øîàîk3øeac ìk ìòL,zexaicd zxyr ly -äçøt §©£©©©¤©¨¦¨§¨
,'eë ïúîLð"lh"a zenypd z` mdl xifgd d"awdy `l` - ¦§¨¨

miznd ziigz ly4,àeäL,"oznyp dgxt" -ìeha ïéðò ¤¦§©¦
.ìéòì-økæpä úeàéöna.lirl xaqend -ïëì`ly iptn - ¦§¦©¦§¨§¥¨¥

"leaql" elkimdilr ritydy cr ,iteqÎoi`d xe`d ielib z`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
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ב.12. קמט, כג.1.תהלים פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, שבת
לו.4. בפרק להלן שיוסבר כפי



`xcצד e"h ycew zay mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ו קודש שבת יום
,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì 'ä áéçøé íàå,86 'nr cr:àã àøèñî

,seba x`yidl lkez `l dnypdy ,"ze`ivna lehia"dãiî¦¨
Báe ,ïkLî Bì úBNòì íäì øîà- ,okyna -éLã÷ ¨©¨¤©£¦§¨¨§¥

,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwäly miycwd iycway - ©¨¨¦§©§¨©§¦¨
,dpikyd dxyz ,okyndàeäL:`id dpikyd z`xyd -éelb ¤¦

,Cøaúé Bãeçély - ¦¦§¨¥
,d"awdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥

ïn÷ì5.dnay - §©¨
z`xyd d`hazd
ycwnae okyna dpikyd

`ln ixde -ux`d lk
cegi zelbzda - ?eceak
df oipr :xnelk ,mda 'd
cer oi`" d"awdy
my xi`d ,"ecaln
dxeva `le ,zelbzda
`ed xacdy itk zxzqen
zelbzdy ,ixd .mlera
ipal "izin`d 'd cegi"
iciÎlr dzid ,l`xyi
.ycwnde okynd
¯ Lc÷nä úéa áøçMîe¦¤¨©¥©¦§¨

a-LBãwäì ïéààeä-êeø ¥§©¨¨
ïBëîe ïkLî BîìBòa§¨¦§¨¨

ìBãeçé àeä ,BzáL §¦§¦
,Cøaúé`eai ea mewn - ¦§¨¥

zia oaxeg ixg` .jxazi 'd ly ecegi ,zelbzde iehia icil
,`vnpa dfk mewn oi` ,ycwndìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤

,äëìä,'d cegi dlbzn cala dxeza -àeäLdkldd - £¨¨¤
,`idúBëeøòä úBëìäa íéLaìîä Búîëçå Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¨§¨©§ª¨¦¨£¨¨£

.eðéðôìeznkge epevx miyaeln dxezd zeklday xg`ne - §¨¥
edf - d"awd lyepevx,oicd wqt didi jke jky d"awd ly

eznkgeeznkge epevxe - dkldd ly "lky"d `id d"awd ly
ly ielibd epyi dxezay ixd ;ez` cg` xac md ,d"awd ly

.'d cegiìeha ïéðòa BzáLçî íãàä ÷éîòiL øçà ,ïëìå§¨¥©©¤©£¦¨¨¨©£©§§¦§©¦
:Baì ìà áéLé úàæ ,Bzìëé éôk ìéòì-økæpäopeazi - ©¦§¨§¥§¦§¨§Ÿ¨¦¤¦

:mi`ad mixacaéúîLð LøLå éìëN ïè÷ úBéäî ék¦¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦
,ìéëäî,iznyp yxeye ilky zephw llba ,lbeqn ippi` - ¥¨¦

,Bzîàì úîàa Cøaúé Bãeçéì ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨§¦¦§¨¥¤¡¤©£¦
ììk Cøaúé Ba úâOîe àñéôz élc äáLçî úéìc øçàî¥©©§¥©£¨¨¦¦§¦¨©¤¤¦§¨¥§¨

ììëebiydle "qetzl" ,llke llk izaygne ilky geka oi` - §¨
,d"awd z`eäpî õîL àìå ,íìBòa äâOä íeL`le - ©¨¨¨¨§Ÿ¤¤¦§

,edynúBáàä úâOäî¥©¨©¨¨
,íéàéápäåiciÎlr - §©§¦¦

did ,zewl`a mzbyd
mi`iapde zea`d geka
"okyn"e "dakxn" zeidl
eli`e ;'d cegi zelbzdl
elit` ia oi`yk ,ip`
xyt` i` ,mzbydn uny
,izbyd iciÎlr ,ribdl il
"dakxn" ly ze`ivnl

;"okyn"eúàæì éà- ¦§Ÿ
,jky oeiknBì äNòà- ¤¡¤

,d"awdlïBëîe ïkLî¦§¨¨
ì,BzáLdxev dze`a - §¦§

,izlkia `idyàeä
äøBz ãeîìúa ÷ñòä- ¨¥¤§©§¨

ixd `id dxez ,xen`ky
ezayl oekne okyn"

,"jxaziéàðtä éôk§¦©§©
íézò úeòéá÷a ,élL- ¤¦¦§¦¦¦

,dxezd cenillíBia©
ãeîìz úBëìäa ãçàå ãçà ìëì äðzpä úãk ,äìéláe©©§¨§¨©¦§¨§¨¤¨§¤¨§¦§©§

,äøBzlr aiiegn ,eavne ezbyd itl cg` lky dnk cr - ¨
,dxez cenll dkldd itì"æø øîàîëe6ãçà ÷øt elôà" : §©£©©©£¦¤¤¤¨

."'eë úéøçLcenll ezexyt`a oi` m` ,ziaxr cg` wxte - ©£¦
zkynpy ely dxez cenlz zevn ef ixd - miwxt ipyn xzei
ezayl oekne okyn dfÎiciÎlr dyrp `ede ,cinz elv`

.jxaziB÷ìç ìò äàãBä ïzéå ,ìéâéå Baì çîNé äæáe¨¤¦§©¦§¨¦§¦¥¨¨©¤§
ïëéætLà úBéäì äëfL ìò ,ááì áeèáe äçîNa,gx`n - §¦§¨§¥¨©¤¨¨¦§ª§©¦¨

äøeábìitn "dpzip"y dxezd iciÎlr ,d"awdl -"dxeabd, ©§¨
,BlL éàðtäå úòä éôk ,íBé ìëa íéîòtcenll el yiy - ©£©¦§¨§¦¨¥§©§©¤

,dxezBãé úqîk,el dpzipy zexyt`d itk -áéçøä øLà §¦©¨£¤¦§¦
:Bì 'ä.dxez cenll onfd z` -

íàåenvrl ayeg `ed - §¦
:hilgneãBò Bì 'ä áéçøé©§¦

i`pt xzei el didie -
,dxez cenlløBäè" éæà£©§

éñBé íéãé"õîà ó7,,f` - ¨©¦¦Ÿ¤
xzei yicwi ,hilgn `ed
cenill epnfn xzeie

,dxezäáBè äáLçî"e©£¨¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá
äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä
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נג.5. ב.6.פרק צט, ט.7.מנחות יז, איוב



צה xc` e"h ycew zay mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."'eë,ezaygna hilgdy ,daeh daygn dze` -
,(elek meid lkl cr) xzeie xzei dxez cnli "aigxiykl"y

ok` eli`k zaygpdyrl"f epinkg xn`nk) jk8daygn" :
("dyrnl dtxvn d"awd daeh9,÷ñBòL Blk íBiä øàL íâå§©§¨©ª¤¥

ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨
ì,Cøaúé BzáLÎlr - §¦§¦§¨¥

,iciä÷ãvä úðéúða¦§¦©©§¨¨
,Bòéâéî ïziL- ¤¦¥¦§¦

,ezqpxtnàéäLzpizp - ¤¦
,dwcvdìL åéúBcnî¦¦¨¤

àeä-Ceøa-LBãwäoda - ©¨¨
,waczdl icedi jixv
,zeyrl jixv `ed oze`e

"'eëå íeçø àeä äî"10, ©©§
,megx dz` s` -Bîëe§

'íéðewz'a áeúkL11: ¤¨©¦¦
."àðéîé àòBøc ãñç"- ¤¤§¨§¦¨

"zipnid ci"d `id cqg
,lekiak d"awd ly
iciÎlry :xnelk
,cqgd zcna zebdpzdd
"oekn"e ilk mc`d dyrp
ecqgl ,"`pini `rexc"l

.d"awd lyBðéàL óàå§©¤¥
Lîç àlà ïúBðzpizpl iaxind xeriyd edf ,ezqpxtn - ¥¤¨Ÿ¤

zeryn iyingd wlgd wx dwcvl ycwen `linn - dwcv
zrax` x`ya leki `ed ,`eti` ,cvik .meid jyna ezcear
?"jxazi ezayl oekn" zeidl ,eikxvl yicwn `edy ,meid iwlg

:`id daeyzd -Lîçä éøä,dwcvl ozep `edy -Bnò äìòî £¥©Ÿ¤©£¤¦
ìk,x`y -ì ïBëî úBéäì ,'äì úBãé òaøàä,Cøaúé BzáL ¨¨©§©¨©¦§¨§¦§¦§¨¥

àî òãBpkì"æø øî12ìk ãâðk äìe÷L ä÷ãö úåönL ©©©£©©©¤¦§©§¨¨§¨§¤¤¨
éçä ìk äéä úBðaø÷áe ,úBðaøwä,miigd ilra lk -äìBò ©¨§¨§¨§¨¨¨¨©©¤

,úçà äîäa éãé-ìò 'äì,oaxwl e`iady -çîBvä ìëå- ©©§¥§¥¨©©§¨©¥©
,dler did.'eë "ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOò" éãé-ìò- ©§¥¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤

zpizp iciÎlr :dwcv ozna mb jk .dgpn oaxwl mi`ian eidy
.miwlgd x`y z` mb dlrn - dwcvl ezqpxtn cg` wlg
äî ìk 'äì äìBò älôzäå äøBzä úòLa éøä ,äæ ãálîe¦§©¤£¥¦§©©¨§©§¦¨¤©¨©
Bîk ,Bôeb úeàéøáì úBãiä òaøàî äðäðå äúLå ìëàM¤¨©§¨¨§¤¡¨¥©§©©¨¦§¦§

.ïn÷ì øàaúiLmze` yicwdy ,epnf x`y mby ixd - ¤¦§¨¥§©¨
eikxvl miwlgd zrax` z` gieexdl`edokynl miyrp -

lirl xen`a .ezlitze ezxez iciÎlr ,jxazi ezayl oeknle
iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn mc`y ixg`y xaqed
,ipgexd eavn oeayg
zeidl jixvy enk epi`y
ribdl mc`d lczyi -
dgnyl okn xg`l
mipey mihxte ;zizin`
lr dgnyd - :ef dgnya
ziwl`d eytp z`ivi
ytpde sebd zelbn
ezelrzde ,zindad
Îlr iwl`d xewnl eaeye
- :zeevne dxez ici
zaxw lr dgnyd
zrya miwl`d
'd cegi" oipra ezewnrzd
ezeecge - ;"izin`d
dgnyd on dlecbd
iciÎlr ,dlrnl zxxeyd
z` ripkde xay `edy
oldl ;"`xg` `xhq"d
mihxtd lky ,xaqei
oezp didi df mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya dl`d
s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae zexixna
- dipyd z` zg` zecbepd zerepz izy od dgnye zexixny
ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb ipyn zeraep ody xg`n ,ixd

.mc`d ly eytpa cgi leynl dl` micbepn gex ikld,äpäå§¦¥
ïäî ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úBçîN éðéî éèøt ìëa§¨§¨¥¦¥§¨©¤¤©¦§¨¦§¥¥¥¤

,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî,el eidiye -áì"å §¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨§¥
,Lnî äçîOä úòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLðonf eze`a - ¦§¨§©§¨¦§©©¦§¨©¨

ale zexixn mb el didzy leki ,dgnya iexy `edy ynn
.dnecke xaypãvî àeä ¯ 'eëå åéðéòa äæáð BúBéä ék øçàî¥©©¦¡¦§¤§¥¨§¦©

,úéîäaä Lôðå óebäzelty z` el mi`xnd zepeaygdn - ©§¤¤©§¥¦
,zindad eytpe etebLôð ãvî àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨¦©¤¤

da Laìîä úeäìà õBöéðå úéäìàä,ziwl`d ytpa - ¨¡Ÿ¦§¦¡Ÿ©§ª¨¨
.[àì ÷øôa] ìéòì økæpk ,dúBéçäìzexixnd oi` ,okle - §©£¨©¦§¨§¥§¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
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א.8. מ, שיחליט 9.קידושין שמוסיף במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
לשבתו, ומכון משכן היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם
זמן  יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו עלֿידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא
אחרים  עלֿידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי,
אמור  זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום, כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה
ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך
ומכון  משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי
ש"מחשבה  מפני זה הרי - הצדקה ענין  עלֿידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו.

" רק היא במעשה ÂÏÈ‡Îטובה" לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה".
הצדקה. ענין עלֿידי ב.10.בפועל קלג, א.11.שבת תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



`xcצו e"h ycew zay mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zexzeq dgnyde
,dipyl zg` zerixtne
zraep odn zg` lk ik

.zxg` daiqnéàäëe§©
øäfa àúéà àðåb13:- ©§¨¦¨©Ÿ©

:"xdef"a xn`p dfl dnecaàøèqî éàaìa àòé÷z äiëa"§¦¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨
:"àc àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àcdrewz dika - ¨§¤§¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨

iaxa xfrl` iax - .df cvn iala drewz decge ,df cvn iala
dxezd zeceq ,(i`gei xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny

ycwnd zia oaxeg oipra
dyrn zryay ,xn` -
- aevr mb eal did
,ycwnd zia oaxegn
lceb el rcep dzr wxy
dxezd zeceqn ,eal ly ipyd cva ,gny mbe ,oaxegd
izy zeleki - zecxtp zeaiq izy opyiyk ,ixd .el elbzpy
eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz"
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íéøîà éèå÷éì
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú
1

2

א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc migqt(ycew zay meil)

îgqtdúéðîðå ,ElMdzr dpnde -ìògqtdíàå .eðlLepkynyk ¥¤§§¦§¥¨©¤¨§¦
e dti epxxa `läfä çñtä àeä ElLdgqt z` eplhpy ,epkyny ¤§©¤©©¤

,dpnn wlg dz`y dipyd dxeagd lyî úBëeLî eðéãégqtd ¨¥§¥
,eðlM,zxg`d dxeagd ipa ly `dieeðéðîðådzr mipnp ep`e -ìò ¤¨§¦§¥©

gqtd.'ElLmdigqt z` zexeagd etilgd m` s`y ,`vnpe ¤§
dzeyxa didy gqtdn dwlzqd dxeag lk ,cg` mdl exxayk
wx diepn dxeag lk jkae ,dzr dzeyxay df lr dzpnpe ,dligz
`a dxeag lkn cg`y ici lre .dzr dzeyxay gqtd lr
zexeagd m`y ,milra mr gqtd x`yp mlerl ,zxg`d dxeagl
migqtdn cg` lk ly ezxeag lky `vnp ,odly gqtd z` exxa
zexeagd m`e ,dipyd dxeagl xary cg`dn ueg eilr diepn
,zxg`d dxeagl dxeag lkn cg` jld ixd ,mdigqt z` etilgd
x`yp cg` eze` oey`xd mgqtn mdici z` mixzepd ekynyke

.eilr milra
ïëåa oicdäMîç äMîç ìL úBøeáç Lîçodn zg` lka yiy - §¥¨¥£¤£¦¨£¦¨

,miiepn dyngåzexeag xyra oicd okäøNò äøNò ìLyiy - §¤£¨¨£¨¨
zexeagdn zg` lky ,mdigqt eaxrzpy ,dxyr odn zg` lka

e ,zaexrzd on cg` gqt dl zkyenî ãçà ïäì ïéëLBîipaìk §¦¨¤¤¨¦¨
,äøeáçå äøeáçdyng ly zexeag yng ly ote`ay epiidc £¨©£¨

zyngl miwlgzn dxeag lkay miyp`d zyng ,miyp`
exvep df ici lre ,migqtdyi zg` lkay ,zeycg zexeag yng z

lkly `vnpe ,dligza dzidy dxeage dxeag lkn cg` mc`
,mipey`xd eilran cg` i`cea yi migqtd on cg`íä ïëå§¥¥

íéøîBà`ay dfl dxeagd ipa mixne`y lirl x`azpy dn itk - §¦
drax` mixne` dxeag lka o`k s` ,zxg`d dxeagdn mlv`
epzrax` ici ,jly `ed df gqt m` ,mdnry iyingl mdn
lr jnr mipnp ep`e ,mdy mewn lka epgqt zrax`n zekeyn
cg`e cg` lkl jke ,ipyl mixne`e mixfeg md jke ,jly gqtd
ekynp ,zeycgd zexeagdn dxeag lka ,df ote`ae .dxeagd on
oke ,mlv` ievnd gqtd lr epnpe ,mcewd mgqtn dxeagd ipa
mipey`xd eilran cg` `di `ly gqt o`k didi `l df ote`a

.odigqt z` zepey`xd zexeagd etilgd m` s` ,eilr
:micigia dfa oicd,íéðL,oernye oae`x oebkïäéçñt eáøòúpL §©¦¤¦§¨§¦§¥¤

,ely migqtd on dfi` rcei epi` cg` lkeäæ[oae`x-]Bì CLBî ¤¥

gqtäæå ,ãçà[oerny-]Bì CLBîgqt,ãçàokziy oeik j` ¤¨§¤¥¤¨
ezeyxay gqtd lr dpnie egqtn wlzqi cg` lk m`e ,etilgdy
xeq`e ,milra `la oey`xd egqt z` xi`yn `ed ixd ,dzr

okl ,ok zeyrläæe jled [oae`x-]Bnò äpîîegqt lrïî ãçà ¤§©¤¦¤¨¦
÷eMädz` ixd ily gqt `edy mewn lka' el xne`e ,iel oebk ©

r dpnp,'eiläæå[oerny-]ãçà Bnò äpîîxg`÷eMä ïîoebk §¤§©¤¦¤¨¦©
.zxkfpd oeylk el xne`e ,`edy mewn lka egqt lr ,dcedi
,`edy mewn lka cg` gqt lr miiepn iele oae`x dzry ,`vnpe
m`d mircei ep` oi` j` ,ipyd gqtd lr miiepn dcedie oernye
gqtd `ed oerny zeyxae oae`x zeyxa dzr mi`vnpd migqtd

,okn xg`l .etilgd `ny e` ,mdlyäæ ìöà àa äæ`a oae`x - ¤¨¥¤¤
,enr dpnzpy dcedi lv`e oerny jyny gqtd lv`ìöà àa äæå§¤¨¥¤

äæ,enr dpnzpy iel lv`e oae`x jyny gqtd lv` `a oernye - ¤
íéøîBà íä Cëåiell oernye dcedil oae`x mixne` jke -íà' §¨¥§¦¦

,äæ çñt àeä élLz` dti epxxa `l migqtd z` epkynyky ¤¦¤©¤
,ixiag mr eilr zipnpy gqtd df oi`e ,migqtdéãéúBëeLî E ¨¤§

îgqtdElM,ixiag mr eilr zipnpyúéðîðå[dpnze-]ìòdf gqt ¥¤§§¦§¥¨©
`edy,äæ çñt àeä ElL íàå ,élLmigqtd z` epkynyky ¤¦§¦¤§¤©¤

`vnpe ,ely z` ixiage ily gqtd z` izlhp ip`e ,dti epxxia
,eilr jze` dpnd `ede ixiag ly did epiptly gqtdyéãé̈©

éúéðîðå élMî úBëeLîjnr dpnp ip`e -.'ElL ìò,ef dpwzae §¦¤¦§¦§¥¦©¤§
miiepn miyrp dcedie oae`xe ,milra `la gqtd did `l mlerl
.iele oerny oke ,mxear eze` miaixwne ,mlv`y gqtd lr i`cea

àøîâ
ca`y dxeag oipra dpynd ipicn lkyd xqen zcneld `ziixa

:dgqt,ïðaø eðzm` ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag ¨©¨¨
`edïäì øîà,gqtd zhigyl eigily eidi xg`i m`yåokeøîà ¨©¨¤§¨§

Bì,mdilr ehgyl mgily `di gqtd z` `vni m`y mdìëBà¥
dxeagd ipa x`yn cg` lke gilydïîgqtdïBLàøä,hgypy ¦¨¦

.sxyi ipydeBì eøîà àìå ïäì øîà àìz` cg` eyr `ly ,melk Ÿ¨©¨¤§Ÿ¨§
,gqtd zhigyl gily ipydäæì äæ ïéàøçà ïðéà,gqtd zhigya ¥¨©£¨¦¤¨¤

.elyn lke` cg` lk `l`
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המשך פיאור למס' בסחים ליום שפת קודש עמ' פ



צז היום יום . . . 

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין 
גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, 

מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ֶזה  ה  ַעּתָ ֲהֵרי  ים  ִהּלִ ּתְ ׁש,  ֻחּמָ ֲחנּות ִעם  ּבַ ִבים  ְויֹוׁשְ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ ִבים  ְוחֹוׁשְ ְרחֹוב  ּבָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
ווייל מען פָאהרט זיך  זיך ניט,  מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית,  ְיַסּדֵ קֹום ְמדֹורֹו  ִסיָעה ִמּמְ ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . צח

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה אֹו  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
תֹו  ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. ֶ נּו. ַמֲחִצית ַהּשׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ָהַעְצִמי  ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ֲהָלָכה  ל  ּכָ ִעְנַין  ֲהָבַנת  ֲחִסידּות, ב(  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ְועֹוָלם  ָכל עֹוָלם  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ְסִפירֹות  ּבִ ַהְינּו 
ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ל־ָמקֹום  ִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ְוִדין  ֱאלִֹקי  ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ לֹא זֹו ּבִ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך, ֲהֵרי  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

יום
שלישי

יום 
רביעי



צט היום יום . . . 

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ טּוב ּבְ

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט 
עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות 
לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב 
אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, 
אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא 
הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ִעם  ֶחם  ּלָ "ַוּיִ ַהְיהּוִדי;  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֲעָמֵלק  א  ּבָ  – ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ
ַאַחת  אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּדְ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ
ְוָהֵעָצה ָלֶזה  ת ַהּתֹוָרה.  ַ ן ֶאת ְקֻדּשׁ ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ּתֹוָרה –  ּבַ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנֲהגּו  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַאְלֵפי  י  ָראׁשֵ ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרא,  ּדָ ָכל  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ּדְ טּוָתא  ׁשְ ְוִאְתּפַ ה,  ֹמשֶׁ י  ַאְנׁשֵ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ  –
ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט 
דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . ק

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ּבִ ַעּמּוד  ּבְ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ בּו  ִנְכּתְ לֹא  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן לֹא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור־ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
]=ְסִתיָמא  סדכ"ס"  ִחיַנת  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיֹות: 
ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַההּוא'  ּיֹום  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[.  ָכל  ּדְ

ָאה  ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ַני', ׁשֶ יר ּפָ 'ַאְסּתִ

ַמְלכּות כּו'". ּבַ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט 
דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין 
דעם גילוי פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער 
וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר 

ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס 
וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם 

לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש  ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ "ֶאֶבן  תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ע:  ְוִיְתּבַ ר,  ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן 

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ

ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

שבת 
קודש



קי היום יום . . . 

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֲעֵרי  ְו'ׁשַ חּוד'  ַהּיִ ַער  'ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תֹוַרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ חּוד' הּוא  ַהּיִ ַער  'ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָרה' 

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה' – ַאֶלף־ּבֵ ְו'ׁשַ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc migqt(iying meil)

:'dfd' zaizn cenild lr ziriax `iyew dywn `xnbdàlà¤¨
äzòîmixvn gqta xn`py dn ,zexec gqt zhrnn 'dfd' zaizy ¥©¨

(bn bi my)gqRd zTg z`f'øëð ïa [ìk] (ìëå)[xnen-],'Ba ìëàé àì Ÿª©©¨©¨¤¥¨ŸŸ©
énð éëä,'ea' zaizn yexcp ok mb df weqta ike -c`weecBa- ¨¦©¦§

xnen mixvn gqta.úBøBãì çñt àeä ìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà¥¥£¨¥¤©§
:`xnbd zvxznàø÷ øîà(d bi my)zãáòå'z`Gd dcFard z` ¨©§¨§¨©§¨¤¨£¨©Ÿ

.x`azdy itke ,zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA©Ÿ¤©¤
:`xnbd zl`ey'Ba' àlàxnen iabl xn`py.éì änìdaiyn ¤¨¨¨¦

`weecy jkn miyxec :`xnbdBagqta ±úìñBt úc úøîä£¨©¨¤¤
,lek`lnúc úøîä ïéàå,odk lyúìñBtlek`ln eze`.äîeøúa §¥£¨©¨¤¤¦§¨

.xnen leqt mbe lxr leqt mb dxezd dazk recn zx`an `xnbd
:`xnbd zx`anéøèöéàåázëéîì Cdxeza azkiy jxvede - §¦§§¦§¦§©

yìøò,gqt lke` epi`éøèöéàåøëð ïa ázëîì Cazkiy jxvede - ¨¥§¦§§¦§¦§©¤¥¨
meyn .dfn df mcnll oi`e ,gqt lke` epi` xneny mbáúk éàc§¦¨©

àðîçøy wx dxeza aezk did m`y -ìøòepiid ,gqt lke` epi` ©£¨¨¨¥
dfy mixne`ñéàîc íeMî,eay dlxrd zngn qe`n eteby -ìáà ¦¦§¦£¨

ñéàî àì øëð ïae ,qe`n eteb oi` -àîéày mixne` epiide -àì ¤¥¨Ÿ§¦¥¨Ÿ
okle ,gqt lek`ln lqtpàëéøöepi` xkp oay mb azkiy jxved - §¦¨

.gqt lke`øëð ïa ïðéòîLà éàåwx dxeza aezk did m`e - §¦©§§¦©¤¥¨
dfy mixne` epiid ,gqt lke` epi` xnenyBaì ïéàc íeMî¦§¥¦

[ezpeek-]àîéà ,íéîMì Baìc ìøò ìáà ,íéîMìmixne` epiid - ©¨©¦£¨¨¥§¦©¨©¦¥¨
yàìokle ,gqt lek`ln lqtpàëéøölxry mb azkiy jxved - Ÿ§¦¨

.gqt lke` epi`
`iyew dywne ,'dfd' zaizn cenild lr zeywdl zxfeg `xnbd

:ziyingäzòî àlàdn ,zexec gqt zhrnn 'dfd' zaizy ¤¨¥©¨
mixvn gqta xn`py(dn ai my)'Ba ìëàé àì øéëNå áLBz'xb - ¨§¨¦ŸŸ©

,gqt oaxwa elk`i `l miakek caery ixkpe ayezénð éëäike - ¨¦©¦
,'ea' zaizn yexcp ok mbc`weecBamixvn gqta -Bðéà àeä §¥

.úBøBc çñôa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà:`xnbd zvxznàø÷ øîàmy) ¥£¨¥§¤©¨©§¨
(d bizãáòå',zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke
:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlàjkn miyxec :`xnbd daiyn ¤¨¨¨¦

`weecyBagqta -úìñBt úc úøîä,elk`ln xnend z`ïéàå £¨©¨¤¤§¥
úc úøîäodk lyúìñBtlek`ln xnend odkd z`.äîeøúa £¨©¨¤¤¦§¨

:'dfd' zaizn cenild lr ziyiy `iyew dywn `xnbdàlà¤¨
äzòîmixvn gqta xn`py dn ,zexec zhrnn 'dfd' zaizymy) ¥©¨

(cn aisqM zpwn Wi` car lke'àé æà BúBà äzìîe,'Ba ìë,xnelk §¨¤¤¦¦§©¨¤©§¨¨Ÿ©

cr gqt oaxw lke` oec`d oi` ,lenip `ly iprpk car el yiy in
,ecar z` leniyénð éëäyexcpyìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà 'Bá'c ¨¦©¦§¥¥£¨¥

.úBøBc çñôa:`xnbd zvxznàø÷ øîà(d bi my)zãáòå'z` §¤©¨©§¨§¨©§¨¤
.x`azdy itke ,zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard̈£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlà`weecy cnll :`xnbd daiyn ¤¨¨¨¦
Ba,gqta -åéøëæ úìéî[mixkfd eipa-]úákòî ,åéãáòå,eze`ïéàå ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤§¥

åéãáòå åéøëæ úìéîodk lyúákòîeze`azlik`.äîeøz ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤©§¨
:'dfd' zaizn cenild lr ziriay `iyew dywn `xnbdàlà¤¨

áéúëc ,äzòîmixvn gqta(en ai my)[eøaLú] (åøáùé) àì íöòå' ¥©¨¦§¦§¤¤Ÿ¦§§
énð éëä ,'Báyexcp ok mb ike -Bácmixvn gqtay -øáBL Bðéà ¨¦©¦§¥¥

,mvrøáBL ìáàmvr.úBøBc çñôa:`xnbd zvxznàø÷ øîà £¨¥§¤©¨©§¨
(d bi zeny)zãáòå'gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke ,zexec
:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlàzaiz :`xnbd daiyn'Ba' ¤¨¨¨¦

`weecy ,zcnlnagqtøLk,mvr xeayl xq`pa àìågqt.ìeñt §¨¥§Ÿ§¨
:'dfd' zaizn cenild lr zipiny `iyew dywn `xnbdàlà¤¨

áéúëc ,äzòîmixvn gqta(h ai my)'àð epnî eìëàz ìà'epi`y - ¥©¨¦§¦©Ÿ§¦¤¨
`weecy ,'epnn' zaizn yexcp ike ,ekxv lk ielväzà éà epnî¦¤¦©¨

ìëBà,`p.úBøBc çñôa àð ìëBà äzà ìáà:`xnbd zvxznøîà ¥£¨©¨¥¨§¤©¨©
àø÷(d bi my)zãáòå'gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨§¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke ,zexec
:`xnbd zl`ey.éì änì 'epnî' àlàef daiz :`xnbd daiyn ¤¨¦¤¨¨¦

zkxvp÷çöé éaø øîà äaøãëìyxcy dey dxifbl -mya dax §¦§©¨¨©©¦¦§¨
xeq` `ed jk ,gqt zlik`a xeq` lxry myky ,wgvi iax

.xyrn zlik`a
:dpyna epipy.'åëå ïBætça ìëàðå§¤¡¨§¦¨

.mixvn gqtl zexec gqt oia dfa weligd xewn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyïì àðîdaiyn .oeftga lk`p epi` zexec gqty §¨¨

n `ed xewnd :`xnbdàø÷ øîàcmixvn gqta(`i ai zeny) §¨©§¨
,'ïBætça BúBà ízìëàå'`weecy ,'eze`' zaizn yexcl yie'BúBà' ©£©§¤§¦¨
y `ed ,mixvn gqt -øçà ïéàå ,ïBætça ìëàð,zexec gqt -ìëàð ¤¡¨§¦¨§¥©¥¤¡¨

.ïBætça§¦¨
:dpyna epipy.'åëå äòáL ìk âäBð úBøBc çñôezxxan `xnbd ¤©¥¨¦§¨

:`xnbd zl`ey .mixacd zpeekéà÷ éànà`pzd dpy dn lr ± ©©¨¥
,mini dray bdep zexec gqtyçñtà àîéì éàdpyy xn`p m` - ¦¥¨©¤©

,denzl yi ,gqt oaxw iabl z`fàkéà éî äòáL ìk çñtyi ike - ¤©¨¦§¨¦¦¨
.minid zray lk gqt oaxw
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v"ndqeקב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  אדר ט' ראשון יום לאיבוד  ההולך משקה

:„È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òöBtä©¥©
íà òãéì ïòöt íà . .ïìñt ¯ úBàîè íéãéa äîeøz ìL íéúéæ¥¦¤§¨§¨©¦§¥§¨¨¦§¨¨¥©¦

.eøLëä àì ,÷ñnäì eòébäå ïîL ïäa Lé¥¨¤¤¤§¦¦§¦¨¥Ÿª§§
לוודא כדי  רק  נעשית  הפציעה  כאשר  כי  הוא  הדין טעם 

בשמן להשתמש  ענין כל  אין הרי  לא , או  שמן  בהם  יש  האם

אינו לאיבוד  ההולך ומשקה  לאיבוד , הולך הוא אלא היוצא 

משקה  א)נחשב  קמה, .(שבת

כאשר בשבת  פרי לסחוט שניתן מכך ללמוד  יש  ולכאורה 

משקה . תורת  עליו  אין שהרי לאיבוד הולך המיץ 

להדק האוסרים  הראשונים  מדברי כך על להקשות  יש  אך

ההידוק כדי  שתוך משום  נקב  לסתום  כדי  רטובה  מטלית 

לאיבוד! הולך שהוא  אע "פ  שבה , הנוזל  נסחט

כשהיו פרי, בסחיטת  המקרים : שני בין  לחלק  ויש 

נחשבים היו אלא  משקה  שם  עליהם  היה  לא  בתוכו  המשקים 

הופכים הם  הרי מהפרי כשנסחטים  ורק  מהפרי, כחלק 

לא מיד, לאיבוד  הולכים  הם  שעה ובאותה  ומאחר  למשקה .

בנוזלים ואילו  מלכתחילה. משקה  שם  עליהם  חל

העובדה במטלית , שנספגו  אלא  כמשקה  נחשבו שמלכתחילה 

משקה  שם  מהם מבטלת  לא לאיבוד חידושים שהולכים  צדק (צמח

ר"ת) ושיטת ד"ה 118 עמ' שבת הש"ס .על

בשבת בהמה  חליבת אודות  לדון האריכו הפוסקים והנה ,

הולך  שהחלב  באופן  שהתירו  ויש  צער, ממנה  למנוע  כדי 

שמשקה זו  בהלכה  למבואר  דומה  זה  הרי ולכאורה  לאיבוד.

באופן לחלוב  מותר יהא  ולכן משקה  איננו לאיבוד  ההולך 

זה .

שהמשקה באופן מדובר  זו  בהלכה  כי  לדחות , יש  אך

ואילו עליו, מקפידים  ואין  בו צורך אין כי לאיבוד הולך

משקה , שם  עליו ויש  בחלב צורך  יש  כלל בדרך הרי בחליבה 

סיבה לא  וזו שבת , איסור מחמת רק  מאבדו  הוא וכאן

משקה  שם  ממנו בשבת,שיתבטל בהמה חליבת קלבֿ סי' השולחן (קצות

יג)

ה'תשפ"א  אדר י' שני יום שבקרקע  מים טומאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéî©¦
àlà ïéànèúî ïéà ¯ äàñ íéòaøà ïäa ïéàL ...úBò÷øwaL¤©©§¨¤¥¨¤©§¨¦§¨¥¦§©§¦¤¨
ïéàL ò÷øwaL íéî ?ãöék ...ïBöøa àlà ïéànèî ïéàå ,ïBöøa§¨§¥§©§¦¤¨§¨¥©©¦¤©©§©¤¥
éøä ...ïéáeàL ïðéàL ïéa ïéáeàL eéäL ïéa ,äàñ íéòaøà ïää¤©§¨¦§¨¥¤¨§¦¥¤¥¨§¦£¥

.ïéøBäè elà¥§¦
רש "י וכתב טומאה . מקבלים  אינם  שבקרקע  יז,מים  (פסחים

בקרקע) ד"ה התורהב ומן רביעית  שיעור בהם  יש  כאשר  שזהו

קטנים  כלים בהם להטביל וצינוריות")אפשר  ותורת("מחטים ,

טהור " יהיה מים "מקוה  הפסוק  ומן עליהם . יא,'מקוה ' (ויקרא

מקבליםלו) אינם  לקרקע המחוברים  מקוה  שמי למדים 

סאה טומאה  מארבעים בפחות כלל מטבילים אין שמדרבנן כיון רש"י, (ולדעת

מדרבנן) טומאה מקבלים הם הרי לח,א), .(נזיר

בתוספות  הר"י אלא)וכתב ד"ה שם :(פסחים

הם אם  אף  טומאה  מקבלים  אינם  שבקרקע  מים  אכן,

מים שכולו מקוה  התורה שמן  להוכיח יש  ומכאן שאובים ,

הגמרא  שהרי כשר . שבקרקע(שם)שאובים , מים  בין מחלקת 

שבקרקע לדם  עליו, מקוה  תורת  כי טומאה  מקבל  שאינו

מים בין  עצמם  במים  חילקה  ולא  טומאה , ומקבל מקוה  שאינו

מים גם  שבקרקע משום  והיינו  מחוברים, למים  שאובים 

הם פסולים  מדרבנן אמנם , עליהם . 'מקוה ' תורת  שאובים 

שמא במקוה  שאובים  מים  על גזרו חכמים  כי יבואולטבילה 

לטבול  אסור  וודאי הכלי "ובתוך בכלי  כשהם  בהם  לטבול 

מדאורייתא".

הרשב "א  לדעת  מכלל)אך  ד"ה ב סו, בתרא בבא מים(בתוספות,

'מקוה '. תורת  עליהם  ואין התורה מן  למקוה  פסולים  שאובים 

כך  אחר שנשפכו  אף  בכלי, שהיו שאובים  מים  זה  ולפי

כשרים בקרקע  שנקוו מים  רק כי  טומאה , מקבלים  לקרקע ,

טומאה . מקבלים  ואינם  למקוה 

שנקוו ובין שאובים בין שבקרקע, מים  הרמב "ם  ולשיטת 

היא זו שטומאה  כיון אמנם  ומטמאים. נטמאים בקרקע ,

הנ"ל),מדרבנן רש"י לנטמאו(כדעת לרצון נטמאו בין  לחלק  יש 

שלא נטמאו אם  טמאים , – לרצון  נטמאו  אם  לרצון. שלא 

טהורים  – סק"ט)לרצון  פ"א מ"א פ"א עליות גולות .(ראה

ה'תשפ"א  אדר י"א שלישי יום ברגל  הטהרה חיוב

:È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìàøNé ìk̈¦§¨¥
ñðkäì íéðBëð íäL éðtî ,ìâø ìëa íéøBäè úBéäì ïéøäæîª§¨¦¦§§¦§¨¤¤¦§¥¤¥§¦§¦¨¥
àì íúìáðáe" :äøBza øîàpL äæå .íéLã÷ ìëàìå Lc÷nì©¦§¨§¤¡Ÿ¨¨¦§¤¤¤¡©©¨§¦§¨¨Ÿ

.ãáìa ìâøa ,"eòbú¦¨¨¤¤¦§©
נאמר לא  תגעו ' לא  'ובנבלתם  בפסוק  הרי לעיין : יש 

אסור שלכתחילה  אלא נטמא , אם עצמו  את  לטהר  שחייב

למדים ומניין המטמא , בדבר  נגיעה  ידי  על עצמו  את  לטמא 

עצמו ? את  לטהר  חייב  נטמא  כבר  שאם

והביאור :

אלא מסוים, זמן  כלל נזכר לא תגעו' לא  'ובנבלתם בפסוק 

למקדש להיכנס  חובה  יש  אז  כי ברגל שמדובר למדו  שחז"ל

אסור שהרי טהור  להיות  צריך  כך  ולשם  קרבנות , ולהקריב 

בטומאה . למקדש להיכנס

ש מאליו  lbxdומובן jezaואין להיטמא לאדם  אסור עצמו 
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גורם ברגל עצמו  המטמא  שהרי מפסוק , זאת  ללמוד  צורך

עליו, המוטלת  הקרבן הקרבת  חובת את לקיים  יוכל שלא 

לומר בהכרח לכן בידיים. מצות ֿעשה  כמבטל  זה  והרי

לא ועדיין  הרגל שהגיע  לפני שאפילו ללמדנו  הפסוק  שכוונת 

חיוב את  לקיים  כדי מלהיטמא  להימנע  יש  הקרבן, חובת  חלה

בזמנו. ההקרבה 

שצריך  ללמדנו  רק הפסוק  כוונת  שאין מובן זה  ולפי 

נטמא אם  עצמו  את לטהר חייב  שאף  אלא  מלהיטמא  להימנע 

טמא בנבלה  הנוגע  והרי  נבלה , בטומאת  מדבר  הפסוק  שכן

אין כן  ואם  לטהרתו, לטבול יכול ובערב היום  אותו למשך 

חיוב ואין  הטומאה פעולת  על רק  הוא שהאיסור לפרש 

הטומאה  בפעולת שהרי נטמא  אם  lbxdלהיטהר mcewלעולם

ברגל  הקרבן  הקרבת  חובת את  למלא  יוכל שלא גורם  אינו

עצמו את  לטהר  יוכל  כבר הרגל ויכנס  היום  שיסתיים  ברגע  כי

שנטמא שלאחר מלמדנו  שהפסוק לומר ובהכרח מהטומאה.

את ולטהר לטבול עליו  אלא  בטומאתו להישאר  לו אסור 

עצמו.

(` ,fh d"x oa` ixeh)

ה'תשפ"א  אדר י"ב רביעי יום פעמי  חד כלי של דינו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéçépnL ïéöeä ìL ìúBç¨¤¦¤©¦¦
¯ BëBzî ìèBðå BëBúì ïúBð àeä íà ¯ Ba àöBiëå áèøä Ba¨Ÿ¤§©¥¦¥§§¥¦
ãò Bà epòø÷iL ãò BëBúaM äî ìhì ìBëé Bðéà íàå ;ànhî¦©¥§¦¥¨¦Ÿ©¤§©¤¦§¨¤©

.øBäè ¯ B÷øæìe BëBúaM äî ìëàì áLçL Bà ,epøéziL¤©¦¤¤¨©¤¡Ÿ©¤§§¨§¨
פעמי חד לשימוש  הנועד שכלי זו  בהלכה  ('שחשב מבואר 

ולזורקו') שבתוכו מה להגיעלאכול הדרך אם  ולכן , כלי. נחשב  אינו

כלי נחשבת  היא  אין האריזה , קריעת  ידי  על רק היא  למאכל

טומאה . מקבלת  ואינה 

שאינן מזון  אריזות  בשבת  לקרוע שמותר  מצינו  וכן

וביאר קורע . או  סותר  איסור  בכך  ואין  נוסף  לשימוש  מיועדות

לדוד' סי"ב)ה 'תהלה שיד סי' כלי(או"ח טומאה , שלענין  כשם  כי

נח  אינו פעמי  חד לשימוש  גםהמיועד כך מטמא , ואינו  שב 

סתירה . איסור  בו אין כלי, ואיננו  –מאחר  סותר  איסור  לענין 

את מוציאים שאין אריזות  שאף  כתבו  מהפוסקים  ורבים 

וכשהמאכל  מעט מעט בה  משתמשים  אלא  מיד תכולתן כל 

חשוב , שאינו כלי  הן  הרי לאשפה , האריזות  את  זורקים  נגמר 

איסור בהן  אין וממילא  חוזר , לשימוש  מיועדות  ואינן מאחר 

שט)סתירה  עמ' שיד, סי' תשובות פסקי .(ראה

פעמי חד שכלי כלים, טבילת  לענין הפוסקים  כתבו וכן

טבילה . טעון ואינו  כלי  נחשב  אינו

שניתן קשיח מחומר  העשוי פעמי חד בכלי הדין  ומה 

ללמוד  יש  כאן הרמב"ם  מלשון  פעמים ? מספר  בו  להשתמש 

לאחר לזורקו  בכוונתו האם  – האדם  במחשבת  תלוי הדבר  כי

מה לטול יכול  אינו "ואם  כתב  שכן לשומרו, או אחד שימוש 

ekezayשבתוכו  dn lek`l aygy e` ,epxizi e` eprxwiy cr
ewxfleלכלי אין שבהם  מצבים שני יש  כלומר : טהור ", –

לשימוש כלל  ראוי אינו  אם  א . טומאה: מקבל ואינו  חשיבות 

לשימוש ראוי הוא  אם ב. הראשון. בשימוש  נהרס כי  חוזר

קשיח  בכלי גם  ולכן מיד. לזורקו  האדם  בדעת  אך חוזר,

לזורקו אלא כן  לעשות  בכוונתו אין  אם חוזר , לשימוש  הניתן 

טבילה לענין וכן  טומאה מקבל ואיננו כלי  נחשב  אינו מיד,

ב) קטו, סי' ג יעקב חלקת .(שו"ת

ה'תשפ"א  אדר י"ג חמישי יום שהתפרק  כלי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úBàìeì Bì LiL øBò éìk§¦¤¥¨
¯ éìk úøeö ïäéìò ïéà ,ïéøzî ïäLkL ét ìò óà ...úBöðLe§¨©©¦¤§¤¥ª¨¦¥£¥¤©§¦
ìBëé èBéãääå ìéàBä ,ïéøzî ïäLk äàîè ïéìa÷î elà éøä£¥¥§©§¦ª§¨§¤¥ª¨¦¦§©¤§¨
ïëå .äéäLk ìea÷ éìk øæçéå úBàìela úBöðMä ñéðëäì äøäîa¦§¥¨§©§¦©§¨©¨§©£Ÿ§¦¦§¤¨¨§¥
íä éøä ¯ íúøeö äãñôðå ,ïäî úBöðMä øéñäå ,eàîèð íà¦¦§§§¥¦©§¨¥¤§¦§§¨¨¨£¥¥

.ïnàa àlL íøéæçäì øLôàL ét ìò óà ,ïéøBäè§¦©©¦¤¤§¨§©§¦¨¤Ÿ§ª¨
יכול  אומן  שאינו  ואדם  שהתפרק  כלי  הרמב "ם , לשיטת 

ומקבלים ככלי  נחשבים עדיין השברים מחדש , לחברו

מלכתחילה הכלי  על  שהיתה  הטומאה ומכלֿמקום  טומאה .

פוקעת .

התוספות  לשיטת  שם)אך רבא לדעת אלא, ד"ה ב נח, אם(שבת ,

נחשב אינו הראשון למצבו  הכלי  את  להחזיר בקלות  אפשר

השברים ומכלֿמקום נשארת , עליו  שהיתה  והטומאה  כשבור 

ולהבא . מכאן טומאה מקבלים אינם  שהם  כמות

בעודו טומאה  קיבל והכלי  מאחר  הרמב"ם : דעת  וביאור 

כאשר אך מצב, באותו  הוא  כאשר רק  נשארת  היא שלם,

היא הרי  הטומאה  קבלת  בעת  שהיה  כפי ואיננו  התפרק 

בקלות , מחדש  להרכבה  ניתנים  והחלקים מאחר  אבל פוקעת,

טומאה לקבל  ראויים  והם  מהם  אחד כל על כלי שם  יש

חדשה .

עבודה בהלכות  הרמב "ם  מדברי גם  מתבאר  זה  עיקרון

הי"א)זרה  והתפרק(פ"ח, לעבודה ֿזרה  ששימש  חפץ  לגבי

כל  לבטל צריך מחדש , לחברם  יכול  רגיל אדם שאם  לחלקים 

ניתר מהם  אחד ואין בשימוש  להתירם  כדי עצמו בפני חלק

חברו. ביטול  ידי  על

היא השבירה  עצם לגמרי  שנשבר בכלי כי הוא, והטעם 

אפשר כאשר אבל נוספת, ביטול בפעולת  צורך ואין הביטול

מהם אחד כל על  כלי  שם יש  בקלות , החלקים את  להחזיר 

ומאידך, כביטול . נחשב  אינו הפירוק  ולכן נפרדים  בעודם גם

לבטל  צריך  ולכן  אחד ככלי נחשבים  אינם  נפרדים והם מאחר 

בנפרד. חלק  כל

(a ,bp dxf dcear iav zxhr)
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ה'תשפ"א  אדר י"ד שישי יום אחר  לתשמיש וייחדה שנשברה מחט

:„È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰dúö÷ ìhpL èçî©©¤¦©§¨¨
èeçä úà äéìò ótìì dðé÷úä íàå ;äøBäè ¯ dö÷ò Bà ,áe÷pä©¨ª§¨§¨§¦¦§¦¨¦§Ÿ¨¤¨¤©

.äàîè ,da í÷øì¦§Ÿ¨§¥¨
למלך': ה 'משנה כתב 

בגמרא  א)(ש אמרו קכג, עוקצהבת או  חורה  שניטל שמחט 

ואסור 'כלי ' תורת ממנה ובטל גרוטאות  לבין זורקה  אדם

את ייחד אם  אך  טומאה , מקבלת  אינה וכן בשבת  לטלטלה 

כלשהו לתשמיש  הקוץ)המחט את בה ליטול נחשבת(כגון היא הרי

לכלי.

התוספות לדעת  לא)אמנם  ד"ה ב מט, חורה(שבת שניטל מחט 

אותה ייחד אם  אף 'כלי ' שם  ממנה בטל כי  טהורה  עוקצה  או

שאמרו  ומה  אחר , מ"ה)לתשמיש  פי"ג חורה(כלים שניטל במחט

למתוח  התקינה  ש "אם  עוקצה כדי או  הבגד בשפת אותה ("נותנים

הרע"ב) שפתותיה", משום שימתחו זה  הרי טמאה ", -dyryבה

אינה – למיתוח בעלמא  בייחוד אבל למיתוח, ותיקון  "שינוי

טמאה".

אברהם ' סקכ"ד)וה 'מגן שח סי' פירש :(או"ח

לתשמיש אותה  וייחד שנשברה  מחט התוספות , לדעת  גם 

אם  שדוקא  שכתבו ומה עליה , 'כלי' תורת  –ly dyrn dyri
oewiz שבמחט משום  הוא 'כלי', שם עליו יהא  במחט

אלא אחר ... לתשמיש  אותה  לייחד כלל  רגילות  "אין שנשברה 

זו מחט ייחד "אם  אבל  גרוטאות " בין לזורקה  אדם  של דרכו 

כלי " תורת עליה  נעשה  תשמיש  סל"ט)לאיזה  שם אדה"ז הן(ש"ע ,

טומאה . קבלת  לענין והן  בשבת  טלטול  היתר  לענין 

החוט ... את עליה ללפוף  התקינה  "ואם  שכתב  והרמב "ם

למתוח, התקינה  "אם  המשנה בלשון  הנאמר וכן  טמאה ",

שהתקינה  הכוונה  – למיתוח ezaygnaטמאה" "ייחוד גם  כי

dyrn ila" כלי הוי שם)- מג"א על השקל .(מחצית

ה'תשפ"א  אדר ט"ו קודש שבת כלים  ולטבילת לטומאה - סתימה דין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰õòáa ïéa ,Bîúñe áwð¦©§¨¥§©©
..øBäè ¯ úôæa ïéa¥§¤¤¨

פטור . עץ  כלי אך  טבילה , חייב מגוי  מתכת  כלי  הקונה 

חדש ' ה 'פרי כתב במתכת , ונסתם שניקב  עץ  כלי קנה  ואם 

טז) קכ, מתכת .(יו"ד ככלי  נידון  הסתימה  מפני  כי  טבילה , שחייב 

תלוי הסתימה , לפי נקבע  הכלי דין האם  הדבר , ויסוד 

בעופרת  וסתמו שניקב  זכוכית  בכלי תנאים  (כלים במחלוקת 

ב) טו, שבת מ"ג. זכוכיתפ"ל שכלי  ואף  מטמא , מאיר  שרבי  ,

ככלי נידון  במתכת  סתמו כאשר לטומאתו , חוזר  אינו שנשבר 

מטהרים . וחכמים  המעמיד ", אחר  הולך  "הכל  כי מתכת ,

יהודה' נו)וב 'בית סי' הלכה(יו"ד הרי  חדש ': ה 'פרי  על תמה 

המעמיד  אחר  הולכים  אין  כן  ואם  טהור, שהכלי כחכמים 

טבילה ? חייב  ולמה

התוספות  דברי  פי  על כך  נקט  חדש ' ה'פרי  (שבת וביאר :

וחכמים) ד"ה הדיןשם לגבי היא  וחכמים ר "מ  שמחלוקת  ,

חייב ולכן  טמא  שמדרבנן מודים  חכמים גם אך מדאורייתא 

ה 'מעמיד'. לפי  נידון  מדרבנן כי  טבילה ,

ורדים ' 'גינת טז)ובשו "ת  ב, כלל פסק(או"ח כאן הקשה :

אחר הולכים  שאין הרי  טהור , שהכלי  כחכמים הרמב "ם

זו בשאלה התלויה נוספת במחלוקת  אך נט,המעמיד . ,ב)(שבת

(שאינו עץ  של חותם בה שקבוע  מתכת  של טבעת  לגבי

שהוא החותם  אחר  הולכים  נחמיה  רבי  לדעת  טומאה , מקבל

"הכל  כי הטבעת  אחר הולכים חכמים  ולדעת  וטהורה , העיקר

מעמ  והטבעת  המעמיד " אחר  וטמאה ,הולך החותם  את  ידה

הרמב "ם  פסק  ה"ו)ושם  הולכים(פ"ד אם ולכאורה  כחכמים ,

במתכת ! שסתמו  הכלי  את  לטמא  יש  המעמיד אחר

בגמרא  אחרת  גרסה  נקט שהרמב "ם  שם)וכתב  בתוס' (הובאה

אחר הולך "הכל  האם  אינה  שסתמו  בכלי  שהמחלוקת 

גמורה כסתימה  נחשבת  העופרת  סתימת  האם  אלא המעמיד "

בכלי עופרת  סתימת  לדעתם כי מטהרים  וחכמים  לא , או

נחשבת אכן  אם  הדעות  לכל אך  גמורה. סתימה אינה  זכוכית 

סתירה אין  כן ואם  המעמיד, אחר  הולכים כי טמאה  כסתימה ,

הרמב "ם . פסקי בין 

אין כי מטבילה , פטור  במתכת  שסתמו  עץ  כלי  גם  זה  ולפי 

איכות לגבי  שאלה  שאין במקום  אך גמורה , סתימה  זו

יתחייב המעמיד  אחר שהולכים  הרמב "ם  לדעת  הסתימה,

בטבילה .

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migqt(ipy meil)

äéä àìoAxw iM ,diOrn `edd WtPd dzxkpe gqRd zFUrl lcge Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨¦¨§©
cvik ewlgpe .'`Edd Wi`d `Vi F`hg ,FcrnA aixwd `l 'dŸ¦§¦§Ÿ£¤§¦¨¨¦©

,weqtd z` yexcl,øáñ éaø,jk miyxecyçñtä úBNòì ìãçå' ©¦¨©§¨©©£©¤©
,'äúøëðåepiidïBLàøa ãáò àìc,oey`xd gqtd z` dyr `ly ± §¦§§¨§Ÿ¨©¨¦

,zxk aiigy 'dzxkpe' dxezd zxne` jk lreénð éàdxezd ± ¦©¦
m` ,zxk aeig ea yiy sqep ote` zxne`áéø÷ä àì 'ä ïaø÷'¨§©Ÿ¦§¦

,'BãòBîaz` aixwd `ly ,epiidcgqtdéðMa`ly ,ea aiig xy`k] §£©¥¦
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.zxk aiig `ed mby ,'`Edd©
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קה oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyxc` e"hÎ'h -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר ט' ראשון יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר
הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה

.‡e¯‡a ¯·k2Ô‰ „·Ïa ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«≈
˙B¯t ÈÓ ÔÈÈe¯˜ ¯‡M‰Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡nË˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·LÂ .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ì‰È˙B„ÏBz - eÈnL3Ì‰a ‡ˆBik4. ∆»ƒ¿≈∆«≈»∆

אלו.2) מהלכות ב הלכה א הבאות 3)בפרק בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.

.·ÔÓe ÔÊ‡‰ ÔÓe ÔÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈn‰ ˙B„ÏBz¿««ƒ≈«≈ƒ»«ƒƒ»…∆ƒ
ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,Ì„‡ Èa ÈÏ‚¯ ÈÓe ,‰t‰ ÔÓe ÌËÁ‰«…∆ƒ«∆≈«¿≈¿≈»»≈¿ƒ≈
ÔÈa ,Ô‰ ÔÈ˜LÓ - Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ el‡ Ïk .ÌÈpË¿̃«ƒ»≈«¿ƒƒ»»»«¿ƒ≈≈
.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿

˙ÁÓpL ÁÏn‰Â ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ÈÓ Ï·‡5ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¬»≈«¿≈¿≈»¿«∆«∆ƒ¿«¬≈≈¿≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙B¯t≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«
‰ËÈÁL7Ï·‡ ;ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»

Áelw‰ Ìc8¯ÈLÎÓ BÈ‡ -9È¯‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈
Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»

ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È¯‰ - «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈
˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â ¯B‰Ë - ‰‡eÙ¯Ï B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚ·e ‰iÁ·e ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .¯ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ¯‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ·‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

B¯O·k - ı¯M‰ Ì„Â .˙B¯t16.¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט.6) לאט בין 7)זב שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים

בכוח.8) הפצע מן -9)המתפרץ ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח לדם פרט

רוב 10) לשחוט וצריך שחיטה סימני שני הם והקנה הוושט
בבהמה. לפני 11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני אם 12)חיתוך שם איבעייא
לא. או האוכלין לפני 13)הוכשרו בנתקנח ודווקא

גמר  אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת
שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה

משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי, מכשיר.15)או אינו
איש. מפי איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל

מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה
במשנתנו). (הרא"ש

.„·ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ·ÏÁÂ .·ÏÁk Ô‰ È¯‰ - ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡ - BÏ CÈ¯»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

¯Îf‰ ·ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó ·fL ÔB‚k ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók B·ÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ·ÏÁ Ï·‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò - ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆ¯Ï¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב מן הנפרד נוזל
מדדי 19) חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי שאל במשנה
גם  שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה
שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
ÔÈ˜Ln‰24,¯LÎ‰ ‡Ïa ÌÈ‡nËÓ - ‰‡ÓË ˙B·‡ ««¿ƒ¬À¿»¿«¿ƒ¿…∆¿≈

·f‰ ·BÊ :Ô‰ el‡Â .˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿≈≈«»
,˙n‰ ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ¿ƒ¿««¿≈≈«¿»¿ƒƒ»ƒ«≈

‰cp‰ Ì„Â25ÔÎÂ .26B˙ÙbÓ Ìc27,ÂÈ¯·ÁÂ ·Ê ÏL ¿««ƒ»¿≈««≈»∆»«¬≈»
˙B„ÏBz ¯‡L ÌÚ ÌÈÈÚ ˙ÚÓ„Â ,‰M‡ ÏL ·ÏÁÂ¿»»∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿»¿

ÌÈn‰28ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ÔÈ‡nËÓ - Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰29 ««ƒ«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡nËnL30‰ek ‡Ïa31ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ∆¿«¿ƒ¿…«»»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÛËpL ‰·Ê B‡ ‰c ,CÎÈÙÏ .ÔBˆ¯Ï ‡lLÂ ÔBˆ¯Ï32 ¿»¿∆…¿»¿ƒ»ƒ»»»∆»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈccÓ ·ÏÁ33‰Ó ÏÎÂ ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒ«∆»«¬ƒ««ƒ¿»««¿»«

.BÎB˙aM∆¿

שיפורטו 23) הטמאים האלה.24)לקמן.מן שהמשקין
אדם 25) גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל

וולדות 26)וכלים. הם ואילך, מכאן המנויים אלה כל
ב.28)פצעו.27)הטומאה. בהלכה למעלה המבוארים

הטמאים 29) המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
[כל  הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת
הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא המפורטים המשקין

יצאו. מתחילה 30)שממנה כאן ומטמאין. להיות: צריך
בין  למעלה המפורטים המשקין לכל ונמשכת חדשה בבא
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הטומאה. וולדות ובין הטומאה פי 31)אבות על אף
הבעלים  של לרצונם ושלא כוונתם בלי הטהרות על שנפלו

ונטמאו. הוכשרו חרס.33)מעצמו.32)- של

.ÂÌÈ‡ ÌBÈ Ïe·hÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆««¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ elÙ‡ eÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿¬ƒ«ƒ»∆¿»
ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Lk ,ÔBˆ¯Ï eÏtiL „Ú ¯LÎÓ BÈ‡ -≈À¿»«∆ƒ¿¿»ƒ¿»««¿ƒ

.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆≈»«¿ƒƒ∆»¿»

.ÊÈÚ¯‰Â ‰Áe¯q‰ ‰Ál‰Â ‰Úf‰34ÔÈ˜Ln‰Â , «≈»¿«≈»«¿»¿»¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÔaÓ ÔÈ‡ˆBi‰35‰È¯·Ë ÈÓ ‰˙BM‰Â ,36 «¿ƒƒ∆¿»√»ƒ¿«∆≈¿∆¿»

el‡ Ïk - ÌÈi˜ ÔÈ‡ˆBiL Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ»≈
ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ,‰˜LÓ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ≈»¬ƒ«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

כזה 35)צואה.34) נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד
קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף

יוצאים 36) ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו זכים בטומאה.37)כשהם נגעו אם

.ÁÔÈ˜LÓ ¯‡L ‰˙BM‰38Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈÂ «∆¿»«¿ƒ¿»¿¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÈ‡L ,eÈ‰Lk ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿∆»∆≈¿»««¿ƒ¿ƒ

Ûeba39È¯‰ - Ô‡È˜‰Â ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‰˙L ?„ˆÈk . «≈«»»«ƒ¿≈ƒ∆¡ƒ»¬≈
Ô˙‡ÈˆÈa e¯‰Ë ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË el‡40‰˙L . ≈¿≈ƒƒ¿≈∆…»¬ƒƒ»»»»

eÁ¯ÒpL B‡] ,Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·ËÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿»«¿««»¡ƒ»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ ,[Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»¡ƒ»∆»¿ƒ¿«»««

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ï·Ë ‡lL Èt41¯‡L ‰˙L . ƒ∆…»«¬≈≈¿ƒ»»¿»
ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ¯‡L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË - Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·hL Ètƒ∆»«¿««»¡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ∆≈»

Ûeba ÔÈ¯B‰Ë42È¯‰ - ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ eÁ¯Ò . ¿ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ¿«»¬≈
.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰≈¿ƒ

למים.38) חוץ המכשירים המשקין שאר 39)ששת
טומאתם. בטלה ולא בגוף בטלים אינם בדפוס 40)משקין

הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא
הראב"ד  גירסת היא וכן ביציאתן" במגעו שנטמאו "מפני
שיעור  הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו,
האדם  במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא
האדם  במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה
משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.
שנינו  וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים
במשקין  חומר ז: הלכה א פרק יום טבול בתוספתא בפירוש
מה  בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים),

במים. כן כמו 41)שאין בגוף המים נטהרו והקיאם בטבל
ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו,
מפני  טבל שלא פי על אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים לא 42)שאינם
בגוף. בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו

.Ë‰˙L elÙ‡ .‰˜LÓ dÈ‡ ‰Úf‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«≈»≈»«¿∆¬ƒ»»
‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈf‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ43‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈»¿»¬»«»

‰‡ÓË B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓa44‚tzÒ Ì‡Â .45 ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«≈»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
.‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿ƒ¿««»≈ƒ«≈»¿»

אינה 43) וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
שבלע  מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה,

שם). אפילו 44)(רבינו שאובים במים ורובו ראשו הבא
א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים
התערובת  נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף התנגב.45)מנגיעתה

.ÈÌÈza ˙ÚÊ46,‰˜LÓ ÔÈ‡ - ˙B¯B·e ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ≈«»ƒƒƒ¿»≈»«¿∆
ıÁ¯n‰ ˙ÚÊ Ï·‡ .‰¯B‰Ë Ô˙ÚÊ - ÔÈ‡ÓË Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿≈ƒ≈»»¿»¬»≈««∆¿»

‰‡ÓË ıÁ¯n‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓk -47d˙ÚÊ - ¿«ƒƒ»¿»«∆¿»¿≈»≈»»
‰‡ÓË48‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡Â ;49- ˙B¯t da ÒÈÎ‰Â ¿≈»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»≈
e¯LÎ‰50Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÏk dÏ eÒÈÎ‰ . À¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¬≈««ƒ∆¬≈∆

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k51.ÔÈ¯ÈLÎÓe ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ

לחלוחית 46) מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת

טמאים.47) היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם
החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה

טהורים.49) היו בקיטור.50)המים שהורטבו מפני
בעלים משק 51) ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו ין

שאם  ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם
מפני  בעלים רצון זה הרי והורטבו למרחץ כלים הכניס

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא

.‡È‰Î¯a‰52Ì‡ ,d˙ÓÁÓ ÚÈfÓ ˙Èa‰Â ˙ÈaaL «¿≈»∆««ƒ¿««ƒ«ƒ«≈¬»»ƒ
‰‡ÓË ‰Î¯a‰ ‰˙È‰53d˙ÓÁnL ˙Èa‰ Ïk ˙ÚÊ - »¿»«¿≈»¿≈»≈«»««ƒ∆≈¬»»

.‰‡ÓË¿≈»

מים.52) בה ויש הבית בקרקע שבתוכה 53)חפירה המים
טמאים.

.·È:‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙Èaa ˙BÎ¯a ÈzL¿≈¿≈««ƒ««¿≈»¿««¿»
ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ ·B¯˜55- ‰¯B‰hÏ ·B¯˜ ,‡ÓË - ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»

.‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,¯B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk -57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡ - ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי על ואף

במשנתנו. מאיר כרבי שמן. שיורי שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב בכלי

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈ·Ú Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï ep¯ÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒ¯Bc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ·Ú «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»
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קז oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ענבים.60) הרבה להכניס כדי עליהם, וסתם 61)לוחץ
התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב היוצא שהיין

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰¯ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈ¯B‰Ë - ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê ¯·„Â .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
e¯LÎ‰ ‡Ï ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ ¯LÎ‰ ÌÈL„w‰ ¯O·Ï ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ ¯Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ

משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב

ואפילו  לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ¯‰a d¯È·Ú‰L ÌÈL„˜ ˙¯t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯LÎÓ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË ¯Oa‰ È¯‰ - d¯O·a ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰¯t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70¯Oa‰ È¯‰ -,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
L¯ta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯B‰Ë ¯Oa‰ - ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL73‡ÓË ¯Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈

L„w‰ ÔÈ‡ - Ô‰È¯·cÓ ‡nË˙‰Ï Ï·‡ ;‰¯Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .¯Oa‰ ˙¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,¯LÎ‰ CÈ¯»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ
Û‡ ,‰ÏÒÙ - ‰¯eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«

.e¯‡aL BÓk ,‰˜LÓa ¯LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב.66)אחר ב יט, בפסחים
הכירה. המחט כשבעל רב רבי 68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ המחט את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק לגת. ממנו ובוצר הפרס
של  זיתים הפוצע ודין מלאכתם. גמר ואימתי הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡¯ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú3‡Ï - «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…

‰‡ÓËÏ e¯LÎ‰4,BBˆ¯Ï ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿
C¯„Ï ¯ˆBa‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡Lk5¯LÎ‰ - ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«

‰‡ÓËÏ6¯Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ
‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â .‡ÓË - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»

e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ7˙bÏ ¯ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««
Ú„ÈÏ BÓ¯ÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?¯LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜c·Ï ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,¯ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È¯‰L ,˙B¯eˆa‰ ÌÈ·Ú‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ¯„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È¯‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È¯‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a ¯LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜¯wa e·eÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰L ,e¯Êb»¿∆«≈««À¿«

בלשון2ֿ) "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת
- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ שהורטבו אףֿעלֿפי
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ מפני והטעם, מהם.
ה"א). פי"ב (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי מחלוקת שם, בשבת
לשמאי". הלל ליה "שתק שם: שאמרו מפני כשמאי, ופסק
הלל, שתק שמאי, של התקיפות טענותיו אחרי פירוש,
והלל  שמאי שתלמידי אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על

האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,
לדריכה. שעומד מפני מקפיד? אינו ולמה הלחץ. מפני

ראב"ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ) מימיו שהרי
"הבצורות", הענבים על כאן כותב [רבינו וכסףֿמשנה).

נבצרו. שכבר אבוה:משמע בר רבה אמר שם, בגמרא אבל
מזה  ומשמע עליהם". טופח משקה עדיין בצירה, "ובשעת
פירושו  "הבצורות", ואולי בצירתם. לפני הענבים שמזלף
לא  אבל הוא, דחוק פירוש אמנם לבצירה. ועומדות בשלות

אחר]. ביאור מצאתי

.·¯ˆBa‰12ÌÈ·Ú13˜eL Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡L «≈¬»ƒ∆ƒ…»»»∆
˙bÏ Ô¯ÈÊÁÓ14˙eL¯Ï e‡B·iL „Ú e¯LÎ‰ ‡Ï - «¬ƒ»««…À¿¿«∆»ƒ¿

˙b‰15ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .16,e¯LÎ‰ - „a‰ ˙eL¯Ï e‡aL ««¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿««À¿¿
¯‡a˙iL BÓk17. ¿∆ƒ¿»≈

ה"ה.12) פי"א טהרות למוכרם.13)תוספתא עלֿמנת
יוכל 14) לא שאם וחשב קונים, שימצא בטוח היה לא

יין. לעשות לגת אותם יעביר - שלא 15)למוכרם עוד כל
רוצה  אינו ולפיכך קונים, שימצא אפשר לגת, הגיעו

מהענבים. משקה מוכשרים 16)שיתמצה אינם זיתים שם.
כל  כשימסוק מלאכתם? גמר ואימתי מלאכתם. גמר עד
(לקמן  הבד בבית אחת בבת לסוחטם שבדעתו הזיתים
גמר  שלא מפני מוכשרים, אינם למוכרם דעתו ואם ה"ח),
ומלמדת  ה"ו). (לקמן מכירתם חסירה שהרי מלאכתם,
למוכרם, בדעתו היה אבל זיתיו כל מסק שאם התוספתא,
הוכשרו  לא לסחיטה, יעבירם קונים ימצא לא שאם וחישב
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לשון  והביא קיצר, ורבינו הבד. בית לרשות שיבואו עד
אין 17)התוספתא. - למוכרם דעתו שאם ו, הלכה לקמן

מלאכה  גמר שלפני בהי"ב, ולקמן מלאכה, גמר המסיקה
בטומאה, הבד לבית ולהוליכם בטומאה, ליטלם מותר
עד  אלא ממש, הבד בית לתוך מכניסם אינו שהטמא ומובן

הבד. בית

.‚¯ˆBa‰18ËÈ·Úa Ì˙e ÌÈ·Ú19ÏÚ ÔÁËML B‡ «≈¬»ƒ¿»»¿»ƒ∆¿»»«
ÔÈÏÚ‰ Èab20È¯‰L ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Lna e¯LÎ‰ - «≈∆»ƒÀ¿¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆∆¬≈

Ô˙ B‡ ÔÈÏÚ‰ ÏÚ ÁËL CÎÈÙÏe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ BzÚ„«¿«««¿ƒ¿ƒ»»««∆»ƒ»«
¯Ba BÓk ‡e‰L ,ËÈ·Ú‰ CB˙Ï21ÏË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆»ƒ∆¿¿ƒ»ƒ»«

‡ÓË Ô‰Ó22˙B‡ÓË ÂÈ„iL ÈÓ B‡23¯ˆa .Ô‡nË - ≈∆»≈ƒ∆»»¿≈ƒ¿»»«
ÌÈlÒÏ Ô˙Â24‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡25,e¯LÎ‰ ‡Ï - ¿»«¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»…À¿¿

CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«¿ƒ«««¿∆«≈≈∆¿ƒ»
˙BÚw·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÎB‡Â Ô‰Ó ‡Óh‰ ÏËB≈«»≈≈∆¿≈¿««ƒ∆≈¿À»

˙BÙhÓe26‰¯B‰Ë ˙b‰ È¯‰ - ˙bÏ27‡Ï È¯‰L , ¿«¿««¬≈««¿»∆¬≈…
e¯LÎ‰28‰ÏÈÎ‡Ï e¯ˆ· È¯‰Â29ÏËBp‰ ÔÎÂ .30ÔÓ À¿¿«¬≈ƒ¿¿«¬ƒ»¿≈«≈ƒ

‰Ó„‡ ÏL ÁËLn‰ ÔÓe ÌÈlq‰31¯È˙B‰Â ÏÎ‡Â ««ƒƒ««¿≈«∆¬»»¿»«¿ƒ
˙bÏ Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk32ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,33 ƒ¿»¿»«ƒ¿»»««¿««ƒ∆««ƒ

e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÊzÓ34. ¿«≈«»¬»ƒ…À¿¿

מ"ד.18) פ"י הענבים 19)טהרות את בה שנותנים חפירה
והר"ש  למשנתנו. בפירושו (רבינו בגת לדריכה העומדים

גדול). כלי - הענבים 20)פירש את לגת ליתן עלֿמנת
מיץ. עליהם שנטף העלים עם שם 21)ביחד שמתאסף
לגת. ונותנים אותו ומוציאים שנטמא 22)המיץ, אדם

לטומאה,23)גופו. בראשון שנגעו כגון טהור, והגוף
עליהן  שמר שלא ידיים, סתם או אדם, מטמא שאינו

אבות ה,בטהר  הלכות ראה שניות. שתהיינה גזרו וחכמים
וה"י. ה"ח, פ"ח דולף 24)הטומאות והמיץ קלועים,

לאיבוד. לשטוח 25)והולך המיוחד הקרקע פני על מקום
הענבים. מ"ה.26)עליו לא 27)שם שבגת הענבים

מוכשרים. הם אם אפילו הענבים 28)נטמאו פירוש,
לרצון. שלא נוטף שהמיץ מפני הוכשרו, לא אוכל שהוא

כמי 29) ודינו המנטף, המיץ על משקה תורת אין ולפיכך
ה"א). פ"י (למעלה מכשירים ואין מטמאים שאין פירות
מחמת  המיץ טיפת נטמאת לא למה מנמקת זו פיסקא
מטמאים  משקין שהרי שבגת, הענבים את ותטמא הידיים

שהם. ה"ז.30)בכל פי"א טהרות המדובר 31)תוספתא
לרצונו. שלא יוצא והמיץ לאכילה, בידיים 32)כשבצרם

לגת.33)טמאות. שזרקם לפני דעת 34)שהתמצה
מכשיר  אינו כלל משקה תורת עליו שאין שהמיץ רבינו,
"טהור", כתוב שלפנינו בתוספתא לגת. כשירד אפילו
מכיוון  הטמאות, מידיו נטמאו שלא כפשוטו לפרש ואפשר
לאכילה, נבצרו שהרי לגת, שהגיעו לפני הוכשרו שלא
גלויה  סתירה כאן ולכאורה הוכשרו", "לא כותב רבינו אולם
הוכשרו  לדורכן הסלים מן לקח שאם ד, בהלכה לדבריו
עלֿמנת  נטל בין לחלק יש אולם הראב"ד). השגת (ראה
עלֿמנת  נטל לבין לגת, לבוצר דומה זו שנטילה לדורכם,
דבר  על חכמים גזרו ולא גדולה, לא כמות ונשתיירה לאכול
הבדל  על ברמיזה מעיר עצמו ורבינו כסףֿמשנה). (ע"פ זה

כתב  וכאן לדורכן", מהן "ולקח כתב ד בהלכה זה. הגיוני
בכמות  כאן שהמדובר מלמדנו זה לשון שינוי לגת". "וזרקו
תשומת  בלי לגת אותם "זורקים" שהבעלים חשובה, בלתי
אבל  לאכילה, בבוצר המדובר זו הלכה בכל מיוחדת. לב
אףֿעלֿפי  חכמים מגזירת הוכשרו הרי לגת כשבצר

הכשירם. לא מהם הנוטף שהמשקה

.„ÌÈ·Ú35‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡ ÌÈlÒa eÈ‰L ¬»ƒ∆»¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»
e¯LÎ‰ - ÔÎ¯„Ï Ô‰Ó Á˜ÏÂ36Ô‰Ó ÁwÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿»«≈∆¿»¿»À¿¿¿ƒ»»ƒƒ«≈∆

.Ô‡nËÈÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ÁwÈ ‡lL È„k ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa¿»«ƒ¿¿≈∆…ƒ«≈∆«»≈ƒ«¿≈

(כסףֿמשנה).35) שם כמו 36)תוספתא חכמים, מתקנת
הקודמת. בהלכה שכתבנו מה ראה לגת. הבוצר

.‰Ì¯k37Ò¯t‰ ˙È·a „ÓBÚ ‡e‰L38¯ˆBa‰ - ∆∆∆≈¿≈«¿»«≈
¯LÎÓ BÈ‡ ˙bÏ B˙B‡39˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ««≈À¿»»¿«∆¿≈

Ò¯t‰40Ì‰È¯·cÓ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ .41, «¿»ƒ¿À¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯·cÓ ¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰Â42BÊ ‰¯Ê‚a el˜‰ , ¿«≈««À¿«ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»

˙ÈaÓ ‡ˆiL „Ú ¯LÎÓ ‰È‰iL ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆ƒ¿∆À¿»«∆≈≈ƒ≈
Ò¯t‰43˙bÏ Ò¯t‰ ˙È·a ¯ˆ·Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿ƒ»»∆ƒ¿…¿≈«¿»««

ÌÈÏk‰ ˙‡Â ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ¯‰ËÓ - ‰¯‰Ëa44‰fÓe , ¿»√»¿«≈∆«¿ƒ¿∆«≈ƒ«∆
Ì‰ÈÏÚ45ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL46ÔLÓL ·È¯ÚÓe47È„k , ¬≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿≈

ÈtÓ ‡l‡ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ÔÈl˜Ó ÔÈ‡L ¯Èk‰Ï¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿À¿«≈«¿»∆»ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡e‰L48ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ¯ˆB·e ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â , ∆»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ

Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ49Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡Â , ¿≈«¿»«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆
˙bÏ ÔÈÎÈÏBÓe50a el‡ eÚ‚ Ì‡Â .el‡51ÔÈ‡ÓË - ƒƒ««¿ƒ»¿≈¿≈¿≈ƒ

ÔÈ‡nËÓe52Ò¯t‰ ˙È·aL ÌÈL‡‰L .ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆»¬»ƒ∆¿≈«¿»
Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ıeÁaL Ô˙B‡Ï ÔÈ‡nËÓe ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
e¯LÎ‰ È¯‰L ,ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ô‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆¬≈À¿¿

.Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ e‡ˆiMÓƒ∆»¿¿≈«¿»

מ"א.37) פי"ח וגזרו 38)אהלות  קבר, בו שנחרש שדה
כגודל  בעצם נגע שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס, בית ודיני ה"י. פ"ב מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אףֿעלֿפי הפרס,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח הענבים שיצאו וברגע
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי השלישי ביום
ממנו. ובשביעי בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק, מפני היא הפרס בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב
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- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי עליהם, הפרס
[ר"ש  גזירות. בשתי אלא הקלו ולא - הפרס בית גזירת

מפני מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י וכן (ר"מ), רומא בדפוס

.Â˜ÒBn‰53‡Ï - ˜eMa Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔL·ÎÏ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ «≈∆≈»¿»¿»¿»¿»«…
¯‡Lk ,ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú e¯LÎ‰À¿¿«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙ÈÊ ˜ÒBn‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÎ‡‰54„a‰ ˙È·a C¯„Ï55‡Ï - »√»ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿…¿≈««…
ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú e¯LÎ‰56e¯LÎÈ ‰Ó ÈtÓe . À¿¿«∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿≈»À¿¿

e¯LÎ‰L Ô˙˜ÊÁL ?ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»∆∆¿»»∆À¿¿
Ï‰na57ÔÈÁB eÈ‰iL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰lL «…«∆»∆∆¬≈∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ Ï·‡ .C¯„Ï58Ï‰n‰ ÔÈ‡ - ƒ¿…¬»…∆∆ƒ»≈¿«¿»≈«…«
BÓei˜a ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰59. «≈≈∆«¿ƒƒ¿≈∆≈∆¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈÊ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿¬≈∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ60ÏÎk ,ÌÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - «¿ƒ¿≈ƒ≈»≈∆»¿«»»¿»

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ .e¯LÎ‰ ‡lL ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ∆…À¿¿»¿¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ
Ôlk e‡ÓË - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡61ÔÈ˜Ln‰L ; ««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿À»∆««¿ƒ

‡nËÓ Ï‰n‰Â ,Ô‰aL Ï‰n‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«…«∆»∆¿«…«¿«≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ Ô‰Ó ‡ˆiL Ï‰n‰L .Ôlk ˙‡∆À»∆«…«∆»»≈∆««¿«¿«¿»

.¯ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ ·eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק. למוכרם או לאכילה פ"ט 54)ומכלֿשכן טהרות
יהיה ונו 55)מ"א. ונוח שיתרככו כדי במעטן, אותם תן

שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן
במעטן  ולהניח למסוק משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי 58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ"י טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי יותר יתרככו שלא כדי

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי"ג. בפ"ב למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ"ג. פ"ט בטהרות כחכמים פסק כו). הלכה (שם שהם בכל

.Ê˙È·Á62ÌÈÏbÏ‚Ó ÌÈ˙ÈÊ ÏL63·˜Ï CÈ¯ˆ - »ƒ∆≈ƒ¿À¿»ƒ»ƒƒ¿…
el‡ È¯‰ - ·w ‡Ï Ì‡Â ;Ï‰n‰ ‡ˆiL È„k ˙È·Á‰∆»ƒ¿≈∆≈≈«…«¿ƒ…ƒ≈¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ64Ìp‰Â ÌÈ¯ÓL ‰eÓ˙Òe d·w .65ÌÈÏeÏa À¿»ƒƒ¿»¿»»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
È¯‰L ,BBˆ¯a ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯LÎÓ ÌÈ‡ - Ï‰na«…«≈»À¿»ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿∆¬≈

d·w66. ƒ¿»

מ"ו.62) פ"ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואףֿעלֿפי

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב
וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.

ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה
מוכשרים.שאי  נם

.Á?ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób È˙ÓÈ‡Ó ,‰ÎÈ¯„Ï Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»≈≈»«¿«¿«¿»
Ô˙˜ÈÒÓ ¯ÓbzMÓ67.‰ÎÈ¯„Ï ÌÈÎeÓe ÌÈÁpÓ eÈ‰ÈÂ ƒ∆ƒ»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ó e‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿¬≈∆«¿ƒ¿…»¿≈∆
e¯LÎ‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ68Ï·‡ . «¿ƒƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»À¿¿¬»

eÚÈÊ‰Â eÎÚÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL Ì„…̃∆∆ƒ¿¿»¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«¬¿≈ƒ
Á˙Â˜ÒÓlÓ ¯Ób .ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰È˜LÓa e¯a ¿ƒ¿«¿¿«¿≈∆≈»À¿»ƒ»«ƒƒ¿…
ÂÈ˙ÈÊ69ÁwÏ „È˙Ú Ï·‡70ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙ÈÊ ≈»¬»»ƒƒ«≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ

·˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈa˜72el‡ È¯‰ - ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ73¯Ób .74ÁwlÓ75˙BÂÏÏ „È˙Ú Ï·‡76 À¿»ƒ»«ƒƒ«¬»»ƒƒ¿
ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰zLÓa ˜qÚ˙ B‡ Ò‡ BÚ¯‡Â ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿≈¿…∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆¿…ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„Ú -¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿≈»¿«¿ƒÀ¿»

˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê elÙ‡Â77.ÌÈ¯B‰Ë - Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף בדעתו שאין
ב). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי כל הוסיף ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני  זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ"י טהרות ובתוספתא
ביתֿ לדברי חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
מפני  התוספתא, מבארי ופירשו ביתֿהלל". ולדברי שמאי
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי  שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
להקל, באו וחכמים גמליאל שרבן מבאר, שם והגר"א לזה.
לא  אבל מוכשרים, אינם מלאכתם נגמרה שלא זמן שכל
מוכשרים  אינם מלאכתם נגמרה שאפילו וסוברים להחמיר.
ויש  ב"ה. לדברי שיתחברו עד או ב"ש, לדברי - שיזיעו עד
זו]. תוספתא מדברי נטה למה רבינו על לתמוה

ה"ח.69) פ"י אחר.70)תוספתא מכרם להביא או לקנות
בסאה.71) מששה אחד עתיקה, להוסיף,72)מדה רצונו

יוכשרו. לא שזיתיו כוונה מתוך בזה 73)בא ראו חכמים
לו. תועיל שערמתו להסכים ואין פ"ט 74)ערמה, טהרות

כספו.75)מ"ב. כל כבר שהוציא היה 76)מפני בדעתו
ההכשר. מניעת לשם ולא רווח, הוספת לשם כך לעשות

חמורה.77) טומאה שמטמאים

.ËÔËBÚ‰78ÌÈca ÈLa ÂÈ˙ÈÊ79˙Á‡ ¯ÓbL ÔÂÈk -80 »≈≈»ƒ¿≈«ƒ≈»∆»«««
.‰‡ÓË Ïa˜Ï e¯LÎ‰ Ô‰Ó≈∆À¿¿¿«≈À¿»

ה"ב.78) פ"י תוספתא למעטן. הרבה 79)נותן לו יש
אחת. בבת כולם את לסחוט בדעתו ואין זיתים,

בבת 80) לסוחטם שבדעתו הזיתים את במעטן ולתת למסוק
אחת.
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.È˜ÒBn‰81Ì„È¯B‰Ï „È˙ÚÂ ÔBÈÏÚ‰ ÏÈÏba ÂÈ˙ÈÊ «≈≈»«»ƒ»∆¿¿»ƒ¿ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰ ÏÈÏbÏ82Ì„È¯BiL „Ú83 «»ƒ««¿≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ≈

¯Á‡ Ï·‡ ;˜ÒÓiL Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ ·MÁL ‡e‰Â .ÌLÏ¿»¿∆ƒ≈¬≈∆…∆∆ƒ¿…¬»««
¯Ób .e¯LÎ‰ ‡l‡ ,˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ˜ÒÓiL∆ƒ¿…≈««¬»»∆∆∆»À¿¿»«

Ô¯ÎÓÏ „È˙ÚÂ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡84e¯LÎ‰ ‡Ï -85„È˙Ú . ∆≈»¿»ƒ¿»¿»…À¿¿»ƒ
ÔÈÏÚa Ô˙BtÁÏ86e¯LÎ‰ -87.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ¿«»¿»ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

להוסיף.82)שם.81) דעתו אין הנתינה 83)אפילו
שבדעתו  מפני מלאכה, גמר אינה העליון, בגליל במעטן
תחתון  וגליל עליון גליל אחר. למקום הזיתים את להעביר
לשני. אחד ממקום העברה מחשבת כל אלא דוקא, לאו
השמן. תעשיית שם שגשגה שבתקופתם מפני "גליל" ונקט

ה"ב.84) לסחוט 85)שם כשדעתו מכשירה מלאכה גמר
סז). הערה ה"ח, למעלה עליהם 86)(ראה לשמור כדי
האבק. מפני או הגשם שדעתו 87)מפני אףֿעלֿפי

נגמרה, עצמה הזיתים שמלאכת מפני בעלים, חיפוי להוסיף
היא. בפני מלאכה והחיפוי

.‡ÈÁ˜Bl‰88Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ ÔËÚÓ «≈««¬«≈ƒƒ»≈»ƒƒ
˜ÒBÓ LÈ89‰‡ÓËa eOÚÈ - ‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ90‰fL , ≈≈«¿≈»¬»»«¬¿À¿»∆∆

¯ÓbL ˙˜ÊÁa91ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡Â .92‰Ê ÔËÚÓ :¯ÓBÏ ¿∆¿«∆»«¿∆¡»«»»∆««¬»∆
ÂÈz¯Ó‚ ‡Ï93. …¿«¿ƒ

ה"ג.88) הגוי 89)שם של מוסקים זיתים שם  ונמצאים
שבמעטן. הזיתים עם נמכרו אפשר 90)שלא פירוש,

הגוי, במגע נטמאו שכבר מפני טמאות, בידיים בהם לטפל
הזיתים  את למעטן להוסיף רצה שהגוי אומרים אנו ואין
ולא  מלאכתם נגמרה לא ואםֿכן האדמה, פני על הנמצאים
"יעשו  [המלים: מוסק. שם אין אם וכלֿשכן הוכשרו.
ראה  אחרים. מבמקומות אחרת כאן מתפרשים בטומאה"

הי"ב]. מה 91)לקמן למכור אלא להוסיף בדעתו היה לא
במעטן. נתן בדעתי 93)שם.92)שכבר היה  פירוש,

אנו  אין וטהרה טומאה על נאמן שאינו פי על ואף להוסיף
פ"י  ומושב משכב הלכות (ראה בזדון שישקר בו חושדים

ה"א).

.·ÈÏhÏ ‰ˆB¯‰94ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ »∆ƒ…ƒ≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»
‰‡ÓËa Ô‰Ó ÏËB ‰Ê È¯‰ - C¯„ÏÂ95˙È·Ï CÈÏBÓe ¿ƒ¿…¬≈∆≈≈∆¿À¿»ƒ¿≈
‰‡ÓËa ¯‡M‰ ‰qÎÓe ‰‡ÓËa „a‰96,LLBÁ BÈ‡Â ««¿À¿»¿«∆«¿»¿À¿»¿≈≈

.‰‡ÓË eÏa˜iL È„k e¯LÎ‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…À¿¿¿≈∆¿«¿À¿»

ז.94) פ"ט, טהרות ובכלים 95)משנה טמאות בידים
יתטמאו. ולא הוכשרו שלא מפני הזיתים 96)טמאים,

כבית  מהם. שנטל לפני שהיה כמו דינם במעטן, שנותרו
הילל: בית מסיימים ה"ח פ"י שם [בתוספתא במשנתנו. הלל
טמאים  אלו הרי עקר ואם האם כל את יעקור שלא "ובלבד
פירוש, טמאים". אלו הרי הערים ואם יערים שלא ובלבד ...
תנאי: ועוד שבמעטן. הגוש כל את הבד לבית יעביר שלא
מחשבה  ולא כנה רצון יהיה להוסיף, שברצונו שאמירתו
השמיט  למה הדבר ותמוה יוכשרו. שלא כדי ערמומית,
על  סמך שב"הערים" ונראה אלה? ביתֿהלל תנאי שני רבינו
מזה  ללמוד אפשר האום כל ועקירת בה"ח, שכתב מה

"השאר"]. ומכסה שאמר

.‚ÈÁÈpn‰97L˙BÎa ÂÈ˙ÈÊ ˙‡98eÈzÓiL È„k99eÈ‰ÈÂ ««ƒ«∆≈»¿∆¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - L˙k‰Ï ÌÈÁB100ÔÁÈp‰ . ƒ¿ƒ»≈¬≈≈À¿»ƒƒƒ»

ÔÈ‡ - eÈzÓiL ¯Á‡ ÌÁÏÓiLÂ eÈzÓiL∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈««∆«¿ƒ≈»
ÔÈ¯LÎÓ101ÔL·ÎÏ Ô‰ÈÏÚ BzÚ„ È¯‰L ,102. À¿»ƒ∆¬≈«¿¬≈∆¿»¿»

מ"ה.97) זיתים 98)שם בה שכותשים גדולה במכתשת
לאכילה. "שימתונו",99)העומדים הגירסא במשנתנו

אמרו: א יח, בתרא [בבבא ויתרככו. שיתלחלחו פירוש,
הכותל. את מזיקה לחלוחית פירוש לכותל", קשי "מתנותא
"שימתינו" מפרש מ"ב, פ"ו למכשירין בפירושו רבינו אמנם
כך]. לפרש קשה כאן אבל ארוך, זמן שיתקיימו -

מהם.100) היוצא במשקה שם.101)הוכשרו כביתֿהלל
מלאכתם.102) נגמרה ולא

.„ÈÚˆBt‰103‰Óe¯z ÏL ÌÈ˙ÈÊ104- ˙B‡ÓË ÌÈ„Èa «≈«≈ƒ∆¿»¿»«ƒ¿≈
ÔÏÒt105ÔÚˆt .ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡È‰ Ô˙ÚÈˆtL ,106 ¿»»∆¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿»»

ÁÏÓa Ô‚ÙÒÏ107e¯LÎ‰ ‡Ï -108ÔÎÂ .109ÔÚˆt Ì‡ ¿»¿»¿∆«…À¿¿¿≈ƒ¿»»
˜Òn‰Ï eÚÈb‰Â ÔÓL Ô‰a LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ110‡Ï - ≈«ƒ≈»∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»≈…

e¯LÎ‰111. À¿¿

שם.103) סתם,104)מבקע. "זיתים" כתוב במשנתנו
הבאה). ההערה (ראה תרומה" "של הוסיף: ורבינו

[גם 105) התרומה. את פוסל ושני לטומאה, שניות ידיים
משמע  "טימאן", בה שכתוב המשנה מלשון רבינו שינה כאן
לאו  "טימאן" שלדעתו ונראה אחרים. פוסלים שהזיתים
טמאות. בידיים ממגעם שנפסלו - המשנה וכוונת דוקא,
הנפצעים  הזיתים שעל הלחלוחית רבינו שלדעת מזה, ויוצא
שהיא  מפני גם ואולי הזעירה, כמותה מפני נטמאה לא
נאלץ  כך ומתוך משקה, תורת עליה חלה לא לאיבוד הולכת
פוסלות  אינן ידיים שהרי בתרומה, משנתנו להעמיד רבינו
אולם  פציעתם. לפני כשהוכשרו והמדובר חולין. אוכל
הבבא  כמו - הוכשרו שלא בחולין פירשו והרא"ש  הר"ש
מטמאות  שידיים מידיו, נטמאו שיצאו והמשקין - הראשונה
להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק אינו המלח
- פציעתם ע"י היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק. זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ô¯b¯‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe¯ Ì‰114ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈ¯ÙÈÂ118ÌÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
¯BÓLiL „Ú120¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ"ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,
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למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי כמישתם, אחרי

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשיׁשמר" ְֵֶַצ"ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי שיעשהו פירוש,
על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון

הגנבים. מפני מיץ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו
אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי
היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.¯Á‡ Ì˙BÁÂ ¯Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ -≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È¯‰ - Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈ¯B‰Ë el‡124¯B¯ˆ elÙ‡ ,e¯Ó‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡ - ÔÈ˜„Òe ÔÈ¯BÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ"י טהרות תוספתא
כגנב,124) ייתפס שלא שם, להכנס ירא שעםֿהארץ מפני

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט"ו). פי"ב ומושב משכב הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני להיכנס, מפחד עםֿהארץ אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס, מקפיד שאינך חשבתי

קטנה.125) עץ.126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי להיכנס לאדם

.ÊÈC¯Bc‰129‰‡ÓËa130„a‰ ˙Èa ÈÏk ¯‰ËÏ ‰ˆ¯Â «≈¿À¿»¿»»¿«≈¿≈≈««
Ï˜Ú‰Â131„ˆÈk ,Ô‰a eÚÏ·pL ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ¿»≈∆ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆≈«

ÏLÂ ,ÁÈ„Ó - ÌÈ·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ÈÏk ?‰OÚÈ«¬∆¿ƒ∆≈¿∆¬»ƒ≈ƒ«¿∆
ÌÈ¯Ò132Ô‰a ‡ˆBiÎÂ133Ô·bÓ -134ÈÓb ÏLÂ ,135- ¿»ƒ¿«≈»∆¿«¿»¿∆¿ƒ
ÔMÈÓ136‡ ÔÈnÁa ÔËÏBÁ B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏkB ¿«¿»»¿≈»»…∆¿»¿«ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÈÓa137ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ , ¿≈≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»
ÔÈÁl˜Ó138ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓ CB˙Ï B‡139ÌÈzL ¿«¿ƒ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â ,˙BÚL ‰¯OÚ∆¿≈»¿««»«¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë140.‰¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈»∆¿»√»

ה"י.129) פי"א שם ותוספתא ח. פ"ו, טהרות משנה
ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב "היקף מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי הזיתים

הסריגה. נקבי דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה

באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי שהכוונה מובן
חזק.138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי: ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי". כר' הלכה "ואין ואולי שם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ כל פשוטי להוציא
קיבול.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ואחר 1) בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר

ברצון  בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו
ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך. או בסוף ולא
ילקה  שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין

הכותל. שיודח או הכותל,

.‡ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c - ÔÈÏÎ‡ ¯LÎ‰ È¯·c Ïk»ƒ¿≈∆¿≈√»ƒƒ¿≈«»»≈ƒƒ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆∆∆∆¡«¿ƒÀ««ƒ«∆«

ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ¯‡L „Á‡Â ÌÈn‰ „Á‡ -2‡e‰Â . ∆»««ƒ¿∆»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
ÌÈÏÚa ÔBˆ¯a Ì‰ÈÏÚ Ô˙piL3ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡Â ∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿¿»ƒ¿««∆∆∆¿ƒ

Ú˜¯w‰4‡a ‡lL Ú¯Ê EÏ ÔÈ‡L ‡e‰ Úe„È ¯·cL . ««¿«∆»»»«∆≈¿∆«∆…»
¯aÁÓ ‡e‰Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ5'ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ' ¯Ó‡ ‡Ï , »»«ƒ¿∆¿À»…∆¡«¿ƒÀ««ƒ

.ÔÈ˜Ln‰ eLÏ˙Â ÔÈÏÎ‡‰ e¯˜ÚpL ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««∆∆∆¿»√»ƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ

שבעה.2) הם המים עם שביחד המשקין לששת הכוונה
דבש, טל, חלב, שמן, דם, יין, המשקין: שבעת הם ואלה

דם). שחט יד תיבות: (ראשי מ"א.3)מים פ"א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע - ברצון התלוי שבדבר מחייב, ההגיון כי בעלים,
ה"ב). פ"א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא בעלים

אני 4) "ומוציא ה"ג: ח פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת
שאינן  ומערות שיחין לבורות שירדו את הכשר) (מדין
"צנון  שנינו: מ"ו, פ"ד מכשירין ובמס' הקרקע". מן תלושין
והוא  שבמערה) מכונסים (במים מדיחתו נדה שבמערה,

(רא  טמא" – המים מן שהוא כל העלתו 'תוספות'טהור, ה
ופירות). ד"ה - ב לא, זרעים 5)חולין תמצא לא כן ואם

מוכשרים. שאינם

.·‰˜LÓ Ïk6ÔBˆ¯a ‰lÁza ÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÙpL »«¿∆∆»««»…∆«¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÚa7‰È‰L B‡ ,ÔBˆ¯a BÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈¿»∆»»

ÔBˆ¯a B˙lÁz ÔÈ‡Â ÔBˆ¯a BÙBÒ8‡lL ÏÙ .¯ÈLÎ‰ - ¿»¿≈¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»«∆…
ÈtÓ ÂÈ˙B¯t ‡e‰ ÏÏa elÙ‡ .¯ÈLÎÓ BÈ‡ - BBˆ¯aƒ¿≈«¿ƒ¬ƒ»«≈»ƒ¿≈

‰kq‰9C¯v‰ ÈtÓ B‡10eÈ‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡ ‡e‰Â , ««»»ƒ¿≈«…∆¿≈¿∆ƒ¿
ÂÈ˙B¯t ÔÓBh‰ ?„ˆÈk .e¯LÎ‰ ‡Ï el‡ È¯‰ - ÔÈÏeÏa¿ƒ¬≈≈…À¿¿≈««≈≈»

ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ÌÈÓa11˙ÏaLÏ ÂÈ˙B¯t Ô˙Bp‰ B‡ , ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ«≈≈»¿ƒ…∆
BnÚ Ô‡È·‰Ï ¯‰p‰12.ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - «»»«¬ƒ»ƒ≈»À¿»ƒ

שם.6) האוכל 7)משנה, על "שנפל ואומר: מדייק רבינו
ברצון  אחר במקום נפלו אם אבל בעלים", ברצון בתחילה
לא  - ברצונו שלא הפירות על ונפלו חזרו ומשם בעלים,
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רצון  שמספיק מפרש, והוא הר"ש, דעת כן ואין הוכשרו.
הראב"ד. דעת וכן ראשונה. בנפילה על 8)בעלים נפלו

מזה. מרוצה היה ואחרֿכך בעלים כוונת ללא הפירות
יתבאר.9) לא 10)לקמן אבל במים, שיהיו לכן צריך הוא

שיורטבו. לסכנה).11)כדי (דוגמא בפירות ירגישו שלא
מלא 12) שק ונותן הזרם, בכיוון הנהר שפת על הולך הוא

הצורך). למפני (דוגמא הזרם עם שט והוא בנהר פירות

.‚ÔÈ˜LÓ13ÔÈ‡ - ÔBˆ¯a ‡lL Ú˜¯w‰ ÔÓ eLÏ˙pL «¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ««¿«∆…¿»≈»
eÏÏ·pL ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈ƒ≈∆ƒ¿¿
eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆ¯a ‡lL eLÏ˙Â ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ¿ƒ¿¿∆…¿»««ƒ∆»¿
È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô˙B‡a ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿»«¿ƒ¿»…À¿¿∆¬≈

n‰ Ô˙B‡ÔÈ„Ú Ô‰ el‡Îe ,eLÏ˙ ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈ »««ƒ∆…¿»ƒ¿¿¿ƒ≈¬«ƒ
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L Ú˜¯wa14Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈn‰ eÈ‰ . ««¿«∆≈»«¿ƒƒ»««ƒ∆«»»»

Ô‰a eÚ‚Â ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ˙B¯t‰ ÏÚÂ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ¿««≈ƒ¿««≈¿ƒ¿»¿»¿»∆
e¯LÎ‰ - ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡15‰¯Ú˜ ‰ÙBk‰ ?„ˆÈk .16ÏÚ √»ƒ¿»À¿¿≈««∆¿»»«
Á„ezL ÏÈ·La Ï˙k‰17Ì‡Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ daL ÌÈn‰ - «…∆ƒ¿ƒ∆«««ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ

ÈÏka ÔÈLeÏz Ô‰L ÈtÓ ,e¯LÎ‰ - ˙B¯t Ô‰a ÁÈp‰ƒƒ«»∆≈À¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ«¿ƒ
˙Ú„Ï18Ï˙k‰ ‰˜ÏÈ ‡lL ÏÈ·La d‡Ùk .19ÌÈn‰ - ¿««¿»»ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆«…∆««ƒ

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ daL20- ÔÈÏÎ‡ da Ô˙ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»«»√»ƒ
Ï˙k‰ Á„eiL Ôek˙ .e¯LÎ‰ ‡Ï21Ï˙k ‰È‰ Ì‡ : …À¿¿ƒ¿«≈∆««…∆ƒ»»…∆

˙Èa22- B¯aÁL LeÏz‰L ;ÔÈ¯ÈLÎÓ el‡ È¯‰ - «ƒ¬≈≈«¿ƒƒ∆«»∆ƒ¿
ÏÚL ÌÈÓ e‡ˆÓÂ ,LeÏ˙k ‡e‰ È¯‰ ¯LÎ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆«

ÌÈÏkaL ÌÈnk ‰Ê ˙Èa Ï˙k23,‰¯ÚÓ Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â . …∆«ƒ∆««ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»»…∆¿»»
‰ÈÏÚL ÌÈn‰ - Ú˜¯˜ ÏL dÓˆÚ ‡l‡ ÔÈa BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆»«¿»∆«¿«««ƒ∆»∆»

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡24.Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈»ƒ¿ƒƒ««¿«

מ"ג.13) פ"ד לדין 14)שם דומה זה ואין בה"א. כמבואר
אותו  הוציאה שאם ג, בהערה למעלה שהובא שבמערה צנון
והם  ברצון המים נתלשו ששם מפני נטמא, – המים מן

שנתלשו. אחרי הנגיעה 15)מכשירין וגם התלישה גם
רצון  טעונה אינה שהתלישה [נראה ברצון. להיות צריכות
הנגיעה  ורק שהוא, אדם כל של רצונו ומספיק בעלים,
ההלכה  בתחילת כמבואר הפירות, של הבעלים רצון טעונה

לתוכה 17)שם.16)הקודמת]. גשמים מי שירדו כדי
לרצונו.18)וידיחוה. לקערה 19)בהתאם יעברו שהמים

הכותל. את ירטיבו בכך 20)ולא מעוניין אינו שהוא מפני
זה  והרי הכותל, על יפלו שלא אלא לקערה, המים שיגיעו

הקודמת. שבהלכה הצורך למפני פירושו 21)דומה לפי
למשנתינו. א) טז, (חולין פפא רב שממנו 22)של והחומר

לקרקע. שחיברו תלוש היה הכותל שנתלשו 23)נבנה
הכותל. על שיפלו רוצה הוא שהרי מפני 24)ברצון,

מעולם. תלוש היה לא זה שכותל

.„‰ÁBM‰25˙BzLÏ26BÓÙOa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - «∆ƒ¿¬≈««ƒ»ƒƒ¿»
BBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÙ·e27‰˙BM‰L ‡e‰ Úe„È ¯·cL ; ¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»»«∆«∆

- BBˆ¯· ‰˙LÂ ÏÈ‡B‰Â ,BÓÙO·e ÂÈÙa ÌÈn‰ ‰ÏÚÈ«¬∆««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿
BÓËÁa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ Ï·‡ .ÔBˆ¯· eLÏ˙ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿¿¿»¬»««ƒ»ƒ¿»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - BL‡¯·e B˜Ê·e28. ƒ¿»¿…≈»¿ƒ¿»

מ"א.25) פ"ד מן 26)מכשירין לשתות כדי ראשו, מרכין

וכדומה. אלא 27)המעיין מעוניין אינו שהוא אףֿעלֿפי
בלבד. למעיו המים בזהירות,28)בכניסת לשתות שאפשר

מים. שם יגיעו ולא

.‰‡lÓÓ‰29˙È·Á‰ ˙‡30‰È¯Á‡ ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ :31, «¿«≈∆∆»ƒ««ƒ»ƒ«¬∆»
ÔBÎÓ ‡e‰L Ï·Á·e32d¯‡eˆ ÏÚ33‡e‰L Ï·Á·e , «∆∆∆¿»««»»«∆∆∆

dk¯ˆÏ34ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰ -35Ï·ÁaL ÌÈn‰Â ; ¿»¿»¬≈≈¿ƒ¿»¿««ƒ∆«∆∆
˙Áz d˙ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - dk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰«»≈«»¿»≈»¿ƒ¿»¿»»««

¯Bpv‰36ÔÈLeÏz ÔÈ‡ Ï·Á·e dab ÏÚL ÌÈn‰ Ïk - «ƒ»««ƒ∆««»«∆∆≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

[החביות 30)שם.29) בבור. ומשקיעה חבל סביבה קושר
וקושרים  שפה, ומוקפות למעלה צרות היו המשנה בתקופת
יפול]. שלא מעכבת והשפה הצר במקום החבל את

החבית.31) כרוך.32)אחורי המקום 33)לפוף,
"צואר". נקרא לשפה, החבית.34)שמתחת מילוי לצורך

מפני  למטה החבית את משקיע הבור מן מים דולה כשהוא
בן  שמעון רבי אמר [במשנה, החבל. מן חלק ומרטיב המים
רבינו  השמיט למה ותמוה טפח". לצורכה? "וכמה אלעזר:

במשנתינו]. עליהם חולק שאין דבריו שהרי 35)את
ועל  גבה על מים שיעלו מבלי החבית את למלא איֿאפשר
שבהלכה  ובפיו השותה שבשפת למים דומה וזה החבל,

לחבית.36)הקודמת. ישר מעצמם המים שיקלחו
או 37) גבה הרטבת ללא לחבית יפלו שהמים שאפשר מפני

צוארה. סביב הקשור החבל

.Âe„¯iL ÈÓ38‰‡Óh‰ ·‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ƒ∆»¿»»¿»ƒ¬ƒ»»««À¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚL ÌÈn‰ -39ÔBÈÏÚ‰ „vÓ e„¯iL ««ƒ∆»»««ƒ∆»¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁzÏ40ÔÈ¯B‰Ë ,41ÏÎa ÂÈÏÚÓ Ì˜ziL ‡e‰Â . ««¿¿ƒ¿∆¿«¿≈≈»»¿»
BÁk42ÔÈ˙˙BL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;43˙ÚLa - ÌÈ„¯BÈÂ …¬»ƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿«

ÔÈ‡nË˙Ó Ì˙LÈ¯t44ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÔÓÊ·e . ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ≈»
z ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ¯ÈLÎÓÌ‡Â ;BBˆ¯Ï ÂÈÏÚ ÔÈLeÏ «¿ƒƒ∆¬≈≈»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ

¯Ú45ÔBˆ¯Ï el‡ È¯‰ -46¯˜‰Ï ¯Bpv‰ ˙Áz „ÓÚ . ƒ≈¬≈≈¿»»««««ƒ¿»≈
ÌÈn‰ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆ¯Ï ‰Ê È¯‰ - ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ

.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ"ב.38) ה"ג.39)שם פ"א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף לאט.43)ונותקו לאט
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף כשנותקו אבל מבגדיו,
ב  טו, בכריתות יוסף רב דברי רבינו מפרש כך ההעברה.

ראב"ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי
הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע"י לרצונו נתלשו שהרי

שאינם  אףֿעלֿפי כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים
מטמאים.

.Ê˙È·Á47ÛÏc‰ „¯ÈÂ ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰¯ÚÈ ‰Ê È¯‰ -50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈ¯ÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆ¯L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰¯ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ"ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי
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יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה
שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו

הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי של טעמם
ורצון  לאט, לאט נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
וביתֿ האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי החבית, את

חולקים. הלל

.Á‰·¯Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ -55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ -59dÁÈp‰ .ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰ - dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È¯‰ - dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
ÔLÏz È¯‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»

BBˆ¯a61. ƒ¿

מ"ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח העוסקת השניה, הבבא מפני וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו וצפין. כדי 58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכיֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף
זרע  על מים יותן וכי לח): יא, (ויקרא שכתוב במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
בכיֿ אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים ביתֿשמאי
ביתֿשמאי  והצפין הניתזין לתוכה, הדלף שירד הניחה יותן.
נטלה  בכיֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים
לפי  ופירושה בכיֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה
שלא  הדלף כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
וביתֿ ביתֿשמאי נחלקו שבה השניה הבבא מפני והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי סוברים אחר, במקום
רצה  הרי אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח מדובר,
ולא  הכל, לדברי מכשירים שבתוכה שהמים פשוט, הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע"פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי
מפני  חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה

גילה  הרי אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים
ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק אלו" "הרי המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי לדעת למשנתינו בפירושנו
דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח כשלא
ושתי  שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח הראשון, דעתו גילוי מכריע
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח בלא רבינו,

וה"ב).

.Ë:‰¯ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆ¯a - ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡ - ÂÈÏ‚¯·e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי  להטביל או לכבס שאיֿאפשר מפני ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.

.È˙B¯t64- ÔÏËe ÂÈ„È ËLÙe ÌÈn‰ CB˙Ï eÏÙpL ≈∆»¿¿««ƒ»«»»¿»»
e¯LÎ‰ ‡Ï65e¯LÎ‰ - ÂÈ„È eÁ„eiL ·MÁ Ì‡Â . …À¿¿¿ƒƒ≈∆¿»»À¿¿

˙B¯t‰ ÏÚLÂ ÂÈ„ÈaL ÌÈn‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna66È¯‰ ««ƒ∆¿»»∆««ƒ∆¿»»¿∆««≈¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k Ô‰67. ≈ƒ¿ƒ¿»

מ"ז.64) בעלים.65)שם ברצון שלא שנפלו מפני 
ידיו.66) שעל מהמים רוצה 67)שנרטבו שהוא מכיוון

אלו  בידיו בפירות שיגע כן גם ורוצה לידיו, המים שיגיעו
המים  הרי ידיו שיודחו נתכוון כשלא אבל להוציאם, כדי
שתגענה  רוצה שהוא אע"פ ולפיכך לרצון, אינם ידיו שעל

הוכשרו. לא – בפירות

.‡ÈÔ˙Bp‰68eÈ‰ Ì‡ ,BBˆ¯a ÌÈn‰ CB˙Ï ÂÈ˙B¯t «≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - ˙BÚ˜¯˜aL ÌÈÓ«ƒ∆¿«¿»≈»À¿»ƒ»¿«∆≈

ÌÈna69ÏÚL B‡ Ô‰ÈÏÚL ÌÈna e¯LÎ‰ - Ô‡ÈˆB‰ ; ««ƒƒ»À¿¿««ƒ∆¬≈∆∆«
˙ÙÏ B‡ ÔBˆ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a eLÏ˙ È¯‰L ,ÂÈ„È»»∆¬≈ƒ¿¿¿»≈«¿∆∆
;¯B‰Ë ‡e‰Â ÌL ezÁÈ„Ó ‰c - ‰¯Ún‰ CB˙a ‡e‰L∆¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿»

dÚbÓa ‡ÓË - ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk e‰˙ÏÚ‰70. ∆¡«¿»∆ƒ««ƒƒ¿»¿«»»

מ"ו.68) מכשירים,69)שם אינם בקרקע מחוברים שמים
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בעלים. מרצון נרטבו שהפירות שלאחר 70)אע"פ בנגיעה
המים. מן הוצאתם

.·È‰t˜71ÔÈÒBÓ¯ez ‰‡ÏÓ ‡È‰L72‰e˙e73CB˙Ï À»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿
ËBÂ ‡Óh‰ B„È ËÈLBÓ - ‰Â˜n‰dÎBzÓ ÔÈÒBÓ¯ez Ï «ƒ¿∆ƒ»«»≈¿≈¿ƒƒ»

ÏË dÎBzÓ È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Â¿≈¿ƒƒ¿≈∆…À¿¿∆¬≈ƒ»»«
Ô‰ÈÏÚL ÌÈna BBˆ¯ ÔÈ‡Â74ÌÏÚ‰ .75- ÌÈn‰ ÔÓ ¿≈¿««ƒ∆¬≈∆∆¡»ƒ««ƒ

ÔÈ‡ÓË ‰twa ÔÈÚ‚Bp‰76ÌÈna e¯LÎ‰ È¯‰L , «¿ƒ«À»¿≈ƒ∆¬≈À¿¿««ƒ
BBˆ¯a eLÏ˙pL ‰twaL77ÔÈÒBÓ¯ez‰ Ïk ¯‡Le , ∆«À»∆ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ‰tw‰ CB˙aL78. ∆¿«À»¿ƒ

קטנית.72)שם.71) לרצונו.73)מין ואין 74)שלא
מדיחה  ששם מפני הקודמת, שבהלכה צנון לדין דומה זה

וכן 75)ברצון. תימן, וכת"י ר"מ רומא (דפוס העלה צ"ל
כל  את העלה הטמא פירוש, יוםֿטוב'), ה'תוספות גורס

המקווה. מן הטמא,76)הקופה מנגיעת נטמאה שהקופה
התורמוסים. את מן 77)ומטמאה הקופה את כשהוציא

שהקופה 78)המקווה. מפני הטומאה, אב הוא אם אפילו
שני  ואין שני, הוא בה הנוגע והתורמוס ראשון, נעשית
ויוצא  למשנתינו). בפירושו (רבינו בחולין שלישי עושה
שנגעו  אלה גם נטמאו תרומה, התורמוסים שאם מזה,

בקופה. בנוגעים

ה'תשפ"א  אדר י' שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הם 1) בקילון הנשארים המים אם בקילון הממלא יבאר

ומי  לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים
ברצון. תלושים שהם המים כל ודין לרצון. שלא גשמים

מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי

.‡‡lÓÓ‰2ÔBÏÈ˜a3È¯‰ ÔBÏÈwa ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈn‰ - «¿«≈¿ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ¬≈
Ô‰4ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz5¯Á‡ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¿»«¿»»ƒ¬»««

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL6¯‡L Ì‡ ‡l‡ , ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿«
.¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ ÌL»«¿∆≈«¿ƒ

ט.2) משנה ד פרק המים 3)מכשירין את להמשיך תעלה
בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום

בתעלה.4) שנשארו תוך 5)המים פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת ימים על 6)שלושה מתקבל

רצונו  היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת,
אינם  נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו

משנה). (כסף ברצון שם

.·ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈˆÚ7Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ,ÔBˆ¯a ≈ƒ∆»¿¬≈∆«¿ƒ¿»¿»¿¬≈∆
ea¯ Ì‡ ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈÓLb8‡lL Ôlk È¯‰ - ¿»ƒ∆…¿»ƒ«¬≈À»∆…

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯iL Ô‡ÈˆB‰ .ÔBˆ¯Ï¿»ƒ»∆≈¿¬≈∆¿»ƒ««ƒ
ÔBˆ¯Ï Ôlk È¯‰ - ea¯L9BzÓ‰a ÈÏ‚¯ B‡ ÂÈÏ‚¯ eÈ‰ . ∆«¬≈À»¿»»«¿»«¿≈¿∆¿

È¯‰ - ÁÓO Ì‡ :eˆÁ¯Â ¯‰a ¯·ÚÂ ,ËÈË ˙B‡ÏÓ¿≈ƒ¿»«¿»»¿»¬ƒ»«¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰10- Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»

.ÔBˆ¯a ÔÈ‡≈»¿»

המכשירים.7) המשקין מרובים 8)משבעת הגשמים מי

העצים. שעל שרבו 9)מהמשקין פי על "אף כתוב: במשנה
"ומה  טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין"
אינה  זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו
הבבא  משום ונכתבה מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה
שירדו  שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה:
בפרק  למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן

שם]. טוב יום התוספות ביאור פי [על ו, הלכה כתנא 10)ט
שיעשה  עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא

מעשה.

.‚ÌÈlbÏb‰ ˙‡ „È¯Bn‰11¯˜a‰ ÈÏk ˙‡Â12˙ÚLa «ƒ∆««¿«ƒ¿∆¿≈«»»ƒ¿«
ÌÈ„w‰13È¯‰ - ıÚaL ÔÈ˜„q‰ eÓ˙qiL È„k ÌÈnÏ «»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿»ƒ∆»≈¬≈

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿»

עץ.11) העשויים העגלה שנותנים 12)אופני מרדע כגון
מעץ. שם המחרישה וידות הבקר צוואר הקיץ 13)על בימי

שבעץ  הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח
לחלוחית  שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא

הסדקים. ויסתתמו

.„ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ˙BzLÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ „È¯Bn‰«ƒ∆«¿≈»ƒ¿««ƒ»ƒ
,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯·e ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÙa¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿»
Û¯Á‰ ˙ÚL·e .‰ÈÏ‚¯ eÁ„eiL ·MÁ Ì‡ ‡l‡14 ∆»ƒƒ≈∆¿«¿∆»ƒ¿««…∆

LÈc‰Â15ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏ‚¯aL Û‡ -16d„È¯B‰ . ¿««ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒ¿»ƒ»
L¯Á17eÁ„eiL ·MÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL ≈≈∆¿»»««ƒ∆ƒ≈∆¿

;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««ƒ»ƒ¿«¿∆»≈»¿ƒ¿»
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LiL18. ∆≈»∆«¬∆¿≈»∆«¬»»

ומפרש 14) היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו
צוננים  במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת
לתקן  נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב את מקילה

כך. ברגלי 15)ולכתבו התבואה את לדוש היו רגילים
מאוד. מייגעת זו ומלאכה לא 16)הבהמות אם ואפילו

נידונה  בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכוון
שם). (רבינו בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם

מדבר.17) ואינו שומע אינה 18)שאינו מחשבתם פירוש,
כל  מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה,

צרכה.

.‰B¯Oa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÌÈna Ï·Bh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz19ÌÈna ¯·BÚ‰ Ï·‡ ;20ÌÈn‰ Ïk - ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ B¯Oa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו שהרי
בו.20)גופו. לעבור מוכרח והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא אילמלי לו נוח היה

.Â¯‰a Ï·hL ÈÓ22Ba ¯·ÚÂ ¯Á‡ ¯‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha -23ÌÈBL‡¯‰ ˙‡24ÌÈn‰ È¯‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

B¯·Á e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
B¯ÎOÏ25BzÓ‰a ¯ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa - ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C¯„ e‰Ác Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰27,eÏËa ‡Ï - »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
¯‰a Ï·Ë .ÔBˆ¯Ï ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»
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ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„¯ÈÂ ‰ÏÚÂ28- ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ
ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰Â ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ eÏËa È¯‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני.24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו

פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק
גופו.28) שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים מי

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a30Ì‡ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡ - B¯·Á ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»

איבריו.29) תנועות ידי בהתזת 30)על מעוניין אינו השט
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו כמו

.Á¯Btˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ ¯Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ba „„nL ¯·c·e B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ¯·ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - BaÁ»̄¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ BÏ‚¯ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚¯a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz36- ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ Ô·‡ ˜¯Ê .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ - ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«

Ô·‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם
כדי 34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי

במים  רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את שהרטיבו
המים  עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב
החולק  טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ Ë·BÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰ - «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆

‡e‰Â ÂÈÏÚ Ë·Á .e‡ˆiL BBˆ¯ È¯‰L ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי 40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Ú·e ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42- ˙BËBLn·e ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿
˙B˙L¯·e ˙B„Bˆn·e ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»

˙B¯BÓÎn·e43¯Ú Ì‡Â ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡ -44- «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆

˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆ¯a ÔÈ‡ - ÌÈ·Ï ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»
.ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ¯Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב ומכמורות 43)כדי רשתות מצודות,
חיים. בעלי בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי

.·ÈdÙ¯ˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙ¯ˆÏ ÌÈÓLbÏ ¯ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ¯ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆ¯a¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני
הסדקים  סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים
כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש

הוא 50) קרים במים הניתן באש מלובן ברזל להקשותו.
ומתחזק. וחלק 51)מתקשה האש את בו שמחתים עץ

נשרף. פחם 52)ממנו ויישאר הבוערת הגחלת את לכבות
בו. ככופה 53)להשתמש זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

דינו  שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי הכותל, על קערה
ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה

.‚È˙ÏLn‰ ˙‡ ÏLÏL54B‡ ÈÏk da ˙BÏÚ‰Ï ¯BaÏ ƒ¿≈∆«¿…∆«¿«¬»¿ƒ
ÔB˙È˜55‰lkÏk‰ ˙‡ ÏLÏL ,56‰ÈÏÚ ·LzL È„k ¯BaÏ ƒƒ¿≈∆««¿«»«¿≈∆≈≈»∆»

˙Ï‚¯z‰57ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ -58. ««¿¿…∆≈««ƒ∆»∆»¿ƒ¿»

מעוקם.54) וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת כוס
קטן.56) אותה.57)סל מעוניין 58)ויעלה אינו שהרי

הכלכלה. או המשולת שתורטב כלל

.„È‰L¯k‰ ˙‡ ˜ÁÓÓ‰59,‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï «¿«≈∆«¿≈»¿»ƒ««ƒ∆»∆»
B¯ÚO ËÁBq‰Â60ÔÈLeÏz ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈn‰ - B˙eÒÎa ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿ƒ

ÔBˆ¯a61ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÔÈ¯‡Lp‰Â ,62ÈtÓ , ¿»¿«ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
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,‰¯LÎ‰ dÓˆÚ ‰L¯Îe .ÔlkÓ e‡ˆiL BBˆ¯L∆¿∆≈¿ƒÀ»¿≈»«¿»À¿¿»
ÔÈ¯ÈLÎÓ d˙LÈ¯t ˙ÚLaL63ÌÈn‰ ˜z Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒƒ≈««ƒ

‰¯LÎ‰ ‡Ï - BÁk ÏÎa ‰ÈÏÚÓ64. ≈»∆»¿»……À¿¿»

או 59) במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין
המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש

ברצונו.60) שלא בהעברתם 61)שנרטב רוצה שהרי
זה 62)וביציאתם. ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף

שלא  מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה
כרבי  פסק לגמרי. שיצאו רצונו שהרי מחשבתו, נתקיימה
האילן  את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי

בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב) משנה המים 63)(שם
ברצונו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו

בשעת 64) נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
פרישה.

.ÂË„ÈÚ¯n‰65¯ÈM‰Ï ÔÏÈ‡‰ ˙‡66B‡ ÔÈÏÎ‡ epnÓ ««¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ∆√»ƒ
‰‡ÓË ¯ÈM‰Ï67ÔÈLeÏz ÔÈ‡ epnÓ ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ¿«ƒÀ¿»««ƒ«ƒ»ƒƒ∆≈»¿ƒ

ÔBˆ¯a68ÔÈ˜LÓ epnÓ ¯ÈM‰Ï B„ÈÚ¯‰ .69ÔÈ‡ˆBi‰ - ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
Ba ÔÈ¯‡Lp‰Â ;ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰70e¯LpL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»¿

‡e‰L ÈtÓ ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
eÊz Ì‡ ÔÎÂ .BlkÓ e‡ˆiL Ôek˙Ó71- ÔÈ¯aÁÓ‰ ÏÚ ƒ¿«≈∆≈¿ƒÀ¿≈ƒƒ¿««¿À»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡72. ≈»¿ƒ¿»

רועד.65) והוא האילן את להפיל.66)מנענע
האילן.67) בענפי נת 68)המונחת לא להוריד שהרי כוון

המים. שעליו.69)את משקין להפיל התכוון
הרעידה.71)באילן.70) ידי פירות 72)על נגעו ואם

זה  [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים
על  ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק
עליהם, שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים - תלושים
ואם  המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי
פירות  מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון

תלושים.

.ÊË„ÈÚ¯n‰73ÔÏÈ‡‰ ˙‡74B‡ ,B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ««¿ƒ∆»ƒ»¿»««¬≈
‰kÒ75˙B˜¯ÈÂ ÌÈÚ¯Ê Ô‰ÈzÁ˙Â ,dz¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ À»¿»¿»«¬∆¿»¿«¿≈∆¿»ƒƒ»

ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÏÙÂ ,Ú˜¯wÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«¿»¿««ƒ««≈«¿À»ƒ
ÔÈ‡ ˙B˜¯ÈaLÂ ÌÈÚ¯faL ÌÈn‰ Ô˙B‡ - Ô‰ÈzÁzL∆«¿≈∆»««ƒ∆«¿»ƒ¿∆«¿»≈»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz76. ¿ƒ¿»

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר פירוש,75)בכוונה
שוכה. איש ויקחו מט): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף,

התכוון 76) שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים ואינם
אף  מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו

משנה). (כסף להם התכוון שלא פי על

.ÊÈÌÈ¯ÓL77ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ‰Óe¯z ÏL78¯·k - ¿»ƒ∆¿»∆»«¬≈∆«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰L ˙BÓe¯˙a e¯‡a79ÈM‰Â80;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ

˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏLÂ81ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÈLÈÏM‰ Û‡ - ¿∆∆¿≈∆∆««ƒ««¿ƒƒ»¿∆
ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ - ÁaÊÓ ÈL„˜82 »¿≈ƒ¿≈«¿»»¿∆«¬≈≈ƒ

È‡ce‰83¯eÒ‡ „·Ïa ÔBL‡¯ -84ÔÈÚÏ e¯Ó‡L ÌLk . «««ƒƒ¿«»¿≈∆»¿¿ƒ¿«
e„Ó˙pL ÔB‚k .Ô¯LÎ‰ ÔÈÚÏ e¯Ó‡ Ck ,Ô¯eq‡ƒ»»»¿¿ƒ¿«∆¿≈»¿∆ƒ¿¿

Ô‰ÈÏ‡Ó85‰˙BL ‰Ó‰a ‰˙È‰Â86Ì‡L .ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ≈¬≈∆¿»¿»¿≈»»ƒƒ∆ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ¯ÈÒnL ‡e‰ Ì„‡‰ ‰È‰»»»»»∆≈ƒ««ƒ»ƒƒ««ƒ
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰Â Ô·LÁL ÔÂÈk - eÏÙ Ô‰ÈÏ‡nL∆≈¬≈∆»¿≈»∆¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆

ÔÈ¯ÈLÎÓ87. «¿ƒƒ

יין.77) תמד.78)שמרי הראשון.79)לעשות התמד
שנייה.80) פעם מים נתן הראשון התמד לצורך 81)אחר

קרבנות  להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים
המזבח. מפירותיו 82)על להפריש חייב מישראל אדם כל

(אחר  כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני
שני  ("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה
ונאכל  בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב, א, בשנות
אלו  הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק

באכילה. ואסורים טבל הם מטבל 83)הפירות שהופרש
שאינו  הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא וודאי,
ומלמדנו  מעושרים. ספק הם ופירותיו המעשרות על נאמן
מותר  אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו
חומרא  הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו

הספק. על גזרו לא לירושלים.84)דרבנן, חוץ לאכלו
נתן 85) שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו

בנתינתו  שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
אבל למשקה, התמד את אנו החשיב כוונה, כאן כשאין

מתורת  ויצאו המים את מקלקלים שהשמרים אומרים
רבינו  דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה.
שצריכים  גשמים" "מי כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן.
וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,
מפני  וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף
לעניין  כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים

התמד 86)הכשר. את החשיב הרי שותה אדם היה שאם
שם). (גמרא אלף.87)כמשקה עד ואפילו בחולין אפילו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
פירותיו 1) והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף שירד פירות יבאר

עליהם  וירדו לטחון חטים המוליך וכו'. הכנימה מפני לגג
בתוך  שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים
של  חבית פי על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח זה.

וכו'.

.‡˙B¯t2e·b˙iL È„k Ô·¯ÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
e¯LÎ‰ ‡Ï -4. …À¿¿

מ"ג.2) פ"ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב רוצה אינו שהרי

.·‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙B¯t6Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯iL Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯LÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „¯iL e·MÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰¯Bz ÔÈc8‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰· eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



קיז oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔË˜ ÏL ‰·LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰È¯·cÓ ˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ - ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙¯k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ"א.5) פ"ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו

הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב מדייק רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈ·La ‚bÏ ÌeM‰16- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ
„¯BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È¯‰L ;BBˆ¯a ‰Ê È¯‰ - ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»

.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ"ב.13) ירק.14)שם דבילה.15)אגודות גושי
פי"א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי"ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .e¯LÎ‰ - »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .e¯LÎ‰ - ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈ¯n20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ¯‰pa ÌÈ¯·BÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙B¯t‰ e¯LÎ‰ - eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz21eÁÓO È¯‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ"ה.18) פ"ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח, הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואףֿעלֿפי
השקים. הרטבת

.‰˜O23¯‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚ¯Ê ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ ¯Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰¯Ún‰26e·‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.e¯LÎ‰ -À¿¿

מ"א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב.27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙È·Á28CB˙a d˙pL ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙B¯t‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e·‡LÂ31ÌÈÓa ?e¯Ó‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .e¯LÎ‰ - ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁ·e ÔÈÈ·e32ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L Ï·‡ ;33ÔÈ·‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙B¯t‰ e¯ÈLÎiL È„k Ò¯Á‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס.28) של היא חבית סתם מ"ב. שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ. החבית דרך 31)בדופני המתמצה הלחלוחית את
החרס. יין.32)דופני האחרים 33)של המשקין  חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני דרך חודרים אינם

Ê.‰„B¯‰35:ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆

˙B·‡BL ÌÈ¯BÚO‰L ÈtÓ ,‰¯LÎ‰ - ÌÈ¯BÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈
‰È‰ Ì‡38;‰¯B‰Ë - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»

ÔÈ˜LÓ ‰·‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË - ÌÈ¯BÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ
.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ"ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי יוסי במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.Áıa¯Ó‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï - ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰·¯Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .e¯LÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰·¯Ú‰42.e¯LÎ‰ ‡Ï - »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי הרצפה על מים זולף - מרבץ מ"ד. שם
אם 40)האבק. ב: ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:
שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב"ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח יותר נוח מקום מצא שלא פירוש
דברי  מפרש אלא משיג שאינו מוכיח, וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43e¯LÎ‰ - e·ÈË¯iL È„k ÏBÁa ˙B¯t44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
ÁÙBË ‰˜LÓ Ba LÈ Ì‡ :·e‚p‰ ËÈha ÔÓBh‰45- «≈«ƒ«»ƒ≈«¿∆≈«

Ì‡Â ,e¯LÎ‰.e¯LÎ‰ ‡Ï - Â‡Ï À¿¿¿ƒ»…À¿¿

(ר"ש).44)שם.43) בו שנבלעו מים בלי חול שאין
היד 45) את להרטיב שתספיק לחלוחית, בטיט נשאר

בה. הנוגעת

.Èıa¯Ó‰46LLBÁ BÈ‡ - B¯b ˙‡47e¯LÎÈ ‡nL «¿«≈∆»¿≈≈∆»À¿¿
ÂÈhÁ48ÁÓO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba eË Ì‡49. ƒ»ƒ»¿¿««ƒ∆»≈«

לחשוש.47)שם.46) מחוייב שם 48)אינו שיניחן
מפני 49)אחרֿכך. דבר, של וטעמו יטננו. אם שישמח

הרא"ש  פירוש (עלֿפי מהר נבלעים המים שבגורן, היובש
שם). רבינו דברי גם להבין יש וכן במשנתנו.

.‡ÈËwÏÓ‰50˙BtÁÏ Ô‰ÈÏÚ „¯BÈ Ïh‰Lk ÌÈ·OÚ «¿«≈¬»ƒ¿∆««≈¬≈∆¿«
ÔÈhÁ‰ Ô‰a51CÎÏ Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï -52- »∆«ƒƒ…À¿¿¿ƒƒ¿«≈¿»
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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



`oilkeקיח z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאינה 51)שם.50) שבעשבים לחלוחית שיספגו כדי
בהם  "להטן כתוב [במשנה לטל. נתכוון לא אבל מכשירה,
שירטיבו, ישראל': וה'תפארת ה'ברטנורא' ופירשו חיטים",
את  גםֿכן מפרש שהוא ונראה "לחפות". כתב ורבינו

כמותם]. שעליהם.52)המשנה לטל

.·Èıa¯Ó‰53ÌÈÏaL Ba Ô˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa ˙‡ «¿«≈∆≈¿«ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ√ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ :eËÂ54el‡ È¯‰ - ¿»¿ƒ≈¬≈∆«¿∆≈«¬≈≈

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ה"א.53) פ"ב שם ט.54)תוספתא בהלכה למעלה נתבאר

.‚È¯ÚBp‰55e„¯ÈÂ ÔÈ˜LÓ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ˜¯È ÏL ‰c‚‡ «≈¬À»∆»»∆»»∆»«¿ƒ¿»¿
¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBzÁz‰ „vÏ ÔBÈÏÚ‰ „vÓ56. ƒ«»∆¿««««¿…À¿«

הירקות 55) שעל המים את להוריד כדי האגודה, את מנענע
מ"ד). מ"א לגמרי 56)(שם שירדו התכוון שהוא מכיוון

מחשבתו. נעשית לא הרי הירק, מן

.„È‰ÏÚn‰57‰Ê Ô˙e ¯‰p‰ ÔÓ ˙B¯t ÔÈ‡ÏÓ ÔÈwO ««¬∆«ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»¿»»∆
‰Ê Èab ÏÚ58ÔÓ BÏ e„¯iL ÌÈna ÔBzÁz‰ ¯LÎ‰ - ««≈∆À¿«««¿««ƒ∆»¿ƒ

.‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÁÈp‰ BBˆ¯a È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈ƒ¿ƒƒ«∆««≈∆

לתחתון.58)שם.57) ירדו העליון משק שהמים וידע

.ÂËÁÙBp‰59˙BÙÈ Ô‰ Ì‡ Ô˜„·Ï ÌÈL„Úa60eÚÈÊ‰Â «≈««¬»ƒ¿»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
ÌÈn‰ ˙B„ÏBzÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈt Ï·‰a e¯LÎ‰ -61. À¿¿¿∆∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ

ÔÈÓLÓL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ62ÂÈt ‰˜LÓa e¯LÎ‰ - Úaˆ‡a ¿≈»≈À¿¿ƒ¿∆¿«À¿¿¿«¿≈ƒ
.BÚaˆ‡ ÏÚLÂ¿∆«∆¿»

מ"ו.59) בודק 60)שם והוא טחונות, בעדשים המדובר 
הן  ואם עליהן, ונופח להתבשל נוחות הן אם לדעת אותן
מהר  ויספגו ההבל את סופגות שהן סימן מהר, מתלחלחות

למשנתנו). בפירושו (רבינו הבישול מי את שדינן 61)גם
ה"ב. פ"י למעלה כמבואר הכשר, לענין הרוצה 62)כמים

שומשמין  ומניחה לאכול שבפיו ברוק אצבעו מלחלח ,
לפה  אצבעו מכניס ואחרֿכך בו, נדבקים והם עליהם

ומורידם.

.ÊËCL63ÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÏÎ‡‰ ÏÙÂ ÏÎ‡a »«¿…∆¿»«»…∆¬≈««¿∆∆«
ÔBˆ¯Ï ‡lL ÏÎ‡‰64ÌÈÚeˆt ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡ ‰È‰ .65 »…∆∆…¿»»»≈≈ƒ¿ƒ

B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ÏÎÂ ˙BaË¯ ÌÈ¯Ó˙e66, ¿»ƒ¿À¿…∆∆»…∆«¿ƒ»
ÏÙÂ67ÔBˆ¯a ÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ68‰È‰ . ¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»¿»»»

‰ˆB¯ BÈ‡L ÏÎÂ ˙BL·È ÌÈ¯Ó˙e ÔÈ·e‚ ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿…∆≈∆
ÙÂ ,B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ Ï »…∆«¿ƒ»¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»

.ÔBˆ¯a ‡lL∆…¿»

מ"ו.63) פ"ג הפירות 64)טבולֿיום את מכשיר ואינו
הלחם  פיסת את ירטיב שרירו רוצה שאינו מפני בו, שיגעו

וילעוס. לפיו שתגיע מהשמן 65)לפני רטובים והם
שבו.66)שבהם. הלחלוחית מעט ממנו להוציא כדי

להרטיבו 68)הגרעין.67) מבלי למוץ שאיֿאפשר מפני
את  מכשיר ולפיכך משקה, ונעשה החשיבו שבפיו, בריר

לרצונו. בו שנגעו הפירות

.ÊÈÔÈLÏÚ69ÔËwlL70‰Ó‰·Ï71ÔÁÈ„‰Â72·MÁÂ , À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈»∆¡ƒ»¿ƒ≈

e¯‡a ¯·k - Ck ¯Á‡ Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ73ÌÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ¬≈∆¿»»««»¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ
ÈL ¯LÎ‰74·MÁLk ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»¬≈∆«¿∆≈«¿∆ƒ≈

ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ75. ¬≈∆¿»»¬≈≈À¿»ƒ

אדם 69) בני ויש בהמה, מאכל הוא שבעיקרו עשב מין
"ציקוריה". נקרא רבות לעז ובלשונות אותו, שאוכלים

ב.70) קכח, חולין לבהמה.71)ברייתא להאכילם כדי
טומאה.72) מקבל אינו בהמה שמאכל מפני הוכשרו, ולא
ה"ג.73) פ"ג שהיו 74)למעלה בזמן מאכל ההדחה

אדם. מאכל שנעשו אחר להכשירם מועילה אינו בהמה,
פ"ג 75) עוקצין תוספתא שעליהם. טופח במשקה הוכשרו

ה"א.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר

טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆ¯Ï ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó - «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆ¯Ï3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï·‡ .ÔBˆ¯a Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆ¯a¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ
˙B¯Ba ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯waL4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‡·‚7‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Ï ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜¯waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈ·e‡L9ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï·‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
¯B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜¯wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
- ¯B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜¯wa e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆ¯a È¯‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk ¯B‰Ë15.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
¯kk‰ ‡ÓË - ¯kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆ¯a Ô‰ È¯‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ"ב.2) פ"א אבות 3)מקוואות מהל' בפ"ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק.4)ועל  עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ"ט. מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי 10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אףֿעלֿפי

מעוניין  אינו אבל השני, לצד להגיע התכוון שהוא מפני
ה"ה. שבפי"ג בנהר לעבר דומה זה והרי במים, בנגיעה
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שהשותה 12) ה"יֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ"ח נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ"ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב"ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב"ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי"ב (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי נתבארו ולא כסףֿמשנה, (ראה

.·ÌÈ‡·‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯Â ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡·‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ"ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק. ונופלים הזחילה) מכוח (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי 23)המים מפני
ה"ג, פ"ב למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי בדין
שבתקופת  מפני שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק, ללא כמעט הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25¯ÈÚÏ ÔÈ·B¯w‰ -26C¯cÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆
e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˜BÁ¯‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«
eÎÏ‰ .Ì„‡‰ ·¯ eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»

‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙B¯iLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30;‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡L ‡·‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»

‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡ È‡L ‡·‚a Ï·‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«
˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«

¯ ˙BÒ¯t ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈ¯B‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»
‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t33‡ˆÓ Ï·‡ .Ba ˙¯k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t34¯LÙ‡L ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„¯iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני

הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו
ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,

גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על
טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,

ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
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ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»
B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»

¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«
ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי
ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

ה'תשפ"א  אדר י"א שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר

נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה.
שנתערבו  פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ עם

מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ - ˙Bc‚‡‰ .ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

Ôk¯cL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ -7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁ¯a9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰¯„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»
ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

.Ô˙tÏ˜ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב.2) משנה ו פרק יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי כדי 6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי 7)שלא במים רוחצים
מבהיק. לבן קמח ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח לצורכי עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל
מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו

הבאה). הלכה (ראה

.·˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈ¯LÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa Ì¯Áa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ ¯Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ17e¯LÎ‰ - ¯Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

Èz¯Ú ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰¯‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה,
המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה
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כל  שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן
כשם  "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל
עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני
ממקומם.18) המים את שעקר שדרך 19)מכיוון מפני

לנער. דגים בטהרה,20)שולי חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21¯Èv‰22¯LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL ¯B‰Ë ¯ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
¯ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ28·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La e·¯Ú˙pL ˙B¯t ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰ - ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ô‰L Ïk ÌÈÓa e·¯Ú˙ .·¯‰ ¯Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

¯ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ·‚Á ¯ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï·‡ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ

ח.21) ו, פרק שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
בו  שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב,
שאינו  הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי 25)כשיגע
שמעט  משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג,
מתפרשים  יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
המים  בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי
נכון  ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם
יהיה  "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי  שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר
מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו

תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ

ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ
ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»

‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»
BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ

‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח

במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני
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דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים
למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות

רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

נכונים  שהם מפני ברגל טהורים להיות מוזהרין ישראל "כל
האחרונים  ודייקו וכו'". קדשים ולאכול במקדש להיכנס
כי  וכד' חייבים שהם ולא נכונים" "שהם שכתב בלשונו
הבאת  לצורך להיכנס שחייבים משום אינו החיוב לשיטתו

בנוגע מילתא גילוי שהוא אלא aeigdקרבנות onfl מכיון
צריך  שאז הרי למקדש, להיכנס בו שחייבים זמן שזהו

טהור. להיות
כתב: קודש, מקרא דיבור־המתחיל בא בפרשת רש"י אבל
והנפק"מ  וכסות". ושתי' לאכילה קודש אותו "...קרא
הרגל, בכל ולא במועד רק הוא החיוב א: שלרש"י ביניהם,
גם  לרש"י ב: המועד. בחול גם הוא להרמב"ם כן שאין  מה
חיוב  יש בהם וגם רגלים נקראו הכיפורים ויום השנה ראש
יום־טוב  קדושת מעצם הוא החיוב לרש"י ג: עצמו. לטהר

ושותה. אוכל כשאינו גם הרגל זמן כל להיות וצריך
(63 'r a"lg y"ewl it lr)

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï·‡ .˙Á‡ ‰¯Ú˜a ÔÈÏÎB‡ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰¯Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»
dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿

Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰·f‰ ÌÚ ·f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈
‰¯·Ú57.ÏÚ·È ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי 54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב אחת.56)לדרוש מכוס

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא

.·È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ ‰¯‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰¯˙È ‰M„˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ
¯‡MÓ L¯BÙe Ì„‡ Ïc· ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C¯„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙¯‰Ë È„ÈÏ ‰‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó Ûeb‰ ˙¯‰ËÂ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙Ó¯Bb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

הטומאות  מהלכות בתורה הכתוב ש"כל כתב ח' בהל'
החולין  אבל וקדשיו... המקדש לעניין אלא אינו והטהרות
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קכג milk zekld - dxdh xtq - xc` `"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובהלכה  כו'". טמאין חולין לאכול ומותר איסור בהם אין
אוכלים  היו הראשונים חסידים כו' שמותר "אע"פ כתב י"ב
הגוף  וטהרת היא... יתירה קדושה זה ודבר בטהרה... חולין
וגורמת  הרעות הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה
אכילת  אם הלא קשה ולכאורה וכו'" לשכינה להדמות
הרעות  הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה בטהרה חולין
חולין. ולטמא בטומאה חולין לאכול לכתחילה מותר מדוע
מחיל  "ילכו של באופן הוא יהודי של עבודתו שסדר אלא
שאסרה  מה ש"דייך באופן היא העבודה תחילת חיל". אל
לעבודת  להגיע אלא בזה להסתפק לו אין אבל התורה", לך
למעשים  האפשרות בכלל נשללת שאז ופרישות הבדלה
ברמב"ם  ההלכות סדר גם וזהו הרעות, ודעות הרעים
טמאים, חולין לאכול שמותר ההלכה לומדים שתחילה
הולכים  ואח"כ חיל כבר זה הרי בתורה הלכה שזוהי ומכיוון
מעלת  את המבארת להלכה ומגיעים חיל, אל מחיל

הפרישות.
שמותר  שמה העולם שדעת חסידים אצל הידוע וכפתגם
אבל  היתר. למצוא לפעמים אפשר שאסור ומה מותר,
ומה  אסור, בוודאי שאסור שמה היא החסידות שיטת
זה  שעניין בלעדיו להסתדר אפשר אם לחשוב צריך שמותר
שאע"פ  ברמב"ם מפורשת הלכה כי־אם מצווה הידור אינו

בפרישות. להתנהג יש זאת בכל המותרים, עניינים שיש
(dk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר

זכוכית  כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים
כלי  פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי חרס

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰2,¯BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È¯‰ .O¯Á ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ ¯BÚ B‡ „‚· B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :¯ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ·‰f‰ ˙‡ C‡ :¯Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎ·e4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆

Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»

‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»
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מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת
מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני

השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO38Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי בין בתורה נמנו לא

בן 30) ויסי צרידה איש יועזר בן יוסי אמרו: ב יד, בשבת
גזרו  ביתֿהדין) ואב הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן

זכוכית. כלי ועל העמים ארץ על החומר 31)טומאה
זכוכית. עושים שממנו אֿב.32)הגלמי שם, יוחנן ר'

זו 33) בסברא נימקו ב טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב"ד
לא  למה תשאל "ואם מוסיף: והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב, חרס?" ככלי מאווירו יטמא
בלי  מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט שהוכרחו ומפני נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח, ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב).37)קיבול. טו, (שם חרס כלי תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים
אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי נגיעה ע"י נטמאו

א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים
כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים

הארץ. ובין השמים בין באויר התלוי דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈ¯B‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò¯„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים
מפרש  א נח, בשבת רש"י א). פ"י, כלים למשנה בפירושו

כרבינו. פירש ב טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"
חרס. כלי הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת

ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ¯‰ C¯c47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï·‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ - ÈÚ¯‰ ˙Èa C¯c d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏ·e¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט.44) סט, במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי עלֿידי אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒ¯Á ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰¯BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈
;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»

CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ò¯Á ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈
.¯B‰Ë - CBz BÏ»
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מ"ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈ¯tÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ - ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :¯Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa - »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰·z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¯˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ"א.55) פי"א, קנח.56)כלים פיסקא מטות 'ספרי'
יבשים 57) דברים מקבל כלי כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף וריקן, מלא מיטלטל שק "מה דרשו:
כשהם  אותם לטלטל שאיֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק. דומים שאינם מפני טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰·¯Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï·‡ ;‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L ¯BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :¯Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ
ıÚ64˙Èa BÏ LiL - ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈

Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL - ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆
¯·c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«

?ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿
ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ Ò¯„Óa Ï·‡ ,Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ71Ïk - ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ô‰È¯·cÓ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó - ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ"א.60) פ"ב, עץ.61)כלים מעור 62)של עשוי נוד
עץ 63)בהמה. כלי סוגי רבינו מונה ה"א בפ"ד לקמן

סופרים. מדברי אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
הערב". עד וטמא . . . שק או עור או בגד "או מסיים:

ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל
קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק האמורים

ב). פו, "וכל 67)(שבת מהכתוב למדנו שטומאתם מפני
"וכל  ממשיך: והכתוב ה"ב), למעלה (ראה עזים" מעשה

עץ. לכלי (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ", בבא 68)כלי
א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח, בכורות

ה"א.71) פ"ז ומושב משכב מטמאי גזרו 72)בהלכות
מתכת. כלי שיטמאו עליהם

.‡È‚e¯‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»

ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת

את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת
לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי
בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא

להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים
בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור

ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל
(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»

˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈
¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים
שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר

יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«

B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
תלמודֿ מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ

‰¯Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL Bc·Ï Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈
CÈ¯ˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ¯‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ

BÏ21- ËeLt‰ ÈÏk‰ ¯‡MÓ C¯v‰ ÏÚ ¯˙i‰ Ï·‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»
e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‡ÓËÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי החלק

מ"ט). את 11)פי"ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ חתיכת
המידה  שפת כל על המחק את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק הוא כבד, המחק ואם הגודש, על ונופל
מעץ, הם והמחק מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,
דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק, גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי וחנווני הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי עני
מבלי  הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי בתענית יושב

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי
השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע"פ הבית

מסיימת:15) (המשנה המכס ולהבריח שם להסתירה כדי
אוי  אומר, אם לי אוי זכאי: בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי
יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב סט, בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי בן יוחנן שרבן
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ו): יד, (הושע הכתוב

בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב במשנה מי"ז. שם
מתכת  של היא שאם עץ", "של הוסיף ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אףֿעלֿפי מיטמאה היא הרי
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ"א שנתבאר כדי 17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ לוח
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ של או מתכת של בחרט
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני בנייר או בקלף השתמשו
כדי  השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ"ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי הכלי יהיה לא זה חלק שבלי
הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ"א 22)התוספתא:

חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ כלי שפשוטי ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡ - B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊ¯a ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈
ÔÈÙ¯Bˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆

˙Ú ÏÎa ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈
˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆ¯iL28ÛÒk‰Â ·‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆

Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È¯‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ ועליו 25)חתיכת
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אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו
העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני טומאה מקבל

קבוע. מילוי זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי
כשמחליקים 28)וכסף. המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ"ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
בשופין"). "שפן כל 29)מ"א: לה אין הברזל נסורת אבל

שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙¯ÙBÙL .„·Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙¯ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
‡È‰ È¯‰ - ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ô·l‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙¯ÙBÙL Ï·‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ"ח שם רגלי 31)תוספתא, עמידת לכוון כדי
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,

לרגלים. מתאימים קיבול בתי בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי"ז. חלולה.33)פי"ז והיא תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף קנה
"בכיי". במשנה ונקרא לבן, ספוגי צמח36ֿ)חומר מין

הוא  רב זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט: ד, (במלכיםֿב, אדם למאכל ראוי ונעשה מתמתק
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט

.‰˙¯ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38¯Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -41Ï˙ka dÚ·˜ .42C¯„k dÚ·˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜43C¯„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙¯ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck ¯Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜ C¯„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL ;48‰¯B‰Ë -49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜ C¯„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ·˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי, חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח, למזוזת הפתוח צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי נקרא אינו עראי וחיבור מעשה, שינוי עלֿידי

במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס

בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין

לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש
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ה'תשפ"א  אדר י"ב רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È¯‰ - ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ¯‡Lk ‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5·LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈

- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ¯˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ

ıÚ ÈÏk Ïk ¯‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ - ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆

ÔÈ‡ - ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó‰ ¯BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף.12)כוורת מקני עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של
החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט רחוקות,
הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני  הספינות, מן להורידן מבלי לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה
והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה
מפני  מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני כמה ידי על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא

רבינו 23) של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
העשוי  עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל
מהכשירו  גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
שכלי  כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
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אדם  בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים
כלי  .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ
ומשקל  לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה,
להתטלטל  העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי
שהרי  סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע.
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ). רומא (דפוס כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰·z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯‡Le ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡26¯ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני 26)שהם זה, דין מנמק הראב"ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם

כך.

.„B¯eaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìe¯a »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È¯‰ - »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ - ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30È·Ú ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚¯‰ È·Ú Ï·‡ .32¯f‰ È·ÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ¯Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב. מחזיק 29)ואמה שכזה כלי אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו",
היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של

צרעת). הכלי.30)בטומאת דפנות עובי מקום
והרי 31) הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק

מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע הזר 33)מחוץ
מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא

נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק
עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»

˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«
BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
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כלי  והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא
ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„·Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea¯ ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë -»¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ï·h‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙B¯Úw‰ ÁÈpÓ È¯‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ï·h‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa ¯p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈

ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13¯Úz‰Â ÌÈ¯tÒn‰Â ÁÓ¯‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««
ÏBÁÎn‰Â14·zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙È·e ,16‡Ï·Ë ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈË¯e˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙È·e ,18˙BÊB‚t‰ ˙È·e19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ

ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»
ÈÏk‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈ¯ˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‡¯ËÓ˜ Èeqk Ï·‡22‰·z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ

L¯Á ÏL LaÎn‰Â25‰·z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»
ÔÈzÓw‰Â26·Ïw‰Â ,dlL27,¯Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆

¯‚p‰ ˙È·e28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ· ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL ·Ïw‰Â ,˙B¯Bpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆

¯nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ
˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈ·¯e32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»

‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL ¯BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»
ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk -»≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי  שפשוטי אמרנו, ה"ג בפ"א למעלה קיבול, בית להם
טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי

שווים. דיניהם ואין עץ, כלי פשוטי כהנים'4)של ב'תורת
שהוא  מיוחד שק "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי ואת האדם את משמש
משמשים  שהם . . . השולחן מרבה אני אף בהם), משתמש
ואינו  . . . הסולם את ומוציא האדם, משמשי ואת האדם את
הדינים  לכל יסוד משמשת זו דרשה האדם". משמשי משמש
יבואר  ופירושה זה, בפרק הראשונות ההלכות שבשלוש
ריבוהו  "ולא רבינו של [מלשונו הבאות. הערותינו מתוך
עץ  כלי בפשוטי שנלמדו הטומאות שכל משמע חכמים"

"אסמכתא". היא והדרשה דרבנן, טומאות הן זו, מדרשה
בבבא  ה'תוספות' דעת וכן ספר, בקרית המבי"ט פירש וכן

שאני]. ד"ה א סו, לצורך 5)בתרא בין בו שמשתמשים
עצמו. האדם לצורך ובין כלים,6)כלים עליו מעמידים

עליו  לאכול הכלים באמצעות שלא גם בו משתמש והאדם
גופו. קטן.7)ולהשעין משמשי 8)שולחן הם כלים

של  משמשיו משמשי נקראים כלים משמשי ולפיכך אדם,
באמצעות 9)האדם. שלא עצמו האדם את לא אבל בלבד,
הנר 10)הכלים. אין - שכבה אחר אבל דולק, כשהוא

לה. בתים 11)צריך עושי בו שמשתמשים דפוס כגון
המותחים  מצנפות לשוזרי מידה המשמש דפוס וכן לתפילין,
כל  ז. פט"ז, כלים (משנה שזירה בשעת המצנפת את עליו
עלֿפי  מבוארים שלפנינו, בפרק המפורטים הכלים שמות

כלים). למסכת שלו המשניות בפירוש של 12)רבינו כיסוי
הדברים 13)קופסה. לכל נמשכת "תיק" התיבה

הכוחל". "ובית בכלל) (ועד עד לקמן, כף 14)המפורטים
העין. לתוך הכוחל את מכניסים שבה של 15)קטנה, חרט

בפירושו  (רבינו שעוה של לוחות על בו שחורטים מתכת
ב). משנה יג פרק הכוחל.16)לכלים מונח שבו הכלי

מ"ד).17) פט"ז שם (רבינו עליו" שאוכלין מעור, "כלי
התרמיל 18) את כורכים ויש חצים, בו להשים מיוחד תרמיל

בית  לו יש עצמו [התרמיל החצים. בית נקרא זה ועור בעור,
מפרשים, ויש כאן. הנידונים כלים לסוג שייך ואינו קיבול,

עצמם]. החיצים את בו שכורכים רחבים.19)עור חיצים
כמו  שם מפרש ורבינו "הפגושות". הגירסא: במשנתנו
קבלו", "ומחי ט) כו, (יחזקאל הכתוב על ומסתמך שכתבנו,

פגשוהי". "ומחת הכלים 20)ותרגומו: כל ידוע. זמר כלי
בית  להם כשיש אבל קיבול, בית להם אין למעלה המנויים
בלבד, אדם לתשמיש עשויים אפילו טומאה, מקבלים קיבול

בלבד. מלאכה בשעת המשמשים יודע 21)וכן אינני
בשעת  משמשים וכדומה וסייף סכין של תיק כיצד לפרש

הדעת. על מתקבל ביאור מצאתי ולא תיבה 22)מלאכה.
בגדים. בה שמצניעים מקמטרא.23)גדולה קטנה תיבה

"טנא".24) מלשון כתוב 26)נגר.25)סל, במשנתנו
שגבה  כיפה כעין העשוי כיסוי רבינו ופירש "והקמרין",

עליו 27)קמור. שמותחים דפוס הוא שקולב מפרש, רבינו
תורה. לספר תיק לעשות גדול 28)עור עץ של יתד

הנגר. של תיק פירושו הנגר" ו"בית הדלת, את בו שסוגרים
המנעול.29) זה 30)תיק [אין המזוזה. את בו לכרוך תיק

מפני  ה, הלכה ב שבפרק למזוזה שחתכה לשפופרת דומה
שם]. כסףֿמשנה ראה קיבול. בית לה יש ששפופרת

המסתכלים.31) את לבדח כדי בו משחקים הזמרים
"שני 32) רבינו: ומפרש סוליית", של "ורביעית במשנה:

ביד  העצים שני יהיו מאמה, יותר אחד כל אורך עצים
קצב  (לפי הניגון לפי באחד מהם אחד ומכה המצחק,
למקוננת  אותו וייחס "וברביעין", ובנענעים ותרגום הניגון).
שיקוננו  לפי ו) משנה טו פרק כלים ראה מקוננת, = (אילת

אצלם". המתים מל 33)בו העושה עני מלאכה אכתו בעל
ונקרא  השמש, בפני עצמו על להגן סוכך לו ועושה בחוץ,

להגנה. שנועד מפני שסומכים 34)"גנונת" קטנות קורות
המיטה. את המיטה,35)בהן יד על ניצבים מוטות שני

מקל  משעינים ועליהם למרגלותיה, והשני למראשותיה אחד
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מפני  במיטה השוכב על להגן וילון עליו ותולים ארוך
עליו.36)הזבובים. נשענת והיא המיטה, תחת המונח עץ

ולא 37) למעלה שנימנו הדברים לרוב מתאים זה נימוק
שכל  משמע, הכסףֿמשנה של [מלשונו ראב"ד. ראה לכולם.

בלבד]. מלאכה בשעת כלים משמשי הם כאן הנמנים

.·ÔaÏÓ38‰hn‰39˙BwÙa LaÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,40LÈÂ «¿≈«ƒ»ƒ»»¿À»¿ƒ¿≈
BÏ41‰hn‰ ÌÚ Ô¯aÁnL ÌÈÏ‚¯42‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - «¿«ƒ∆¿«¿»ƒ«ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

‰hn‰ ÌÚ43‰hn‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ˙B È¯‰L ,44È¯‰Â ƒ«ƒ»∆¬≈¿ƒƒ¿≈«ƒ»«¬≈
B˙ .‰È¯·‡Ó „Á‡k ‡e‰45˙BBLÏ ÈzL ÏÚ46È¯‰Â ¿∆»≈≈»∆»¿»«¿≈¿«¬≈

‰hn‰ ÏÚ dB·‚ ‡e‰47,ÌÈÏ·Áa ‚¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ , »«««ƒ»««ƒ∆¿…»«¬»ƒ
ÌÈÏ‚¯ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰48¯B‰Ë -49‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿≈«¿«ƒ»ƒ¿≈∆

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ÈLnLnÓ50ÈaÏÓk . ƒ¿«¿≈«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿≈
ÈÂÏ Èa51Ô‰L ,¯ÈM‰ ÈÏÎe Ô‰È˙B¯Bpk Ì‰a ÔÈÏBzL , ¿≈≈ƒ∆ƒ»∆ƒ≈∆¿≈«ƒ∆≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

ה"ב.38) פ"ח מציעא בבא כלים, שלד 39)תוספתא
המיטה), (ארוכות ארוכים קרשים משני מורכב המיטה
בפנים  זוויותיה בארבע המיטה). (קצרות קצרים ומשנים
על  עולה שגובהם מרובעים, עץ של מוטות ארבעה עומדים

המי  דפנות לשון גובה בכל המיטה. של הלשונות והן טה,
קצרה  וראש ארוכה ראש מכניסים שבהם חריצים שני ישנם
והקצרות  הארוכות מתחברות כך ומתוך לזו, זו הסמוכות
קרש  עוד מוספים המיטה. שלד שהיא מרובעת, למסגרת
הלשונות. שתי בין אחת ארוכה על מורכב (=מלבן) אחד
המיטה", "פני נקרא גביו שעל המלבן עם זה ארוך דופן
(כרעים) רגלים למיטה ועושים המיטה. חזית פירוש,
הרגלים  את לחבר היו ורגילים הקרקע. מעל להרימה
לשונות  שתי גבי על המלבן את מניחים ויש ללשונות.
לבין  בינו רווח ונשאר למיטה, בחבלים אותו וקושרים
מן  למעלה הנמצא הלשונות לחלק בהתאם הארוכה

המלבן 40)הארוכה. את לחזק שתפקידן , טבעות כעין
שם). לתוספתא ביכורים למלבן.41)(מנחת

במיטה 42) מחובר המלבן ונמצא במיטה, מורכבות הרגלים
של 43)(כסףֿמשנה). שהוא חלק באיזה טומאה נגעה אם

המלבן. גם נטמא המיטה.44)המיטה, בחזית
שמעון.45) ור' יוסי כר' ד. פי"ח, כלים ראה 46)משנה

המיטה. חלקי תיאור לח. הערה למעלה 47)למעלה
שם. ראה המיטה. במיטה.48)מדפנות מורכבות

בו 49) טומאה נגעה אם אפילו כלל, טומאה מקבל אינו
מ 50)בעצמו. זה הבגדים מלבן את עליו לתלות שמש

בהלכה  למעלה יותר. לו צריך אינו מלובש וכשהאדם בלבד,
מלאכה  בשעת כלים משמשי עץ כלי שפשוטי נתבאר, א

טומאה. מקבלים אינם - בבית 51)בלבד המנגנים הלויים
על  מונח מוט על שלהם השיר כלי את תולים היו המקדש,
על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני

וד']. מ"ג פי"ח לכלים בפירושו רבינו דברי

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,¯B‰Ë - ¯BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô·‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È¯‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô·‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב.52) פ"א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי  חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי קיבול שבית ג) הלכה ב (בפרק
שיש  עץ שכלי ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי קיבול. כבית
בשעת  רק משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו

מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈ¯B‰Ë -58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ ¯BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ë¯t - Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL ¯Á‡Ó ;‰‡ÓË61¯B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e¯‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ חלקי את ציפה אם
ז.58)אחר. פט"ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ"ח שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי - כלים חיפויי
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי, ודיני

לכלי 60)לשק]. טהרה גורם הוא שהציפוי רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי וגם ציפוי, בלי טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי מפני העץ, כלי את ביטל
מהעץ. זה 62)חשוב ונימוק מהכתוב. זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב
אין  שאמרו כחכמים ב כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב"ד  מצופים. שהם מפני טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי מוכח א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י פירוש לפי אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני התירוץ קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני באמרם שהחכמים
שהוא  מפני המזבח טהרת לנמק צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי אדמה, מזבח לו קראה והתורה כקרקע
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה
גורם  שציפוי המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ

ה"ב]. פ"א למעלה ראה הכסףֿמשנה). (עלֿפי טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó - ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈

‰‡ÓË64- ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈
¯B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆

‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ
.¯B‰Ë Ïk‰ - ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ ו: משנה יג פרק כלים
[המדובר, טהורה". - העץ את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני כלי אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי מסייע אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני כלי כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע"פ קובע החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ, טומאה נגעה אם אפילו
העיקרי 65)המפתח. החלק במתכת. טומאה נגעה אפילו

השני  וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח, היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי מפתח, אינה שפותחת משמע
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח".
אינה  שהשן כתבו, שהרי "ושבמפתח", גורסים אינם טוב'
והרי  המפתח), בעץ נתונה (כשאינה עצמה בפני מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק וכן עצמה, בפני שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי בדלת קבועה שפותחת משמע א פא, ובשבת

וצע"ג]. רש"י)

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67- «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
‰‡ÓË68È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע"ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני  טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני לנמק [ואין עץ. כלי כפשוטי שהוא
שהרי  טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ"א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק טהרות ובסדרי טומאה". מקבל
"עצי  יא): י, (מלכיםֿא, שנאמר עץ, קראו שהכתוב מפני
הוא  הים בקרקע אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני כלי היא שהטבעת מפני
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואףֿעלֿפי

שעתיד  מפני והטעם, המתכת. את לשבץ קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב נב, שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי  קיבול שבית ב יב, סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי שבין הסתירה בישוב ה"ג, פ"ב למעלה

רע"א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,

.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ ¯aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

·Bbn‰Â ‰¯Ên‰Â75L‡¯ ÏL ˜¯Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL d‡OÚÂ Ô‰ÈpMÓƒƒ≈∆«¬»»∆«∆∆¬≈≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË77. À¿»

שם.70) בעץ.71)משנה קבועה שאינה מפתח של שן
מתכת.72) "המעבר".74)שם.73)של במשנה:
התבואה 75) גרגירי לניקוי משמשים אלה כלים שלושת

והוא  שיניים, שלש לו שיש במעבר מנקים בתחילה שבגורן.
הפסולת  ואת החיטים את ומוציא הגס התבן את מעכב
ששיניו  במזרה מנקים זה בירור אחר כלֿכך, גסה שאינה
ולבסוף  בינוני, בגודל פסולת מעכבות והן וצפופות, מרובות

שיניים בעל במגוב קטן,מנקים שביניהם והרווח רבות
הדקה  מן דקה פסולת וקצת הגרעינים רק נופלים כך ומתוך

למשנה). בפירושו הללו 76)(רבינו הכלים ארבעת
מעץ. המשנה 77)עשויים טומאה. מקבל הכלי כל

חידשו  חידוש דבר יהושע ר' אומר כולן "ועל מסיימת:
תמוה  לי נראה זה דין פירוש, להשיב". מה לי ואין סופרים,
(רבינו  לדחותו יכול ואינני אמרו הסופרים אבל מאד,
לכל  טומאה אחת שן תגרום כיצד היא: התמיהה בפירושו).

מרובות. ששיניו הכלי

.ÁÏwÓ78¯ÓÒÓ BL‡¯a ‰OÚL79ÔBn¯ ÔÈÓk80È„k «≈∆»»¿…«¿≈¿ƒƒ¿≈
Ba ÊÁB‡ ‰È‰iL81‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -82e‰‡OÚ . ∆ƒ¿∆≈≈¿«≈À¿»¬»»

˙ÏÎB‡ ı¯‡‰ ‰È‰z ‡lL83Ïa˜Ó - ıÚ‰ ˙‡ ∆…ƒ¿∆»»∆∆∆∆»≈¿«≈
‰‡ÓË84. À¿»

ה"ב.78) פ"ד מציעא בבא מתכת.79)תוספתא של
רימון.80) כתבנית מעוגל שראשו מתכת של מסמר
קשה.81) קרקע על הולך כשהוא עליו ויישען בידו,
פעולת 82) את לחזק הכלי, לצורך היא שהמתכת מכיוון

ה). הלכה (ראה העץ את משמשת היא הרי המקל,
התמידי.83) הלחץ ידי על העץ את מפצלת או מרקיבה

המקל. של התחתון בראשו הקבוע במסמר המדובר זו בבבא
דבר 84) של וטעמו העץ. על לשמור שתפקידו אףֿעלֿפי

המסמר  שבלי כאן), בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י מבאר
המקיים  כדבר היא הרי - כולו להתקלקל המקל של סופו

הכלי. כעיקר שנידון ומעמיד,

.ËÏwÓ ÔÎÂ85- Ba ˙Bk‰Ï È„k ÌÈ¯ÓÒÓ Ba Ú·wL ¿≈«≈∆»««¿¿ƒ¿≈¿«
˙Îzn‰ ˙‡ LnLÓ ıÚ‰ ‡ˆÓpL ,‰‡ÓË Ïa˜Ó86. ¿«≈À¿»∆ƒ¿»»≈¿«≈∆««∆∆

ÈBÏ Ô‡OÚ87˙Îzn‰ È¯‰L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¬»»¿≈¿«≈À¿»∆¬≈««∆∆
.ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ¿«∆∆∆»≈

ב.85) פי"ד, שם כוח 86)משנה את לחזק משמש המקל
המקל. את כלל משמשים אינם והם המסמרים, הכאת

(רבינו 87) לייפותו כדי מצויירים, דקים מסמרים במקל קבע
במשנה).

.È˙BiwÓ ÔÎÂ88ÏwÓa ÔÚ·wL ˙ÎzÓ ÏL89˙Ï„a B‡ ¿≈¿«ƒ∆«∆∆∆¿»»¿«≈¿∆∆
˙B¯B‰Ë - ÈBÏ90.ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿≈…«≈»∆ƒ¿»«≈ƒ

כה,88) (שמות המקרא מלשון לארכה, חתוכה שפופרת
"ומנקיותיו". לקשט 89)כט): היו נוהגים אמידים אנשים

וזהב. כסף של בשפופרות מקלותיהם שהן 90)את מפני
העץ. את משמשות

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שתיגמר 1) עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר

לקבלה  העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם.
או  המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע או בה ליכנס או
עמו  ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני

בהיפך. או
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קלג milk zekld - dxdh xtq - xc` a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »«≈ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
‰hn‰ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ıÚ ÈÏÎe .ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿≈≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«ƒ»

‚c‰ ¯BÚa ÌÙeLiMÓ - ‰ÒÈ¯Ú‰Â3¯Ób .4ÛeLÏ ‡lL ¿»¬ƒ»ƒ∆¿≈¿«»»«∆…»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -5ıÚ ÏL ÌÈlq‰ .6ÌÒÁiMÓ - ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ∆«¿…

Ô‰È˙B˙ÙO7ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ Èˆ˜Ú ˙¯ÎÈÂ ƒ¿≈∆¿ƒ¿…»¿≈«»ƒƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ
Û‡ ,‰¯Óz ÏL ÌÈlq‰ eÈ‰ .Ïq‰ Èab ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ««≈««»««ƒ∆¿»»«

ÔÈˆe‰‰ ˙¯k ‡lL Èt ÏÚ8,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ «ƒ∆…»««ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL9‰ÏkÏk‰ .10‰Èt ÌÒÁiMÓ - ∆»¿«¿ƒ»««¿»»ƒ∆«¿…ƒ»

˙BÈeÏz‰ ˙‡ ¯Ó‚ÈÂ ÌÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ11˙BÒBk‰ ˙Èa .12 ¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿…∆«¿≈«
ÔÈÈ‚l‰Â13ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ ˙¯k ‡lL Èt ¿«¿ƒƒ««ƒ∆…»«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL ,‰‡ÓË14ÌÈBw‰ .15ÌÈpËw‰ À¿»∆»¿«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ
˙B˙Ïw‰Â16ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - ¿«¿»ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ÌÈBw‰ .ÌÈ‡ˆBi‰17ÌÈ‚eÈq‰Â18- ÌÈÏB„b‰ «¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯e„ ÈL ‰OÚiMÓ19Ô‰lL ·Á¯Ï20‰Ùp‰ .21 ƒ∆«¬∆¿≈ƒ»…«∆»∆«»»

·Á¯Ï „Á‡ ¯e„ ‰OÚiMÓ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÂ ‰¯·k‰Â¿«¿»»¿«…¿«ƒƒ∆«¬∆∆»»…«
Ô‰lL22‰tw‰ .23˙B¯ÈÙˆ ÈzL ‰OÚiMÓ -24·Á¯Ï ∆»∆«À»ƒ∆«¬∆¿≈¿ƒ»…«

˜¯Ú‰Â ;dlL25ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰¯ÈÙˆ Ba ‰OÚiMÓ - ∆»¿»¬»ƒ∆«¬∆¿ƒ»««««
Ô‰Èab ¯Ó‚ ‡lL Èt26e‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -27 ƒ∆…»««≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈ƒ¿

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆÂ eOÚpM ‰ÓÏ¿«∆«¬¿««¿ƒ¬≈∆»¿»∆∆
B˙ˆ˜Ó ‚¯‡pL „‚·Ï28,ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎiMÓ - ˙ÏˆÁn‰ . ¿∆∆∆∆¡«ƒ¿»««¿∆∆ƒ∆ƒ¿…«ƒ

ÌÈ¯Òp‰ ÈÏk ÏÎÂ .dzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ e‰ÊÂ29ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿«¿»¿»¿≈«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÈÓÏb .Ô‰È˙B˙ÙO eÓqÁ˙iL „Ú ‰‡ÓË30 À¿»«∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»¿≈¿≈≈

ÚpMÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜ÓÈt ÏÚ Û‡ .B˙¯eˆa ÈÏk‰ ‰O ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ¿»««ƒ
„¯Oa B¯‡˙Ï „È˙ÚL31B‡ ‰‚eÁÓa B˙BÂL‰Ï B‡ ∆»ƒ¿»¬¿∆∆¿«¿ƒ¿»

‡e‰ ÔÈ„ÚÂ el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBiÎÂ „ˆÚÓa B˙BtÈÏ¿«¿«¬»¿«≈¿«¬ƒ≈«¬«ƒ
ÌÈÏL‰ È¯‰Â ‰˜È˜Á ¯qÁÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏ‚…∆ƒ¿≈¿À»¬ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÙÁ32ıÚ ÈÏk ÈÓÏb ÏÎÂ . ¬ƒ»¬≈∆¿«≈À¿»¿»»¿≈¿≈≈
ÚB¯kL‡ ÏMÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó33ÈÏk‰ ÔÈ‡L , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆∆¿¿«∆≈«¿ƒ

ÈÏkL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â .‰tÈ˙iL „Ú ÈÏk ·eLÁ epnÓƒ∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆¿»¿≈«∆¿≈
ÚB¯kL‡ ÈÏÎk ÌˆÚ34.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÓÏb ÔÈ‡Â , ∆∆ƒ¿≈∆¿¿«¿≈»¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏk35Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ≈∆≈»»«¿ƒ««ƒ
˙B·e¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba ÔÈLnzLnL36ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈À¿»¬∆

ÔÈÓBzÁ37- ˜ˆa Ô‰Lk ˙BlÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯„BqL «¿ƒ∆¿ƒ¬≈∆««¿∆≈»≈
Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó38ÈÏÚa ÏLÂ ; ƒ¿«¿∆¬≈««¿ƒ¬≈∆¿∆«¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈza39B‡ ‡¯˜Òa ÔÚ·ˆ Ì‡Â . »ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
Ô‰Ï ˙ÈOÚ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBk¯Îa¿«¿¿«≈»∆ƒ¿«¿∆¬≈«¬≈»∆

„B¯Ò .ÈÏk ˙¯eˆ40ÌÈn‰ Ba ÔÈ˙BpL ÔÈÓBzÁ ÏL «¿ƒ¿∆«¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
Ba ÔÈÙh˜nL41¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡ÓË -42. ∆¿«¿ƒ»≈¿∆«¬≈»ƒ»

BÙtb Ì‡Â43‡nË˙Ó - ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó44ı¯Ù ; ¿ƒƒ¿≈«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«
¯B‰Ë - ˙Á‡ Áe¯Ó45ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯BÚL Áel‰Â .46- ≈«««»¿««∆¿ƒ»»

ÌÈ˙lq‰L ıÚ ÈÏk .‡nË˙Ó47ÔÈ„w¯Ó48˙‡ ÂÈÏÚ ƒ¿«≈¿ƒ≈∆««»ƒ¿«¿ƒ»»∆
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó - ˙Ïq‰49¯B‰Ë -50˙Á¯ .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««

˙BÒB¯b‰52˙B¯ˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó -53ÏL ;‰¯B‰Ë - «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆
Bzb54‰‡nË˙Ó -55˙B¯b ÏLÂ ,56‰Ê .‰¯B‰Ë - ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆

ÒpÎÏ ÈeOÚ‰Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰Ïa˜Ï ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰«¿»∆»¿«»»¿«≈À¿»¿∆»¿«≈
.¯B‰Ë - Ba»

מ"א.2) פט"ו המיטות 3)כלים את לשפשף היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי סלים
וכדומה  דקלים מעלי או מיובשים מעשבים דקים, מענפים

עץ. כלי נקראים תתפרק 7)– שלא כדי השפה, את יקשור
שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,

העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי כמו אותם משאירים
נקרא 10) היד ובית גמי, של יד בית לו שמחובר סל

הסל. את בו שתולים מפני שלא 11)"תלויה", זמן כל
הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר

כוסות.12) בו להניח מיועד גדול בית 13)סל פירוש,
מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי את תחילה יקחו הגדולים,
ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק'
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב וכשהגיע

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני 19)לרוחב
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני

ברש"י  מובא גאון, האי רב ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני קמח, בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי סתם "נפה" כתב ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק נמוך הם 23)זר וערק קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ"כ 29)בפכ"ב שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב שם במשנה מ"ב.

כך. לגרוס יש כאן כבר 30)שגם שנחקק כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית
(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע להחליקם אותם, לשוף

מתכת). כלי דין פ"ח (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון
כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,

בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני
מפני  יוחנן רבי מנמק - ב כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני  אומר נחמן ורב כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע מ"ח. פי"ב כלים
כתוב: ה"ו פ"ב בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני פירשע, משל בחולין 34)חוץ
עצם  כלי יוחנן רבי של נימוקו שלפי אמרו, - ב כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי נידונים נחמן ולרב עץ, ככלי דינם

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



milkקלד zekld - dxdh xtq - xc` a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(ראה  נחמן רב של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו
קיבול.35)השלמות). בית לו מ"ב.36)שאין פט"ו שם

בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של
שאין 38)מיוחדת. אףֿעלֿפי טומאה חכמים עליהן וגזרו

אדם  משמשי שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם
פשוט,39)וכלים. דף על חלותיהם עורכים בתים בעלי

כלי. צורת לו לתת טרחו פני 41)שם.40)שלא טחים
מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה

ובעלי  קיבול, בית לו שיש בכלי השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק בדף השתמשו בתים
כסףֿמשנה). (ראה החלות פני את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי
בשיפוע.45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אףֿעלֿפי
עליו 46) שעורכים דף שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי  והוא שורות), (שתי מערכות בשתי האפוי הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי ורב מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ כלי שפשוטי ואףֿעלֿפי
לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי שצורת מפני מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי 48)עושי מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח לניפוי בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב עץ ללוח
יותר  שגרגיריה מפני נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק
מיוחדת  בתבנית עשוי שהוא מפני טומאה ומקבל עבים,
פ"ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני טמא? סלתין של מה "מפני אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי". שיחזירו עד טהור בתים בעלי ושל לכלי,
ללוח  כשיש שמדובר ב) קמה, דף (כלים טהרות' ב'סדרי
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני המסגרת, לתוך הלוח
עתיד  שהרי כשהוציאו, אפילו כלי מתורת הלוח בטל
בעלי  של בכלי מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ.50) כלי רחבה 51)כפשוטי עץ של כף כעין מ"ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי 52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים

לגת. מחוץ את 55)להשליכה בה לקבץ שתשמישה מפני
התבן 56)הפסולת. את או התבואה את לקבץ שתשמישה

והמוץ.

.·Ïk57ÔÈÈBÏz‰58ÔÈ¯B‰Ë59ÏL ‰Ù ÈÈBÏzÓ ıeÁ , »«¿ƒ¿ƒƒ¿≈»»∆
˙B¯b ÏL ‰¯·k ÈBÏ˙e ,ÔÈ˙lÒ60,„È ÏbÓ ÈBÏ˙e , «»ƒ¿¿»»∆¿»¿««»

ÔÈLla‰ ÏwÓ ÈBÏ˙e61˙ÚLa ÔÈÚiÒÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿««««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒƒ¿«
‰Î‡ÏÓ62‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa BÚiÒÏ ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿»»∆«¿»∆»¿«¿ƒ¿«¿»»

‡nË˙Ó -63.¯B‰Ë - „·Ïa ÈÏk‰ Ba ˙BÏ˙Ï ; ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«»

מ"ד.57) או 58)שם תלויים נקראים הכלים של יד בתי

הכלים. את בהם שתולים מפני מפני 59)תלויות,
ואפילו  בלבד. הכלים את לתלות כדי רק בהם שמשתמשים
שאינם  יד בבתי ומדובר היד. בית נטמא לא הכלי נטמא אם
של  חיבור המחוברים אבל לכלי, קבע של חיבור מחוברים

הכלי. מן כחלק דינם - גדולה,60)קבע כברה
מהתבן  התבואה את לנקות כדי בגרנות, בה שמשתמשים

בו. בראשו 61)המעורב מחודד מקל תוחבים המכס בלשי
סוגי  או חפצים שם נטמנו לא אם לבדוק כדי הכרי, לתוך

המכס. להבריח כדי יקרים מכניסים 62)פירות האנשים
את  עליהם להקל כדי הבילוש, או הניפוי בשעת לתלויה יד

כלֿכך. קלה שאינה משמש 63)העבודה הוא שהרי
הכלי). את בו (לתלות מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת
מקבלים  כאלה עץ כלי שפשוטי ה"א) (פ"ד למעלה ולמדנו
קטן  קיבול בית לו יש בלשים של שמקל [נראה, טומאה.
הערימה  בעומק הנמצאים דברים הבלש מוציא ובו למטה,

הנבדקת].

.‚ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÈÏ·64ÔÈ‡nË˙Ó -65ÈÂÏ Èa ÈÏ· ; ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Lc˜na Ô‰a ÔÈ¯nÊnL66ÔBËa‰ .67 ∆¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

ÔBÓË˜p‰Â68ÒB¯È‡‰Â69.ÔÈ‡nË˙Ó - ¿«ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ

מ"ו).64) (שם לכינור דומה שיר חשיבותם 65)כלי מפני
בית  להם שאין אףֿעלֿפי טומאה שיקבלו עליהם גזרו

לקבלה. עשוי טומאה 66)קיבול גזרו לא בביתֿהמקדש
במשנתינו). ורא"ש שהמנגן 67)(ר"ש גדול, ניגון כלי

בטנו. על אדם 68)משעינו של קב בתבנית עשוי ניגון כלי
רגל. בידה,69)קטוע עליו מכה שהמקוננת קטן תוף כעין

בפירושו). (רבינו קינה דברי השמעת אגב

.„˙„BˆÓ70‰cÏÁ‰71nË˙Ó -ÌÈ¯aÎÚ ÏLÂ ;‰‡72 ¿««À¿»ƒ¿«¿»¿∆«¿»ƒ
˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Ïea˜ ˙Èa dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈»∆»«

.ÈÏk¿ƒ

עשויות 71)שם.70) חולדות לצידת המיועדות המצודות
ולפיכך  כלי, צורת עליהן שמטביעה מיוחדת, בתבנית

טומאה. אחרת.72)מקבלות בתבנית העשויה

.‰ÔÈˆB˜73‰ÙÈÙk BÓk Ô‰a ÔÈ‚¯B‡L74da ÔÈÁÈpnL ƒ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ»∆«ƒƒ»
Ô‰a ÔÈ‚¯B‡LÂ ;ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»∆

‰ÏB„‚ ‰¯e‚Ó ˙È·˙k75- ÔÈhÁ‰ Ô‰a ÔÈ¯ˆB‡L ¿«¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆«ƒƒ
‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë76. ¿»∆≈«¿ƒ»∆»

מ"ה.73) פט"ז מערבה 74)שם קלועה גדולה קופה
ומפרש  "פטיליא", כתוב במשנה דקים). ענפים – (קוצים
תאנים  בה ונותנים צר, ופיה מערבה קלועה קופה – רבינו

רב. זמן שם להחזיקן עלֿמנת במשנה:75)מיובשות
חטים. בה לאחסן משמשת והיא שהיא 76)"חסינה",

כשהיא  למקום ממקום להיטלטל עשויה ואינה לבית, דומה
מליאה.

.ÂÔÈÏÚ77ÔÈ‚¯ÒnL78- ˙B¯tÏ ·È·Ò ‚ÈÒ ÔÈÓk Ô˙B‡ »ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ«≈
¯B‰Ë79ÔÈ¯Ò ÏL ‚ÈÒ eOÚ Ì‡Â .80.ÔÈ‡nË˙Ó - »¿ƒ»¿»∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ

סריגה.78)שם.77) מעשה אותם מפני 79)שקולעים
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קצר. זמן במשך ותתפרק קיימא, בת אינה זו שסריגה
דקים.80) הוצים או שבטים פירוש, "נצרים", במשנה:

.ÊÏ˙BÁ81ÔÈˆe‰ ÏL82·Ë¯‰ Ba ÔÈÁÈpnL83‡ˆBiÎÂ »∆ƒ∆«ƒƒ»…∆¿«≈
BÎBzÓ ÏËBÂ BÎB˙Ï Ô˙B ‡e‰ Ì‡ :Ba84;‡nË˙Ó - ƒ≈¿¿≈ƒƒ¿«≈

B‡ epÚ¯˜iL „Ú BÎB˙aM ‰Ó ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ…«∆¿«∆ƒ¿»∆
·LÁL B‡ ,ep¯ÈzÈ85- B˜¯ÊÏe BÎB˙aM ‰Ó ÏÎ‡Ï «ƒ∆∆»«∆¡…«∆¿¿»¿

¯B‰Ë86Ô¯w‰ ÔÎÂ .87da LnzLÓ ‡e‰L88dÎÈÏLÓe89 »¿≈«∆∆∆ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -90‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;91˙Ïa˜Ó - ≈»¿«∆∆À¿»¿ƒ»«»∆»¿«∆∆

.‰‡ÓËÀ¿»

דקלים.82)שם.81) מסיבי קלוע קטן פירות 83)כלי
הכלי 84)רטובים. לתוך לתת ואפשר חזקה הקליעה אם

הקליעה. להתיר או לקרעו מבלי ולהוציאם פירות
ה"א.85) פ"ו בבאֿמציעא כלים אינו 86)תוספתא, שהרי

קבע. זכרותה.88)שם.87)כלי שהוצא כגון
אחת.89) פעם באקראי בה של 90)משתמש דרכם אין

מאיסותה. מפני בקרן להשתמש אדם להשתמש 91)בני
בקביעות. בה

.ÁÔ¯˜ ˙BÈ‰Ï BÎ˙Á .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¯ÙBM‰«»≈¿«≈À¿»¬»ƒ¿∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - LÈÓLz«¿ƒ¿«≈À¿»

.Ë‰¯Ú˜9293Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa dÚ·wL94‡È‰ Ì‡ : ¿»»∆¿»»¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒƒ
d˙Ïa˜ C¯„k95,ÔÙca dÚ·˜ Ì‡Â ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¿∆∆«»»»¿«∆∆À¿»¿ƒ¿»»«…∆

È¯‰ - dcˆ ÏÚ ‰cL ÌÈhnL „Ú ˙Ïa˜Ó dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿«∆∆«∆«ƒƒ»«ƒ»¬≈
‰cM‰ ÏÏkÓ BÊ96‰¯B‰Ëe97. ƒ¿««ƒ»¿»

ה.93)שם.92) פ"כ, שם פ"ג 94)משנה, למעלה ראה
לתת 95)ה"ב. ואפשר השידה, בקרקעות שקבעה כגון

אוכלין. בפני 96)לתוכה כלי ואינה השידה, מן חלק
ארבעים 97)עצמו. המחזיקים ומגדל תיבה בשידה מדובר

הקערה  קבע שאם [נראה טומאה. מקבלים ואינם בלח סאה
אפשר  שהרי טומאה, מקבלת – למעלה ופיה בדופן,

צידה]. על השידה את להטות מבלי בה להשתמש

.ÈÔe˜‡‰98·BË¯‰Â99.ÔÈ¯B‰Ë - ıÚ ÏL ·eÏk‰Â »¬¿»¿¿«¿∆≈¿ƒ

מ"ה).98) פכ"ג (שם דגים בו שצדים מלכודת 99)סל
מעץ. עשויה לעופות

.‡ÈÛcn‰100¯eˆÏt‰Â101ÌÈ¯kÒ ˙„BˆÓe102- ««»¿««¿¿«¿»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¬≈∆

בידי 100) אחוז וחוט עליו, מונח כבד  ודבר עץ של דף
משמיט  הצייד הדף, על עוף וכשיושב אליו, מחובר הצייד

העוף. על נופלת והאבן החוט את רשת 101)מידו מין
עופות. את 102)לצוד המפסיק בנהר, או בים סכר כעין

שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח המים זרימת
מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח

.·ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈ·e˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈÏ‚¯‰105- ¯ÓÒÓa ÌÈÏ‚¯ Ô‰a eÚ·˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈
ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»

BnÚ ˙BÏh ÂÈÏ‚¯Â ÏhpL ÏÎÂ ;¯B‰Ë - BnÚ ˙BÏhƒ»ƒ»¿…∆ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ
Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË -106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó - »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈

Ïa˜Ó BÈ‡ - Ô·‡ ÏL ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈
‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ"א בבאֿבתרא שם בעלי 104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי  של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע,105)שטח של חיבור זה שאין
כלי. אינם עצמן בפני הרגליים וכן עצמו בפני והדף

הספסל.106) רגלי אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ. ספסלים בדין מ"י פכ"ב כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי פעמים,
ראה  אבן. ככלי דינו – אבן של הרגל בלי לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן

ה'תשפ"א  אדר י"ג חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיעור 1) כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר

במוציא  הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר
ודין  רימון. למוציא שהשלימו עד וניקב וחזר וסתמו זית
כלי  כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים

וכו'. לשנים שנחלק

.‡ÈÏk Ïk2‰„ÒÙÂ ‡ÓËpL ¯Á‡ ¯aLÂ ‡ÓËpL »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«««∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»
BLÈÓL˙Â B˙¯eˆ3ÌÈÏk ÔÎÂ .B˙¯È·La ¯B‰Ë - »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰È¯·L - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Lk e¯aLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

א.2) משנה ב פרק שלפני 3)כלים לשימושו ראוי אינו
אחר. לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו,

.·ÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBn¯a Ô¯eÚL - ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?¯B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ·˜piMÓ ?„ˆÈk5¯B‰Ë -6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa - e¯Ó‡L ÔBn¯‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B¯‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn¯ ‰LÏL ÈÏk· eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆
‰Êa8ÈÏk‰ ·w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10·wÂ ¯ÊÁÂ ,BÓ˙Òe11 »∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«¿ƒ≈

BÓÈÏL‰L „Ú] ,BÓ˙Òe ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa12[‡ÈˆBÓÏ ¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ìe˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBn¯13eOÚ È¯‰L ,¯B‰Ë - ƒ««ƒ∆»»∆¬≈«¬

˙BL„Á ÌÈt BÏ14. »ƒ¬»

כרימונים".4) שיעורן בתים בעלי כלי "כל כתוב: במשנתנו
מתכת  כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש
י"ט. בפרק חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו

הכלי.5) מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול הנקב
במסכת 6) ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו

רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת
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משנה 7) שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי
שגם  רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך אומר ז

כמותו. ופסק כך, דעתו פירוש,8)ברימון המשנה. לשון
מהם  שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים רימונים שלושה
היה  לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ

הכלי. נטהר כן פי על ואף שם 9)יוצא בשבת בעיא
לקולא. מרימון.10)ונפשטה קטן יד 11)שהוא על

יחד.12)הסתימה. והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו מפני 14)ואפילו נפסד הראשון הכלי

לפנינו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול כלי הנקב
נטמא. שלא חדש

.‚ÔB‚k ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÔÈ·e˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙B¯ÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó - ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa¯ Ú¯wiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.„˙B¯ÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
˙B¯B‰Ë - ˜fÁÏ19ÌÈtb Ô‰Ï ‰OÚ .20Û‡ ,Ô‰L Ïk ¿«≈¿»»»∆««ƒ»∆≈«

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓk ‰·e˜ dlkL Èt ÏÚ«ƒ∆À»¿»¿ƒƒ¿«∆∆À¿»

מקנים 17) ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם
בכלאיים  פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים
כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג משנה ו פרק

קנים.18) להם ולא 19)חיבר ברובם כשנפתחו המדובר
לא  שאם הקנים, חיבור לפני טומאה לקבל ראויים היו
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו

מסגרת.20) כעין

.‰ÌÈBn¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ Ïk21ÔB‚k , »«≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿
Ú·¯‰22ÌÈBw‰Â Ú·¯ ÈˆÁÂ23Ô¯eÚL - ÌÈpËw‰ »…««¬ƒ…«¿«¿ƒ«¿«ƒƒ»

eÓÓ‚ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa24È„k Ô‰a ¯‡L Ì‡ ,Ô‰È˙B˙ÙO ¿ƒ«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒƒ¿«»∆¿≈
‡e‰L Ïk Ïa˜Ï25.ÔÈ‡ÓË - ¿«≈»∆¿≈ƒ

לתוכם.21) נכנס אינו שרימון קטנים רובע 22)כלים
לוגים. ארבעה = הקב סל.23)הקב. נקרעו,24)מין

מהשפה.25)ניטלו. קטן חלק נשאר אם

.Â˙t ÏL ˙B¯kÎk Ô¯eÚL - ˙t ÏL ÔÈlq‰26. ««ƒ∆«ƒ»¿ƒ»∆«

טומאה.26) מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם
במיוחד  עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור
למלאכתו  ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות

זו.

.ÊÌÈpb‰ ˙t˜27˜¯È ÏL ˙Bc‚‡ ‡ÈˆBzMÓ -28 À«««»ƒƒ∆ƒ¬À∆»»
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆

‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים
הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא

את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן
המרחצאות.

.Á˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.ËÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.È˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע

יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום
לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
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נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן
ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם

רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך
ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן

בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה
טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו

קמא. כתנא פסק

.‡ÈÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".

.·ÈÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.‚È˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.„ÈÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.ÂËÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
‰tÁ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ˙BÒBk‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó¿«»««¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ»

¯B‰Ë - Ïk‰66„ÓBÚ Èetˆa ÔÈa .67BÈ‡L Èetˆa ÔÈa «…»≈¿ƒ≈≈¿ƒ∆≈
ÂÈÊaÊ·Ï ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈

,B· ‡ˆBiÎÂ ÚB¯kL‡ ÔB‚k ,ÌÈ·eLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈

- Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ¯‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈«¿

א.65) כב, פרק שם למשנה 66)משנה בפירושו רבינו
הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר,
שכלי  מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר

טומאה. מקבלים אינם במסמרים.67)אבנים מחובר
המסגרות.68)

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיעור 1) וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור כלי יבאר

ראש  של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב
תפילה  וכו'. ותיקנה ראשונה קציצה והתיר במת שנטמאה

טהרתה. מאימתי שנטמאה

.‡¯BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓ¯ez‰3 ¿≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«¿»
ÂÈ˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ4ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ5 ¿«≈ƒ∆«¿…ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ

ÂÈ˙BÁÈ˜ ‰OÚÈÂ ¯BÚ‰ Èab ÏÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈpËw‰6. «¿«ƒ«¿ƒ««≈»¿«¬∆ƒ»
‰iË¯e˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ -8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏe·Ë˜9¯BÚ ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰ .˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ - ¿»¿»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…««¿«∆∆∆

ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ -ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ«¿ƒ¿≈
‰ˆÈˆw‰ ¯Ó‚iMÓ - ÔÈlÙz‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk10Û‡ , …«≈»∆«¿ƒƒƒ∆ƒ¿…«¿ƒ»«

˙Ïa˜Ó ,‰Úeˆ¯‰ ˙‡ da ˙˙Ï „È˙Ú ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»≈»∆»¿»¿«∆∆
‰‡ÓË11‰ÒÈ¯Ú‰ ¯BÚ .12BÏ ˙BOÚÏ „È˙Ú ‡e‰L À¿»»¬ƒ»∆»ƒ«¬
¯eaË13ÚÈÓ˜iMÓ - Ïcq‰ .BÏ epOÚiL „Ú -14. ƒ«∆«¬∆««¿»ƒ∆«¿ƒ«

Ìen‡‰ [ÏÚ] ·BbiMÓ - ÏÚn‰15„È˙Ú Ì‡Â . «ƒ¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ
Ìk¯ÎÏ16ËË¯OÏe17ËË¯OÈÂ Ìk¯ÎiL „Ú -18. ¿«¿≈¿«¿≈«∆¿«¿≈ƒ«¿≈

מ"ד.2) פט"ז את 3)כלים בו נותנים שהרועים ילקוט
בצוארם. אותו ותולים השפה 4)המזון, את שיכפול

השפה.5)ויתפור. מן הבולטות זעירות חתיכות
הילקוט.6) פי את בהן לסגור עור של 7)רצועות טבלא

עליה. שאוכלים באמצעה 8)עור שתופרים מתכת של טס
המיטה.9)לנוי. את בו שמכסים עור 10)עור של הבית

הפרשיות. את בו מלאכת 11)שמכניסים שנגמרה מפני
המצוה. קיום לצורך עצמו בפני דבר הוא והרצועה הכלי,

ה"א.12) פ"ו מציעא בבא כלים, רגילים 13)תוספתא
את  עליה להעמיד קטנה עור חתיכת העריסה לעור לחבר

ביכורים). (מנחת העריסה גורס 14)רגל הגר"א שם.
הקמטים. את בעור משיעשה פירוש, "משיקמט", בתוספתא

עץ 15) של דפוס = (אימום האימום על שנתנו משעה
בכורים). (מנחת ונתייבש לייבוש הנעל) את עליו שנותנים

בכרכום.16) עלֿידי 17)לצבוע לנוי ציורים לעשות
וישרטט.18)שריטות. שיכרכם עד מלאכתו נגמרה לא

.·.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯BÚ∆≈»»«¿ƒ≈¿«≈À¿»
¯BÚ ÏL Ûk ,CÎÈÙÏ19ÏÚ ÌÈˆB˜ ÈË˜BÏ ÔÈ¯LBwL ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿≈ƒ«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ıB˜ ÌkÈ ‡lL È„k Ô‰È˙Btk«≈∆¿≈∆…«≈≈¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ËeLt ¯BÚ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»¿≈»»«¿ƒ¿≈

¯˜a‰ ÈÏÏ‚ Ba ÔÈËwÏnL ¯BÚ‰20Ba ÔÈÓÒBÁL ¯BÚÂ , »∆¿«¿ƒ∆¿≈«»»¿∆¿ƒ
ÔÈ·ÈLBnL ¯BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈ¯B·c‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»
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ÈtÓ Áe¯‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL ¯BÚÂ ,L·c‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë - ÌÁ‰«…¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»

והאדם 19) כלל, תפור כשאינו המדובר מ"ג. פכ"ו כלים
לקסייה  דומה זה ואין וקושרו. מניחו או ידו כף על כורכו
ה. בהלכה לקמן ויבואר ו, טז כלים במשנה האמורה

ז.20) משנה רומא 21)שם בדפוס הוא (כן שמשיבים צ"ל
במשנתנו, רבינו וביאר מגרשים. פירוש תימן), ובכת"י
מפני  בורחות והדבורים בקר, וגללי אש עליו שנותנים

העשן.

.‚˙Èa Ïk22˙BÚaˆ‡‰23ıeÁ ;˙B¯B‰Ë - ¯BÚ ÏL »≈»∆¿»∆¿
ÔÈˆi˜ ÏMÓ24‚B‡‰ ˙‡ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,25- ƒ∆«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆∆»

- ‚B‡‰ ·¯ ˙‡ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜ .‰‡ÓË¿≈»ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆∆…»
.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.22) פכ"ו האצבעות.23)שם את בהן להכניס כסיות
פירות.24) והקוטפים 25)קוטפי קטן, אדום פרי מין

האצבעות. בית בתוך הפרי את לפעמים מניחים

.„Ë·‡‰26ÌÈÚhw‰ ÔÈ¯ÙBzL ˙B¯BÚÂ ˙B¯BÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ¯‡ ÏÚ28- Ú˜¯w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«

˙B¯BÚ‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ¬≈∆¿≈»
ÔÈn‡‰ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎnL ˙BÚaË ÔÈÚk ˙BÈeOÚ‰»¬¿≈«»∆«¿ƒƒ»»À»ƒ

a˙ÚLa Ì‰ÈÏÚÓ Ô‰È„‚a dÈa‚‰Ï È„k Ô‰È˙BÚB¯Êƒ¿≈∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆≈¬≈∆ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ29ÔÈ‡nË˙Ó -30ÌÈËeLt‰ ¯BÚ ÈÏk ¯‡Lk31. ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ

הברכיים,27)שם.26) עד רגליהם שנקטעו אנשים
על והולכים עור של מטליות זוחלים ונותנים או ברכיהם

הברכיים. על לשמור בגדיהם של עור ותופרים ארבע, על
על 28) גלגול של רושם עושה זו טבעית בלתי הליכה

"הבורכייר". במשנה: הידיים 29)הקרקע. על יפלו שלא
השרוולין. במשנה: למעלה 30)ויפריעו. שנימנו אלה כל
מלבוש. תורת עליהם יש מדברי 31)- טומאה שמקבלים

עור  כלי כל על ולא ה"י. פ"א למעלה כמבואר סופרים,
סיום  (ראה בפ"ד למעלה כמבואר טומאה, גזרו הפשוטים

למשנתנו). רבינו פירוש

.‰¯BÚ32ÏL :ÚB¯fÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚ¯BÊ33ÔzLt ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ ÏLÂ34 ¿≈ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿∆≈ƒ¿»

ÏLÂ ÌÈÚaˆ ÏL ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»»∆«»ƒ¿∆
ÌÈÁt35ÈeOÚ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - «»ƒ≈¿«≈À¿»∆«¿»»∆»

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÊÁ‡iL È„Îe ıB˜ e‰kÈ ‡lL È„k ‰Ïa˜Ï36 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
„ÒtÈ ‡lL È„k ‰Úf‰ ÈtÓ ÈeOÚ‰Â ;‰‡ÓË Ïa˜Ó -¿«≈À¿»¿∆»ƒ¿≈«≈»¿≈∆…ƒ»≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B„È ˙ÚÊa Ba ˜qÚ˙nL ¯·c‰«»»∆ƒ¿«≈¿≈«»≈¿«≈À¿»

מ"ו.32) פט"ז רבינו 33)שם וגם גרנות". "זורי במשנה:
בגרנות, התבואה את המנקים אנשים פירוש, כך, שם גורס
בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,
שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש

עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין
עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על

המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,
בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את

דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.Â‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא

החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה

.ÊÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.Á˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.Ë¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס

"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר
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ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם
והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו

הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי
זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו

הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור
השלמות. ראה חדש. כלי זה

.ÈÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.‡ÈÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿
epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆

‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.·È‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ
,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»

ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ
˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ

‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ

.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
תפילין. של הפרשיות מארבעת אחת פרשה אף67ֿ)בית

למטה. מחוברות שארבעתן אב 68)עלֿפי ונעשית
שנטמא  בכלי שנגעה כגון מפרש, ישראל בתפארת הטומאה.

הטומאה, אבות אבי נעשית הרי ממש במת נגעה שאם במת,
ה"ג. פ"ה מת טומאת הלכות לכל 69)ראה קורא רבינו

"קציצה". קציצה 70)בית לה חיבר כלומר התפילה, את
התפילה.71)אחרת. היא 72)כל החדשה הקציצה גם

התפילה. מכל חלק שנעשית מפני הטומאה, מפני 73)אב
זו  טומאה פקעה הראשונה, מהטומאה כלום נשאר שלא
הראשונות  שלש שהרי לטומאה, ראשון כולם אולם לגמרי.
מפני  טמאה, והרביעית הטומאה אב שהיא ברביעית נגעו
שלפנינו  הגירסא [לפי הטמאה. מהתפילה חלק שהיא
את  כשהתיר הדין הוא מה נתברר לא החדשים, בדפוסים
וקושטא, (ר"מ) רומא ובדפוס הרביעית. את ולא השלישית
ולהתאימה  הגירסא את לתקן ונראה בחסר. לקויה הגירסא
ותיקנה, השלישית אף התיר אם "וכן שבמשנתנו: לגירסא
התיר  אם ופירושה: וכו'". הרביעית את אף התיר ואם
אב  התפילה כל ונשארה במקומה, אחרת והביא השלישית
מחוברות  שכולן מפני ושניה, ראשונה בהתיר כמו הטומאה

במת]. שנטמאה שבאה 74)לרביעית החדשה הקציצה
אינו  שכלי מפני במגע, כלל נטמאה לא הראשונה במקום
מהתפילה  כחלק היא וטומאתה מראשון, טומאה מקבל

הקודם. בדין שנתבאר כמו ראשון, ומאלו 75)שכולה
כלום. נשאר לא הטומאה באב טומאת 76)שנגעו בהלכות

ה"ז. פ"ה מ"ד.77)מת פכ"ו עליו 78)שם שדרך כגון
הטומאה. אב ונעשה בו 79)הזב, להשתמש שאפשר מפני

תיקנה  לא שאפילו ונראה טומאתו. פקעה לא שהוא, כמו
בטומאתו. הסנדל - אינו 80)עדיין אזניו שתי כשנפסקו

האוזן  את בינתיים שתיקן ואףֿעלֿפי למלאכתו, ראוי
הזב.81)הראשונה. עליו דרס שלא חדש ככלי הוא והרי

בסנדל 82) החדשה נגעה הראשונה, האוזן את כשהחליף
כל  ולפיכך מדרס, מגע טומאת עליה וירדה מדרס, טמא
מדרס  טומאת שפקעה ואע"פ כמותה. - לה המחובר הסנדל
מפרש  ב, קיב, בשבת [רש"י פקעה. לא מדרס מגע טומאת -
ומשנהֿלמלך  שם, תוספות ראה בעצמו. נגע שהסנדל מפני

מעור 83)כאן]. עשוי סנדל לגמרי. כלי מתורת בטלה
קצת  וכן העקב, יד על זקוף עור וקצת סוליים לו ויש קשה,
מגולה, שבאמצע הרגל וכל האצבעות, את המכסה עור
בהן  להכניס הרגל צידי משני אזנים שתי לו ותופרים
מעל  הסנדל יפול שלא כדי לקושרן משיחות או רצועות

הרגל.

.‚ÈÏÚÓ84- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó BÈ‡ Ì‡ ,˙ÁÙpL ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ≈¿«≈…»∆∆
¯B‰Ë85. »

הרגל.84) כל את ומכסה רך, מעור שאינו 85)עשוי מפני
(שם). לשימוש ראוי

.„È‰lÙz86- „È ÏL ?d˙¯‰Ë È˙ÓÈ‡Ó ˙‡ÓËpL ¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈»«»√»»∆»
d˙B‡ ¯ÈziMÓ87L‡¯ ÏLÂ ;˙BÁe¯ LÏMÓ88- ƒ∆«ƒ»ƒ»¿∆…

˙BÁe¯ LÏMÓ ¯ÈziMÓ89.dz¯·ÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈ·e ƒ∆«ƒƒ»≈¿ƒ»«¬∆¿»

ה"א.86) פ"ד בתרא בבא כלים, יחתוך 87)תוספתא
היא  שעליו (תיתורא), עור של בדף קביעתה במקום אותה

ביכורים). (מנחת קציצות.88)עומדת ארבע לה שיש
של 89) הצדדים ומשני מלמעלה הזוויות, שלוש משיחתוך

איש). (חזון הקציצה דופן
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.ÂË¯eck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ¯˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
- ÔÎB˙aL ‰n·e ,‡ÓË - Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

¯B‰Ë93Ûek‡‰ .94- BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú¯˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
B¯aÁÓ ¯Ùz‰L ÈtÓ ,‡ÓË95Ûe‚k Blk ‰OÚÂ »≈ƒ¿≈∆«∆∆¿«¿¿«¬»À¿
.„Á‡∆»

א.90) כג, כלים את 91)משנה עליו שנותנים  דפוס
שאריות  או סובים ממולא עור ככיס עשוי והוא המנעל,

את גם עושים וכן בד, של בו.זעירות לשחק הכדור
יא.92) בהלכה שבתוך 93)נתבאר במה אדם נגע אם

הכלי, מעצם שאינם מפני נטמא, לא - האלה הטמאים הכלים
ר"ש  ראה למשנה, בפירושו (רבינו לו מחוברים אינם וגם

עליו.94)שם). שרוכבים נתפרים 95)אוכף האוכפים
שבתוכם. מה כל עם החיצון העור ומתחבר לעבר, מעבר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר

המלחמה  וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם.
הבהמה  תכשיטי טומאה. מקבלין אם האדם ותכשיטי
לטומאה  יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים
זוגין  ומניח שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
.ÏÏk ‰OÚÓ ¯qÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ dlk ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»À»¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿À««¬∆¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ï·‡¬»»¿≈¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»

א.2) כה, חולין ברייתא,

.·Ô‰ eÏÈ‡Â3ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbÛeLÏ „È˙ÚL Ïk ?˙B4 ¿≈≈»¿≈¿≈«»…∆»ƒ»
ıaLÏ B‡ B˙B‡5¯¯‚Ï B‡6·k¯ÎÏ B‡7LÈw‰Ï B‡ ¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ

Ò¯e˜a8Ô‚‡ B‡ ÔÊ‡ ¯qÁÓ ‰È‰L B‡ ,9BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿¿»∆»»¿À«…∆…∆¬≈∆≈
Ba ¯‡Mz ‡ÏÂ e‰tÈÈÂ epw˙iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»«∆¿«¿∆ƒ«≈¿…ƒ»≈

ÛÈq‰ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰Î‡ÏÓ10„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿»»¿»≈«««ƒ≈¿«≈À¿»«
epÙeLiL11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pÊÈÁLiL „Ú - ÔÈkq‰Â , ∆¿∆¿««ƒ«∆«¿ƒ∆»¿≈…«≈

ÌÈÏk ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈOÚÓa12ÏL ˙LÚ‰ ÔÓ ¿«¬ƒ≈¿ƒ»»∆≈ƒƒ»∆∆∆
ÏÊ¯a13‰¯¯Á‰ ÔÓ B‡14ÏL ··Bq‰ ÔÓe ,˙ÎzÓ ÏL «¿∆ƒ«¬»»∆«∆∆ƒ«≈∆
ÏbÏb15ÔÈÈetv‰ ÔÓe ÔÈqh‰ ÔÓe ,16ÈpkÓe ,17ÌÈÏk‰ «¿«ƒ««ƒƒ«ƒƒƒ«≈«≈ƒ

ÌÈÏk‰ È‚‡Óe18‰ÏBÁM‰ ÔÓe ,ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Óe19ÔÓe ≈»¿≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒƒ«¿»ƒ
˙„B„p‰20ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ -21el‡ ÏkL ÈtÓ , «¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»≈

Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL22ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ . ∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ
e ˙BÎzÓ ÈÏk È¯·MÓÌÈÏk‰ ÔÓ23ÔÓf‰ ·¯Ó e˜ÁLpL ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«

el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚpL Úe„iL ˙B¯ÓÒn‰ ÔÓeƒ««¿¿∆»«∆«¬ƒ«≈ƒ¬≈≈
ÌÈÓÏb ÌÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó24˙B¯ÓÒÓ Ï·‡ . ¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ∆≈»¿»ƒ¬»«¿¿

Ô‰ È¯‰ - ˙LÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡L∆≈»«ƒ«¬ƒ«≈ƒƒ»∆∆¬≈≈
ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë25ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ

.‰‡ÓËÀ¿»

להחליקו.4)שם.3) כדי בשופין להסיר 5)לשפשף
(לשון  השיפה" אצל רעוע) (מלשון יתרועע אשר "הקליפה

מ"ג). פי"א כלים למשנה, בפירושו בברייתא:6)רבינו
ושקיעות  בליטות נשארות השיפה אחרי פירוש, "לגרד".

לכך. מיוחד בכלי אותן ומגרדים כדי 7)זעירות ללטוש
הקמטין 8)שיבריק. את ליישר כדי בפטיש עליו לדפוק
מ"ה.10)שפה.9)הקטנים. פי"ד ימרח 11)כלים

ראה  למשנה. בפירושו (רבינו הליטוש אחר בשמן אותה
לשוף). המילה בפירוש מ"ג.12)למעלה פי"א כלים

ומעורבים 13) היתוכו, לפני המחצבה מן שהוצא ברזל גוש
עפר. גושי עושים 14)בו העפר, והפרדת ההיתוך אחרי

עושים  וממנה (חררה) גדולה עוגה בצורת גושים גושים
של 15)כלים. חישוק סביבו ונותנים עץ, של הוא הגלגל

לחזקו. מצופה 16)מתכת שהוא עץ מכלי מתכת הסיר
אינה  כן גם שהסירה [לפני כלים ממנה ועשה במתכת

הכלי].מ  לגבי בטלה שהיא מפני טומאה קבלת
הכלים.17) את עליהם שמעמידים שפה 18)בסיסים

הכלי. פי על אותה ומשימים הכלי, מגוף אחר 19)שאינה
ומורידים  השפה מן בולטים עוקצים נשארים הכלים, עשיית

"שחולה". נקראים אלה ופירורים הגרודת 20)אותם, צ"ל
במשנתינו). הגירסא וכן (ר"מ) רומא בדפוס הוא (וכן

הכלי. את כשגורדים הנופלים הפירורים כדי 21)פירוש,
מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסףֿמשנה) ראב"ד (ראה
א  במשנה ולפרשן. לשיטתו, המקור הן שהן המשניות,
– נשברו טמאין. ומקבליהם פשוטיהם מתכת, "כלי שנינו:
הישנה" לטומאתם חזרו – כלים מהם ועשה חזר טהרו.
ישנה). טומאה על גזר שטח בן שמעון אמרו: ב טז, (בשבת
טהורין. וכו' העשת מן כלים "העושה שם: ג  ובמשנה
שנעשו  שידוע המסמרות ומן הגרוטים מן כלים משברי
ג  שמשנה והר"ש הראב"ד ופירשו טמאין". – מכלים
בבא  ובכן, א. למשנה כהמשך ישנה טומאה בענין עוסקת
– שם שנמנו מהדברים כלים עשה שאם אומרת, ראשונה
כלל, טומאה מקבלים אינם שאלה מפני טהורים, הכלים
שניה  ובבא ישנה. טומאה חשש הכלים על אין וממילא
לקבל  ראויים שהיו כלים משברי כלים עשה שאם מלמדת,
הכלים  היו שמא טמאים, אלו הרי – שבירתם לפני טומאה
אולם  הישנה. לטומאתם החדשים וחזרו טמאים, הראשונים
טהרות  במס' שיטתו לפי זה לפירוש להתנגד הוכרח רבינו
באופן  חלודה או שבורה מחט נמצאה שאם מ"ה, פ"ג
ולפני  טומאה, לקבל ראויה אינה מציאתה בשעת שבמצבה
טהורה  היא הרי – מספק טמאה היתה נחלדה או שנשברה
חדש, כלי ממנה כשיעשה לטומאתה חוזרת ואינה לגמרי
בטהרה  שנמצאה וזו מציאותן, כשעת הטומאות שכל מפני
הטומאה  אבות בהל' רבינו של [מלשונו טהורה. חזקתה –
שהוא  משמע, אמנם שבורה, שנמצאה מחט בדין ה"ו פט"ו
אבל  הנ"ל, כפירושו שלא פ"ג טהרות המשנה את מפרש
שהיא  עצמה מהסברא גם בו שחזר מזה להסיק אין

לט  אין זו, שיטה לפי משברי הגיונית]. שנעשו כלים מא
שמדובר  מפרש הוא ולפיכך ישנה, טומאה מחשש כלים
בדוחק, לפרש אפשר [אמנם ולהבא. מכאן טומאה בקבלת
מגזירת  טמאים שהם שנמצאו שלימים בכלים שמדובר
ה"ג) פי"ג הטומאות אבות הל' (ראה הנמצאים כלים
פירוש  לקבל לרבינו היה נוח לא אבל שנמצאו, אחר ונשברו
ועוד  כלים". "משברי סתם כותבת המשנה כי זה, דחוק
מובן  זה הלא הראשונה? הבבא משמיעה מה לו היה קשה
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הם  טומאה מקבלים שאינם מדברים כלים עשה שאם מאליו
כלים  גולמי בין מחלקת שהמשנה היא, ושיטתו טהורים?]
שאינו  מדבר נעשו לבין טומאה, לקבל הראוי מדבר שנעשו
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם האחרונים לכך. ראוי
אלה  אבל זו, הלכה בראש כאמור מלאכתם, כל נגמרה
תורת  מהם ופקעה ונשברו טומאה המקבל מדבר שנעשו
לענין  ממש כלי לתורת חוזרים הם הרי – טומאה קבלת
אףֿעלֿפי  הכלי, צורת נגמרה אך כאשר טומאה קבלת
ולהחליקו. לייפותו שמטרתם השיפורים עדיין מחוסר שהוא
למשנתינו  בפירושו רבינו דברי את גם להתאים ואפשר
מספיק  ישנה טומאה לענין שגם נוטה [והדעת זה. לפירושנו
תתפרש  ומשנתינו השיפורים], בלי עצמה הכלי מלאכת גמר
שכתבה  ומה מתכת, כלי גולמי של טומאה קבלת בדין
שמצאנו  (כמו טומאה מקבלים שאינם הכוונה "טהורין"
"טהורים" מילת גם תתפרש וכן במשנה), פעמים עשרות

עומדים. אנו שבה בהלכה רבינו לא 22)שבדברי שהרי
מקבלים  שאינם מדברים נעשו והם מלאכתם, נגמרה

ומקבלים 23)טומאה. הכלי, מגוף כחלק דינם ולפיכך
מקבלים  אינם - מכלי חלק היו שלא מסמרות אבל טומאה,

מלאכתם,24)טומאה. כל שנגמרה מכלים שנעשו מכיוון
למעלה. כמבואר הכלי, צורת גמר עם כלים תורת להם חזרה
החדשים  הכלים נעשו שמהם שהדברים לפרש, גם [אפשר

גולמים]. אבל 25)אינם שפוד, או מרצע מהם עשה
כל  מסולקות ובזה האחרונים. התיקונים עוד חסרים
לקבל  מאד וקשה כסףֿמשנה, [ראה רבינו. על התמיהות
כלי  מהן ולעשות וגרודת שחולה לחבר אפשר כיצד פירושו.

התכה]. ללא

.‚Ïa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.„ËÁÓ26dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL27CÎÏ dw˙Â28 ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»
˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆

ıBw‰29¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb30. »¿≈¿≈«»¿≈»¿«∆∆À¿»

פי"א 26) לקמן ראה דרבא. אליבא אביי - א קכג, שבת
בלי 28)החליקה.27)הי"ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב אינה שהרי

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â31˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe , ¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»

ÌÈ‡ÓË32ÌÈ¯B‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe33,‰¯Bz ÔÈc ¿≈ƒ¿≈¿≈≈¿ƒƒ»
‡ˆÓ34‡Óh‰ :35,˙BÎzÓ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ıÚ ÈÏÎa ƒ¿»«»≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«»

.ıÚ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ‡ÓË»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿≈≈

ה"א.31) פ"ה למעלה פ"א 32)נתבאר למעלה נתבאר
ה"י.33)ה"ט. מזה.34)שם א.35)יוצא כה, חולין

.Â‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk36Ú·Bk‰Â ÁÓ¯‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,37 »¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈ¯M‰Â¿«ƒ¿¿««»«ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‰ÏËw‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰ ÈËÈLÎz ÏÎÂ38ÌÈÓÊp‰Â39 ¿»«¿ƒ≈»»»¿««¿»¿«¿»ƒ
˙BÚah‰Â40Ì˙BÁ Ô‰ÈÏÚ LiL ÔÈa ,41ÔÈaÔÈ‡L ¿««»≈∆≈¬≈∆»≈∆≈

elÙ‡ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì˙BÁ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ
¯È„42ÏÒÙpL43- ‰pË˜ ¯‡eˆa B˙BÏ˙Ï BÈ˜˙‰Â ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿««¿«»

‰‡ÓË Ïa˜Ó44˙ÎzÓ ÏL ÚÈÓ˜ ÔÎÂ .45‡nË˙Ó - ¿«≈À¿»¿≈»≈«∆«∆∆ƒ¿«≈
Îz ÏÎkÌ„‡ ËÈL46. ¿»«¿ƒ»»

מ"ח.36) פי"א שהם 37)כלים המגפיים, וכן מתכת. של
חרב. ומכת החיצים מפני להגן זהב 38)עשויים של רביד

הצואר. על ונזמי 39)שתולים (עגולים) האוזן נזמי כולל
העתיקים. בעמים תכשיטים ששימשו שמשימים 40)האף

המתניים  סביב שחוגרים גדולות טבעות אבל האצבע, על
פ"ב  בבאֿמציעא כלים (תוספתא, טומאה מקבלות אינן
ולכן  הבגדים, על אותן שחוגרים מפני והטעם, ה"א).

ה"ז). לקמן (ראה כלים כתכשיטי היו 41)נידונים רגילים
מכתבים  בהן וחותמים הטבעות, על צורה או אותיות לחרות

עתיקה.42)ומסמכים. רומית ביטל 43)מטבע השלטון
ממנו. חלק שניטל או לסוחר, עובר כמטבע ערכו את

מ"ז.44) פי"ב ה"ד.45)שם פ"א ב'ספרי 46)תוספתא
לקבלת  אדם תכשיטי מרבה למשנתנו) בר"ש (מובא זוטא'
יבא  לא אשר "וכל כד): לא (במדבר הכתוב מן טומאה,

במים". תעבירו באש

.ÊÌÈÏk‰Â ‰Ó‰a‰ ÈËÈLÎz Ïk47˙BÚah‰ ÔB‚k , »«¿ƒ≈«¿≈»¿«≈ƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Ïe ‰Ó‰a‰ ¯‡eˆÏ ÔÈOBÚL∆ƒ¿«««¿≈»¿»¿≈«≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â48ÔÓˆÚ ÈÙa49‚efÓ ıeÁ ;50 ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ÏL51?„ˆÈk . ∆¿≈»¿≈ƒ««¿ƒ«»»»≈«

‰OBÚ‰52ÔÈ‚eÊ53˙LzÎÓÏ54‰ÒÈ¯ÚÏÂ55˙BÁtËÓÏ , »∆ƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿
ÌÈ¯ÙÒ56˙B˜BÈ˙Â57ÌÈ¯B‰Ë -58ÔÈÏBaÚ Ô‰Ï ‰OÚ . ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒ

ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿«¬¿«¿ƒ«
eÏh elÙ‡Â .Ì„‡ ÈËÈLÎ˙k Ô‰ È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈≈¿«¿ƒ≈»»«¬ƒƒ¿

Ô‰ÈÏBaÚ59‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -60Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈»
Ò¯Á‰ ÏÚ BLÈw‰Ï61. ¿«ƒ««∆∆

מ"א.47) פי"ב אלא 48)כלים לטומאה חכמים ריבו לא
(ר"ש  וכלים בהמה תכשיטי ולא בלבד אדם תכשיטי

אחר.49)במשנתנו). מכלי כחלק לפעמים מתטמאים אבל
קטן.50) הפעמון 51)פעמון של הצלצול האדם. לצורך

- ב נח, שבת במס' הבהמה. של מקומה את לרועה מודיע
מתכת  בכלי קול למשמיע "מנין יונתן: רבי בשם אמרו
לא, (במדבר שנאמר טומאה), שמקבל (פירוש טמא? שהוא
אפילו  וטהר", באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל כד)
באש". "יבא בלבד) קול להשמעת ועשוי (כלי דיבור
לענין  אלא טומאה, לענין נאמר לא אמנם הזה [הכתוב
הסבירו  כבר אבל אסורים, דברים בליעת משום הגעלה
ענין  אינו מ"אם שנלמד דבר, כל ד"ה שם ב'תוספות'
בדרשות  מקובלת [מידה לטומאה" ענין תנהו לאיסורין,

שם.52)חז"ל]. כלים את 53)תוספתא, בהם תלה ולא
אותם. כשמנענעים מקשקשים ואינם העינבל

קול 54) שישמיע פעמון בה ותולים בשמים, בה שכותשים
יפה  "שהקול ז"ל חכמינו אצל הוא מקובל הכתישה. בשעת
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ב). ו, (כריתות נענועה.55)לבשמים" בשעת שיצלצלו
הספר 56) לבית נכנסים הם הצלצול, הילדים כששומעים

ב). נח, שבת התינוקות 57)(רש"י של למטפחות פירוש,
שם). שאין 58)(רש"י לפי מלאכתם עדיין נגמרה שלא
עינבל. הזוג.59)להם בתוך שתלאום מכיון 60)אחר

יוצאים  אינם טומאה, קבלת לענין כלי תורת עליהם שירדה
רבינו: מסיים וכך למלאכתם, קצת ראויים שהם זמן כל מזה
פירוש, החרס", על (לדפוק) להקישו ראוי הוא "שהרי
משימוש  לגמרי עדיין נפסל לא כן ואם צלצול, וישמיע

לו. ראוי 61)המיועד הוא כן ואם קול, להשמיע כדי
הראשונה. למלאכתו

.Á‚eÊ62BÈ‡ - ÔË˜Ï ‰OÚ Ì‡ :Ì„‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»»ƒ«¬»¿»»≈
ÏB˜Ï È¯‰L ,BlL ÏBaÚa ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»»ƒ¿∆∆¬≈¿

‰OÚ63ÏB„‚Ï ‰OÚ ;64Ïa˜Óe ËÈLÎz ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬»¿»¬≈∆«¿ƒ¿«≈
.ÏBaÚ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿

שם.62) מלאכתו.63)שבת, נגמרה ישנם 64)ולא
או  מכסף עשוי עינבל בלי זוג בצואריהם שתולים אנשים

זהב.

.ËÏk65˙BÙeˆ¯t‰66˙BÏa˜Ó67ÏÎÂ ,‰‡ÓË »««¿¿«¿À¿»¿»
BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë ˙BÓ˙BÁ‰«»¿ƒ≈»∆«∆∆∆

„·Ïa ÔÈÓ˙BÁ68˙ÚahÓ ıeÁ ,˙B¯B‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿«¿»««»¿ƒ«««
d¯LBwL ,ÂÈ˙Ó ˙‡ Ba ¯‚BÁL ˙ÚaË Ï·‡ ;Úaˆ‡∆¿«¬»«««∆≈∆»¿»∆¿»

¯ÈM‰ ˙ÚaË .‰¯B‰Ë - ÂÈÙ˙k ÔÈa69,‰Ó‰a ÏL ≈¿≈»¿»««««≈∆¿≈»
˙Ïa˜Ó - ‰Ó‰a‰ ˙‡ da CLBÓ Ì„‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»≈»∆«¿≈»¿«∆∆

‰‡ÓË70ÏwÓ ÔÎÂ .71ÏÈ‡B‰ ,˙ÎzÓ ÏL ‰Ó‰a ÏL À¿»¿≈«≈∆¿≈»∆«∆∆ƒ
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - Ba d˙B‡ ‰„B¯ Ì„‡Â¿»»∆»¿«∆∆À¿»

ה"ד.65) פ"א בבאֿמציעא כלים מסכות 66)תוספתא,
הפנים. על "טמאין",67)שנותנים כתוב: בתוספתא

טומאה. שמקבלות רבינו "בלבד"68)ומפרש המילה
מקבל  מתכת של חותם רק פירוש "מתכת", למילה נמשכת
אחרים. מחמרים עשויים חותמות לא אבל טומאה,

מתג 69) הוא שיר רבינו: מפרש - א פא, שבת במשנה,
את  בה ומושכים בטבעת רצועה וקושרים בו, קבועה וטבעת

ב.70)הבהמה. נב, שם.71)שבת

.ÈÌÈÏk‰ Ïk72‰‡ÓËÏ ÌÈ„¯BÈ73‰·LÁÓa74ÔÈ‡Â , »«≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿«¬»»¿≈
‰‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ75‰OÚn‰Â .‰OÚÓ ÈepLa ‡l‡ ƒƒ≈À¿»∆»¿ƒ«¬∆¿««¬∆
‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó76‰·LÁn‰ „iÓe77‰·LÁn‰Â , ¿«≈ƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»

.‰·LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙Ïh·Ó dÈ‡≈»¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»
‰ÈÏÚ ·LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË ?„ˆÈk≈««««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡ ˙ÚaË d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»«««»»¬≈¿«∆∆À¿»

d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa78. ¿«¬»»¿ƒ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»
a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ »«¿ƒ≈»∆»¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»

Ì„‡‰ da ËM˜˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡79BÊ È¯‰ - ««ƒ∆…ƒ¿«≈»»»»¬≈
„iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈««¬»»¿«∆∆ƒ«
B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ ‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰««¬»»«∆«¬∆«¬∆¿∆»»

dÚ˜˙È80Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a ÏL ‰OÚÓa ƒ¿»»¿«¬∆∆¿≈»»¿»««««¿»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»

Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk¿∆»¿»∆≈«≈ƒƒƒ≈À¿»»
dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ ‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa¿«¬»»»»»«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈»≈»
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó ‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆««¬∆¿«≈ƒ«««¬∆

מ"ט.72) פכ"ה כלים לקבל 73)משנה, ראויים נעשים
מביא 74)טומאה. לקמן לכך. גורמת האדם של מחשבתו

דוגמאות. אין 75)רבינו טומאה, לקבל ראוי שהוא כלי
לכך. הכשרתו לבטל מועילה עשה 76)מחשבה אם אפילו

טומאה. לקבל הכשירו לו שהביא מעשה וגם 77)בכלי
אףֿעלֿפיֿ טומאה, המקבל כלי שימוש בו להשתמש חישב
הכשירו. את לבטל מעשה שינוי של כוחו יפה כן

במחשבה".78) לטומאה ל"יורדים לא 79)דוגמא כן ואם
עצמו. האדם לצרכי מעולם בה שצ"ל 80)השתמשו נראה

יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á81Ô‰Ï ÔÈ‡Â ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈

ÔÈÏÎ‡82. √»ƒ

ובריא.81) גדול של מעשהו כמו מועילים מעשיהם
רק 82) מועיל שהמעשה נתבאר ושם ה"ב. פי"ד

מעשה  מתוך ניכרת שם.כשמחשבתו ראה ו.

.·È‚eÊ83˙Ïc ÏL84Ïa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈
‰‡ÓË85B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ; À¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿

,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»
BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú86. «∆¿«∆«¬∆¿

ב.83) נח, שהוא 84)שבת מפני טומאה מקבל שאינו
כלל. כלי ואינו הבית לגבי ה"ז 85)בטל למעלה נתבאר

טומאה. מקבל בהמה של בזוג.86)שזוג

.‚ÈÔn‡87ÁÈpÓe ‰OBÚL88‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»
˙B˙Ï„ÏÂ89‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡ :90- ¿ƒ¿»ƒ…∆»¿»»∆¿«≈À¿»

¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ"א בבאֿמציעא כלים מלאי 88)תוספתא, מכין
למכרם. עלֿמנת זוגים גם 89)של מתאימים הזוגים

לדלתות. וגם הזוגים 90)לבהמה רוב למכור מתכוון הוא
בהמה. טומאה.91)לצרכי יקבלו לא שהפריש ואלה

.„ÈÔÈ‚eÊ92‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰93; ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ94. ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

בהמות.93)שם.92) בשביל עשויים הזוגים רוב
ועוד,94) בדלתותיהם. זוגים לקבוע נוהגין כרכים תושבי

בהמות. לגדל דרכם שאין

.ÂËÔn‡Ï ¯Ó‡95˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ : »«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««

‰·ÈÎLÏ96ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â97,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ; ƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ

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



קמג milk zekld - dxdh xtq - xc` c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯eˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË100. À¿»«∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

טומאה.96)שם.95) מקבלת מקבלת 97)שהיא שאינה
המשמשות 98)טומאה. שונות צורות בהם מצויירות

אלה  סדינים כמותן. ועושה בהן המסתכל לרוקם דוגמאות
בלבד, לדוגמא רק משמשים שהרי בגד, תורת עליהם אין
כלים  למשנה, בפירושו (רבינו טומאה מקבלים אינם ולכן

מי"ג). טומאת 99)פכ"ד טמא – לוילון אמרו: במשנה,
ראוי 100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי ואז

יקבל. לא –

ה'תשפ"א  אדר י"ד שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר

ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות שתי

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»
¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿

‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»

‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»
,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

ב.2) משנה י"א פרק המשמש 3)כלים ברזל של מוט
עץ. של לשער שמשקיעים 4)בריח מתכת של כוס כעין

ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את משימים ובה בקרקע
הבית"). לדלתות בקרקע.5)"והפותות להניח העשוי

כקרקע.6) הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא כלל
ומנעול.7) לקבעם 8)נגר כדי מלכתחילה שנעשו מפני

ובו 9)בקרקע. הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת

ויש 10) הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
עצמו. בפני שם לרסן.11)לו מחוברים ואם 12)כשהם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע

.·Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ

לכסות 13) ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו עליו. להגן
החזה. המכסה 14)את הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

הראש. במלחמה.15)את מזה,16)לשתות למדנו
שאין  פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי

עצמו. בפני שם לו

.‚‰¯„˜k ÈeOÚ‰ ÌÊ17‰ÏÚÓÏÓ ‰L„ÚÎÂ ‰hÓlÓ ∆∆∆»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿«¬»»ƒ¿«¿»

BlL ‰¯„w‰ - ˜ÒÙÂ18,dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ¿ƒ¿««¿≈»∆¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»
‰L„Ú‰Â ,Ïea˜ ˙Èa dÏ LÈ È¯‰L19‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ∆¬≈≈»≈ƒ¿»¬»»¿«∆∆À¿»

,dÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL ÈtÓ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆≈»≈ƒ¿≈«¿»
‰¯Èv‰Â20dÈ‡ Û‡· B‡ ÔÊ‡a ˙ÒÎ ‡È‰L dlL ¿«¿ƒ»∆»∆ƒƒ¿∆∆»…∆»«≈»

dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó21ÔÈÓk ÈeOÚ ÌÊp‰ ‰È‰ . ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»»»«∆∆»¿ƒ
ÏBkL‡22˜¯ÙÂ23ÈtÓ ,¯B‰Ë -,Ïea˜ ˙Èa Ba ÔÈ‡L ∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ

BÈ‡ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL epnÓ ¯Èb¯b ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈
ËÈLÎ˙Ï Èe‡¯24.˜¯ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני מורכב
התחתון  והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו

חלולה. כקדירה עצמה.18)תבניתו בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה ולא 20)שאין קיבול בית לה שאין

עצמו. בפני היא 21)שם הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
שלם. מכלי בתבנית 22)כחלק יחד דבוקים מתכת גרגירי
ענבים. מזה.23)אשכול זה הגרגירים נפרדו

מקבל 24) אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה.

.„‡È‰ - ˙Á‡ Ï‚¯a ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ˙Á‡ ˙ÚaË«««««∆«ƒƒ«»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ,˙È¯Èa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒƒ¿≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ÚaË BÓk ‡l‡ ,ËÈLÎz ÈÏk ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ»∆»«¿ƒ«¿ƒ∆»¿««««≈ƒ
˙BÚaË ÈzL Ï·‡ .ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯LBwL ˙ÚaË B‡«««∆≈»≈¿≈»¬»¿≈«»
Ô‰ÈÈa ˙ÏhÓ ˙ÏLÏLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ ˙BÓÈOnL∆¿ƒ«»¿«¿≈∆¿«¿∆∆À∆∆≈≈∆

BÊÏ BfÓ25ÈËÈLÎz Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ≈
.ÌÈÏ·k ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â .˙Ba‰«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

מלפסוע 25) עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות

.‰˙BÈÏÁ ÏL ‡ÏË˜26ÏL ËeÁa Ì‰Â ,˙ÎzÓ ÏL «¿»∆À¿∆«∆∆¿≈¿∆
˙BÏa˜Ó ˙BÈÏÁ‰ - ËeÁ‰ ˜ÒÙÂ ,ÔzLt ÏL B‡ ¯Ó∆̂∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«««À¿¿«¿

ÏkL ,‰‡ÓËBÓˆÚ ÈÙa ÈÏk „Á‡Â „Á‡27‰È‰ . À¿»∆»∆»¿∆»¿ƒƒ¿≈«¿»»
˙B·BË ÌÈ·‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ e¯aLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏb¯Ó ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - Ìi˜ ËeÁ‰Â28È¯ÈL . ¿««»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿¿»≈
‡ÏË˜29‰pË˜ ¯‡eˆ ‡ÏÓk -30. «¿»ƒ¿…««¿«»

הנשים 26) קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי
הצוואר,27)בצוואריהן. על לתלותה לתכשיט ראוייה

או  זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן
הצוואר 28)כסף. על כסף או זהב חוט קושרות לפעמים

שנקרעה.29)לקישוט. לקשור 30)קטלא כדי נשאר אם
לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÈeqk‰ Ïk»«ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË31ıeÁ , À¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

ÌÁn‰ ÈeqkÓ32ÈË ÈeqkÓe33ÔÈ‡ÙB¯ ÏL34ÈtÓ ; ƒƒ«≈«ƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈
˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL35.Ïea˜ ÈÏk ‰OÚ , ∆«ƒƒ∆»ƒ¿¿»ƒ«¬»¿ƒƒ

דינם 31) ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
כלים. שרגילים 32)כמשמשי חכמים ידעו גדול. קומקום
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עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = טנא
מתכת.34) של גדול בכלי התרופות את רוקחים הרופאים
לשימוש.35) מוכנות אחרות ותרופות רטייה

.Ê- ‰‡¯Ó e‰OÚÂ BLËÏe BÙML ˙ÎzÓ ÏL Èeqkƒ∆«∆∆∆»¿»¿»»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿«≈À¿»

פסק 36) כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים

.Á˙BÏB˜Ln‰ Ïk37.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÎzÓ ÏL »«ƒ¿∆«»¿«¿À¿»
eÈ‰L ıÚ ÏL ÌÈÊ‡Ó ‰˜ .˙Bi˜e‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿¿≈…¿«ƒ∆≈∆»

‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba ˙BÈeÏz ÏÊ¯a ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»
Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ

È¯ÎBÓe ÔzLt È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿…¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»¿≈
¯Óˆ40„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈza ÈÏÚa ÏL Ï·‡ ; ∆∆¬»∆«¬≈»ƒ≈¿«≈À¿»«

Ba ˙BÚe·˜ ˙Bi˜e‡‰ eÈ‰iL41. ∆ƒ¿»¿¿¿

צדדיו 37) ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים
בהם  לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים
הכוונה  - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים

הווים. פשוט.38)לאותם עץ כלי שהוא פי על ואף
מתכת.39) מכלי חלק נעשה שלהם 40)הקנה מאזניים

לשקול  שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים,
ואומר  האונקיות. בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן
מן  כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו,

אינם 41)הכלי. עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי
בלי  לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל מדקדקים

ות  כן האונקיות, ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ולים
בפני  פשוט עץ כלי אלא הברזל, של קבוע חלק אינו העץ
לא  האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו,
השוקלים  אבל בו, קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל
תמיד  ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי
הכל  ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות
שאונקיות  מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי
הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על הוא פירושנו

.Ë˙BÏ˜LÓ42Ô¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e¯azLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆

È¯‰ - ÔÈ¯ËÈÏ ÈÚÈ·¯ ,ÔÈ¯ËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈ¯ËÈÏ È‡ˆÁ¬»≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡46. ≈¿«¿ƒÀ¿»

את 42) כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש משקלות
שבריהם.43)המשאות. את יחד שאינם 44)צירף

השבירה. לפני כמו למלאכתם חתיכה 45)ראויים קבע
וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה

הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי
שבורים. בלתי

.ÈÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע

ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר
ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.‡ÈÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני
ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
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האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר
הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה

את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה חלק 66)כחלק שאינה
המחובר 67)מכלי. וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.·È‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני

וחיה. בהמה של

.‚È˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה

.„ÈÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆
˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿

‰‡ÓË75ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó ÏLÂ ;76ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - À¿»¿∆¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ
ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L77. ∆ƒ¿«∆∆∆»≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.ÂËÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
C¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë ¯‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ - ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני 78) טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים ארבעה
כי  למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך אינה טפחים דלי 79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול

הדלי. מן

.ÊË¯Ëw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ¯eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
¯˜c‰Â ,È‡pa81L¯Á ÏL82Át ÏL ¯BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»

˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈ¯Èk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ
Òk¯Ù‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈË·BÁL ÏÊ¯a ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆

L‡¯ ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈ˙¯BkL ¯ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««

el‡ Ïk - ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈËË¯OnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈÙa ÌL BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»∆»≈∆≈≈ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

כמו 80) ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד פרק שם משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו חדה.81)אמה יתד

עליו 83)נגר.82) רוכב והנפח חמור בתבנית ברזל חתיכת
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש חתיכת 84)ומכה

את  ליישר כדי בה, משתמשים והבנאים בחוט תלוייה מתכת
בצורה  עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל.

קצת. והולך 85)אחרת מלמעלה רחב ריחיים של כלי
את  ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע
את  שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה

הסרגל 86) את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו. את ליישר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המסמרים 1) בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר

המתטמאים  מתכות כלי מקבלים. אין או טומאה שמקבלים
שמקבלים  מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה

מקבלים. ושאינם טומאה

.‡˙B¯ÓÒÓ2ÔÈÈeOÚ‰ ,‰¯˜z‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁnL «¿¿∆«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»»¬ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚa Ô˙B‡ Ú˜˙Ïƒ¿…«»»≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿≈
Ì‡Â .Ô‰a ˙BÏ˙Ï ÌÈÏ˙ka Ô˙B‡ ÔÈÚ˜BzL ˙B¯ÓÒn‰««¿¿∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰3.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ƒ¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿¿«≈À¿»
Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰L ¯ÓÒÓ ?„ˆÈk4B‡ ≈««¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿≈

B‡ „È ÏL ÌÈÁ¯a B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙ¯ˆiL „Ú ,¯B‰Ë - ˙È·Á‰ ˙‡5. ∆∆»ƒ»«∆ƒ¿¿∆

מ"ה.2) פי"ב נתבאר 3)כלים בגדים. עליהם לתלות
הי"א. בפ"ט מתאימה 4)למעלה בתבנית ראשו את וכפף

זה. (ע"פ 5)לתשמיש לכך ויתאימו בפטיש, עליו יכה
שיצרפנו  מפרשים והר"ש והראב"ד במשנה. רבינו פירוש
מתאים  ואינו רך הוא צירוף ובלי לחזקו, כדי ובמים באש
לתשמיש  ראוי להיות תוקן שלא זמן כל חבית. לפתיחת
כלי  גלם הוא והרי מלאכתו, נגמרה לא - בו רוצה שהאדם

מתכת.

.·¯ÓÒÓ6Á˙t‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÓÈÒa ÈeOÚ‰7BÈ‡ - «¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆«≈
Ba ‰ÏBzL ÈÁÏL ÏL ¯ÓÒÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿≈∆À¿»ƒ∆∆

¯B‰Ë - ÒÈk‰Â ÌÈÊ‡n‰8˙B„¯‚n‰ ÈÈBÏz ÔÎÂ .9- «…¿«ƒ¿«ƒ»¿≈¿≈««¿≈
˙B¯B‰Ë10Ô˙¯eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈ¯ÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙B¯ÓÒÓ ¯‡MÓƒ¿»«¿¿«¿ƒ»
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milkקמו zekld - dxdh xtq - xc` c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את 7)שם.6) שהפותח כזה, במקום המסמר את מניחים
שלא  ומצאו הבית בעל בא ואם ממקומו, אותו יזיז הדלת

הדלת. את פתח שהוא שמי הוא יודע מפני 8)במקומו,
מקבל  שאינו השולחן, שלפני עץ לעמוד מחובר שהוא

עצמו. בפני שם לו ואין את 9)טומאה מגרדים הבלנים
על  לתלותם אזניים ובו מתכת, בטס המתרחצים רגלי
אלה  מסמרים המרחץ. בית בכתלי התקועים מסמרים

תלוייֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואףֿעלֿפי לקרקע. מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.‚¯ÓÒÓ11Ú¯b‰12Ïa˜Ó - ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô·‡ ÏL ¯ÓÒÓe .‰‡ÓË13¯B‰Ë -14. À¿»«¿≈∆∆∆«»»

מ"ד.11) בו 12)שם משתמש (גרע) שהחובש סכין
בה 13)להקזה. שרשומים עגולה מאבן עשוי שמש שעון

את  מורה וצילו מסמר, תקוע ובאמצעיתה השעות, מספרי
הכלי,14)השעה. עיקר שהיא לאבן, מחובר שהוא מפני

שהאבן  מפרש למשנתנו ישראל (בתפארת לה טפל והמסמר
את  כמשמש דינו הכלי כל ולפיכך לקרקע, יפה מהודקת

הקרקע).

.„¯ÓÒÓ15Èc¯b‰16ÔÈÚk C¯‡‰ ¯ÓÒn‰ ‡e‰Â , «¿≈««¿ƒ¿««¿≈»»…¿≈
‚¯B‡‰ Ba ÒÈÎnL „etL17ıÚ‰ B‡ ‰w‰ ˙¯ÙBÙL «∆«¿ƒ»≈¿∆∆«»∆»≈

ÛÙBÏÂ18‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈËeÁ ‰ÈÏÚ19. ¿≈»∆»ƒ¿«≈À¿»

האורג.16)שם.15) והכוונה 17)של ברור. אינו הסגנון
בש  השפוד את מכניס שהאורג הקנה.היא פופרת

(סדרי 19)כורך.18) הכלי עיקר הוא שהמסמר מפני
טהרות).

.‰el‡20ÏÚ‰ :‰Ï‚Úa ˙B‡nË˙n‰ ˙BÎzÓ ÈÏk21 ≈¿≈«»«ƒ¿«¿»¬»»»…
·¯Ëw‰Â ,˙ÎzÓ ÏL22ÌÈÙk‰Â ,23˙‡ ˙BÏa˜Ó‰ ∆«∆∆¿««¿≈¿«¿»«ƒ«¿«¿∆

‰Ó‰a‰ È¯‡eˆ ˙ÁzL ÏÊ¯·e ,˙BÚeˆ¯‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈
¯bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰¯Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»

Ìlk ˙‡ ¯aÁÓ‰ ¯ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈ¯B‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿

ÓLn‰ ˙B¯ÙBÙM‰Â¯·‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«
‰Ó‰a È¯‡eˆ34ÏbÏb ÏL ··Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ

ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈ¯B‰Ë - daL ˙B¯ÓÒn‰ Ïk ¯‡Le . ¿«ƒƒ¿»»««¿¿∆»¿ƒ

מ"ד.20) פי"ד בעגלה 21)שם הקבוע העץ מפרש, רבינו
מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך

את 22)טומאה. המושכות הבהמות צוארי על המונח העץ
קצוות 23)העגלה. מחוברות עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה

מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.Â·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.ÊÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק

טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,
עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק

כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי
למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון

קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק
והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת
כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה

בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.Á˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
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בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה
המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך

ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה
טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:

והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:
רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו

בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.ÈÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»

‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»
˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.‡È‡¯ËÒBÏ˜65‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»
˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆

‰¯B‰Ë -66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים

מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את
מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה

טומאה. מקבלים אינם

.·ÈÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ

השיניים 68)שם.67) הן ופין המנעול, הוא פורנא
אותו. וסוגרות (הפורנא) המנעול לתוך הנכנסות

.‚È‰wt69˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÏL ƒ»∆«∆∆¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆
Ú‰ ˙‡ı70. ∆»≈

בשעת 69) הפלך בראש אותו שנותנים נקוב כדור חצי
בפירושו  (רבינו הנקב דרך נמשכים והחוטים טוויה,

הכלי,70)למשנתנו). עיקר והוא עץ, של הוא הפלך
הטווייה. את להקל תוספת היא והפיקה

.„ÈLBk‰71‡ÓÈt‰Â72ÏÈÏÁÂ ‡ÈBÙÓÒÂ Ïwn‰Â73 «¿«ƒ»¿««≈¿ƒ¿¿»¿»ƒ
˙ÎzÓ ÏL74ÔÈtˆÓe ıÚ ÏL eÈ‰ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ∆«∆∆¿«¿ƒÀ¿»»∆≈¿Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ75‰È‰ Ì‡L ,‡ÈBÙÓq‰ ÔÓ ıeÁ ; «∆∆¿ƒƒ«ƒ¿¿»∆ƒ»»
ÌÈÙk Ïea˜ ˙Èa da76- ‰tˆÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈ƒ¿»«ƒ««ƒ∆ƒ¿À»

‰‡ÓË77. ¿≈»

מ"ו).71) (שם "והאימה".72)פלך הגירסא (שם) במשנה
בפלך. אותם טווים וממנו החוטים, את עליו שכורכים העץ

נגינה.73) למעלה.74)כלי המנויים הדברים לכל נמשך
טומאה,75) מקבל אינו מצופה דבר שכל רבינו, שיטת

גורם  הציפוי כי הציפוי, בלי טומאה לקבל ראוי הוא ואפילו
עליו. חולקים ורבים הכתוב. מגזירת לוחות 76)טהרה

הסימפוניא, לתוך אותם שמכניסים מתכת של דקים
קול. ומשמיעים נרעדים הם בסימפוניא וכשנופחים

מאד 77) צר המקום כי מצופה, אינו הקיבול שבית מפני
ונראה  טוב'. יום ('תוספות לצפותו טכנית אפשרות ואין
על  לרעה משפיע שהציפוי מפני מלצפות שנמנעו להוסיף
במקרא  מובאת "סימפוניא", הנגינה [כלי הכנפים). צליל

ה)]. ג, (דניאל

.ÂË˙¯ˆBˆÁ‰78˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ˙ÏvÙnL79ÔÈ‡ Ì‡ : «¬∆∆∆¿À∆∆À¿À¿ƒ≈
Ôn‡ ‡l‡ d¯ÈÊÁ‰Ï Ú„BÈ80‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ≈«¿«¬ƒ»∆»À»¬≈¿«∆∆À¿»

˙¯aÁÓ ‡È‰Lk81ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;82d˜¯ÙÏ Ïk‰ ¿∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ«…¿»¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - d¯ÈÊÁ‰Ïe83. ¿«¬ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

טהורה,78) ופשוטה טמאה עגולה "קרן (מ"ז): שם שנינו
ר' שלה, הקב טמאה. - מתכת של שלה מצופית היתה אם
טמא". הכל חיבורן ובשעת מטהרין, וחכמים מטמא טרפון
מהרבה  מורכבת לחצוצרת שהכוונה רבינו, שם ומבאר
במקרא  כתוב זה נגינה (כלי בהמה של לקרן ולא חלקים,
עצמו  בפני חלק וכל משרוקיתא"), קרנא "קל שם): (דניאל
קרן  זה: כלי של סוגים שני וישנם כלי . תורת עליו אין
את  להרכיב יכול אומן רק העגולה פשוטה, וקרן עגולה
ולהרכיבה, לפרקה אדם כל יכול הפשוטה ואת חלקיה,
חייב  בשבת עגולה קרן המחזיר א): מז (שבת אמרו ולפיכך
רבינו  ודעת פטור. - פשוטה מלאכה), שעשה (מפני חטאת
חיבור  אינם מחוברים כשהם אפילו הפשוטה שחלקי
ידע  ובלי טירחה כל ללא מתפרקים שהם מפני לטומאה,
אחריה. והבאה זו הלכה תתפרש זה ביאור ומתוך אומנות,

קיבול.79) בית להן שאין עצם או עץ כן 80)של ואם
עגולה. קרן מסוג שלם.81)היא כלי שהוא מפני

פשוטה.82) קרן חיבור 83)שהיא אינו כזה חלש חיבור
וכסףֿ ראב"ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,

משנה).

.ÊË‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85- «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86·Á¯‰ ¯Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -88- ¯eaÁ ˙ÚL·e ; ≈¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË Ïk‰89Ba ‡ˆBik .90‰¯BÓ È˜ :91- ÔÓˆÚ ÈÙa «…»≈«≈¿≈¿»ƒ¿≈«¿»

ÈÂÏ ÌL Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡92; ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈¿«
dlL Á¯t‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó - ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»

.‡ÓË Ïk‰ - ¯eaÁ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ«…»≈

במשנה.85)שם.84) שנאמרה ל"מצופית" הכוונה
שהיא 86) מפני והטעם, לחצוצרה. מחובר כשאינו אפילו
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בפירוש: כתוב במשנה עצמו. בפני שם לה ויש מתכת של
הדבר, ותמוה טמאה". מתכת של שלה מצופית היתה "אם
מתכת. של היתה אם המילים: את השמיט שרבינו

של 87) התחתון החלק פירוש, שלה". "הקוו במשנה:
שם 88)החצוצרה. לו שאין מפני מתכת, הוא אם אפילו

ה"א). פ"ט למעלה (ראה עצמו החצוצרה 89)בפני כל
טמא, הכל ולפיכך עיקר. היא והמצופית אחד, ככלי נידונית

עצם. או עץ של הוא הקוו אם לזה.90)ואפילו דומה
המנורה.91) לגוף קבע של חיבור מחוברים שאינם
סתם.92) "קנה" ולא מנורה", "קני שקע 93)נקראים:

שנותנים  כלי = (נר הנר את מכניסים שבו המנורה, בראש
והפתילה). השמן מגוף 94)בו מפורקים כשהם אפילו

והטעם, עצמם. בפני שם להם שאין ואףֿעלֿפי המנורה,
שכלי  נתבאר ה"ב פ"ט למעלה קיבול. בית להם שיש מפני
שם  לו אין אפילו טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכת

עצמו. בפני

.ÊÈÌÈvÁ‰ ˙¯B˜95‰¯hn‰ ‡È‰L ,96da LiL , ««ƒƒ∆ƒ««»»∆≈»
ÌÈÁÈpnLÂ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ˙ÎzÓ ÏL ˙BBLÏ¿∆«∆∆¿«∆∆À¿»¿∆«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÈÏ‚¯a d˙B‡97‰¯B‰Ë -98¯ÏBw‰Â .99- »¿«¿≈»¬ƒ¿»¿«»
‰¯‚Ó .‰‡ÓË Ïa˜Ó100˙Ïc‰ ¯BÁÏ ‰ÈpL ‰OÚL101, ¿«≈À¿»¿≈»∆»»ƒ∆»¿«∆∆

da LnzLnL Èt ÏÚ Û‡102˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ««ƒ∆ƒ¿«≈»≈»¿«∆∆
‰‡ÓË103È¯‰ - ˙Ïc‰ ¯BÁÏ d‡OÚ ˙‡ÓËpMÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ∆ƒ¿»¬»»¿«∆∆¬≈

¯ÓÒÓa ‰pÚa˜iL „Ú d˙‡ÓËa BÊ104dÎÙ‰ .105ÔÈa , ¿À¿»»«∆ƒ¿»∆»¿«¿≈¬»»≈
‰hÓÏÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ106- ÌÈ„„v‰ ÔÓ ÔÈa ƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈ƒ«¿»ƒ

‰¯B‰Ë107. ¿»

מ"א.95) פי"ב החיצים.96)שם את אליו שקולעים לוח
רגל 97) לתוכה ומכניסים רחבה, פגימה ובו ברזל גוש

הברזל. אל אותה וקושרים קורה מניחים ולמעלה האסיר,
כז). יג, (איוב במקרא "סד" שמו זה מפני 98)מכשיר

כלל. כלי לעול 99)שאינה דומה האסירים, צוארי שעל
הבהמה. צואר פ"ד 100)שעל מציעא בבא כלים, תוספתא

את 101)ה"ה. בחריץ והכניס במשקוף, חריץ עשה
משור, = [מגירה הפתח. לחלל בולטות ושיניה המגירה,

(שמ  הכתוב במגירה].מלשון וישם לא) יב, ואלֿב
מחוברת.102) לקרקע.103)כשהיא מחוברת שהיא מפני

בתוך  שיניה שעשה "מגירה אמרו: ג, פי"ד שם [במשנה
שבמשנה  והברטנורא הרא"ש ופירשו טמאה", החור
מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה

בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה
טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆

‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈
‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי
קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול

קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם
פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
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גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים
של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים

מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו
לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת

החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ
מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים

שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים
בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של

בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן
בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה

דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן
פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את

הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»

המסרק 34)שם.33) ושיני עבים, יותר הם הפשתן חוטי
צמר. של מבמסרק יותר מזו זו ומרוחקות ראוי 35)עבות

פשתן. בו לסרוק עדיין וֿד'36)הוא ג' אלו הלכות שתי
ב'כסף  זה על העיר (שם. ביבמות הסוגיא לשיטת מנוגדות

שם). ראה הקודמת. בהלכה משנה'

.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL38- ˙Ói˜ Ô‰lL «¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
ÔÈ‡ÓË39ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L , ¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ

¯‡a‰40.Ì„wÓ eÈ‰Lk «¿≈¿∆»ƒ…∆

האשקלוניים.37) הכדומים מ"ז: עם 38)שם השלשלת
זה 39)הווים. בכלי להשתמש רגילים היו באשקלון

ברזל  של שלשלאות קבועות ובו ארוך, עץ ממוט המורכב
שנפלו  כלים מוציאים זה בכלי כפופים, ווים שבראשיהן
פשוט, עץ הוא שהמוט אףֿעלֿפי טומאה מקבל והוא לבור.

משמש  והעץ הכלי, עיקר הם והווים שהשלשלאות מפני
חבל.40)אותם. בה יקשור אם או עמוקה אינה כשהבאר

.Â‰¯‚Ó41ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL42‰¯B‰Ë -43. ¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»
da ¯izL44ËÈq‰ ‡ÏÓ45,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ƒ¿«≈»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»

¯‚Ï ¯LÙ‡ È¯‰L46.¯‡Lpa ∆¬≈∆¿»»…«ƒ¿»

מ"ד).41) (שם ניטלה 42)משור שיניים שתי כל מבין
בלי  שיניים שתי נשארו ולא ניטלה, שנייה שן [כל אחת

ביניהן]. בה.43)הפסק לנסר איֿאפשר מקום 44)כי
שיניה. ניטלו רבינו 45)שלא אגודלים. ארבעה כשיעור

הסיט  מלוא בין הבדל שיש מבאר, למשנתינו בפירושו
ורוחב  שאמרנו, כמו שיעורו הסיט מלוא הסיט, לרוחב
האצבע  וראש האגודל ראש בין המרחק הוא הסיט
[בפירושו  האפשרות. קצה עד מזו זה אותן כשמרחיקים
שתות  הוא הסיט שמלוא רבינו, כותב - ב קה, שבת למשנה
כאן, האמור השיעור מחצי פחות הוא זה ושיעור הזרת,
(לא  אצבעות עשרה שתים = אמה חצי הוא הזרת שהרי
מ"ב]. פ"ג לערלה פירושו ראה וצע"ג, אגודלים),

לנסר.46)

.Ê„ˆÚn‰47ÏÓÊ‡‰Â48˙ÏÒÙn‰Â49Ác˜n‰Â50 ««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«
eÓbÙpL51‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú -52ÔÓeqÁ Ïh .53- ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë54ÌÈLÏ e˜ÏÁpL ÔlÎÂ .55ÔÈ‡ÓË -56ıeÁ ; ¿ƒ¿À»∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ57È˜e¯‰Â .58 ƒ««¿≈«∆¬≈≈»ƒ¿…¿»¿ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ

.ÈÏk ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒ

נגרים.47) בו שמשתמשים גרזן שם . רבינו 48)כלים,
והנגר  התחתון, בקצהו מחודד ארוך ברזל מפרש: במשנה

העצים. את בו וחותך ידיו בשתי אותו סכין 49)אוחז
הקרשים. את בה ומחליקים עץ, של יד בבית מורכבת חדה

הערה 50) לקמן ראה בעץ, נקבים בו קודחים שהנגרים כלי
[פירש  רבינו נו. פירוש ע"פ למעלה האמורים הכלים כל נו

לכלים  אלה במונחים משתמשים כיום אולם במשנה,
ראויים 52)נסדקו.51)אחרים]. עדיין שהם מפני

עשויים  האלה הכלים שכל מפרש, שם רבינו למלאכתם.
פשוט, ברזל הוא האחד לזה, זה מרותכים חלקים משני
קשה  יותר מברזל עשוי – וינקבו יחתכו שבו החלק – והשני
שאינו  החלק נסדק ואם לפלדה). הכוונה (כנראה חזק ויותר
כאילו  הקשה, הברזל גבול את עובר הסדק אין כלֿכך חזק
"חיסום". זה חלק נקרא ולפיכך המעבר, את חוסם זה

הקשה.53) הכלי.54)הברזל עיקר הוא זה חלק
ראוי 56)לארכן.55) עדיין שהוא קטן כלי נשאר שהרי

הראשונה. בפירוש 57)למלאכתו שלנו בדפוסים
הוכחה  מכאן אולם המקבת", שם "ומקדח כתוב: המשניות,
"מנקבת". וצ"ל היא, המעתיק או הדפוס שטעות

אולם 58) העצים, בו שמחליקים הכלי שהוא מפרש ה'ערוך'
ביאר  ולא במשנתינו, שנאמרה "מפסלת" כך פירש רבינו
חלקים  משני מורכב כלי שהוא רק וכתב הוא, מה רונקי כאן
טומאה. מקבל אינו ולכן שלם כלי אינו עצמו בפני חלק וכל

.ÁÛÈq‰59ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â60, ««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»
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„È ÏbÓe ÁÓ¯‰Â61¯Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL63 ∆«¬≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ

e˜ÏÁpL64‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk - ∆∆¿¿»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ65. ∆≈≈¿«¿

מ"א.59) במשנה.60)שם שנאמר פגיון כך מפרש רבינו
פיות. שני לו שיש סכין מפרש שמשתמשים 61)והר"ש

הבית. תבואה.62)לצרכי בו מדובר 63)שקוצרים
המחובר  יד בית להם שיש או מחוברות חוליות של בכלים

אחרונה'. 'משנה ראה ולא 64)בהם. בחלקים נתפרקו
מהם.65)נשברו. חלק בכל שערות לחתוך אפשר

.ËÌÈ¯tÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני 66) מורכב אינו זה כלי "מספרת". כתוב במשנה
של  דק) (טס רדיד "יביאו מפרש: גאון, האי רב סכינים.
אחד". לצד אותו ומכפלים ראשיו משני אותו ויחודו ברזל

פ"ג 68)נשברה.67) שם [בתוספתא, סבוכות. שערות
כבתחילתו, שהוא מפני מטמא, יהודה "רבי אמרו: ה"ב,
הסבך, את בה חותך ועכשיו הסבך את בה  חותך בתחילה
אילנות, סבכי חותך הגר"א שם ופירש מטהרים". וחכמים

שערות. סבכי מפרש ורבינו

.ÈÔBÈ¯L69¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁ¯Ï ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë72.BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â »√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿
‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ ‰Ïa73‡ÓË -74Ì‡Â , »»¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒ

˜ .¯B‰Ë - ‰hÓlÓËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv ƒ¿«»»ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ -75. ¬≈¿«∆∆À¿»

פ"ג.69) בבאֿמציעא כלים להגן,70)תוספתא, ראוי אינו
הגוף. רוחב כל מכסה אינו מכסה 71)שהרי חלק ונשתייר

רחבו. לכל הגוף של חלידה.72)חלקו עלֿידי
נשאר.73) העליון הלב 74)החלק את מכסה שהוא מפני

החזה. שהוא 75)ואת אדם תכשיט – לכאן בא חדש כלי
ה"ו). פ"ח למעלה (ראה טומאה מקבל

.‡È˙¯ÙBÙL76ÌÈ·‰Ê ÏL77ÔÈ‚BÊ ÏLÂ78ÏLÂ ¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈÁt79˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏLÂ80- dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL «»ƒ¿∆≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,

הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…

da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»
ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר
הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה

דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
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קני milk zekld - dxdh xtq - xc` c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט
הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש

גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי

מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום
ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות

? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל
ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««

מ"ב.118) פי"ג "קוליגריפון"119)שם כך מפרש רבינו
במשנה. האפר.120)שנאמר את בו לגרוף ראוי ואינו

כלי 121) תורת ועדיין בשר, לצלות בהן להשתמש שאפשר
קצהו 122)עליו. העיניים, את לצבוע שתשמישו כלי

השני  וקצהו הצבע, את נוטלים ובה קטנה ככף עגול האחד
שבו 124)הצבע.123)ישר. המכחול, של הישר הקצה

העין. לתוך הצבע את מכניסים

.ÎÈÏk125‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»

L‡‰ ÏÚÓ B‡127;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh : ≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»
˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh128 ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆
ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a ÔÈ·˙BkL129: ∆¿ƒ¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒ

- ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË - ·˙Bk‰ Ïhƒ««≈»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈

‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆
ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯‡Lp‰«ƒ¿»»«¬≈≈¿«¿≈«≈
Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL ˜ÁBn‰ ÏhpL∆ƒ««≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿

ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï ÚÈbiL È„k130È¯‰L ,‡ÓË - ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«

B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰131,‡ÓË - «≈ƒƒ¿«≈»¿¿«»»≈
- ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Ba ˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈…«≈»∆

ונותנים 126)שם.125) הבשר את עליה מניחים רשת.
אש. גחלי על לסטרא"127)אותה "זומא רבינו לדעת זהו

הסבירו, משנה' ה'כסף וכן [הראב"ד במשנה. שנאמרה
של  כ' והלכה לסטרא, זומא של פירוש היא יט שהלכה
אלו, למשניות פירוש לידם הגיע לא כנראה "קוליגריפון".

כאן]. פירושנו מסתמך על 128)שעליו בו שכותבים
אחר. רך חומר או קצת 129)השעווה רחב הוא זה ראשו

אותיות. בה שחרטו השעווה את בו ומחליקים
היד.130) לפס מחוברות שהאצבעות כדי 131)למקום

בו. ולמחוק היד בכף המכתב את לאחוז שיוכל

.‡ÎÌc¯˜132BtLÚ ÏhpL133L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â , À¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»
BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba ¯bÓ¿«≈»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ

BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË -134¯B‰Ë -135. »≈ƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

מ"ג.132) מחודדים,133)שם קצותיו שני הקורדום
ומעוגל  קצר והשני הנגרים, בו ומשתמשים מאד רחב האחד
עושף, נקרא הראשון הבית. במשק עצים בו ומבקעים קצת
יג, (שמואלֿא ["במחרשתו" למחרישה דומה שהוא מפני
ביקוע". "בית נקרא והשני עושפיה], יונתן מתרגם כ)

טהורים'134) מים 'הגהות (ראה הקת של קיבולו בית
שם). המשניות, למלאכתו.135)לפירוש ראוי שאינו מפני

.·Î¯BÁ¯Á136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯138BÙBwÓ ¯aL .139.¯B‰Ë - Àƒ¿««»

את 136) בו ומנערים המרדע ראש בו שמכניסים הברזל
כג. הלכה ראה שרשים, בו חותכים וגם המחרישה מן העפר

מחודו.137) חלק החוד.138)נטל ראה 139)של
"קופו"]. רבינו גורס למשנתינו, [בפירושו הקודמת. בהלכה

.‚ÎÚc¯n‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„ ‡¯˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ , ¿»≈ƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

ראם 140) (בדפוס ה"ה פ"ג בבאֿמציעא כלים תוספתא,
"מרדע"). וצ"ל "מרדה". כתוב על 141)וילנא, שנותנים

הילוכה. ליישר הבהמה רומא.142)צואר דפוס ע"פ
"בו". המילה הושמטה מאוחרים, בדפוסים

.„Î˙˜ÈÓ143˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL144, ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL145˙Ï„· B‡146 ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰p¯aÁÈÂ147¯‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»
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milkקנב zekld - dxdh xtq - xc` e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÓB˜Óa151B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿»∆»¿≈«»∆¿»»«»
‰pLiL „Ú eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka152˙‡ «…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«∆¿«∆∆

ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ153˙ÎzÓ ÏL «¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ∆«∆∆
‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL154¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»
eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk155Ô‰ÈËeLt ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa , ¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈¿≈∆

.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

מ"ב.143) פי"ד מן 144)שם יין לשאוף בה שמשתמשים
מתכת 145)החבית. של שפופרת שמרכיבים אנשים יש

לנוי. – מקל על שנותנים 146)קטנה מפרשים [ויש לנוי,
ירקב]. שלא העץ על לשמור כדי הדלת, תחת אותה

למשנתינו).147) בפירושו (רבינו מפני 148)במסמרים
בה  שתקע ממש, בגופה במעשה תשמישה שינה שהאדם
העץ. את משמשת היא ועכשיו וניקבה, מסמרים

במסמרים.149) חיברה ולא המקל את בה תחב
במסמרים.150) קבעה ולא שבדלת בחריץ הכניסה
טומאתה.151) ממנה פקעה לא נטמאה, אם ומכלֿשכן

לקובעה  בכוונה לכתחילה השפופרת עשה כשלא ומדובר
לא  - כך לשם לכתחילה עשאה אם אבל במקל, או בדלת
טומאה. מקבלת אינה ולפיכך כלי, תורת עליה ירד

על 152) מיוסד זו הלכה פירוש [כל בגופם. מעשה ע"י
למשנתינו]. רבינו את 153)פירוש עליו עורך שהנחתום

מעשה 154)הלחם. עשה שלא מפני טומאה, מקבל
בגופם.155)בגופו. שינוי נעשה ולא

ה'תשפ"א  אדר ט"ו ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר

שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלי

.‡ıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xfg oz`nehn exdh exaypy mvr ilke xer ilke ur ilk"
."mixedh milkd .. mdixayn ilk dyre

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
מציאות  שאינו ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
ש"אני  יהודי על מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו

של  עצמיותו על מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי
נחלתו". חבל יעקב עמו ה' "חלק - יהודי

שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
אצלו  להיות יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
"לב  ענין שהוא הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך
אין  אמנם מטומאתן". "טהרו ואז התשובה עבודת - נשבר"
צריכים  הקדושה ענייני וכל שבור, להשאר צריך הכלי
להיות  צריך האדם גם וכך ומלאים, שלמים בכלים להיות
רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים בענייניו גם שלם כלי
חוזר  משבריהם" כלי ועשה "חזר השבירה: אחרי ולכן
שהיה  ממה יותר נעלה ובאופן שלם כלי להיות והופך
מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר השבירה קודם
(gk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו
שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה

בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה
כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו

שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,
חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו

אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת
גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון
שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
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קנג milk zekld - dxdh xtq - xc` e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»

epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"

.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.ÁÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈

Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.ËÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.ÈÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆
ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆
ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»
ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»

חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.‡È˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
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ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»

פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר
להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין

באצבע.

.·È,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.‚ÈÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש

.„ÈÈeÁÓz‰43- ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45- Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.ÂËÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.ÊËÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.ÊÈ‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆
„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«

.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
מוקטנת  או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את רואים
הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא

המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס
לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בדופן 2) נגעה לא ואפילו הכלי, לתוך הטומאה נכנסה אם
אוירו.3)הכלי. את גם הזיז שהרי ממקומו, הזב הזיזו אם

ב.4) כד האחרים.5)חולין הכלים זו 6)בכל דרשה
בחולין  ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים' ב'תורת נאמרה
כלי  "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין למדו א כה,
יותר  שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף ורבינו פתוח",

פשוטה.

.·ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ
.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.‚Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa Ò¯Á∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
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ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË -ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ
.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.„Ò¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ

CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…

ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ
‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»
ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.‰e‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.Â‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ
‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»

ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈

‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין
טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג

והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא על 27)ולא המונח
התנור. לאויר 28)קרקעית נכנסו לא שמעולם לומר,

מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות
משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק

והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק
דק.

.Êı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.Á‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«
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Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב
בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,

מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים
התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים

מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.Ë¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום

יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת
שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.ÈÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.‡ÈÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני

בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני
את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר

כולו.

.·ÈÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆

ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈

‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ
dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד

.‚È‡Ï·Ë80¯Á ÏLda ˙B˜e·c ˙B¯Ú˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
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קנז milk zekld - dxdh xtq - xc` e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««
Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆

Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««
Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆

.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»

ÂÈza eÈ‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»
¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»

‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ

.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של
אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר

לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל
תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.‡ÏÈvn‰ Ïk2ÏÈ˙t „ÈÓˆa3˙n‰ Ï‰‡a4ÏÈvÓ - »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

¯eÓÁ‰6Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

מ"א.2) פ"ח ומהודק.3)כלים מחובר כיסוי 
"וכל 4) טו): יט, (במדבר תורה אמרה המת, אוהל בטומאת

ומכאן  הוא", טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי
טהורים. שבתוכו מה וכל הוא – פתיל צמיד עליו יש שאם

המוטל 5) פתיל צמיד חרס בכלי הנמצאים ומשקין אוכלין
נטמאו. לא – בתוכו שטומאה גדול חרס כלי בתוך

ימים.6) שבעה טומאת כלי 7)שמטמא של תוכו בטומאת
שכלי 8)חרס. פעמים, כמה כבר נתבאר אחד. יום טומאת

במת. נגע אם אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

.·‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe9Ï‰‡a ¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆
˙n‰10ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck , «≈»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk .Ò¯Á∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈

ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰ È¯‰ -12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»
„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ı¯M‰«∆∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ

¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a ‰e˙e ÏÈ˙t13ÔÎÂ] . »ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

את 9) ותטמא לתוכו הטומאה תיכנס שלא מציל פתיל צמיד
הטומאה  על מעכב אינו אבל בו, הנמצא הטהור הדבר

מלצאת. בו צמיד 10)הנמצאת בכלי סגור המת מן כזית
הנמצא  כל ומטמאה חודרת טומאתו באוהל, המוטל פתיל

חרס.11)באוהל. על 12)של עיכב הסגור הכלי
מלהיכנס. פתיל 13)הטומאה מהצמיד יצאה הטומאה

כלים  (תוספתא, שבתוכו מה כל את וגם התנור את וטימאה
ה"ו). פ"ו

.‚˙ÚaË14ËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË -15‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡16Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó17. ≈¬ƒ

מ"ו.14) פ"ט, שם שבתוכו.15)משנה, וכל החרס כלי
הטמא 16) בין חוצץ דבר כשאין ישירה, נגיעה שרק מפני

מטמאה. – מיטמא 17)לטהור חרס שכלי מפני
כאן  והרי כלל, נגיעה בלי באווירו, נמצאת כשטומאה

נגיעה. בטומאת מהֿשאיןֿכן באווירו, נמצאת הטומאה

.„ÏB‚¯z18¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
¯epz‰19¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -20- ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿
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milkקנח zekld - dxdh xtq - xc` e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á22˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL C¯„k ,23. ∆∆¿∆∆∆«ƒƒ¿…∆«≈

מ"ה.18) פ"ח חי.19)שם כשהוא מבואר 20)ויצא
מטמאה. אינה חי בגוף בלועה שטומאה ההלכה, בסוף

אינו 21) עצמו התרנגול התרנגול. שבמעי הטומאה מן
של  הבליעה בבית רק מטמאה טהור עוף נבלת כי מטמא,
ה"א). פ"ג הטומאות אבות הל' (ראה האוכלה האדם

נגיעה.22) בלי אפילו שמטמא חרס כלי אוויר מטומאת
מטמאה. אינה שנגיעתה טומאת 23)וכלֿשכן הל' ראה

ה"אֿב. פ"כ מת

.‰ÌÈ¯·c24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ

‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰27BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ »»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»

ËÓw‰ CB˙a28. ¿«∆∆

מ"י.24) ב).25)שם מב, (נדה חי בעל סגר.26)שבגוף
מטמא.27) – כעדשה השרץ שקמט 28)בשר שם, כרבא

כבלוע  ולא חרס, כלי באוויר שמטמא הסתרים כבית נידון
חי. בבעל

.Â‚BÙÒ29‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆
,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ ·e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒ¯Á . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33¯epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ˜q‰Â35ÌÈ¯·c ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ; ¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»«¬ƒ¿«
‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰38˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ ,39 «ƒ»≈≈«¿∆»ƒ»¿ƒ»≈

ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆¿«≈««««
‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Ètƒ∆…À«¿ƒ≈«¿ƒ»»≈¿«≈

‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú40˙Ù‚a ÔÎÂ .41‰L„Á42 «∆À«¿≈≈««¿∆¿≈¿∆∆¬»»
,‡ÓË - ¯epz‰ da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»««ƒ¿»

¯B‰Ë - ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL43BÊÈ‡ . ∆«¿∆»≈¬»ƒ»»»≈
Úe„È Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ»«

˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL44¯Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ"ד.29) פ"ט ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
[בתוספתא, טיפה. אחר טיפה מאליהם יוצאים שהמשקין
ונראה  ולהוציא". להכניס שעשוי "מפני אמרו: ה"י, פ"ו שם

זה]. את זה משלימים הנימוקים הראב"ד 31)ששני
את  ומוציאים הלפת את שסוחטים מפרש כאן בהשגותיו
את  מוצץ והוא המכה על היבש הלפת את ומניחים המשקה

שעושי 32)הליחה. מפני תנאֿקמא, מנמק שם בתוספתא
את  לבדוק כדי בו, הנבלע את וסוחטים ביין גמי נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב טומאה רבינו, שלדעת אףֿעלֿפי
בלועים  אמרו שלא מפני דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם
משקין  אבל צד, מכל מחופה שהיא אלא שנבלעה, לפני
עמידתם  לגמרי ובטלה עמהם מתלכדים בחרסים שנבלעו

בכלים. אפילו מציל כזה מ"ה.34)העצמית, שם
החום.35) ידי התנור.36)על היסק בלי מטמאים שאין
קלה.37) הטומאה.38)שטומאתם אב אם 39)שהם

היסק. ידי על להוציאם נחלקו 40)אפשר - ב סב, בנידה
אומר: לקיש ריש המשנה. בפירוש לקיש וריש יוחנן רבי
אףֿעלֿפי  חמורים משקין אבל קלים, משקין אלא שנו "לא
משקין  "אחד אמר: יוחנן ורבי טמא". התנור הוסק שלא
אי  (כן), אין – התנור הוסק אם חמורים, משקין ואחד קלים
והקפיד  לצאת "יכול פפא רב אמר שם ובמסקנא לא". – לא
וריש  יוחנן רבי נחלקו (במה פליגי כי טמא, דבריֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)
טמא, – הקפיד שלא אףֿעלֿפי לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אףֿעלֿגב יוחנן) רבי (דעת סבר ומר
– לא אי היסק) בלי אפילו טמא, פירוש (כן, אין – הקפיד
יוחנן. כרבי רבינו ופסק חמורים, במשקין שם מדובר לא".

שמנם.41) שנסחט אחר זיתים נתייבשה.42)פסולת שלא
שבה.43) המשקה כל נתייבש שכבר רואים 44)מפני

להוציא. מסוגל שהחום בכמות לחלוחית עוד בה שיש
שנים.45) משלוש יותר ואפילו רב, זמן לאחר כלומר

.ÊÒ¯Á ÈÏk46„Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒ
˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË -ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

Ò¯Á ÈÏk47ÁL C¯„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48¯epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰ - „Á‡∆»«…»≈

מ"א.46) פ"ח במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אףֿעלֿפי כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.Á¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Ò¯Á ÈÏk49Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ50‰Ê È¯‰ - «ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆
¯B‰Ë51BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;52. »∆∆¡«∆…∆

בחלק 50)טהור.49) נמצאת הפנימי שבכלי הטומאה
החרס. כלי דפנות בין נטמא.51)השקוע לא החרס כלי

ה"ח.52) ז פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

.ËÔÎÂ53ÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ

‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ
CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿

BÎBz55‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk .56˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡57 ≈««∆∆À»¿≈»≈∆
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קנט milk zekld - dxdh xtq - xc` e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆
B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
- ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È¯‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿
ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»

ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï59Ô‰ È¯‰ - «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a60ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆
,‡ÓË - ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ¿»
¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ
Ì‡ ?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ

ÛËL ÈÏÎa ‰È‰61ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa -62ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â . »»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa B¯eÚL - ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk ·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈

Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ65. «¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

מ"ב.53) פ"ח למטה 54)כלים שהוא במקום מונחים
הטמא. הכלי אינם 55)משפת ומשקין האוכלין והרי

הכל  של (בתוכו) באווירו ישר באופן אלא מונחים הטמא י
תוכו. תוך נקרא וזה הטמא, של בתוכו הנמצא כלי בתוך

עץ.56) עור.57)כלי כלי – והתנור 58)נוד החבית
שבהם. והמשקין מדובר,59)והאוכלין זו בבבא גם

והקדירה. החמת משפת נמוכה התנור או החבית כששפת
הכתוב.60) מן זה למדו (שם) כהנים' כלים 61)ב'תורת

אותם. מטהרת במקווה נופלים 62)שטבילה שזיתים נקב
השלמות). ראה שם, כהנים' ('תורת שם.63)דרכו משנה,

ולמשקין.64) קובע 65)לאוכלין טומאה קבלת ולענין
מקבל  עודנו - משקה ככונס ניקב ואם יותר, הגדול השיעור

לאוכלין. העשוי כמו טומאה

.ÈÌ˙Ò66ÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ »«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê67ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰68. «»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ -70Ò¯Á ÈÏk „iÓ71. ≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

החיצונה 66) ששפתם פתוחים בכלים מדברת אינה זו הלכה
פתיל. צמיד ובדין וסתום שלם כלי בשילשל אלא עודפת,

שלאחריו.67) לבבא מבוא כעין ונאמר פשוט, זה דין
של 68) השגתו מיישב זה [פירושנו ה"ב. פי"ד למעלה

לקמן 69)הראב"ד]. (ראה החרס עם יפה מתחבר זפת
הי"ד). אלה,70)פי"ט כלים עם יפה מתחבר אינו הזפת

כנקובים. נקוב 71)ודינם חרס) (שאינו כלי שילשל אם
ששרץ  חרס כלי לתוך בתוכו ומשקין שאוכלין בזפת סתום

החרס. כלי מאוויר והמשקין האוכלין נטמאו – בתוכו

.‡È˙¯ek72‰˙eÁt73L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ -74.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה
ההערות 74)בפירושו). [ראה הקודמת. ההלכה סוף ראה

יב]. להלכה

.·È˙ÓÁ‰75‰LÈÙk‰Â76Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL «≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ«
ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Èt ÏÚ77„iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«

Ò¯Á ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ Ò¯Á79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

Ò¯Á ÈÏk80. ¿ƒ∆∆

ה"ו.75) פ"ו בבאֿקמא כלים פ"ה 76)תוספתא, באהלות
השטח". על ניצבת שפה לו אשר "כלי רבינו: פירש מ"ו,

טומאה.77) קבלת חרס 78)לענין לכלי אותם שלשלו אם
שבתוכם. מה נטמא לא בתוך 79)טמא, אינו ואווירו

משפת  למטה כשהפחת אבל תוכו, בתוך אלא הטמא הכלי
הטמא. החרס כלי אוויר עם החמת אוויר מתחבר - הכלי

הכלי 80) בתוך נמצא הקיבול שבית אףֿעלֿפי כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה  הטמא.

ה"ט). למעלה (ראה

.‚È¯BÚ81ËeLt82¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á ÈÏk83- ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰ È¯‰¬≈««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ

CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á84‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k , ∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»
.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

ה"ב.81) תוך.82)שם לו מכל 83)שאין ומכוסה כרוך
טו)84)צד. יט, (במדבר בתורה כתוב פתיל, צמיד דין

אבל  טומאה, לענין נאמר שם אמנם פתוח". "כלי בלשון
להצלה. למדנו ממנו

.„ÈÒ¯Á ÈÏk85Ò¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L ¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»

·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡86B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â87 ¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»

¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡ - ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙È·Á‰ ÈÏeLaL92.¯B‰Ë ∆¿≈∆»ƒ»

ג.85) פ"ח כלים זה 86)משנה, נוגעים האווירים פירוש,
בכלי.87)בזה. פחת 88)המונחת שאם למדנו בהי"ב

ואין  שבחמת, מה נטמא – הטמא הכלי משפת למטה החמת
את  מקיפין הכלי דפנות שם כי כאן, לנידון סתירה בזה
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`zeyiקס zekld - miyp xtq - xc` 'h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תוך  בכלל זה אין ולכן הדפנות, בתוך אוירה ונמצא הפחת
שלפנינו. בהלכה מהֿשאיןֿכן התנור.89)תוכו, משולי

דפנות 90) אלא שוליים להם היו לא הגדולים התנורים
שאם  כאן, ומשמיענו הקרקע. על אותם ומעמידים בלבד,
גומא  ובאותה עליו, עומד שהתנור במקום גומא היתה

הדפנות  מראשי למטה וכולה טהורה, חבית מונחת
החבית. נטמאה לא – התנור של למעלה.91)התחתונים

ה"ו 92) פי"ג למעלה (ראה תוך להם ויש שפה המוקפים
בגומא). שרץ בדין



meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` e"hÎ'h -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר ט' ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦
ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦

שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל
השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח ב: סא, כתובות

עד  שרביט כמין פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט
ברוק  תמיד החוט לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות
בידיה  לב חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי - בגליל" סלעים עשרים

שאין  שסובר מפני אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים].
(מגידֿ המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.·‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.‚¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
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el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈
BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.‰ÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»

,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚ·Ïƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk¯„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב של דברים הם אלו כי א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי בגופו, נוגעת
הי"ט). שם (והשווה הי"ח פי"א ביאה איסורי בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.Ë‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰¯·ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰¯eËt - d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ ·¯Ó ˙ÚÓÂ ˙¯‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ"ט (כתובות [ב'ירושלמי'
שכוונת  ונראה כט). ס"ק פ סי' מחוקק' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי' כוונה, בלי היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי'

.È˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk - Ô˙BOÚÏ ˙·iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL·42˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆

¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»
.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה
"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף

לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).
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.‡ÈÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.·È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.„ÈÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".

.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.ÊÈ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
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להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ה'תשפ"א  אדר י' שני יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.·dÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C¯„k ÔeÏÏ ¯ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ·‡‰Â ÏÈ‡B‰ - „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È·‡ ‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙È·a¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי ופגעו שלוחיו, ע"י לו משלחה האב שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב.6) מח, נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי הגדירו, שם ובתלמוד שם.

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני זה כל השמיט ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי בזה. לחלק ירד שלא הרי"ף, אחרי
כנשואה, היא הרי בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.‚˙¯‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙È·Ï ‰È·‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»
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המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.‰‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר
(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות
ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.ÊÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא

(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו
בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה

זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות
בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם

(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו
לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.

טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף
רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.Ë·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:
המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר

וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈
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ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.·ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,

.‚ÈÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי"א). פי"ח (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב היה ואם ה"ז). (פט"ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף ה"ח) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
(מגידֿ קרקע בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.„È‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰Ó·È61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ¯ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ - d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ ·zÎÈ ,BzÓ·È ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡¯Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆

‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב ולא ארוסה שהיתה כגון
הי"א). פ"י (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי
פב:). (כתובות להוציאה בעיניו

.ÂËÈÒÎa ˙‡OpL ¯Á‡ ‰˙pL B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï - ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa dÏÚ·Ï ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי,63) עשיתי רוח נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי"ף וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב ולא
בלי  כלום מעשיה שאין ודאי לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ"ל

קיים. הכל - אףֿעל64ֿ)מתנתה לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי כתובתה גביית לידי הגיעה לא שעדיין פי
בתי  אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי - ראב"ד) (ועי'
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
ומגידֿ ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה
"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»
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לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,

למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'
מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד
והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -
נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

‡‰ .ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ»
,˙eÈ¯Á‡ dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»«¬»

d¯ÈÊÁ‰L76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77ÔÈ‡ È¯‰L . ∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈≈
,ÌÈÒÎpa ˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ«¿»ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡78BÏ ‰˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ»¿»
ÈtÓ ,‰˜ ‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…»»ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL79. ∆≈»««««»ƒƒ¿«¿ƒ

ה"ט).75) פ"י למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא

וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.·ÎeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,

כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.‚ÎÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
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משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות
לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח

עט:). (כתובות קרן

.„ÎÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
- ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰100BlL el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ;101. ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.ÂÎ˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.ÊÎÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי

לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.ÁÎÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת

ה"ב). חובל, מהל' פ"א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה
הגאוני 113) הוראת ע"פ הט"ז, הדין פ"ד מצד כי והטעם, ם.

חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב"א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב"ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
עשה  הוא קנס, משום לה, ליתן שראוי ממה פירות אוכל

נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.ËÎ‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
- ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜¯w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜¯w‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
Èz¯ÎÓ ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï - ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡¯‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - e‡¯pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב. נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.Ï,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È¯‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È¯‰ -117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈ¯Á‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL¯ ÈÏÚ·Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ‰ˆ¯‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡¯119˙˜ÊÁa - ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡¯ ‡È·zL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי'117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ"ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע"י השקר על לעמוד שיש לפי
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב:): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
(כסףֿ לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),
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הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.·ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו

(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא
אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
- CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

¯tL ¯·c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„·‡ Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות

וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה
ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו

(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„Ïd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או דומה 137)שמתו,

ההפרש.138)למלאכתם. את משלם נפוץ 139)ואינו
לשלם  ראוי היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל.
העולם  נהגו - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת,
מנהג  ש"אין משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת
ונכסי  הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל בשעה 140)צאן כי
אינה  כי בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו שמשמשים
בבית  או בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר,
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

ה'תשפ"א  אדר י"א שלישי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר
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פיסוק  הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.‡ÌÈ¯·cÓ ˙eÎÊ Ïh·Ï dÏÚa ÏÚ ˙È˙‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿≈««¿»¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÏÚa‰ Ô‰a ‰ÎBfL2dÏ ·˙k Ì‡ :3‡ d„BÚÂ‰Òe¯ ∆∆»∆«««ƒ»«»¿»¬»

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜4Ïk ‡l‡ , …∆«ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ»∆»»
Ìi˜ dÏ ·˙kM ‰Ó5- ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏ ·˙k Ì‡Â ; «∆»«»«»¿ƒ»«»«««ƒƒ

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ6. »ƒƒ¿ƒ»

בהן.2) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת כגון
זכויותיו.3) על ויתור קבלת 4)כתב ועם סודר, לו להקנות

זכותו, את לאשתו מקנה הוא עדיין 5)הסודר ואז הואיל
בהם  יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא

כשותף 6)לכשישאנה. הוא והרי בנכסים זכה כבר אז כי
שותף  כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עמה,
יקנו  כאשר אלא מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק

מידו.

.·dnÚ ‰˙‰7‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL8, ƒ¿»ƒ»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÏÎB‡ Ï·‡ ,Ìi˜ d˙zÓe d¯ÎÓ - ‰˙Â ‰¯ÎÓ Ì‡ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿»«¿»»«»¬»≈

d˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰È˙B¯t9B„iÓ e˜ Ì‡Â . ≈≈∆»¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
È¯‰ - ‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»¬≈
˙B¯t ‰ÈÒÎa BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯w‰ ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒƒ≈«¿ƒ««¿«¿≈ƒ¿»∆»≈
‰ÏÚ ‡Ï :¯Ó‡Â BÈ˜ ÏÚ ¯Ú¯Ú elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»«…»»
Ì‡L ‡l‡ ,‰Ê ÔÈ˜ ÈtÓ ˙B¯t ÈÏ ÔÈ‡L ÈzÚ„a¿«¿ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»∆∆»∆ƒ
‡Ïa ‰M‡ ‡OB Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜ d¯ÎÓ - ‰¯ÎÓ»¿»ƒ¿»«»∆≈»»≈ƒ»¿…
ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒ ¯·k ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÈÒÎ¿»ƒ≈¿ƒ∆»¿»ƒ≈«¿ƒ

.Ú˜¯w‰««¿«

מידו.7) וקנו הנישואין אחרי או קניין, בלא הארוסה עם
זוכה 8) דברים בשלושה שהרי הסתלק, ממה פירש ולא

מכרה  תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל
יירשנה. תמות ואם הפחות 9)בטל, על אלא ויתר שלא

תמכור  לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו,
בעל  "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל
בדבר  המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה" על השטר
השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם

יורשה. - מתה אם וכן

.‚dnÚ ‰˙‰10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¬≈∆
˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡11, ≈≈≈≈∆¬»¿ƒ∆«≈

ÔÈÁ˜BÏÂ12‡lL ;‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a ¿¿ƒ»∆«¿«¿≈≈∆»∆…
„·Ïa el‡ ÌÈÒÎ ˙B¯tÓ ‡l‡ BÓˆÚ ˜lÒ13. ƒ≈«¿∆»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿«

קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם  בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי ולא

.„È¯t ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¿…≈≈
,Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â ˙B¯t‰ ÔÈÁ˜BÏ - Ô‰È˙B¯t≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ»∆«¿«
,‰iL Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â BÊ Ú˜¯˜ ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ≈«¿«¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»

˙B¯t È¯t È¯t Ô‰L el‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â14ÔÎÂ . ¿≈≈≈∆≈≈≈≈≈≈¿≈
˙B¯t ‡Ï BÏ eÈ‰È ‡lL dnÚ ‰˙iL „Ú ,„ÈÓz ¯·c‰«»»»ƒ«∆«¿∆ƒ»∆…ƒ¿…≈

BÏ eÈ‰È ‡Ï Ck ¯Á‡Â .ÌÏBÚÏ „Ú Ô‰È˙B¯Ù È¯t ‡ÏÂ¿…≈≈≈≈∆«¿»¿««»…ƒ¿
.Ïk‰ L¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈiÁa ˙B¯t≈¿«∆»¬»ƒ≈»ƒ««…

בלבד,14) פירות מפירי סילוקו אלא בויתורו הזכיר לא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל

.‰,‰pL¯ÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»∆»¬≈∆…ƒ»∆»
L¯ÈiL dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈiÁa ˙B¯t ÏÎB‡ Ï·‡¬»≈≈¿«∆»¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ«
‡Ïa ‰˙Ó Ì‡L dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ≈»¿…

.Ìi˜ Ïk‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ÔÈÒÎ e¯ÊÁÈ ÌÈa»ƒ«¿¿¿»ƒ¿≈»ƒ»«…«»

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na15Ì„˜ dnÚ ‰˙‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»…∆
‡lL Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰ÏÁp‰L ,‡OpzL∆ƒ»≈∆««¬»«»»¿»»∆…

BzÁtLnÓ16‡‰zL Ì„˜ ‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙Ó ƒƒ¿«¿«¿∆»∆»∆…ƒ»∆»…∆∆¿≈
BÏ ‰Èe‡¯17- ˙‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»¬»ƒƒ¿»ƒ»««∆ƒ»

ÏËa B‡z18e¯‡aL BÓk ,‰pL¯ÈÈÂ19. ¿»»≈¿ƒ»∆»¿∆≈«¿

יורשה.15) ידי 16)שאינו על אלא אבותיו, מירושת
נישואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת כגון מעשיו,

אינו 17) מתה אם אפילו הנישואין עד כי הנישואין, לפני
חלק  לי יהיה לא לה: לומר הוא יכול ולפיכך ליורשה. ראוי
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו

יכול 18) אינו עכשיו, מתה אילו לו ראוייה שהירושה כיוון
עליה. שהוא 19)לוותר פי על אף בטל שבירושה תנאי "כל

משפט". "לחוקת בה: שנאמר ממון,

.ÊÔÈ‡eO ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰20ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL ƒ¿»ƒ»««ƒƒ∆…ƒ¿ƒ
‰ÈiÁa ,ÌÏBÚ „Ú ‰È˙B¯t È¯Ùa ‡ÏÂ ,‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e¿»ƒƒ¿»∆»¿…¿≈≈≈∆»«»¿«∆»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙BÓ·e¿»¬≈∆≈≈≈¿»¬»ƒ

‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó21.e¯‡aL BÓk , ≈»ƒ»∆»¿∆≈«¿

מידו.20) קנו מכרה 21)וגם נתנה, או מכרה אם וכן
קיימים. ומתנתה

.ÁÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰L ÏÚa‰«««∆ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ˆB‰L‰a¯‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B¯t ÏÎ‡Â ËÚÓ ‡È ∆ƒ¿«¿»«≈«¿≈≈∆ƒ«¿≈

˙¯‚B¯b ÏÎ‡ elÙ‡Â ,ËÚÓ ˙B¯t ÏÎ‡Â22C¯c ˙Á‡ ¿»«≈¿««¬ƒ»«¿∆∆««∆∆
„B·k23„Á‡ ¯Èc ÏÎ‡L B‡ ,24C¯„ ‡lL elÙ‡ »∆»«ƒ»∆»¬ƒ∆…∆∆

‡l‡ ‡ÈˆB‰M ‰nÓ ˙B¯ta Á˜Ï ‡Ï elÙ‡Â ,„B·k»«¬ƒ…»««≈ƒ«∆ƒ∆»
˙B¯BÓÊ ÏL ˙Á‡ ‰ÏÈ·Á25,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó - ¬ƒ»««∆¿«∆ƒƒ

ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe26. «∆»«»«

יבשה.22) או 23)תאנה בשוק ולא שולחנו, על בביתו
עראי. דרך דינר.24)בשדה שהם 25)שווה הגפן, ענפי

צריך  מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל
אכילת  אינה בהמה אכילת כי דינר, שווה החבילה שתהא

הוצאותיו.26)כבוד. את לתבוע יכול אינו מגרשה וכשהוא

.Ë‡ÈˆB‰Â ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ÌÈÙÒk dÏ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ
ÈÓ „iÓ Ô‡ÈˆB‰L „Ú B‡ Ô‡È·‰L „Ú ˙B‡ˆB‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«∆¡ƒ»«∆ƒ»ƒ«ƒ
¯eÚMk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜ÏÂ ,BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿¿»«»∆«¿«¿»«≈∆»«ƒ
‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ .ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe ,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó -«∆ƒƒ«∆»«»«ƒ¿…
‰nk ÔÈÓL - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡»«∆»«»ƒ«ƒ»ƒ«»
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Á·M‰ Ì‡ .‡ÈˆB‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,eÁÈaL‰L∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ«»ƒƒ«∆«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈ - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È27‰nk »≈««»»ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»

ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ;‰‡ˆB‰‰ ÏËBÂ ,‡ÈˆB‰ƒ¿≈«»»¿ƒ«»»¿≈»«
,Á·M‰ ¯eÚLk ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - Á·M‰«∆«≈ƒ«»»∆»¿ƒ«∆«

.‰Úe·L·eƒ¿»

ונשבע".27) ועומד בזרועו תורה ספר אוחז "הנשבע

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28‰M‡‰ Ï·‡ ;L¯‚Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»≈¬»»ƒ»
dÏÚa ÏÚ ‰„¯nL29BÏ ÔÈÓL ,‰a¯‰ ÏÎ‡ elÙ‡ - ∆»¿»««¿»¬ƒ»««¿≈»ƒ

ÔÓ BÏ ÔzÏ Èe‡¯M ‰nÓ B˙B‡ ˙ÁBÙe ,ÏÎ‡ ‰nk«»»«≈ƒ«∆»ƒ≈ƒ
È„k dÏ ‰˜‰ ‡lL ;BÏËBÂ Ú·MiL ¯Á‡ ‰‡ˆB‰‰«»»««∆ƒ»«¿¿∆…ƒ¿»»¿≈
ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .dÓˆÚÓ ‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈≈«¿»¿≈«ƒ»«ƒ¿≈
‰nÎÂ ÏÎ‡ ‰nk ÔÈ‡B¯ - Ba ‰‡Óe ,‰pË˜ BzL‡ƒ¿¿«»≈¬»ƒ«»»«¿«»

aL‰ ‰nÎÂ ‡ÈˆB‰È¯‰L ;ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓLÂ ,ÁÈ ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈
.„¯È ˙eL¯aƒ¿»«

אכל.28) שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: שאנו
גט.29) דורשת והיא

.‡È,e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ .‡Èe„a LÈ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«≈ƒ¿¿»≈¿∆»¬
B‡ LÈÏLa ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙È ‡Èe„p‰ ˙Ba˙ka e·zÎiL∆ƒ¿¿«¿À«¿¿»»≈«»∆»ƒ¿ƒ
‰‡Ó ‡Èe„p‰ ‰È‰zL ÔB‚k ,‰ˆÁÓa B‡ LÓÁa¿…∆¿∆¡»¿∆ƒ¿∆«¿¿»≈»
˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»«¬ƒƒ¿≈¿«¿
‡l‡ ‰a‚z ‡Ï - ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe .ÌÚ‰ ÈÙaƒ¿≈»»¿∆»ƒ¿…ƒ¿∆∆»
‰˜Òt Ì‡Â ,˙BÁt ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰‡n‰«≈»¿≈¿∆»¬ƒ¿…»¿ƒ»¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰ÂL ˙˙B - ÌÈÏk ‰‡Óa BÏ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈»≈ƒ∆∆»∆≈»¿∆¿ƒ
LÈÂ .‰‡Ó BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó B‡≈»«¬ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»¿≈
˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬ƒ¿…»∆»∆¿»∆¿≈¿
,·eˆ˜ ¯·c ‡Èe„p‰ ÈÙÏ ˙BÚÓ LÈ‡‰ ÔziL ,e‚‰pL∆»¬∆ƒ≈»ƒ»¿ƒ«¿¿»»»»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓOa Ba ‰˜˙Â ‰lk‰ Ba ËM˜˙zL∆ƒ¿«≈««»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿«≈»∆
‰M‡Ï BlMÓ ÌeL LÈ‡‰ ÒÈÎiL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆«¿ƒ»ƒƒ∆»ƒ»

.Ba ˙B‡˙‰Ï d˙Èe„Ï Û¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

.·ÈÔÎÂ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ô˙BÂ ·˙Bk - Ì˙Ò ‡OBp‰«≈¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈
.‰È„n‰ ‚‰Ók ˙˙B - ÒÈÎ‰Ï ‰˜ÒtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
d˙a˙ÎaM ‰Ó dÏ ÔÈa‚Ó - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe¿∆»ƒ¿¿À»»«¿ƒ»«∆ƒ¿À»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e .‰È„n‰ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆
,‡e‰Â .ÔÈc ÂÈt ÏÚÂ ‡e‰ ÏB„b ¯wÚ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»ƒ»»¿«ƒ»ƒ»

.‰È„n‰ ÏÎa ËeLt ‚‰Ó B˙B‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿»«¿ƒ»

.‚È:dÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÎecL Ì‰ÈÈa eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»≈≈∆ƒƒ¿»«»
‰nÎÂ :BÏ ‰¯Ó‡Â !CÎÂ Ck ?ÈÏ ˙ÒÎÓ z‡ ‰nk«»«¿«¿∆∆ƒ»»»¿»¿»¿«»
˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck ?ÈÏ ·˙Bk B‡ ÈÏ Ô˙B ‰z‡«»≈ƒ≈ƒ»»»¿≈»»∆»«
!CÎÂ Ck ?E·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nk :Bz·e Ba È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»«»≈¿ƒ¿»»»
- eLc˜Â e„ÓÚ !CÎÂ Ck ?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ¿«»«»≈¿ƒ¿»»»»¿¿ƒ¿
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e»̃»«¿»ƒ¿««ƒ∆…»»≈≈∆

.‰¯ÈÓ‡a ÌÈ˜p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .ÔÈƒ̃¿»¿≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

.„ÈÔÈa ,Bz·Ï ·‡‰ ˜ÒtLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»»¿ƒ≈

ÔÈ‡eO·e ,B·Ï ·‡‰ ˜ÒÙe ,‰ÏB„b ÔÈ·e ‰pË¿̃«»≈¿»»«»»ƒ¿¿ƒƒ
·¯Óe ,Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ∆«¿∆»»¿»≈∆¿≈…
BÏ ‰˜Óe ¯Ób ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa B˙ÁÓOƒ¿»«ƒƒ»ƒƒ»««¿∆
‰˜ÒtL ‰M‡ B‡ B˙BÁ‡Ï ˜ÒtL Á‡ Ï·‡ .‰¯ÈÓ‡a«¬ƒ»¬»»∆»««¬ƒ»∆»¿»
B‡ B·Ï ˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÔÎÂ dz·Ï¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿≈»»∆»«ƒ¿
„Ú ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e˜ ‡Ï - ÌÈiL ÔÈ‡eOa Bz·Ï¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ…»»«¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ÔziL ˜ÒBt‰ È„ÈÓ e˜iL∆ƒ¿ƒ≈«≈∆ƒ≈»»»

.ÂËd˙B‡ ˙a‰ ‰˙˜ ‡Ï - Bza „È ÏÚ ˜ÒtL ·‡‰»»∆»«««ƒ…»¿»««»
‰˜ ‡Ï Ôa‰ ÔÎÂ .dÏÚa d˙B‡ ÒÎiL „Ú ‰zn‰««»»«∆ƒ¿…»«¿»¿≈«≈…»»
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ˜ÒBt BÈ‡ ˜ÒBt‰ ÏkL .ÒÎiL „Ú«∆ƒ¿…∆»«≈≈≈∆»«¿»
Ì„˜ ˙Óe ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÒÎÏƒ¿…¿ƒ»«≈»«¬»≈…∆
¯ÓBÏ ·‡‰ ÏBÎÈ - ÌeaÈÏ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»»«
.ÔzÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡ EÏe ,ÔzÏ ‰ˆB¯ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :Ì·iÏ«»»¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ≈
ŒÛ‡Â ,ÌÎÁ ÈM‰Â ı¯‡‰ ÌÚ ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ«»»∆¿«≈ƒ»»¿«

.Ba ‰ˆB¯ ˙a‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆««»

.ÊË‰È„ÓÏ ·‡‰ CÏ‰Â ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰«≈»«¬»¿»«»»ƒ¿ƒ»
˙¯Á‡30Èz˜Òt ‡Ï È‡ :ÏÚaÏ ¯ÓBÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - «∆∆¿»ƒ««««¬ƒ…»«¿ƒ

‡Ïa Òk B‡ ?˙BOÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó ,ÈÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ»¬ƒ¿»«¬¿…¿…
ÏÚ ‡È‰ ‰˜Òt Ì‡ Ï·‡ .Ë‚a È¯Ët B‡ ‡Èe„¿¿»»¿≈ƒ¿≈¬»ƒ»¿»ƒ«
‡ˆÓzL „Ú ˙·LBÈ BÊ È¯‰ - d„È ‰ÚÈb‰ ‡ÏÂ dÓˆÚ«¿»¿…ƒƒ»»»¬≈∆∆«∆ƒ¿»

˙eÓzL „Ú B‡ ‰˜ÒtM ‰Ó31¯ËÙz ‡Ï ‰nÏÂ . «∆»¿»«∆»¿»»…ƒ¿…
˙ec¯Óa dÓˆÚ32ÏÚa‰ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ˙„¯Bn‰L ? «¿»¿«¿∆«∆∆¿ƒ¬»«««

È‡ ‡È‰Â dÒÎÏ ‰ˆB¯ÏÚa‰ ÔÈ‡ - BÊ Ï·‡ ;‰ˆB¯ d ∆¿»¿»¿ƒ≈»»¬»≈«««
‰ˆB¯ ‡È‰Â ,‰˜ÒtL ‡Èe„p‰ ÔzzL „Ú da ‰ˆB¯∆»«∆ƒ≈«¿¿»∆»¿»¿ƒ»

¯Ët B‡ Òk B‡ :BÏ ˙¯ÓB‡ È¯‰L ,Ba33ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈∆∆¿…¿…«∆¿»ƒ
dÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÒtL ‰pË˜a Ï·‡ ;‰ÏB„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿«»∆»¿»««¿»

‡Èe„ ‡Ïa ÒÎÈ B‡ ,Ëb ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -34. ƒƒ≈≈ƒ¿…¿…¿¿»

בית 30) נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ולא
לו. ונותן לנכסיו יורד ראשה".31)דין שילבין עד "תשב

(32. . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת אשה שכל
מייד. לגרשה אותו שדינה 33)כופים שם הרי"ף ודעת

כלום.34)כמורדת. תנאה שאין

.ÊÈdza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL BnÚ ‰˜ÒÙe ‰M‡ ‡OBp‰35 «≈ƒ»»¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ»
ÏÚ ÏawL ÌÈL Ì˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ - ÌÈL CÎÂ Ck»¿»»ƒ«»»»»ƒ∆ƒ≈«

ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙iL ,‡e‰Â .BÓˆÚ36; «¿¿∆«¿«»»∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡37B‡ B„iÓ e˜iL „Ú - ¬»∆…ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿ƒ»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ËLa ·zÎiL „Ú«∆ƒ¿…ƒ¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
BÓˆÚ ÏÚ ÏawL ÌÈM‰ CB˙a ‰L¯b˙ .¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«»ƒ∆ƒ≈««¿
‰È‰iL BnÚ Ì‚ ‰˜ÒÙe ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dza ˙‡ ÔeÊÏ»∆ƒ»¿ƒ»¿«≈»¿»«ƒ∆ƒ¿∆
Ì‡ :ÔBL‡¯ ¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈL CÎÂ Ck ˙a‰ d˙B‡ ÔÊ»»««»¿»»ƒ……«ƒƒ

deÊ‡ È˙È·Ï ‡B·z38ÌB˜nÏ ‰È˙BBÊÓ CÈÏBÓ ‡l‡ , »¿≈ƒ¬»∆»ƒ¿∆»«»
dn‡ ÌL ‡È‰L39e‡ È¯‰ :Ì‰ÈL e¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ . ∆ƒ»ƒ»¿≈……¿¿≈∆¬≈»

ÈÓc dÏ Ô˙B „Á‡Â dÊ „Á‡ ‡l‡ ,˙Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»¿««∆»∆»»»¿∆»≈»¿≈
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אחר.35) ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת שמתוך
הקניין.37) מועיל ואז הנישואין אם 38)ולפני כלומר,

אותה. זן הייתי אמה את מקיים במקום 39)הייתי כלומר,
שלה. האמא ששם

.ÁÈ·iÁ ÏÚa‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««¿¿«∆««««»
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‰ÈL dn‡ ÈÏÚ·e ,‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»«¬≈ƒ»¿≈∆»∆»¿∆»≈
Ì‡ :d˙B‡ ÔeÊÏ e˜ÒtL el‡ e˙Ó .˙BBÊÓ ÈÓc dÏ»¿≈¿≈≈∆»¿»»ƒ
·BÁ ÏÚ·k BÊ È¯‰ - ¯ËLa BÓˆÚ ·iÁL B‡ Ô„iÓ e»̃ƒ»»∆ƒ≈«¿ƒ¿»¬≈¿««

ÌÈ„aÚLÓ‰ Ô‰ÈÒÎpÓ ‰È˙BBÊÓ ˙Ù¯BËÂ ,¯ËLa40„Ú ƒ¿»¿∆∆¿∆»ƒƒ¿≈∆«¿À¿»ƒ«
‡ÏÂ ÔÈLecw‰ ˙ÚLa e˜Òt Ì‡Â ;e˜ÒtL ÔÓf‰ ÛBÒ«¿«∆»¿¿ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿…
,·˙kÏ ez ‡lL ÌÈ¯·c Ì‰ È¯‰ - ÔÈ˜ ÌL ‰È‰»»»ƒ¿»¬≈≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈

‰È˙BBÊÓa ˙Ù¯BË dÈ‡Â41. ¿≈»∆∆ƒ¿∆»

אמה.40) בעלי ידי על ללקוחות מנכסים 41)שנמכרו
בעל  מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

פה.

ה'תשפ"א  אדר י"ב רביעי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
(1- עליו האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל

אם  דת על העוברת רע, שם משום היוצאת כתובה. לענין
שזנתה  לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין
או  בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת ברצון, תחתיו
כהן  ואשת באונס, או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס,

נאנסתי. לבעלה שאמרה

.‡˙ÈBÏÈ‡‰ ˙‡ ‡OBp‰2‡ÏÂ ÌÈa BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ , «≈∆»«¿ƒ¿…»»ƒ¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ

‡ÈˆBÓe B˙B‡ ÔÈÙBkL3LÈÂ ,ÌÈLp‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ , ∆ƒƒ¬≈ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰a˙k dÏ4‰a˙k È‡z ¯‡Le5‰Óa ÏÚa‰ ‰ÎBÊ ÔÎÂ . »¿À»¿»¿»≈¿À»¿≈∆«««¿«

ÌÈLp‰ ¯‡La ‰ÎfM6. ∆»»ƒ¿»«»ƒ

מפורשים 2) וסימניה ללדת, מסוגלת שאינה עקרה אשה
ה"ו. פ"ב, לילד,3)לעיל הראויה אשה שישא כדי

ה"ז. פט"ו לעיל מתחילה,4)כמבואר בה והכיר הואיל
במשנה). ק: (כתובות טעות מקח כאן כגון 5)ואין

ה"ב. פי"ב לעיל המנויים ופדיונה, רפואתה מזונותיה,
ה"ג.6) פי"ב לעיל וכו' וירושתה ידיה מעשה

.·˙‡ˆÓÂ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡¬»«≈ƒ»¿…ƒƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡7‰iL ‡OBp‰ ÔÎÂ ,8ÔÈa , «¿ƒ≈«»≈»ƒ¿≈«≈¿ƒ»≈

‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - da ¯Èk‰ ‡Ï ÔÈa da ¯Èk‰9 ƒƒ»≈…ƒƒ»≈»ƒ«¿À»
dÏ LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ ,‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ10ÔÈ‡Â . ¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¬»∆∆≈»¿≈

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙BBÊÓ dÏ11B˙B‡ ÔÈÙBkLÎe . »¿«¬ƒ¿««¿∆ƒ
˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa ÔÈLÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ≈≈∆≈ƒƒƒ«««≈

ÏÎ‡L12. ∆»«

כשנשאה.7) בה הכיר ולא לכהן, גרושה שניה 8)כגון
כמבואר  הן, נשים ועשרים סופרים. מדברי האסורה לעריות,

ה"ו. פ"א מפני 9)לעיל חכמים, אותה קנסו ב. ק, כתובות
מפסדת  שאינה לישאנה, האיש את ומשדלת מרגילה שהיא

כשר, ממנו ולדה וגם נפסלת שאינה בנישואיה, כלום
וחייבי  אלמנה אבל הכל, הפסידה בה הכיר אפילו ולפיכך
אלא  אותו, מרגילות ואינן פסול וולדן נפסלות, שהן לאוין
הכיר  כשלא אלא כתובתן הפסידו לא - אותה מרגיל הוא

טעות. מקח משום מתחילה, שמתנה 10)בהן א. קא, שם
שם). (רש"י ביאה בחיבת לה שנתן צורך 11)היא ואין

בעבירה  יושבות שהרי מזונות, להן אין בעליהן בחיי לומר
בעליהן  בבית יתעכבו מזונות יקבלו ואם לצאת, וחייבות

פה.). תקנו 12)(יבמות ולא - לפדותה חייב שאינו ואע"פ
משלם  אינו זאת בכל - פדיונה משום אלא לבעל פירות

קנס. משום - שאכל פירות

.‚¯wÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰nÏÂ13,¯wÚ‰ ?˙ÙÒBz Ô‰Ï LÈÂ ¿»»≈»∆ƒ»¿≈»∆∆∆»ƒ»
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ÌÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰L∆ƒ«»«¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»

d‡ÈˆB‰Ï14¯wÚ dÏ ÔÈ‡ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -15; ¿ƒ»ƒ¿…ƒƒ»≈»ƒ»
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk da BÓˆÚ ·iÁ ‡e‰L ,˙ÙÒBz Ï·‡¬»∆∆∆ƒ≈«¿»»¿«∆ƒ¿∆

ÂÈÙÏ „ÓÚ˙Â16È¯‰Â ,dlL È‡˙· ‰„ÓÚ È¯‰ - ¿«¬…¿»»¬≈»¿»ƒ¿«∆»«¬≈
Ï·‡ ,[ÂÈÙÏ] ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙‡‰ BÏ ˙È˜‰ƒ¿≈¬»»»«¬≈ƒ∆∆¿»»¬»

d˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰17‰ÏBÎÈ ‡È‰ ‰Óe ,ÂÈÏÚ «»»¿»»»»«ƒ¿»
˙ÙÒBz dÏ LÈ CÎÈÙÏ ?˙BOÚÏ18Ô‰ ‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L , «¬¿ƒ»≈»∆∆∆≈«¬∆»≈

dÏ ÔÈÓ¯Bb‰19‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯Ò‡‰Ï «¿ƒ»¿≈»≈«««ƒƒ∆»¬»
.Ì„wÓ ‰˙È‰»¿»ƒ…∆

לבתולה.13) ומאתיים לאלמנה, לעיל 14)מנה כמבואר
ה"ו. רוצים 15)פ"י הם שגם חכמים, תקנת כאן ואין

מהר. לה 16)שתצא שאין ודאי לצאת, רוצה היא אילו כי
את  ותיטול לרצונה שתצא דעת על לה הקנה לא כי תוספת,

עליו.17)שלו. אסרוה החכמים ואפילו 18)ובשניה,
לה  שהוסיף כיון תוספת, לה יש בה הכיר שלא איילונית
בנכסיו  ליזוק רצה איילונית תמצא שמא חשש ולא מדעתו

יא). פרק כתובות, לידי 19)(ר"ן הביאוה מעשיה שלא =
כך.

.„‰L ÔÈa ‰iL· e˜ÏÁ ‡Ï ‰nÏÂ‡lL ÔÈa da ¯Èk ¿»»…»¿«¿ƒ»≈∆ƒƒ»≈∆…
ÏÎa ‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,da ¯Èk‰ƒƒ»∆»»¿≈»ƒ«¿À»¿»

?ÌB˜Ó20da eOÚ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ »ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ»»
˜efÁ21,da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ»»««≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»

¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa ,‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ B‡««≈«»≈¬≈≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ
‰ˆ¯ - da ¯Èk‰L ÔÈÂ‡Ï È·iÁL ;‰a˙k dÏ LÈ - da»≈»¿À»∆«»≈»ƒ∆ƒƒ»»»

ÔeÊÏ22‰OÚ È·iÁÂ ,ÂÈÒÎa23LÈÂ .Ï˜ Ô¯eq‡ - »ƒ¿»»¿«»≈¬≈ƒ»«¿≈
B˙BÓ ¯Á‡Ï ˙BBÊÓ Ô‰ÈzLÏ24‰˙ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆¿¿««¿≈ƒ»¿»

‰ÏÎ‡Â25- ‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkLÎe .ÌlLÏ ·iÁ - ¿»¿»«»¿«≈¿∆ƒ»¿ƒ
‰ÈÒÎ ÏkÓ ÏÎ‡L ˙B¯t Ïk ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ«««»≈∆»«ƒ»¿»∆»

בה.20) הכיר תורה 21)ואפילו דברי אבל ב. פה, יבמות
חיזוק. צריכים ובכת"י 22)אינם מנכסיו, אותה לזון

שונצינו. בדפוס וכן ליזוק. בעולה 23)התימנים: כגון
כתובה  להן יש לפיכך ה"ח), פ"א לעיל (ראה גדול לכהן
התורה  מן שהרי חיזוק צריכות ואינן בהן, הכיר לא אפילו
שהרי  כתובה, לה אין הדיוט לכהן חלוצה זה, ולפי הן.
ועשו  ה"ז) פי"ז, ביאה איסורי (הל' סופרים מדברי איסורה

(כסףֿמשנה). חיזוק אין 24)בה בחייו אבל א. פה, יבמות
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עבירה. משום מבעליהן, לצאת עליהן כי מזונות להן
מזונות.25) לה הניח ולא הים למדינת בעלה שהלך
בהן 26) לו שאין אכלם, כדין לא שהרי א. פה, יבמות

ל  ראוי וכן הרגילו נישואין, שהם - בהן כשהכירו - קנסם
עבירה. לנישואי הנשים את ושידלו

.‰˙‡ÓÓ‰27‰a˙k dÏ ÔÈ‡ -28LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ , «¿»∆∆≈»¿À»¬»∆∆≈
dÏ29Ì‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »¿≈ƒƒƒ«««≈∆»«¿ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎ‡Â ÂÈzÁz ‰˙È‰Lk ‰˙ÂÏ»¿»¿∆»¿»«¿»¿»¿»¿««»≈¬»≈
ÏÚa‰ ÔÓ ˙BBÊÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ30. ƒƒ»¿ƒ«««

למאן 27) ויכולה אחיה, או אמה שהשיאוה יתומה קטנה
ה"ח. פ"ד לעיל כמבואר גט, בלא שמעצמה 28)ולצאת

רצונו. נגד לה 29)יוצאת שנתן הוא מתנה א. קא, כתובות
קטנה  שהיא מראש ידע והרי שם) (רש"י ביאה בחיבת

למאן. כך 30)ויכולה כתובה, לה שאין כשם ב. קז, שם
כתובה. תנאי שהם מזונות לה אין

.Â‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙fL ÈÓ31¯wÚ ‡Ï , ƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ32‰ÈOÚÓ È¯‰L ;‰a˙k È‡zÓ „Á‡ ‡ÏÂ ¿…∆∆¿…∆»ƒ¿»≈¿À»∆¬≈«¬∆»

.dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯‚»¿»¿≈»≈««¿»

ב.31) פז, ויבמות א. קא, עמדה 32)כתובות לא שהרי
ה"ג. לעיל כמבואר לו, נאמנת שתהיה שלה בתנאי

.Êel‡ ÌÈL ÔÈc C‡È‰Â33?Ì‰lL ‡Èe„pa34Ïk ¿≈«ƒ»ƒ≈«¿¿»∆»∆»
dlL ˙ÏËB ,‰˙pÊ elÙ‡ - ˙Ói˜ d˙Èe„pL ‰M‡ƒ»∆¿¿»»«∆∆¬ƒƒ¿»∆∆∆»

˙ÎÏB‰Â35,‰OÚ È·iÁÓ „Á‡ B‡ ‰iL ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»≈«»≈¬≈
˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰L B‡ ,da ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ»∆»¿»«¿ƒ
ÏÎk d˙Èe„a ‡È‰ È¯‰ - da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»¬≈ƒƒ¿¿»»¿»

.ÌÈLp‰«»ƒ

לעצמה.33) אחת כל זה בפרק שהכניסו 34)הנידונות
א.35)לבעליהן. קא, כתובות

.ÁÔ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ36,‚BÏÓ ÈÒÎÂ ; ƒ¿≈…«¿∆«»¿«¬»»¿ƒ¿≈¿
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ,dÏ „·‡ - „·‡L B‡ ·‚pM ‰Ó37. «∆ƒ¿«∆»«»«»¿≈«»¿«≈

Ïk :da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿…ƒƒ»»
Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ˜ÁLpL B‡ ‰Ïa B‡ ·‚ B‡ „·‡M ‰Ó«∆»«ƒ¿«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿≈…
BÏ ‰˙ ‡È‰ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ÏÊ¯a«¿∆≈««««»¿«≈∆¬≈ƒ»¿»

BÏˆ‡ Ô˙BÈ‰Ï ˙eL¯38·‚ B‡ „·‡M ‰Ó ÏÎÂ ; ¿ƒ¿»∆¿¿»«∆»«ƒ¿«
iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎpÓÈtÓ .ÌÈLp‰ ÏkÓ CÙ‰ .ÌlLÏ · ƒƒ¿≈¿«»¿«≈≈∆ƒ»«»ƒƒ¿≈

‚BÏÓ ÈÒÎa ‰ÎÊ ‡Ï ,‰¯eÓb ˙eLÈ‡ ÌL ÔÈ‡L39. ∆≈»ƒ¿»…»»¿ƒ¿≈¿

לשלם.36) חייב אבדו, או נגנבו סוף 37)שאם הוא כאן
ובדפוסים  קדומים. ודפוסים התימנים כת"י לפי ההלכה,
ברזל  צאן "נכסי במילים: ח' הלכה מתחלת המאוחרים,
אלה, בכל והטעם משובש. סדר וזהו באחריותם", חייב
ה"ד, לעיל כמבואר הנשים, כשאר כתובה להן ויש הואיל
אע"פ  – והשניה הנשים. כשאר נדונייתן דין גם ממילא
לשלם  חכמים קנסוהו - ה"ב) לעיל (ראה כתובה  לה שאין
תורת  מהם לעקור כדי ברזל, צאן מנכסי שנגנב מה לה
ומותר  עומדים, הם ברשותו הדין שמצד אףֿעלֿפי נישואין,
אם  אלא יפרע שלא קבלם, כן מנת ועל להוציאם, לו

הדין  שמצד מלוג ונכסי שם). כתובות, (ר"ן מדעתו יגרשנה
בהם  תטול שלא חכמים קנסוה הם, וברשותה שלה הם
אבדו  - אבדו שאם נשים, כשאר ועשאוה נאבדו, אם כלום
קא. (כתובות בשלה ואותה בשלו, אותו קנסו נמצא לה.
מ"ג). פ"ט יבמות לרבינו, המשנה פירוש והשווה

ואע"פ 38) מתחילה. לו מחלתם כן אם לו, שאסורה וידעה
שה  הקידושין ביטול עם אחריותם, בטלה שקיבל - בטעות יו

אחריותו. להנאתו 39)ממילא אחר קיבלם כאילו זה והרי
לכהן  אלמנה דין והשוו קא.). (כתובות באחריותם שחייב
בה  הכיר שלא איילונית לדין - לאוין מחייבי שהיא - גדול
סי' לאהע"ז ט"ז וראה שם, ברי"ף מבואר וכן קא:), (שם

ס"ה. קטז

.Ë˙BÈÏa dÏ ÔÈ‡ - ˙‡ÓÓ‰Â40ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .ÏÏk ¿«¿»∆∆≈»¿»¿»∆≈ƒƒ
ÔÈa ,‰ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M ‰nÓ ¯·c ÏÚa‰ ÔÓƒ«««»»ƒ«∆»«ƒ¿«ƒ¿»∆»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ÔÈa ‚BÏÓ ÈÒÎpÓ41˙ÏËB ‡l‡ , ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈…«¿∆∆»∆∆
.‰‡ˆBÈÂ dÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»¿¿»

לגמרי.40) ואפסו שבלו שהרי 41)נכסיה שם. כתובות,
הוא  יכול נכסיה את וכשהוציא נשאה, ביתֿדין ברשות
עלי  שקיבלתי מה לה אחזיר מדעתי כשאגרשנה לומר:
הוא  יכול הוציאם, ברשות שלא אע"פ מלוג ונכסי באחריות.
בחיי  תמות שמא שאגרשנה, עד להחזירם עלי אין לומר:

שם). (רש"י ואירשנה

.È¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ÈÓƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ42‰nÓ ¯·c ÏÚa‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿≈ƒƒ≈«««»»ƒ«

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M∆»«ƒ¿«ƒƒ¿≈…«¿∆∆»¿≈»ƒ
‚BÏÓ ÈÒÎ ¯ÓBÏ43Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa ‰pÊÓ‰ ‡ÏÂ . «ƒ¿≈¿¿…«¿«»ƒ¿«∆»«

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰44˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡45B‡ , »∆∆««∆««¿ƒ
Ú¯ ÌL ÌeMÓ ˙‡ˆBi‰46¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - «≈ƒ≈»≈»¿À»…ƒ»

‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡ÏÂ47Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ¿…∆∆¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¿»««≈∆
ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ˆBÈÂ d˙Èe„pÓ dÏ ‡ˆÓp‰ ˙ÏËB∆∆«ƒ¿»»ƒ¿¿»»¿¿»¿≈«««
.„·‡M ‰Ó ‡ÏÂ ˙ÁtM ‰Ó ‡Ï ,ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿…«∆ƒ≈¿…«∆»«

כאן 42) כתבו ולא בה"ו, למעלה זה כל רבינו ביאר כבר
וחברותיה. דת על עוברת ענין אליו לסמוך אלא

א.43) קא, [וראה 44)כתובות משה בתורת הכתובה
סד]. בהערה להלן בנות 45)מש"כ שנהגו הצניעות מנהג

הי"ב. להלן ראה מכוערים 46)ישראל, דברים שעשתה
בסמוך  כמבואר בזנות. ברורה עדות שאין אלא ביותר,

ה"ו.47)הט"ו. פ"ז כתובות וב'ירושלמי' שם, כתובות

.‡È‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»««≈∆»¿»
ÈeÏb dL‡¯ ¯ÚOe ˜eMa ‰‡ˆBÈ :‰LÓ ˙c ÏÚ48B‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙Ói˜Ó dÈ‡Â ˙ÚaLpL B‡ ˙¯„BpL49‰LnML B‡ . ∆∆∆∆ƒ¿««¿≈»¿«∆∆∆ƒ¿»
‰c ‡È‰Â d˙hÓ50‰ˆB˜ dÈ‡L B‡ .51‰lÁ dÏ52. ƒ»»¿ƒƒ»∆≈»»»«»

CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c dÏÚa ˙‡ ‰ÏÈÎ‡‰L B‡∆∆¡ƒ»∆«¿»¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ
˙BÏ·e ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯ÓBÏ53ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ‡l‡ , «¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ∆≈»

ÔÈ¯OÚÓ54:BÏ ‰¯Ó‡L ÔB‚k ?‰Ê ¯·c Ú„eÈ C‡È‰Â . ¿À»ƒ¿≈«ƒ»«»»∆¿∆»¿»
Ô‰k ÈBÏt el‡ ˙B¯t55˙ÈBÏt BÊ ‰qÚÂ ,ÈÏ Ìwz ≈≈¿ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ

˙‡ ÈÏ ¯‰Ë ÌÎÁ‰ ÈBÏÙe ,d˙ÏÁ ÈÏ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»ƒ¬»»¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ∆
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Ì˙k‰56B˙B‡ Ï‡L ‰ÈÏÚ ‡a B‡ ÏÎ‡L ¯Á‡Â ; «∆∆¿««∆»«»»∆»»«
Ó‡Â ,ÈBÏtÌ‡ ÔÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ ¿ƒ¿»«…»¿»ƒ≈»¿≈ƒ

‰È˙BÎLa ‰c ‰˜ÊÁ‰57‰¯B‰Ë :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡Â À¿¿»ƒ»ƒ¿≈∆»¿»¿»¿«¿»¿»
.‰ÈÏÚ ‡·e ,È‡¬ƒ»»∆»

האשה",48) ראש את "ופרע יח): ה, (במדבר אומר והכתוב
למד  אתה מכאן - פרועה עמדה לא שעה שבאותה מכלל
עב. (כתובות ראש פרועות לצאת ישראל לבנות שאסור

יחל 49)וברש"י). "לא ג): ל, (במדבר אמרה והתורה
(כתובות, מתים בנים - נדרים שבעוון אלא עוד ולא דברו".

אני.50)שם). טהורה לבעלה: חותכת 51)ואמרה
ג). ב, (חלה המשנה מלשון מעיסתה.52)ומפרשת,

התורה.53) מן אלא 54)שאיסורם הזה בזמן איסורו שאין
משנה'. 'מגיד – הכ"ו) תרומות מהל' (פ"א מדרבנן

הפירות 55) את לתקן הכהן שדרך אלא דוקא, לאו כהן
הוצ' קמא במהדורה ורש"י ('מאירי' לו הראוי את וליטול

.(45 עמ' אפשטיין, על 56)רי"נ או בשרה על שנמצא
שנתגעלה  מכה מדם שזה שקבע אחרי החכם וטיהרו בגדה,
פ"ט  ביאה איסורי בהל' כמבואר בזה, וכיוצא דם והוציאה
הדם". את לי "טיהר הנוסחא: לפנינו ובגמרא הכ"ב.
איסורי  מהל' בפ"ט וראה ברי"ף. גם כ"ה רבינו, וכנוסחת
ועי' הרגשה, בלי שהם כיון מדרבנן שכתמים ה"ב, ביאה

סד. הערה ולבעלה 57)להלן נידות, בגדי לובשת שראוה
וברש"י). שם, (כתובות אני טהורה אמרה

.·È˙eÚÈv‰ ‚‰Ó ‡e‰ ?˙È„e‰È ˙c ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒ
‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ï‡¯OÈ ˙Ba e‚‰pL∆»¬¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»
B‡ ˜eMÏ ‰‡ˆBÈ :˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆»¿»««¿ƒ¿»«

ÈB·ÓÏ58LlÙÓ59„È„¯ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Úe¯t dL‡¯Â60 ¿»¿À»¿…»»«¿≈»∆»¿ƒ
.˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈLp‰ ÏÎk¿»«»ƒ««ƒ∆¿»»¿À∆¿ƒ¿««
,‰Èt „‚k Ba ‡ˆBiÎÂ „¯Âe ˜eMa ‰ÂBË ‰˙È‰L B‡∆»¿»»«∆∆¿«≈¿∆∆»∆»

dzÁct ÏÚ61Ì"ekÚ‰ ˙BOBÚL C¯„k ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ B‡ «««¿»«∆»∆»¿∆∆∆»«
˙Bˆe¯t‰62È·Ï ‰È˙BÚB¯Ê ˙‡¯Óe ˜eMa ‰ÂBhL B‡ . «¿∆»««¿»¿∆»ƒ¿≈

‰˙È‰L B‡ .ÌÈ¯eÁa‰ ÌÚ ˙˜ÁOÓ ‰˙È‰L B‡ .Ì„‡»»∆»¿»¿«∆∆ƒ««ƒ∆»¿»
‰È˙BÎML „Ú ,dÏÚaÓ Ì¯ ÏB˜a LÈÓLz‰ ˙Ú·Bz««««¿ƒ¿»ƒ«¿»«∆¿≈∆»
B‡ .LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ ˙¯a„Ó d˙B‡ ˙BÚÓBL¿»¿«∆∆«ƒ¿≈«¿ƒ

.dÏÚa ÈÙa dÏÚa È·‡ ˙Ïl˜Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿«∆∆¬ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»

צר.58) הרבים.59)רחוב לרשות צעיף,60)פתוח
והרדידים". "והצניפות כג): ג, (ישעיה הכתוב מלשון

הביאו 62)מצחה.61) שם וב'תוספות' ב. עב, כתובות
שיפול  טווה היא אדום צמר ורד, "טווה חננאל: רבינו בשם

ופריצות". מצח עזות וזוהי מזהרוריתו, פניה על

.‚ÈÁ ‰M‡ ‰È‰zL Ôwz ‡¯ÊÚ¯pÈqa ˙¯‚B63„ÈÓz ∆¿»ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»∆∆¿ƒ»»ƒ
˙eÚÈˆ ÌeMÓ ,d˙Èa CB˙a64dÈ‡ - ‰¯‚Á ‡Ï Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ…»¿»≈»

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ65Ì‡ ÔÎÂ .d˙a˙k ‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ , ∆∆««∆¿…ƒ¿ƒ»¿À»»¿≈ƒ
- ÈB·n‰ CB˙a ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ Úe¯t dL‡¯a ‰˙ˆÈ»¿»¿…»»«≈»≈¿»≈¿«»
ÏÚ ˙¯·BÚ dÈ‡ ,˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿À∆¿ƒ¿««≈»∆∆«

˙c66. »

שבת 63) לרבינו, המשנה (פירוש חגורה או (רש"י). מכנסים

מ"ד). פ"ד 64)פ"י וב'ירושלמי' א. פב, בבאֿקמא
מכדרכה  קוף שבעלה שאירע מעשה "מפני ה"א: דמגילה
בביתה  אפילו סינר לחגור צריכה זה ומטעם כדרכה". ושלא

שם). בב"ק חיות הגרצ"ה התימנים,65)(הגהות בכת"י
משנה' וב'מגיד משנה'. ב'כסף הוא וכן אינה. זו תיבה
[ולפי  רוקח' ב'מעשה הגיה וכן יהודית", "דת הביא:
נצטוינו  שהרי משה" "דת הן חכמים שתקנות נראה נוסחתנו
שורש  המצוות (ספר תקנותיהם ככל ולעשות לשמור בתורה
בזמן  שהם ומעשרות חלה נכללו ושלפיכך קעד) ומ"ע א',
- מדרבנן הוא שאף וכתם במגידֿמשנה) (ראה מדרבנן הזה
מנהג  היא יהודית ודת הי"א). (למעלה משה דת בכלל

תק  ולא ישראל בנות חכמים].שנהגו עב,66)נוהו כתובות
ב.

.„È‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ - ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰67ÌÈ„ÚÂ68, »∆∆«»¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ
d˙a˙k „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â69dÈ·Ï BÈa ‰¯·Ú .70Ú„ÈÂ , ¿««»«¿ƒ¿À»»»¿»≈¿≈»¿»«

‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ‡Ïa da ‰¯˙‰Â ,˙c ÏÚ ˙¯·BÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆«»¿ƒ¿»»¿…≈ƒ¿»¿»
‡È‰Â ,‰¯·Ú ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰ ,‰¯·ÚÂ¿»¿»≈¿≈«««¿»»»¿»¿ƒ

Ì‡ ,Èa ‰¯˙‰ ‡Ï :B‡ ,ÏÏk Èz¯·Ú ‡Ï :˙¯ÓB‡‰ˆ¯ ∆∆…»«¿ƒ¿»…ƒ¿»ƒƒ»»
‡lL Ú·MzL ¯Á‡ ‰a˙k Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¬≈∆≈¿À»««∆ƒ»«∆…

‰¯·Ú71ÔÈ‡ - BÊ ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ ‰¯·ÚL ‰„Bz Ì‡L ; »¿»∆ƒ∆∆»¿»«««¿»»≈
.ÌeÏk dÏ»¿

כתובתה.67) תפסיד לא תחזור ואם בה. תחזור שמא
העבירה.68) ועל ההתראה ותוספתא 69)על א. כה, סוטה

.(269 ,12 עמ' צוקמ. הוצאת פ"ז. היו 70)כתובות שלא
בדבר. זה 71)עדים והרי (מגידֿמשנה). ההתראה אחר

הוא, פרוע טוען והלה חבירו, על חוב שטר למוציא דומה
קטו). סי' אהע"ז יוסף' ('בית שבועה צריך השטר שבעל
שתשבע" אחר כתובה "נותן רבינו שכתב שמה לומר, [רוצה
מהל' בפי"ד כמפורש שתשבע ממנה תובע שהבעל היינו
הערה  להלן וראה להשבע, צריכה שאז ה"ב, ולוה מלוה

פא].

.ÂËeÈ‰L ÔB‚k ?Ú¯ ÌL ÌeMÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ≈«¿∆»
ÌÈ¯·c‰L ,¯˙BÈa ¯ÚÎÓ ¯·„ ‰˙OÚL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆»¿»»»¿…»¿≈∆«¿»ƒ
ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯·Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ∆»¿»»¬≈»««ƒ∆≈»
¯ˆÁa ‰˙È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙eÊa ‰¯e¯a ˙e„Ú≈¿»ƒ¿≈«¿∆»¿»¿»≈

‡ˆBÈ ÏÎB¯ e‡¯Â ,dc·Ï72˙ÚLa „iÓ eÒÎÂ , ¿«»¿»≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
‡È‰Â ‰hn‰ ÏÚÓ ˙„ÓBÚ d˙B‡ e‡ˆÓe ,B˙‡ÈˆÈ¿ƒ»»¿»∆∆≈««ƒ»¿ƒ
˜¯ e‡ˆnL B‡ ,d¯BÊ‡ ˙¯‚BÁ B‡ ÌÈÒÎn‰ ˙L·BÏ∆∆«ƒ¿»«ƒ∆∆¬»∆»¿…

‰ÏÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÁÏ73ÌB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰L B‡ . «¿«¿»ƒ«ƒ»∆»¿ƒƒ»
B‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÚÓ B‡ ,ÏÙ‡»≈«¬ƒ∆∆∆ƒ«¿«≈
Ô˙B‡ e‡¯L B‡ ,d˜eÏÁ Èt ÏÚ ˜MÓ e‰e‡¯L∆»¿«≈«ƒ¬»∆»»

ÔÈÙt‚Ó B‡ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ˜MÓ74B‡ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆
eÙÈ‚‰Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÒÎpL75‡ˆBiÎÂ .˙B˙Ï„ ∆ƒ¿¿∆««∆¿≈ƒ¿»¿«≈

‡Ïa ‡ˆz - d‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈ƒ»»«««¿ƒ»≈≈¿…
‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ÔÈ‡Â .‰a˙k76. ¿À»¿≈¿ƒ»«¿»»

מתוך 72) יוצא רוכל הגירסא: ה"ו, פ"ז כתובות ב'ירושלמי'
בהם. להתקשט לנשים בשמים מוכר - רוכל ביתה.

מיתושים 73) בה הישן על להגן המיטה על שפורשים רשת,
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למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה? הרוק זרק מי וזבובים.
וברש"י). כד: (יבמות תשמיש בשעת ורקקה זו זינתה הלכך

ב.75)מחבקים.74) כד, ביבמות מוזכר זה וכל סגרו.
ה"ו. פ"ז כתובות כבר 76)וב'ירושלמי' שעברה, כיון

(כסףֿמשנה). בהתראה צורך עוד ואין בעלה, על נאסרה

.ÊË˙‡Ê ÔÎÂ ,˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡ ‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ∆∆««∆««¿ƒ¿≈…
,‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ¯ÚÎÓ ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»»»¿…»≈ƒ∆«««¿ƒ

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡77‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ∆»ƒ»»…ƒ¿««ƒ∆…ƒ
‰a˙k Ô‰Ï ÔÈ‡ -78È„k ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰a˙k‰L . ≈»∆¿À»∆«¿À»«»«¬»ƒƒ¿≈

‡l‡ e„Èt˜‰ ‡ÏÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ˙Bˆe¯t‰ el‡ Ï·‡ ;˙BÚev‰ Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏÚ«¿ƒ¿»≈«¿¬»≈«¿≈

d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡l‡ ,[BÊ] ‰wz Ô‰Ï79. »∆«»»∆»¿≈«»¿≈»¿ƒ»

ויוצאה 77) א. כה, בסוטה מבואר דינה - דת על עוברת
ומכוער  הואיל כד:) (יבמות רבי שאמר אע"פ רע, שם משום
אבל  הנטען, הבועל מן אלא הכוונה אין - תצא הדבר,
וכמו  ממש, טומאה בעדי אלא אותה מוציאים אין מבעלה
(רי"ף  כמנאפים" משיראו - "במנאפים ז.): (מכות שאמרו

דיבמות). אחרֿכך.78)פ"ב חזרה 79)לכשיוציאון ואם
צניעות, בדרכי ואילך מכאן ומתנהגת הראשונים ממעשיה
בטלה, הראשונה שהכתובה אחרת, כתובה לה לכתוב צריך
קטו, סי' אהע"ז מחוקק' ('חלקת התראתו על כשעברה

סי"ח).

.ÊÈ˙Á‡ BÏ ‰¯Ó‡L B‡ ,‰˙pfL BzL‡ ‰‡¯L ÈÓƒ∆»»ƒ¿∆ƒ¿»∆»¿»««
˙ÎÓBÒÂ ÌÈÓ‡Ó ‡e‰L ,‰È˙B·B¯wÓ B‡ ÂÈ˙B·B¯wÓƒ¿»ƒ¿∆»∆«¬ƒ»¿∆∆
LÈ‡ ¯ÓB‡‰ ‰È‰L ÔÈa ,BzL‡ ‰˙pfL ,Ì‰ÈÏÚ BzÚc«¿¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ
‰Ê ¯·„Ï BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ - ‰M‡ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»»∆
‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙Ó‡ ‡e‰L∆¡∆¬≈∆«»¿ƒ¿»»

‰ÈÏÚ80‰a˙k ÔzÈÂ ,81‡ˆz - ‰˙pfL BÏ ˙„B‰ Ì‡Â . »∆»¿ƒ≈¿À»¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏ .‰a˙k ‡Ïa82ıÙÁ ˙ËÈ˜a83‡lL ¿…¿À»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆∆…

k ¯Á‡Â ,BÓˆÚa d˙B‡ ‰‡¯ Ì‡ ,ÂÈzÁz ‰˙pf‰a‚z C ƒ¿»«¿»ƒ»»»¿«¿¿««»ƒ¿∆
¯·„a Ï·‡ .d˙a˙k84dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡85 ¿À»»¬»¿»»«≈≈»¿«¿ƒ»

ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡86. ∆»«¿≈ƒ¿

א.80) סו, העד,81)קידושין לדברי מאמין שהוא אע"פ
עדים. משני בפחות ממון להפסידה יכול הוא אין

כמפורש 82) להשבע, חייבת שאז שתשבע ממנה תובע
הערה  לעיל ועי' (כסףֿמשנה, ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

ה"ט.83)ע). פכ"ג למעלה בכת"י 84)מפורש
ראה, לא בעצמו הוא אם והכוונה אחר", "בדברי התימנים:

אחר. עד דברי על סומך הוא טוען 85)אלא אינו שהרי
ספק. טענת על נשבעים ואין ודאי, נתחייבה 86)טענת אם

גם  עליה ומוסיף מגלגל הוא אחר, ממקום שבועה לו
תחתיו. זנתה שלא זו שבועה

.ÁÈÔÈ‡ - dBˆ¯a ÂÈzÁz ‰˙pfL BzL‡ BÏ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»≈
¯Á‡a ‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï ÔÈÁÈbLÓ87Ï·‡ . «¿ƒƒƒ¿»∆»∆»≈∆»»¿»¿«≈¬»

˙B‡Ïa‰ ‰„a‡Â ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,d˙a˙k ‰„a‡88; ƒ¿»¿À»»ƒ»¿∆∆¿ƒ¿»«¿»
˙efa ˙„B‰ È¯‰L89BzÚc CÓBÒÂ dÈÓ‡Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆¬≈»«¿¿ƒ»»«¬ƒ»¿≈«¿

ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·c ÏÚ«¿»∆»¬≈∆«»¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÌÈ¯·cÓ ¯·„a BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï LÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ„Ú ÈL e‡B·iL „Ú ,el‡90BzL‡ ‰˙pfL e„ÈÚÈÂ ≈«∆»¿≈≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿

B‡ ÔÈÙBk Ck ¯Á‡Â ,dBˆ¯a Ì‰ÈÙa ˙‡Ê.‡ÈˆB‰Ï B˙ …ƒ¿≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ

יכול 87) שאינו גרשום, רבינו תקנת ואחרי ב. צ, נדרים
שאשתו  לומר נאמן אינו הבעל גם כרחה, בעל אשתו לגרש
מיימוניות'). ('הגהות באחרת נתן עיניו שמא - זנתה

הלכה 88) לעיל כמבואר נדונייתה, מנכסי נגנב או שאבד מה
צא.).89)י. (נדרים עדים כמאה דומה והודאתה

מוציא".90) הוא בעדים - דין "בית ב: כד, ביבמות

.ËÈ‰‚‚La dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡‰91- Ò‡a B‡ »ƒ»∆ƒ¿»«««¿»ƒ¿»»¿…∆
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

Ì"ekÚ dÒ‡L ÔÈa .˙¯zÓ - ‰Ot˙ ‡‰92ÔÈa »ƒ¿¿»À∆∆≈∆¬»»«≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ÏÎÂ .Ï‡¯OÈ dÒ‡L∆¬»»ƒ¿»≈¿…∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆««
,BÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,ÔBˆ¯a dÙBqL Ètƒ∆»¿»«¬ƒ»¿»«ƒ
BÊ È¯‰ - Bz¯ÎBO È˙ÈÈ‰ È˙B‡ Ò‡ ‡Ï ÈÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈…»«ƒ»ƒƒ«¿¬≈

Ò‡a [‰˙È‰] ‰lÁzÓe ,dL·Ï ¯ˆi‰L ;˙¯zÓ93. À∆∆∆«≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»¿…∆

לאשתו 91) ונתכוון בבית, עמו איש ואשת אשתו כגון
(סוטה  בעלה שהוא כסבורה שגגה היא ואף זו, לו ונזדמנה
ובשעת  נשים, שתי שקידשו "שנים מצינו: וכן וברש"י). כח,
של  ואת לזה, זה של את (הוחלפו) החליפו לחופה כניסתם
שסברתי  מפני זניתי האומרת אבל לג:), (יבמות לזה" זה
(שו"ע  ישראל לבעלה ואסורה כמזידה זו הרי לזנות, מותר

ס"ג). קעח, סי' ב.92)אהע"ז ג, כתובות 93)כתובות
ב. נא,

.ÎÌÈËÒÏ Ô˙B‡ e·bL ÌÈL94˙BÈe·Lk Ô‰ È¯‰ -95, »ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌeÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓe ,˙BÒe‡ Ô‰L96, ∆≈¬À»¿«¬≈∆¿ƒƒƒ

˙B¯eÒ‡Â ,ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ÔÓˆÚÓ ÌÈËÒlÏ eÎÏ‰Â¿»¿«ƒ¿ƒ≈«¿»¬≈≈¿»«¬
Ô‰ÈÏÚ·Ï97,‡e‰ „Á‡ ˙Ò‡p‰ ÔÈ„Â ˙‚‚BM‰ ÔÈ„Â . ¿«¿≈∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«∆¡∆∆∆»

.da LÈ Ò‡ „ˆ ‰‚‚M‰L∆«¿»»«…∆≈»

בעליהן.94) מתחת ע"י 95)שודדים, במלחמה שנשבו
האויב. לבעליהן.96)חיל שם.97)ללכת כתובות,

.‡Î;Ï‡¯OÈ dÏÚa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿»ƒ¿»≈
‰¯eÒ‡ - ‰Ò‡pL B‡ ‰‚‚ML Ô‰k ˙L‡ Ï·‡¬»≈∆…≈∆»¿»∆∆∆¿»¬»

‰BÊ ˙OÚ È¯‰L ,dÏÚ·Ï98¯eÒ‡ ‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»∆¬≈«¬»»ƒ»»¿»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰BÊa99. ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ב.98) נו, בה"ז 99)יבמות ושם ה"א. ופי"ח ה"א, פי"ז
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן אשת רבינו: כותב
הראשון. בעלה יוכל "לא ד): כד, (דברים שנאמר טומאה,
בכלל, הכל הוטמאה", אשר אחרי . . . לקחתה. לשוב . . .
באשת  הכתוב לך פירט בעליהן, על אסורות נבעלו שאם
לא  "והיא שנאמר: לבעלה, מותרת שהיא שנאנסה ישראל
זונה". היא שהרי עומדת, באיסורה כהן אשת אבל נתפשה",

.·Î- ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ „Á‡∆»≈∆ƒ¿»≈≈∆…≈∆∆∆¿»
‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ,˙Ói˜ d˙a˙k¿À»»«∆∆»ƒ»¿«∆∆¿…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk d˙a˙kÓ100Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ .101dÏ ÔzÏ ƒ¿À»»¿¿ƒ∆«…≈ƒ≈»
.dL¯‚Ïe d˙a˙k¿À»»¿»¿»
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א.100) צא, והתורה 101)נדרים בזונה, אסור שהרי
לך", יהיה קדוש . . . "וקדשתו ח): כא, (ויקרא אמרה
יבמות  - (הכהו) דפנו רצה לא שאם כרחו, בעל - וקדשתו

ב. פה,

.‚ÎÈz‚‚L B‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ
‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï LLBÁ BÈ‡ - ¯Á‡Ï ÈzÏÚ·Â¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈≈ƒ¿»∆»∆»≈∆»

¯Á‡a ‰˙102BÏ ¯Ó‡L B‡ ,BÏ ˙Ó‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈¿ƒ»¿»∆¡∆∆∆»«
‡ÈˆBÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L Ì„‡103.‰a˙k ÔzÈÂ »»∆≈«¿»»ƒ¿ƒ≈¿À»

א.102) צא, ב. צ, כרצון 103)נדרים לכהן, ביחס אונס
לעיל  כמבואר יוציא, - ישראל ובאשת ישראל, לאשת ביחס

הי"זֿיח.

.„ÎLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :ÌÈL ÈÙa BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ
‰˙‰LÂ ,ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ¯˙ÒÏ BnÚ ‰ÒÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈≈∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»¬»

‰‡ÓË È„k104„Ú dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿≈À¿»¬≈¬»««¿»«
‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL105. ∆«¿∆»≈«»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰p˜LiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â106ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ≈…∆∆«¿∆»≈»¿À»¿««
¯ÚÎÓ ¯˙BÈ ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓ ‡lL Ètƒ∆…»¿»»¿…»∆≈¿»»≈¿…»

‰fÓ107ÌL ÔÈ‡L ÌBi‰Â .108‰ËBÒ ÈÓ109‰¯Ò‡ - ƒ∆¿«∆≈»≈»∆∆¿»
ÌÏBÚ ¯eq‡ ÂÈÏÚ110‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . »»ƒ»¿≈≈¿…¿À»…ƒ»¿…

ÒBz.¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯b ÌÈÚ¯‰ ‰ÈOÚÓ È¯‰L ,˙Ù∆∆∆¬≈«¬∆»»»ƒ»¿»¿≈»≈

ה"ב).104) פ"א סוטה (הל' וגמיעתה ביצה צליית כדי
ולהשקותה 106)שם.105) עליו, ונאסרה נטמאה שמא

האיש  "והביא טו): ה, (במדבר אומר שהכתוב איֿאפשר,
בפ"ב  רבינו פסק וכן כה. (סוטה מת הוא והרי אשתו". את

ה"ז). סוטה אחרי 107)מהל' החשוד עם שנסתתרה
בה. התרה בפ"א 108)שבעלה זו מילה בביאור ראה

ה"ז, אישות מהל' בפ"ד עוד ועי' ה"א, התורה יסודי מהל'
מג. היא.109)הערה טהורה אם ב,110)לבדקה סוטה

ב.

.‰ÎLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÈ·Ï BÈa dÏ ¯Ó‡»«»≈¿≈»«ƒ»¿ƒƒƒ
‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÈBÏt¿ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈À¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -111ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓfa ¬≈¬»»»«¿««∆∆≈»≈
‰a˙k ÔzÈÂ ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁÂ .‰ËBÒ112˙È„B‰ Ì‡Â . »¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ≈

‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - da ‰¯˙‰L ¯Á‡ ‰¯zÒpL113. ∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿»»≈≈¿…¿À»
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏe114.‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÏÚ ¿ƒ»«¿ƒ»«∆¿««»ƒ≈¿À»

הסובר 111) יהודה ברבי יוסי רבי לדעת לחוש יש כי
והתראה  קינוי זה הרי לבינה, בינו בעלה לה קנא שאפילו

ב:). פי 112)(סוטה על כתובתה להפסידה נאמן אינו כי
עדים.113)עצמו. כמאה דין בעל ראה 114)הודאת

פא. והערה יז, הלכה למעלה

ה'תשפ"א  אדר י"ג חמישי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
נדרים,1) עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר

מומים  בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או

היבם  הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש אחרים,
לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא

.‡‡ˆz - ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿»¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ≈≈
‰a˙k ‡Ïa2˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,3ÌÈ¯„ el‡a . ¿…¿À»…ƒ»¿…∆∆¿≈¿»ƒ

B‡ ,ÔÈÈ ‰zL˙ ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL ?e¯Ó‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL4¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â , ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk C¯cL ÌÈÈn‰5Ï·‡ ; «ƒƒ∆∆∆»¿≈«»¿ƒ¿«≈»∆¬»
‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - el‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆«≈≈≈…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk6. ¿

עג,2) בגמרא שם שמואל וכפירוש במשנה, ב עב, כתובות
שאין  עלֿמנת עמה התנה (שלא סתם בקידשה שאפילו ב
הואיל  צריכה, גט אבל כתובה, בלא תצא נדרים) עליך

סתם. חכמים 3)וקידשה שאמרו "נשים א: קא, שם
וכלֿשכן  תוספות, להן אין . . בכתובה. שלא יוצאות

נדריה. על לבעלה לגלות לה היה כי שם 4)מנהֿמאתים",
(רש"י). עליו ומתגנה נפש עינוי בהן שיש ב. וכמו 5)עב,

דקים  פשתן "כלי ה"ז: פ"ז, כתובות ב'ירושלמי' שאמרו
הם". צבעונים ככלי שאן, מבית בו 6)הבאים שאין כל

ה"ו. פ"ז לעיל והשווה מקפיד, אינו נפש עינוי

.·ÈÓenÓ ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ÒBk‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ≈
Ìe¯‡a ¯·kL ÌÈLp‰7‰Ê ÌeÓa ÏÚa‰ Ú„È ‡ÏÂ , «»ƒ∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆

‰ˆ¯Â Ba ÚÓL ‡ÏÂ8‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È¯‰ - ¿…»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ9BÏ eÈ‰Â ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ»¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»

,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ·B¯¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;¯˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈

‰ˆ¯Â ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙B·B¯˜a10ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË - ÌÈ·B¯˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁ¯Ó∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ

‰tÎÂ .¯˙qaL11ÌÈÚe„È ÌÈzÚa12‡e‰ È¯‰ - ∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈
ÈÓenÓ13ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï·‡ .¯˙Ò ƒ≈≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»

B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÔBÚËÏƒ¿∆¬≈«…ƒ»¿¿ƒ¿∆¿»
Òit˙Â ÚÓML14‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ Úe„È ¯·c . ∆»«¿ƒ¿«≈»»»«∆≈ƒ∆∆»

Cl‰Ï ÌL ÌÈLp‰ ‚‰Ó ‰È‰L ˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a¿»«¿∆»»ƒ¿««»ƒ»¿«≈
:ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,˙BÈeÏb Ô‰ÈÙe ˜eMa«¿≈∆¿¿«…¿ƒ»¿¿ƒ
,ÈBÏt ÏL B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊÂ ,ÈBÏt ÏL Bza ‡È‰ BÊƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¬∆¿ƒ
C¯c ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡ È¯Ú BÓk¿»≈¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆
ıÁ¯nÏ ˙a‰ ‡ˆz Ì‡Â ,ÏÏk ˜eMÏ ˙‡ˆÏ ÌL ˙Ba‰«»»»≈«¿»¿ƒ≈≈«««∆¿»

‰¯k˙Ó ,‡ˆz ÛLpa -15ıeÁ Ì„‡ d˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ , «∆∆≈≈ƒ¿«≈»¿…ƒ¿∆»»»
.ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡ ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰·B¯˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
C¯c ÔÈ‡L BÊ ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ Ï·‡ ;da ˜c·Ïƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆
‰·B¯˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰n¯Ú d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁ¯na Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe ¯k˙‰Ï Ôk¯c Ì‡Â .ıÁ¯na«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

‰ÏÈla ˙ˆÁB¯ ˙a‰ ‰È‰zLÂ16Ë˜ ˙È·a B‡ıÁ¯na Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡¯z ‡lL „Ú ,dc·Ï¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·c‰Â .ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡«¿ƒ∆«»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ∆««

·e˙k‰ ˙¯Êb ÌÈ‡Â ,Ì‰17. ≈¿≈»¿≈««»
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ה"ז.7) פ"ז עליו,8)למעלה שמע שלא (כלומר, והסכים
הסכים). א'.9)ולא הערה וכנ"ל ב. עב, כתובות

ב.10) עה, לארץ 11)שם נופלת שממנו חולי
קבועים,12)(אפילפסיה). בזמנים תוקפתה שהמחלה

עז.). כתובות (רש"י הבריות בין מלצאת אז ונזהרת
"כמומי".13) כת"י: ב.14)ובנוסח עה, כתובות
ה):15) יד, (מלכיםֿא הכתוב מלשון זהותה, את מעלימה

מתנכרה". אלו 16)"והיא דברים ומקור אור. שם ואין
טו. סי' פ"ז כתובות ברא"ש שהובאו הגאונים בדברי

מקום 17) בין מחלקים היינו לא הכתוב, גזירת היו אילו
(כסףֿמשנה). תורה גזרה שכך כיון למקום,

.‚ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰18ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL , ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ
BÈ‡ ,'ÂÈ˙B·B¯˜a ˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ'19ÂÈ˙B·B¯˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»≈¿»

¯ÈÚa ¯‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ıÁ¯Ó ÌL LÈ Ì‡ ,ÏÏk ·B¯˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»ƒ≈»∆¿»≈»
¯ÓB‡Â ,ÌÈÚ¯ BÏ eÈ‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;ÔÚËÏƒ¿…∆ƒ∆¿»∆…ƒ¿≈ƒ¿≈
ÏÚ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ BÏ ˜c·zL ÂÈÚ¯Ó „Á‡Ï¿∆»≈≈»∆ƒ¿…ƒ¿¬«
‰‡¯È ‡ÏÂ .Òit˙Â ÚÓML B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏe ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ»∆¿»∆»«¿ƒ¿«≈¿…≈»∆
BaÏa LiM ‰Ó Ïk ‡ÈˆBÓ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L .‰Ê ÔÈc ÈÏƒƒ∆∆≈»»»ƒ»«∆≈¿ƒ
BzÚc ÔÈ‡L ,„BÚÂ .ÂÈ·B¯˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿

.¯˙BÈa ÂÈ·B¯˜ È¯·„Ï ‡l‡ ˙ÎÓBÒ∆∆∆»¿ƒ¿≈¿»¿≈

שם.18) כתובות ברא"ש, דבריהם ובכת"י 19)הובאו
אינן. התימנים:

.„ÔÈÓen‰ eÈ‰ Ì‡ ?ÔÈÓen‰ ˙ÚË ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ
,Ò¯‡˙zL Ì„˜ da eÈ‰ È‡ceL ÔÈÓeÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»ƒ∆««»»…∆∆ƒ¿»≈

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔB‚k20‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ - ¿∆¿«¿≈»¿«≈«»»¿»ƒ
Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,‰ˆ¯Â ÏÚa‰ Ô‰a Ú„iL ‰È‡¯21; ¿»»∆»«»∆«««¿»»∆∆¿»∆»«

eÈ‰ .ÏÏk ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»≈≈¿…¿À»¿»»
Ì‡ :ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ da e„ÏBpL ¯LÙ‡L ÌÈÓeÓƒ∆∆¿»∆¿»««»≈ƒƒ
ÏÚa‰ ÏÚ - ÏÚa‰ ˙È·Ï ‰ÒÎpL ¯Á‡ da e‡ˆÓƒ¿¿»««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««
‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò¯‡˙ ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â da e‡ˆÓ Ì‡Â ;˙eÚË ÁwÓ BÁwÓƒ»ƒ«»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒ»

e„ÏB ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ -22, «»»¿»ƒ¿»»∆««»≈ƒ¿
e‰„O ‰ÙÁzÒÂ23. ¿ƒ¿«¬»»≈

בה.20) וכיוצא התימנים: ובכת"י עמה. כגון 21)שנולדו
ונתרצה, הבעל בו שידע היא חזקה בפניה, המום שהיה
באותו  הכיר ולא השפילן או עיניו שעצם לומר נאמן ואינו

לט). סי' לאהע"ז יוסף' ('בית עתה עד עלינו 22)מום כי
האירוסין, קודם היו כאן - היו" וכאן נמצאנו "כאן לומר:

עה:). (כתובות ראיה להביא עליו של 23)ולפיכך מזלו
כח, (משלי סוחף מטר לשון - נסתחפה שתומם. גרם בעל

ב.). לכתובות (רש"י שדהו נשטפה ג),

.‰,da eÈ‰ Ò¯‡˙z ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ÏÚa‰ ‡È·‰≈ƒ«««¿»»∆«∆…ƒ¿»≈»»
CÎa BÏ ‰„B‰L B‡˜˙LÂ ‰‡¯L ‰È‡¯ ·‡‰ ‡È·‰Â , ∆»¿»¿≈ƒ»»¿»»∆»»¿»«

Òit˙Â24Òit˙Â Ô‰a Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,25‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«≈∆∆¿»∆»«»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆
‰a˙ka ·iÁ26. «»«¿À»

בו,25)ונתרצה.24) שידע חזקה בפניה, המום שהיה כגון

ה"ב. לעיל וכמבואר מרחץ, שם שיש עו,26)או כתובות
א.

.Â‰‰LÂ ,BzL‡ ÏÚ ‡a27ÌenL ÔÚËÂ ,ÌÈÓÈ ‰nk »«ƒ¿¿»»«»»ƒ¿»«∆
ÌÈËÓw‰ CB˙a ‰È‰ elÙ‡ - ‰zÚ „Ú ÈÏ ‰‡¯ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿»ƒ««»¬ƒ»»¿«¿»ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Ï‚¯‰ ÛÎa B‡¿«»∆∆≈¿ƒ¬»»∆≈»»
Ú„iL B˙˜ÊÁÂ ,‰ÙÈ B˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ ÒBÎ· ‰˙BL∆«∆»ƒ≈¿»∆¿∆¿»∆»«

‰ˆ¯Â28. ¿»»

אז 27) ורק שהה, וגם שבעל הכוונה משנה' ה'מגיד לדעת
לט  סי' אהע"ז בשו"ע ה'פרישה' ולדעת לו, שומעים אין
לא  אם אפילו שהה אם כי מספיק, משניהם באחד סכ"ח,

לו. שומעים אין - שבעל רבינו 28)יודעים למד זה דבר
כמבואר  זמן, לאחר לטעון יכול שאינו בתולים, טענת מדין
כל  כאן אף ב. קיא, יבמות מהש"ס והוא הט"ו. פי"א, לעיל
עליה  כועס ועכשיו ונתרצה, ידע חזקה טען, ולא ששהה
שם). יבמות רש"י (ראה תואנה לו ומבקש אחר דבר בגלל

.ÊÚe·˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰29 «≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«
‰c Ìc „¯zL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡ ,d˙cÏ¿ƒ»»∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ È¯‰ -30˙˜„BaL , ¬≈…¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ Ô‰a31¯Á‡Ï „Á‡Â , »∆«¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz32Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»≈∆ƒ∆¿«≈«
BÓˆÚ33‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,34. «¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ובדפוסים 29) נדה, דם של עונתית הפרשה נשים, אורח
קבועה". "וסת מקנחת 30)קדומים: שהאשה מטליות

מלשון  הי"ד, פ"ד ביאה איסורי בהל' כמבואר בהן, עצמה
ומפרש  צדקותינו", כל עדים "וכבגד ה) סד, (ישעיה הכתוב

מאוס". "כבגד שם: דם 31)רש"י ראתה אם בו לבדוק
מבעלה. ותפרוש תשמיש 32)נדה בשעת דם ראתה שמא

יב:). תשמיש.33)(נדה "אבל 34)אחר הט"ז: פ"ד
לה". ואחד לו אחד עדים, שני צריכים הכל תשמיש, אחר

.Á‰Ê ‡e‰ ÏB„b ÌenL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â35‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - ¿««ƒ∆»∆…ƒ¿ƒ»
ÌeÏk36È¯‰ .˙LnLÓe ‰lÁz dÓˆÚ ˙˜„Ba È¯‰L , ¿∆¬≈∆∆«¿»¿ƒ»¿«∆∆¬≈

‡È‰ dÓˆÚ ‰ÁpwL ˙Ú·e ,‰ÏÚ·Â dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿ƒ¿¬»¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
Ú¯‡ Ì‡ ,BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ ‡e‰Â»ƒ¿»»«≈∆»«≈∆ƒ≈«
È¯‰ - BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ ÌÈÓÚt LÏL ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ‰Ê∆««««««»¿»ƒ¿»¬≈

dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ ‰¯eÒ‡ BÊ37‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . ¬»≈≈ƒ«¿»¿≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ38;‰a˙k È‡zÓ È‡z dÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿…∆∆¿≈»¿«ƒ¿»≈¿À»

¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ‡ÈˆBÈÂ .LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¬ƒ
ÌÏBÚÏ39dL¯‚Ï ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ ,‡t¯˙z ‡nL ;40 ¿»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«¿»¿»

¯Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe .ÔÈLe¯b ˙ÚLa41BÓk , ƒ¿«≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿
‰cp‰ ÔÈÚa ¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

בעד.35) שתבדוק עד לשמש מכתובתה 36)שאסורה
זכויותיה. בשעת 37)ומשאר דם לראות הוחזקה שהרי

נדה. ומשמשתו מזה.38)תשמיש, גדול מום לך שאין
ב.39) יב, לערער 40)נדה ויבוא לאחר, תנשא ובינתיים

מגרשה, הייתי לא . . . היה שכך יודע הייתי "אילו ולומר:
לפיכך  ממזרים", השני) (מבעלה ובניה בטל גט ונמצא

חוזרת  זו שאין לגרשה בלבך גמור לו: לעולם אומרים לך
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הי"בֿיג). פ"י, גירושין הל' והשווה שם, שאין 41)(נדה
השני  בעלה אצל תראה לא ושמא שוות, ה'אצבעות' כל

פו.). הכ"א.42)(נדה פ"ד, ביאה איסורי הל'

.Ë˙lÁzÓ Ck ‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ«
Ì‡ Ï·‡ ;Ì„ ‰˙‡¯ ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚaÓe ,‰È‡eOƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»¬»»¬»ƒ

e‰„O ‰ÙÁzÒ - ˙‡OpL ¯Á‡ ‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡43. ≈«»…ƒ∆««∆ƒ»ƒ¿«¬»»≈
Ck ¯Á‡Â ,Ì„ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««««¿…ƒ¿»»¿««»

ÈˆBÈ - LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ‡44 »¿»ƒ¿»»¿»≈«¿ƒƒ
dlk ‰a˙k ÔzÈÂ45BÓk ,˙ÈÓÏBÚ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈¿À»À»¿…«¬ƒ»ƒ¿

e¯‡aL46. ∆≈«¿

כב.43) הערה למעלה וראה לו, גרם הרע שהרי 44)מזלו
נדה. איסור מחמת תחתיו לעמוד ראויה כמבואר 45)אינה

י. הלכה הקודמת.46)בסמוך בהלכה

.ÈelÙ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ da e„ÏBpL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆¿»ƒ««∆ƒ»¬ƒ
ÔÈÁL ˙kÓ ˙ÈOÚ47Ì‡Â ,Ìi˜È - Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ : «¬≈À«¿ƒƒ»»¿«≈¿«≈¿ƒ

‰a˙k ÔzÈ - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯48. »»¿ƒƒ≈¿À»

וכן 48)מצורעת.47) עה.). (כתובות שדהו שנסתחפה
גיטה  הרי אמר לרפאותה. חייב "לקתה נא.): (שם שנינו
פי"ד  לעיל והשווה רשאי", - עצמה את תרפא וכתובתה,

הי"ז.

.‡ÈelÙ‡ ,‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰»ƒ∆¿ƒ««∆»»¬ƒ
˙ÈÓÒ B‡ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜49BzL‡ ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ,BÈÚ ƒ¿¿»»«¿ƒ¿≈≈¿…»¿»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - BnÚ ·LÈÏ≈≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
‡Ïa ‡ˆz - ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈≈¿ƒ…»¿»≈≈¿…

˙„¯BÓ Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k50‰t‰ ÁÈ¯ BÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ . ¿À»¿ƒ»∆∆¬»ƒ«≈««∆
¯ÊÁL B‡ ,ÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡51ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ52B‡ ≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ

B¯wÚÓ ˙LÁ ·ˆÁÏ53B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙B¯BÚ „aÚÏ B‡ «¿…¿∆≈ƒ»¿«≈ƒ
‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï54.dÏÚa ÌÚ ·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»≈≈ƒ«¿»

מתרגם 49) יח) כא, (ויקרא עור" "איש נתעוורה.
סמי. גבר ה"ח 50)ה'ירושלמי': פי"ד לעיל המבואר

עז.). לפני 52)הפך.51)(כתובות הבגדים בה ששורים
- א כה, ובברכות שם). (רש"י יומיים או יום כיבוסם

ל  "שדרכן עורות".פירש"י: בעיבוד ממקום 53)תתן
ומסריחות,54)מוצאו. מאוסות מלאכות - אלה כל

מדברי  ומשמע (שם). רע ריח לקבל יכולה איני לומר ויכולה
- לו ונישאה הנישואין לפני אלה בכל ידעה שאם רבינו,
אמרה: ואפילו וקיבלה. סברה שהרי לטעון, יכולה אינה
לקבל  יכולה איני ועכשיו לקבל, יכולה שאני הייתי כסבורה

(מגידֿמשנה). לה שומעים אין -

.·È‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈÁL ‰kÓ LÈ‡‰ ‰OÚ«¬»»ƒÀ≈¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ·LÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿««ƒ∆ƒ»≈≈≈
ÈtÓ ,ÔÁ¯k ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈

B˙wÓÓ ‡È‰L55È„k ÌÈ„Úa BnÚ ·L‡ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡B·È ‡lL56.dÏ ÔÈÚÓBL - ∆…»»∆»¿ƒ»

עמו.55) תשמש אם חתיכות חתיכות נופל בשרו ממסמסתו,
בשרו" "המק יב): יד, (זכריה הכתוב מלשון - "ממיקתו"

במשנה). עז. (כתובות 56)(כתובות חכמים שאמרו כמו
אמרו  - וכולם הם, שחין מוכי וארבעה "עשרים עז:):

להם". קשה תשמיש - חכמים

.‚ÈÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ ÏÚa dÏÚa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»««≈««∆≈««…∆
‰ÏÙÂ ,˙ÓÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ - dÏÚ·a ‰È‰L ÌeÓ B˙B‡ Ba LÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆»»¿«¿»¿»
ÈÈ‡ EÏe ,Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :¯ÓBÏ ‡È‰ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿«≈¿≈ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ıÏÁÈÂ .Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ57‰‡¯e .58ÌÈ· ¿»¿«≈¿«¬…¿ƒ≈¿À»¿≈»ƒ
.Ï‡¯OÈ ÏÚ ÌBÏL ,EÈ·Ï¿»∆»«ƒ¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

oiteky oinen) oda `veike ... dtd gix lra dlra didy in"
didy mend eze` ea yie ,eig` iptl dltpe zne (`ivedl eze`
dleki ipi` jle ,lawl dleki iziid jig`l xnel dleki ,dlraa
mely jipal mipa d`xe" miiqne ."daezk ozie uelgie ,lawl

."l`xyi lr

אבל  טוב, בדבר לסיים כדי כתב הסיום שאת מפרשים יש
לעניין  בהמשך להיות צריך סיום שהרי קשה לכאורה
בנים  "וראה כי לו גמורה בסתירה הוא כאן אבל הקודם,
על  הרי מזו, ויתירה יבום. על־ידי רק להיות יכול כו'"
שבנים  "כיון הגמרא אומרת לבניך, בנים וראה הפסוק
ויבום". חליצה לידי אתי דלא ישראל, על שלום - לבניך
כהמשך  זה פסוק מביא ואיך יבום, של עניין אפילו ששולל
מרמז  זה שבפסוק הוא והביאור כתובה". ויתן "יחלוץ לדין

בהלכה. דין חידוש הרמב"ם
לבית־ שבאה "האשה כתב: הט"ו) (פט"ו שלפנ"ז בפרקים
יעשו  כו' הארץ כל כדרך לשמש יכול אינו בעלי ואמרה דין
שנים, עשר עוד עמו שתשאר לה ואומרים פשרה", הדיינין
שיעשו  עד זה... עמה "ומגלגלין שנית. תתבע תלד לא ואם

פשרה".
שאינה  שטוענת שלנו בדין מדוע השאלה, נשאלת ועפ"ז
עושים  ולא כתובה" ויתן "יחלוץ אומרים לקבל, יכולה
יגלגלו  שלא ולמה לקבל, יכלה שמאחיו ובפרט פשרה,

בינתיים. מאחיו גם לקבל תוכל ואולי עמה,
בנים  "וראה שהביא בפסוק הרמב"ם כוונת שזוהי לומר, ויש
להשתדל  יש כאן שגם לחדש ישראל" על שלום לבניך
שעל־ידי־זה  לה שמסבירים על־ידי ממנו לקבל לשכנעה

ישראל". על "שלום - ובמילא לבניך", בנים "וראה יהיה
.(ci oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

(שם).57) כתובתה להפסיד או להתייבם לכופה יכול ואינו
הזו 58) הפיסקה כל קדומים, ובדפוסים התימנים, בכת"י

ההלכה  לסיים בכדי מאוחרת תוספת שזוהי וכנראה אינה.
שבנים  "כיון נ.): (כתובות שאמרו למה לרמז טוב, בדבר
ויבום". חליצה לידי יבואו שלא ישראל, על שלום - לבניך
וחליצה, ליבום זקוקה האלמנה אין בן, בנך הניח אם כי

ישראל. על ושלום
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:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ - ˙Á‡Â .¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמדברי 1) התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט. זמן הגט, קריאת עדים,

.‡·˙k· ‡l‡ ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»
Ë‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ·˙Îe3¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«

LÈ‡‰ L¯‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ
BBˆ¯a ‡l‡4¯Á‡ ¯·„a ‡ÏÂ ·˙Îa L¯‚iLÂ (· .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈

BÈwÓ d¯ÈÒ‰Â dL¯bL ·˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»
dÈ·Ï BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆

dÓLÏ ·zÎ8¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lLÂ (Â . ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««
B˙·È˙k9dÏ e‰ziLÂ (Ê .[„·Ïa] dÏ B˙È˙ ‡l‡10. ¿ƒ»∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»

˙¯B˙a dÏ e‰ziLÂ (Ë .ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ e‰ziL (Á∆ƒ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈»¿«
ÔÈLe¯b11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿

dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«
ÌÈ„Ú‰14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15. »≈ƒ¿«≈»∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ

האשה 2) הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו
ועל  מקודם, גרושה הייתה כי - איש עמה כשיזנה אומרת
כמו  לה מעיד בכתב אלא גירושין ישלמו שלא נצטווינו כן

כריתות". ספר לה וכתב כל 3)שנאמר על נופל גט שם
"ספר  ותרגום גט), ערך בערוך כתב (וכן שהיא ותעודה שטר
סתם. "גט" אשה לגט לקרוא ורגילים פטורין" "גט כריתות"

לגרשה.4) בעלה את לכוף יכולה האשה כגון 5)שאין 
בכסף  מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף

ממנה.6)ובשטר. עצמו את ישלח תהא 7)ולא שלא
הגירושין. לאחר בו ותלוייה זו 8)קשורה אשה לשם

הכתיבה.9)המתגרשת. אחר קציצה שמחוסר לדבר פרט
רשותה.10) לתוך או שלוחה ליד שטר 11)או בתורת ולא

מזוזה. או מעצמה.12)חוב היא שתיקח ולא
הגט.13) כתיבת הגט.14)תאריך חכמים.15)על תקנת

.·:¯Ó‡pL ?‰¯Bz‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»»¿»ƒ≈ƒ«»∆∆¡«
˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ ,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ…ƒ¿»≈¿≈»¿»«»≈∆¿ƒÀ
ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡' .B˙ÈaÓ dÁlLÂ d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ…ƒ¿»≈

BBˆ¯a ‡l‡ L¯‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ - 'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆ¯a ‡lL ‰L¯b˙17˙L¯‚Ó dÈ‡ -18Ï·‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆ¯a ‡lLÂ dBˆ¯a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי 18)על
לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן שהדין
והטעם  כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית

האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה
החרים 19) הגולה מאור גרשום "רבינו אולם כורחה. על

דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא

.‚·˙Îa ‡l‡ ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - '·˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ - 'dÏ'21BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c - '˙e˙È¯k ¯ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡MÈ ‡lL ,dÈ·Ï¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈ·Ï BÈa ˙¯Î22.¯‡a˙iL BÓk ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - 'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈
,d¯ˆÁÏ B‡ ,d„Èk ‡e‰L ,dÁeÏL „Èa B‡ d„Èa Ëb‰«≈¿»»¿«¿»∆¿»»«¬≈»
ÔÈÚ ‰È‰iL - 'dÁlLÂ' .¯‡a˙iL BÓk d„Èk Ïk‰L∆«…¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ÁlLiL ‡Ï ,d˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡e‰L Ëb‰«≈∆«¿«≈«»…∆¿«««¿

.‰pnÓƒ∆»

בכסף.20) המתגרשת.21)ולא האשה כגון 22)לשם
- לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר
תנאי  לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין

מחמתו. זה

.„z‡ È¯‰ ,˙ÁlLÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k ?„ˆÈk≈«»«»¬≈«¿¿À««¬≈«¿
,Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ ,CÓˆÚÏ z‡ È¯‰ ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¬≈«¿¿«¿≈¬≈«¿À∆∆¿»»»

BÙe‚Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÚ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ23:Ëb ÏL ¿«≈¿∆»ƒ¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈
ÈÈ‡ :dÏ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿»»»¬»ƒ»«»≈ƒ

CLÈ‡ ÈÈ‡ ,CÒe¯‡ ÈÈ‡ ,CÏÚa.Ëb ‰Ê ÔÈ‡ - «¿≈≈ƒ¬≈≈ƒƒ≈≈∆≈
BÓˆÚ ˙‡ ÁlLiL ‡ÏÂ - dÁlLÂ :¯Ó‡pL24ÔÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ¿»¿…∆¿««∆«¿¿≈

Ë‚ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ·˙Bk‰25. «≈¿ƒ¿¬≈«¿«ƒ≈≈

בו.23) יכתבו כך הגט כתב שאין 25)ממנה.24)עיקר
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו

.‰BÈÚ ÔÈ‡ - 'B˙ÈaÓ dÁlLÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»
‡l‡ ;B˙ÈaÓ ‡ˆzL „Ú ‰ÈLe¯‚ e¯Ó‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe¯‚ e¯Ób d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' ¯Ó‡ ‡lL .¯‡a˙iL BÓk ,B˙È·a ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ L¯b Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ
B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰Â L¯bL28Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ;29, ∆≈≈¿∆¡ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆≈

¯‡a˙iL BÓk30. ¿∆ƒ¿»≈

אחר.26) אדם קידושי בה וחלים פנוייה היא והרי
עמה.27) שלא 28)ונתייחד פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ובכתב29ֿ)ראוה
שני. גט התימנים: הם:30)יד כך רבינו דברי ושיעור

שהתה  אם אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם
ועדי  בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו
לקידושיה  שני גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד

השניים.

.Â?B˙·È˙k ¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««¿ƒ»
‰·È˙k ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«ƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»
‰ˆÈˆ˜ ¯qÁnL ¯·„ ‡ˆÈ .¯Lk‰ Ëb‰ ‡e‰ ‰È˙e¿ƒ»«≈«»≈»»»»∆¿À»¿ƒ»
- ‰¯t‰ Ô¯˜ ÏÚ Ëb ·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·È˙k‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«≈«∆∆«»»

‰¯t‰ dÏ Ô˙B31,B·˙kL ¯Á‡ Ô¯w‰ C˙Á Ì‡Â . ≈»«»»¿ƒ»««∆∆««∆¿»
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¯aÁÓa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e32ÏÚ Û‡ , ¿»»≈≈¿≈ƒ»«ƒ¿À»««
BÈ‡ - dÏ B˙e ,BLÏzL ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ Ba eÓ˙ÁL Ètƒ∆»¿»≈ƒ««∆¿»¿»»≈

Ë‚33. ≈

מחוברת.31) כשהיא קרנה עם על 32)יחד כגון לקרקע,
לעץ. מחובר הוא כאשר נכתב 33)עלה הגט ותורף הואיל

צריך  הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.
יכתוב  כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך
כן  ואחרי היריעה על תחילה כתבו שאם הגט, נוסח עליו
וכן  קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.Ê¯aÁÓa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡34Ëb‰ ÒÙË elÙ‡35·˙k . ≈¿ƒƒ¿À»¬ƒ…∆«≈»«
LÈ‡‰ ÌL ·˙k Ck ¯Á‡Â ,BLÏ˙e ,¯aÁÓa ÒÙh‰«…∆«¿À»¿»¿««»»«≈»ƒ

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰'Â ÔÓf‰Â ‰M‡‰ ÌLÂ36, ¿≈»ƒ»¿«¿««¬≈«¿À∆∆¿»»»
¯Lk - dÏ B˙e ,BÓ˙ÁÂ37. «¬»¿»»»≈

לה 34) לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,
דבר  בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו

ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הגט 35)הניתן טופס
פנויים  מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא
זמן  והאשה, האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי

וכו'. ונקראים 36)הכתיבה הגט עיקר הם אלה שכל
הגט". במחובר 37)"תורף לכתוב אסור לכתחילה כלומר,

התורף  את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו
הטופס  כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא  ואז במחובר
גט  זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר

כשר.

.Á·e˜ ıÈˆÚa Úe¯f‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ·˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰¯Êb ,ÏeÒt Ëb‰ - Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»

ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒ¯Á ÏÚ ‡e‰ ·˙Bk Ï·‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע מן יונק והריהו בתחתיתו,
קציצה 39) זו והרי לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש

שמא 40)מהמחובר. לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את
את  יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור

העציץ.

.Ë?ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙¯B˙a B˙B‡ ÔziL - d„Èa Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
¯ËL ‡e‰L ˙¯B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï·‡ .˙e˙È¯k ¯ÙÒ≈∆¿ƒ¬»ƒ¿»»¿«∆¿«

·BÁ41‰LÈ ‡È‰Â d„Èa B˙pL B‡ ;‰ÊeÊÓ B‡42, ¿»∆¿»¿»»¿ƒ¿≈»
dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ - d„Èa ‡e‰ È¯‰Â ‰¯BÚÂ¿≈»«¬≈¿»»≈≈¿ƒ»«»

Ëb ‰Ê È¯‰ - Chb ‡e‰ È¯‰ :Ck ¯Á‡43. ««»¬≈ƒ≈¬≈∆≈

זה.41) חוב שטר כנסי לה: משתמר 42)שאמר הגט ואין
בשעת 43)בידה. בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי

אמירתו.

.È¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,dÏ Ô˙B È‡L Ë‚ e‡¯ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡»«¿≈ƒ¿≈∆¬ƒ≈»¿»«¿»«

ÚÈ„B‰ È¯‰L ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ ¯ËL ÈÒk :dÏ»ƒ¿ƒ¿«∆¬≈∆»≈∆¬≈ƒ«
ÔÈLe¯b ˙¯B˙a B˙pL ÌÈ„Ú‰ ˙‡44dÏ ¯Ó‡L ‰ÊÂ . ∆»≈ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿∆∆»«»

‰pnÓ ÌÏÎpL ÈtÓ ,'·BÁ ¯ËL'45. ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

אביה,44) שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה
בה  שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא אבל

.‡ÈËb‰ dÏ ÔziLk dÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ L¯‚Ó‰46: «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈
Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa47‰na . ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»«∆
È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈
Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ ¯a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;dh‚ƒ»¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa Ô˙Â48. ¿»«¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

אלא 46) גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב ולעיל 47)שלכתחילה

בתורת  לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה
הריהו  ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר
"אינו  או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט
תינשא  ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט",
ב"גט  ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו
היא  ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל"
על  עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת
מקודשת  את "הרי לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי
ענייני  שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי"
פסול. גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין

כן.48) לעשות יכול לכתחילה וגם

.·ÈCh‚ ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L Ëb≈∆»»À»«»»∆¿»«»¿ƒƒ≈
B„È ÏÚ ¯eL˜ ‰È‰L B‡ ;ezÏËe ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚÓ≈««≈«¿«¿»«∆»»»«»
dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ;epnÓ ezÙÏLe ,BÎ¯È ÏÚ B‡«¿≈¿»«ƒ∆««ƒ∆»«»
:¯Ó‡pL ;Ë‚ BÈ‡ - Chb ‰Ê È¯‰ :d„ÈÏ ‡aL ¯Á‡««∆»¿»»¬≈∆ƒ≈≈≈∆∆¡«
Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,dÓˆÚÓ ‡È‰ ÁwzL ‡Ï - d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»…∆ƒ«ƒ≈«¿»«¬≈…»«

ÔÈk¯‰ Ì‡ Ï·‡ .BÁeÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï dÏ49BÙe‚a dÏ »…¿…¿¬»ƒƒ¿ƒ»¿
:dÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚÓ Ëb‰ ‰ÙÏML „Ú B„È ‰h‰ B‡ƒ»»«∆»¿»«≈≈»»¿»«»

.Ë‚ ‰Ê È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¬≈∆≈

היטה.49)

.‚È:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
È‡Â ,¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»»»¿ƒ
˙˙ÈÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ‰Â¯Ú ÌBi‰ BÊ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«∆¿»¿«»»∆»¿ƒ«

¯ÁÓÏe ÔÈc ˙Èa50ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙¯zÓ ‰È‰z51,CÎÈÙÏ . ≈ƒ¿»»ƒ¿∆À∆∆¿…≈ƒ¿ƒ»
BÈ‡ - „Á‡ „Úa elÙ‡Â ,dÈ·Ï BÈa Ëb dÏ Ô˙ Ì‡ƒ»«»≈≈¿≈»«¬ƒ¿≈∆»≈

.ÏÏk Ë‚≈¿»

הגט.50) מסירת בגט)51)אחרי (=כאן, "הכא אמרו: וכן
דבר  ואין שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק

משניים". פחות שבערוה

.„È„È ·˙Îa Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»«
¯ÙBÒ52B„È ·˙Îa Ëb‰ ÏÚa‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;53Ì˙ÁÂ , ≈¬»ƒ»«««««≈ƒ¿»»¿»«
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ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙e ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ54 »»≈∆»¿»»¬≈∆≈»
‰p‰ÎÏ ÏÒBÙe]55.[ ≈ƒ¿À»

עליו.52) הסופר חתם כמאה 53)ולא דומה ידו וכתב
מהבעל 54)עדים. והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,

אינו  כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני
שאפילו  חידוש, משמיע שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום

כתיבת 55) בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב
אתה  אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד
שהוא  וודאי תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט

.ÂËÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz«»«¬»ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Ëb‰56e˙eÓÈÂ ÌÈL ÈÙa Ëb dÏ ÔzÈ ‡nL .57‡ˆÓÂ , «≈∆»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿»

Ba ÔÈ‡ È¯‰L ,‰Ó„‡ ÈÒ¯ÁÓ Ò¯Ák d„ÈaL Ëb‰«≈∆¿»»¿∆∆≈«¿≈¬»»∆¬≈≈
BÎBzÓ e„ÈÚiL ewz CÎÈÙÏ ,ÌÈ„Ú58Èt ÏÚ Û‡Â . ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

ÈÙa ÔÈa ,ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B ,BÎB˙a ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ¿≈
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰ ¯wÚL59. ∆ƒ««≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

הבעל 56) מידי הגט מסירת עדי תורה שמדין פי על אף
בחתימות  כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה

והבעל 57)העדים. [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר עדי 58)יערער ימותו ואפילו

ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה
האשה. לידי הבעל מידי ונתינתו הגט מסירת את

.ÊËdÈ·Ï BÈa dÏ B˙e ¯·ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60, »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰¯ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL B‡61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¬≈∆»≈

BaL ÌÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰62˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk ƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ«¬≈«≈≈ƒ««
‰È„È63ÏeÒt ‡e‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ ‰¯B‰L LÈÂ .64. »∆»¿≈∆»ƒ«¿ƒ∆»

מסירה.60) עדי כל זה 61)ללא משפחה קרבת קרובים
תורה. מדברי עבירה שעברו או בתוכו.62)לזה החתומים

לערער 63) יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר
העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר

מדבריהם.64)

.ÊÈBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È¯‰ - ÔÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dÏ B˙e ,¯Lk „Á‡Â¿∆»»≈¿»»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈

ÛiÊÓk ‡ˆÓpL ,ÏeÒt ‰Ê66.BÎBzÓ ∆»∆ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

בו.65) והואיל 66)החתומים וודאי, מזוייף לא "כמזוייף,
מדבריהם". פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר

.ÁÈ·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰67ÔÈËÈL ÈL ‡ÏÓ68 ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»¿…¿≈ƒƒ
·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ .ÏeÒt -69˙BÁt ? »¿«»«¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»»

BnÚ ÔÈ‡¯˜ eÈ‰iL È„k ,ÔÈËÈL ÈL È„kÓ70‰na . ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«∆
‡ÏÂ ‰È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â ‰a¯‰ ÔÈ˜Á¯Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿À»ƒ«¿≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿««
¯wÚL ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÏÏk „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«

.‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק
שורות.68)הגט. שתי כשר 69)מלוא הגט ויהא

כדי 70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.ËÈÔÈÎÈ¯ˆ ,Ì‰ÈÙa Ëb‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈∆«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
B˙B¯˜Ï71Ì‰ÈÙa dÏ B˙ Ì‡Â .dÏ epzÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿¿««»ƒ¿∆»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆

.dÏ B˙pL ¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰e¯ÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¯¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ - dÏ B˙e ,B„È CB˙Ï BÒÈÎ‰Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,BÏ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â72. ¿¿ƒ

הוא,71) אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר שכיוון

אחר.72) בשטר החליפו שמא

.Î- L‡Ï B‡ ÌiÏ ez˜¯Êe ezÏË ‡l‡ ,e‰e‡¯˜ ‡Ï…¿»∆»¿»«¿»««»»≈
ÔÈ‡ ,‰lÁz e‰e‡¯˜e ÏÈ‡B‰ .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰¬≈¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ»≈
¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .BÙÈÏÁ‰L BÏ ÌÈLLBÁ¿ƒ∆∆¡ƒ¿…∆»¬ƒ»«
- Ì˙‡¯wL Ëb‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰È‰ ¯Á‡ ¯ËL :ÏÚa‰«««¿»«≈»»¿…»»«≈∆¿»∆

.˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰Â ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«¬≈ƒ¿…∆∆

.‡ÎËb‰ dÏ Ô˙Â ,‰lÁza Ëb‰ e‡¯˜ ‡lL È¯‰¬≈∆…»¿«≈«¿ƒ»¿»«»«≈
ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ - ÌiÏ B‡ ¯e‡Ï ez˜¯Ê ,Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«»«»««ƒ∆«««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ ,‰È‰ ¯Lk Ëb :¯ÓB‡73. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי 73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.·ÎÈÙa ˙Bi·Á‰ ÔÈ·Ï d¯ˆÁÏ Ëb‰ dÏ ˜¯Ê»«»«≈«¬≈»¿≈∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ„Ú74ÔÈ‡ - ¯Á‡ ¯ËL B‡ ‰ÊeÊÓ e‡ˆÓe eL˜·e , ≈ƒƒ¿»¿¿»¿»«≈≈

dÏ ÔÈLLBÁ75˜¯fL ‡e‰ ‡ˆÓpL ‰fL ;76e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿
˙B¯ËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ - »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ

˜ÙÒ BÊ È¯‰Â ÌÈ¯aÎÚ e‰e¯¯b ˜¯fL Ë‚ ‡nL∆»≈∆»«¿»«¿»ƒ«¬≈»≈
.˙L¯‚Ó¿…∆∆

תחילה.74) קראוהו מגורשת.75)ולא ספק שתהיה
אחרים 76) שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין מזוזה

כעת. זרקה הוא ובוודאי שם מצויים הוא 77)אינם והרי
ושטרות  מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא

מקודם.

.‚ÎÌ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆¿ƒ««≈¿ƒƒƒ¿»
˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â .ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿¿«¿…¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
ÔBLÏ e¯ÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78¯Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB¯ - ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜¯a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙B¯ËL ¯‡La Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌL¯‰ ÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ«»∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿»
˙Ba eÈ‰È ‡lL È„k ,ÌÈL Èh‚a el˜‰L ‡e‰ Ï…̃∆≈≈¿ƒ≈»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿

˙Be‚Ú Ï‡¯OÈ80Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÏÈ‡B‰ ; ƒ¿»≈¬ƒ«¬ƒ«»≈ƒ«≈
.e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שיתרגמו 78) מועיל אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל
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עד. מפי כעד זה שהרי ללשונם, רישומו 79)אותו אם כי
כתב. גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים

לחתום,80) הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו שלא הקלו
ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך ְָָשמא

.„ÎÌ‰È¯·cÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL eÈ˜˙‰82ÔÎÂ . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«≈¿≈
ÈÙa ‰Ê ‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L Ëb‰ È„Úa eÈ˜˙‰‰Ê83. ƒ¿ƒ¿≈≈«≈∆≈¿ƒ∆»∆ƒ¿≈∆

.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê eÓ˙Á Ì‡Â¿ƒ»¿∆∆…ƒ¿≈∆¬≈∆≈»
,B˙·È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ ·zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙·B¯˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

ÂÈzÁz ‡È‰Lk84ÔzÈÂ ˙ef‰ ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÈÂ , ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿…»≈«««¿¿ƒ≈
dÏ85Ì„˜ :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ ,ÔÓÊ Ba ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…ƒ¿∆¿«¿»«…∆

ÈzL¯b˙ ˙ef‰86.ÔÈh‚a ÔÓÊ ewz CÎÈÙÏe , «¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿««ƒƒ

חיזקו 81) זאת בכל - לגזירה גזירה גוזרין אין היא [והלכה
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה או 82)כאן ראובן

ולא  עד, חתמתי פלוני אני כותב: היה שמתחילה שמעון,
אותו  המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה
אחרים  שטרות אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד
והתקינו  עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם
אחרי  לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו

ידם. כתב על שיעידו "כולכם",83)מכיריהם משום גזירה
שאחד  ודינו לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא
פסול, זה הרי יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב
שניים  רק יחתמו שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם
נתקיים  לא ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב הגט ותיטול
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו,

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות

הייתי.86) ופנוייה

.‰Î‰È‰L B‡ ,ÔÓÊ Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL Ëb≈∆≈»»≈ƒ¿≈¿«∆»»
Ìc˜Ó87¯Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia ·zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈ¯Á‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
‰ÚËÂ ÌÈÏLe¯Èa Ëb‰ ˙‡ ·˙k91Ïk - '„BÏa' ·˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»

ÔÈÏeÒt el‡92B˙·È˙k ÔÓÊa B· eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
B˙·È˙k ÌB˜Ó·e94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי 87) של זמן בו וכתבו במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו,

מרחשון 88) של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב
יבואו  מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
את  להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר
עד  הגט נתינת משעת הבעל שמכרם נכסיה פירות האשה
של  הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן

היום 89)הבעל. זמן בו שכתוב מוקדם, גט זה הרי
שטרי 90)שלפניו. שבשאר החתימה, שעת ועד מהכתיבה

כשר. זה הרי ולא 92)הסופר.91)חוב מדבריהם,
"בטל". אינו אבל לכתחילה, בו לכתבו 93)תינשא דקדק

"ביום  - ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן
כתבוהו  אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו",

העדים  חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי
חתמו  שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן למרחשון עד
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן

במקום 94) שתהיה העדים חתימת על הוא ההקפדה עיקר
בו  וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן
זה  הרי העדים עליו חתמו ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב

בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר,

.ÂÎÔÓf‰ epnÓ C˙Á95ÌL ·˙k ‡lL B‡ ;dÏ B˙e »«ƒ∆«¿«¿»»∆…»«≈
˙aLa :‡l‡ ,ÌBi‰96L„ÁÓ ‰iL B‡ ‰BL‡¯ «∆»¿«»ƒ»¿ƒ»≈…∆

‡ÏÂ ,˙ÈBÏt ‰La :B‡ ,ÈBÏt L„Áa :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿»»¿ƒ¿…
Úe·La :·˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ¯ÈkÊ‰97¯Lk - ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;¯Lk - ‰ÈzL¯b ÌBi‰ :Ba ·˙k Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««≈«¿ƒ»»≈∆«¿»
.Ëb‰ Ba ‡ˆiL ‰f‰ ÌBi‰««∆∆»»«≈

עדים.95) בו וחתמו בגט הזמן שכתב שבוע.96)לאחר
יובל.97) של פלונית לכתחילה.98)שמיטה בו להינשא

ידעו  וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי
אשתו  פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי

.ÊÎB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
ÔÓf‰99˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,100˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k . «¿«ƒ¿«¿»«¿≈«¿

˙Èa‰ ÔÈ·Ï B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ
Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ C¯c Ì‡ :˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿

¯Lk ‰Ê È¯‰ -102È¯‰ - Ba ˙BÓÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈
ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰¯ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒB¯cÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k Ì‡Â .˙B¯ËL ÔÈÓƒ¿«¿»¿ƒ»«¿≈«¿¿«
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏÓ d˙B‡ ˙eL¯ da LiL ‰È„Óa«¿ƒ»∆≈»¿»«¿¬≈∆

¯Lk105. »≈

הגט.99) סידור בזמן השולט [=המלך] המלכות
אנו 100) חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא

בשמנו". שטרותיהם שכותבים וכך 101)בעיניהם כך
המקדש. בית על 102)לבניין מקפידה המלכות אין שהרי

בה 103)כך. שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי
ממנה. יותר אחרת מלכות לבריאת 104)ומחשיבים

אם 105)העולם. ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,
כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב

.ÁÎ,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL B‡ ;ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ¯·c‰ ¯Á‡˙Â¿ƒ¿«≈«»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»«≈»≈
,ÌÈL ‰nk ¯Á‡ ¯Lk ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÏ eÎ¯ˆ‰Â¿À¿¿ƒ¿…»≈«≈»≈«««»»ƒ
ÌB˜Óe ‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
‡ÏÂ 'e·˙k' Ba ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔÓf‰ ‡Ï ,‰·È˙k‰«¿ƒ»…«¿«∆»«»∆«««ƒ¿¿…
Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È¯‰Â ÔÒÈ „Ú e¯Á‡˙Â ,È¯L˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
·zÎ ÌML „BÏ·e ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk - „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙B¯ËL ¯‡Lk ,Ëb‰106. «≈ƒ¿»¿»

יש 106) - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב
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אף  וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב
יבואו  עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על

שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר:

ה'תשפ"א  אדר ט"ו ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פסול 1) גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

שבעתתו  מי או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט
ונתחרש  שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או

.‡Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
,BÏ ·zÎÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa ·˙Bk‰ „Á‡ - d„Èa¿»»∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ¿…

dÏ ÔzÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa Ô˙Bp‰ „Á‡Â2‡Ï . ¿∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ≈»…
‡l‡ ˙L¯b˙Ó ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ '·˙ÎÂ' ¯Ó‡∆¡«¿»«∆»¿ƒ«∆≈ƒ¿»∆∆∆»

·˙Îa3dÓˆÚÓ Áwz ‡lL - 'Ô˙Â' ,4. ƒ¿»¿»«∆…ƒ«≈«¿»

פ"ה 2) (ברכות כמותו" אדם של "שלוחו היא: הלכה כי
ב). מא, וקידושין בקידושין,3)מ"ה, כמו בכסף ולא

ה"ג. פ"א, לעיל הי"ב.4)וכמבואר פ"א, לעיל כמבואר

.·È¯‰ - ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¬≈
ÔÈ·˙Bk el‡5ÔÈÓ˙BÁÂ6ÂÈÁeÏL Ô‰ Ô‰Â ,dÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿≈≈¿»

ÂÈ„Ú Ô‰ Ô‰Â7Ë‚ ÈÏ ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈≈≈»¿≈ƒ»««≈¿…ƒ≈
ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÈzL‡Ï8ÌÈÓ˙BÁÂ ÌÈ·˙Bk - ¿ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ«¿…¿ƒ¿¿ƒ

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ba L¯‚Ó ‡e‰Â ,BÏ ÌÈ˙BÂ9. ¿¿ƒ¿¿»≈¿»≈∆ƒ¿∆

כותבו.5) מהם אחד ואע"פ 6)כלומר, א. סה, גיטין
לקמן  כמבואר הגט, על לחתום לסופר אסור שלכתחילה
לסופר  רבינו כאן התיר זאת בכל שם, ובביאורנו הכ"ז, פ"ט
את  נותנים השני והעד שהוא מפני לכתחילה, בו לחתום
עדי  שישנם וכל מסירה, עדי כאן יש הרי לאשה, הגט
חתמו  הסופר אם אפילו לכתחילה הגט כשר מסירה,
נתכוין  לא כאן גם רוקח' ה'מעשה ולדעת (לחםֿמשנה).
שהלך  כגון הדחק, בשעת אלא לכתחילה זה להכשיר רבינו
שלא  ובכדי אחר, עיכוב איזה אירע או הים למדינת הבעל
וכן  ולחתמו, לכתבו העדים יכולים עגונה האשה תשאר
מתניתין  בדיבורֿהמתחיל ב סו, בגיטין ה'תוספות' כתבו
סי' לאהע"ז יוסף' 'בית דברי והשווה הרביעי. בתירוצם מני,
אלא  הכשיר שלא כאן רבינו דברי מפרש הוא שגם קל,

בקידושין 7)בדיעבד. כמבואר עד, להיות כשר שליח כי
הט"ז. פ"ג, אישות הל' לעיל והשווה א. אמר 8)מג, ולא

לה. ליתנו כתיבת 9)להם אחרי עמה יתייחד שלא והוא
יאמרו  "שלא פסול, גט זה הרי - עמה נתייחד שאם הגט,
להקשות, ואין ה"ה. פ"ג לקמן כמבואר לבנה", קודם גיטה
פ"א  לעיל ומבואר 'מוקדם', הוא והרי כזה, גט כשר איך
באותו  ונחתם שנכתב כל כי - פסול, מוקדם שגט הכ"ה,
רבינו  הקפיד ולא נתינתו, שאיחרו אע"פ מוקדם זה אין היום
לעיל  כמבואר חתימתו, לפני כתיבתו הקדים שלא אלא
מתכוין  והוא זינתה כבר שמא לחוש יש כי שם, בביאורנו
לפני  כתיבתו תאריך מקדים הוא ולפיכך עליה, לחפות
שלפיכך  לומר אין בזמנו, וחתמו כשכתבו כאן אבל זנותה,

ידע  מנין כי עליה, ויחפה תזנה שמא לנתינה, הקדימו
רוקח'). ('מעשה בעתיד שתזנה

.‚BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ëb ÔÈ·˙BÎÂ10. ¿¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ
Ba eÓ˙ÁÂ e·˙kL ¯ÙBq‰Â ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆»¿¿»¿
‡È‰ BzL‡Â ÈBÏt ‡e‰ ‰fL ÌÈÚ„BÈÂ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙ÈBÏt11Ì‰È˙BÓML ÌÈL ÌB˜Ó B˙B‡a eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ∆¿≈∆
Ì‰Ó „Á‡ L¯‚Ó ÔÈ‡ - ÌÈÂL Ì‰È˙BL ˙BÓLe ÌÈÂL»ƒ¿¿≈∆»ƒ≈¿»≈∆»≈∆
˙L‡Ï BÎÈÏBÈÂ Ëb ·zÎÈ ‡nL ;B¯·Á „ÓÚÓa ‡l‡∆»¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ‰p¯Ò‡ÈÂ B¯·Á12. ¬≈¿««¿∆»»»

קסז.10) (בבאֿבתרא והסכמתה לדעתה צריכים אנו שאין
שם). האיש 11)וברשב"ם ימציא שמא לחוש יש כי שם.

ה'כסף  ולדעת כדין. שלא בו ותינשא אחר, לאשת זה גט
אלא  והאשה, האיש את הסופר שיכיר צורך אין משנה'
חותם, כשאינו אבל הגט, על החתומים העדים אחד כשהוא
הל' רבינו מדברי נראה וכן אותם. להכיר חייב הסופר אין
בלבד. העדים אלא שם הזכיר שלא ה"ג, פכ"ד ולוה מלוה

בעלה 12) על תיאסר וממילא כדין, שלא לאחר בו שתינשא
בעיר  שמו שהוחזק "וכל ב'). עמוד שם (ב"ב  הראשון
והוא  אחר, שם לו יש שמא לו חוששים אין יום, שלשים
סוף" לדבר אין כן שאם קנוניא, ולעשות לרמות כדי שינהו

ה"ד). פכ"ד, ולוה מלוה הל' רבינו (מלשון

.„‰kq‰ ˙ÚL·e13ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk ƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
ÌÈ¯ÈkÓ14¯ÙBq‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .15.ÌB˜Ó ÏÎa «ƒƒ¿»ƒ»∆∆¿««≈¿»»

עכשיו,13) יכתבוהו לא ואם למות, מסוכן שהבעל כגון
א.14)אימתי? סו, על 15)גיטין תורה, שמדין אע"פ

ונתן  . . . "וכתב כתוב: שהרי הסופר, שכר לתת הבעל
חכמים  תקנו - הכתיבה שכר לתת שעליו נמצא בידה",
השכר  בגלל גיטה את להשהות שלא כדי השכר תתן שהיא
שם). וברשב"ם קסח. (בבאֿבתרא ותתעגן לתת, ירצה שלא
נתן  הוא כאילו משלמת, שהאשה הזוז את חכמים לו והקנו
כ. (גיטין הפקר ביתֿדין הפקר הכלל: ע"פ משלו, לסופר

שם). וברש"י

.‰,·˙k :¯ÙBqÏ BÓˆÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…
eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ16ÔÈc ˙Èa BÏ e¯Ó‡L È¯‰ .17B‡ ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ

Le·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ :ÌÈ18, ¿«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿
ÔÓˆÚ Ô‰ e·˙ÎÂ19¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ba eÓ˙ÁÂ20Ï·‡ . ¿»¿≈«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»

ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ÙBqÏ Ì‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««
BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e e¯ÊÁL Ètƒ∆»¿¿»«««¿»«¿»«≈∆¿ƒ¿
‡lL ÈÓ B·˙k È¯‰L ;ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙaƒ¿≈≈ƒ¬≈∆≈»≈∆¬≈¿»ƒ∆…

B·˙ÎÏ ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡21. »««««¿»¿

בסמוך.16) יתבאר והטעם א. עב, שלשה 17)גיטין של
שיחתמו.18)חכמים. להם אמר מהם.19)וגם אחד

ב.20) סו, לעשות 21)גיטין יכולים הם שאין ב. עא, שם
אלא  להם מסר לא כי במקומם, שלוחים והעדים הסופר את
כוח  בדברים אין כי לשליח" נמסרים אינם ו"דברים דברים,
ע"י  שנשלח לגט (בניגוד לאחר ונמסרים חוזרים להיות
שהדגיש  וזהו שני), שליח לידי למסרו השליח שיכול שליח,
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לא  הם, שביתֿדין אע"פ ביתֿדין", לו שאמרו "הרי רבינו:
הם  אלא במקומם שלוחים שימנו כוחם ליפות התכוין
ולא  "כתבו", להם: אמר בפירוש שהרי יכתבוהו. בעצמם
בפירוש  ואם סו:). (גיטין בטל הגט ולפיכך תנו. להם: אמר
לכתוב  לאחרים לומר במקומו שלוחים שיהיו להם יאמר

הבאה. בהלכה בסמוך יתבאר ולחתום,

.ÂËb ·zÎÈÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
·˙ÎÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L B‡ ;eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏe»≈ƒ¿»¿∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á Ìz‡Â ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈÂ22. ¿ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿«∆¬…¬≈∆≈»
ÔÈ·MÈ˙Óe23·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»

ÏËa Ëb ˙BÈ‰Ï24. ƒ¿≈»≈

שלוחים 22) עשאם בפירוש שהרי הוא, כשר גט התורה מן
תשכור  שמא חשש משום פסלוהו, שהחכמים אלא לכך,
לחתום, ולעדים לכתוב לסופר בעלה בשם שיאמרו עדים
בעצמם  שהם השני, בדין ואפילו ציוה. שהבעל יסברו והם
בגלל  לפסלו חכמים גזרו הבעל, מפי שמעו והם החותמים,

סז.). (שם הראשון שתתיישב 23)הדין עד בדבר מעיינים
ברש"י). סג: (שם בסוגיא 24)הדעת שהרי התורה, מן

קולו  שישמעו עד בטל הגט "הרי אמרו: עב.) (שם אחרת
אם  רבינו ומסופק חתומו", ולעדים כתוב לסופר שיאמר
כיון  מדבריהם' 'פסול אלא אינו אולי או התורה, מן בטל
שלוחים  לעשות יבואו שמא 'גזירה' משום אלא פסולו שאין
אין  זה, בגט נשאת אם ולפיכך לכך. נתמנו שלא במקום
אלא  כרחו, בעל השני מבעלה להוציאה יכול ביתֿדין
מעצמו. יגרש והוא בטל, להיות קרוב שהגט לבעל מודיעים
אין  וגם לגמרי, כשרים אינם כה, עד להם שנולדו והבנים
למעלה  וראה (כסףֿמשנה). ממזר ספק של דין להם

ה. להלכה בביאורנו

.Ê¯eaÁa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏË·Ï ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê25ÏÎ·e ; ∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‡e‰ ,ÏeÒt ¯Ó‡pL ÌB˜Ó26. »∆∆¡«»»ƒƒ¿≈¿ƒ

ממזר"25) והולד תצא נשאת ואם איש, אשת היא "ועדיין
עיי"ש). ה"א, פ"י ואם 26)(לקמן לכתחילה, תנשא "ולא

כשר  אחר גט לה וכותבים כשר, והולד תצא לא נשאת
עיי"ש). ה"ב, (שם בעלה" תחת והיא לה ונותנים

.Á‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡Â ,Ìe˙Á B„Èa Ë‚ ‡È·‰L ÏÚa‰«««∆≈ƒ≈¿»»¿»«¿≈∆
dÏ ezÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï27·zÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿»»««¬≈ƒƒ¿…

e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,BzL‡Ï BzÏÂ Ba ÌzÁÏÂ Ëb≈¿«¿…¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿»¿¿»¿
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dÏ28ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÏeÒt B‡ »¿ƒ¿»«≈»≈»¬≈≈¿ƒ
‰‡Ó elÙ‡ ,¯Á‡ Ëb29¯Lk Ëb d„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,30. ≈«≈¬ƒ≈»«∆«ƒ«¿»»≈»≈

שתינשא 27) לקלקלה, כדי בפסול כתבו שמא חוששים ואין
אינו  כי פסולו, שיודע אחרי ממנו, לצאת ותצטרך לאחר
הביא  עצמו הבעל שאם א ה, בגיטין [וראה כך על חשוד
פ"ז  להלן (עי' נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו גיטו,
שכיון  ה"ח) (עיי"ש ויערער יבוא שמא חשש ואין ה"ה.

עליו]. יערער לא בוודאי הביאו, עצמו שנכתב 28)שהוא

וכדומה. והאשה האיש בשמות שטעו כגון בטעות,
מורשים 29) ואינם שליחותם עדים עשו כבר אומרים ואין

חרס  לה וליתן לכתוב זה נתכוין לא כי שני, גט לכתוב עוד
כשר. גט אלא נאבד 30)סתם אם וכלֿשכן ב. סג, גיטין

שהרי  אחר, גט לכתוב שיכולים לה, שנתנוהו קודם הגט
שליחותם  עשו לא כן ואם לאשתו, לתת להם אמר

(כסףֿמשנה).

.ËÁÈÏLÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÏÚa‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«««ƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ«
‡ˆÓÂ ,ÁÈÏLÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,dÏ CÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»¿¿»¿¿»¿«»ƒ«¿ƒ¿»
eÎÏniL „Ú ¯Á‡ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰«≈»≈»≈¿ƒ«≈«∆ƒ»¿

ÔÈLe¯‚Ï ÌÈÁeÏL Ô˙B‡ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ;ÏÚaa31, «««∆¬≈…»»»¿ƒ¿≈ƒ
,„·Ïa ÁÈÏMÏ ezÈÂ e·zÎiL ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ‡nLÂ¿∆»…»»∆»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«

e˙Â e·˙Î È¯‰Â ,¯Á‡ ‰OÚÓ Ba Ì‰Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ32, ¿…ƒ»≈»∆«¬∆«≈«¬≈»¿¿»¿
,¯Lk ¯Á‡ Ë‚ e·˙k Ì‡Â .¯Á‡ e·zÎÈ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿≈«≈»≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - (dÏ B˙e) ÁÈÏLÏ e‰e˙e33. ¿»«»ƒ«¿»»¬≈»≈¿…∆∆

יגרשנה.31) והוא לשליח למסרו כל 32)אלא עשו וכבר
גט 33)שליחותם. שיגיע עד שלוחים עשאם שמא כי שם.

היא  ובעיא הרבה. להטריחם רצה שלא אלא ותתגרש, לידה
ספק  היא ולפיכך ב"תיקו". ונשארה שם, גיטין בגמרא
ממזר  ספק והולד תצא נשאת ואם תנשא, ו"לא מגורשת,
ויש  ה"ג. פ"י לקמן רבינו כלשון ערוה", ספק שהיא מפני
מיד  הגט אבד אם אלא בגמרא הסתפקו שלא אומרים
גט  וכותבים חוזרים פסול, או בטל נמצא אם אבל השליח,

('מאירי'). שליחותם קיימו לא שוודאי אחר

.Èe˙e Ë‚ e·˙k :ÌÈMÓ ¯˙ÈÏ B‡ ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿≈¿
‰eÁlL ,‰eL¯b ,ÈzL‡Ï34de˜·L ,35deÎ¯z ,36, ¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«

˙¯b‡ e·˙k37¯Lk Ë‚ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - dÏ e˙e ƒ¿ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈
dÏ ezÈÂ38dÏ eOÚ ,‰eÒ¯t ,‰e¯ht :Ì‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿»»«»∆«¿»«¿¿»¬»

¯Ó‡ ‡Ï - Èe‡¯k dÏ eOÚ ,ÒeÓÈpk dÏ eOÚ ,˙ck«»¬»«ƒ¬»»»…»«
ÌeÏk39.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k Ì‡Â . ¿¿ƒ»¿≈¿»¿»¬≈∆≈»≈

מביתו".34) "ושלחה א): כד, (דברים הכתוב כלשון
פ"ד 35) לקמן הגט בנוסח הכתוב שבוקין", "אגרת לשון

(בראשית 36)הי"ב. האדם" את "ויגרש גרשוה, כלומר:
אדם. ית ותרך אונקלוס: מתרגם כד) "אגרת 37)ג, לשון
הגט. בנוסח לקמן המוזכרת ב.38)שבוקין" סה, גיטין

"פטרוה"39) גירושין. לשון במשמען אין אלה, שכל שם.
פטור לשון שחייבת.- חובות מעליה להקל וחובה,

גט, צרכי אם ידוע ואין צרכיה, עשיית לשון - "פרנסוה"
כחוק. - "כנימוס" מלבוש. צרכי או ליבם זקוקה תהא שלא
"כראוי" וכן וכסות, מזון חוק או חוקֿגט אם ידוע ואין

"כדת". וכן שם) (רש"י

.‡È,‰eÁÈp‰ ,‰e¯Èz‰ ,‰e·ÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈

¯Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLe¯b40Ì‡Â .dÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒƒ¿»«≈¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k41. »¿≈¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

הכתוב 40) כלשון "גרשוה", לפרש אפשר "הוציאה" כי
לשון  זה אין אולי או מביתו", "ויצאה ב): כד, (דברים
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היא  - "ויצאה" אלא "והוציאה" בו כתוב שלא הכתוב
אין  שמא או שבוקין", "אגרת לשון "עזבוה" וכן מעצמה.
וכן  הגט. בנוסח נזכרת אינה שהרי גירושין, לשון זו
לשון  אולי או היא, אדם" לכל "מותרת לשון: "התירוה",
וכן  וברש"י). סה: (גיטין חגורה התרת או נדרים, התרת
מגורשת  שתהיה לנפשה, לה הניחו לפרש: אפשר - הניחוה
- "הועילוה" וכן עליה. תכבידו ואל לה הניחו או ממני,
תועלת  או גירושין תועלת אם ידוע ואין תועלת, לה עשו

בספק.41)אחרת. ונשארה נפשטה, שלא בעיא שם, גיטין

.·ÈÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ
„Ú BzL‡Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,B„Èa ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«««¿»¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙ Ì‡Â .dÏ ÔzÏ Ì‰Ï ¯Ó‡iL42. ∆…«»∆ƒ≈»¿ƒ»¿»≈≈
‡e‰Â ,ÔkÒÓa Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿
BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰¯‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL Ì„‡»»∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿

„iÓ43¯ÏB˜· ‡ˆBi‰Â ,44ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡45, ƒ»¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»
Ìia L¯ÙÓ‰Â46‡¯iLa ‡ˆBi‰Â ,47Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈

¯·c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»∆«»»
dÏ ÔzÏÂ ·zÎÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL Úe„È48. »«∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…¿ƒ≈»

"רצה 42) - לה" "תנו אמר: שלא שכיון במשנה. א סו, שם
בה". ה"ה,43)לשחק פ"ו גיטין וב'ירושלמי' ב. סה, שם

כל  כדרך - חולה חולה? בין מה מסוכן בין "מה אמרו:
קרובים  - הארץ דרך החולי, עליו שקפץ כל - ומסוכן הארץ,
(שלא  ימים שלושה לאחר והרחוקים מיד, אצלו נכנסים
ואלו  אלו - החולי עליו קפץ ואם חולה). שם עליו להטיל
אמורים  דברים "במה שכתב מה ולפי"ז מיד". אצלו נכנסים
מסוכן  שאינו חולה והואֿהדין דוקא, לאו בריא - בבריא"

לחםֿמשנה). מאת 44)(עי' לידון הסוהר מבית "שיוצא
קולר  מ"ה). פ"ו, גיטין למשנה בפירושו רבינו (לשון המלך"

אסיר. בצואר ברזל שלשלת בה 45)- שאין עבירה על
סכנה" בחזקת קולר "שכל ממון, עונש אלא מות עונש

שם). לים.46)('ירושלמי' היבשה מן יוצא 47)מפליג
חבורה. עם לא 48)למדבריות ובהלתו, טרדתו ומתוך

זכיה  בהל' וראה שם). (גיטין, לה" "תנו לומר: הספיק
הכ"ד. פ"ח ומתנה

.‚ÈeÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡L ‡È¯a»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
„iÓ BÓˆÚ ‚¯‰Â ,dÏ e˙Â49BÓˆÚ CÈÏL‰L ÔB‚k , ¿»¿»¿»««¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌiÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ B‡ ‚b‰ ÔÓ50. ƒ«»ƒƒ«¿«»¬≈∆≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ÏÙÂ Áe¯‰ ezÙÁ„e ‚bÏ ‰ÏÚ51˜ÙÒ . »»««¿»«»«¿»«»≈≈≈»≈

t‰Ëb ‰Ê È¯‰ - Áe¯‰ ezÙÁc ˜ÙÒ BÓˆÚ ÏÈ52„Ú , ƒƒ«¿»≈¿»«»«¬≈∆≈«
‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ .ezÙÁc Áe¯‰L È‡cÂa EÏ Ú„eiL∆ƒ»«¿¿««∆»«¿»«¿≈ƒ∆»»
Ëb ·zÎÈ ÈÏB˜ ÚÓBM‰ Ïk :¯Ó‡Â ,¯Baa CÏLÓÀ¿»«¿»«»«≈«ƒƒ¿…≈

ÈzL‡Ï53eÚ„iL ,‡e‰Â .dÏ ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿
B˙B‡54È¯‰ - e‰e¯Èk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈

ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLk ‰fL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆∆ƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡55˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«

˙BÚ¯56Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L »∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬
ÔÈÓÈÒ ·¯57È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â ÊÓ¯Â , …ƒ»ƒ¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È¯‰L ;ezÈÂ e·zÎÈ el‡≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆¬≈«»«««ƒ
˙eÓÏ BÙBqL58. ∆»

סה:)49) שם הרשב"א נוסחת (לפי פ"ד גיטין [בתוספתא
ספק  נפל, מעצמו ב"ספק זהו "מיד", שצריך שמה נראה,
משמע  ה"ו פ"ו גיטין ב'ירושלמי' אבל דחפתו", הרוח
בן  שמעון "רבן שם: אמרו שכן "מיד", צריכים שלעולם
שטעם  ונראה גט". זה הרי נפל, אתר על אם אומר, גמליאל
שעכשיו  שכשם תחילתו, על סופו הוכיח לומר שאין הדבר:
זמן]. לאחר ולא מיד אלא בתחילה, גם היה כן מבוהל, הוא

סופו 50) שהוכיח מפני "תנו". להם אמר שלא אףֿעלֿפי
החלטתו  מחמת בהול והיה לה, ליתנו שנתכוין תחילתו על
סו. (גיטין "ותנו" המילה ממנו נשמטה ולכן להתאבד,

והריהו 51)במשנה). להתאבד, שרצה הוכחה כאן שאין
(שם). בריא שציוה 52)כשאר אחרי מיד שנפל כגון

סברא  יש כלומר לכאן, ופנים לכאן פנים ויש הגט, לכתוב
גיטין  ('ירושלמי' הרוח שדחפתו סברא ויש עצמו, שהפיל
ויש  לחםֿמשנה). ועי' הכסףֿמשנה. וכפירוש ה"ו, פ"ו
בשם  (כסףֿמשנה גט" ספק זה "הרי רבינו בדברי מביאים
(ועי' זמן לאחר כשנפל מדובר זה, ולפי וה'טור'). הרא"ש

אשתו.53)לחםֿמשנה). ושם שמו שפלוני 54)ופירש
פלונית. לאשתו בעל הוא ה"ד 55)זה לעיל כמבואר פניו,

לקמן  והשווה סו.). הכ"ג.(גיטין מחותך 56)פי"ג, שהיה
וכדומה. חרב ע"י בגופו הרבה והוושט 57)חתכים הקנה

אלא  דוקא, לאו הוא "רוב" רבינו שכתב ומה שבצואר.
(לחםֿמשנה). גמירא עד לנשחטו זה 58)הואֿהדין אין

שדעתו  גוסס, וכלֿשכן ע:). (גיטין מיתה לאחר כגט
סימנים  רוב בו מנשחטו ועדיף לגרש, שיכול עליו מיושבת
לחיים  ומיעוטם למיתה רובם גוססים ואילו למות, שמוכרח

ס"ז). קכא, סי' אהע"ז שו"ע וראה מיימוניות', ('הגהות

.„È¯Ó‡Â ,B˙B‡ ˙˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»»¿«∆∆¿»«
¯Ó‡ ‡Ï - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :ÈÏÁ‰ Ba ÏÈÁ˙‰Lk¿∆ƒ¿ƒ∆√ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…»«

˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌeÏk59¯BkL ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰L60È¯‰ - ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒƒ«¬≈

˜ÙÒ ‰Ê61. ∆»≈

סז:).59) (גיטין כשוטה שעה באותה שאינו 60)והריהו
"ולא  לג): יט, (בראשית בו שנאמר כלוט עושה, מה יודע
פכ"ט  מכירה בהל' רבינו וכלשון ובקומה", בשכבה ידע
ומקור  עושה". מה יודע ואינו שעושה השיכור "והוא הי"ח:
א. סה, בעירובין כלום, שיכור מעשה שאין רבינו דברי

של 61) לשכרותו הגיע לא שעדיין לנו ברור אפילו משמע
שם  בעירובין אמרו שהלא תמוה, וזה ספק. זה הרי לוט,
בשם  מביא קכא, בסי' ה'טור' אולם דבר. לכל כפיקח שהוא
הרי  - לוט של לשכרותו הגיע אם ספק הדבר "היה רבינו:
בו  מסופקים ואנו הרבה כשנשתכר דוקא משמע ספק". זה
דברי  והשווה ספק. זה הרי לוט, של לשכרותו הגיע אם
זה". בדבר "ומתיישבים הי"ח: פ"ד, אישות הל' לעיל רבינו

.ÂË,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·˙BÎÂ ‡È¯·iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ˙Ú· Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ

dÏ ÔÈ˙BÂ62¯Á‡ Ba CÏn‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
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‰Ê È¯‰ - ‡È¯·iL Ì„˜ e˙Â e·˙k Ì‡Â .‡È¯·‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆
ÏeÒt63. »

הרי 62) שאז לכתבו אפשר אי שיבריא ולפני ב. ע, גיטין
ללמוד, יש ומכאן מיושבת. דעתו ואין הואיל כשוטה, הוא
שפוי  שיהא בו לדקדק צריך מרע' 'שכיב של גט שהכותב
הריהו  - דעתו תטרף שאם ונתינתו, כתיבתו בשעת בדעתו

קכא,כשו  סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות טה
הואיל 63)ס"ד). הוא, כשר התורה מן אבל מדבריהם,

לאהע"ז  (הגר"א בדעתו ושפוי בריא היה אמירתו ובשעת
רוקח'). ב'מעשה וכן ד, ס"ק קכא, סי'

.ÊË˜zzLpL ÈÓ64‰BÎ BzÚ„ È¯‰Â65:BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿
ÔÈk¯‰Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ66B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ

ÔÈ‚e¯Òa ÌÈÓÚt LÏL67Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ; »¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««
Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ68B˜„·Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿«≈≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿
‰ÙÈ ‰ÙÈ69:B„Èa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰Ù¯Ë ‡nL , »∆»∆∆»ƒ¿¿»«¿¿≈ƒ»«¿»

ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙kƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ
dÏ70ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰˙È‰ Ì‡ ,71ÈÓ ÔÈc ÔÈ‡L ; »ƒ»¿»«¿¿À∆∆»»∆≈ƒƒ

L¯Á‰ ÔÈ„k ˜zzLpL72. ∆ƒ¿«≈¿ƒ«≈≈

(משנה 64) הדיבור כח ממנו ניטל מחלה, מאיזו כתוצאה
סז:). שהוא 65)בגיטין אלם, אלא שאינו כיון [כלומר,

בניגוד  נכונה, דעתו שתהא אפשר מדבר, ואינו השומע חרש
דעתו  ואין כשוטה שהוא מדבר, ואינו שומע שאינו לחרש
הי"א]. עדות מהל' בפ"ט רבינו שכתב כמו נכונה,

ו.66) הערה פ"א למעלה וראה בהפסקות.67)הטה.
וחוזרים  מסויימת, שעה לשאילה הרכנה בין ממתינים
הי"ב. שמע קריאת מהל' בפ"ב וראה אותו. ושואלים

שראוי 68) דבר ועל לאו, - לאו עליו לענות שראוי דבר על
אלא  לענות צריך שאין רבינו מדברי ונראה הן. - הן לענות
ושתי  אחד לאו או לאוין, ושני אחד הן בלבד: שאלות שלש
בלשון  הבאה בהערה וראה (כסףֿמשנה). הן פעמים

פירות 69)ה'ירושלמי'. על החמה בימות אותו שואלים
הגשמים  בימות אותו שואלים וכן הגשמים, בימות המצויים
ה"א, פ"ז גיטין וב'ירושלמי' (שם). החמה ימות פירות על
אומר  והוא לאמך הן, אומר והוא לאשתך גט נכתוב אמרו:
- לבתך הן, - לאשתך לאו, - לאחותך הן, - לאשתך לאו,
"ויפליג  אומר: שם) (גיטין, למשנה בפירושו ורבינו לאו.
למעלה  (וראה שאפשר" מה בכל הנסיון צדדי בכל בה

סו). א.70)הערה עא, דעתו 71)גיטין שאין כלומר,
כמו  פעמים שלש בדיקה צריך אינו אבל עליו. מטורפת
"מי  ה"ג: מכירה מהל' בפכ"ט רבינו כתב וכן ראש. בהרכנת
שבודקים  כדרך שיבדק והוא וכו' מקח מקחו שנשתתק
מהל' בפ"ד אבל (כסףֿמשנה), ידו" בכתב יכתוב או לגיטין,
ידו  בכתב וכתב נשתתק "אפילו רבינו: כתב ה"א, נחלות
הרי  לגיטין", שבודקים כדרך אותו בודקים יורשו, שזה
וצ"ע. אותו, בודקים - ידו בכתב כתב אם שאפילו

רמיזותיו 72) על סומכים שאין מדבר, ואינו שומע שאינו
הבאה. בהלכה כמבואר שם), (גיטין כתבו על ולא

.ÊÈL¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓ73‡Â ,CÈ¯ˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
‡È¯·iL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ‰hzL ¯ÓBÏ74. «ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ

Û‡ ,B·˙k ÏÚ ‡ÏÂ L¯Á‰ ˙ÊÈÓ¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
ÂÈÏÚ ˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ75‡O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»

ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓ¯a L¯‚Ó - L¯Á ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLec˜76ÒBkL ÌLÎe , ƒƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

‰ÊÈÓ¯a ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓ¯a77. ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

הקודמת.73) בהערה כנ"ל גמורה, גיטין,74)חרשות
חכמה" קידושי להפקיע חרשות בגירושי כח "שאין שם:

שם). רש"י מפני 75)(לשון לגרש יכול אינו ושוטה שם.
אינו  "נשתטה קיב:) (יבמות שנינו וכן דעת, בן שאינו
"ולא  רבינו: אומר ה"ט, פ"ט עדות ובהל' עולמית". מוציאה
בלבד, אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא
וכן  . . . יחשב שוטים ובכלל . . . הדברים מן בדבר
הם  הרי ביותר והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים

השוטים". ה"ט.76)בכלל פ"ד, אישות הל' לעיל
שם.77) יבמות,

.ÁÈ‰pË˜ Lc˜Ó‰78‰È·‡ È„È ÏÚ79‡È‰Lk dL¯‚Â , «¿«≈¿«»«¿≈»ƒ»¿≈¿»¿∆ƒ
dhb Ïa˜Ó ‰È·‡ - ‰pË˜80·‡‰ „ÈÏ Ëb ÚÈbiMÓe , ¿«»»ƒ»¿«≈ƒ»ƒ∆«ƒ«≈¿«»»

‰L¯b˙81‰¯Ú ‡È‰Lk dL¯b .82Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ , ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈
‰L¯b˙ - ‰È·‡ „ÈÏ B‡ d„ÈÏ83‰¯Ú ‰OBÚ ÔÈ‡Â . ¿»»¿«»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»«¬»

‰È·‡ ÈiÁa dÏÚa „iÓ dhb Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ò¯‡Ó‰84; «¿…»»»ƒ«¿«≈ƒ»ƒ««¿»¿«≈»ƒ»
‰Ò¯‡Ó‰ Bz·Ï Ëb‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆»ƒ«¿«≈«≈¿ƒ«¿…»»

‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa85. ≈¿«»≈«¬»

אחד.78) ויום שנה י"ב מבת אביה 79)פחותה שקיבל
שנאמר 80)קידושיה. קידושיה, לקבל זכאי שהוא כשם

מקבל  הוא כך הזה", לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
השוה  והיתה", . . . "ויצאה ב): כד, (שם שנאמר גיטה, את
א. מז, בכתובות כמבואר (קידושין), להויה (גירושין) יציאה

גיטה"81) את מקבלין ואביה היא המאורסה "נערה שדוקא
האי  רב דעת וכן שם, (רש"י קטנה ולא במשנה) סד: (גיטין
ד"ה  ב'תוספות' (ועיי"ש שם והרי"ף שם), (ב'מלחמות' גאון

שערות,82)נערה). שתי והביאה שנה לי"ב כשהגיעה
ה"ב. פ"ב, אישות הל' לעיל שם,83)כמבואר גיטין

תנאֿקמא. כדעת לא 84)במשנה, כי ב מד, קידושין
וכשמת  אביה, במקום שליח לעשות ידה את התורה חיזקה
כאחת  שליח לעשות ויכולה עצמאית, היא הרי אביה
ה"א. פ"ו, לקמן מבואר קבלה שליח ודין הגדולות.

היא 85) הרי גיטה את השליח ומשקיבל א. סה, גיטין
יכול  הבעל ואין האב, ליד הגט הגיע שלא אע"פ מגורשת
לאביה  אין משנשאת אבל המאורסה, בתו ודוקא בו. לחזור
הל' לעיל כמבואר קטנה, עדיין כשהיא ואפילו בה רשות

הי"ב. פ"ג, אישות

.ËÈ‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È·‡ dLc˜86˙Á·Ó Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
¯Á‡ ¯·„Ï dhb ÔÈa87Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙L¯b˙Ó BÊ È¯‰ - ≈ƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏÌ‡Â .ÔÈÁ·zL „Ú ˙L¯b˙Ó ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡ - dL¯b88. ≈¿»≈»¿…∆∆

תורה.86) קידושי מקודשת היא לה 87)והרי שנותנים
את  לשמור גם יודעת וממילא ונוטלתו, אגוז וזורקתו, צרור

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



oiyexibקפו zekld - miyp xtq - xc` e"h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יוסף' 'בית וראה שם, הרי"ף וכגירסת סה. (גיטין גיטה
קמא). סי' גיטה 88)לאהע"ז את מקבל חי, כשאביה אבל

במקומה  גיטה את שומר הוא שהרי מבחנת, כשאינה אפילו
אהע"ז  בשו"ע וכן ה'ירושלמי', ע"פ סד: גיטין ('תוספות'

ס"ו). קמא, סי'

.ÎBzL‡ ˙‡ L¯‚Ï B˙B‡ ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰L ÈÓ89 ƒ∆«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa - L¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ90 ¿…»»¿»≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»»

ÔÓÊ ÏÎ·e91·zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB¯ :¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
¯Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰92e¯Ó‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ . «≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿

B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡¯OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ï‡¯OÈ93.¯Lk ‰Ê È¯‰ - L¯‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa ƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈

ÔÓˆÚÓ Ì"ekÚ‰ Ì‡Â94ÏÈ‡B‰ - ·˙kL „Ú e‰eÒ‡ ¿ƒ»«≈«¿»¬»«∆»«ƒ
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ ,·zÎiL Ô˙B ÔÈc‰Â95‡Ï ‰nÏÂ . ¿«ƒ≈∆ƒ¿…¬≈∆≈»¿»»…

‰Ê Ëb ÏË·96ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È¯‰L , »≈≈∆∆¬≈»≈¿««≈
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ?Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔB‚k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ba ·iÁÓ BÈ‡L ¯·c ˙BOÚÏ ˜Á„Â¿ƒ¿»«¬»»∆≈¿À»ƒ«»¿

¯ÎnL „Ú ‰k‰L ÈÓ97Ï·‡ ;Ô˙pL „Ú B‡BÙ˜zL ÈÓ ƒ∆À»«∆»««∆»«¬»ƒ∆¿»
„Ú ‰k‰Â ,‰¯·Ú ˙BOÚÏ B‡ ‰ÂˆÓ Ïh·Ï Ú¯‰ B¯ˆÈƒ¿»«¿«≈ƒ¿»«¬¬≈»¿À»«
¯·cÓ ˜Á¯˙pL „Ú B‡ B˙BOÚÏ ·iÁL ¯·c ‰OÚL∆»»»»∆«»«¬«∆ƒ¿«≈ƒ»»
Ò‡ ‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ Òe‡ ‰Ê ÔÈ‡ - B˙BOÚÏ ¯eÒ‡‰»»«¬≈∆»ƒ∆∆»»«
,L¯‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L ‰Ê CÎÈÙÏ .‰Ú¯‰ BzÚ„a BÓˆÚ«¿¿«¿»»»¿ƒ»∆∆≈∆¿»≈
‡e‰ ‰ˆB¯Â Ï‡¯OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
‡e‰ B¯ˆÈÂ ,˙B¯·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB¯ :¯Ó‡Â ,B¯ˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆

BBˆ¯Ï L¯b ¯·k - È‡98ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ ‡Ï . ¬ƒ¿»≈≈ƒ¿…»»«ƒ≈∆ƒ
eÈ‰L B‡ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa eÚËÂ ,L¯‚Ï B˙B‡¿»≈¿»≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - L¯bL „Ú e‰eÒ‡Â ˙BËBÈ„‰99. ∆¿«¬»«∆≈≈¬≈∆≈»
L¯‚ÈÂ ¯Ó‚È ,e‰eÒ‡ Ï‡¯OÈÂ ÏÈ‡B‰100Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ

ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡ - ÔÈck ‡lL L¯‚Ï e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰»«¬»¿»≈∆…«ƒ≈≈««
e·˙k :Ï‡¯OÈÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰ˆB¯ :Ì"ekÚa ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿«∆¬ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿
Ì"ekÚ‰Â ‡ÈˆB‰Ï B·iÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡101. ¬»≈≈

ãycew zegiyn zecewpã

dvex `edy xg`n ...ip` dvex xn`iy cr ...eze` oitek"
on wgxzdle zeevnd lk zeyrl `ed dvexe l`xyin zeidl

."etwzy `ed exvie zexiard

הרמב"ם  של דיוקו גודל מגיע היכן עד רואים זו בהלכה
אילו  כי "שאנסו", ולא שתקפו" הוא "יצרו שכתב בלשונו
לעבור  הסיבה כל הרי השאלה מתעוררת היתה כך כתב
עונש  בכלל יתכן לא וא"כ אנסו", ש"יצרו מפני היא עבירה
לזה  במענה התורה. ממצוות אחת אף על שעבר מי על

תשובה בהלכות הרמב"ם ד)מבהיר - ה"א יד (פ"ה יעה בענין
עצמו  להטות רצה אם נתונה אדם לכל "רשות ובחירה
מי  אין רעה, לדרך עצמו להטות רצה ואם טובה... לדרך
מקום  אין כלומר ומדעתו". מעצמו הוא בידו...אלא שיעכב
יצרו  מצד הוא אנוס שהרי לענשו אין שלכאורה להקשות

שמשכהו  מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו "אין כי הרע,
וממילא  ומדעתו, מעצמו הוא אלא הדרכים משני לאחד
הרמב"ם  כאן מדגיש ולכן וכו'. אונס של עניין כאן אין
"הוא  אלא אונס של עניין כל כאן ואין שתקפו" הוא "יצרו
הרשע. מן להיפרע אפשר ולכן הרעה", בדעתו עצמו אנס
הרמב"ם, של בלשונו לדייק יש כמה עד למדנו מכאן
להיות  יכול אנסו) או (תקפו בלבד אחת מילה של ששינוי

בתורה. יסודי הכי בעניין נוגע
(eh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..ip` dvex xn`e"

הוא  ורוצה מישראל להיות רוצה "שהוא יודעים שאנו זה
מספיק, אינו העבירות" מן ולהתרחק המצוות כל לעשות
את  מגלה בכך דווקא כי אני", "רוצה בפיו שיאמר וצריך
בענין  תורה' ב'לקוטי שמצינו על־דרך והוא הפנימי, רצונו
כל־כך  נעלה המילה על־ידי הנמשך שהאור שמכיון המילה,
להמשיכו  יכול ואינו הנברא עבודת עם קשר לו שאין
הסרת  של הפעולה הוא לעשות שיכול כל בעבודתו,
ההסרה  פעולת אבל האור, התגלות המונעת שהיא הערלה
"רוצה  בפיו לומר אדם חייב בעניינינו כך להיות, חייבת

האמיתי. רצונו מתגלה לא זו אמירה ללא כי אני"
(13 dxrd 981 cenr b wlg y"ewl itÎlr)

ילדה,89) ולא שנים עשר עמו ושהתה אשה נשא כגון
שנמנו  אלה כל וכן ה"ז, פט"ו אישות הל' לעיל כמבואר
איסורי  בהל' כמבואר לכהן, גרושה או הי"א, פכ"ה שם

ה"ז. פי"ז לארץ.90)ביאה בחוץ בין בארץ בין
וסמוכים.91) מומחים דיינים לנו שאין הזה, בזמן אפילו
רבותינו 92) בשליחות זה עושים אנחנו כי ב. פח, גיטין

שם. ה'תוספות' וכביאור שלפנינו, בדורות המומחים
של 93) כמקל אלא אינם והגוים ישראל. של ביתֿדין

שם). (ר"ן שלהם וכרצועה הוראת 94)ביתֿדין ע"פ שלא
ישראל. של נשאת 95)ביתֿדין ואם בו, תנשא לא שם.

הוא, כשר גויים ע"י כדין כפוי גט התורה, מן כי תצא. לא
ותולה  הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא חכמים גזרו אלא
ובאה  לגרשה בעלה את לכוף אנס גוי (שוכרת בנכרי עצמה
(בבאֿבתרא  בעלה" מידי עצמה ומפקעת בעקיפין) עליו
זביניה  וזבין דתליוהו הונא כרב דסבר משרשיא, כרב מח.

כוותיה). והלכתא כפיה.96)זבינא, עלֿידי שניתן
ישראל  ביד למעלה: שכתב האופנים שלשת לכל והכוונה
כשר. הוא שאף ישראל ב"ד ע"י גוים ביד כשר. גט שהוא

הוא זה ועל פסול. שהגט גוים הגט ביד אין למה שואל,
ממה  נראה וכן בטל?! - הנ"ל) האופנים שלשת (בכל הזה
ישראל". ביד בין גוים ביד בין אנוס, הוא "שהרי שכתב

גמר 97) שאעפי"כ אלא אנוס, הוא המכירה עצם שעל
ה"א). מכירה מהל' (פ"י הכסף שרוצה בבא98ֿ)ומקנה,

וחכמים  הואיל חכמים", דברי לשמוע "מצוה א: מח, בתרא
ואינו  קרבן להביא בנודר שם אמרו וכן להוציא. חייבוהו
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יכול  אותו, שכופים מלמד - אותו "יקריב נדרו: לקיים רוצה
אותו  כופים כיצד? הא לרצונו, לומר: תלמוד כרחו? בעל
שתהיה  לו שנוח שם, הגמרא וכהסבר אני" רוצה שיאמר עד
רב  על שחולק למי כן אמרו ששם [ואף ֿעלֿפי כפרה לו
למכור  (הכריחוהו זבינא" זביניה וזבין "תליוהו שאמר הונא
צריך  אין כמותו שהלכה הונא לרב אבל מכירה), מכירתו -
שמה  המקשן, של דעתו על שעלה מה לפי רק זהו לזה,
אלא  "זבין" דוקא לאו וזבין" "תליוהו הונא רב שאמר
גמר  אונסו אגב אמרו כן גם מתנה), (=נתן "יהיב" אפילו
במכירה, רק שהמדובר שם הגמרא למסקנת אבל ומקנה,
עבור  כספים מקבל שאינו כיון ומקנה, גמר לא במתנה אבל
רשב"ם  (ועי' כספים מקבל הבעל אין שבגט כיון זה,
לשמוע  ש"מצוה זו לסברא אנו צריכים - שם) ו'תוספות'

הונא]. רב לדעת גם חכמים" ומן 99)דברי מדרבנן.
לשמוע  מצוה עליו, מצוה וביתֿדין הואיל הוא, כשר התורה
אם  אבל להם, ביתֿדין דין הדיוטות שלשה ואפילו דבריו,
מצוה  שום כאן ואין ביתֿדין, זה אין מישראל אחד יאנסו

(לחםֿמשנה). בטל שנכפוהו 100)והגט "לא
וכיום  ('מאירי'). בכך" עצה שיתנו אלא בכך, (=שנכריחהו)
ליתן  אותו כופים כדין, לגרש הבעל את להכריח צורך כשיש
לקיים  אלא גט על כפיה זו ואין ברירה), (דרך גט או מזונות
ס"ח) קנד, סי' אהע"ז תשובה' ('פתחי ועונתה שארה מצות:
מעשה  עושים שאין "כל ס"ז: שם, הגר"א הגדרת וכפי
ה'בית  כתב מזו וגדולה (כפוי), מעושה" גט נקרא לא בגופו,
אונסו  שהוא שאע"פ הרשב"ץ, בשם קלד) סי' (אהע"ז יוסף'
(כגון  אחר דבר לעשות שלא לגרש אונסו אינו אם בגופו,
מעצמו  מגרש הוא אונס מאותו להנצל וכדי כתובתה) לפרוע

כדין. שיכפוהו ובלבד כפוי, גט זה אין כאן 101)- שאין
דברי  לשמוע "מצוה מחמת ולא הדין, עצם מצד לא מצוה
מן  אפילו בטל הגט ולפיכך הם, גויים שהרי חכמים",
הגט, ריח אפילו כאן שאין לכהונה פוסלה ואינו התורה,
משנה' ה'לחם וכהסבר פח: (גיטין ה"א פ"י לקמן וכמבואר

רוקח'). ו'מעשה
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ה'תשפ"א  אדר ט' ראשון יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תשפ"א  אדר י' שני יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תשפ"א  אדר י"א שלישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תשפ"א  אדר י"ב רביעי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשפ"א  אדר י"ג חמישי יום

קח. עשה מצות
יום ראשוןֿ חמישי ט ֿ'י "ג אדר 
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
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ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשפ"א  אדר י"ד שישי יום

קא. עשה מצות
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכלּֿדיני

הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשפ"א  אדר ט"ו ש"ק יום

צט. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש י "דֿ ט "ו אדר 
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.
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(åðçéãä) éðãòî BNøë àlî ïépzk éðòìa (åðòìá) ÷éø éìk éðâévä (åðâéöä) ìáa Cìî øvàøãëeáð§©§¤©»¤´¤¨¤¼¦¦©Æ¦Æ§¦´¦½§¨©Æ¦Æ©©¦½¦¨¬§¥−¥«£¨¨®

:éðçéãääì:íìLeøé øîàz íécNë éáLé-ìà éîãå ïBiö úáLé øîàz ìáa-ìò éøàLe éñîçåìïëì ¡¦¨«¦£¨¦³§¥¦Æ©¨¤½Ÿ©−Ÿ¤´¤¦®§¨¦Æ¤Ÿ§¥´©§¦½Ÿ©−§¨¨¦«¨¥À
:døB÷î-úà ézLáäå dné-úà ézáøçäå Cúî÷ð-úà ézîwðå Cáéø-úà áø-éððä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§½̈¦§¦¨Æ¤¦¥½§¦©§¦−¤¦§¨¥®§©£©§¦Æ¤©½̈§Ÿ©§¦−¤§¨«

æì:áLBé ïéàî ä÷øLe änL íépz-ïBòî | íélâì | ìáá äúéäåçìéøBâk eøòð eâàLé íéøôkk åcçé §¨§¨Á¨¤̧§©¦¯§©¦²©¨¬§¥−̈¥¥¬¥«©§−̈©§¦¦´¦§¨®¨£−§¥¬
:úBéøàèì:ýåýé íàð eöé÷é àìå íìBò-úðL eðLéå eæìòé ïòîì íézøkLäå íäézLî-úà úéLà ínça £¨«§ªº̈¨¦´¤¦§¥¤À§¦§©§¦Æ§©´©©£½Ÿ§¨§¬§©−̈§´Ÿ¨¦®§ª−§¨«

i"yx
(‚Ï).äëéøãä úò ïøåâë כגורן מלאה עתה היא הרי

חטין: מלאה שהיא תבואתה שדשו èòî.בעת ãåò
שהיא  הקציר תחלת בעת לגורן ותדמה ותתרוקן

éøàù.(Ï‰)ריקנית: éñîç אשר ומזונתי חמסי צעקת
שארי: נוער:åøòð.(ÁÏ)אכלו חמור íîåçá(ËÏ)ל'

.íäéúùî úà úéùà החום בעת משתיהן שיהו אכוין

שישתכרו: åðùéå.כדי åæåìòé ïòîì:וירדמו.íìåò úðù
ושכרות  משתה מתוך שם עלתה וכן עולמית שנת

שנ' כמו העיר ונלכדה ונהרגו ה)נחרבו (בדניאל

וגו' חמרא בטעם אמר וגו'(שם)בלשאצר חמרא אשתי
וג'(שם) מלכא בלשאצר קטיל בליליא (שם)ביה

מלכותא: קביל מדאה ודריוש

cec zcevn
(‡Ï).ıÂ¯È ı¯ ˙‡¯˜Ï ı¯ להגיד רץ  איש  שלחו המלחמה  מן

ובדרך  אחר  רץ שלחו  ישוב לא ועד המלחמה דבר בבל למלך 
זה רץ  א "כ ורץ חוזר כשהוא הראשון בהרץ פגע מהלכו

זה: רץ ÂÎÂ'.לקראת „È‚ÓÂהוא הרץ כי במ "ש הדבר כפל 
בואוÓ˜ˆ‰.המגיד: נאמר  וכן  המדינה בקצה אשר לומר רצה

נ): (לעיל מקץ נלכד Â¯·ÚÓ‰Â˙.(Ï·)לה המים מעבר מקום
המים: דרך  לברוח  למי תת  לבלי האויב  ‰‡‚ÌÈÓ.ביד  ˙‡Â

להסתר מי יוכל  לבל  באש  שרפו  המים פני על  הגדל  הגומא 
הגומא : ÂÎÂ'.(Ï‚)בין Ô¯Â‚Îעתה היא  כי עם לומר, רצה

כי אותם  ודשים העמרים שם ידרכו בעת  כגורן טובה מלאה 
ריקנית תהיה זמן  במעט  הנה  התבואה  מן  הגורן ימלא אז 
כי הקציר  בעת כגורן תהיה לומר רצה  הקציר, עת לה  ותבוא 
התבואה בה נאסף לא ועדיין התבואות  כל  הוציאו כבר אז 

שסבלו‡ÈÏÎ.(Ï„)החדשה: הצער על קובלים ישראל בני
אותי: והמם  אכלני נ"נ  הנה  כלי‰ˆÈ‚È.ואומרים אותי העמיד 

הבולע כתנין אותי  לבלוע ומיהר ושלל  לקח  הכל את כי ריק
ארצי טוב  שלל  ר"ל מעדני מן שלו הכרס ומילא  לעיסה  מבלי

לארצו: לא‰„ÈÁÈ.והביאם  הכלי את  כשמדיחים  כמו ר"ל 
מאומה השאיר  לא  כן  בדפנותיה  מודבק מאומה בו נשאר

ÂÎÂ'.(Ï‰)בידי: È¯‡˘Â ÈÒÓÁצעקתי תאמר ציון יושבת  ר"ל
שבלה עד  בי  שעבד  הפרך עבודת  ועל  לי הנעשה  החמס על
ובליית החמס לי בא מידו כי בבל  על  המה הלא בשרי את 

ÂÎÂ'.הבשר: ÈÓ„Â:דמי שפכו הם  כי  כשדים יושבי על היא  הלא  בי  הנשפך  הדם על צעקתי תאמר הואיל ÔÎÏ.(ÂÏ)ירושלים 
וכו ': לכן בך  עשו הים :È˙·¯Á‰Â.וכן כמי היתה אשר השפעתה  אשבית  ר"ל ימה את  ÂÎÂ'.אוביש È˙˘·Â‰Â:במ "ש הדבר כפל 

(ÊÏ).ÌÈÏ‚Ï:הבתים כותלי מנפילת גלים הרבה  בהם להמצא החורבות ˙ÌÈ.דרך  ÔÂÚÓ:בחרבות השוכנים לתנים מדור יהיו
.‰˜¯˘Â ‰Ó˘חשוב דבר בראותם בקול  לשרוק אדם בני דרך כן (כי עליה  וישרקו  חורבנה  על  יתמהו כולם לתמהון תהיה

ÂÈ˘·.שנאבד ): ÔÈ‡Ó:עליה וישרקו לתמהון  תהיה  לכן שם  מי ישב  לא  כי כאשרÂ„ÁÈ.(ÁÏ)על מר בקול ישאגו בבל  בני כל 
מאכלם: יחסר בעת כפירים ÂÎÂ'.ישאגו Â¯Ú:במ "ש הדבר  משתיהם·ÌÓÂÁ.(ËÏ)כפל  שיעשו אסבב  הנה אמר בלשאצר על 

יין : לשתות ירבו המשתה בעת  ישמחו כי על  כי וישתכרו הרבה ישתו החום שבסיבת כדי החום  השכרותÂ˘ÈÂ.בזמן בעבור 
היין: מן נרדם  כאילו מליצה  בדרך  ואמר  בלשאצר נהרג השינה  בעת כי עוד  יקיצו ולא  עולם  עד  ישנו 

oeiv zcevn
(‡Ï).ı¯: ההליכה מהירות מקוםÂ¯·ÚÓ‰Â˙.(Ï·)ענין

המים : לכידה :Â˘Ù˙.מעבר  הגדל ‰‡‚ÌÈÓ.ענין  הגומא  הוא
ראשו כאגמון  הלכוף  וכן המים  נ"ח)ע"פ Ô¯Â‚Î.(Ï‚):(שם

אותה: דשים  ושם התבואה עמרי שם ישימו  המקום הוא
.‰ÎÈ¯„‰:ודישה רמיסה  כתיתה‰ÈÓÓ.(Ï„)ענין ענין

עגלתו גלגל  והמם  כמו כ"ח)ושבירה  העמדה‰ˆÈ‚È.:(שם ענין
לבד  אותו תציג ז')כמו נחש :ÔÈ˙Î.:(שופטים כמוÂ˘¯Î.מין

הכרס ובדרז"ל  המאכל  שם יתאסף המקום והוא בסמ"ך  כרסו
מ"ב)הפנימית מלך È„ÚÓ.:(חולין מעדני כמו תפנוקים  דברים

מ"ט) כלי:‰„ÈÁÈ.:(בראשית ושטיפת  הדחה מלשון
(‰Ï).ÈÒÓÁ:גזל אכלוÈ¯‡˘Â.ענין ואשר  כמו בשר ענין 

עמי ג')שאר מריבה :¯·.(ÂÏ):(מיכה מלשוןÈ˙·¯Á‰Â.מל '
ויובש : יובש :È˙˘·Â‰Â.חורב מים:Â˜Ó¯‰.מל ' מעין ענין

(ÊÏ).ÌÈÏ‚Ï:ודגור תל  תמהון:˘Ó‰.מדור:ÔÂÚÓ.ענין
.‰˜¯˘Â: השפתים בקבוץ  הנשמע  הקול  ÌÈ¯ÈÙÎÎ.(ÁÏ)היא

בחור : נוערÂ¯Ú.ארי חמור  ובדרז"ל שאגה ג')ענין :(ברכות
.È¯Â‚Î יהודה אריה גור וכן הקטנים  האריות  יקראו (בראשית כן 

חמימות:·ÌÓÂÁ.(ËÏ):מ"ט) אשים:‡˘È˙.מלשון 
.Ì‰È˙˘Óמשתה עשה וכן שמחה של  סעודה  א')היא  :(אסתר

.ÌÈ˙¯Î˘‰Â:שכרות שמחה:ÂÊÏÚÈ.מל ' מל 'Â˘ÈÂ.ענין 
השינה:ÂˆÈ˜È.שינה: מן  הערה  ענין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc migqt(iyily meil)
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àð-÷øô äéîøéhlÎ`l

àì:äöwî Bøéò äãkìð-ék ìáa Cìîì ãébäì ãébî úàø÷ì ãébîe õeøé õø-úàø÷ì õøáìúBøaònäå ¨³¦§©¨Æ¨½©¦−¦§©´©¦®§©¦Æ§¤´¤¨¤½¦«¦§§¨¬¦−¦¨¤«§©©§¨´
:eìäáð äîçìnä éLðàå Làá eôøN íénâàä-úàå eNtúðâììàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äë ék ¦§½̈§¤¨£©¦−¨§´¨¥®§©§¥¬©¦§¨−̈¦§¨«¦Á¸Ÿ¨©¹§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½

:dì øéöwä-úò äàáe èòî ãBò dëéøãä úò ïøâk ìáa-úaãìéðîîä (åðîîä) éðìëà (åðìëà) ©¨¤¾§−Ÿ¤¥´¦§¦¨®´§©½¨¬¨¥«©¨¦−¨«£¨©´¦£¨©À¦
(åðçéãä) éðãòî BNøë àlî ïépzk éðòìa (åðòìá) ÷éø éìk éðâévä (åðâéöä) ìáa Cìî øvàøãëeáð§©§¤©»¤´¤¨¤¼¦¦©Æ¦Æ§¦´¦½§¨©Æ¦Æ©©¦½¦¨¬§¥−¥«£¨¨®

:éðçéãääì:íìLeøé øîàz íécNë éáLé-ìà éîãå ïBiö úáLé øîàz ìáa-ìò éøàLe éñîçåìïëì ¡¦¨«¦£¨¦³§¥¦Æ©¨¤½Ÿ©−Ÿ¤´¤¦®§¨¦Æ¤Ÿ§¥´©§¦½Ÿ©−§¨¨¦«¨¥À
:døB÷î-úà ézLáäå dné-úà ézáøçäå Cúî÷ð-úà ézîwðå Cáéø-úà áø-éððä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§½̈¦§¦¨Æ¤¦¥½§¦©§¦−¤¦§¨¥®§©£©§¦Æ¤©½̈§Ÿ©§¦−¤§¨«

æì:áLBé ïéàî ä÷øLe änL íépz-ïBòî | íélâì | ìáá äúéäåçìéøBâk eøòð eâàLé íéøôkk åcçé §¨§¨Á¨¤̧§©¦¯§©¦²©¨¬§¥−̈¥¥¬¥«©§−̈©§¦¦´¦§¨®¨£−§¥¬
:úBéøàèì:ýåýé íàð eöé÷é àìå íìBò-úðL eðLéå eæìòé ïòîì íézøkLäå íäézLî-úà úéLà ínça £¨«§ªº̈¨¦´¤¦§¥¤À§¦§©§¦Æ§©´©©£½Ÿ§¨§¬§©−̈§´Ÿ¨¦®§ª−§¨«

i"yx
(‚Ï).äëéøãä úò ïøåâë כגורן מלאה עתה היא הרי

חטין: מלאה שהיא תבואתה שדשו èòî.בעת ãåò
שהיא  הקציר תחלת בעת לגורן ותדמה ותתרוקן

éøàù.(Ï‰)ריקנית: éñîç אשר ומזונתי חמסי צעקת
שארי: נוער:åøòð.(ÁÏ)אכלו חמור íîåçá(ËÏ)ל'

.íäéúùî úà úéùà החום בעת משתיהן שיהו אכוין

שישתכרו: åðùéå.כדי åæåìòé ïòîì:וירדמו.íìåò úðù
ושכרות  משתה מתוך שם עלתה וכן עולמית שנת

שנ' כמו העיר ונלכדה ונהרגו ה)נחרבו (בדניאל

וגו' חמרא בטעם אמר וגו'(שם)בלשאצר חמרא אשתי
וג'(שם) מלכא בלשאצר קטיל בליליא (שם)ביה

מלכותא: קביל מדאה ודריוש

cec zcevn
(‡Ï).ıÂ¯È ı¯ ˙‡¯˜Ï ı¯ להגיד רץ  איש  שלחו המלחמה  מן

ובדרך  אחר  רץ שלחו  ישוב לא ועד המלחמה דבר בבל למלך 
זה רץ  א "כ ורץ חוזר כשהוא הראשון בהרץ פגע מהלכו

זה: רץ ÂÎÂ'.לקראת „È‚ÓÂהוא הרץ כי במ "ש הדבר כפל 
בואוÓ˜ˆ‰.המגיד: נאמר  וכן  המדינה בקצה אשר לומר רצה

נ): (לעיל מקץ נלכד Â¯·ÚÓ‰Â˙.(Ï·)לה המים מעבר מקום
המים: דרך  לברוח  למי תת  לבלי האויב  ‰‡‚ÌÈÓ.ביד  ˙‡Â

להסתר מי יוכל  לבל  באש  שרפו  המים פני על  הגדל  הגומא 
הגומא : ÂÎÂ'.(Ï‚)בין Ô¯Â‚Îעתה היא  כי עם לומר, רצה

כי אותם  ודשים העמרים שם ידרכו בעת  כגורן טובה מלאה 
ריקנית תהיה זמן  במעט  הנה  התבואה  מן  הגורן ימלא אז 
כי הקציר  בעת כגורן תהיה לומר רצה  הקציר, עת לה  ותבוא 
התבואה בה נאסף לא ועדיין התבואות  כל  הוציאו כבר אז 

שסבלו‡ÈÏÎ.(Ï„)החדשה: הצער על קובלים ישראל בני
אותי: והמם  אכלני נ"נ  הנה  כלי‰ˆÈ‚È.ואומרים אותי העמיד 

הבולע כתנין אותי  לבלוע ומיהר ושלל  לקח  הכל את כי ריק
ארצי טוב  שלל  ר"ל מעדני מן שלו הכרס ומילא  לעיסה  מבלי

לארצו: לא‰„ÈÁÈ.והביאם  הכלי את  כשמדיחים  כמו ר"ל 
מאומה השאיר  לא  כן  בדפנותיה  מודבק מאומה בו נשאר

ÂÎÂ'.(Ï‰)בידי: È¯‡˘Â ÈÒÓÁצעקתי תאמר ציון יושבת  ר"ל
שבלה עד  בי  שעבד  הפרך עבודת  ועל  לי הנעשה  החמס על
ובליית החמס לי בא מידו כי בבל  על  המה הלא בשרי את 

ÂÎÂ'.הבשר: ÈÓ„Â:דמי שפכו הם  כי  כשדים יושבי על היא  הלא  בי  הנשפך  הדם על צעקתי תאמר הואיל ÔÎÏ.(ÂÏ)ירושלים 
וכו ': לכן בך  עשו הים :È˙·¯Á‰Â.וכן כמי היתה אשר השפעתה  אשבית  ר"ל ימה את  ÂÎÂ'.אוביש È˙˘·Â‰Â:במ "ש הדבר כפל 

(ÊÏ).ÌÈÏ‚Ï:הבתים כותלי מנפילת גלים הרבה  בהם להמצא החורבות ˙ÌÈ.דרך  ÔÂÚÓ:בחרבות השוכנים לתנים מדור יהיו
.‰˜¯˘Â ‰Ó˘חשוב דבר בראותם בקול  לשרוק אדם בני דרך כן (כי עליה  וישרקו  חורבנה  על  יתמהו כולם לתמהון תהיה

ÂÈ˘·.שנאבד ): ÔÈ‡Ó:עליה וישרקו לתמהון  תהיה  לכן שם  מי ישב  לא  כי כאשרÂ„ÁÈ.(ÁÏ)על מר בקול ישאגו בבל  בני כל 
מאכלם: יחסר בעת כפירים ÂÎÂ'.ישאגו Â¯Ú:במ "ש הדבר  משתיהם·ÌÓÂÁ.(ËÏ)כפל  שיעשו אסבב  הנה אמר בלשאצר על 

יין : לשתות ירבו המשתה בעת  ישמחו כי על  כי וישתכרו הרבה ישתו החום שבסיבת כדי החום  השכרותÂ˘ÈÂ.בזמן בעבור 
היין: מן נרדם  כאילו מליצה  בדרך  ואמר  בלשאצר נהרג השינה  בעת כי עוד  יקיצו ולא  עולם  עד  ישנו 

oeiv zcevn
(‡Ï).ı¯: ההליכה מהירות מקוםÂ¯·ÚÓ‰Â˙.(Ï·)ענין

המים : לכידה :Â˘Ù˙.מעבר  הגדל ‰‡‚ÌÈÓ.ענין  הגומא  הוא
ראשו כאגמון  הלכוף  וכן המים  נ"ח)ע"פ Ô¯Â‚Î.(Ï‚):(שם

אותה: דשים  ושם התבואה עמרי שם ישימו  המקום הוא
.‰ÎÈ¯„‰:ודישה רמיסה  כתיתה‰ÈÓÓ.(Ï„)ענין ענין

עגלתו גלגל  והמם  כמו כ"ח)ושבירה  העמדה‰ˆÈ‚È.:(שם ענין
לבד  אותו תציג ז')כמו נחש :ÔÈ˙Î.:(שופטים כמוÂ˘¯Î.מין

הכרס ובדרז"ל  המאכל  שם יתאסף המקום והוא בסמ"ך  כרסו
מ"ב)הפנימית מלך È„ÚÓ.:(חולין מעדני כמו תפנוקים  דברים

מ"ט) כלי:‰„ÈÁÈ.:(בראשית ושטיפת  הדחה מלשון
(‰Ï).ÈÒÓÁ:גזל אכלוÈ¯‡˘Â.ענין ואשר  כמו בשר ענין 

עמי ג')שאר מריבה :¯·.(ÂÏ):(מיכה מלשוןÈ˙·¯Á‰Â.מל '
ויובש : יובש :È˙˘·Â‰Â.חורב מים:Â˜Ó¯‰.מל ' מעין ענין

(ÊÏ).ÌÈÏ‚Ï:ודגור תל  תמהון:˘Ó‰.מדור:ÔÂÚÓ.ענין
.‰˜¯˘Â: השפתים בקבוץ  הנשמע  הקול  ÌÈ¯ÈÙÎÎ.(ÁÏ)היא

בחור : נוערÂ¯Ú.ארי חמור  ובדרז"ל שאגה ג')ענין :(ברכות
.È¯Â‚Î יהודה אריה גור וכן הקטנים  האריות  יקראו (בראשית כן 

חמימות:·ÌÓÂÁ.(ËÏ):מ"ט) אשים:‡˘È˙.מלשון 
.Ì‰È˙˘Óמשתה עשה וכן שמחה של  סעודה  א')היא  :(אסתר

.ÌÈ˙¯Î˘‰Â:שכרות שמחה:ÂÊÏÚÈ.מל ' מל 'Â˘ÈÂ.ענין 
השינה:ÂˆÈ˜È.שינה: מן  הערה  ענין



`aÎקצ wxt `xfr - miaezk

à-÷øô àøæò`iÎi

éìL áäæ éøBôk(ñ) :óìà íéøçà íéìk äøNòå úBàî òaøà íéðLî óñë éøBôk (ñ) íéL §¥³¨¨Æ§Ÿ¦½§³¥¤Æ¤Æ¦§¦½©§©¬¥−©£¨¨®¥¦¬£¥¦−¨«¤
àéìáaî äìBbä úBìòä íò øvaLL äìòä ìkä úBàî òaøàå íéôìà úLîç óñkìå áäfì íéìk-ìk̈¥¦Æ©¨¨´§©¤½¤£¥¬¤£¨¦−§©§©´¥®©ºŸ¤¡¨´¥§©©À¦µ¥¨´©½̈¦¨¤−

(ô) :íìLeøéì¦¨¨¦«
á-÷øô àøæòdkÎ`

àeáeLiå ìááì ìáa-Cìî øvðãëeáð (øåöðãëåáð) äìâä øLà äìBbä éáMî íéìòä äðéãnä éða | älàå§¥´¤§¥´©§¦À̈¨«Ÿ¦Æ¦§¦´©½̈£¤¬¤§¨²§©§¤©¬¤«¤¨¤−§¨¤®©¨²
:Bøéòì Léà äãeäéå íìLeøéìáìa éëcøî äéìòø äéøN äéîçð òeLé ìáaøæ-íò eàa-øLàøtñî ïL ¦¨©¬¦¦«−̈¦¬§¦«£¤¨´¦§ª¨¤À¥¿©§Â¤§¨§¨¨̧§«¥¨¹̈¨§¢©¬¦§¨²¦§¨¬

(ñ) :ìàøNé íò éLðà øtñî äðòa íeçø éåâaâ(ñ) :íéðLe íéòáL äàî íétìà Lòøô éðaãéða ¦§©−§´©£¨®¦§©¾©§¥−©¬¦§¨¥«§¥´©§½Ÿ©§©¾¦¥−̈¦§¦¬§¨«¦§¥´
ìL äéèôL(ñ) :íéðLe íéòáL úBàî Lä(ñ) :íéòáLå äMîç úBàî òáL çøà éðaåúçô-éða §©§½̈§¬Ÿ¥−¦§¦¬§¨«¦§¥´¨©½§©¬¥−£¦¨¬§¦§¦«§¥«©©¬

(ñ) :øNò íéðLe úBàî äðîL íétìà áàBé òeLé éðáì áàBîæíéMîç íéúàî óìà íìéò éða ¨²¦§¥¬¥−©¨®©§©¾¦§Ÿ¤¬¥−§¥¬¨¨«§¥´¥½̈¤¾¤¨©−¦£¦¦¬
(ñ) :äòaøàåç(ñ) :äMîçå íéòaøàå úBàî òLz àezæ éðaè(ñ) :íéMLå úBàî òáL ékæ éða §©§¨¨«§¥´©½§©¬¥−§©§¨¦¬©£¦¨«§¥´©½̈§©¬¥−§¦¦«

é(ñ) :íéðLe íéòaøà úBàî LL éðá éðaàéìLe íéøNò úBàî LL éáá éða(ñ) :äLáéãbæò éða §¥´¨¦½¥¬¥−©§¨¦¬§¨«¦§¥´¥½̈¥¬¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´©§½̈
(ñ) :íéðLe íéøNò íéúàî óìàâé(ñ) :äMLå íéML úBàî LL í÷éðãà éðaãéíétìà éåâá éða ¤¾¤¨©−¦¤§¦¬§¨«¦§¥Æ£´Ÿ¦½̈¥¬¥−¦¦¬§¦¨«§¥´¦§½̈©§©−¦

(ñ) :äMLå íéMîçåè(ñ) :äòaøàå íéMîç úBàî òaøà ïéãò éðaæèíéòLz äi÷æçéì øèà-éða £¦¦¬§¦¨«§¥´¨¦½©§©¬¥−£¦¦¬§©§¨¨«§¥«¨¥¬¦«¦§¦−̈¦§¦¬
(ñ) :äðîLeæéìL éöá éðaìLe íéøNò úBàî L(ñ) :äLçé(ñ) :øNò íéðLe äàî äøBé éðaèééða §Ÿ¨«§¥´¥½̈§¬Ÿ¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´½̈¥−̈§¥¬¨¨«§¥´

ìLe íéøNò íéúàî íLç(ñ) :äLë(ñ) :äMîçå íéòLz øaâ éðaàëíéøNò äàî íçì-úéá éða ¨ª½¨©−¦¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬¦−̈¦§¦¬©£¦¨«§¥´¥«½̈¤¥−̈¤§¦¬
ìLe(ñ) :äLáë(ñ) :äMLå íéMîç äôèð éLðàâë(ñ) :äðîLe íéøNò äàî úBúðò éLðàãëéða §Ÿ¨«©§¥¬§Ÿ−̈£¦¦¬§¦¨«©§¥´£¨½¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬

(ñ) :íéðLe íéòaøà úåîæòäëìLe íéòaøàå úBàî òáL úBøàáe äøéôk íéøò úéø÷ éða(ñ) :äL ©§−̈¤©§¨¦¬§¨«¦§¥̧¦§©³¨¦Æ§¦¨´§¥½§©¬¥−§©§¨¦¬§Ÿ¨«
i"yx

(È).éøåôë דכפר כמו קנוח מל' כפורי ונקראו מזרקים
הי' במזרק דם שהמקבל שם על דחבריה בגלימא ידיה

המזרק: בשפת ידו על שנתזו הדם נצוצות íéðùî.מקנח
אחר: מין של אחרים כלים íéìë.(È‡)שניים ìë עתה

אחד  במניין כולן מנויין ושאינן המנויין חשבון כולל
מונה: הוא החשובין :(יפעל )לשוןúåìòä.אבל

(‡).äðéãîä éðá äìàå ממדינת אשר ישראל בני אלה
בגולה  אשר השבי מן עתה העולים ישראל ארץ

לירושלים:åáåùéå.לירושלים: חזרו ובני äãåäéå.ועתה

לעירו: וא' א' כל חזרו åàá.(·)יהודה øùà בני
לבבל  ישראל מארץ גלו כאשר בתחילה הללו המדינה

וגו': זרובבל בגדול øôñî.עם קמוצה פ"א הראשון
הוא: ודבוק פתוחה פ"א השני מספר הוא אדם ושם

.ìàøùé íò éùðà היו וחשובים גדולים אדם בני הללו
אחריהם  מנאום כן ועל אחריהם משוכים היו והאחרים

åâå'.(‚)לבד: ùåòøô éðá שם שמזכיר בפרשה בהם יש
על  שמזכירם מהם ויש המשפחה בני שם על  אביהם

פלוני: מקום בני לומר מקומם שם

cec zcevn
(‡È).ÛÒÎÏÂ ·‰ÊÏ:כסף של  בין זהב של  ‡ÌÈÙÏבין ˙˘ÓÁ
.'ÂÎÂהגדולים עם הקטנים הכלים כל היו הזה כמספר

והחשובים: הגדולים כ "א מנה  לא  ‰ÂÏÚ˙.ולמעלה  ÌÚהעלם
הגולה: בני  העלאת  עם  יחד 

(‡).‰È„Ó‰ È·שהיו ממה  עתה העולים  א"י מדינת בני
וכו': הגולה ממנה :Â·Â˘ÈÂ.בשבי  הגלה אשר לעירו  כ"א שבו ·‡Â.(·)עתה וכו':‡˘¯ זרובבל  עם למקומם באו ÚÂ˘È.עתה 

כ"ג: יהושע  ·Ô˘Ï.הוא ÈÎ„¯Ó: ארז "ל כן לשון בשבעים שידע על  בלשן ונקרא המלכה  לאסתר דוד  והוא  אחד  שם ÙÒÓ¯.הוא 
איש : שם  הוא ‡È˘.הראשון  ¯ÙÒÓ:'שבמקר ואנשי ' איש כל וכן החשובי ' של מספר ÂÎÂ'.(‚)זהו ˘ÂÚ¯Ù È·מהם יש 

עירם: ע"ש מזכיר מהם ויש המשפחה אב ע"ש ÂÓ‡·.(Â)מזכיר ˙ÁÙ:במואב ÂÈ‡·.המושל ÚÂ˘È È·Ïישוע בני מן ר"ל 
וכו ': אלפים  היו  מספרם מואב פחת בני שהיו יואב בני  È˜ÊÁÈÏ‰.(ÊË)ומן ¯Ë‡ È·מזרע שהיה  לומר אטר על  סימן נתן

יחזקיה: של  הבנים עם  ר"ל  או ÌÈ¯Ú.(Î‰)יחזקיה ˙È¯˜:ביהושע הנזכר יערים קרית Â‡Ó˙.הוא  Ú·˘שלשה כל בני ר"ל 
וכו': מאות שבע  היו  המקומות 

oeiv zcevn
(È).È¯ÂÙÎמן אצבעו  מקנח היה  הזורק  שהכהן  וע "ש  מזרקות 

ובדרז"ל  קנוח  ענין שהוא  כפור קרוי לזה המזרק בשפת הדם
נו): (גיטין ידיה לכפורי כפוליםÌÈ˘Ó.ובעי ור"ל  שניים מל '

עבריהן: בשתי בהן להשתמש  הראוי

b dpyn oey`x wxt mirbp zkqn

·âìMaL Ceútä–âìMa âeænä ïéék;ãéqaL Ceútä–áìça âeænä íãk;éøácìàòîLé éaø.àáé÷ò éaø ©¨¤©¤¤§©¦©¨©¤¤©¨¤©¦§¨©¨¤¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
øîBà:äæaLå äæaL ícîãà–íéna âeænä ïéék,äpnî ääc ãéñ ìLå äfò âìL ìL àlà. ¥£©§©¤¨¤§¤¨¤§©¦©¨©©¦¤¨¤¤¤©¨§¤¦¥¨¦¤¨
‚äæ íò äæ ïéôøèöî elàä úBàøî äòaøà–øBèôì,èéìçäìe,øébñäìe.òeáL óBña ãîBòä úà øébñäì ©§¨¨©§¨¥¦§¨§¦¤¦¤¦§§©£¦§©§¦§©§¦¤¨¥§¨©

ïBLàø.éðL òeáL óBña ãîBòä úà øBèôì.äéçî Bì ãìBpL úà èéìçäì,ïáì øòN Bà,älçza,òeáL óBña ¦¦§¤¨¥§¨©¥¦§©£¦¤¤©¦§¨¥¨¨¨©§¦¨§¨©

a.blyay jeztd,äàøð âìùë äæòä úøäááù íãåàå ïáåìá áøåòîä.blya befnd oiik:èòåî åáù úåîéîãàå äáåøî åúéðåðáìùciqay jeztde
.lkidd,äàøð ,ìëéää ãéñë àåäù òâðáù áøåòîäå.alga befnd mckïéãä àåä ,äúãìåúå úøäáá àìà êåúô éðú àìã â"òàå .äáåøî åáù úåîéîãàù

úà ïúéì ïéðî .êåúô äàîèîù ãîìî ,úîãîãà äðáì úøäá .ä÷ìç äàîèîù ãîìî ,äðáì úàù ,íéðäë úøåúá àéðúã ,äúãìåúå úàùá éîð êåúô ùéã
:úòøö òâð øîåì ãåîìú ,äæá äæ ìù øåîàä.dfaye dfay:ãéñáùå âìùáù.ddic:àáé÷ò éáøë äëìäå .äúåîë úéðåðáìá äçö äðéàù ,ïáåìä ïî äøñç

b.oitxhvn elld ze`xn drax`n,äìù áà íò àìà úôøèöî äãìåúä ïéàã ,ïéôøèöî úåàøî òáøàä ìë ïéàù ,úåàøî äòáøà ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ
àëéà éàã ,ãçàë úøäáå úàù äùåòù òîùî ,åéäå áéúë àìå åøùá øåòá äéäå áéúëãî .ïéôøèöî úåáà éðù ìáà .ïéôøèöî ïðéà åæ íò åæ úåãìåú éúùå
,åìù äðéàù äãìåú íò áà ïéá åæ íò åæ úåãìåúä éúù ïéá ,ïéôøèöî úåàøî äòáøàä ìëã ,áúë í"áîøå .ñéøâëì ïéôøèöî äæî ñéøâ éöçå äæî ñéøâ éöç

:åúòééñî àúôñåúäå .ïéôøèöî äìòîìå äöéá íåø÷î ìëibqdle hilgdle xehtl.x:åäì ùøôî åäìåëå .ïéôøèöî éìéî êðä ìëìreaya cnerd xibqdl
.oey`xáéúëã(â"é àø÷éå):úéðù íéîé úòáù ïäëä åøéâñäå åéðéòá ãîò òâðä äðäå éòéáùä íåéá ïäëä åäàøå.ipy reay seqa cnerd z` xehtle

áéúëã àäå .éðù òåáù óåñá åøèåô ,úåàøî òáøàî äèîì ãøé àìù ô"òà ,åäàøîá ãîòå äùô àìå åøåòéùá ãîåòäù(íù)éòéáùä íåéá åúåà ïäëä äàøå
àì âìùì ãéñî åà ãéñì âìùî äðúùð åìéôàã àø÷ ïðéòîùà àìà ,ääë ïë íà àìà åøäèî ïéàã àøîéîì åàì ,ïäëä åøäéèå 'åâå òâðä ääë äðäå úéðù

:åøäèîå ,éîã ãîåòë àìà ,äìéçúë åøéâñîå øæåçå àåä øçà òâð ïðéøîà.dlgza oal xry e` dign ea clepy z` hilgdlïäëä ìà åúìéçúá àáåäùë
êôäù ãò åøéâñäì ÷éôñä àìå øåçù äéä íà ,ïáì øòù éîð ïëå .ãéî åèéìçî ,úøäáä íå÷î êåúá úòáåøî äùãòë øùá úéçîå ñéøâë úøäá åá ùéå

:øéâñä àìù ãò êìåäå äùåô åìéôà ,äìéçúá àîèî àì ïåéùô ìáà .ãéî åèéìçî ,ïáìì.oey`x reay seqa,ïåùàø òåáù óåñá ïë åîë èéìçäìå øîåìë

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מעורבת  אדמימות מקצת למעלה, שנזכרו  המראות מארבעה הלובן, במראה היה
אדמדמת", לבנה "בהרת יט): יג, (ויקרא בשחין  שנאמר הוא, צרעת נגע זה אף בו ,

בפיתוך מיטמאה שהיא מלמד  מכאן : rixfz),ודרשו mipdk zxez) שהמראה כלומר 
הוא  אלא שבשחין, בבהרת רק ולא "פתוך "; נקרא אודם ומעט מלבנונית המעורב

בהם מטמא שהפתוך העור, נגעי  לכל rixfz).הדין mipdk zxez) מביאה משנתנו 
בענין  עקיבא ורבי  ישמעאל רבי  jeztd.מחלוקת d`xn

âìMaL Ceútä מראה בה ומעורב כשלג, עזה שהיא הבהרת, – ÇÈÆÇÆÆ
מראהו âìMaאדום, âeænä ïéék,בשלג המעורב יין  כמראה – ÀÇÄÇÈÇÆÆ

מועטת; שבו  והאדמימות מרובה ãéqaLשלבנוניתו  Ceútä– ÇÈÆÇÄ
אדום, מראה בה ומעורב ההיכל , כסיד שהיא הבהרת ed`xnתולדת

áìça âeænä íãk;מרובה שבו  שהאדמימות –éaø éøác ÀÈÇÈÆÈÈÄÀÅÇÄ
äæaLå äæaL ícîãà :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLéהפתוך – ÄÀÈÅÇÄÂÄÈÅÂÇÀÇÆÈÆÀÆÈÆ

המקרא, בלשון  "אדמדם" שהוא ושבסיד , íénaשבשלג âeænä ïéékÀÇÄÇÈÇÇÄ
יפה, בו ניכרת שהאדמימות במים, המזוג כיין  מראהו  –ìL àlàÆÈÆ

äfò âìL,ובהיר צח הוא הלובן שבשלג בפתוך –ääc ãéñ ìLå ÆÆÇÈÀÆÄÅÈ
äpnî.באודם המעורבת שלג של הבהרת מן כהה –iaxk dklde ÄÆÈ
.`aiwr הדין הוא אבל ושבתולדתה, שבבהרת פתוך נקטה משנתנו

ובתולדתה בשאת גם פתוך ד).שיש א , צרעת  טומאת הל' רמב"ם (עיין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

elàä úBàøî äòaøà,א במשנה שנימנו הנגעים, של –ïéôøèöî ÇÀÈÈÇÀÈÅÄÀÈÀÄ
äæ íò äæ המראות ארבעה שכל הרמב"ם, כשיטת היא זו  גירסה – ÆÄÆ

לשיטת  אבל א. משנה בשולי  הזכרנו שכבר כמו זה, עם זה מצטרפים
יש בלבד, שלה אב עם אלא מצטרפת התולדה שאין  והראב"ד הר "ש 

במשנתנו : df,גורסים mr df oitxhvn el`d ze`xn drax`nכלומר
יש שאם זה, עם זה מצטרפים האבות שני וכן שלו, והתולדה שהאב

לכגריס, מצטרפים מזה גריס וכחצי  מזה גריס øBèôìÄÀ,כחצי
øébñäìe ,èéìçäìe שהמשנה כמו מצטרפים, הדברים אותם לכל – ÀÇÂÄÀÇÀÄ

והולכת: ïBLàøמפרשת òeáL óBña ãîBòä úà øébñäì– ÀÇÀÄÆÈÅÀÈÇÄ
נאמר ד -ה ):שכן  יג, ועמוק (ויקרא בשרו  בעור  היא לבנה בהרת "ואם

לבן, הפך  לא ושערה העור מן  מראה zrayאין rbpd z` odkd xibqde
.mini פשה לא בעיניו עמד הנגע והנה השביעי ביום הכהן  וראהו

בעור , zipyהנגע mini zray odkd exibqde,ללמד המשנה ובאה ,"

מצטרפים  מראות ששני  בלבד  זו  לא "להסגיר", ברישא ששנינו שמה

גריס  וכחצי אחד  ממראה גריס כחצי  היה שאם ראשון, הסגר  לענין 
הכהן  ומסגירו נגע, לשיעור בתחילה מצטרפים הם הרי  אחר , ממראה

ימים dnvr),שבעת `yixdn rnyny itk) לענין מצטרפים אף אלא
הראשון  השבוע בסוף בעיניו  שעמד הנגע את להסגיר  היינו  שני, הסגר 

ולאחר אחד , במראה כגריס נגע בתחילה היה אם כגון פשה, ולא
אין  אחר , למראה נשתנה מראהו  אבל הנגע, פשה לא הראשון  השבוע

השני המראה אלא בתחילה, אותו ויסגיר אחר  נגע שהוא אומרים
בלבד ; ימים שבעה לעוד אותו ויסגיר  הראשון , המראה עם מצטרף
נהפך הראשון השבוע ולאחר  אחד , במראה בתחילה הנגע היה אם או

ממראה  כולו  הנגע עכשיו ואין הואיל  אומרים, אין אחר , למראה חציו 
שהיה, כמו  והריהו  מצטרפים, המראות אלא מהסגר , פטור הריהו  אחד ,

שני הסגר  וצריך בעיניו, שעמד ישראל");ונמצא øBèôìÄÀ("תפארת 
éðL òeáL óBña ãîBòä úà שנאמר ו):– שם, הכהן (שם  "וראה ÆÈÅÀÈÇÅÄ

וטהרו  בעור הנגע פשה ולא הנגע כהה והנה שנית, השביעי ביום אותו 
שהיה  כגון הנגע, מראה נשתנה שאם ללמד , המשנה ובאה הכהן ".

פשה  לא שני  שבוע ובסוף לבן , צמר  במראה ראשון שבוע בסוף הנגע
הוא, אחר  שנגע אומרים, אין שלג, למראה נשתנה מראהו  אבל הנגע,

שבועות, שני בעיניו שעמד  הוא, אחד  כנגע אלא בתחילה, הסגר  וצריך
שאפיל הכוונה אין הנגע", כהה "והנה שכתוב ומה הכהן; ו ומטהרו 

בא  אלא הנגע, כיהה כן אם אלא הכהן  יטהרנו  לא הנגע פשה לא
כן  אם אלא מטהרו, הכהן  אין  הנגע, כהה שאפילו ללמדנו, הכתוב

שלא  פי על  אף הנגע, פשה לא אם אבל  פשה; ולא בעיניו  הנגע עמד 
ממראות  אחר  למראה אחד  ממראה שנשתנה אלא עוד ולא כהה, נעשה

הכהן , מטהרו מקום מכל  עז, למראה כהה ממראה ואפילו הנגעים,
פי על  אף הנגע, פשה אם ברם, מתחילתו. השני במראה היה כאילו 

הכהן  מטמאו כהה, ועיין שנעשה ישראל"; "תפארת ברטנורא; (הרא "ש;

טוב"); יום  øòN"תוספות Bà ,äéçî Bì ãìBpL úà èéìçäìÀÇÂÄÆÆÇÄÀÈÅÈ
ïáì במראה גריס וכחצי אחד  במראה גריס כחצי  הוא הנגע שאם – ÈÈ

והכהן  אחד, כנגע דינו הרי לבן, שער או חי  בשר מחיית בו  ויש אחר 
לטומאה, בתחילה,älçzaמחליטו  היו לבן  שער  או  שהמחיה בין – ÇÀÄÈ

הכהן , אל  ïBLàøכשהובא òeáL óBña מחיה בו  שנולדו  בין  – ÀÈÇÄ
הראשון , שבוע בסוף ההסגר  לאחר לבן  éðLושער òeáL óBña– ÀÈÇÅÄ

השני, השבוע בסוף השני , ההסגר  לאחר  שנולדו  øeètäבין  øçàìÀÇÇÇÀ
השני השבוע שבסוף וטיהרו, הכהן  שפטרו לאחר  בו  נולדו  ואפילו  –

izdw - zex`ean zeipyn
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à-÷øô àøæò`iÎi

éìL áäæ éøBôk(ñ) :óìà íéøçà íéìk äøNòå úBàî òaøà íéðLî óñë éøBôk (ñ) íéL §¥³¨¨Æ§Ÿ¦½§³¥¤Æ¤Æ¦§¦½©§©¬¥−©£¨¨®¥¦¬£¥¦−¨«¤
àéìáaî äìBbä úBìòä íò øvaLL äìòä ìkä úBàî òaøàå íéôìà úLîç óñkìå áäfì íéìk-ìk̈¥¦Æ©¨¨´§©¤½¤£¥¬¤£¨¦−§©§©´¥®©ºŸ¤¡¨´¥§©©À¦µ¥¨´©½̈¦¨¤−

(ô) :íìLeøéì¦¨¨¦«
á-÷øô àøæòdkÎ`

àeáeLiå ìááì ìáa-Cìî øvðãëeáð (øåöðãëåáð) äìâä øLà äìBbä éáMî íéìòä äðéãnä éða | älàå§¥´¤§¥´©§¦À̈¨«Ÿ¦Æ¦§¦´©½̈£¤¬¤§¨²§©§¤©¬¤«¤¨¤−§¨¤®©¨²
:Bøéòì Léà äãeäéå íìLeøéìáìa éëcøî äéìòø äéøN äéîçð òeLé ìáaøæ-íò eàa-øLàøtñî ïL ¦¨©¬¦¦«−̈¦¬§¦«£¤¨´¦§ª¨¤À¥¿©§Â¤§¨§¨¨̧§«¥¨¹̈¨§¢©¬¦§¨²¦§¨¬

(ñ) :ìàøNé íò éLðà øtñî äðòa íeçø éåâaâ(ñ) :íéðLe íéòáL äàî íétìà Lòøô éðaãéða ¦§©−§´©£¨®¦§©¾©§¥−©¬¦§¨¥«§¥´©§½Ÿ©§©¾¦¥−̈¦§¦¬§¨«¦§¥´
ìL äéèôL(ñ) :íéðLe íéòáL úBàî Lä(ñ) :íéòáLå äMîç úBàî òáL çøà éðaåúçô-éða §©§½̈§¬Ÿ¥−¦§¦¬§¨«¦§¥´¨©½§©¬¥−£¦¨¬§¦§¦«§¥«©©¬

(ñ) :øNò íéðLe úBàî äðîL íétìà áàBé òeLé éðáì áàBîæíéMîç íéúàî óìà íìéò éða ¨²¦§¥¬¥−©¨®©§©¾¦§Ÿ¤¬¥−§¥¬¨¨«§¥´¥½̈¤¾¤¨©−¦£¦¦¬
(ñ) :äòaøàåç(ñ) :äMîçå íéòaøàå úBàî òLz àezæ éðaè(ñ) :íéMLå úBàî òáL ékæ éða §©§¨¨«§¥´©½§©¬¥−§©§¨¦¬©£¦¨«§¥´©½̈§©¬¥−§¦¦«

é(ñ) :íéðLe íéòaøà úBàî LL éðá éðaàéìLe íéøNò úBàî LL éáá éða(ñ) :äLáéãbæò éða §¥´¨¦½¥¬¥−©§¨¦¬§¨«¦§¥´¥½̈¥¬¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´©§½̈
(ñ) :íéðLe íéøNò íéúàî óìàâé(ñ) :äMLå íéML úBàî LL í÷éðãà éðaãéíétìà éåâá éða ¤¾¤¨©−¦¤§¦¬§¨«¦§¥Æ£´Ÿ¦½̈¥¬¥−¦¦¬§¦¨«§¥´¦§½̈©§©−¦

(ñ) :äMLå íéMîçåè(ñ) :äòaøàå íéMîç úBàî òaøà ïéãò éðaæèíéòLz äi÷æçéì øèà-éða £¦¦¬§¦¨«§¥´¨¦½©§©¬¥−£¦¦¬§©§¨¨«§¥«¨¥¬¦«¦§¦−̈¦§¦¬
(ñ) :äðîLeæéìL éöá éðaìLe íéøNò úBàî L(ñ) :äLçé(ñ) :øNò íéðLe äàî äøBé éðaèééða §Ÿ¨«§¥´¥½̈§¬Ÿ¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´½̈¥−̈§¥¬¨¨«§¥´

ìLe íéøNò íéúàî íLç(ñ) :äLë(ñ) :äMîçå íéòLz øaâ éðaàëíéøNò äàî íçì-úéá éða ¨ª½¨©−¦¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬¦−̈¦§¦¬©£¦¨«§¥´¥«½̈¤¥−̈¤§¦¬
ìLe(ñ) :äLáë(ñ) :äMLå íéMîç äôèð éLðàâë(ñ) :äðîLe íéøNò äàî úBúðò éLðàãëéða §Ÿ¨«©§¥¬§Ÿ−̈£¦¦¬§¦¨«©§¥´£¨½¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬

(ñ) :íéðLe íéòaøà úåîæòäëìLe íéòaøàå úBàî òáL úBøàáe äøéôk íéøò úéø÷ éða(ñ) :äL ©§−̈¤©§¨¦¬§¨«¦§¥̧¦§©³¨¦Æ§¦¨´§¥½§©¬¥−§©§¨¦¬§Ÿ¨«
i"yx

(È).éøåôë דכפר כמו קנוח מל' כפורי ונקראו מזרקים
הי' במזרק דם שהמקבל שם על דחבריה בגלימא ידיה

המזרק: בשפת ידו על שנתזו הדם נצוצות íéðùî.מקנח
אחר: מין של אחרים כלים íéìë.(È‡)שניים ìë עתה

אחד  במניין כולן מנויין ושאינן המנויין חשבון כולל
מונה: הוא החשובין :(יפעל )לשוןúåìòä.אבל

(‡).äðéãîä éðá äìàå ממדינת אשר ישראל בני אלה
בגולה  אשר השבי מן עתה העולים ישראל ארץ

לירושלים:åáåùéå.לירושלים: חזרו ובני äãåäéå.ועתה

לעירו: וא' א' כל חזרו åàá.(·)יהודה øùà בני
לבבל  ישראל מארץ גלו כאשר בתחילה הללו המדינה

וגו': זרובבל בגדול øôñî.עם קמוצה פ"א הראשון
הוא: ודבוק פתוחה פ"א השני מספר הוא אדם ושם

.ìàøùé íò éùðà היו וחשובים גדולים אדם בני הללו
אחריהם  מנאום כן ועל אחריהם משוכים היו והאחרים

åâå'.(‚)לבד: ùåòøô éðá שם שמזכיר בפרשה בהם יש
על  שמזכירם מהם ויש המשפחה בני שם על  אביהם

פלוני: מקום בני לומר מקומם שם

cec zcevn
(‡È).ÛÒÎÏÂ ·‰ÊÏ:כסף של  בין זהב של  ‡ÌÈÙÏבין ˙˘ÓÁ
.'ÂÎÂהגדולים עם הקטנים הכלים כל היו הזה כמספר

והחשובים: הגדולים כ "א מנה  לא  ‰ÂÏÚ˙.ולמעלה  ÌÚהעלם
הגולה: בני  העלאת  עם  יחד 

(‡).‰È„Ó‰ È·שהיו ממה  עתה העולים  א"י מדינת בני
וכו': הגולה ממנה :Â·Â˘ÈÂ.בשבי  הגלה אשר לעירו  כ"א שבו ·‡Â.(·)עתה וכו':‡˘¯ זרובבל  עם למקומם באו ÚÂ˘È.עתה 

כ"ג: יהושע  ·Ô˘Ï.הוא ÈÎ„¯Ó: ארז "ל כן לשון בשבעים שידע על  בלשן ונקרא המלכה  לאסתר דוד  והוא  אחד  שם ÙÒÓ¯.הוא 
איש : שם  הוא ‡È˘.הראשון  ¯ÙÒÓ:'שבמקר ואנשי ' איש כל וכן החשובי ' של מספר ÂÎÂ'.(‚)זהו ˘ÂÚ¯Ù È·מהם יש 

עירם: ע"ש מזכיר מהם ויש המשפחה אב ע"ש ÂÓ‡·.(Â)מזכיר ˙ÁÙ:במואב ÂÈ‡·.המושל ÚÂ˘È È·Ïישוע בני מן ר"ל 
וכו ': אלפים  היו  מספרם מואב פחת בני שהיו יואב בני  È˜ÊÁÈÏ‰.(ÊË)ומן ¯Ë‡ È·מזרע שהיה  לומר אטר על  סימן נתן

יחזקיה: של  הבנים עם  ר"ל  או ÌÈ¯Ú.(Î‰)יחזקיה ˙È¯˜:ביהושע הנזכר יערים קרית Â‡Ó˙.הוא  Ú·˘שלשה כל בני ר"ל 
וכו': מאות שבע  היו  המקומות 

oeiv zcevn
(È).È¯ÂÙÎמן אצבעו  מקנח היה  הזורק  שהכהן  וע "ש  מזרקות 

ובדרז"ל  קנוח  ענין שהוא  כפור קרוי לזה המזרק בשפת הדם
נו): (גיטין ידיה לכפורי כפוליםÌÈ˘Ó.ובעי ור"ל  שניים מל '

עבריהן: בשתי בהן להשתמש  הראוי

b dpyn oey`x wxt mirbp zkqn

·âìMaL Ceútä–âìMa âeænä ïéék;ãéqaL Ceútä–áìça âeænä íãk;éøácìàòîLé éaø.àáé÷ò éaø ©¨¤©¤¤§©¦©¨©¤¤©¨¤©¦§¨©¨¤¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
øîBà:äæaLå äæaL ícîãà–íéna âeænä ïéék,äpnî ääc ãéñ ìLå äfò âìL ìL àlà. ¥£©§©¤¨¤§¤¨¤§©¦©¨©©¦¤¨¤¤¤©¨§¤¦¥¨¦¤¨
‚äæ íò äæ ïéôøèöî elàä úBàøî äòaøà–øBèôì,èéìçäìe,øébñäìe.òeáL óBña ãîBòä úà øébñäì ©§¨¨©§¨¥¦§¨§¦¤¦¤¦§§©£¦§©§¦§©§¦¤¨¥§¨©

ïBLàø.éðL òeáL óBña ãîBòä úà øBèôì.äéçî Bì ãìBpL úà èéìçäì,ïáì øòN Bà,älçza,òeáL óBña ¦¦§¤¨¥§¨©¥¦§©£¦¤¤©¦§¨¥¨¨¨©§¦¨§¨©

a.blyay jeztd,äàøð âìùë äæòä úøäááù íãåàå ïáåìá áøåòîä.blya befnd oiik:èòåî åáù úåîéîãàå äáåøî åúéðåðáìùciqay jeztde
.lkidd,äàøð ,ìëéää ãéñë àåäù òâðáù áøåòîäå.alga befnd mckïéãä àåä ,äúãìåúå úøäáá àìà êåúô éðú àìã â"òàå .äáåøî åáù úåîéîãàù

úà ïúéì ïéðî .êåúô äàîèîù ãîìî ,úîãîãà äðáì úøäá .ä÷ìç äàîèîù ãîìî ,äðáì úàù ,íéðäë úøåúá àéðúã ,äúãìåúå úàùá éîð êåúô ùéã
:úòøö òâð øîåì ãåîìú ,äæá äæ ìù øåîàä.dfaye dfay:ãéñáùå âìùáù.ddic:àáé÷ò éáøë äëìäå .äúåîë úéðåðáìá äçö äðéàù ,ïáåìä ïî äøñç

b.oitxhvn elld ze`xn drax`n,äìù áà íò àìà úôøèöî äãìåúä ïéàã ,ïéôøèöî úåàøî òáøàä ìë ïéàù ,úåàøî äòáøà ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ
àëéà éàã ,ãçàë úøäáå úàù äùåòù òîùî ,åéäå áéúë àìå åøùá øåòá äéäå áéúëãî .ïéôøèöî úåáà éðù ìáà .ïéôøèöî ïðéà åæ íò åæ úåãìåú éúùå
,åìù äðéàù äãìåú íò áà ïéá åæ íò åæ úåãìåúä éúù ïéá ,ïéôøèöî úåàøî äòáøàä ìëã ,áúë í"áîøå .ñéøâëì ïéôøèöî äæî ñéøâ éöçå äæî ñéøâ éöç

:åúòééñî àúôñåúäå .ïéôøèöî äìòîìå äöéá íåø÷î ìëibqdle hilgdle xehtl.x:åäì ùøôî åäìåëå .ïéôøèöî éìéî êðä ìëìreaya cnerd xibqdl
.oey`xáéúëã(â"é àø÷éå):úéðù íéîé úòáù ïäëä åøéâñäå åéðéòá ãîò òâðä äðäå éòéáùä íåéá ïäëä åäàøå.ipy reay seqa cnerd z` xehtle

áéúëã àäå .éðù òåáù óåñá åøèåô ,úåàøî òáøàî äèîì ãøé àìù ô"òà ,åäàøîá ãîòå äùô àìå åøåòéùá ãîåòäù(íù)éòéáùä íåéá åúåà ïäëä äàøå
àì âìùì ãéñî åà ãéñì âìùî äðúùð åìéôàã àø÷ ïðéòîùà àìà ,ääë ïë íà àìà åøäèî ïéàã àøîéîì åàì ,ïäëä åøäéèå 'åâå òâðä ääë äðäå úéðù

:åøäèîå ,éîã ãîåòë àìà ,äìéçúë åøéâñîå øæåçå àåä øçà òâð ïðéøîà.dlgza oal xry e` dign ea clepy z` hilgdlïäëä ìà åúìéçúá àáåäùë
êôäù ãò åøéâñäì ÷éôñä àìå øåçù äéä íà ,ïáì øòù éîð ïëå .ãéî åèéìçî ,úøäáä íå÷î êåúá úòáåøî äùãòë øùá úéçîå ñéøâë úøäá åá ùéå

:øéâñä àìù ãò êìåäå äùåô åìéôà ,äìéçúá àîèî àì ïåéùô ìáà .ãéî åèéìçî ,ïáìì.oey`x reay seqa,ïåùàø òåáù óåñá ïë åîë èéìçäìå øîåìë

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מעורבת  אדמימות מקצת למעלה, שנזכרו  המראות מארבעה הלובן, במראה היה
אדמדמת", לבנה "בהרת יט): יג, (ויקרא בשחין  שנאמר הוא, צרעת נגע זה אף בו ,

בפיתוך מיטמאה שהיא מלמד  מכאן : rixfz),ודרשו mipdk zxez) שהמראה כלומר 
הוא  אלא שבשחין, בבהרת רק ולא "פתוך "; נקרא אודם ומעט מלבנונית המעורב

בהם מטמא שהפתוך העור, נגעי  לכל rixfz).הדין mipdk zxez) מביאה משנתנו 
בענין  עקיבא ורבי  ישמעאל רבי  jeztd.מחלוקת d`xn

âìMaL Ceútä מראה בה ומעורב כשלג, עזה שהיא הבהרת, – ÇÈÆÇÆÆ
מראהו âìMaאדום, âeænä ïéék,בשלג המעורב יין  כמראה – ÀÇÄÇÈÇÆÆ

מועטת; שבו  והאדמימות מרובה ãéqaLשלבנוניתו  Ceútä– ÇÈÆÇÄ
אדום, מראה בה ומעורב ההיכל , כסיד שהיא הבהרת ed`xnתולדת

áìça âeænä íãk;מרובה שבו  שהאדמימות –éaø éøác ÀÈÇÈÆÈÈÄÀÅÇÄ
äæaLå äæaL ícîãà :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLéהפתוך – ÄÀÈÅÇÄÂÄÈÅÂÇÀÇÆÈÆÀÆÈÆ

המקרא, בלשון  "אדמדם" שהוא ושבסיד , íénaשבשלג âeænä ïéékÀÇÄÇÈÇÇÄ
יפה, בו ניכרת שהאדמימות במים, המזוג כיין  מראהו  –ìL àlàÆÈÆ

äfò âìL,ובהיר צח הוא הלובן שבשלג בפתוך –ääc ãéñ ìLå ÆÆÇÈÀÆÄÅÈ
äpnî.באודם המעורבת שלג של הבהרת מן כהה –iaxk dklde ÄÆÈ
.`aiwr הדין הוא אבל ושבתולדתה, שבבהרת פתוך נקטה משנתנו

ובתולדתה בשאת גם פתוך ד).שיש א , צרעת  טומאת הל' רמב"ם (עיין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

elàä úBàøî äòaøà,א במשנה שנימנו הנגעים, של –ïéôøèöî ÇÀÈÈÇÀÈÅÄÀÈÀÄ
äæ íò äæ המראות ארבעה שכל הרמב"ם, כשיטת היא זו  גירסה – ÆÄÆ

לשיטת  אבל א. משנה בשולי  הזכרנו שכבר כמו זה, עם זה מצטרפים
יש בלבד, שלה אב עם אלא מצטרפת התולדה שאין  והראב"ד הר "ש 

במשנתנו : df,גורסים mr df oitxhvn el`d ze`xn drax`nכלומר
יש שאם זה, עם זה מצטרפים האבות שני וכן שלו, והתולדה שהאב

לכגריס, מצטרפים מזה גריס וכחצי  מזה גריס øBèôìÄÀ,כחצי
øébñäìe ,èéìçäìe שהמשנה כמו מצטרפים, הדברים אותם לכל – ÀÇÂÄÀÇÀÄ

והולכת: ïBLàøמפרשת òeáL óBña ãîBòä úà øébñäì– ÀÇÀÄÆÈÅÀÈÇÄ
נאמר ד -ה ):שכן  יג, ועמוק (ויקרא בשרו  בעור  היא לבנה בהרת "ואם

לבן, הפך  לא ושערה העור מן  מראה zrayאין rbpd z` odkd xibqde
.mini פשה לא בעיניו עמד הנגע והנה השביעי ביום הכהן  וראהו

בעור , zipyהנגע mini zray odkd exibqde,ללמד המשנה ובאה ,"

מצטרפים  מראות ששני  בלבד  זו  לא "להסגיר", ברישא ששנינו שמה

גריס  וכחצי אחד  ממראה גריס כחצי  היה שאם ראשון, הסגר  לענין 
הכהן  ומסגירו נגע, לשיעור בתחילה מצטרפים הם הרי  אחר , ממראה

ימים dnvr),שבעת `yixdn rnyny itk) לענין מצטרפים אף אלא
הראשון  השבוע בסוף בעיניו  שעמד הנגע את להסגיר  היינו  שני, הסגר 

ולאחר אחד , במראה כגריס נגע בתחילה היה אם כגון פשה, ולא
אין  אחר , למראה נשתנה מראהו  אבל הנגע, פשה לא הראשון  השבוע

השני המראה אלא בתחילה, אותו ויסגיר אחר  נגע שהוא אומרים
בלבד ; ימים שבעה לעוד אותו ויסגיר  הראשון , המראה עם מצטרף
נהפך הראשון השבוע ולאחר  אחד , במראה בתחילה הנגע היה אם או

ממראה  כולו  הנגע עכשיו ואין הואיל  אומרים, אין אחר , למראה חציו 
שהיה, כמו  והריהו  מצטרפים, המראות אלא מהסגר , פטור הריהו  אחד ,

שני הסגר  וצריך בעיניו, שעמד ישראל");ונמצא øBèôìÄÀ("תפארת 
éðL òeáL óBña ãîBòä úà שנאמר ו):– שם, הכהן (שם  "וראה ÆÈÅÀÈÇÅÄ

וטהרו  בעור הנגע פשה ולא הנגע כהה והנה שנית, השביעי ביום אותו 
שהיה  כגון הנגע, מראה נשתנה שאם ללמד , המשנה ובאה הכהן ".

פשה  לא שני  שבוע ובסוף לבן , צמר  במראה ראשון שבוע בסוף הנגע
הוא, אחר  שנגע אומרים, אין שלג, למראה נשתנה מראהו  אבל הנגע,

שבועות, שני בעיניו שעמד  הוא, אחד  כנגע אלא בתחילה, הסגר  וצריך
שאפיל הכוונה אין הנגע", כהה "והנה שכתוב ומה הכהן; ו ומטהרו 

בא  אלא הנגע, כיהה כן אם אלא הכהן  יטהרנו  לא הנגע פשה לא
כן  אם אלא מטהרו, הכהן  אין  הנגע, כהה שאפילו ללמדנו, הכתוב

שלא  פי על  אף הנגע, פשה לא אם אבל  פשה; ולא בעיניו  הנגע עמד 
ממראות  אחר  למראה אחד  ממראה שנשתנה אלא עוד ולא כהה, נעשה

הכהן , מטהרו מקום מכל  עז, למראה כהה ממראה ואפילו הנגעים,
פי על  אף הנגע, פשה אם ברם, מתחילתו. השני במראה היה כאילו 

הכהן  מטמאו כהה, ועיין שנעשה ישראל"; "תפארת ברטנורא; (הרא "ש;

טוב"); יום  øòN"תוספות Bà ,äéçî Bì ãìBpL úà èéìçäìÀÇÂÄÆÆÇÄÀÈÅÈ
ïáì במראה גריס וכחצי אחד  במראה גריס כחצי  הוא הנגע שאם – ÈÈ

והכהן  אחד, כנגע דינו הרי לבן, שער או חי  בשר מחיית בו  ויש אחר 
לטומאה, בתחילה,älçzaמחליטו  היו לבן  שער  או  שהמחיה בין – ÇÀÄÈ

הכהן , אל  ïBLàøכשהובא òeáL óBña מחיה בו  שנולדו  בין  – ÀÈÇÄ
הראשון , שבוע בסוף ההסגר  לאחר לבן  éðLושער òeáL óBña– ÀÈÇÅÄ

השני, השבוע בסוף השני , ההסגר  לאחר  שנולדו  øeètäבין  øçàìÀÇÇÇÀ
השני השבוע שבסוף וטיהרו, הכהן  שפטרו לאחר  בו  נולדו  ואפילו  –

izdw - zex`ean zeipyn



cקצב dpyn oey`x wxt mirbp zkqn

ïBLàø,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì.ìïBéNt Bì ãìBpL úà èéìçä,ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña, ¦§¨©¥¦§©©©§§©£¦¤¤©¦§§¨©¦§¨©¥¦
øeètä øçàì.øeètä CBzî ïáì Blk CôBää úà èéìçäì.CBzî Bà èìçä CBzî ïáì Blk CôBää úà øBèôì §©©©§§©£¦¤©¥ª¨¨¦©§¦§¤©¥ª¨¨¦¤§¥¦

øbñä.ïäa íééeìz íéòâð ìkL íéòâð úBàøî elà. ¤§¥¥©§§¨¦¤¨§¨¦§¦¨¤
„íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:øNò äML íéòâð úBàøî.ñðékøä ïa àñBc éaøøîBà:íéLGL íéòâð úBàøî ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§§¨¦¦¨¨¨©¦¨¤©§¦©¥©§§¨¦§¦

äMLå.ìàììäî ïa àéá÷òøîBà:íéðLe íéòáL.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:älçza íéòâpä úà íéàBø ïéà §¦¨£©§¨¤©£©§¥¥¦§¦§©¦©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¥¦¤©§¨¦©§¦¨
úaMä øçàì,BlL òeáMLúaMa úBéäì ìç;éðMa àGå,ìç BlL éðL òeáMLúaMa úBéäì;éLéìMa àGå §©©©©¨¤¨©¤¨¦§©©¨§©¥¦¤¨©¥¦¤¨¦§©©¨§©§¦¦

:åèéìçî ,ïáì øòù åà äéçî åá àöî ïåùàø òåáù óåñìå ,åøéâñäå åììä ïéðîéñ åì åéä àì äìéçúîù.ipy reay seqa e`ãîò ïåùàø òåáù óåñáã ïåâë
:åèéìçî ,åììä íéðîéñ åá åãìåð éðù òåáù óåñáå ,[úéðù íòô åøéâñäå] ,äéçî àìå ïáì øòù àì åá äéä àìå åéðéòá.xehtd xg`løçàì åìéôàå øîåìë

:åèéìçî ,åãìåð íéîé äîë øçàìå ,åøèôå äàîåè éðîéñ åá åãìåð àì éðù òåáù óåñáù øåèôäseqa e` oey`x reay seqa oeiyt el clepy z` hilgdl
.ipy reayíàå .åèéìçî ,éðù òåáù óåñá àìà äúùô àì åà ïåùàø òåáù óåñá äúùô íà ,äøéâñäå ïáì øòù àìå äéçî äá ïéàù ñéøâë úøäá ïåâë

:åèéìçî ,äúùô íéîé äîë øçàìå åøèôå éðù òåáùá àìå ïåùàø òåáùá àì äúùô àì.xehtd jezn oal elek jtedd z` hilgdlåøèôù øçà íà
:èìçåî àîè ,åìåëá úòøöä äçøô ïäëä åøäéèå.xbqd jezn e` hlgd jezn oal elek jtedd z` xehtl÷÷æåäù øçàì åà ,ïäëä åàîèù øçàì íà

:éø÷î àîè øâåñîäå .øåäè àîèä ïîå àîè øåäèä ïî äùåò äçéøôäù ,øåäèå åøèåô ,åìåëá úòøöä äçøô ,åàîèù íãå÷ øâñäì.mirbp ze`xn el`
:úåëåúô åà úå÷ìç ,åðøëæäù åìà úåàøî äòáøà

c.dyye miyly mirbp ze`xnøåòã úåëåúô úåàøî äòáøàå úå÷ìç úåàøî äòáøà ,ååä ùùå íéùìùå .øùò äùù íéòâð úåàøî ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ
úçáâå úçø÷ù ,úçáâå úçø÷á ïãâðëå ,íé÷úðá ïãâðëå ,ïéôøèöî ïéàù êì øîåì àìà áåúëä ï÷ìç àìå ïä úçà äåëîå ïéçùù ,äåëîå ïéçùá ïãâðëå ,øùá

:äùùå íéùìù éøä íéúá éòâðã íãîãàå ÷ø÷øéå ,íéãâá éòâðã íãîãàå ÷ø÷øéå ,úåàøî íéðùå íéùìù éøä ,ïä úçàmiray xne` l`lldn oa `iawr
.mizyeòåáù óåñá åà øâñä ìù éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñá ïãâðë éðéøçà äùùå íéùìùå ,ïäëä ìà àáåäùë äìéçúá äùùå íéùìù êðä

äðîù äðåî àåäù äåâá éì àéù÷ã àìà .àåä øùéå ,í"áîø ïùøéô êë .íéðùå íéòáù éøä ,óåñáù äàøîì äìçúëìù äàøî ïéá ïéçáäì íéúá éòâðì éùéìù
:íéòâð øàùë úåãçåéî úåàøî íäì ïéàå úåàøî ìëá ïéàîèî ïé÷úðã ì"éé÷ ïðàå ,ïé÷úðã úåàøî.zaya lg ely ipy reayyøùò äùìù ,úåøâñä éúùã

áéúëã ,ïàëìå ïàëì äìåò ïåùàø òåáù ìù éòéáù íåéã .íåé(â"é àø÷éå)åéøçàîå åéðôìî ïéðîä ïî åì äìåò éòéáù íåéù ãîìî ,úéðù íéîé úòáù åøéâñäå.

`xephxa yexit

בו  נולד ימים כמה ולאחר  הכהן, ופטרו טומאה סימני  בו  נולדו  לא
כחצי הוא שהנגע אף הללו, המקרים בכל הטומאה; מסימני אחד 
ממראה  שנשתנה או  אחר , במראה גריס וכחצי אחד  במראה גריס

לטומאה; מחליטו  הכהן ïBéNtלמראה, Bì ãìBpL úà èéìçäìÀÇÂÄÆÆÇÄÀ
בתחילה, משהיה אחר במראה ואפילו  הנגע שפשה –òeáL óBñaÀÈÇ

ïBLàø,הראשון ההסגר  לאחר הפשיון  שנולד  בין  –òeáL óBña ÄÀÈÇ
éðL,השני ההסגר  לאחר הפשיון  שנולד בין  –øeètä øçàì– ÅÄÀÇÇÇÀ

ה  פשה השני,ואפילו  השבוע בסוף וטהרו  הכהן שפטרו לאחר נגע
היה  שהנגע כגון בתחילה, פשיון  אבל לטומאה. מחליטו הכהן הרי

טומאה  סימן  פשיון שאין  מטמא, אינו ההסגר, קודם והולך  פושה
שנאמר  שני, הסגר  בסוף או ראשון  הסגר  בסוף ז ):אלא יג, (ויקרא

בעור תפשה פשה ezxdhl"ואם odkd l` eze`xd ixg`יכול ודרשו : ,"
לומר : תלמוד  לו , ייזקק והולך  פושה שהוא כהן  רואהו "ezxdhl"אם

לטהרה  אם לטומאה אם אותו  רואה שהוא משעה אלא לו  נזקק אינו  –

כהנים ), הר"ש:(תורת d`nehl,ופירש  m` ראשון הסגר בסוף כגון 

טומאה, שם עליו  dxdhlשנקרא m`שני ;כגון הסגר  èéìçäìÀÇÂÄבסוף
øeètä CBzî ïáì Blk CôBää úà א הכהן – שטיהרו לאחר ם ÆÇÅËÈÈÄÇÀ

של צירוף או אחר מראה הנגע קיבל  ואפילו  גופו , בכל הצרעת פרחה
לטומאה; מחליטו הכהן  מראות, ïáìשני  Blk CôBää úà øBèôìÄÀÆÇÅËÈÈ

èìçä CBzî, בכולו הצרעת פרחה הכהן שטימאו לאחר אם –Bà ÄÆÀÅ
øbñä CBzî הכהן בכולו , הצרעת פרחה ההסגר בסוף אם או  – ÄÆÀÅ

שנאמר  כמו  טהור , והוא יג):פוטרו יג, והנה (ויקרא הכהן "וראה
טהור לבן  הפך  כולו הנגע, את וטהר  בשרו  כל את הצרעת כסתה

íéòâðהוא". úBàøî elà,למעלה שנימנו המראות ארבעה – ÅÇÀÀÈÄ
הפתוכים, או  ïäaהחלקים íééeìz íéòâð ìkLעור נגעי  שכל – ÆÈÀÈÄÀÄÈÆ

טמאים  אינם אלו .הבשר  במראות אלא

i p y m e i
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øNò äML íéòâð úBàøî :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÅÇÀÀÈÄÄÈÈÈ
עקיבא כרבי  סובר חנינא שרבי מפרש, הר "ש  א ),– ו, שבועות  (גמרא 

עם  מצטרפת שאת היינו : שאת, עם מצטרפים הנגעים מראות שכל 

שלושה  הרי  ביצה, קרום מראה ועם ההיכל  סיד  מראה ועם בהרת
הרי ביצה, וכקרום כסיד  שהם המראות שני  מצטרפים וכן  צרופים;
מראות, שמונה הרי  החלקים, המראות ארבעה ועוד  צירופים; ארבעה

נגעים. מראות עשר  ששה הרי  כנגדם, פתוכים מראות שמונה ועוד 
במשנתנו  הכהנים סגן  חנינא רבי  של  מאמרו  גורסים שאין ויש 

L(ברטנורא ). íéòâð úBàøî :øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøGLíé ÇÄÈÆÇÀÄÇÅÇÀÀÈÄÀÄ
äMLåויש שמונה, הרי  פתוכים וארבעה חלקים מראות ארבעה – ÀÄÈ

נגעים סוגי הבשר ;`)ארבעה עור ומכוהa)נגעי  שחין (oicyנגעי 
(b ;(mitxhvn oi`y jl xnel `l` aezkd mwlig `le ,mdipyl cg`;נתק

(cוגבחת odl),קרחת cg` oic el` s`y) הנגעים סוגי שבכל  הרי
עליהם  נוספים ;(32 = 8 פעמים 4) מראות ושניים שלושים הללו

בגדים; שבנגעי מראות mcnc`e,שני  wxwxi אלו מראות שני ועוד
מראות וששה שלושים הרי  בתים, ברטנורא ).שבנגעי àéá÷òÂÇÀÈ(רמב"ם ;
íéðLe íéòáL :øîBà ìàììäî ïa וששה שלושים אותם היינו  – ÆÇÂÇÀÅÅÄÀÄÀÇÄ

הכהן , אל  הנגע כשהובא בתחילה דוסא, רבי  לדעת שמנינו מראות

אדם, שבנגעי ההסגרים בסוף מראות וששה שלושים עוד וכנגדם
שבסוף למראה שבתחילה המראה בין  להבחין  ובתים, (רמב"ם ;בגדים

אחרת). בדרך  שמפרש ר"ש  עיין íéðäkäברטנורא ; ïâñ àðéðç éaøÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄ
úaMä øçàì älçza íéòâpä úà íéàBø ïéà :øîBà אין – ÅÅÄÆÇÀÈÄÇÀÄÈÀÇÇÇÇÈ

בשבת, ראשון  ביום בתחילה הנגעים את רואה BlLהכהן  òeáMLÆÈÇÆ
úaMa úBéäì ìç,בשבת יחול  להסגר הראשון השבוע שסוף לפי – ÈÄÀÇÇÈ

הדין  את כדן נראה שהוא מפני בשבת, נגעים לראות רשאי הכהן ואין
éðMaבשבת; àGåבשני בתחילה הנגעים את רואה הכהן  ואין – ÀÇÅÄ
úaMaבשבת, úBéäì ìç BlL éðL òeáML השבוע שסוף לפי – ÆÈÇÅÄÆÈÄÀÇÇÈ

בראשון  להיות יחול  הראשון  השבוע סוף שכן בשבת, יחול השני 
שנאמר  ולכאן , לכאן עולה והוא ה):בשבת, יג, הכהן (ויקרא "והסגירו

שנית", ימים eiptlnשבעת oia oipnd on el dler iriayd meiy cnln
eixg`ln oia לתשלום נחשב הראשונים ימים משבעת האחרון (שיום

וכיון  השניים), ימים שבעת ולהתחלת הראשונים ימים שבוע
סופו  הרי  השני, השבוע את בשבת ראשון  מיום למנות שמתחילים

בשבת; להיות íézaìיחול éLéìMa àGå בתים נגעי  רואים ואין  – ÀÇÀÄÄÇÈÄ
בשבת, בשלישי úaMaגם úBéäì ìç BlL éLéìL òeáML– ÆÈÇÀÄÄÆÈÄÀÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt mirbp zkqn

íézaì,úaMa úBéäì ìç BlL éLéìL òeáML.àáé÷ò éaøøîBà:íéàBø íìBòì;úaMä CBúa úBéäì ìç– ©¨¦¤¨©§¦¦¤¨¦§©©¨©¦£¦¨¥§¨¦¨¦§§©©¨
úaMä øçàì ïéøéáòî.øéîçäìe ì÷äì øáca Léå. ©£¦¦§©©©©¨§¥©¨¨§¨¥§©£¦

‰ì÷äì ãöék?ïáì øòN Ba äéä,ïáì øòN Bì Cìäå.úBðáì eéä,eøéçLäå;äøBçL úçàå äðáì úçà,eøéçLäå ¥©§¨¥¨¨¥¨¨¨§¨©¥¨¨¨¨§¨§¦§¦©©§¨¨§©©§¨§¦§¦
ïäézL.úBkøà,eøéö÷äå;äøö÷ úçàå äkøà úçà,ïäézL eøéö÷äå.ì ïéçMä CîñðïäézL,ïäî úçàì Bà;éwäó §¥¤£ª§¦§¦©©£ª¨§©©§¨¨§¦§¦§¥¤¦§©©§¦¦§¥¤§©©¥¤¦¦

ì ïéçMäïäézL,ïäî úçàì Bà;ï÷lç Bà;ïéçMä,ïéçMä úéçîe,äåënäå,äåënä úéçîe,÷äaäå.Ba äúéä ©§¦¦§¥¤§©©¥¤¦§¨©§¦¦§©©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©¨§¨
äéçnä dì äëìäå äéçî.äkøà Bà älâò úéNòðå úòaøî äúéä;ãvä ïî úéNòðå úøváî;úñpëîäøftúðå; ¦§¨§¨§¨¨©¦§¨¨§¨§ª©©§©£¥£ª¨£ª¨§ª¤¤§©£¥¦©©§ª¤¤§¦§©§¨

dëBúa ñðëðå ïéçMä àáe;dôéwä,d÷lç,dèòî Bà–ïéçMä,ïéçMä úéçî Bà,äåënäå,äåënä úéçîe, ¨©§¦§¦§©§¨¦¦¨¦§¨¦£¨©§¦¦§©©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨

:íäéøçàìå íäéðôì ïéìåò éòöîà òåáù ìù éòéáùå ïåùàøã ,íåé øùò äòùú àìà íðéà íéúá éòâðã úåòåáù äùìù ïëå.zayd jeza zeidl lgíåéáù
:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .úáùä øçàì ãò ïéúîî àìà ,úáùá ïéãä úà ïãë äàøð àåäù éðôî ,úáùá åúåà íéàåø ïéà ,éòéáù ìç úáùä

d.oal xry ea didøçàì åì êìäùë ,úáùá åèìç éîð éàã â"òàå .ì÷äì äæ éøä ,åì êìä úáùä øçàìå ,åèéìçî äéä åäàåø äéä íàå .úáùä íåéá
:øåèô åéùëòå ,àôøúðù èìçåî òøåöî ïéãë ,ïáø÷ àéáäì êéøö äéä íå÷î ìëî ,åøäèî äéä úáùä.zepal eidéåàø äéäù úáùä íåéá úåðáì åéä éîð éà

:ì÷äì äæ éøä ,åøéçùä øçîìå ,åèéìçäì.odipy exigyde dxegy zg`e dpal zg`àôéñ áâàå .øåäè êë ïéáå êë ïéáã ,ì÷äì ïàë ïéàã ,äáñð éãë
:ïäéúù åðéáìäå éðú÷ã äì è÷ð øéîçäìã.zekex`:ì÷äì åðééä ,åøö÷úð øçîìå ,äàîåè øåòéù åðééäã ,âåæá õåø÷ì éãë úáùä íåéá úåøòùä åéäzg`

.dxvw zg`e dkex`ïéáã ,àáñð éãë:ïäéúù åëéøàäå éðú÷ã äì è÷ð øéîçäìã àôéñ áâà àìà .øåäè êë ïéáå êë.oigyd jnqp,úåøòù éúùì
êîñðå ïéçùä àáù úáùä øçàì åéùëòå ,úøäáä êåúáù úåðáì úåøòùä úîçî åèéìçî äéä åäàø úáùá åìéàã ,ïéçù åá äéä àì úáùáå ,úáùä øçàì

:äàîåè ïîéñ ïðéà ,ïäî úçàì åà ïäéúùìoigyd siwdé÷äù åà .'åëåì úåøòùä éúùì ïéçùä ó:úåðá.oigyd owlg e` odn zg`l e`åà ïéçùä àáù
:ì÷äì äæ éøä ,åàá úáù øçàìå ååä àì úáùáã éðä ìë ,øòùì øòù ïéá ÷äåáä åà äåëîä úéçî åà äåëîä åà ïéçùä úéçî.dign ea dzid,úáùá

äðéà àúùäã äëåøà åà äìåâò úéùòð úáùä øçàìå ,åèéìçäì éåàø äéäå ,úáùá úòáåøî äúéä éîð éà .úáùä øçàì äì äëìäå ,äàîåè ïîéñ àéäù
úáùä øçàìå ,åèéìçäì éåàø äéä êë êåúîå ,øéòä òöîàá áùåéù øéò ìù øöáî ïéîë ,úøäáä òöîàá úáùá äéçîä úøöåáî äúéä éîð éà .äàîåè ïîéñ

:äøæôúð úáùä øçàìå ,ãçà íå÷îá äùãòë úñðåëî úáùá äúéä éîð éà .ãöä ïî úéùòð.dkezl qpkpe oigyd `aeïéçù íù äéä àì úáùá øîåìë
:äëåúì ñðëðå ïéçùä àáå ,äàîåè ïîéñ äéçîä äúéäå.dhrin e` dwlg e` dtiwdäúçôå ,äéçîä úö÷ ìò àìà òâðä ìë ìò ïéçùä àá àìù åà ,øîåìë

:äùãòëî.wdade deknd zigne deknd oigyd zigne oigydúôéì÷ë íåø÷ äùòðù åðééäã ,ïéçùä úéçî åà ïéçùä äèòéîù ,éîéé÷ äèòéîà éðä ìë

`xephxa yexit

ויום  א), יג, להלן  (כמבואר  הסגרים שלושה יש  בתים בנגעי שכן
ולכאן , לכאן  עולה השני הסגר של וכן  הראשון  ההסגר של השביעי 

הכהן  יראה ואם יום, עשר תשעה אלא אינם ההסגרים ששלושת נמצא
בשבת. להיות יחול השלישי  ההסגר  סוף הרי שלישי, ביום בתחילה

íéàBø íìBòì :øîBà àáé÷ò éaø באח בין הנגעים, את ד– ÇÄÂÄÈÅÀÈÄ
בשלישי ; בין  בשני  בין  úaMäבשבת CBúa úBéäì ìç יום ואם – ÈÄÀÀÇÇÈ

בשבת, להיות חל ההסגר  של úaMäהשביעי øçàì ïéøéáòî– ÇÂÄÄÀÇÇÇÇÈ
ראיית  את דוחים כלומר  השבת, לאחר ההסגר סוף את מעבירים

בשבת, ראשון ליום øéîçäìeהנגעים ì÷äì øáca Léåבדבר – ÀÅÇÈÈÀÈÅÀÇÂÄ
כמבואר וחומרה, קולה יש השבת לאחר  הנגע ראיית את שמעבירים זה

e-d).להלן  dpyn)
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ì÷äì ãöék?השבת לאחר  הנגע ראיית בהעברת קולה יש  כיצד  – ÅÇÀÈÅ
ïáì øòN Ba äéä הכהן היה ואם לבן, שער  בשבת בנגע היה – ÈÈÅÈÈÈ

לטומאה, מחליטו  היה ïáìרואהו  øòN Bì Cìäå;השבת לאחר  – ÀÈÇÅÈÈÈ
ראשון , ביום הכהן  ורואהו  הראשון  השבוע בסוף הוא שאם נמצא

השבוע  בסוף הוא ואם יטהרנו, ובסופו  שני , לשבוע מסגירו הריהו
בשבת  רואהו הכהן היה שאם פי  על ואף מיד . מטהרו הכהן  השני ,

הרי הלבן, השער לו הלך השבת שלאחר  כיון לטומאה, מחליטו  והיה
כדין  ותגלחת קרבן  צריך היה זה בכגון  מקום מכל  מטהרו , היה כן  גם

ומן  הקרבן מן פטור הסגר מתוך  הטהור  ואילו החלט, מתוך הטהור
g),התגלחת ,g oldl x`eank); להקל זה eøéçLäåוהרי  ,úBðáì eéäÈÀÈÀÄÀÄ

השבת; לאחר והשחירו  לבנות שערות שתי  בשבת היו אם או  –úçàÇÇ
ïäézL eøéçLäå ,äøBçL úçàå äðáìפירוש היא זו פיסקה – ÀÈÈÀÇÇÀÈÀÄÀÄÀÅÆ

שחורה, אחת שערה נעשתה ראשון שביום בין  "והשחירו ", ללשון

שחורות  שערות והרי  השחירו , השערות ששתי בין  לבנה, נשארה ואחת
טומאה; סימן הלבנות úBkøàאינן השערות שתי היו  שבשבת או  – ÂË

לטומאה כשיעורן  c),ארוכות ,c oldl x`eank)eøéö÷äå ונתקצרו – ÀÄÀÄ
השבת, epiidïäézL:לאחר eøéö÷äå ,äøö÷ úçàå äkøà úçàÇÇÂËÈÀÇÇÀÈÈÀÄÀÄÀÅÆ

שתיהן; שנתקצרו ובין אחת, שערה נתקצרה ראשון  שביום בין –
ïäî úçàì Bà ,ïäézLì ïéçMä Cîñðשתי היו  בשבת – ÄÀÇÇÀÄÄÀÅÆÀÇÇÅÆ

לטומאה, מחליטו היה רואהו הכהן היה ואם בבהרת, הלבנות השערות
שאין  וכיון  מהן, לאחת או  השערות לשתי  השחין נסמך השבת ולאחר 

טומאה; סימן אינן הבהרת בתוך  ïäézLì,השערות ïéçMä óéwäÄÄÇÀÄÄÀÅÆ
ïäî úçàì Bàלשתי והקיף השחין פרח השבת שלאחר  או  – ÀÇÇÅÆ

מהן; לאחת או הלבנות ï÷lçהשערות Bà לבין השחין  שנכנס – ÄÀÈ
ביניהן; והפסיק הלבנות השערות ïéçMä,שתי  úéçîe ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄ
÷äaäå ,äåënä úéçîe ,äåënäåמוסגר מאמר  היא זו פיסקה – ÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇ

משמעו: ו "חלק" "הקיף" ב"נסמך", למעלה הנזכר שהשחין לפרש הבא
במכווה, חי בשר  מחיית או  מכווה או בשחין , חי  בשר  מחיית או  שחין

כנגע, דינו שאין ביצה, מקרום כהה שלבנוניתו כתם היינו  בוהק, או
השערות  לשתי נסמך  אלה מחמישה אחד השבת לאחר אם טהור, והוא

ביטל הרי חלקן , או  מהן, לאחת או  לשתיהן  הקיף או  מהן , לאחת או
טומאתן . סימן äéçîאת Ba äúéä בשבת בנגע היתה אם או – ÈÀÈÄÀÈ

טומאה, סימן שהוא חי, בשר äéçnäמחיית dì äëìäåלאחר – ÀÈÀÈÈÇÄÀÈ
טומאה. סימן כאן ואין úòaøîהשבת, äúéä בשבת המחיה היתה – ÈÀÈÀËÇÇ
טומאה, סימן  והוא äkøàמרובעת, Bà älâò úéNòðåלאחר – ÀÇÂÅÂËÈÂËÈ
טומאה; סימן  ואינה בשבת úøváîהשבת, המחיה היתה אם או  – ÀËÆÆ

טומאה, סימן שהיא צד, מכל  המחיה את הצרעת שהקיפה מבוצרת,
ãvä ïî úéNòðåלכל סביב הצרעת היתה שלא השבת, לאחר  – ÀÇÂÅÄÇÇ

טומאה; סימן ואינה המחיה úñpëîהמחיה, היתה שבשבת או  – ÀËÆÆ
כעדשה, וגדולה אחד במקום השבת;äøftúðåמכונסת לאחר  – ÀÄÀÇÀÈ

dëBúa ñðëðå ïéçMä àáeלתוך השחין נכנס השבת שאחר  או – ÈÇÀÄÀÄÀÇÀÈ
בשחין, אלא בצרעת המחיה ואין השבת dôéwäהמחיה, שאחר  או – ÄÄÈ

המחיה, את השחין  המחיה,d÷lçהקיף את שחלק או –dèòî Bà ÄÀÈÄÂÈ
המחיה, שיעור את השחין מיעט –,ïéçMä úéçî Bà ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄ

÷äaäå ,äåënä úéçîe ,äåënäåאחד השבת לאחר  אם – ÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇ
מיעטה, או  חילקה או  הקיפה או המחיה לתוך נכנס אלה מחמישה

המחיה; של טומאתה סימן  את ïBéNtוביטל  Ba äéä שבשבת או – ÈÈÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn



קצג c dpyn oey`x wxt mirbp zkqn

ïBLàø,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì.ìïBéNt Bì ãìBpL úà èéìçä,ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña, ¦§¨©¥¦§©©©§§©£¦¤¤©¦§§¨©¦§¨©¥¦
øeètä øçàì.øeètä CBzî ïáì Blk CôBää úà èéìçäì.CBzî Bà èìçä CBzî ïáì Blk CôBää úà øBèôì §©©©§§©£¦¤©¥ª¨¨¦©§¦§¤©¥ª¨¨¦¤§¥¦

øbñä.ïäa íééeìz íéòâð ìkL íéòâð úBàøî elà. ¤§¥¥©§§¨¦¤¨§¨¦§¦¨¤
„íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:øNò äML íéòâð úBàøî.ñðékøä ïa àñBc éaøøîBà:íéLGL íéòâð úBàøî ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§§¨¦¦¨¨¨©¦¨¤©§¦©¥©§§¨¦§¦

äMLå.ìàììäî ïa àéá÷òøîBà:íéðLe íéòáL.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:älçza íéòâpä úà íéàBø ïéà §¦¨£©§¨¤©£©§¥¥¦§¦§©¦©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¥¦¤©§¨¦©§¦¨
úaMä øçàì,BlL òeáMLúaMa úBéäì ìç;éðMa àGå,ìç BlL éðL òeáMLúaMa úBéäì;éLéìMa àGå §©©©©¨¤¨©¤¨¦§©©¨§©¥¦¤¨©¥¦¤¨¦§©©¨§©§¦¦

:åèéìçî ,ïáì øòù åà äéçî åá àöî ïåùàø òåáù óåñìå ,åøéâñäå åììä ïéðîéñ åì åéä àì äìéçúîù.ipy reay seqa e`ãîò ïåùàø òåáù óåñáã ïåâë
:åèéìçî ,åììä íéðîéñ åá åãìåð éðù òåáù óåñáå ,[úéðù íòô åøéâñäå] ,äéçî àìå ïáì øòù àì åá äéä àìå åéðéòá.xehtd xg`løçàì åìéôàå øîåìë

:åèéìçî ,åãìåð íéîé äîë øçàìå ,åøèôå äàîåè éðîéñ åá åãìåð àì éðù òåáù óåñáù øåèôäseqa e` oey`x reay seqa oeiyt el clepy z` hilgdl
.ipy reayíàå .åèéìçî ,éðù òåáù óåñá àìà äúùô àì åà ïåùàø òåáù óåñá äúùô íà ,äøéâñäå ïáì øòù àìå äéçî äá ïéàù ñéøâë úøäá ïåâë

:åèéìçî ,äúùô íéîé äîë øçàìå åøèôå éðù òåáùá àìå ïåùàø òåáùá àì äúùô àì.xehtd jezn oal elek jtedd z` hilgdlåøèôù øçà íà
:èìçåî àîè ,åìåëá úòøöä äçøô ïäëä åøäéèå.xbqd jezn e` hlgd jezn oal elek jtedd z` xehtl÷÷æåäù øçàì åà ,ïäëä åàîèù øçàì íà

:éø÷î àîè øâåñîäå .øåäè àîèä ïîå àîè øåäèä ïî äùåò äçéøôäù ,øåäèå åøèåô ,åìåëá úòøöä äçøô ,åàîèù íãå÷ øâñäì.mirbp ze`xn el`
:úåëåúô åà úå÷ìç ,åðøëæäù åìà úåàøî äòáøà

c.dyye miyly mirbp ze`xnøåòã úåëåúô úåàøî äòáøàå úå÷ìç úåàøî äòáøà ,ååä ùùå íéùìùå .øùò äùù íéòâð úåàøî ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ
úçáâå úçø÷ù ,úçáâå úçø÷á ïãâðëå ,íé÷úðá ïãâðëå ,ïéôøèöî ïéàù êì øîåì àìà áåúëä ï÷ìç àìå ïä úçà äåëîå ïéçùù ,äåëîå ïéçùá ïãâðëå ,øùá

:äùùå íéùìù éøä íéúá éòâðã íãîãàå ÷ø÷øéå ,íéãâá éòâðã íãîãàå ÷ø÷øéå ,úåàøî íéðùå íéùìù éøä ,ïä úçàmiray xne` l`lldn oa `iawr
.mizyeòåáù óåñá åà øâñä ìù éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñá ïãâðë éðéøçà äùùå íéùìùå ,ïäëä ìà àáåäùë äìéçúá äùùå íéùìù êðä

äðîù äðåî àåäù äåâá éì àéù÷ã àìà .àåä øùéå ,í"áîø ïùøéô êë .íéðùå íéòáù éøä ,óåñáù äàøîì äìçúëìù äàøî ïéá ïéçáäì íéúá éòâðì éùéìù
:íéòâð øàùë úåãçåéî úåàøî íäì ïéàå úåàøî ìëá ïéàîèî ïé÷úðã ì"éé÷ ïðàå ,ïé÷úðã úåàøî.zaya lg ely ipy reayyøùò äùìù ,úåøâñä éúùã

áéúëã ,ïàëìå ïàëì äìåò ïåùàø òåáù ìù éòéáù íåéã .íåé(â"é àø÷éå)åéøçàîå åéðôìî ïéðîä ïî åì äìåò éòéáù íåéù ãîìî ,úéðù íéîé úòáù åøéâñäå.

`xephxa yexit

בו  נולד ימים כמה ולאחר  הכהן, ופטרו טומאה סימני  בו  נולדו  לא
כחצי הוא שהנגע אף הללו, המקרים בכל הטומאה; מסימני אחד 
ממראה  שנשתנה או  אחר , במראה גריס וכחצי אחד  במראה גריס

לטומאה; מחליטו  הכהן ïBéNtלמראה, Bì ãìBpL úà èéìçäìÀÇÂÄÆÆÇÄÀ
בתחילה, משהיה אחר במראה ואפילו  הנגע שפשה –òeáL óBñaÀÈÇ

ïBLàø,הראשון ההסגר  לאחר הפשיון  שנולד  בין  –òeáL óBña ÄÀÈÇ
éðL,השני ההסגר  לאחר הפשיון  שנולד בין  –øeètä øçàì– ÅÄÀÇÇÇÀ

ה  פשה השני,ואפילו  השבוע בסוף וטהרו  הכהן שפטרו לאחר נגע
היה  שהנגע כגון בתחילה, פשיון  אבל לטומאה. מחליטו הכהן הרי

טומאה  סימן  פשיון שאין  מטמא, אינו ההסגר, קודם והולך  פושה
שנאמר  שני, הסגר  בסוף או ראשון  הסגר  בסוף ז ):אלא יג, (ויקרא

בעור תפשה פשה ezxdhl"ואם odkd l` eze`xd ixg`יכול ודרשו : ,"
לומר : תלמוד  לו , ייזקק והולך  פושה שהוא כהן  רואהו "ezxdhl"אם

לטהרה  אם לטומאה אם אותו  רואה שהוא משעה אלא לו  נזקק אינו  –

כהנים ), הר"ש:(תורת d`nehl,ופירש  m` ראשון הסגר בסוף כגון 

טומאה, שם עליו  dxdhlשנקרא m`שני ;כגון הסגר  èéìçäìÀÇÂÄבסוף
øeètä CBzî ïáì Blk CôBää úà א הכהן – שטיהרו לאחר ם ÆÇÅËÈÈÄÇÀ

של צירוף או אחר מראה הנגע קיבל  ואפילו  גופו , בכל הצרעת פרחה
לטומאה; מחליטו הכהן  מראות, ïáìשני  Blk CôBää úà øBèôìÄÀÆÇÅËÈÈ

èìçä CBzî, בכולו הצרעת פרחה הכהן שטימאו לאחר אם –Bà ÄÆÀÅ
øbñä CBzî הכהן בכולו , הצרעת פרחה ההסגר בסוף אם או  – ÄÆÀÅ

שנאמר  כמו  טהור , והוא יג):פוטרו יג, והנה (ויקרא הכהן "וראה
טהור לבן  הפך  כולו הנגע, את וטהר  בשרו  כל את הצרעת כסתה

íéòâðהוא". úBàøî elà,למעלה שנימנו המראות ארבעה – ÅÇÀÀÈÄ
הפתוכים, או  ïäaהחלקים íééeìz íéòâð ìkLעור נגעי  שכל – ÆÈÀÈÄÀÄÈÆ

טמאים  אינם אלו .הבשר  במראות אלא

i p y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

øNò äML íéòâð úBàøî :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÅÇÀÀÈÄÄÈÈÈ
עקיבא כרבי  סובר חנינא שרבי מפרש, הר "ש  א ),– ו, שבועות  (גמרא 

עם  מצטרפת שאת היינו : שאת, עם מצטרפים הנגעים מראות שכל 

שלושה  הרי  ביצה, קרום מראה ועם ההיכל  סיד  מראה ועם בהרת
הרי ביצה, וכקרום כסיד  שהם המראות שני  מצטרפים וכן  צרופים;
מראות, שמונה הרי  החלקים, המראות ארבעה ועוד  צירופים; ארבעה

נגעים. מראות עשר  ששה הרי  כנגדם, פתוכים מראות שמונה ועוד 
במשנתנו  הכהנים סגן  חנינא רבי  של  מאמרו  גורסים שאין ויש 

L(ברטנורא ). íéòâð úBàøî :øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøGLíé ÇÄÈÆÇÀÄÇÅÇÀÀÈÄÀÄ
äMLåויש שמונה, הרי  פתוכים וארבעה חלקים מראות ארבעה – ÀÄÈ

נגעים סוגי הבשר ;`)ארבעה עור ומכוהa)נגעי  שחין (oicyנגעי 
(b ;(mitxhvn oi`y jl xnel `l` aezkd mwlig `le ,mdipyl cg`;נתק

(cוגבחת odl),קרחת cg` oic el` s`y) הנגעים סוגי שבכל  הרי
עליהם  נוספים ;(32 = 8 פעמים 4) מראות ושניים שלושים הללו

בגדים; שבנגעי מראות mcnc`e,שני  wxwxi אלו מראות שני ועוד
מראות וששה שלושים הרי  בתים, ברטנורא ).שבנגעי àéá÷òÂÇÀÈ(רמב"ם ;
íéðLe íéòáL :øîBà ìàììäî ïa וששה שלושים אותם היינו  – ÆÇÂÇÀÅÅÄÀÄÀÇÄ

הכהן , אל  הנגע כשהובא בתחילה דוסא, רבי  לדעת שמנינו מראות

אדם, שבנגעי ההסגרים בסוף מראות וששה שלושים עוד וכנגדם
שבסוף למראה שבתחילה המראה בין  להבחין  ובתים, (רמב"ם ;בגדים

אחרת). בדרך  שמפרש ר"ש  עיין íéðäkäברטנורא ; ïâñ àðéðç éaøÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄ
úaMä øçàì älçza íéòâpä úà íéàBø ïéà :øîBà אין – ÅÅÄÆÇÀÈÄÇÀÄÈÀÇÇÇÇÈ

בשבת, ראשון  ביום בתחילה הנגעים את רואה BlLהכהן  òeáMLÆÈÇÆ
úaMa úBéäì ìç,בשבת יחול  להסגר הראשון השבוע שסוף לפי – ÈÄÀÇÇÈ

הדין  את כדן נראה שהוא מפני בשבת, נגעים לראות רשאי הכהן ואין
éðMaבשבת; àGåבשני בתחילה הנגעים את רואה הכהן  ואין – ÀÇÅÄ
úaMaבשבת, úBéäì ìç BlL éðL òeáML השבוע שסוף לפי – ÆÈÇÅÄÆÈÄÀÇÇÈ

בראשון  להיות יחול  הראשון  השבוע סוף שכן בשבת, יחול השני 
שנאמר  ולכאן , לכאן עולה והוא ה):בשבת, יג, הכהן (ויקרא "והסגירו

שנית", ימים eiptlnשבעת oia oipnd on el dler iriayd meiy cnln
eixg`ln oia לתשלום נחשב הראשונים ימים משבעת האחרון (שיום

וכיון  השניים), ימים שבעת ולהתחלת הראשונים ימים שבוע
סופו  הרי  השני, השבוע את בשבת ראשון  מיום למנות שמתחילים

בשבת; להיות íézaìיחול éLéìMa àGå בתים נגעי  רואים ואין  – ÀÇÀÄÄÇÈÄ
בשבת, בשלישי úaMaגם úBéäì ìç BlL éLéìL òeáML– ÆÈÇÀÄÄÆÈÄÀÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íézaì,úaMa úBéäì ìç BlL éLéìL òeáML.àáé÷ò éaøøîBà:íéàBø íìBòì;úaMä CBúa úBéäì ìç– ©¨¦¤¨©§¦¦¤¨¦§©©¨©¦£¦¨¥§¨¦¨¦§§©©¨
úaMä øçàì ïéøéáòî.øéîçäìe ì÷äì øáca Léå. ©£¦¦§©©©©¨§¥©¨¨§¨¥§©£¦

‰ì÷äì ãöék?ïáì øòN Ba äéä,ïáì øòN Bì Cìäå.úBðáì eéä,eøéçLäå;äøBçL úçàå äðáì úçà,eøéçLäå ¥©§¨¥¨¨¥¨¨¨§¨©¥¨¨¨¨§¨§¦§¦©©§¨¨§©©§¨§¦§¦
ïäézL.úBkøà,eøéö÷äå;äøö÷ úçàå äkøà úçà,ïäézL eøéö÷äå.ì ïéçMä CîñðïäézL,ïäî úçàì Bà;éwäó §¥¤£ª§¦§¦©©£ª¨§©©§¨¨§¦§¦§¥¤¦§©©§¦¦§¥¤§©©¥¤¦¦

ì ïéçMäïäézL,ïäî úçàì Bà;ï÷lç Bà;ïéçMä,ïéçMä úéçîe,äåënäå,äåënä úéçîe,÷äaäå.Ba äúéä ©§¦¦§¥¤§©©¥¤¦§¨©§¦¦§©©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©¨§¨
äéçnä dì äëìäå äéçî.äkøà Bà älâò úéNòðå úòaøî äúéä;ãvä ïî úéNòðå úøváî;úñpëîäøftúðå; ¦§¨§¨§¨¨©¦§¨¨§¨§ª©©§©£¥£ª¨£ª¨§ª¤¤§©£¥¦©©§ª¤¤§¦§©§¨

dëBúa ñðëðå ïéçMä àáe;dôéwä,d÷lç,dèòî Bà–ïéçMä,ïéçMä úéçî Bà,äåënäå,äåënä úéçîe, ¨©§¦§¦§©§¨¦¦¨¦§¨¦£¨©§¦¦§©©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨

:íäéøçàìå íäéðôì ïéìåò éòöîà òåáù ìù éòéáùå ïåùàøã ,íåé øùò äòùú àìà íðéà íéúá éòâðã úåòåáù äùìù ïëå.zayd jeza zeidl lgíåéáù
:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .úáùä øçàì ãò ïéúîî àìà ,úáùá ïéãä úà ïãë äàøð àåäù éðôî ,úáùá åúåà íéàåø ïéà ,éòéáù ìç úáùä

d.oal xry ea didøçàì åì êìäùë ,úáùá åèìç éîð éàã â"òàå .ì÷äì äæ éøä ,åì êìä úáùä øçàìå ,åèéìçî äéä åäàåø äéä íàå .úáùä íåéá
:øåèô åéùëòå ,àôøúðù èìçåî òøåöî ïéãë ,ïáø÷ àéáäì êéøö äéä íå÷î ìëî ,åøäèî äéä úáùä.zepal eidéåàø äéäù úáùä íåéá úåðáì åéä éîð éà

:ì÷äì äæ éøä ,åøéçùä øçîìå ,åèéìçäì.odipy exigyde dxegy zg`e dpal zg`àôéñ áâàå .øåäè êë ïéáå êë ïéáã ,ì÷äì ïàë ïéàã ,äáñð éãë
:ïäéúù åðéáìäå éðú÷ã äì è÷ð øéîçäìã.zekex`:ì÷äì åðééä ,åøö÷úð øçîìå ,äàîåè øåòéù åðééäã ,âåæá õåø÷ì éãë úáùä íåéá úåøòùä åéäzg`

.dxvw zg`e dkex`ïéáã ,àáñð éãë:ïäéúù åëéøàäå éðú÷ã äì è÷ð øéîçäìã àôéñ áâà àìà .øåäè êë ïéáå êë.oigyd jnqp,úåøòù éúùì
êîñðå ïéçùä àáù úáùä øçàì åéùëòå ,úøäáä êåúáù úåðáì úåøòùä úîçî åèéìçî äéä åäàø úáùá åìéàã ,ïéçù åá äéä àì úáùáå ,úáùä øçàì

:äàîåè ïîéñ ïðéà ,ïäî úçàì åà ïäéúùìoigyd siwdé÷äù åà .'åëåì úåøòùä éúùì ïéçùä ó:úåðá.oigyd owlg e` odn zg`l e`åà ïéçùä àáù
:ì÷äì äæ éøä ,åàá úáù øçàìå ååä àì úáùáã éðä ìë ,øòùì øòù ïéá ÷äåáä åà äåëîä úéçî åà äåëîä åà ïéçùä úéçî.dign ea dzid,úáùá

äðéà àúùäã äëåøà åà äìåâò úéùòð úáùä øçàìå ,åèéìçäì éåàø äéäå ,úáùá úòáåøî äúéä éîð éà .úáùä øçàì äì äëìäå ,äàîåè ïîéñ àéäù
úáùä øçàìå ,åèéìçäì éåàø äéä êë êåúîå ,øéòä òöîàá áùåéù øéò ìù øöáî ïéîë ,úøäáä òöîàá úáùá äéçîä úøöåáî äúéä éîð éà .äàîåè ïîéñ

:äøæôúð úáùä øçàìå ,ãçà íå÷îá äùãòë úñðåëî úáùá äúéä éîð éà .ãöä ïî úéùòð.dkezl qpkpe oigyd `aeïéçù íù äéä àì úáùá øîåìë
:äëåúì ñðëðå ïéçùä àáå ,äàîåè ïîéñ äéçîä äúéäå.dhrin e` dwlg e` dtiwdäúçôå ,äéçîä úö÷ ìò àìà òâðä ìë ìò ïéçùä àá àìù åà ,øîåìë

:äùãòëî.wdade deknd zigne deknd oigyd zigne oigydúôéì÷ë íåø÷ äùòðù åðééäã ,ïéçùä úéçî åà ïéçùä äèòéîù ,éîéé÷ äèòéîà éðä ìë
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ויום  א), יג, להלן  (כמבואר  הסגרים שלושה יש  בתים בנגעי שכן
ולכאן , לכאן  עולה השני הסגר של וכן  הראשון  ההסגר של השביעי 

הכהן  יראה ואם יום, עשר תשעה אלא אינם ההסגרים ששלושת נמצא
בשבת. להיות יחול השלישי  ההסגר  סוף הרי שלישי, ביום בתחילה

íéàBø íìBòì :øîBà àáé÷ò éaø באח בין הנגעים, את ד– ÇÄÂÄÈÅÀÈÄ
בשלישי ; בין  בשני  בין  úaMäבשבת CBúa úBéäì ìç יום ואם – ÈÄÀÀÇÇÈ

בשבת, להיות חל ההסגר  של úaMäהשביעי øçàì ïéøéáòî– ÇÂÄÄÀÇÇÇÇÈ
ראיית  את דוחים כלומר  השבת, לאחר ההסגר סוף את מעבירים

בשבת, ראשון ליום øéîçäìeהנגעים ì÷äì øáca Léåבדבר – ÀÅÇÈÈÀÈÅÀÇÂÄ
כמבואר וחומרה, קולה יש השבת לאחר  הנגע ראיית את שמעבירים זה

e-d).להלן  dpyn)
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ì÷äì ãöék?השבת לאחר  הנגע ראיית בהעברת קולה יש  כיצד  – ÅÇÀÈÅ
ïáì øòN Ba äéä הכהן היה ואם לבן, שער  בשבת בנגע היה – ÈÈÅÈÈÈ

לטומאה, מחליטו  היה ïáìרואהו  øòN Bì Cìäå;השבת לאחר  – ÀÈÇÅÈÈÈ
ראשון , ביום הכהן  ורואהו  הראשון  השבוע בסוף הוא שאם נמצא

השבוע  בסוף הוא ואם יטהרנו, ובסופו  שני , לשבוע מסגירו הריהו
בשבת  רואהו הכהן היה שאם פי  על ואף מיד . מטהרו הכהן  השני ,

הרי הלבן, השער לו הלך השבת שלאחר  כיון לטומאה, מחליטו  והיה
כדין  ותגלחת קרבן  צריך היה זה בכגון  מקום מכל  מטהרו , היה כן  גם

ומן  הקרבן מן פטור הסגר מתוך  הטהור  ואילו החלט, מתוך הטהור
g),התגלחת ,g oldl x`eank); להקל זה eøéçLäåוהרי  ,úBðáì eéäÈÀÈÀÄÀÄ

השבת; לאחר והשחירו  לבנות שערות שתי  בשבת היו אם או  –úçàÇÇ
ïäézL eøéçLäå ,äøBçL úçàå äðáìפירוש היא זו פיסקה – ÀÈÈÀÇÇÀÈÀÄÀÄÀÅÆ

שחורה, אחת שערה נעשתה ראשון שביום בין  "והשחירו ", ללשון

שחורות  שערות והרי  השחירו , השערות ששתי בין  לבנה, נשארה ואחת
טומאה; סימן הלבנות úBkøàאינן השערות שתי היו  שבשבת או  – ÂË

לטומאה כשיעורן  c),ארוכות ,c oldl x`eank)eøéö÷äå ונתקצרו – ÀÄÀÄ
השבת, epiidïäézL:לאחר eøéö÷äå ,äøö÷ úçàå äkøà úçàÇÇÂËÈÀÇÇÀÈÈÀÄÀÄÀÅÆ

שתיהן; שנתקצרו ובין אחת, שערה נתקצרה ראשון  שביום בין –
ïäî úçàì Bà ,ïäézLì ïéçMä Cîñðשתי היו  בשבת – ÄÀÇÇÀÄÄÀÅÆÀÇÇÅÆ

לטומאה, מחליטו היה רואהו הכהן היה ואם בבהרת, הלבנות השערות
שאין  וכיון  מהן, לאחת או  השערות לשתי  השחין נסמך השבת ולאחר 

טומאה; סימן אינן הבהרת בתוך  ïäézLì,השערות ïéçMä óéwäÄÄÇÀÄÄÀÅÆ
ïäî úçàì Bàלשתי והקיף השחין פרח השבת שלאחר  או  – ÀÇÇÅÆ

מהן; לאחת או הלבנות ï÷lçהשערות Bà לבין השחין  שנכנס – ÄÀÈ
ביניהן; והפסיק הלבנות השערות ïéçMä,שתי  úéçîe ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄ
÷äaäå ,äåënä úéçîe ,äåënäåמוסגר מאמר  היא זו פיסקה – ÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇ

משמעו: ו "חלק" "הקיף" ב"נסמך", למעלה הנזכר שהשחין לפרש הבא
במכווה, חי בשר  מחיית או  מכווה או בשחין , חי  בשר  מחיית או  שחין

כנגע, דינו שאין ביצה, מקרום כהה שלבנוניתו כתם היינו  בוהק, או
השערות  לשתי נסמך  אלה מחמישה אחד השבת לאחר אם טהור, והוא

ביטל הרי חלקן , או  מהן, לאחת או  לשתיהן  הקיף או  מהן , לאחת או
טומאתן . סימן äéçîאת Ba äúéä בשבת בנגע היתה אם או – ÈÀÈÄÀÈ

טומאה, סימן שהוא חי, בשר äéçnäמחיית dì äëìäåלאחר – ÀÈÀÈÈÇÄÀÈ
טומאה. סימן כאן ואין úòaøîהשבת, äúéä בשבת המחיה היתה – ÈÀÈÀËÇÇ
טומאה, סימן  והוא äkøàמרובעת, Bà älâò úéNòðåלאחר – ÀÇÂÅÂËÈÂËÈ
טומאה; סימן  ואינה בשבת úøváîהשבת, המחיה היתה אם או  – ÀËÆÆ

טומאה, סימן שהיא צד, מכל  המחיה את הצרעת שהקיפה מבוצרת,
ãvä ïî úéNòðåלכל סביב הצרעת היתה שלא השבת, לאחר  – ÀÇÂÅÄÇÇ

טומאה; סימן ואינה המחיה úñpëîהמחיה, היתה שבשבת או  – ÀËÆÆ
כעדשה, וגדולה אחד במקום השבת;äøftúðåמכונסת לאחר  – ÀÄÀÇÀÈ

dëBúa ñðëðå ïéçMä àáeלתוך השחין נכנס השבת שאחר  או – ÈÇÀÄÀÄÀÇÀÈ
בשחין, אלא בצרעת המחיה ואין השבת dôéwäהמחיה, שאחר  או – ÄÄÈ

המחיה, את השחין  המחיה,d÷lçהקיף את שחלק או –dèòî Bà ÄÀÈÄÂÈ
המחיה, שיעור את השחין מיעט –,ïéçMä úéçî Bà ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄ

÷äaäå ,äåënä úéçîe ,äåënäåאחד השבת לאחר  אם – ÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇ
מיעטה, או  חילקה או  הקיפה או המחיה לתוך נכנס אלה מחמישה

המחיה; של טומאתה סימן  את ïBéNtוביטל  Ba äéä שבשבת או – ÈÈÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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÷äaäå.ïBéNt Bì Cìäå ïBéNt Ba äéä,íBàä dì äëìäL Bà,äèòîúpL Bà,ñéøbk äæáe äæa ïéàå.úéçîe ïéçMä §©Ÿ©¨¨¦§§¨©¦§¤¨§¨¨¨¤¦§©£¨§¥¨¤¨¤©§¦©§¦¦§©
ïBéNtì íBàä ïéa ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe äåënäå ïéçMä.ì÷äì elà éøä. ©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©§¦¥¨©¦§£¥¥§¨¥

Âøéîçäì ãöék?ïáì øòN Ba äéä àG,ïáì øòN Bì ãìBðå.úBøBçL eéä,eðéaìäå;äðáì úçàå äøBçL úçà, ¥©§©£¦¨¨¥¨¨¨§©¥¨¨¨¨§§¦§¦©©§¨§©©§¨¨
ïäézL eðéaìäå.úBøö÷,eëéøàäå;äkøà úçàå äøö÷ úçà,ïäézL eëéøàäå.ì ïéçMä CîñðïäézL,úçàì Bà §¦§¦§¥¤§¨§¤¡¦©©§¨¨§©©£ª¨§¤¡¦§¥¤¦§©©§¦¦§¥¤§©©

ïäî;éwäïäézL úà ïéçMä ó,ïäî úçà úà Bà;ï÷lç Bà;ïéçMä,úéçîeïéçMä,äåënäå,äåënä úéçîe, ¥¤¦¦©§¦¤§¥¤¤©©¥¤¦§¨©§¦¦§©©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨
÷äaäå;íäì eëìäå.äéçî Ba äúéä àG,äéçî Bì äãìBðå.ò äúéääkøà Bà älâ,úòaøî úéNòðå;ãvä ïî, §©Ÿ©§¨§¨¤¨§¨¦§¨§§¨¦§¨¨§¨£ª¨£ª¨§©£¥§ª©©¦©©

úøváî úéNòðå;äñpkúðå úøfôî,dëBúa ñðëðå ïéçMä àáe;dôéwä,d÷lç,dèòî Bà,ïéçMä,ïéçMä úéçî Bà, §©£¥§ª¤¤§ª¤¤§¦§©§¨¨©§¦§¦§©§¨¦¦¨¦§¨¦£¨©§¦¦§©©§¦
äåënäå,äåënä úéçîe,÷äaäå;ïäì eëìäå.ïBéNt Ba äéä àG,ïBéNt Ba ãìBðå.äåënäå ïéçMä úéçîe ïéçMä §©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©§¨§¨¤¨¨¦§§©¦§©§¦¦§©©§¦§©¦§¨

ïBéNtì íBàä ïéa ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe,ïäì eëìäå.øéîçäì elà éøä. ¦§©©¦§¨§©Ÿ©§¦¥¨©¦§§¨§¨¤£¥¥§©£¦
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ääk éðîøba úéàøð äfò úøäa,äfò éLeka ääkäå.ìàòîLé éaøøîBà:ìàøNé éða,ïúøtk éðà,ïä éøä ©¤¤©¨¦§¥©¤§¨¦¥¨§©¥¨©¦©¨©¦¦§¨¥¥§¥¦§¨¥£¦©¨¨¨£¥¥

èòéîå åúøçîì ÷äåá äùòðå úåàøî äòáøàî åéä úáùáù ÷äåáä ïëå .åàá úáùä øçàìå åéä àì úáùáù éðä ìë .äåëîä úéçî åà äåëîä åà .íåùä
:÷äåáä àìå éç øùá ,ïéçùä àìå éç øùá íéðäë úøåúá àéðúãë ,äéçî ïéèòîî ÷äåáå ïéçùã ,äéçîä.oeiqt ea did:úáùá.oeiqtd el jldeøçàì

:åúøçîì ñðë úáùá äùôù äîã ,úáùä.me`d dkldy e`íäéðù ïéá ïéàå íåàä äèòîúðù åà ,ïåéñôä øàùðå íåàä äëìäå ,íåà àø÷ð òâðä ø÷éò
:ñéøâë.oigyd zigne oigydúéçî àìå äåëî àìå ïéçùä úéçî àìå ïéçù àì ïåéñôì íåàä ïéá úáùá ÷éñôî äéä àìå äùô úáùá éîð éà ,øîåìë

:ì÷äì äæ éøä ,åìàî ãçà ÷éñôä úáùä øçàìå ,÷äåá àìå äåëîä
e.oigyd jnqp:úáùá.odizylïéçùä êåúá àì ,åîöò òâðá àåäùë àìà äàîåè ïîéñ ïáì øòù ïéàù ,äàîåè ïîéñ ååä àì àúùäã ,úåøòùä éúùì

:äåëîä êåúá åàoigyd siwd e`:åèéìçî äéä àì úáùá åäàø íàã .'åëå.odl ekldeàåä éøäå ,ú÷ìö äåëîäå ïéçùä íå÷î äùòðù ,úáùä øçàì
:øéîçäì äæ éøä ,åèéìçîå ,ïáìä øòù íòå äìéçúáë òâðä íò øùáä øåò øàùðå ,øùá øåòë.oeiqtl me`d oia oiwlegø÷éò ïéá úáùá ïé÷éñôî åéäù

:ïåéñôì òâðä.odl eklde:øéîçäì åìà éøä ,÷éñôîä øáã íù ïéàå ,úáùä øçàì
a`.ipenxb .zxda:åúåà ïéøèåôå ,åøùááù äøúé úéðåðáì êåúî ääë åá úéàøð âìùë äæò úøäáå .øúåéá ïáì.ddkdeúéàøð.dfr iyekaêåúî
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בנגע, פשיון ïBéNtהיה Bì Cìäå,השבת לאחר  –äëìäL Bà ÀÈÇÄÀÆÈÀÈ
íBàä dìנקר הנגע עיקר "אום"– "`m"),א oeyln)שעיקר כלומר ÈÈ

שפשה, הפשיון  אלא נשתייר  ולא השבת לאחר הלך Bàהנגע
äèòîúpL,השבת לאחר האום –ñéøbk äæáe äæa ïéàå ואין – ÆÄÀÇÂÈÀÅÈÆÈÆÇÀÄ

לגמרי; נטהר כך  ידי ועל גריס, כשיעור  יחד  ובפסיון  ïéçMäÇÀÄבאום
ïéa ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe äåënäå ïéçMä úéçîeÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇÀÄÅ

ïBéNtì íBàä בין מפסיק אלה מחמישה אחד  השבת שלאחר  או  – ÈÇÄÀ
לפשיון, ì÷äìהאום elà éøä בזה קולה יש הללו המקרים בכל  – ÂÅÅÀÈÅ

שאילו  ברישא, שבארנו  כמו  השבת, לאחר  הנגע ראיית את שדוחים

שאינו  וכיון לטומאה, מחליטו היה בשבת הנגע את רואה הכהן היה
הריהו  הטומאה, סימן הלך ובינתיים הואיל  בשבת, בראשון  אלא רואהו

ההסגר. בסוף ומטהרו שני לשבוע מסגירו  או מטהרו 

i y i l y m e i
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היה  שבשבת הקודמת, שבמשנה המקרים סדר הפיכת אלא אינה כולה משנתנו
טמא נעשה השבת ולאחר dnlטהור ayiil wgcpy ,"frea ,l`xyi zx`tz" oiire)
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øéîçäì ãöék משבת הנגע ראיית בהעברת חומרה ישנה כיצד  – ÅÇÀÇÂÄ
ראשון ? ïáìליום øòN Ba äéä àG,בשבת –øòN Bì ãìBðå ÈÈÅÈÈÈÀÇÅÈ

ïáì היה ואילו לטומאה; מחליטו הכהן  וכשרואהו השבת, לאחר – ÈÈ
לעוד מסגירו היה הראשון , השבוע בסוף זה היה אם בשבת, רואהו
זה  היה ואם השבוע; בתוך הלבן  השער לו  הולך היה ושמא שבוע,

ו  מטהרו, והיה השני , השבוע לבן ,בסוף שער לו נולד  השבת לאחר

הכהן . לו  שנזקק עד  טהור úBøBçLהיה eéäשתי בשבת היו  – ÈÀ
שחורות, השבת;eðéaìäåשערות לאחר –úçàå äøBçL úçà ÀÄÀÄÇÇÀÈÀÇÇ

ïäézL eðéaìäå ,äðáì שחורה אחת שערה היתה שבשבת או – ÀÈÈÀÄÀÄÀÅÆ
שתיהן . הלבינו  השבת ולאחר לבנה, בשבת ÷úBøöואחת שהיו  או  – ÀÈ

טומאה, כשיעור שלא קצרות לבנות השבת eëéøàäåשערות לאחר – ÀÆÁÄ
טומאה; ïäézLכשיעור eëéøàäå ,äkøà úçàå äøö÷ úçà– ÇÇÀÈÈÀÇÇÂËÈÀÆÁÄÀÅÆ

שתי השבת ולאחר ארוכה, ואחת קצרה אחת שערה היתה שבשבת או

טומאה; כשיעור  האריכו ïäézLìהשערות ïéçMä Cîñðלשתי – ÄÀÇÇÀÄÄÀÅÆ
הלבנות, ïäîהשערות úçàì Bà;בשבת –úà ïéçMä óéwä ÀÇÇÅÆÄÄÇÀÄÆ

ïäî úçà úà Bà ,ïäézL,בשבת –ï÷lç Bà בין הפסיק – ÀÅÆÆÇÇÅÆÄÀÈ
בשבת, úéçîeהשערות ,äåënäå ,ïéçMä úéçîe ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇ
÷äaäå ,äåënä"הקיף" "נסמך" בשחין: לעיל ששנינו מה כלומר  – ÇÄÀÈÀÇÙÇ

ולמחיית  למכוה השחין, ולמחיית לשחין  היא הכוונה "חלקן" או

לשערות  חלק או הקיף או נסמך מאלו שאחד  היינו ולבוהק, המכווה
íäìבשבת; eëìäå;השבת לאחר  –äéçî Ba äúéä àG מחיית – ÀÈÀÈÆÈÀÈÄÀÈ

בשבת, חי  ãìBðåäéçîבשר  Bì ä;השבת לאחר –äúéä מחיית – ÀÀÈÄÀÈÈÀÈ
חי , äkøàבשר Bà älâò,טומאה סימן  שאינה בשבת –úéNòðå ÂËÈÂËÈÀÇÂÅ
úòaøî;טומאה סימן שהיא השבת, לאחר  –ãvä ïî היתה – ÀËÇÇÄÇÇ

הצד, מן  המחיה úøváîבשבת úéNòðå שהקיפה השבת, לאחר – ÀÇÂÅÀËÆÆ
המחיה; את בשבת,úøfôîהצרעת מפוזרת המחיה שהיתה או – ÀËÆÆ

äñpkúðå,עדשה כשיעור אחד  במקום השבת לאחר  –ïéçMä àáe ÀÄÀÇÀÈÈÇÀÄ
dëBúa ñðëðå;בשבת –,d÷lç ,dôéwädèòî Bà הנגע את – ÀÄÀÇÀÈÄÄÈÄÀÈÄÂÈ

äåënä,בשבת, úéçîe ,äåënäå ,ïéçMä úéçî Bà ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈ
÷äaäå חילקה או הקיפה או המחיה לתוך מאלה אחד נכנס שבשבת – ÀÇÙÇ

מיעטה, ïäìאו eëìäå.טומאה סימן המחיה ונעשתה השבת, לאחר – ÀÈÀÈÆ
ïBéNt Ba äéä àG,בשבת –ïBéNt Ba ãìBðå;השבת לאחר – ÈÈÄÀÀÇÄÀ

ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe äåënäå ïéçMä úéçîe ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇÀÄ
ïBéNtì íBàä ïéa,בשבת לפשיון  הנגע עיקר  בין  –ïäì eëìäå ÅÈÇÄÀÀÈÀÈÆ

לפשיון , האום בין  המפסיק דבר  ואין השבת, לאחר –elà éøäÂÅÅ
øéîçäìיש שבת לאחר הנגע ראיית העברת הללו המקרים בכל  – ÀÇÂÄ

ברישא. שבארנו  כמו  חומרה, בה

א ה נ ש מ ר ו א ב

äfò úøäa,כשלג –éðîøba úéàøð שהוא גרמניה, מארץ באדם – ÇÆÆÇÈÄÀÅÇÆÀÈÄ
ביותר, אותה;ääkלבן ומטהרים הנגעים, מראות מארבעה למטה – ÅÈ
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òBøkLàk,íéøBçL àG,íéðáì àGå,íéiðBðéa àlà.àáé÷ò éaøøîBà:ïéðîîñ íéøivì Lé,úBøBçL úBøeö ïéøö ïäL, §¤§§©§¦§§¨¦¤¨¥¦¦©¦£¦¨¥¥©©¨¦©§¨¦¤¥¨¦§
úBiðBðéáe úBðáì;õeçaî Bôéwîe éðBðéa íñ àéáî–éðBðéaa äàøúå.äãeäé éaøøîBà:ì÷äì íéòâð úBàøî,ìáà §¨¥¦¥¦©¥¦©¦¦©§¥¨¤©¥¦©¦§¨¥©§§¨¦§¨¥£¨

øéîçäì àG;ì÷äì BøNáa éðîøbä äàøé,ì÷äì éðBðéaa éLekäå.íéîëçåíéøîBà:éðBðéaa äæå äæ. §©£¦¥¨¤©¤§¨¦¦§¨§¨¥§©¦©¥¦§¨¥©£¨¦§¦¤¨¤©¥¦
·úéøçLa íéòâpä íéàBø ïéà,íéaøòä ïéáe,úéaä CBúa àGå,ïpòîä íBéa àGå,äfò úéàøð ääkäL éôì.àGå ¥¦©§¨¦§©£¦¥¨©§©¦§§©©¦§§©§ª¨§¦¤©¥¨¦§¥©¨§

íéøäva,ääk úéàøð äfòL éôì.ïéàBø éúîéà?LGLa,òaøàa,Lîçáe,òáLáe,äðBîLáe,òLúáe;éøácéaø ©¨¢©¦§¦¤©¨¦§¥¥¨¥¨©¦§¨§©§©§¨¥§¤©¦§¤§¥©¦§¥©¦
øéàî.äãeäé éaøøîBà:òaøàa,Lîça,äðBîLa,òLúáe. ¥¦©¦§¨¥§©§©§¨¥¦§¤§¥©

:ïðéìæà äàøð ìù åøùá øúáã ,åúåà ïéøéâñîå .øåçù åøùáù.ozxtk ip` l`xyi ziaàåáì éåàøù ùðåòä ìë øîåìë .ïúøôë éðà øîåà äéä ïúáç êåúî
:úååö÷ä éúùî úçàì íéèåð íðéàå íéòöåîîå íééðåðéá ïäù .ïäéìò øôëì éãë éîöò ìò ìá÷î éðà ïäéìò.mixegy `le mipal `låðéàù òåøëùàë àìà

åøëùà .øåçù àìå ïáì àìàîèéîù äîáå ,íìåë íéøäèéî ãçàä øäèéîù äîáã ìàòîùé 'ø øáñ à÷å .òåøëùà ,øåùàú .æ"òìá å"ùåá ,æøà ìù ïéî ,ò
:àúèéù àãçá àáé÷ò 'øå ìàòîùé éáø éîéé÷å .íìåë ïéàîèéî ãçàä.oixiiv:éåðì úåøåö ïéøééöîù ïéðîåà.ipepiak:éðåðéáä íñë.lwdl mirbp ze`xn

,ãöéë ,øéîçäì àì ìáà ì÷äì íéòâð úåàøîù åðéöî ,øùáä øåòá øîåà ãçà áåúëå ,åøùá øåòá øîåà ãçà áåúë ,íéðäë úøåúá ùøôî äãåäé 'øã àîòèå
:øùáä øåòá íéé÷î úàöîð ì÷äì éðåðéáë éùåëä úàå .åøùá øåòá íéé÷î úàöîð ì÷äì åøùáá éðåîøâ äàøé,ipepiak dfe dfåðééäå ,éðåðéáë éùåëå éðåîøâ

:àáé÷ò 'ø
amiaxrd oiae zixgya mirbpd z` oi`ex oi`,íéòâðä úà äàåø åðéà åéðéò øåàî øñçù ïäë äî ,ïäëä éðéò äàøî ìëì áéúëã àø÷î ïðéôìéã .'åëå

:íéòâðä úà åá ïéàåø ïéà åøåàî øñçù íåé óà'da 'ca xne` dcedi iax:äãåäé 'øë äëìäå .'åë

`xephxa yexit

מלשון  "בגרמני " מבארים: כעצם nxb`,ויש  לבן שבשרו כלומר 

שם ). אנשי תוספות רבא"; "אליהו ישראל"; "תפארת ועיין (רמב"ם ;

ääkäå,ביצה מקרום פחות שמראהו כהה, ונגע –äfò éLeka– ÀÇÅÈÇÄÇÈ
אותו ומסגירים שחור, שבשרו  מתוך ביותר , לבן  בכושי  (הר"ש ;נראה

הצעת ברטנורא ); אלא הלכה, פסק אינה זו שפיסקה מפרשים, ויש 

dfr,הבעיה: iyeka zi`xp ddkde ,ddk ipnxba zi`xp dfr zxda מעתה
תנאים נחלקו כך  על  אותם? דנים "משנה היאך שלמה"; ("מלאכת 

ט). א, צרעת  טומאת הל' הרמב "ם מלשון גם משמע  וכן éaøÇÄאחרונה ";
ïúøtk éðà ,ìàøNé éða :øîBà ìàòîLéישראל חיבת מתוך  – ÄÀÈÅÅÀÅÄÀÈÅÂÄÇÈÈÈ

mzxtk,אמר: ip`על מקבל  אני עליהם, לבוא שראוי עונש כל  כלומר 

נגע  להזכיר  בא והוא שהואיל  מבארים, ויש  עליהם; לכפר  כדי עצמי 
נק  לפיכך  בישראל רע צרעת שכל  כלומר  כפרתם", "אני  הלשון את ט

כפרתם ואני להם תאונה òBøkLàk(מהר"ם ),לא ïä éøä מראה – ÂÅÅÀÆÀÀÇ
של תרגומו והוא אשכרוע, הנקרא ארז עץ כמראה ישראל  של עורם

יט),"תאשור " מא , àGíéiðBðéa(ישעיה àlà ,íéðáì àGå ,íéøBçLÀÄÀÀÈÄÆÈÅÄÄ
ש כפי  הנגעים, מראות את ומשערים שלהם – ישראל, של בעורם נראים

נגעים. פרשת àáé÷òנאמרה éaø,ïéðîîñ íéøivì Lé :øîBà ÇÄÂÄÈÅÅÇÇÈÄÇÀÈÄ
úBiðBðéáe úBðáì ,úBøBçL úBøeö ïéøö ïäL ו כדי– כאן אף ÆÅÈÄÀÀÈÅÄ

הנגע, מראה את õeçaîלקבוע Bôéwîe éðBðéa íñ àéáî סביב – ÅÄÇÅÄÇÄÄÇ
בינוני , בצבע לנגע מסביב העור את צובע éðBðéaaלנגע, äàøúå– ÀÅÈÆÇÅÄ

עקיבא  רבי אף בינוני. שעורו  באדם כמו  שלה במראה תיראה והבהרת
בעור שנראים כפי הנגעים מראות את שקובעים ישמעאל, כרבי סובר

לברר יש אם כי באומד , המראה את לשער אין שלדעתו אלא הבינוני ,
אחד הוא הנגע מראה אם הנגע, סביב העור צביעת ידי על  יפה

ישמעאל רבי  שלדעת מפרשים, יש  בינוני. אדם בעור המראות מארבעה
לעמוד אפשר שאי  לפי בנגעים, כלל מיטמאים והכושי הגרמני אין 

ורבי בנגעים; המטמאים הם הבינונים אלא אצלם, הנגע מראה על 
בנגעים, מיטמאים והכושי הגרמני  שאף וסובר, עליו חולק עקיבא
בצבע  לנגע מסביב אצלם העור את וצובעים בינוני  סם מביאים שכן

באדם  כמו  ובכושי  בגרמני  נראית תהא הבהרת כך  ידי  ועל  בינוני ,
בינוני ì÷äì,(הראב"ד).שעורו íéòâð úBàøî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÀÈÄÀÈÅ

øéîçäì àG ìáà ולא לקולה נגעים בספק והולכים הואיל  – ÂÈÀÇÂÄ
לפיכך  Náaלחומרה, éðîøbä äàøéì÷äì Bøבגרמני עזה בהרת – ÅÈÆÇÆÀÈÄÄÀÈÀÈÅ

לקולה, אותו מטהרים כהה, בו  שנראית וכיון  בבשרו, אותה רואים
ì÷äì éðBðéaa éLekäå אותה רואים אין  בכושי כהה ובהרת – ÀÇÄÇÅÄÀÈÅ

שלו  הבהרת מראה את משערים אלא אותו, מטמאים ואין בבשרו
מפורש יהודה רבי  של  טעמו לקולה. בינוני אדם בעור היתה כאילו 

אומר  אחד  כתוב כהנים: ב):בתורת יג, exya"והיה(ויקרא xera לנגע

אומר  אחר  וכתוב ד):צרעת", שם , הנגע(שם את הכהן xera"וראה
xyadהלכך להחמיר, לא אבל להקל  נגעים שמראות מצינו והרי ,"

והכושי בשרו ", "בעור מקיים נמצאת להקל , בבשרו  הגרמני רואה
הבשר ". "בעור  מקיים נמצאת להקל , íéøîBà:בבינוני  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

éðBðéaa äæå äæ הנגעים מראות את משערים כושי  ובין  גרמני בין  – ÆÈÆÇÅÄ
בינוני אדם של  עורו  טוב"כפי  יום  "תוספות  ועיין ברטנורא; (הר"ש;

אחרים ). פירושים  שם  שמובאים ישראל", ו"תפארת 

i r i a x m e i
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הנגעים. את רואים מתי  ללמד , באה משנתנו 

íéaøòä ïéáe ,úéøçLa íéòâpä íéàBø ïéà תשע לאחר  – ÅÄÇÀÈÄÀÇÂÄÅÈÇÀÇÄ
היום, של  úéaäשעות CBúa àGå בגדים נגעי או  אדם נגעי היינו  – ÀÀÇÇÄ

,(miza irbpl hxt)äfò úéàøð ääkäL éôì ,ïpòîä íBéa àGåÀÀÇÀËÈÀÄÆÇÅÈÄÀÅÇÈ
המראה  הרי המעונן וביום הבית ובתוך הערביים ובבין  שבשחרית –

ביותר . לבן נראה íéøävaהכהה àGå הנגעים את רואים ואין – ÀÇÈÃÇÄ
היום, ääkבצהרי úéàøð äfòL éôì נראה ביותר הלבן  המראה – ÀÄÆÇÈÄÀÅÅÈ

העיניים. את ומסנוור זו  בשעה חזק החמה שאור  משום éúîéàÅÈÇכהה,
ïéàBø?הנגעים את –LaGLLîçáe ,òaøàa של, שעות – ÄÀÈÀÇÀÇÀÈÅ

wlgznהיום axr cre xwean meidy ,zeipnf zery od dpynay zeryd)
,(zeipnf zery dxyr mizylòLúáe ,äðBîLáe ,òáLáe שעות – ÀÆÇÄÀÆÀÅÇ

היום dpynd);של  xe`a ileya oiir)של שעות בשש  רואים אין  אבל
צהרים; שעת שהיא øîBà:היום, äãeäé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅ

Lîça ,òaøàa עדיין שהיא בשלוש, ולא היום, של שעות – ÀÇÀÇÀÈÅ
òLúáeשחרית, ,äðBîLa,ובשבע בשש ולא היום, של שעות – ÄÀÆÀÅÇ

צהריים. שעת dcedi.שהיא iaxk dklde

שלוש  הנגעים את רואים מאיר  רבי  שלדעת משמע, המשנה לשון פשט לפי
רואים  אין יהודה רבי ולדעת צהרים, לאחר  שעות ושלוש הצהרים לפני  שעות

הצהרים. לאחר  שעות ושתי  הצהרים לפני שעות שתי  אלא אותם
מפרש: הגר"א כן"yelyaאבל  שאם אומר, הוא שלוש בתחילת לאו  – וכו '

הוא rayaגם כך אלא הוא. צהריים שבע ובתחילת שבע, בתחילת היינו
חמש, סוף ועד ארבע וכל  שלוש בסוף miixdv,אומר: iptl zery izy ody

תשע, סוף עד  שמונה וכל שבע miixdv.ובסוף xg`l zery izy ody יהודה רבי
צהריים,rax`a,אומר : לפני שעה שהיא חמש, סוף עד ארבע, בסוף היינו

יהודה  רבי  אמר  ולא צהריים. לאחר שעה שהיא תשע, סוף עד  שמונה ובסוף
שהיא  חמש, סוף עד  שאמר כמו צהריים, לאחר אחת שעה שהיא שבע, בסוף
מתאחרת  הצהריים תגבורת יהודה רבי  שלדעת לפי הצהריים, לפני אחת שעה

izdw - zex`ean zeipyn
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÷äaäå.ïBéNt Bì Cìäå ïBéNt Ba äéä,íBàä dì äëìäL Bà,äèòîúpL Bà,ñéøbk äæáe äæa ïéàå.úéçîe ïéçMä §©Ÿ©¨¨¦§§¨©¦§¤¨§¨¨¨¤¦§©£¨§¥¨¤¨¤©§¦©§¦¦§©
ïBéNtì íBàä ïéa ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe äåënäå ïéçMä.ì÷äì elà éøä. ©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©§¦¥¨©¦§£¥¥§¨¥

Âøéîçäì ãöék?ïáì øòN Ba äéä àG,ïáì øòN Bì ãìBðå.úBøBçL eéä,eðéaìäå;äðáì úçàå äøBçL úçà, ¥©§©£¦¨¨¥¨¨¨§©¥¨¨¨¨§§¦§¦©©§¨§©©§¨¨
ïäézL eðéaìäå.úBøö÷,eëéøàäå;äkøà úçàå äøö÷ úçà,ïäézL eëéøàäå.ì ïéçMä CîñðïäézL,úçàì Bà §¦§¦§¥¤§¨§¤¡¦©©§¨¨§©©£ª¨§¤¡¦§¥¤¦§©©§¦¦§¥¤§©©

ïäî;éwäïäézL úà ïéçMä ó,ïäî úçà úà Bà;ï÷lç Bà;ïéçMä,úéçîeïéçMä,äåënäå,äåënä úéçîe, ¥¤¦¦©§¦¤§¥¤¤©©¥¤¦§¨©§¦¦§©©§¦§©¦§¨¦§©©¦§¨
÷äaäå;íäì eëìäå.äéçî Ba äúéä àG,äéçî Bì äãìBðå.ò äúéääkøà Bà älâ,úòaøî úéNòðå;ãvä ïî, §©Ÿ©§¨§¨¤¨§¨¦§¨§§¨¦§¨¨§¨£ª¨£ª¨§©£¥§ª©©¦©©

úøváî úéNòðå;äñpkúðå úøfôî,dëBúa ñðëðå ïéçMä àáe;dôéwä,d÷lç,dèòî Bà,ïéçMä,ïéçMä úéçî Bà, §©£¥§ª¤¤§ª¤¤§¦§©§¨¨©§¦§¦§©§¨¦¦¨¦§¨¦£¨©§¦¦§©©§¦
äåënäå,äåënä úéçîe,÷äaäå;ïäì eëìäå.ïBéNt Ba äéä àG,ïBéNt Ba ãìBðå.äåënäå ïéçMä úéçîe ïéçMä §©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©§¨§¨¤¨¨¦§§©¦§©§¦¦§©©§¦§©¦§¨

ïBéNtì íBàä ïéa ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe,ïäì eëìäå.øéîçäì elà éøä. ¦§©©¦§¨§©Ÿ©§¦¥¨©¦§§¨§¨¤£¥¥§©£¦
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‡ääk éðîøba úéàøð äfò úøäa,äfò éLeka ääkäå.ìàòîLé éaøøîBà:ìàøNé éða,ïúøtk éðà,ïä éøä ©¤¤©¨¦§¥©¤§¨¦¥¨§©¥¨©¦©¨©¦¦§¨¥¥§¥¦§¨¥£¦©¨¨¨£¥¥

èòéîå åúøçîì ÷äåá äùòðå úåàøî äòáøàî åéä úáùáù ÷äåáä ïëå .åàá úáùä øçàìå åéä àì úáùáù éðä ìë .äåëîä úéçî åà äåëîä åà .íåùä
:÷äåáä àìå éç øùá ,ïéçùä àìå éç øùá íéðäë úøåúá àéðúãë ,äéçî ïéèòîî ÷äåáå ïéçùã ,äéçîä.oeiqt ea did:úáùá.oeiqtd el jldeøçàì

:åúøçîì ñðë úáùá äùôù äîã ,úáùä.me`d dkldy e`íäéðù ïéá ïéàå íåàä äèòîúðù åà ,ïåéñôä øàùðå íåàä äëìäå ,íåà àø÷ð òâðä ø÷éò
:ñéøâë.oigyd zigne oigydúéçî àìå äåëî àìå ïéçùä úéçî àìå ïéçù àì ïåéñôì íåàä ïéá úáùá ÷éñôî äéä àìå äùô úáùá éîð éà ,øîåìë

:ì÷äì äæ éøä ,åìàî ãçà ÷éñôä úáùä øçàìå ,÷äåá àìå äåëîä
e.oigyd jnqp:úáùá.odizylïéçùä êåúá àì ,åîöò òâðá àåäùë àìà äàîåè ïîéñ ïáì øòù ïéàù ,äàîåè ïîéñ ååä àì àúùäã ,úåøòùä éúùì

:äåëîä êåúá åàoigyd siwd e`:åèéìçî äéä àì úáùá åäàø íàã .'åëå.odl ekldeàåä éøäå ,ú÷ìö äåëîäå ïéçùä íå÷î äùòðù ,úáùä øçàì
:øéîçäì äæ éøä ,åèéìçîå ,ïáìä øòù íòå äìéçúáë òâðä íò øùáä øåò øàùðå ,øùá øåòë.oeiqtl me`d oia oiwlegø÷éò ïéá úáùá ïé÷éñôî åéäù

:ïåéñôì òâðä.odl eklde:øéîçäì åìà éøä ,÷éñôîä øáã íù ïéàå ,úáùä øçàì
a`.ipenxb .zxda:åúåà ïéøèåôå ,åøùááù äøúé úéðåðáì êåúî ääë åá úéàøð âìùë äæò úøäáå .øúåéá ïáì.ddkdeúéàøð.dfr iyekaêåúî
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בנגע, פשיון ïBéNtהיה Bì Cìäå,השבת לאחר  –äëìäL Bà ÀÈÇÄÀÆÈÀÈ
íBàä dìנקר הנגע עיקר "אום"– "`m"),א oeyln)שעיקר כלומר ÈÈ

שפשה, הפשיון  אלא נשתייר  ולא השבת לאחר הלך Bàהנגע
äèòîúpL,השבת לאחר האום –ñéøbk äæáe äæa ïéàå ואין – ÆÄÀÇÂÈÀÅÈÆÈÆÇÀÄ

לגמרי; נטהר כך  ידי ועל גריס, כשיעור  יחד  ובפסיון  ïéçMäÇÀÄבאום
ïéa ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe äåënäå ïéçMä úéçîeÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇÀÄÅ

ïBéNtì íBàä בין מפסיק אלה מחמישה אחד  השבת שלאחר  או  – ÈÇÄÀ
לפשיון, ì÷äìהאום elà éøä בזה קולה יש הללו המקרים בכל  – ÂÅÅÀÈÅ

שאילו  ברישא, שבארנו  כמו  השבת, לאחר  הנגע ראיית את שדוחים

שאינו  וכיון לטומאה, מחליטו היה בשבת הנגע את רואה הכהן היה
הריהו  הטומאה, סימן הלך ובינתיים הואיל  בשבת, בראשון  אלא רואהו

ההסגר. בסוף ומטהרו שני לשבוע מסגירו  או מטהרו 

i y i l y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

היה  שבשבת הקודמת, שבמשנה המקרים סדר הפיכת אלא אינה כולה משנתנו
טמא נעשה השבת ולאחר dnlטהור ayiil wgcpy ,"frea ,l`xyi zx`tz" oiire)

.(ef dpyn dzpyp

øéîçäì ãöék משבת הנגע ראיית בהעברת חומרה ישנה כיצד  – ÅÇÀÇÂÄ
ראשון ? ïáìליום øòN Ba äéä àG,בשבת –øòN Bì ãìBðå ÈÈÅÈÈÈÀÇÅÈ

ïáì היה ואילו לטומאה; מחליטו הכהן  וכשרואהו השבת, לאחר – ÈÈ
לעוד מסגירו היה הראשון , השבוע בסוף זה היה אם בשבת, רואהו
זה  היה ואם השבוע; בתוך הלבן  השער לו  הולך היה ושמא שבוע,

ו  מטהרו, והיה השני , השבוע לבן ,בסוף שער לו נולד  השבת לאחר

הכהן . לו  שנזקק עד  טהור úBøBçLהיה eéäשתי בשבת היו  – ÈÀ
שחורות, השבת;eðéaìäåשערות לאחר –úçàå äøBçL úçà ÀÄÀÄÇÇÀÈÀÇÇ

ïäézL eðéaìäå ,äðáì שחורה אחת שערה היתה שבשבת או – ÀÈÈÀÄÀÄÀÅÆ
שתיהן . הלבינו  השבת ולאחר לבנה, בשבת ÷úBøöואחת שהיו  או  – ÀÈ

טומאה, כשיעור שלא קצרות לבנות השבת eëéøàäåשערות לאחר – ÀÆÁÄ
טומאה; ïäézLכשיעור eëéøàäå ,äkøà úçàå äøö÷ úçà– ÇÇÀÈÈÀÇÇÂËÈÀÆÁÄÀÅÆ

שתי השבת ולאחר ארוכה, ואחת קצרה אחת שערה היתה שבשבת או

טומאה; כשיעור  האריכו ïäézLìהשערות ïéçMä Cîñðלשתי – ÄÀÇÇÀÄÄÀÅÆ
הלבנות, ïäîהשערות úçàì Bà;בשבת –úà ïéçMä óéwä ÀÇÇÅÆÄÄÇÀÄÆ

ïäî úçà úà Bà ,ïäézL,בשבת –ï÷lç Bà בין הפסיק – ÀÅÆÆÇÇÅÆÄÀÈ
בשבת, úéçîeהשערות ,äåënäå ,ïéçMä úéçîe ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇ
÷äaäå ,äåënä"הקיף" "נסמך" בשחין: לעיל ששנינו מה כלומר  – ÇÄÀÈÀÇÙÇ

ולמחיית  למכוה השחין, ולמחיית לשחין  היא הכוונה "חלקן" או

לשערות  חלק או הקיף או נסמך מאלו שאחד  היינו ולבוהק, המכווה
íäìבשבת; eëìäå;השבת לאחר  –äéçî Ba äúéä àG מחיית – ÀÈÀÈÆÈÀÈÄÀÈ

בשבת, חי  ãìBðåäéçîבשר  Bì ä;השבת לאחר –äúéä מחיית – ÀÀÈÄÀÈÈÀÈ
חי , äkøàבשר Bà älâò,טומאה סימן  שאינה בשבת –úéNòðå ÂËÈÂËÈÀÇÂÅ
úòaøî;טומאה סימן שהיא השבת, לאחר  –ãvä ïî היתה – ÀËÇÇÄÇÇ

הצד, מן  המחיה úøváîבשבת úéNòðå שהקיפה השבת, לאחר – ÀÇÂÅÀËÆÆ
המחיה; את בשבת,úøfôîהצרעת מפוזרת המחיה שהיתה או – ÀËÆÆ

äñpkúðå,עדשה כשיעור אחד  במקום השבת לאחר  –ïéçMä àáe ÀÄÀÇÀÈÈÇÀÄ
dëBúa ñðëðå;בשבת –,d÷lç ,dôéwädèòî Bà הנגע את – ÀÄÀÇÀÈÄÄÈÄÀÈÄÂÈ

äåënä,בשבת, úéçîe ,äåënäå ,ïéçMä úéçî Bà ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈ
÷äaäå חילקה או הקיפה או המחיה לתוך מאלה אחד נכנס שבשבת – ÀÇÙÇ

מיעטה, ïäìאו eëìäå.טומאה סימן המחיה ונעשתה השבת, לאחר – ÀÈÀÈÆ
ïBéNt Ba äéä àG,בשבת –ïBéNt Ba ãìBðå;השבת לאחר – ÈÈÄÀÀÇÄÀ

ïé÷ìBç ÷äaäå äåënä úéçîe äåënäå ïéçMä úéçîe ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÀÇÄÀÈÄÀÇÇÄÀÈÀÇÙÇÀÄ
ïBéNtì íBàä ïéa,בשבת לפשיון  הנגע עיקר  בין  –ïäì eëìäå ÅÈÇÄÀÀÈÀÈÆ

לפשיון , האום בין  המפסיק דבר  ואין השבת, לאחר –elà éøäÂÅÅ
øéîçäìיש שבת לאחר הנגע ראיית העברת הללו המקרים בכל  – ÀÇÂÄ

ברישא. שבארנו  כמו  חומרה, בה

א ה נ ש מ ר ו א ב

äfò úøäa,כשלג –éðîøba úéàøð שהוא גרמניה, מארץ באדם – ÇÆÆÇÈÄÀÅÇÆÀÈÄ
ביותר, אותה;ääkלבן ומטהרים הנגעים, מראות מארבעה למטה – ÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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òBøkLàk,íéøBçL àG,íéðáì àGå,íéiðBðéa àlà.àáé÷ò éaøøîBà:ïéðîîñ íéøivì Lé,úBøBçL úBøeö ïéøö ïäL, §¤§§©§¦§§¨¦¤¨¥¦¦©¦£¦¨¥¥©©¨¦©§¨¦¤¥¨¦§
úBiðBðéáe úBðáì;õeçaî Bôéwîe éðBðéa íñ àéáî–éðBðéaa äàøúå.äãeäé éaøøîBà:ì÷äì íéòâð úBàøî,ìáà §¨¥¦¥¦©¥¦©¦¦©§¥¨¤©¥¦©¦§¨¥©§§¨¦§¨¥£¨

øéîçäì àG;ì÷äì BøNáa éðîøbä äàøé,ì÷äì éðBðéaa éLekäå.íéîëçåíéøîBà:éðBðéaa äæå äæ. §©£¦¥¨¤©¤§¨¦¦§¨§¨¥§©¦©¥¦§¨¥©£¨¦§¦¤¨¤©¥¦
·úéøçLa íéòâpä íéàBø ïéà,íéaøòä ïéáe,úéaä CBúa àGå,ïpòîä íBéa àGå,äfò úéàøð ääkäL éôì.àGå ¥¦©§¨¦§©£¦¥¨©§©¦§§©©¦§§©§ª¨§¦¤©¥¨¦§¥©¨§

íéøäva,ääk úéàøð äfòL éôì.ïéàBø éúîéà?LGLa,òaøàa,Lîçáe,òáLáe,äðBîLáe,òLúáe;éøácéaø ©¨¢©¦§¦¤©¨¦§¥¥¨¥¨©¦§¨§©§©§¨¥§¤©¦§¤§¥©¦§¥©¦
øéàî.äãeäé éaøøîBà:òaøàa,Lîça,äðBîLa,òLúáe. ¥¦©¦§¨¥§©§©§¨¥¦§¤§¥©

:ïðéìæà äàøð ìù åøùá øúáã ,åúåà ïéøéâñîå .øåçù åøùáù.ozxtk ip` l`xyi ziaàåáì éåàøù ùðåòä ìë øîåìë .ïúøôë éðà øîåà äéä ïúáç êåúî
:úååö÷ä éúùî úçàì íéèåð íðéàå íéòöåîîå íééðåðéá ïäù .ïäéìò øôëì éãë éîöò ìò ìá÷î éðà ïäéìò.mixegy `le mipal `låðéàù òåøëùàë àìà

åøëùà .øåçù àìå ïáì àìàîèéîù äîáå ,íìåë íéøäèéî ãçàä øäèéîù äîáã ìàòîùé 'ø øáñ à÷å .òåøëùà ,øåùàú .æ"òìá å"ùåá ,æøà ìù ïéî ,ò
:àúèéù àãçá àáé÷ò 'øå ìàòîùé éáø éîéé÷å .íìåë ïéàîèéî ãçàä.oixiiv:éåðì úåøåö ïéøééöîù ïéðîåà.ipepiak:éðåðéáä íñë.lwdl mirbp ze`xn

,ãöéë ,øéîçäì àì ìáà ì÷äì íéòâð úåàøîù åðéöî ,øùáä øåòá øîåà ãçà áåúëå ,åøùá øåòá øîåà ãçà áåúë ,íéðäë úøåúá ùøôî äãåäé 'øã àîòèå
:øùáä øåòá íéé÷î úàöîð ì÷äì éðåðéáë éùåëä úàå .åøùá øåòá íéé÷î úàöîð ì÷äì åøùáá éðåîøâ äàøé,ipepiak dfe dfåðééäå ,éðåðéáë éùåëå éðåîøâ

:àáé÷ò 'ø
amiaxrd oiae zixgya mirbpd z` oi`ex oi`,íéòâðä úà äàåø åðéà åéðéò øåàî øñçù ïäë äî ,ïäëä éðéò äàøî ìëì áéúëã àø÷î ïðéôìéã .'åëå

:íéòâðä úà åá ïéàåø ïéà åøåàî øñçù íåé óà'da 'ca xne` dcedi iax:äãåäé 'øë äëìäå .'åë
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מלשון  "בגרמני " מבארים: כעצם nxb`,ויש  לבן שבשרו כלומר 

שם ). אנשי תוספות רבא"; "אליהו ישראל"; "תפארת ועיין (רמב"ם ;

ääkäå,ביצה מקרום פחות שמראהו כהה, ונגע –äfò éLeka– ÀÇÅÈÇÄÇÈ
אותו ומסגירים שחור, שבשרו  מתוך ביותר , לבן  בכושי  (הר"ש ;נראה

הצעת ברטנורא ); אלא הלכה, פסק אינה זו שפיסקה מפרשים, ויש 

dfr,הבעיה: iyeka zi`xp ddkde ,ddk ipnxba zi`xp dfr zxda מעתה
תנאים נחלקו כך  על  אותם? דנים "משנה היאך שלמה"; ("מלאכת 

ט). א, צרעת  טומאת הל' הרמב "ם מלשון גם משמע  וכן éaøÇÄאחרונה ";
ïúøtk éðà ,ìàøNé éða :øîBà ìàòîLéישראל חיבת מתוך  – ÄÀÈÅÅÀÅÄÀÈÅÂÄÇÈÈÈ

mzxtk,אמר: ip`על מקבל  אני עליהם, לבוא שראוי עונש כל  כלומר 

נגע  להזכיר  בא והוא שהואיל  מבארים, ויש  עליהם; לכפר  כדי עצמי 
נק  לפיכך  בישראל רע צרעת שכל  כלומר  כפרתם", "אני  הלשון את ט

כפרתם ואני להם תאונה òBøkLàk(מהר"ם ),לא ïä éøä מראה – ÂÅÅÀÆÀÀÇ
של תרגומו והוא אשכרוע, הנקרא ארז עץ כמראה ישראל  של עורם

יט),"תאשור " מא , àGíéiðBðéa(ישעיה àlà ,íéðáì àGå ,íéøBçLÀÄÀÀÈÄÆÈÅÄÄ
ש כפי  הנגעים, מראות את ומשערים שלהם – ישראל, של בעורם נראים

נגעים. פרשת àáé÷òנאמרה éaø,ïéðîîñ íéøivì Lé :øîBà ÇÄÂÄÈÅÅÇÇÈÄÇÀÈÄ
úBiðBðéáe úBðáì ,úBøBçL úBøeö ïéøö ïäL ו כדי– כאן אף ÆÅÈÄÀÀÈÅÄ

הנגע, מראה את õeçaîלקבוע Bôéwîe éðBðéa íñ àéáî סביב – ÅÄÇÅÄÇÄÄÇ
בינוני , בצבע לנגע מסביב העור את צובע éðBðéaaלנגע, äàøúå– ÀÅÈÆÇÅÄ

עקיבא  רבי אף בינוני. שעורו  באדם כמו  שלה במראה תיראה והבהרת
בעור שנראים כפי הנגעים מראות את שקובעים ישמעאל, כרבי סובר

לברר יש אם כי באומד , המראה את לשער אין שלדעתו אלא הבינוני ,
אחד הוא הנגע מראה אם הנגע, סביב העור צביעת ידי על  יפה

ישמעאל רבי  שלדעת מפרשים, יש  בינוני. אדם בעור המראות מארבעה
לעמוד אפשר שאי  לפי בנגעים, כלל מיטמאים והכושי הגרמני אין 

ורבי בנגעים; המטמאים הם הבינונים אלא אצלם, הנגע מראה על 
בנגעים, מיטמאים והכושי הגרמני  שאף וסובר, עליו חולק עקיבא
בצבע  לנגע מסביב אצלם העור את וצובעים בינוני  סם מביאים שכן

באדם  כמו  ובכושי  בגרמני  נראית תהא הבהרת כך  ידי  ועל  בינוני ,
בינוני ì÷äì,(הראב"ד).שעורו íéòâð úBàøî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÀÈÄÀÈÅ

øéîçäì àG ìáà ולא לקולה נגעים בספק והולכים הואיל  – ÂÈÀÇÂÄ
לפיכך  Náaלחומרה, éðîøbä äàøéì÷äì Bøבגרמני עזה בהרת – ÅÈÆÇÆÀÈÄÄÀÈÀÈÅ

לקולה, אותו מטהרים כהה, בו  שנראית וכיון  בבשרו, אותה רואים
ì÷äì éðBðéaa éLekäå אותה רואים אין  בכושי כהה ובהרת – ÀÇÄÇÅÄÀÈÅ

שלו  הבהרת מראה את משערים אלא אותו, מטמאים ואין בבשרו
מפורש יהודה רבי  של  טעמו לקולה. בינוני אדם בעור היתה כאילו 

אומר  אחד  כתוב כהנים: ב):בתורת יג, exya"והיה(ויקרא xera לנגע

אומר  אחר  וכתוב ד):צרעת", שם , הנגע(שם את הכהן xera"וראה
xyadהלכך להחמיר, לא אבל להקל  נגעים שמראות מצינו והרי ,"

והכושי בשרו ", "בעור מקיים נמצאת להקל , בבשרו  הגרמני רואה
הבשר ". "בעור  מקיים נמצאת להקל , íéøîBà:בבינוני  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

éðBðéaa äæå äæ הנגעים מראות את משערים כושי  ובין  גרמני בין  – ÆÈÆÇÅÄ
בינוני אדם של  עורו  טוב"כפי  יום  "תוספות  ועיין ברטנורא; (הר"ש;

אחרים ). פירושים  שם  שמובאים ישראל", ו"תפארת 

i r i a x m e i
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הנגעים. את רואים מתי  ללמד , באה משנתנו 

íéaøòä ïéáe ,úéøçLa íéòâpä íéàBø ïéà תשע לאחר  – ÅÄÇÀÈÄÀÇÂÄÅÈÇÀÇÄ
היום, של  úéaäשעות CBúa àGå בגדים נגעי או  אדם נגעי היינו  – ÀÀÇÇÄ

,(miza irbpl hxt)äfò úéàøð ääkäL éôì ,ïpòîä íBéa àGåÀÀÇÀËÈÀÄÆÇÅÈÄÀÅÇÈ
המראה  הרי המעונן וביום הבית ובתוך הערביים ובבין  שבשחרית –

ביותר . לבן נראה íéøävaהכהה àGå הנגעים את רואים ואין – ÀÇÈÃÇÄ
היום, ääkבצהרי úéàøð äfòL éôì נראה ביותר הלבן  המראה – ÀÄÆÇÈÄÀÅÅÈ

העיניים. את ומסנוור זו  בשעה חזק החמה שאור  משום éúîéàÅÈÇכהה,
ïéàBø?הנגעים את –LaGLLîçáe ,òaøàa של, שעות – ÄÀÈÀÇÀÇÀÈÅ

wlgznהיום axr cre xwean meidy ,zeipnf zery od dpynay zeryd)
,(zeipnf zery dxyr mizylòLúáe ,äðBîLáe ,òáLáe שעות – ÀÆÇÄÀÆÀÅÇ

היום dpynd);של  xe`a ileya oiir)של שעות בשש  רואים אין  אבל
צהרים; שעת שהיא øîBà:היום, äãeäé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅ

Lîça ,òaøàa עדיין שהיא בשלוש, ולא היום, של שעות – ÀÇÀÇÀÈÅ
òLúáeשחרית, ,äðBîLa,ובשבע בשש ולא היום, של שעות – ÄÀÆÀÅÇ

צהריים. שעת dcedi.שהיא iaxk dklde

שלוש  הנגעים את רואים מאיר  רבי  שלדעת משמע, המשנה לשון פשט לפי
רואים  אין יהודה רבי ולדעת צהרים, לאחר  שעות ושלוש הצהרים לפני  שעות

הצהרים. לאחר  שעות ושתי  הצהרים לפני שעות שתי  אלא אותם
מפרש: הגר"א כן"yelyaאבל  שאם אומר, הוא שלוש בתחילת לאו  – וכו '

הוא rayaגם כך אלא הוא. צהריים שבע ובתחילת שבע, בתחילת היינו
חמש, סוף ועד ארבע וכל  שלוש בסוף miixdv,אומר: iptl zery izy ody

תשע, סוף עד  שמונה וכל שבע miixdv.ובסוף xg`l zery izy ody יהודה רבי
צהריים,rax`a,אומר : לפני שעה שהיא חמש, סוף עד ארבע, בסוף היינו

יהודה  רבי  אמר  ולא צהריים. לאחר שעה שהיא תשע, סוף עד  שמונה ובסוף
שהיא  חמש, סוף עד  שאמר כמו צהריים, לאחר אחת שעה שהיא שבע, בסוף
מתאחרת  הצהריים תגבורת יהודה רבי  שלדעת לפי הצהריים, לפני אחת שעה

izdw - zex`ean zeipyn



dקצו dpyn ipy wxt mirbp zkqn

‚åéðéòî úçàa àîeqä ïäk,åéðéò øBàî ääkL Bà–íéòâpä úà äàøé àG,øîàpL(áé ,âé àø÷éå):äàøî-ìëì" Ÿ¥©¨§©©¥¥¨¤¨¨§¥¨¦§¤¤©§¨¦¤¤¡©§¨©§¥
éðéò"ïäkä.úBðBlç Ba ïéçúBt ïéà ìôàä úéaBòâð úà úBàøì. ¥¥©Ÿ¥©¦¨¨¥¥§¦©¦§¤¦§
„òâpä úiàø ãöék?øãBòk äàøð Léàä,íéúéæ ÷ñBîëe.úëøBòk äMàä,dða úà ä÷éðéîëe,ïéãîBòa úâøBàk ¥©§¦©©¤©¨¦¦§¤§¥§¥¥¦¨¦¨§¤¤§¥¦¨¤§¨§¤¤§§¦

éçMì,úéðîéä ãéì.äãeäé éaøøîBà:ïzLta äåBèk óà,úéìàîOì.Bòâðì äàøpL íLk,Bzçìâúì äàøð àeä Ck. ©¤¦§¨©§¨¦©¦§¨¥©§¨©¦§¨©§¨¦§¥¤¦§¤§¦§¨¦§¤§¦§©§
‰äàBø íãà íéòâpä ìk,Bîöò éòâpî õeç.øéàî éaøøîBà:åéáBø÷ éòâð àG óà.øézî íãà íéøãpä ìk,õeç ¨©§¨¦¨¨¤¦¦§¥©§©¦¥¦¥©¦§¥§¨¨©§¨¦¨¨©¦

Bîöò éøãpî.äãeäé éaøøîBà:éøãð àG óàíéøçà ïéáì dðéaL BzLà.äàBø íãà úBøBëaä ìk,úBøBëaî õeç ¦¦§¥©§©¦§¨¥©¦§¥¦§¤¥¨§¥£¥¦¨©§¨¨¤¦§
Bîöò. ©§

b.zepelg el oigzet oi`áéúëã(ã"é àø÷éå):úåðåìç åì ïéçúåô ïéà ìôà úéá åøîà ïàëî ,éøðì àìå éì ,éì äàøð òâðë
c.wqenke xcerk:åéúéæ úà è÷åì ,÷ñåî .ò÷ø÷á øôåç ,øãåò .åéúåòåøæ äéáâî ÷ñåîä êøãå .åéìâø ÷ñôî øãåòä êøã.zkxerkúà ú÷ñôîù úôä úà

:äéìâø.dpa z` dwipnke:íéøúñä úéá áùçð åðéà äòù äúåàá äàøðù äîã .ããä úçú ïéðòì.igyl micnera zbxe`kúäáâîùâåøàì úéðîéä äãé
:äìù éçùä úéá äìâîå.ozyta deehkáéúëå .íéøúñä úéá áùçð ,êëá äàøð åðéàù äîå .éìàîùä éçùä äìâîå úéìàîùä äãé äéáâäì äååèä êøãù

:íéøúñä úéáì èøô ,ïäëä éðéò äàøî ìëì.ezglbzláéúëã ,çìâì êéøöå .åúøäè íåéá(ã"é àø÷éå)íå÷î åìà äî ,åéðéò úåáâ úàå åð÷æ úàå åùàø úà
:íéøúñä úéáì èøô ,äàøðå øòù ñåðéë íå÷î ìë óà äàøðå øòù ñåðéë

d.eiaexw irbp `l s` xne` xi`n iaxáéúëã ,íéáéøì íéòâð ùå÷úéàã(à"ë íéøáã).íéáåø÷á àìù íéòâð óà íéáåø÷á àìù íéáéø äî ,òâð ìëå áéø ìë
:øéàî éáøë äëìä ïéàå.envr ixcpn uegáéúëã('ì øáãîá):åì ïéìçåî íéøçà ìáà ìçåî åðéà àåä ,åøáã ìçé àìoial dpiay ezy` ixcp `l s`

.mixg`åðéà åîöò éðôá à÷åãå .äôé ø÷áé àìå åúùà éáâ ì÷é àîùå ,íëç úøé÷ç ïéëéøö ïäù ,äðéáì åðéá åðéàù íéøáãå ùôð éåðéò ìù ïðéàù íéøãð ïåâë
:äôé åø÷çé àì àîù éãéùç àì àúìú éá éåäã ïåéëã ,úåèåéãä äùìù ììëá àåä óøèöî ìáà ,äçîåî ãéçé àåä åìéôàå øéúäì ìåëémc` zexekad lk

.d`ex:ïîåîá ïìëàì íéìåëé íà

`xephxa yexit

עד ניכרת ירידתה ואין מאד, מאירה החמה שבצהריים מפני  שעתיים, עד 
שעות" שתי  ax`").לאחר edil`")
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åéðéò øBàî ääkL Bà ,åéðéòî úçàa àîeqä ïäkיש – ÙÅÇÈÀÇÇÅÅÈÆÈÈÀÅÈ
עיניו שתי מאור  כהה אם דווקא טוב"),מפרשים, יום àG("תוספות 

"ïäkä éðéò äàøî-ìëì" :øîàpL ,íéòâpä úà äàøé– ÄÀÆÆÇÀÈÄÆÆÁÇÀÈÇÀÅÅÅÇÙÅ
עיניו. בשתי  ראייה כוח לכהן  שיהא שצריך  ìôàäמכאן úéa– ÇÄÈÈÅ

חלונות, לו  Bòâðשאין úà úBàøì úBðBlç Ba ïéçúBt ïéà– ÅÀÄÇÄÀÆÄÀ
ורואים  חלונותיו  את פותחים נעולים, והם חלונות לו יש  אם ברם,

נגעו  (תוספתא ).את

i y i n g m e i
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øãBòk äàøð Léàä ?òâpä úiàø ãöék, רגליו בין הנגע אם – ÅÇÀÄÇÇÆÇÈÄÄÀÆÀÅ
שדרכו  העשבים, את לעקור בקרקע שחופר כמי  לעמוד  צריך הוא

בעמידה  נראה שאינו  ומה הנגע. את רואה והכהן רגליו, את לפסק
בנגעים, מיטמא שאינו  הסתרים בית ששם לפי  בודק, הכהן אין זו ,

יב):שנאמר יג, הסתרים d`xn"לכל(ויקרא  לבית פרט הכהן", עיני

כהנים), íéúéæ(תורת  ÷ñBîëe א בבית – זרועותיו , תחת הנגע ם ÀÅÅÄ
שאינו  ומה זיתים, שלוקט כמי זרועותיו  להרים צריך הוא השחי,

מיטמא. שאינו  הוא הסתרים בית נראית,äMàäנראה, –úëøBòk ÈÄÈÀÆÆ
עורכת  שהיא בשעה שנראה מה כל בודק הכהן  רגליה, בין  הנגע אם –
בעמידה  נראה שלא ומה רגליה, את קצת מפסקת שהיא העיסה, את

מיטמא, שאינו הוא הסתרים בית dðaזו , úà ä÷éðéîëe אם – ÀÅÄÈÆÀÈ
מניקה, שהיא בשעה שנראה מה אלא בודק הכהן  אין הדד , תחת הנגע

הוא, הסתרים בית éçMìוהשאר ïéãîBòa úâøBàk הנגע אם – ÀÆÆÀÀÄÇÆÄ
אורגת  שהיא בשעה שנראה מה בודק הכהן השחי , בבית הזרוע תחת

הימנית, זרועה את מגביהה והיא לפניה, העומדים האריגה ãéìÀÈבכלי
úéðîéä.הימנית שבזרוע בשחי  כשהנגע –:øîBà äãeäé éaø ÇÀÈÄÇÄÀÈÅ

úéìàîOì ,ïzLta äåBèk óà שבזרוע בשחי  הנגע אם – ÇÀÈÇÄÀÈÇÀÈÄ
את  ומגביהה בפשתן  טווה כשהיא שנראה מה בודק הכהן השמאלית,
שביד הנגע דווקא קמא תנא שלדעת מפרשים, יש השמאלית. ידה

וטעמו , השמאלית; שביד  הנגע לא אבל  כאורגת, נבדקת הימנית
שהיא  מׁשום מיטמא, אינו שלה השמאלית בשחי שהנגע כנראה,

את  מגביהה הריהי  טווה, שכשהיא פי  על ואף הסתרים. כבית נחשבת
דרכה  הכי בלאו הימנית שכן הימנית, ליד  דומה אינה השמאלית, היד

נראית  שתהא אמרו , הנגע ראיית שלעניין אלא עת, בכל  להגביהה
ולהגביה  בה להשתמש דרכה שאין שמאלית אבל בעומדין, כאורגת

הסתרים בית מדין יצאה לא עת, בכל  טוב ").אותה יום  אבל("תוספות 
ליד בין  בימנית כאורגת משערים קמא תנא שלדעת מפרש, הראב"ד 

כטווה  בשתיהן משערים יהודה רבי  ולדעת לשמאלית, ובין  ימנית
"אף" תיבת גורס שאינו אלא הגר "א, מפרש  וכן שמאלית. ביד בפשתן 

יהודה רבי  zhiylשבדברי  "s`" zaiz yxtny ,"aeh mei zetqez" oiir)
.(lwdl `a dcedi iaxy ,c"a`xdàeä Ck ,Bòâðì äàøpL íLkÀÅÆÄÀÆÀÄÀÈ

Bzçìâúì äàøð אינו טהרתו , ביום שערו את המצורע כשמגלח – ÄÀÆÀÄÀÇÀ
אבל הנגע, בראיית ונבדקים הנראים שבמקומות השער  אלא מגלח

מגלח. אינו  הסתרים שבבית השערות
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äàBø íãà íéòâpä ìk,לראות לכהן  מותר  קרוביו  נגעי ואפילו – ÈÇÀÈÄÈÈÆ
טהורים, או  טמאים הם אם Bîöòולפסוק éòâpî õeçשנאמר – ÄÄÀÅÇÀ

ט ): יג, odkd",(ויקרא l` `aede". אחר כהן  אל øéàîומשמע: éaøÇÄÅÄ
åéáBø÷ éòâð àG óà :øîBà שנאמר רואה, כהן אין  כא ,– (דברים  ÅÇÄÀÅÀÈ

שלא ה ): ריב מה לריב, נגע הוקש  נגע", וכל  ריב כל יהיה פיהם "ועל
בקרובים שלא נגע אף ב),בקרובים לד, סנהדרין קמא (גמרא ותנא

לריב. נגע מקישים שאין nw`.סובר , `pzk dkldeíãà íéøãpä ìkÈÇÀÈÄÈÈ
Bîöò éøãpî õeç ,øézîשנאמר ג):– ל, exac",(במדבר lgi `l" ÇÄÄÄÀÅÇÀ

לו . מחלים אחרים אבל  מחל , אינו  הוא øîBà:ודרשו: äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íéøçà ïéáì dðéaL BzLà éøãð àG óà שאינם נדרים כגון  – ÇÄÀÅÄÀÆÅÈÀÅÂÅÄ

חכם  חקירת וצריכים הואיל  לבינה, בינו  שאינם ודברים נפש עינוי  של

ודברים  נפש עינוי  נדרי אבל לאשתו. יקל  שמא להתיר, רשאי אינו
ואפילו  מתיר. הריהו  חכם, חקירת צריכים שאינם לבינה, נדרים שבינו

פי על  אף להתיר , יכול אינו  עצמו  בפני  דווקא אחרים לבין  שבינה
שלושה  כדין  נדרה להתיר לשניים, להצטרף אבל מומחה, שהוא

יפה  יחקרו לא שמא חשודים שאינם לפי להתיר, רשאי הדיוטות,

ברטנורא ). בצירוף (הר "ש; אפילו לבינה, שבינו שנדרים כותבים, ויש 

שאשתו  עצמו, נדרי בכלל שהם לפי להתיר , יכול אינו  שלושה למנין 
בצירוף  אפילו  להתיר יכול  אינו  שוב שמעו, ביום שתק ואם היא, כגופו

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt mirbp zkqn

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéòâpa ïéànhî ìkä,áLBz øâå íéBbä ïî õeç.íéòâpä úà úBàøì íéøLk ìkä,äøähäå äàîhäL àlà ©Ÿ¦©§¦©§¨¦¦©¦§¥¨©Ÿ§¥¦¦§¤©§¨¦¤¨¤©ª§¨§©©£¨

ïäë éãéa.Bì íéøîBà:àîè øîà,øîBà àeäå:àîè;øBäè øîà,øîBà àeäå:øBäè.ãçàk íéòâð éðL íéàBø ïéà, ¦¥Ÿ¥§¦¡Ÿ¨¥§¥¨¥¡Ÿ¨§¥¨¥¦§¥§¨¦§¤¨
íéLðà éðLa ïéáe ãçà Léàa ïéa;Bøébñîe ãçàä úà äàBø àlà,Bèéìçîe,BøèBôe,éðMì øæBçå.úà ïéøébñî ïéà ¥§¦¤¨¥¦§¥£¨¦¤¨¤¤¨¤¨©§¦©£¦§§¥©¥¦¥©§¦¦¤

øbñnä,èìçnä úà ïéèéìçî àGå.èìçnä úà ïéøébñî ïéà,øbñnä úà ïéèéìçî àGå.älçza ìáà,òeáL óBña ©ª§¨§©£¦¦¤©ª§¨¥©§¦¦¤©ª§¨§©£¦¦¤©ª§¨£¨©§¦¨§¨©
–øébñî øébñnä,èéìçî èéìçnäå,øèBôe øébñî,øèBôe èéìçî. ©©§¦©§¦§©©£¦©£¦©§¦¥©£¦¥
·òâð Ba äàøpL ïúç–äzLnä éîé úòáL Bì ïéðúBð,Búeñëìå Búéáìe Bì.ìâøa ïëå–úBîé ìk Bì ïéðúBð ¨¨¤¦§¨¤©§¦¦§©§¥©¦§¤§¥§¦§§¥¨¤¤§¦¨§

ìâøä. ¨¤¤
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:úåàøî.ehilgne:äéçî åà ïáì øòù é"ò ïåâë ,èéìçäì éåàø íà.exhete:úåàøî äòáøàî äèîì àåä íà.ipyl xfegeíãå÷ éðùä ãìåðù øçàî
:åèéìçäù åà ïåùàøä úà øéâñäù.xbqend z` mixibiqn oi`éåàøù øçà òâð åì ãìåð ë"çàå ãçà òâðá åøéâñä íàã .øâñåîä úà ïéèéìçî ïéà éîð ïëå

:åì ÷÷æéù ãò ,èìçåî úøåú àìå øâñåî úøåú àì éðù òâðä ìò ïéà ïåùàøä ïî éñúî éëå .åì ÷÷æð ïéà ,åèéìçäì åà åøéâñäìreay seqa dlgza la`
.xibqne xibqnïåùàø ãîò íà ïåùàø òåáù óåñá ïëå .éðùä ìò øéâñîå ïåùàøä ìò øéâñî ,ïåùàøä úà øéâñäù íãå÷ éðùä ãìåð òåáùä úìçúá íà

:éðùä ìò øéâñîå øæåçå åøéâñî ,åéðéòá.hilgne hilgn:éðùä ìò èéìçîå øæåçå ïåùàøä ìò èéìçî.xhete xibqn:éðùä ìò øèåôå ïåùàøä ìò øéâñî
.xhete hilgnøéâñîå èéìçî åà èéìçîå øéâñî ,àëôéà ä"äå .éðùä ìò øèåôå ïåùàøä ìò èéìçî:èéìçîå øèåô øéâñîå øèåô

a.dzynd ini zray el oipzepäúà éàù íåé ùéå äàåø äúàù íåé ùé êì øîåì ,íåéáå éàî ,úåàøäáå àðîçø áåúëì éãëî ,åá úåàøä íåéáå áéúëã
:äàåø

`xephxa yexit

אחרים", לבין  שבינה אׁשתו  "נדרי יהודה: רבי  שנקט וזהו לשלושה.

להתיר, יכול  אינו  קמא תנא לדעת אף לבינו  שבינה שדברים משום
הם. עצמו äàBøשכנדרי íãà úBøBëaä ìk מום בהם יש  אם – ÈÇÀÈÈÆ

כחולין, ולאכלם לשחטם ומותר Bîöòקבוע, úBøBëaî õeç– ÄÀÇÀ
חשד. משום ולהתירו , בכורו של  מום לראות רשאי  כהן  שאין 

i y y m e i
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íéòâpa ïéànhî ìkä, קטן אפילו –áLBz øâå íéBbä ïî õeç ÇÙÄÇÀÄÇÀÈÄÄÇÄÀÅÈ
בנגעים, מיטמאים שאינם –ayez xbישראל בארץ היושב גוי היינו

נח. בני  מצוות שבע עליו  íéòâpäוקיבל  úà úBàøì íéøLk ìkäÇÙÀÅÄÄÀÆÇÀÈÄ
נגעים, בדיני בקי הוא אם ישראל, אפילו  –äøähäå äàîhäL àlàÆÈÆÇËÀÈÀÇÇÂÈ

ïäë éãéa; בלבד כהן  של  בסמכותו  אלא אינו  טהור או טמא לומר  – ÄÅÙÅ
ולאחר עמו , ישראל חכם הולך  בנגעים, בקי  אינו הכהן אם הלכך 

הנגע, את Bìשרואים íéøîBà:לכהן אומר הישראל –àîè øîà ÀÄÁÙÈÅ
מוחלט, טמא שהוא או  הסגר , וצריך טמא שהוא אמור –àeäåÀ

àîè :øîBà;טמא אומר : והכהן –øBäè øîàשהישראל או  – ÅÈÅÁÙÈ
טהור , שהוא אמור  לכהן: øBäèאומר  :øîBà àeäåאומר והכהן  – ÀÅÈ

ãçàkטהור. íéòâð éðL íéàBø ïéà יפה לבחון  יכולים שאין  – ÅÄÀÅÀÈÄÀÆÈ
כאחד, נגעים íéLðàשני  éðLa ïéáe ãçà Léàa ïéaששני בין – ÅÀÄÆÈÅÄÀÅÂÈÄ

בבת  אותם רואים אין אנשים, בשני  שהם בין אחד באיש הם הנגעים
ãçàäאחת, úà äàBø àlà,אחד נגע –Bøébñîeצריך אם – ÆÈÆÆÈÆÈÇÀÄ
טומאה,Bèéìçîeהסגר , סימני בו  יש אם לטומאה, שמחליטו  או – ÇÂÄ

חי, בשר מחיית או  לבן  שער  ומטהרו ,BøèBôeכגון  שפוטרו או  – À
ביצה, מקרום כהה מראהו  éðMìאם øæBçåלאחר רק כלומר  – ÀÅÇÅÄ

השני הנגע את לבדוק חוזר תחילה, שראה הנגע של  דינו  שפוסק
דינו. øbñnäולפסוק úà ïéøébñî ïéà הכהן שהסגירו  לאחר  אם – ÅÇÀÄÄÆÇËÀÈ

גם  להסגירו  לו  נזקק הכהן  אין אחר, נגע ההסגר שבוע בתוך לו  נולד
השני, ההסגר  מן  הסגרו ימי  את ולמנות השני  הנגע  àGåÀבשביל

èìçnä úà ïéèéìçî נגע משום לטומאה הכהן  משהחליטו אם – ÇÂÄÄÆÇËÀÈ
גם  אותו  מחליט הכהן  אין  טומאה, סימני עם אחר  נגע לו נולד  אחד 

עד טהור  הוא הרי הראשון, הנגע מן  וכשיטהר  השני , הנגע בשביל 

לנגע הכהן לו  èìçnäהשני .שייזקק úà ïéøébñî ïéàמי – ÅÇÀÄÄÆÇËÀÈ
מסגירים  אין הסגר , שצריך אחר, נגע לו ונולד לטומאה, שהוחלט

מסגירים  הראשון הנגע מן  שיטהר  לאחר אלא השני , הנגע בשביל  אותו 
השני , הנגע בשביל øbñnäאותו úà ïéèéìçî àGåתוך שאם – ÀÇÂÄÄÆÇËÀÈ

אין  טומאה, סימני עם אחר נגע לו נולד  אחד נגע של  ההסגר  שבוע
השני . הנגע בשביל  לטומאה להחליטו לו  älçzaנזקקים ìáà– ÂÈÇÀÄÈ

הראשון , הנגע בשביל הכהן שהסגירו קודם שני נגע לו  נולד אם
òeáL óBñaהסגר של  השבוע בסוף שני נגע לו  נולד אם או  – ÀÈÇ

בסוף  נולד אם וכן  שני , שבוע הכהן  שהסגירו קודם הראשון , הנגע
הנגע  על שטיהרו  קודם או  לטומאה שהחליטו  קודם השני השבוע

øébñîהראשון, øébñnä הראשון הנגע על הכהן כשמסגירו  – ÇÇÀÄÇÀÄ
השני , הנגע על גם èéìçîמסגירו èéìçnäå כשמחליטו וכן – ÀÇÇÂÄÇÂÄ

השני , על  גם מחליטו הראשון על øèBôeלטומאה øébñîמסגירֹו – ÇÀÄÅ
השני , על ומטהרו הראשון הנגע øèBôeעל èéìçî מחליטו או – ÇÂÄÅ

שמסגירו  הדין והוא השני ; על  ומטהרו  הראשון  הנגע על לטומאה

על ומסגירו הראשון על  מחליטו או  השני, על  ומחליטו הראשון על 
השני על מחליטו  או ומסגירו הראשון  על פוטרו  וכן  (oiirהשני,

.(elld mipicd lkay dpin `wtp oipra "l`xyi zx`tz"
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Bì ,äzLnä éîé úòáL Bì ïéðúBð ,òâð Ba äàøpL ïúçÈÈÆÄÀÈÆÇÀÄÄÀÇÀÅÇÄÀÆ
Búeñëìå Búéáìe בודק הכהן אין  המשתה ימי שבעת שבמשך  – ÀÅÀÄÀ

אדם  כל  שאר אבל בבגדיו ; או בביתו או בגופו שנולד  הנגע את
עשה  שמצוות הכהן, אל לבוא אותו כופים דין בית נגע, בו  שנראה

ב ):היא יג , mipdkd"(ויקרא eipan cg` l` e` odkd oxd` l` `aede"
ìâøa(הרא"ש ). ïëå, בבגדיו או  בביתו או באדם נגע נראה בחג אם – ÀÅÈÆÆ

ìâøä úBîé ìk Bì ïéðúBð.הרגל ימות כל  רואהו  הכהן שאין  – ÀÄÈÀÈÆÆ
שנאמר ממה זה למדים כהנים יד):בתורת שם, ea"(שם ze`xd meiae"

בו . רואה אתה שאי יום ויש בו רואה שאתה יום יש  –

izdw - zex`ean zeipyn
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‚åéðéòî úçàa àîeqä ïäk,åéðéò øBàî ääkL Bà–íéòâpä úà äàøé àG,øîàpL(áé ,âé àø÷éå):äàøî-ìëì" Ÿ¥©¨§©©¥¥¨¤¨¨§¥¨¦§¤¤©§¨¦¤¤¡©§¨©§¥
éðéò"ïäkä.úBðBlç Ba ïéçúBt ïéà ìôàä úéaBòâð úà úBàøì. ¥¥©Ÿ¥©¦¨¨¥¥§¦©¦§¤¦§
„òâpä úiàø ãöék?øãBòk äàøð Léàä,íéúéæ ÷ñBîëe.úëøBòk äMàä,dða úà ä÷éðéîëe,ïéãîBòa úâøBàk ¥©§¦©©¤©¨¦¦§¤§¥§¥¥¦¨¦¨§¤¤§¥¦¨¤§¨§¤¤§§¦

éçMì,úéðîéä ãéì.äãeäé éaøøîBà:ïzLta äåBèk óà,úéìàîOì.Bòâðì äàøpL íLk,Bzçìâúì äàøð àeä Ck. ©¤¦§¨©§¨¦©¦§¨¥©§¨©¦§¨©§¨¦§¥¤¦§¤§¦§¨¦§¤§¦§©§
‰äàBø íãà íéòâpä ìk,Bîöò éòâpî õeç.øéàî éaøøîBà:åéáBø÷ éòâð àG óà.øézî íãà íéøãpä ìk,õeç ¨©§¨¦¨¨¤¦¦§¥©§©¦¥¦¥©¦§¥§¨¨©§¨¦¨¨©¦

Bîöò éøãpî.äãeäé éaøøîBà:éøãð àG óàíéøçà ïéáì dðéaL BzLà.äàBø íãà úBøBëaä ìk,úBøBëaî õeç ¦¦§¥©§©¦§¨¥©¦§¥¦§¤¥¨§¥£¥¦¨©§¨¨¤¦§
Bîöò. ©§

b.zepelg el oigzet oi`áéúëã(ã"é àø÷éå):úåðåìç åì ïéçúåô ïéà ìôà úéá åøîà ïàëî ,éøðì àìå éì ,éì äàøð òâðë
c.wqenke xcerk:åéúéæ úà è÷åì ,÷ñåî .ò÷ø÷á øôåç ,øãåò .åéúåòåøæ äéáâî ÷ñåîä êøãå .åéìâø ÷ñôî øãåòä êøã.zkxerkúà ú÷ñôîù úôä úà

:äéìâø.dpa z` dwipnke:íéøúñä úéá áùçð åðéà äòù äúåàá äàøðù äîã .ããä úçú ïéðòì.igyl micnera zbxe`kúäáâîùâåøàì úéðîéä äãé
:äìù éçùä úéá äìâîå.ozyta deehkáéúëå .íéøúñä úéá áùçð ,êëá äàøð åðéàù äîå .éìàîùä éçùä äìâîå úéìàîùä äãé äéáâäì äååèä êøãù

:íéøúñä úéáì èøô ,ïäëä éðéò äàøî ìëì.ezglbzláéúëã ,çìâì êéøöå .åúøäè íåéá(ã"é àø÷éå)íå÷î åìà äî ,åéðéò úåáâ úàå åð÷æ úàå åùàø úà
:íéøúñä úéáì èøô ,äàøðå øòù ñåðéë íå÷î ìë óà äàøðå øòù ñåðéë

d.eiaexw irbp `l s` xne` xi`n iaxáéúëã ,íéáéøì íéòâð ùå÷úéàã(à"ë íéøáã).íéáåø÷á àìù íéòâð óà íéáåø÷á àìù íéáéø äî ,òâð ìëå áéø ìë
:øéàî éáøë äëìä ïéàå.envr ixcpn uegáéúëã('ì øáãîá):åì ïéìçåî íéøçà ìáà ìçåî åðéà àåä ,åøáã ìçé àìoial dpiay ezy` ixcp `l s`

.mixg`åðéà åîöò éðôá à÷åãå .äôé ø÷áé àìå åúùà éáâ ì÷é àîùå ,íëç úøé÷ç ïéëéøö ïäù ,äðéáì åðéá åðéàù íéøáãå ùôð éåðéò ìù ïðéàù íéøãð ïåâë
:äôé åø÷çé àì àîù éãéùç àì àúìú éá éåäã ïåéëã ,úåèåéãä äùìù ììëá àåä óøèöî ìáà ,äçîåî ãéçé àåä åìéôàå øéúäì ìåëémc` zexekad lk

.d`ex:ïîåîá ïìëàì íéìåëé íà
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עד ניכרת ירידתה ואין מאד, מאירה החמה שבצהריים מפני  שעתיים, עד 
שעות" שתי  ax`").לאחר edil`")
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åéðéò øBàî ääkL Bà ,åéðéòî úçàa àîeqä ïäkיש – ÙÅÇÈÀÇÇÅÅÈÆÈÈÀÅÈ
עיניו שתי מאור  כהה אם דווקא טוב"),מפרשים, יום àG("תוספות 

"ïäkä éðéò äàøî-ìëì" :øîàpL ,íéòâpä úà äàøé– ÄÀÆÆÇÀÈÄÆÆÁÇÀÈÇÀÅÅÅÇÙÅ
עיניו. בשתי  ראייה כוח לכהן  שיהא שצריך  ìôàäמכאן úéa– ÇÄÈÈÅ

חלונות, לו  Bòâðשאין úà úBàøì úBðBlç Ba ïéçúBt ïéà– ÅÀÄÇÄÀÆÄÀ
ורואים  חלונותיו  את פותחים נעולים, והם חלונות לו יש  אם ברם,

נגעו  (תוספתא ).את

i y i n g m e i
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øãBòk äàøð Léàä ?òâpä úiàø ãöék, רגליו בין הנגע אם – ÅÇÀÄÇÇÆÇÈÄÄÀÆÀÅ
שדרכו  העשבים, את לעקור בקרקע שחופר כמי  לעמוד  צריך הוא

בעמידה  נראה שאינו  ומה הנגע. את רואה והכהן רגליו, את לפסק
בנגעים, מיטמא שאינו  הסתרים בית ששם לפי  בודק, הכהן אין זו ,

יב):שנאמר יג, הסתרים d`xn"לכל(ויקרא  לבית פרט הכהן", עיני

כהנים), íéúéæ(תורת  ÷ñBîëe א בבית – זרועותיו , תחת הנגע ם ÀÅÅÄ
שאינו  ומה זיתים, שלוקט כמי זרועותיו  להרים צריך הוא השחי,

מיטמא. שאינו  הוא הסתרים בית נראית,äMàäנראה, –úëøBòk ÈÄÈÀÆÆ
עורכת  שהיא בשעה שנראה מה כל בודק הכהן  רגליה, בין  הנגע אם –
בעמידה  נראה שלא ומה רגליה, את קצת מפסקת שהיא העיסה, את

מיטמא, שאינו הוא הסתרים בית dðaזו , úà ä÷éðéîëe אם – ÀÅÄÈÆÀÈ
מניקה, שהיא בשעה שנראה מה אלא בודק הכהן  אין הדד , תחת הנגע

הוא, הסתרים בית éçMìוהשאר ïéãîBòa úâøBàk הנגע אם – ÀÆÆÀÀÄÇÆÄ
אורגת  שהיא בשעה שנראה מה בודק הכהן השחי , בבית הזרוע תחת

הימנית, זרועה את מגביהה והיא לפניה, העומדים האריגה ãéìÀÈבכלי
úéðîéä.הימנית שבזרוע בשחי  כשהנגע –:øîBà äãeäé éaø ÇÀÈÄÇÄÀÈÅ

úéìàîOì ,ïzLta äåBèk óà שבזרוע בשחי  הנגע אם – ÇÀÈÇÄÀÈÇÀÈÄ
את  ומגביהה בפשתן  טווה כשהיא שנראה מה בודק הכהן השמאלית,
שביד הנגע דווקא קמא תנא שלדעת מפרשים, יש השמאלית. ידה

וטעמו , השמאלית; שביד  הנגע לא אבל  כאורגת, נבדקת הימנית
שהיא  מׁשום מיטמא, אינו שלה השמאלית בשחי שהנגע כנראה,

את  מגביהה הריהי  טווה, שכשהיא פי  על ואף הסתרים. כבית נחשבת
דרכה  הכי בלאו הימנית שכן הימנית, ליד  דומה אינה השמאלית, היד

נראית  שתהא אמרו , הנגע ראיית שלעניין אלא עת, בכל  להגביהה
ולהגביה  בה להשתמש דרכה שאין שמאלית אבל בעומדין, כאורגת

הסתרים בית מדין יצאה לא עת, בכל  טוב ").אותה יום  אבל("תוספות 
ליד בין  בימנית כאורגת משערים קמא תנא שלדעת מפרש, הראב"ד 

כטווה  בשתיהן משערים יהודה רבי  ולדעת לשמאלית, ובין  ימנית
"אף" תיבת גורס שאינו אלא הגר "א, מפרש  וכן שמאלית. ביד בפשתן 

יהודה רבי  zhiylשבדברי  "s`" zaiz yxtny ,"aeh mei zetqez" oiir)
.(lwdl `a dcedi iaxy ,c"a`xdàeä Ck ,Bòâðì äàøpL íLkÀÅÆÄÀÆÀÄÀÈ

Bzçìâúì äàøð אינו טהרתו , ביום שערו את המצורע כשמגלח – ÄÀÆÀÄÀÇÀ
אבל הנגע, בראיית ונבדקים הנראים שבמקומות השער  אלא מגלח

מגלח. אינו  הסתרים שבבית השערות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äàBø íãà íéòâpä ìk,לראות לכהן  מותר  קרוביו  נגעי ואפילו – ÈÇÀÈÄÈÈÆ
טהורים, או  טמאים הם אם Bîöòולפסוק éòâpî õeçשנאמר – ÄÄÀÅÇÀ

ט ): יג, odkd",(ויקרא l` `aede". אחר כהן  אל øéàîומשמע: éaøÇÄÅÄ
åéáBø÷ éòâð àG óà :øîBà שנאמר רואה, כהן אין  כא ,– (דברים  ÅÇÄÀÅÀÈ

שלא ה ): ריב מה לריב, נגע הוקש  נגע", וכל  ריב כל יהיה פיהם "ועל
בקרובים שלא נגע אף ב),בקרובים לד, סנהדרין קמא (גמרא ותנא

לריב. נגע מקישים שאין nw`.סובר , `pzk dkldeíãà íéøãpä ìkÈÇÀÈÄÈÈ
Bîöò éøãpî õeç ,øézîשנאמר ג):– ל, exac",(במדבר lgi `l" ÇÄÄÄÀÅÇÀ

לו . מחלים אחרים אבל  מחל , אינו  הוא øîBà:ודרשו: äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íéøçà ïéáì dðéaL BzLà éøãð àG óà שאינם נדרים כגון  – ÇÄÀÅÄÀÆÅÈÀÅÂÅÄ

חכם  חקירת וצריכים הואיל  לבינה, בינו  שאינם ודברים נפש עינוי  של

ודברים  נפש עינוי  נדרי אבל לאשתו. יקל  שמא להתיר, רשאי אינו
ואפילו  מתיר. הריהו  חכם, חקירת צריכים שאינם לבינה, נדרים שבינו

פי על  אף להתיר , יכול אינו  עצמו  בפני  דווקא אחרים לבין  שבינה
שלושה  כדין  נדרה להתיר לשניים, להצטרף אבל מומחה, שהוא

יפה  יחקרו לא שמא חשודים שאינם לפי להתיר, רשאי הדיוטות,

ברטנורא ). בצירוף (הר "ש; אפילו לבינה, שבינו שנדרים כותבים, ויש 

שאשתו  עצמו, נדרי בכלל שהם לפי להתיר , יכול אינו  שלושה למנין 
בצירוף  אפילו  להתיר יכול  אינו  שוב שמעו, ביום שתק ואם היא, כגופו

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéòâpa ïéànhî ìkä,áLBz øâå íéBbä ïî õeç.íéòâpä úà úBàøì íéøLk ìkä,äøähäå äàîhäL àlà ©Ÿ¦©§¦©§¨¦¦©¦§¥¨©Ÿ§¥¦¦§¤©§¨¦¤¨¤©ª§¨§©©£¨

ïäë éãéa.Bì íéøîBà:àîè øîà,øîBà àeäå:àîè;øBäè øîà,øîBà àeäå:øBäè.ãçàk íéòâð éðL íéàBø ïéà, ¦¥Ÿ¥§¦¡Ÿ¨¥§¥¨¥¡Ÿ¨§¥¨¥¦§¥§¨¦§¤¨
íéLðà éðLa ïéáe ãçà Léàa ïéa;Bøébñîe ãçàä úà äàBø àlà,Bèéìçîe,BøèBôe,éðMì øæBçå.úà ïéøébñî ïéà ¥§¦¤¨¥¦§¥£¨¦¤¨¤¤¨¤¨©§¦©£¦§§¥©¥¦¥©§¦¦¤

øbñnä,èìçnä úà ïéèéìçî àGå.èìçnä úà ïéøébñî ïéà,øbñnä úà ïéèéìçî àGå.älçza ìáà,òeáL óBña ©ª§¨§©£¦¦¤©ª§¨¥©§¦¦¤©ª§¨§©£¦¦¤©ª§¨£¨©§¦¨§¨©
–øébñî øébñnä,èéìçî èéìçnäå,øèBôe øébñî,øèBôe èéìçî. ©©§¦©§¦§©©£¦©£¦©§¦¥©£¦¥
·òâð Ba äàøpL ïúç–äzLnä éîé úòáL Bì ïéðúBð,Búeñëìå Búéáìe Bì.ìâøa ïëå–úBîé ìk Bì ïéðúBð ¨¨¤¦§¨¤©§¦¦§©§¥©¦§¤§¥§¦§§¥¨¤¤§¦¨§

ìâøä. ¨¤¤

b`.oi`nhin lkdáéúë òåøö ùéà àîéúã åäîã .ïè÷ åìéôàå(â"é àø÷éå)áéúë åøùá øåòá äéäé éë íãà ì"î÷ ,(íù):.mirbpd z` ze`xl mixyk lkd
:íéòâðä úà äàåø åðéà ïäéúåîùáå ïäá é÷á åðéà íà åîöò ïéáì åðéá ìáà .äàåø ,åîò íëç íà ,ïäéúåîùáå ïäá é÷á åðéàù ô"òàådxdhde d`nehdy

.odk cia:øåäè øåîà ,àîè øåîà ,äèåù àåäù ô"òà ,ïäëì øîåàå íéòâðä úà äàåø ìàøùé íëç.miyp` ipya oia cg` yi`a oiaíéòâð éðù åãìåðù
:ãçàë íéòâð éðù äôé úåàøì ìåëé ïäëä ïéàù ,úçà úáá ïúåà äàåø ïäëä ïéà ,íéùðà éðùá åà ãçà ùéàá.exibqneäòáøà é"ò ïåâë ,àåä øâñä øá éà

:úåàøî.ehilgne:äéçî åà ïáì øòù é"ò ïåâë ,èéìçäì éåàø íà.exhete:úåàøî äòáøàî äèîì àåä íà.ipyl xfegeíãå÷ éðùä ãìåðù øçàî
:åèéìçäù åà ïåùàøä úà øéâñäù.xbqend z` mixibiqn oi`éåàøù øçà òâð åì ãìåð ë"çàå ãçà òâðá åøéâñä íàã .øâñåîä úà ïéèéìçî ïéà éîð ïëå

:åì ÷÷æéù ãò ,èìçåî úøåú àìå øâñåî úøåú àì éðù òâðä ìò ïéà ïåùàøä ïî éñúî éëå .åì ÷÷æð ïéà ,åèéìçäì åà åøéâñäìreay seqa dlgza la`
.xibqne xibqnïåùàø ãîò íà ïåùàø òåáù óåñá ïëå .éðùä ìò øéâñîå ïåùàøä ìò øéâñî ,ïåùàøä úà øéâñäù íãå÷ éðùä ãìåð òåáùä úìçúá íà

:éðùä ìò øéâñîå øæåçå åøéâñî ,åéðéòá.hilgne hilgn:éðùä ìò èéìçîå øæåçå ïåùàøä ìò èéìçî.xhete xibqn:éðùä ìò øèåôå ïåùàøä ìò øéâñî
.xhete hilgnøéâñîå èéìçî åà èéìçîå øéâñî ,àëôéà ä"äå .éðùä ìò øèåôå ïåùàøä ìò èéìçî:èéìçîå øèåô øéâñîå øèåô

a.dzynd ini zray el oipzepäúà éàù íåé ùéå äàåø äúàù íåé ùé êì øîåì ,íåéáå éàî ,úåàøäáå àðîçø áåúëì éãëî ,åá úåàøä íåéáå áéúëã
:äàåø

`xephxa yexit

אחרים", לבין  שבינה אׁשתו  "נדרי יהודה: רבי  שנקט וזהו לשלושה.

להתיר, יכול  אינו  קמא תנא לדעת אף לבינו  שבינה שדברים משום
הם. עצמו äàBøשכנדרי íãà úBøBëaä ìk מום בהם יש  אם – ÈÇÀÈÈÆ

כחולין, ולאכלם לשחטם ומותר Bîöòקבוע, úBøBëaî õeç– ÄÀÇÀ
חשד. משום ולהתירו , בכורו של  מום לראות רשאי  כהן  שאין 

i y y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéòâpa ïéànhî ìkä, קטן אפילו –áLBz øâå íéBbä ïî õeç ÇÙÄÇÀÄÇÀÈÄÄÇÄÀÅÈ
בנגעים, מיטמאים שאינם –ayez xbישראל בארץ היושב גוי היינו

נח. בני  מצוות שבע עליו  íéòâpäוקיבל  úà úBàøì íéøLk ìkäÇÙÀÅÄÄÀÆÇÀÈÄ
נגעים, בדיני בקי הוא אם ישראל, אפילו  –äøähäå äàîhäL àlàÆÈÆÇËÀÈÀÇÇÂÈ

ïäë éãéa; בלבד כהן  של  בסמכותו  אלא אינו  טהור או טמא לומר  – ÄÅÙÅ
ולאחר עמו , ישראל חכם הולך  בנגעים, בקי  אינו הכהן אם הלכך 

הנגע, את Bìשרואים íéøîBà:לכהן אומר הישראל –àîè øîà ÀÄÁÙÈÅ
מוחלט, טמא שהוא או  הסגר , וצריך טמא שהוא אמור –àeäåÀ

àîè :øîBà;טמא אומר : והכהן –øBäè øîàשהישראל או  – ÅÈÅÁÙÈ
טהור , שהוא אמור  לכהן: øBäèאומר  :øîBà àeäåאומר והכהן  – ÀÅÈ

ãçàkטהור. íéòâð éðL íéàBø ïéà יפה לבחון  יכולים שאין  – ÅÄÀÅÀÈÄÀÆÈ
כאחד, נגעים íéLðàשני  éðLa ïéáe ãçà Léàa ïéaששני בין – ÅÀÄÆÈÅÄÀÅÂÈÄ

בבת  אותם רואים אין אנשים, בשני  שהם בין אחד באיש הם הנגעים
ãçàäאחת, úà äàBø àlà,אחד נגע –Bøébñîeצריך אם – ÆÈÆÆÈÆÈÇÀÄ
טומאה,Bèéìçîeהסגר , סימני בו  יש אם לטומאה, שמחליטו  או – ÇÂÄ

חי, בשר מחיית או  לבן  שער  ומטהרו ,BøèBôeכגון  שפוטרו או  – À
ביצה, מקרום כהה מראהו  éðMìאם øæBçåלאחר רק כלומר  – ÀÅÇÅÄ

השני הנגע את לבדוק חוזר תחילה, שראה הנגע של  דינו  שפוסק
דינו. øbñnäולפסוק úà ïéøébñî ïéà הכהן שהסגירו  לאחר  אם – ÅÇÀÄÄÆÇËÀÈ

גם  להסגירו  לו  נזקק הכהן  אין אחר, נגע ההסגר שבוע בתוך לו  נולד
השני, ההסגר  מן  הסגרו ימי  את ולמנות השני  הנגע  àGåÀבשביל

èìçnä úà ïéèéìçî נגע משום לטומאה הכהן  משהחליטו אם – ÇÂÄÄÆÇËÀÈ
גם  אותו  מחליט הכהן  אין  טומאה, סימני עם אחר  נגע לו נולד  אחד 

עד טהור  הוא הרי הראשון, הנגע מן  וכשיטהר  השני , הנגע בשביל 

לנגע הכהן לו  èìçnäהשני .שייזקק úà ïéøébñî ïéàמי – ÅÇÀÄÄÆÇËÀÈ
מסגירים  אין הסגר , שצריך אחר, נגע לו ונולד לטומאה, שהוחלט

מסגירים  הראשון הנגע מן  שיטהר  לאחר אלא השני , הנגע בשביל  אותו 
השני , הנגע בשביל øbñnäאותו úà ïéèéìçî àGåתוך שאם – ÀÇÂÄÄÆÇËÀÈ

אין  טומאה, סימני עם אחר נגע לו נולד  אחד נגע של  ההסגר  שבוע
השני . הנגע בשביל  לטומאה להחליטו לו  älçzaנזקקים ìáà– ÂÈÇÀÄÈ

הראשון , הנגע בשביל הכהן שהסגירו קודם שני נגע לו  נולד אם
òeáL óBñaהסגר של  השבוע בסוף שני נגע לו  נולד אם או  – ÀÈÇ

בסוף  נולד אם וכן  שני , שבוע הכהן  שהסגירו קודם הראשון , הנגע
הנגע  על שטיהרו  קודם או  לטומאה שהחליטו  קודם השני השבוע

øébñîהראשון, øébñnä הראשון הנגע על הכהן כשמסגירו  – ÇÇÀÄÇÀÄ
השני , הנגע על גם èéìçîמסגירו èéìçnäå כשמחליטו וכן – ÀÇÇÂÄÇÂÄ

השני , על  גם מחליטו הראשון על øèBôeלטומאה øébñîמסגירֹו – ÇÀÄÅ
השני , על ומטהרו הראשון הנגע øèBôeעל èéìçî מחליטו או – ÇÂÄÅ

שמסגירו  הדין והוא השני ; על  ומטהרו  הראשון  הנגע על לטומאה

על ומסגירו הראשון על  מחליטו או  השני, על  ומחליטו הראשון על 
השני על מחליטו  או ומסגירו הראשון  על פוטרו  וכן  (oiirהשני,

.(elld mipicd lkay dpin `wtp oipra "l`xyi zx`tz"
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Bì ,äzLnä éîé úòáL Bì ïéðúBð ,òâð Ba äàøpL ïúçÈÈÆÄÀÈÆÇÀÄÄÀÇÀÅÇÄÀÆ
Búeñëìå Búéáìe בודק הכהן אין  המשתה ימי שבעת שבמשך  – ÀÅÀÄÀ

אדם  כל  שאר אבל בבגדיו ; או בביתו או בגופו שנולד  הנגע את
עשה  שמצוות הכהן, אל לבוא אותו כופים דין בית נגע, בו  שנראה

ב ):היא יג , mipdkd"(ויקרא eipan cg` l` e` odkd oxd` l` `aede"
ìâøa(הרא"ש ). ïëå, בבגדיו או  בביתו או באדם נגע נראה בחג אם – ÀÅÈÆÆ

ìâøä úBîé ìk Bì ïéðúBð.הרגל ימות כל  רואהו  הכהן שאין  – ÀÄÈÀÈÆÆ
שנאמר ממה זה למדים כהנים יד):בתורת שם, ea"(שם ze`xd meiae"

בו . רואה אתה שאי יום ויש בו רואה שאתה יום יש  –

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úBòeáL éðLa ànhî øNaä øBò,ïéðîéñ äLGLáe:ïáì øòNa,éçîáeä,ïBéNôáe.äéçîáe ïáì øòNa–älçza, ©¨¨¦©¥¦§¥¨¦§¨¦¨¦§¥¨¨¨§¦§¨§¦§§¥¨¨¨§¦§¨©§¦¨
ïBLàø òeáL óBñáe,éðL òeáL óBñáe,øeètä øçàì.ïBéNôáe–ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBñáe,øçàì §¨©¦§¨©¥¦§©©©§§¦§§¨©¦§¨©¥¦§©©

øeètä.úBòeáL éðLa ànhîe,íBé øNò äLGL ïäL. ©§¦©¥¦§¥¨¤¥§¨¨¨
„ãçà òeáLa ïéànhî äåënäå ïéçMä,ïéðîéñ éðLáe:ïBéNôáe ïáì øòNa.ïáì øòNa–älçza,óBña ©§¦§©¦§¨¦©§¦§¨©¤¨¦§¥¦¨¦§¥¨¨¨§¦§§¥¨¨¨©§¦¨§

òeáL,øeètä øçàì.ïBéNôáe–òeáL óBña,øeètä øçàì.ãçà òeáLa ïéànhîe,íéîé úòáL àeäL. ¨©§©©©§§¦§§¨©§©©©§¦©§¦§¨©¤¨¤¦§©¨¦

b.xyad xer:úåàøî äòáøàî ãçà åá äàøðù.dligzaóåñ ãò àîèéî åðéà ïåéñôá ìáà .äéçîáå ïáì øòùá àîèéî ,øâñä àìá ïäëä ìà àáåäùë
:åèìåçå øæåç äùô êë øçà íà ,åøèôå åéðéòá ãîòùë éðù òåáù óåñã øåèôä øçàìå ,éðù òåáù óåñ åà ,ïåùàø òåáù.mei xyr dylyìù éòéáù íåéã

:ïàëìå ïàëì äìåò ïåùàø òåáù
c.cg` reaya mi`nhn deknde oigydïéàîèéî ïåùìå .åøèåô ,ïáì øòù ãìåð àìå ïåùàø òåáùá äùô àì íà åìàå ,úåøâñä éðù ïäì ùé íéòâð øàùã

:øåäè ,åàá àì àä ,àîè ,ãçà òåáù óåñá íéðîéñ éðù åìà åàáùë ,øîà÷ éëä ,è÷ðã

`xephxa yexit
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øNaä øBò,נגע בו שנראה –úBòeáL éðLa ànhî שאם – ÇÈÈÄÇÅÄÀÅÈ
שני פנים כל  על  טמא הריהו טומאה, סימן  בלא בעיניו  עמד הנגע

שנאמר כמו  הסגרו , של  ד-ו):שבועות יג, id`(ויקרא  dpal zxda m`e"
odkd xibqde ,oal jtd `l dxrye xerd on d`xn oi` wenre exya xera
eipira cnr rbpd dpde iriayd meia odkd ed`xe .mini zray rbpd z`
eze` odkd d`xe .zipy mini zray odkd exibqde ,xera rbpd dyt `l
;"odkd exdhe ,xera rbpd dyt `le rbpd ddk dpde zipy iriayd meia

LáeGLïéðîéñ ä הוא דלקמן  טומאה סימני  משלושה ובאחד  – ÄÀÈÄÈÄ
מוחלט: טמא ïáìנעשה øòNa,לבנות שערות שתי בנגע נראו אם – ÀÅÈÈÈ

äéçîáeכשיעור בריא בשר  היינו  חי, בשר מחיית בו  נראתה אם או – ÀÄÀÈ
הנגע, מן  המוקף בעור .ïBéNôáeעדשה הנגע פשה אם או –øòNa ÀÄÀÀÅÈ

äéçîáe ïáì,הבשר עור מיטמא –älçza בו שנראו  בין  – ÈÈÀÄÀÈÇÀÄÈ
הכהן , אל כשהובא ïBLàøבתחילה òeáL óBñáe שנראו בין – ÀÈÇÄ

להסגרו, הראשון השבוע בסוף אלו  טומאה סימני òeáLבו  óBñáeÀÈÇ
éðL, להסגרו השני השבוע בסוף בו שנראו ובין  –øeètä øçàì ÅÄÀÇÇÇÀ

בתורה כמפורש הכהן , שטיהרו  לאחר או ט -יא ).– ג; יג, (ויקרא 

ïBéNôáe כשפשה אלא מיטמא אינו הבשר, בעור  הנגע פשה אם – ÀÄÀ
ההסגר , éðLלאחר  òeáL óBñáe ,ïBLàø òeáL óBña או – ÀÈÇÄÀÈÇÅÄ

השני, השבוע e`øeètäבסוף øçàìאבל הכהן. שטיהרו לאחר  – ÀÇÇÇÀ
מיטמא אינו הכהן, שהסגירו קודם בתחילה הנגע פשה xakyאם enk)

,(b ,` lirl epxkfdז ):שנאמר שם, xera(שם zgtqnd dytz dyt m`e"
dpde odkd d`xe .odkd l` zipy d`xpe ,ezxdhl odkd l` eze`xd ixg`

."`id zrxv odkd e`nhe ,xera zgtqnd dzytéðLa ànhîeÄÇÅÄÀÅ
L ïäL ,úBòeáLGLíBé øNò ä שמיטמא ברישא ששנינו  מה – ÈÆÅÀÈÈÈ

של השביעי שיום יום, עשר  שלושה היינו  הסגר , של שבועות בשני 

בארנו  שכבר כמו  השני , ולהסגר  הראשון  להסגר  עולה הראשון  ההסגר 
ד א, ).(לעיל

ד ה נ ש מ ר ו א ב

יח-כח): יג, (ויקרא בתורה mewnaכתוב dide .`txpe ,oigy exera ea didi ik xyae"
d`xn dpde odkd d`xe .odkd l` d`xpe ,zncnc` dpal zxda e` dpal z`y oigyd
dp`xi m`e .dgxt oigya ,`id zrxv rbp ,odkd e`nhe ,oal jtd dxrye ,xerd on lty
zray odkd exibqde ,ddk `ide xerd on dppi` dltye oal xry da oi` dpde odkd
zxdad cenrz dizgz m`e .`id rbp ,eze` odkd `nhe ,xera dytz dyt m`e .mini
dzide ,y`Îzekn exera didi ik xya e` Ð .odkd exdhe ,`id oigyd zaxv ,dzyt `l
oal xry jtdp dpde odkd dze` d`xe .dpal e` zncnc` dpal zxda deknd zign
zrxv rbp ,odkd eze` `nhe ,dgxt dekna ,`id zrxv ,xerd on wenr d`xne zxdaa
,ddk `ide xerd on dppi` dltye oal xry zxdaa oi` dpde odkd dp`xi m`e .`id
odkd `nhe ,xera dytz dyt m` ,iriayd meia odkd ed`xe .mini zray odkd exibqde
z`y ,ddk `ide xera dzyt `l ,zxdad cenrz dizgz m`e .`id zrxv rbp ,eze`

Ð ."`id deknd zaxv ik ,odkd exdhe ,`id deknd והמכווה השחין  ענין  בארנו  וכבר
למסכתנו  my).בפתיחה oiir).ומכווה שחין של  הטומאה דיני  לסכם באה משנתנו 

ãçà òeáLa ïéànhî äåënäå ïéçMäהסגר אלא בהם אין – ÇÀÄÀÇÄÀÈÄÇÀÄÀÈÇÆÈ
אחד , ïéðîéñלשבוע éðLáe הם דלקמן  סימנים משני ובאחד  – ÄÀÅÄÈÄ

מוחלטים: טמאים ïBéNôáeנעשים ïáì øòNa בהם נראו אם – ÀÅÈÈÈÀÄÀ
מיטמאים. אינם במחיה אבל  הנגע, פשה אם או לבנות, שערות שתי

ïáì øòNa,והמכווה השחין מיטמאים –älçza שנראו בין  – ÀÅÈÈÈÇÀÄÈ
הכהן , אל  כשהובאו  בתחילה òeáLבהם óBña בסוף שנראו  בין – ÀÈÇ

ההסגר, של øeètäהשבוע øçàì. הכהן שטיהרו  לאחר  או  – ÀÇÇÇÀ
ïBéNôáe,מיטמאים –òeáL óBña,ההסגר לאחר הנגע כשפשה – ÀÄÀÀÈÇ

øeètäאו  øçàì.הכהן שטיהרו  לאחר –òeáLa ïéànhîe ÀÇÇÇÀÄÇÀÄÀÈÇ
íéîé úòáL àeäL ,ãçà אלא בהם שאין  ברישא, ששנינו כמו – ÆÈÆÄÀÇÈÄ

אחד. לשבוע הסגר 

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc migqt(oey`x meil)

opgei iax laiwe ,ziad xd ly zeklda xac eycigy ,xnelk
ezyecw lr etiqedy did yecigdy ,eaxneøîàåyàì íBé ìeáè §¨§§Ÿ

,äiåì äðçîa ñðkéxda mei leah zqipky ixd .ziad xda epiidc ¦¨¥§©£¥§¦¨
ziad xdl qpkidl el exizd gqt axrae ,opaxc xeqi` `ed ziad
z` aixwdl lkeie ezrxvn xdhiy ick eizepaxw z`ad jxevl
lhaiy mewna mdixac z` minkg ecinrd `ly meyn ,gqtd

.zxk yper da yiy devnn mzngn

dyxgpe xaw da didy dcy `ed ,epziibeqa xen`d qxtd zia
xawd zeaiaq dn` d`n jeza jledd lky minkg exfby ,dcyd

yyegy ,`nhiznd zenvr z` dyixgnd dkiled `ny mi
`idy mvr ekelida hiqi my jledde ,dcyd ipt lr ozxfite

.`ynae rbna `nhn dxeryk mvre ,dxeryk dlecb
,ñøtä úéadn epiidïðúc(c"n g"it zeld`),úéáe éànL úéa ïéåLå ¥©§¨¦§©§¨¦¥©©¥
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המשך פיאור למס' בסחים ליום ראשון עמ' א



קצט c dpyn iyily wxt mirbp zkqn

‚úBòeáL éðLa ànhî øNaä øBò,ïéðîéñ äLGLáe:ïáì øòNa,éçîáeä,ïBéNôáe.äéçîáe ïáì øòNa–älçza, ©¨¨¦©¥¦§¥¨¦§¨¦¨¦§¥¨¨¨§¦§¨§¦§§¥¨¨¨§¦§¨©§¦¨
ïBLàø òeáL óBñáe,éðL òeáL óBñáe,øeètä øçàì.ïBéNôáe–ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBñáe,øçàì §¨©¦§¨©¥¦§©©©§§¦§§¨©¦§¨©¥¦§©©

øeètä.úBòeáL éðLa ànhîe,íBé øNò äLGL ïäL. ©§¦©¥¦§¥¨¤¥§¨¨¨
„ãçà òeáLa ïéànhî äåënäå ïéçMä,ïéðîéñ éðLáe:ïBéNôáe ïáì øòNa.ïáì øòNa–älçza,óBña ©§¦§©¦§¨¦©§¦§¨©¤¨¦§¥¦¨¦§¥¨¨¨§¦§§¥¨¨¨©§¦¨§

òeáL,øeètä øçàì.ïBéNôáe–òeáL óBña,øeètä øçàì.ãçà òeáLa ïéànhîe,íéîé úòáL àeäL. ¨©§©©©§§¦§§¨©§©©©§¦©§¦§¨©¤¨¤¦§©¨¦

b.xyad xer:úåàøî äòáøàî ãçà åá äàøðù.dligzaóåñ ãò àîèéî åðéà ïåéñôá ìáà .äéçîáå ïáì øòùá àîèéî ,øâñä àìá ïäëä ìà àáåäùë
:åèìåçå øæåç äùô êë øçà íà ,åøèôå åéðéòá ãîòùë éðù òåáù óåñã øåèôä øçàìå ,éðù òåáù óåñ åà ,ïåùàø òåáù.mei xyr dylyìù éòéáù íåéã

:ïàëìå ïàëì äìåò ïåùàø òåáù
c.cg` reaya mi`nhn deknde oigydïéàîèéî ïåùìå .åøèåô ,ïáì øòù ãìåð àìå ïåùàø òåáùá äùô àì íà åìàå ,úåøâñä éðù ïäì ùé íéòâð øàùã

:øåäè ,åàá àì àä ,àîè ,ãçà òåáù óåñá íéðîéñ éðù åìà åàáùë ,øîà÷ éëä ,è÷ðã

`xephxa yexit

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øNaä øBò,נגע בו שנראה –úBòeáL éðLa ànhî שאם – ÇÈÈÄÇÅÄÀÅÈ
שני פנים כל  על  טמא הריהו טומאה, סימן  בלא בעיניו  עמד הנגע

שנאמר כמו  הסגרו , של  ד-ו):שבועות יג, id`(ויקרא  dpal zxda m`e"
odkd xibqde ,oal jtd `l dxrye xerd on d`xn oi` wenre exya xera
eipira cnr rbpd dpde iriayd meia odkd ed`xe .mini zray rbpd z`
eze` odkd d`xe .zipy mini zray odkd exibqde ,xera rbpd dyt `l
;"odkd exdhe ,xera rbpd dyt `le rbpd ddk dpde zipy iriayd meia

LáeGLïéðîéñ ä הוא דלקמן  טומאה סימני  משלושה ובאחד  – ÄÀÈÄÈÄ
מוחלט: טמא ïáìנעשה øòNa,לבנות שערות שתי בנגע נראו אם – ÀÅÈÈÈ

äéçîáeכשיעור בריא בשר  היינו  חי, בשר מחיית בו  נראתה אם או – ÀÄÀÈ
הנגע, מן  המוקף בעור .ïBéNôáeעדשה הנגע פשה אם או –øòNa ÀÄÀÀÅÈ

äéçîáe ïáì,הבשר עור מיטמא –älçza בו שנראו  בין  – ÈÈÀÄÀÈÇÀÄÈ
הכהן , אל כשהובא ïBLàøבתחילה òeáL óBñáe שנראו בין – ÀÈÇÄ

להסגרו, הראשון השבוע בסוף אלו  טומאה סימני òeáLבו  óBñáeÀÈÇ
éðL, להסגרו השני השבוע בסוף בו שנראו ובין  –øeètä øçàì ÅÄÀÇÇÇÀ

בתורה כמפורש הכהן , שטיהרו  לאחר או ט -יא ).– ג; יג, (ויקרא 

ïBéNôáe כשפשה אלא מיטמא אינו הבשר, בעור  הנגע פשה אם – ÀÄÀ
ההסגר , éðLלאחר  òeáL óBñáe ,ïBLàø òeáL óBña או – ÀÈÇÄÀÈÇÅÄ

השני, השבוע e`øeètäבסוף øçàìאבל הכהן. שטיהרו לאחר  – ÀÇÇÇÀ
מיטמא אינו הכהן, שהסגירו קודם בתחילה הנגע פשה xakyאם enk)

,(b ,` lirl epxkfdז ):שנאמר שם, xera(שם zgtqnd dytz dyt m`e"
dpde odkd d`xe .odkd l` zipy d`xpe ,ezxdhl odkd l` eze`xd ixg`

."`id zrxv odkd e`nhe ,xera zgtqnd dzytéðLa ànhîeÄÇÅÄÀÅ
L ïäL ,úBòeáLGLíBé øNò ä שמיטמא ברישא ששנינו  מה – ÈÆÅÀÈÈÈ

של השביעי שיום יום, עשר  שלושה היינו  הסגר , של שבועות בשני 

בארנו  שכבר כמו  השני , ולהסגר  הראשון  להסגר  עולה הראשון  ההסגר 
ד א, ).(לעיל

ד ה נ ש מ ר ו א ב

יח-כח): יג, (ויקרא בתורה mewnaכתוב dide .`txpe ,oigy exera ea didi ik xyae"
d`xn dpde odkd d`xe .odkd l` d`xpe ,zncnc` dpal zxda e` dpal z`y oigyd
dp`xi m`e .dgxt oigya ,`id zrxv rbp ,odkd e`nhe ,oal jtd dxrye ,xerd on lty
zray odkd exibqde ,ddk `ide xerd on dppi` dltye oal xry da oi` dpde odkd
zxdad cenrz dizgz m`e .`id rbp ,eze` odkd `nhe ,xera dytz dyt m`e .mini
dzide ,y`Îzekn exera didi ik xya e` Ð .odkd exdhe ,`id oigyd zaxv ,dzyt `l
oal xry jtdp dpde odkd dze` d`xe .dpal e` zncnc` dpal zxda deknd zign
zrxv rbp ,odkd eze` `nhe ,dgxt dekna ,`id zrxv ,xerd on wenr d`xne zxdaa
,ddk `ide xerd on dppi` dltye oal xry zxdaa oi` dpde odkd dp`xi m`e .`id
odkd `nhe ,xera dytz dyt m` ,iriayd meia odkd ed`xe .mini zray odkd exibqde
z`y ,ddk `ide xera dzyt `l ,zxdad cenrz dizgz m`e .`id zrxv rbp ,eze`

Ð ."`id deknd zaxv ik ,odkd exdhe ,`id deknd והמכווה השחין  ענין  בארנו  וכבר
למסכתנו  my).בפתיחה oiir).ומכווה שחין של  הטומאה דיני  לסכם באה משנתנו 

ãçà òeáLa ïéànhî äåënäå ïéçMäהסגר אלא בהם אין – ÇÀÄÀÇÄÀÈÄÇÀÄÀÈÇÆÈ
אחד , ïéðîéñלשבוע éðLáe הם דלקמן  סימנים משני ובאחד  – ÄÀÅÄÈÄ

מוחלטים: טמאים ïBéNôáeנעשים ïáì øòNa בהם נראו אם – ÀÅÈÈÈÀÄÀ
מיטמאים. אינם במחיה אבל  הנגע, פשה אם או לבנות, שערות שתי

ïáì øòNa,והמכווה השחין מיטמאים –älçza שנראו בין  – ÀÅÈÈÈÇÀÄÈ
הכהן , אל  כשהובאו  בתחילה òeáLבהם óBña בסוף שנראו  בין – ÀÈÇ

ההסגר, של øeètäהשבוע øçàì. הכהן שטיהרו  לאחר  או  – ÀÇÇÇÀ
ïBéNôáe,מיטמאים –òeáL óBña,ההסגר לאחר הנגע כשפשה – ÀÄÀÀÈÇ

øeètäאו  øçàì.הכהן שטיהרו  לאחר –òeáLa ïéànhîe ÀÇÇÇÀÄÇÀÄÀÈÇ
íéîé úòáL àeäL ,ãçà אלא בהם שאין  ברישא, ששנינו כמו – ÆÈÆÄÀÇÈÄ

אחד. לשבוע הסגר 

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: טו הגמרא:דף מסתפקת מצורע. äøBz.דין éøáãa eäî òøBöî פושטת §¨©§¦§¥¨

òîL,הגמרא: àzתורה בדברי נאמר בברייתא, ט-י)ששנינו ד 'ízòãBäå(דברים ¨§©§©§¨
éðáìéðá éðáìå Eéäìà 'ä éðôì zãîò øLà íBé ,E,'áøça E,ודורשיםäî §¨¤§¦§¥¨¤£¤¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§Ÿ¥©
ïläl היה התורה, לקבל ה' לפני עמדת אשר äòéæáe,ביום úúøáe äàøéáe äîéàa §©¨§¥¨§¦§¨§¤¤§¦¨

יד)שנאמר כ כך,(שמות שיהיה צריך התורה בלימוד כאן אף וינעּו', העם ïàkî'וירא ְַַַָָָֻ¦¨
úBcð éìòBáe ïéòøBönäå ïéáfä ,eøîà,ראש קלות מתוך נטמאו שלא בשוגג, ¨§©¨¦§©§¨¦£¥¦

ìå íéáeúkáe íéàéápáe äøBza úBø÷ì ïéøzeîñ"Máe Løãna úBðL ¨¦¦§©¨©§¦¦©§¦§¦§©¦§¨©©
ïééø÷ éìòáe ,úBãbàáe úBëìäa,באימה ואינם ראש קלות מתוך ïéøeñàשנטמאו ©£¨¨©¨©£¥§¨¦£¦

הגמרא: מסיקה תורה. בדברי מותר שמצורע ומבואר תורה. dpéî.בדברי òîL§©¦¨
ע"א: טז ש דף נוסף, eMa÷מעשה íéãéîìzì eðLé àlL éaø øæb ãçà íòt דהיינו ©©¤¨¨©©¦¤Ÿ¦§©©§¦¦©

הגמרא: מבררת Løcבפרהסיא. éàî שנאמר מה דרש הגמרא: משיבה כן. שאמר ©¨©
ב) ז השירים éëøé(שיר é÷enç'íéàìç Bîk C הם ירכיך שסתרי אּמן', ידי מעׂשה ©¥§¥©¦§£¨¦ְֲֵֵַָָ

ו  ה', אומנות מעשה שהם הלוחות Cøiכמו äî מכוסה äøBzשהיא éøác óà ,øúqa ©¨¥©¥¤©¦§¥¨
ללומדם  בשוק.øúqa.צריך ילמדו שלא גזר ולפיכך ©¥¤

רבי  גזירת אף על המעשה: ìהמשך äðLå àéiç éaø àöé÷eMa åéçà éða éðL, ¨¨©¦¦¨§¨¨¦§¥§¥¤¨©
äðçוהיינו  øa øa äaøìe áøì ׁשמע וכאשר ãt÷éàו éaøזאת . חייא, רבי àúàעל §©§©¨©©¨¨ַָ©¦¦§©¨¨

déì ééeæçúéàì àéiç éaø,חוליו בימי לבקרו -déì øîà,רביàéiò,[גנאי [כינוי ©¦¦¨§¦§£¥¥¨©¥¦¨
וראה  õeça,צא Eì àøB÷ éî.לחוץ צא dézòãaכלומר àúléî è÷ðc òãé- ¦¥§©¨©§¨©¦§¨§©§¥

ולכן  עליו, וכועס ממעשיו יודע שרבי חייא רבי ïéúìzהבין déLôða àúeôéæð âäð̈©§¦¨§©§¥§¨¦
déì çìL ïéúìz íBéa .ïéîBé,לאמר חייא לרבי ו àzרבי לפני, בא -çìL øãä ¦§§¨¦¨©¥¨¨©¨©

éúéì àìc déì של כך אחר הגמרא:- מבררת לפניו. יבוא שלא לו לומר àøwéòîח ¥§Ÿ¥¥¥¦¨¨
שיבוא  לו óBqáìeכששלח ,øáñ éàî יבוא שלא לו øáñ.כששלח éàî משיבה ©¨©§©©¨©

øáñהגמרא: àøwéòî ש,Bleëk íBiä úöwî ימי תמו שלשים מיום מעט וכשעבר ¥¦¨¨¨©¦§¨©§
øáñהנזיפה, óBqáìe שïðéøîà àì ש,Bleëk íBiä úöwî תמו לא עדיין ולכן §©¨©Ÿ©§¦¨¦§¨©§

המעשה: המשך היום. סוף עד לפניו לבוא ואסור הנזיפה ימי àúàשלשים óBñì רבי §¨¨
יום, אותו באמצע לפניו déìחייא øîà רביúéúà éànà,באת מדוע -déì øîà ¨©¥©©¨¦¨©¥

חייא  éúéìc,רבי øî éì çìLc רבי déìשאלו øîà ,éúéz àìc Cì éçìL àäå שליח חייא לבוא שא äæרבי לי éúéàøמר §¨©¦©§¥¥§¨¨§¦¨§Ÿ¥¥¨©¥¤¨¦¦
äæå לבוא לא לי ÷éøשאמר .éúéàø àì רביdéìòז)הפסוק טז Bzà',(משלי íéìLé åéáéBà íb Léà éëøc 'ä úBöøa' §¤Ÿ¨¦¦¨¥£¥¦§©§¥¦©§¨©§¦¦

חייא, רבי את שאל כך ואחר כרחו. בעל שיבוא כך לידי השמים מן הביאו לראותו, רצה לא עדיין שרבי ãáòשאף àîòè éàî©©£¨¨©
éëä øî.בשוק לתלמידיו déìושנה øîà משום חייא, כ)áéúëcרבי א äpBøz',(שם õeça úBîëç' חכמת מכריזים כלומר ©¨¦¨©¥¦§¦¨§©¨¨

בפרהסיא. déìהתורה øîà אף ÷úéøרבי, íà,זה úéðLפסוק àì,בו להתבונן שניה פעם léLאף åאותו àì úéðL íà,zL ¨©¥¦¨¦¨Ÿ¨¦¨§¦¨¦¨Ÿ¦©§¨
å אףléL íàEì eLøét àì zL ש הנכון, äpøz'פירושו õeça úBîëç' הואàáøãkäøBza ÷ñBòä ìk ,àáø øîàc , §¦¦©§¨Ÿ¥§§¨§©¨Ÿ¨¦§¨¨§¨©¨¨¨¨¥©¨

íéðôaî,בצנעה -,õeçaî åéìò úæøëî BúøBz בעל ברבים כך על מכריזה בצנעה בה שעסק התורה שחכמת הפסוק ופירוש ¦¦§¦¨©§¤¤¨¨¦©
הגמרא: מקשה áéúkכרחו. àäå(טז מח ézøac',(ישעיה øúqa Làøî àì' בגלוי אלא בסתר התורה נתתי שלא כלומר §¨§¦Ÿ¥Ÿ©¥¤¦©§¦

הגמרא: מתרצת לכל. בגלוי תורתו ללמד צריך חכם תלמיד אף וממילא älëcנאמר àeääבמדבר, éîBéa שדורשים הדרשה יום  - ©§¥§©¨
בצנעה. ללמד יש לתלמידים אך בפרהסיא, מלמדים ששם לרבים,

הגמרא: àéiçמבררת éaøå בגלוי ללמד שיש éëøéשסבר é÷enç' éàädì ãéáò éàî 'C שדימה בו מבואר הרי יפרשו, כיצד - §©¦¦¨©©¥§¥©¦©¨¦¨
חייא  רבי הגמרא: משיבה בסתר. שהם לירכיים התורה את íéãñçהכתוב úeìéîâáe ä÷ãöa dì é÷Bî לעשות יש שאותם ¥¨¦§¨¨¦§¦£¨¦

בסתר.
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc migqt(oey`x meil)

åokBì èwìîäúBîöòlr ,en`e eia` zenvr z` el ehwly in ± §©§©¥£¨
`ede ,meid eze` lk zela` bdepy ,mzea` ixawl m`iadl zpn

df ixd ,miycw zlik`a xeq`e ,opaxcn ope`ìëBàå ìáBèdlila ¥§¥
s`ax`y,íéLãw,opaxcn `l` meia elit` xeq` epi`y oeiky ¦¢¨¦

.ok ixg`y dlila ope` didiy minkg ea exfb `l
Bçñt úà ìëBàå ìáBè ,íéøîBà éànL úéa ,çñt áøòa øéibúpL øb¥¤¦§©¥§¤¤¤©¥©©§¦¥§¥¤¦§

,íéøîBà ìlä úéáe ,áøòìexfb minkgy ,gqtdn lek`l leki epi` ¨¤¤¥¦¥§¦
xb lky exn`e ,`nh didiy ea,äìøòä ïî LøBtä`ed ixdLøBôk ©¥¦¨¨§¨§¥

,øáwä ïîleki epi`e ,zn `nhk mini zray `nh `edy ,xnelk ¦©¤¤
xdhpe ,gqtd mcew mini dray xiibzp m` wx ,gqtd z` lek`l

.zn `nhk dnec` dxt xt` z`fda

àøîâ
gqtd z` lke` dzind mei xg`ly dlila ope`dy ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .miycw x`ya lke` epi` j`.àîòè éàîdaiyn ©©£¨
:`xnbdøáñ à÷xeqi`y ,`pzdäìéìc úeðéðàmei xg`ly ¨¨©£¦§©§¨

n wx `ed ,dzindéaâå ,ïðaøcd zlik`çñtminkg el exizd §©¨¨§©¥¤©
y ,zepip`a lek`leãéîòä àìz` minkgíB÷îa íäéøáclhaiy Ÿ¤¡¦¦§¥¤¦§

yper da yiy devnn mzngn,úøkeéabzlik`íéLã÷exizd `l ¨¥©¥¨¨¦
minkge ,`nlra dyr zevn `l` epi`y oeik ,zepip`a lek`l el

eãéîòäz`íäéøács` xeq`líB÷îazevnn mzngn lhaiy ¤¡¦¦§¥¤¦§
äNò.miycw zlik` ly £¥

:dpyna epipy'åëå Búî ìò òîBMälke`e laeh zenvr el hwlnde ©¥©©¥
zenvr z` hwln envr `edy dpynd ixacn rnyn .miycwa

`lde :`xnbd zl`ey .en`e eia`úBîöò èwìîrbpy oeik §©¥£¨
xdhidl icke ,zn z`neha `nhp `ed ixd zenvraéòa àäixd ± ¨¨¥

jixv `edéòéáLe éLéìL äàfädxn` cvike ,dnec` dxt xt`n ©¨¨§¦¦§¦¦
:`xnbd daiyn .axra miycw lek`le leahl lekiy dpynd

àîéà`l` ,envra `ed hwil `ly ,dpyna yxtle xnel jl yi ± ¥¨
Bì eèwélLd z` mixg`úBîöòlek`l xeq` epi`e ,en`e eia` ly ¤¦§£¨

.zepip` meyn meid eze`a `l` miycwa
:dpyna epipy'åëå øéibúpL øbmixne` i`ny zia ,gqt axra ¥¤¦§©¥

yxetk dlxrd on yxetd mixne` lld ziae ,axrl lke`e laeh
:lld ziae i`ny zia ly mnrh z` zx`an `xnbd .xawd on

ú÷Bìçî ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàzia ewlgpy dn ± ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©£¤
`l` df oi` ,lld ziae i`nyéøëð ìøòa,xiibzpyéøáñ ìlä úéác §¨¥¨§¦§¥¦¥¨§¦

,zn `nhk dxt xt`a mini zray xdhidl `ed jixvy ,mixaeq -
`edeäøéæbmeynàîèé ànLznaìäàaä äðL,gqt mcewøîàéå §¥¨¤¨¦§¨§¨¨©¨¨§Ÿ©

ã÷zLàze`nehd lka izrbpe izxdfp `ly s` [dxary dpya-] ¤§¨©
,gqt axr créî[m`d-]ézìëàå ézìáè àì,axrl gqtåéLëò ¦Ÿ¨©§¦§¨©§¦©§¨

énð[ok mb±]ìëBàå ìBaèà,axra gqtäåä éøëð ,ã÷zLàc òãé àìå ©¦¤§§©§Ÿ¥©§¤§¨©¨§¦£¨
,[did-]åixkpàîeè ìa÷î àì,äxdhidl jixv did `l ok lre §Ÿ§©¥§¨

la` ,mini zrayìàøNé åéLëò,`ed,äàîeè ìa÷îeleki epi`e ©§¨¦§¨¥§©¥§¨
ixkp lxr lk lr exfb okle ,ez`nehn xdhiy cr miycw lek`l

.zn `nhk mini zray xdhidl jixv didiy xiibzpyéànL úéáe¥©©
ïðéøæb àì ,éøáñlek`le leahl `ed lekie ,d`ad dpy meyn ¨§¦Ÿ¨§¦©

.cin gqtaìàøNé ìøò ìáàl ,gqtd axra lnyìáBè ìkä éøác £¨¨¥¦§¨¥¦§¥©Ÿ¥
,áøòì Bçñt úà ìëBàådpy meyn ea xefbl jiiy `ly meyn §¥¤¦§¨¤¤

,l`xyi x`yk d`neh lawn `ed lny mcew s` ixdy ,d`ad
,mini zray `nh `ed ixd ,d`neha rbp m` ef dpya s`eàìå§Ÿ

ïðéøæbdidiyìàøNé ìøòdxifb ,zn `nhk.éøëð ìøò íeMî ¨§¦©¨¥¦§¨¥¦¨¥¨§¦
:opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbdéaø øîà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¦

ìàøNé ìøò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¥¦§¨¥
úéaL ,éøëð ìøò ìò e÷ìçð äî ìò ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBhL¤¥§¥¤¦§¨¤¤©¨¤§§©¨¥¨§¦¤¥
íéøîBà ìlä úéáe ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè íéøîBà éànL©©§¦¥§¥¤¦§¨¤¤¥¦¥§¦

,øáwä ïî LøBôk äìøòä ïî LøBtämini zray xdhidl jixve ©¥¦¨¨§¨§¥¦©¤¤
.zn `nhk

mixeqi`y minkg exn`y opaxc mixeqi` yiy d`ian `xnbd
opaxc mixeqi` yie ,zxk yper mda yiy zeevn mb egci el`

:zxk yper mda yiy zeevn egci `ly minkg exn`y,àáø øîà̈©¨¨
md mpniqy zekld dylyaeãéîòä ,ìîæéàå ,äàfä ,ìøòminkg ¨¥©¨¨§¦§¤¤¡¦

z`ïäéøácmbíB÷îada yiy devnn elhai mdixac zngny ¦§¥¤§¨
yper.úøkmd mpniqy zexg` zekld dylya eli`e,ïðBà ¨¥¥

eãéîòä àì ,ñøtä úéáe ,òøBöîez` minkgíB÷îa ïäéøác §¨¥©§¨Ÿ¤¡¦¦§¥¤§¨
yper da yiy devnn elhai mdixac zngny.úøk̈¥

:`xnbd zx`an,ìøòepiidïøîàc àä,dpyna x`eand oicd ± ¨¥¨©£¨¨
,`ed xenb l`xyi `ziixe`cny s` ,gqtd axra xiibzpy xby
epi` opaxc dxifb meyny lld zia exn` ,gqt zeyrl aiige

.zxk yper gqta yiy s` ,gqt dyer
øî øîàc ,äàfä`aiwr iax xn`y ±(:dq lirl),äàfäzefdl jixvy ©¨¨§¨©©©¨¨

,ezxdhl iriayae iyilya zn `nh lrúeáLwx zaya dxeq` ± §
,opaxc dxifb meyn,úaMä úà äçBc Bðéàålg m` s`y ,xnelk §¥¤¤©©¨

,dxt xt` eilr mifn oi` ,zaya lgy gqt axra ely iriayd mei
gqtd z` aixwdl lkei `l df ici lry elit`ecinrdy ixd .

gqt zlik`n lhazi jk ici lry mewna mb mzxifb z` minkg
.zxk yper ea yiy

àéðúc ,ìîæéà(:lw zay)mivexe ,wepizd z` ea milny lnfi` , ¦§¤§©§¨
,wepizd ea `vnpy zial ,ea `vnp `edy ziadn e`iadlíLk§¥

,íéaøä úeLø Cøc BúBà ïéàéáî ïéàLdxezd on xeq` ixdy ¤¥§¦¦¤¤§¨©¦
zeyxl miaxd zeyxne miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedl

,cigid,úBôétø÷ Cøãå úBøöç Cøãå úBbb Cøc BúBà ïéàéáî ïéà Ck̈¥§¦¦¤¤©§¤¤£¥§¤¤©§¥
exq` zecxtp zeieyx mdy oeiky ,md cigid zeyx mleky s`
`ed jixve ,zaya gqt axr lg m` s`e .dfl dfn `ivedl minkg
,gqta lek`l el xeq` didi ,eze` leni `l m`e ,epa z` lenl
ixd .zetitxwe zexivg zebb jxc lnfi` `iadl minkg exq`
da yiy devnn lhaziy mewna mb mzxifb z` ecinrd minkgy

.zxk yper
z` minkg mda ecinrd `ly mixacd md dn zx`an `xnbd
ziae rxevn ope` ,`ed mpniqy ,zxk yper yiy mewna mzxifb

:qxtd,ïðBàepiidïøîàc àäs` ope`y ,dpyna x`eand oicd ± ¥¨©£¨¨
exizd ,dzind mei xg`ly dlila miycw zlik`a xeq` `edy

.zxk yper ea yiy oeik gqtd z` lek`l el
meia laehe ,mini dray `nh `ed ,ezrxvn `txpyk rxevn
dler ,zepaxw dyly aixwdl `ed jixv ipinyd meiae ,iriayd
jepz lr onydne my`d mcn ozil jixve .ony bele ,my`e z`hg
oeik ,dxfrl qpkidl leki epi` j` .elbx odae eci oda lre epf`
xeq`y mixetik xqegn `ed ixd ,eizepaxw z` miaixwny mcewy

dxfrl qpkidl eluegn onyde mcd z` `ivedl mileki eid `le ,
,dxfrl ueg mi`veid miycw oick milqtp eid f`y iptn ,dxfrl
ellg ycwzp `ly xepwp xrya rxevnd cner did ok lre

dxfrd zyecwa(:dt lirl)ozil elkeiy ick dxfrl eci z` qipkne ,
.`veia elqti `le eizepeda lr onyde mcdn

:`xnbd zx`anìçL òøBöî ,àéðúc ,àéä éàî òøBöîd meiéðéîL §¨©¦§©§¨§¨¤¨§¦¦
,íBia Ba éø÷ äàøå ,çñtä áøòa BlL,ziad xdl qpkidl el xq`pe ¤§¤¤©¤©§¨¨§¦©

`ed ixdìáBèz` aixwne ,ziad xdl qpkpe ,eixwn xdhidl ick ¥
,eizepaxwìëBàåy ,axra gqtdn,íéîëç eøîàyét ìò óà §¥¨§£¨¦©©¦

íBé ìeáhL[ezxdhl lahy meia `nh±]ñðëð Bðéàcr ziad xdl ¤§¥¦§¨
,eyny aixriyäæ[gqt axra mei leah `edy rxevn±],ñðëðick ¤¦§¨

y ,axra gqt lek`l lkeiyáèeîyäNò àáégqt lyBa LiL ¨¨Ÿ£¥¤¤
yperäçãéå ,úøk,dxfra mei leah zqipk ly dyr xeqi`d z` ¨¥§¦§¤

`edyBa ïéàL äNòyper,ïðçBé éaø øîàå .úøkdxn`y dny £¥¤¥¨¥§¨©©¦¨¨
,dyr xeqi` `ed ,ziad xdl mei leah zqipk xeqi`y `ziixad

y ,`weeca df oi`eléôà äøBz øácxeqi`,Ba ïéà äNò`l` df oi`e §©¨£¦£¥¥
,opaxc xeqi`øîàpL(d k 'a minid ixac)äãeäé ìä÷a èôLBäé ãîòiå' ¤¤¡©©©£Ÿ§¨¨¦§©§¨

,'äLãçä øöçä éðôì 'ä úéáa íéìLeøéåhtyedi cnry ,xnelk ¦¨©¦§¥¦§¥¤¨¥©£¨¨
,opgei iax x`ane .ziad xd iptläLãçä øöç éàî`xwp recn ± ©¨¥©£¨¨

cnr xaky xg` did htyedi ixde ,'dycgd xvg' ziad xd
meyn ok `xwp `l` ,ax onf ycwndLmeid eze`a,øác Ba eLcç ¤¦§¨¨
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רי ezny in` cenr av sc ± iyily wxtmigqt
åè÷éìù éî ïëåúåîöò åì) ohw crena opixn` ,en`e eia` Ð`,glk odilr la`zn :(

axrle ,elek meid.odilr la`zn oi`íéùã÷á ìëåàå ìáåèditeb mei elit`c .axrl Ð

.zepip` `kil dlila jkld ,`ed opaxcnøá÷ä ïî ùøåôë.iriaye iyily d`fd jixve Ð

àøîâíäéøáã åãéîòä àì`dc .mdixacc zepip` iptn egqt zlik`a exqe`l Ð

dyr miycw zlik` la` ,`ed zxk gqt

"mda xtk xy` mze` elk`e" ,`ed `nlra

)hk zeny.(è÷ìîenvr `ed :rnyn Ð

.ohwiléåâ ìøòá ú÷åìçîlawn epi`y Ð

.ezeieba d`nehdxifb :ixaq lld ziac`ny

:xn`ie ,gqtd axr d`ad dpyl zna `nhi

axr mei cr z`neh lkn izxdh `l cwzy`

izxiibzpy gqtinp `zyde ,izlk`e izlahe

leah`.leki`e,ded ieb cwzy`c rci `le

`ed eiykr la` ,ezeieba d`neh laiw `le

xiibznyk ,jkld .`nhoi`y .dray oiznn

`ly eilr dxary d`neh jl.dpnn xdh

dpny ira daif meync ab lr s`emeyn Ð

`dc ,dxtk iziilc xyt` i`c oeik ,dxtk

xfbp zxn` i` ,ezeieba d`neh law `lÐ

exfb `l i`d ileke ,gqt mlerl iziin `l.

ìàøùé ìøò ìáàeiykr el yi m`y Ð

ezlixra s`y ,da xdfp `ed d`nehlawn

mc` ipa x`yk d`nehdia xfbinl `kil Ð

.d`ad dpy meynäàæä ìøòìîæéàåÐ

ipniq.md zekldàäïøîàãifgc Ð

deigc d`ad dpyc dxifb meyne .`zxe`l

.lld ziaúáù äçåã äðéàåel`" wxta Ð

zeaye ,gqt ciar `le ."mixac.`ed opaxc

åúåà ïéàéáî ïéà.dlinl lnfi` Ðêøã
úåøöçzeieyxc ab lr s` Ð,edpip opaxc

lenl xkf el yi m`y .egqt dgcie,eakrn Ð

.gqtd z` oiakrn eicare eixkf zlin :`ipzc

`l xy` xkf lxr"c zxk meyn xninl `kile

'ebe "leniohwe ,dpnfa zay `igcc dlinc Ð

.`ed zxk xa e`lïðåàdlil zepip` Ð

.axrl egqt lke` :lirl oxn`c ,opaxcn

òøåöîlahy Ðaixrdeqpkp ,iriaya eyny

`ly xepwp xryl ,diel dpgnl ipinya

) `xwa aizkck .dxfr zyecwa ycwzp`xwie

ciyi`d z` xdhnd odkd cinrde" :(xdhind

d iptl mze`e'dxfrae ,'ebe "did `l dnvr

eici qipkn `l` ,qpkp,zepdealoi`y itl

[zekna] opixn`ck ,dl qpkp mixetk xqegn

)"didi `nh" :(a,gcer" ,mei leah zeaxl Ð

"ea ez`nehm`y ,mixetk xqegn zeaxl Ð

.zxk oiaiig ycwnl eqpkpíåéá åá éø÷ äàøå
el`"a opixn`ck ,diel dpgnn dgcpe Ð

) "mixacizyl ueg glzyn ixw lrac (a,fq

laehe zepgn,eiiexwlezrxvlclah

leahy it lr s` .lenz`nixwc xg` mei

) aizkc ,qpkp epi`mixacbkja didi ik" :(

"dpgnd jez l` `ai ynyd `ake 'ebe yi`.axrl egqt lk`iy ick .zepdeal eici qipkdl ziad xdl qpkp df Ðäùò àáémei leahc dyr dgcie ,zxk ea yiy ,gqtc Ð

qipknc meyn i`e .dxfra `l` zxk ea oi`y ziad xdadxfrl eici) iyily wxta "miycw zhigy"a opixn` `d Ð,d`ia dny e`l zvwna d`ia xn`c o`nl `ki` :(a,al

li`ed xn`c o`nl `ki`edxzeded iptl" :aizkc ,aezkd exizde ,mixetk xqegn meyn zxk yepry it lr s` ,ezrxvl zvwn d`ia dze` el'"s` el dxzed Ð.eiiexwl

ïðçåé éáø øîàå`ziixac `pz xn`wc zxk ea oi`y dyr Ð`ak"c `xwe .`ed opaxc `l` ,diel dpgna mei leaha ea oi` dyr elit`c ,`wec e`l Ð"ynyddpgna Ð

.xn`w dpikyäùãçä øöçeycigy yecig iptn ,dycg dl ixwe .ziad xd Ðxacc diaxn opgei iax xinb ikde ,dl qpki `l mei leah :exn`e ,meia ea ezyecw lr etiqede

qpkil edexizd `l` ,`ealn [ixw lrac] (rxevnc) xeqi`l mdixac ecinrd `l gqt iabe .yecig df,xdhle.gqtn dgci `ly
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éáâzxaer devn gqtc meyn :xn`w `lc `d Ð zxk mewna mdixac ecinrd `l gqtÐ

.dlile meil `l` zlk`p oi`c ,dcez oebk ,zxaer inp ozevnc miycw yic meyn

ìáàmewn meya epivn `lc :xy` oa wgvi epiaxl dniz Ð laeh lkd ixac l`xyi lxr

.opaxcn elit` ,lny l`xyia dliahøîàåÐ ea oi` dyr elit` dxez xac opgei iax

.`ed `pz e`lc ,`ziixa` bilt `l opgei 'x

oi` iab (`,g) zeaezkc `nw wxta gkenck

opgei iax opgei 'x` ipyn `lc oipnd on mila`

yxtn iyext `l` .ax` ipynck bilte `ed `pz

jex` mei zleah `idy zclei iabc ,gken oke .dl

:rnyn "`eaz `l ycwnd l`e" :(ai `xwie) aizk

diel dpgnl `dÐ.`az

ìåáèlka `l Ð diel dpgna qpki `l mei

.miptle miyp zxfrn `l` ,dpgnd

zxfr :(g dpyn oey`x wxt) milk zkqna opzck

.myl qpkp mei leah oi`y ,epnid ycewn miyp

,miyp zxfrl xvg ixwe .qpkp did ziad xda la`

jxe` dzid miyp zxfr :zecnc ipy wxt opzck

drax`a eid zekyl drax`e ynge miyly d`n

,zexewn eid `le ,dn` mirax` ly dizervwn

l` ip`iveie" :aizkck .zeidl zecizr md oke

exfbc dil `pn :xn`z m`e .'ebe "dpevigd xvgd

didy ,exfb zn `nh lr `nlic ?mei leah lr

zn `nhc :xnel yie !diel dpgn lka xzen

milk zkqna opzck ,qpki `ly exfb liga elit`

i`nhe mieb oi`y ,dpnid ycewn ligd :(my)

ixw d`xe `ziixaa hwpc `de .myl oiqpkp mizn

mi`nh x`yc mei leah hwp `le ,meia eaÐ

,mi`nh x`y `irain `l ;hwp `zeax

lra elit` `l` ,qpkil mixzen `ziixe`cnc

zepgn izyl ueg `ziixe`cn glzync ixwÐ

m`e .opax dia exfb `l ely mei leah ikd elit`

`d` jixt (a,k dheq) "lhep" wxtac :xn`z

z` `nhz `ly de`ived de`ived mzd ipzwc

dpgna qpkil xzen zn `nh :`ipzde .dxfrd

oeik ?jixt i`ne .'ek envr zn elit`e ,diel

dil rnync :xnel yie !qpkil xeq` opaxcnc

eidy ,ipnf ixz de`ived xn`wcn ,`ziixe`cn

ly `l` exfb `l :inp i` ,jk lk oixdnnqpki `

mipta `nhp m` la` ,miptlÐeilr exfb `l

oixcdpq) "oitxypd"a opixn`c `de .z`vl

ueg eze` oi`iven d`neha yniyy odk :(a,`t

oixfiba egen z` oirvete ,dxfrlÐ`wec e`l

.ligl ueg oicd `ed `l` ,dxfrl ueg
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ezny ina cenr av sc ± iyily wxtmigqt

ïé÷ãåáù.zxg` jxc el oi` m` ,gqt zeyrl dwica ici lr qxtd ziaa oikldn Ð

äîåøú éìëåàì ïé÷ãåá ïéàå,oizni `l` Ðsiwiel` ribny cr minei e` mei e`

eznexz:opiqxb ikd .dlke`eïé÷ãåá éàî.wecai j`id Ðñøôä úéá çôðîÐ

yxgpy dcy `ed) opzck ,xaw da` dpyn xyr dray wxt zeld`zia yxegd :(

`ln qxtd zia dyer df ixd xawddprn

dyixgn dzzik `ny opax xefbe .dn` d`n

ozxfite zenvrd z`jxe`a,dprndo`k yie

xearie ,dxeryk mvr.ephiqiemvredxeryk

jkld .hqid epiidc ,`ynae rbna d`nhn

lecb mvr yi m`e ,eita egtpn,ep`xi Ð

.ezgitpa dgcp dxeryk mvreoi` ld`e

`l` zenvra ld` z`neh oi` `dc ,e`nhn

.oipn aexe oipa aexùãéðùlbxa Ð.xedh Ð

zqixcymilbxdzeyrl `ade .ozxiard

zlik`l la` .xearie ,ycip m` wecai egqt

dnexz.oizndl lekiy ,dlr opiknq `l Ð

mewna mecinrd `le ,mdixacn qxtd ziae

.gqtc zxk

äùàä êìò ïøãä

äðùî.àîè äéäù éîøîàð äîì ïë íà
àîè,jixhvi` `d :jixt `xnba Ð

`l` .ciar ivn `l oey`xa carinl ira i`c

ied qep`c i`w dwegx jxc`.ciar ivn `lc ,

lr carinl ira i`e :`xnba opixn` inp ikde

,"dvxed" `xnba xn`c o`nk ,ciar egely ici

qpe` ,ipyl egci` oiqpe` x`ye li`ed jklde

ith `pngx xkci`c il dnl dwegx jxcc

`pixg` qpe`n?,`ed qep` dwegx jxc `d

opixn`ck ,dhigy zry lk qpkil leki epi`y

ivn `l carinl ira i`c opirny`le .`xnba

ciarciar ivn i`ce `dc ,xninl opivn `l Ð

.dvxed xn`c o`nkúøëää ïî ïéøåèô åìàù
oiaiig el`e ,qp`pe bbye dwegx jxce `nh Ð

.`xnba yxtn

àøîâåéìò å÷øæå åèçùlkne .`ai axrle Ð

zrya qpkil leki oi`y `ed dwegx jxca mewn

.dngd zriwy cr zery yy lk epiidc ,dhigy

äöøåä.ipyd on xehte Ðàîèëdyr `le Ð

.ipyl wewfe ,melkéàã ììëî äùò àìå éðú÷ãî
ãéáò éöî éòálre ,`nwe`l `kil `nh`e Ð

`tiq jinrhile :xcdn `w dwegx jxc` jigxk

`le izixg` `pnif ez `pzc qp`pe bby iab

dl znwen id` ,dyr?rci `le bby `ld

gqt meidyira i` i`ne .qp`pe bby ixd Ð

`kd xninl `ki`?xninl jl zi` i`n `l`Ð

.ciar ded ira i`c ,dyr `le i`w dlre ,ediicda ipzw cifn `tiqc dyr `laéîð éëä
opixn`ck ciar ira i`c ,dyr `le i`w dlre ,ediicda ipzw ope` `yixc dyr `l iab Ð

) "dy`d" wxta`,`v.odilr oihgey 'ek lbd gwtnde ope`d :(à÷éã éîð ïéúéðúîÐ

.da ipzw ope`e cifncàééäà.zxkda oiaiig ipzw Ðïîçð áøåoippe` opz `l :xn`c Ð

i`w dlre ,da `xqgn cifn i`ce `tiq :jl xn` ,i`w dwegx jxc` dyr `le ,`yixa

`pzc icii` miax oeyl oiaiig ipzc `de .i`w dilr inp zxkda oiaiige ,`tiqc dyr `le

) 'oiaiig' inp `pz oixeht`l i`n` :il dnize .(epi` df i"yx yexit zvwa :dibnd xn`

'ek oixeht el`y dwegx jxc xn`p dnl ok m`" ipzwc dl `pin` `pn ongp ax xn`."

xn`p dnl xn`wcnzyy axk i`c .ongp axk ciar carinl ira i`c dpin rny ÐÐ

) caril `lc carinl ira i`c jixhvi`cr.(o`k
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ïé÷ãåá.dwica ici lr exizd gqt iyerl `wecc `kd rnync :xn`z m`e Ð gqt iyerl

(a,ek oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .zxk mewna mdixac ecinrd `lc meyn

epiax xne`e !dcedi axck lif` ivnc meyn :`xnba yxtne qxtd ziaa odkl oiaxrn :opz

`wec zxk mewna `kd xn`wc i`dc :wgviÐgqt ziiyra zxk inp `ki`c meyn epiid

a xn`wc epiide .d`neha(a,dk) dbibg seq

,zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iyerl

.dzin mewna mdixac ecinrd dnexz ilke`l

`ki`c ab lr s` .edexdih gqt oiprl :yexit

ecinrd dnexz oiprl .d`neha ezlik`a zxk

`l` `kilc ab lr s` edexdih `le ,mdixac

,odk z`neha la` .d`neha dlke`l dzin

e`l `l` `kilcÐqxtd ziaa qpkil ixy

`yile dxez cenll oebk xac yie .aexir jxevl

in"a opixn`ck ,getp `la elit` ixyc dy`

(`,bi) dxf dcearae (`,fn oiaexir) "ede`ivedy

zevn x`yn iticrc meyn.

éàî?iraw i`n :mz epiaxl dyw Ð oiwcea

zeld` seqa zyxetn dwicad `ld

i`ny zia micene :ipzwc .dnvr dpyn dze`a

oiwcea oi`e .gqt iyerl oiwceay lld ziae

oiwcea mixne` i`ny zia ,xifple .dnexz ilke`l

?dyer `ed cvik .oiwcea oi` mixne` lld ziae

jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtrd z` `ian

:wgvi epiax xne`e .'ek miwc diawpy dxak

axe dcedi axe .xar xakya oizipznc dwicac

:xn`w ikde ,xearle `al lkeiy yxtl oi`a `iig

zexeka zetqez oiir] :xearl dvx m` oiwcea i`n

cer oiire 'ek "lif` ikid" ligznd xeaic `,hk

.["gtpn" ligznd xeaic a,gk zeaezk zetqez

äùàä êìò ïøãä

éîd`xp Ð zxkdn oixeht el` .`nh didy

oiwxefe oihgey xaqw oizipznc :wgvi epiaxl

zn `nha oizipzn ixii` `zyde ,uxy `nh lr

oi` xaqw i`c .`zxe`l dlik`l ifg `lc ,iyya

oihgeyÐ.uxy `nha s` oizipznc `nh ok m`

ely iriaya zn `nhc e`Ðxeht i`n` ok m`

el`" wxta `ipzdc .leahl lekic oeik ?zxkdn

zxk yepr `di `l leki :(a,hq lirl) "mixac

`nhe lxr ,dwegx jxca did `lye xedh `l`

oipn mi`nh x`ye uxyÐ:xnel cenlz

,dlr biltc o`n `kilc rnyne ."yi`de"

xhet xfril` 'xc xn`wc ,`axl dpin jixtcn

xn`c ,axl oizipzn iywiz :xn`z m`e .zxkn

yie !uxy `nh lr oiwxefe oihgey oi` :(a,v) lirl

oi`c axk ixaqc ogky` i`pz dnkc :xnel

zei`x d`xy d`xy afc oizipznn lirl dil jixtc `de .oihgeyÐdlr axc meyn epiid

.lahya dl iwene ,i`w

áøåoi`y lk ,dwegx jxc :onwl xn`c ,dcedi axk xaq ivn ongp ax Ð dvxed xn` ongp

oeik ,ipepia jelida leki epi`c idpc .dvxed ikd elit`e .dlik` zrya qpkil leki

miqcxtae miqeqa `al lekicÐ.`nhe lxre dlegl inc `le ,`ed dlik` xa

àëäcifn `ed m`c ?(bbeye) cifnl ope` oia dn :xn`z m`e Ð ediicda ipzw ope` inpÐ

(bbey `ed m`e) ,cifn epiidÐgipdy cg .cifn ipeeb ixz `pzc :xnel yie !bbey epiid

zevg mcew la` .zevg xg` zn el zna ixiine .dixxn ab` lvrzpy ope`e ,mpgaÐepi`

ied lirle .(`,w migaf) "mei leah" wxta `icda `zi` oke .oiwxit seqa gkenck ,zxkda

.zevg mcew zna mdixac ecinrdc edpd icda ope` inp ayginl ivn
ikdopiqxb
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éòa éàc ììkî¯,éëä éà :Cì øîà úLL áøå .ãáò ¦§¨§¦¨¥¨©§©¥¤¨©¨¦¨¦

Bà ââL :éðú÷c àôéññðàðïBLàøä úà äNò àìå¯ ¥¨§¨¨¥¨©¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦
"äNò àìå" éðú÷cî .éðMä úà äNòé¯éàc ììkî ©£¤¤©¥¦¦§¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨§¦

éðú÷ ãéæî :àìà !ñðàð éøäå ââL éøä ,ãáò éòä¥¨©£¥¨©©£¥¤¡©¤¨¥¦¨¨¥
.eäééãäa:éîð àëäáø øîà .eäééãäa éðú÷ ïðBà ©£©§¨¨©¦¥¨¨¥©£©§¨©©

,úøkäî ïéøeèt eìà :éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :éLà©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥¥§¦¥¦¨¥
ñðàðå ââBMà àîéìéà ?àéiäà .úøkäa ïéáéiç eìàå§¥©¨¦§¦¨¥©©¨¦¥¨©¥§¤¡©

¯åàì àìà !?eäðéð úøë éða ñðàðå ââBL¯ãéænà ¥§¤¡©§¥¨¥¦§¤¨¨©¥¦
,déãeçì ãéænà íìBòì :Cì øîà ïîçð áøå .ïðBàå§¥§©©§¨¨©¨§¨©¥¦§¥
éðú÷c éàäå ,"áéiç" àðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáe§¦§¦¨¥¥§¦§¨©¨§©§¨¨¥

"ïéáéiç"¯àôéñ àðz ,ïéøeèt àLéø àðúc éãéià ©¨¦©§¥¦§¨¥¨§¦§¨¥¨
dì àðéîà àðî :úLL áø øîà .ïéáéiç¯éaø :àéðúc ©¨¦¨©©¥¤§¨¨¦¨¨§©§¨©¦

àáé÷ò"àîè" øîàð :øîBà"ä÷Bçø Cøãa" øîàðå £¦¨¥¤¡©¨¥§¤¡©§¤¤§¨
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc migqt(oey`x meil)

çñt éNBòì ïé÷ãBaLxearl jixve gqt zeyrl jixvd mc`y ± ¤§¦§¥¤©
lr ef dcya xearl leki ,zxg` jxc el oi` m` ,qxtd zia jxc

,zenvr my yi m` wecaiy iciäîeøz éìëBàì ïé÷ãBa ïéàåmc` - §¥§¦§§¥§¨
,oizni `l` ,ef dwica lr jneq epi` dnexz lek`l dvexd
yper ea yiy meyn eliwd gqtay .dnexzd l` ribdln xg`zie
,zxk yper yiy mewna mzpwz z` minkg ecinrd `le ,zxk
da oi`y dyr zevn `idy meyn eliwd `l dnexz zlik`a la`

.zxk yper
:zl`eye dpynd ixac z` `xnbd zx`aneéNBòì) ïé÷ãBa éàî©§¦§¥

(çñt.ef dwica miyer cvik ±çtðî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ¤©¨©©§¨¨©§¥§©¥©
xtr lr eita gtep ±CìBäå ,ñøtä úéadidi m`e ,gtipy mewna ¥©§¨§¥

,lecb mvr my didi m`e ,ezgitpa myn dgci ,dxeryk mvr my
.eilr jexci `le ep`xi,øîà äãeäé áøc déîMî ééaà øa äãeäé áø©§¨©©©¥¦§¥§©§¨¨©

leki ycip m`e ,mc` ilbxa df qxtd zia ycip xak m` oiwceay
y meyn ,ea jlilLcépL ñøtä úéa,mc` ilbxa,øBäèmikneqy ¥©§¨¤¦©¨

.milbxd zqixc ici lr zenvrd lk myn exqedy ,jk lr

äùàä êìò ïøãä

äéäù éî ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(`i-i h xacna)Wi` Wi` xn`l l`xUi ipA l` xAC'©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¦¦

gqt dUre mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` Wtpl `nh didi iM¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©
,'Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd WcgA ,'dl©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ
onfa oqipa xyr drax`a dwegx jxca e` `nh didy in ,epiidc
eaixwdl jixv ,epnfa gqtd z` aixwd `l jkle ,gqtd zaxwd
x`az epzpyn .ipy gqt zaxwd onf `edy xii`a xyr drax`a

.ipy gqtl migcpd md in
àîè äéäL éî,gqtd zhigy onfaBàdidyå ,ä÷Bçø Cøãaoklàì ¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ

äNò[aixwd `l-]úàgqtdïBLàøä,oqipa xyr drax`aäNòé ¨¨¤¨¦©£¤
úàgqtdéðMäm` oke .xii`a xyr drax`aââLrci `ly ¤©¥¦¨©

,gqt meidyñðàð Bàgqtd oaxw zaxwd onfaúà äNò àìå ¤¡©§Ÿ¨¨¤
.[éðMä úà äNòé ,ïBLàøä:dpynd dywnïk íàdidy in lky ¨¦©£¤¤©¥¦¦¥

,ipy gqtl dgcp ,oey`xd gqtd zaxwd onfa qep`øîàð änì̈¨¤¡©
`weec dxezaä÷Bçø Cøãa äéäL Bà àîè,ipy gqtl migcpy ¨¥¤¨¨§¤¤§¨

meyn :dpynd zvxzn .ipy gqtl migcp miqpe`d lk `ldelàL¤¥
eaixwd `lyk ,qpe`de bbeyd ,dwegx jxca didy ine `nhd -

gqtd z`úøkäî ïéøeètjxc' dxezd zxne` jkl ,[zxk-] §¦¥¦¨¥
s` ,zxkn xeht dwegx jxca `vnpd s`y eprinydl ,'dwegx

,dwegx jxca zeidl `ly xdfidl lkiyelàåe` mibbey mpi`y §¥
miqep`.úøkäa ïéáéiç©¨¦§¦¨¥

àøîâ
onfa dwegx jxca `vnpy in iabl zwelgn d`ian `xnbd
`eai ,gqtd zlik` onf `edy dlild jynae ,gqtd zhigy
gqtd z` mixg` ehgye ,gqtd z` lek`l lkeie milyexil

:`l e` ezaeg ici `vi m`d ,exearä÷Bçø Cøãa äéä ,øîzéà¦§©¨¨§¤¤§¨
,dngd zriwy cr meid zevgn epiidc ,gqtd zhigy zrya

åeigelyeèçLgqtd z`åéìò e÷øæåjynae ,mcd z` [exear-] §¨£§¨§¨¨
z` lek`l lkeie milyexil `eai ,gqtd zlik` onf `edy dlild

,gqtdäöøeä ,øîà ïîçð áø`iadl jixv epi`e ezaeg ici `vi - ©©§¨¨©§¨
,ipy gqt,äöøeä àì ,øîà úLL áø.ipy gqt aixwdl jixve ©¥¤¨©Ÿ§¨

:mzwelgn z` zx`an `xnbdàeä ñçéî ,äöøeä øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¨¥¨
åéìò àðîçø ñçc`ly dwegx jxca didy in lr dqg dxezd ± §¨©£¨¨¨¨

,oey`xa aixwd `l m` zxk aiigziãéáò éàågly m` la` ± §¦¨¦
,oey`xa aixwdl gily,äëøa åéìò àáz.ezaeg ici dfa `vieáøå ¨Ÿ¨¨§¨¨§©

àîèk àðîçø dééçc àçãéî ,äöøeä àì øîà úLLdzgc dxezd ± ¥¤¨©Ÿ§¨¦§¨©§¥©£¨¨§¨¥
xa gqtd z` aixwdln dwegx jxca `vnpd z``nh enk ,oey`

ezaeg ici `vi `l exear eaixwi m` s`e ,oey`xa aixwn epi`y
.ipya aixwdl jixve

:eixack epzpynn giken ongp axdì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîà± ¨©©©§¨§¨£¦¨¨
gqtd z` exear ehgye dwegx jxca did m`y ,ok xnel il oipn

,ezaeg ici `viïðúc,epzpynaàìå ä÷Bçø Cøãa Bà àîè äéäL éî ¦§©¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ
úà äNògqtd.éðMä úà äNòé ,ïBLàøä`le' dpey dpyndy jkn ¨¨¤¨¦©£¤¤©¥¦

,dwegx jxca didy in lr 'dyrãáò éòa éàc ììkîrnyn ± ¦§¨§¦¨¥¨©
dyr `ly `l` ,ok zeyrl lki ,oey`xa zeyrl dvex did m`y
leki dwegx jxca `vnpdy ,ongp ax ixack gkene ,epevxn

.[ezaeg ici dfa `veie gily ici lr oey`xa gqtd z` zeyrl
:di`xd z` dgec `xnbdéëä éà ,Cì øîà úLL áøåjk m` ± §©¥¤¨©¨¦¨¦

z` x`az cvik ,oey`xa zeyrl lkiy rnyn 'dyr `le' oeyly
déðz÷c ,àôéñ,da epipyy -,ïBLàøä úà äNò àìå ñðàð Bà ââL ¥¨§¨¨¥¨©¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦

éðz÷cî ,éðMä úà äNòédpey dpyndy jkn -ììkî ,'äNò àìå' ©£¤¤©¥¦¦§¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨
,ãáò éòa éàcbbeya ixde ,oey`xa zeyrl lki dvx m`y rnyn §¦¨¥¨©

y ,ok xnel jiiy oi`ââL éøäaixwdl jixve gqt meidy rci `le £¥¨©
,gqt oaxwåprl okqpe` oiñðàð éøäz` meid aixwdl lki `le §£¥¤¡©

,gqtdàlàe ,`tiqa xqgy xnel jixv jgxk lréðz÷ ãéæî ¤¨¥¦¨¨¥
eäééãäacifn lre ,qpe`e bbey mr cgi cifn mb da zepyl jixve ± ©£©§

,oey`xa zeyrl leki ixdy ,'dyr `le' dpynd zxne`énð àëä̈¨©¦
e ,da xqgy xnel jixv `yixa o`k mb ±eäééãäa éðz÷ ïðBà± ¥¨¨¥©£©§

lre ,dwegx jxca didy ine `nh mr cgi ope` mb zepyl jixve
ici lr oey`xa zeyrl lekiy ,'dyr `le' dpynd zxne` ope`
zeyrl leki epi` dwegx jxca `vnpd la` ,[exeara ehgyiy

.zyy ax xaeqy itk ,oey`xa
di`x oi`e ,ope`e cifn dpyna zepyl jixv ok`y dgiken `xnbd

:ongp ax zrclà÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîàmb epzpynn ± ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
,ope`e cifn da zepyl jixvy ok gkenéðz÷cda epipyy ±elà §¨¨¥¥

àééäà .úøkäa ïéáéiç elàå úøkäî ïéøeètdpynd dpey in lr ± §¦¥¦¨¥§¥©¨¦§¦¨¥©¥¨
,zxka miaiig oey`xa gqtd z` eyr `l m`yàîéìéàm`-] ¦¥¨

[xn`p,ñðàðå ââBMà,oey`xa eyr `ly lr zxk miaiig mdy ©¥§¤¡©
eäðéð úøk éða ñðàðå ââBLqpe`de bbeyd z` aiigl xyt` ike ± ¥§¤¡©§¥¨¥¦§

,zxk,ïðBàå ãéænà åàì àlàeaixwd `ly lr zxk miaiig mdy ¤¨¨©¥¦§¥
,ope`e cifn mb dpyna zepyl jixvy gkene ,oey`xa gqtd z`
`yixa dpynd ixacy oeik ,epzpynn ongp axl di`x oi` ok m`e
mpi`e ,oey`xa zeyrl lkiy ,ope` lr mixen` 'dyr `le'

.dwegx jxc lr mixen`
:epzpynn iy` ax `iady di`xd z` dgec `xnbdïîçð áøå§©©§¨

giked okle ,ope` dpynd ly `yixa mitiqen `ly xaqy
,oey`xa gqtd z` aixwdl leki dwegx jxca `vnpdy,Cì øîà̈©¨

lre ,cifn mb da zepyl jixve xqgy i`ce dpynd ly `tiqa
lkiy ,'oey`xd z` dyr `le' `tiqa dpynd dpey cifnd
ixacy ,ope` zepyl jixv `l `yixa la` ,oey`xa zeyrl
zeyrl lkiy ,dwegx jxc lr mixen` 'dyr `le' dpynd

e ,mixg` ici lr oey`xadéãeçì ãéænà íìBòìcala cifn lre ± §¨©¥¦§¥
ope` oic xkfen `l ixdy ,'zxka oiaiig el`e' dpynd dpey

,dpynaáéiç àðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáedpynd mpn`e - §¦§¦¨¥¥§¦§¨©¨
lr wx dpypy oeik ,cigi oeyla 'zxka aiig' zepyl dkixv dzid

,cifnéðz÷c éàäådpynd dpeyy dne ±ïéáéiç,miax oeylaéãééà §©§¨¨¥©¨¦©§¥
àLéø àðúc`yixa dpey dpyndy jk ab` ±ïéøeèt,miax oeyla §¨¨¥¨§¦

,ïéáéiç àôéñ àðzope` xkfen `l ixdy ,ongp axl di`x yi ok m`e ¨¨¥¨©¨¦
x`eane ,dwegx jxc lr dler 'dyr `le'y gxkdae ,`yixa

.oey`xa gqtd z` zeyrl lekiy
leki epi` dwegx jxca `edy iny eixack giken zyy ax

:mixg` ici lr hegyldì àðéîà àðî ,úLL áø øîàil oipn ± ¨©©¥¤§¨£¦¨¨
ici lr hegyl leki epi` dwegx jxca `edy iny ,ok xnel

,mixg`,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúczxne` dxezd(i h xacna)Wi`' §©§¨©¦£¦¨¥¦
dUre mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` Wtpl `nh didi iM Wi ¦̀¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨

,''dl gqtøîàðdf weqtaàîè,ipy gqtl dgcpyøîàðåmbCøãá ¤©©¤¡©¨¥§¤¡©§¤¤
,ä÷Bçø§¨
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eznyרד in` cenr bv sc ± iyily wxtmigqt
úåùòì åãéá ÷ôñ ùéù àîè äî.i`w onw `dc ,`pngx diigcc e`l i` Ðäùåò åðéàå

.zeyrl `pngx dil xq` `wc Ðúåùòì åãéá ÷ôñù ä÷åçø êøã óàel didy Ð

.diigc dgcnc ,dyer epi`c `pngx xn`we ,glyl migelyïéèçåù ïéà øáñ àáé÷ò éáø
õøù àîè ìò ïé÷øåæåxn`wc wtq i`de .`zxe`l ifgc ab lr s`e Ðdn :xn`w ikd Ð

`zxe`l lkinl ifgc ,zeyrl ecia wtqy `nh

op`e .eilr oiwxefe oihgey oi` ikd elit`e Ð

lekic inp i`d jkld ,oiwxefe oihgey ol `xiaq

dlik` zrya qpkil.eilr oiwxefe oihgey Ð

úåãð éìòåáå.dkex` d`neh el` lky Ðàîèå
.ytpl Ðïë íàå.ipyd z` miyer el` s`c Ð

àîè øîàð äîì.dinza Ðøîàð äîì àìà
ä÷åçø êøã`l carinl ira i`c meyn i` Ð

ciarzxn`z m`e .`ed dwegx jxca `d Ð

zyy axcke egqt glyi `lyzil `pz i`d Ð

.dvxed xn`c ,dil `xiaq ongp axk `l` ,dil

zyy axk i`cxninl dwegx jxc jixhvi` Ð

.ciaril `l ira i`càáééçî éîzecp ipzwc Ð

.zecleie'åë åäé àì ìåëézeaf ipzw `le Ð

.zecleieéñåé éáø àälirlc oiwxita xn`c Ð

).onvr ipta odilr oihgey ipya miyp :(a,`v

ïåòîù éáøå äãåäé éáø àä.zeyx ixn`c Ð

éðùä ìò úøë áééçå ïåùàøä ìò úøë áééçÐ

`l `xab cgae .df lre df lr yi zxk aeig

m`e .`kil `xab cga ilhw ixzc ,dl zgkyn

ze`hg izy aiigzi odipya bby m`c oiprlÐ

lr oiaiig oi` gqtc zxkc ,ikd xninl `kil

) zezixka opzc .z`hg ezbbygqtd :(`,a

`l` d`a z`hg oi`e ,`id dyr zevn dlinde

) aizkc ,e`l ly zxk zbby lrc `xwiexy`" :(

cg`a bby m`c dpin `wtp `l` ."dpiyrz `l

exiaga cifde odnxiibzpy xbl ,inp i` .aiig Ð

.migqt ipy oiaéðùä ìò øåèôåbby m`e Ð

.xeht ipya cifde oey`xaïåùàøä ìò óàm` Ð

m` la` .ipya s` cifiy cr zxk aiig epi` cifd

ea bby e` ipyd z` dyripyc ,ixnbl xeht Ð

cifne ,`ed oey`xc `zpwze oey`xc minelyz

dfi`a ,jkld ,oey`xc zxk ly exnb `ed ely

bbyy odn.xeht Ðåäééîòèì åãæàåiaxe iax Ð

.ozpìéãâäù.zexry ea egnv Ðúåùòì ïéáééç
éðùä úàzi`e ,`ed envr ipta lbx :xaqwc Ð

`lc o`nl elit`e ,diytp itp`a `aeig dil

.oey`xa ifgi`ïåùàøã ïéîåìùú`lc o`ne Ð

ipewz ,edine .ipy` aiigin `l oey`xa ifgi`

,dil owzn `l oey`xa cifd m` zxkn oey`xl

z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig :jkld

cifde oey`xa bby m` ipyd lr xehte .ipyd

,diytp itp`a `aeig dil zil `dc ,ipya

.bby ixd oey`xaeïåùàøã àúð÷úoey`xa cifd elit`c ,dilic zxkn Ðexhet ipyd Ð

.zxkd on'åâå áéø÷ä àì 'ä ïáø÷ éîð éàoeyla dfe ,zepeyl rax`a ynyn "ik"c Ð

oeyl enk `ziinw `zlinl `nrh iyextl dipin lirlc` i`w `le .dil opiyxc "i`"

) "`xwi ik" enk `id izixg` `zlin `l` ,"`dc") "xyrl dlkz ik" ,(ak mixacmy

) "rbtz ik" ,(ek.(bk zeny
øáñ÷
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éëäopiqxbecia wtq oi`y `nh dn :("jzelrda" zyxt) ixtqa opiqxb oke ,mixtqd lka

dn :eixacl di`x `aiwr 'x iziine ,`aiwr 'xe xfril` 'xc `zbelt` mzd ipzine 'ek

d`neh iptn zeyrl ecia wtq oi`y `nhÐwegxy .zeyrl ecia wtq oi`y dwegx jxc s`

ax dl iziine .dcedi axl dlik` zrya e` ,`lerl dhigy zrya `al leki oi`y jk lk

dyer epi`e xn`wcn zyyÐ`lc rnyn

.`nhn dwegx jxc sili ilin lklc ,dvxed

oihgey oi` xaq `aiwr 'xc ongp ax ipyne

ediiexzc ,`nhn dwegx jxc sili jkle ,oiwxefe

.dhigy zrya efg `le dlik` zrya efg

wxf m` ,inp dicicleÐ`p` la` .dvxed `l

slinl `kil `zyde ,oiwxefe oihgey il `xiaq

zn `nha enk dwegx jxca dvxed `lcÐ

axe .dlik` zrya ifg `lc zn `nh ip`yc

.dfa ewelgiy `xaq oi`c ,oihgey inp xaq zyy

ab lr s` zn `nhn xnb `aiwr 'xc ixaqc `l`

e`lc :wgvi epiaxl d`xpe .jk lk dil inc `lc

dna `l` `nhn dwegx jxc sili `ywidn

`ywidn i`c .epivnÐongp ax ipyn `w i`n

oi`c ,dipin xnbip mewn lkn ?oihgey xaqc

i`c ,wgvi epiaxl dyw zvwe !ywidd lr oiaiyn

wid e`l`ed `yÐ.jxtinl `aeh `ki`

éáø:dniz Ð oiwxefe oihgey oi` xaq `aiwr

oi` xn`c o`nc xn` (a,v) lirl `dc ,dil `pn

mizn i`nh xn`c ,wgvi iaxk dl xaq oihgey

mileki oi` `edd meia :yixcwe .'ek lgy eid

xgnl `d ,zeyrlÐ`aiwr 'x eli`e .mileki

.wgvi iaxc dil zil (a,dk dkeq) "oyid" wxta

éàã:dniz Ð dil opiway `l carinl ira

`nh lr oihgey `pz i`dl dil `xiaqe li`ed

zxkidn exhetl xn`wcn ,uxyÐzxkn rnyn

wxf m` la` .xehtÐdvxed xn`c o`ne .dvxed

m` .oiwxefe oihgey xaqc (`,`t) lirl `pwiq`

ikide .dlila lek`l leki epi`y `xwc `nh ,ok

carinl ira i`c diazk ikdlc `cenlzd xn`w

Ðoeik ,dil opiway `lc `hiyt .dil opiway `l

inp `nhc .`wtp "elk` itl"ne lkinl ifg `lc

!(`,bk) migafc ipy wxta xn`ck mzdn ol `wtp

`l` ,ikdl jixhvi` `l `xw i`cec :xnel yie

exhetl `nh xn`p dnl :ipzwc meyn jixt

ira i` la` xeht zxkn :rnync ,zxkidn

carinlÐira i` `d :jixt jkld .ciar ivn

`l `nh `zyde .dil opiway `l carinl

dgcp yi`c opirny`l `l` azkinl jixhvi`

oizipznnc :wgvi epiaxl d`xpe .oigcp xeaiv oi`e

zxkidn oixeht el`y ipzwcÐaxk wcinl `kil

dvxed wxf m`c llkn ,oixeht ipzwcn :ongpÐ

ipzwc icii`e ,dvxed `l wxf m` oicd `edc

oiaiig `tiqÐ.zyy axl oizipznn di`x iziin lirlc ,xity iz`e .oixeht `yix `pz

àìàdwegx jxc edfi` :onwl xn`c ,dcedi axl :dyw Ð 'ek dwegx jxc xn`p dnlÐ

`hiyt ?il dnl `pngx azkc dwegx jxc ,dlik` zrya qpkil leki oi`y lk

micxtae miqeqa qpkil lekic meyn i`e !dlik`l ifg `l `dc ,xehtcÐ,onwl ok m`

aiig `di leki micxtae miqeqa qpkil lekie miricenl ueg did :ipzwcÐ:xnel cenlz

dwegx jxc llk azkinl jixhvi` `l `d ?`xw `edd jixhvi` i`n`e ."did `l jxcae"

envr wigxdy dn lr zxk aiigc jzrc `wlqc xnel oi`e !micxtae miqeqa qpkil lekic `kid meyn `l`Ð`nh xn`p dnl jixt i`n ok m`cÐ`d ,dil opiway `l carinl ira i`c

d`xpe .envr `nihy dn lr aiigilc jzrc `wlqc zxkn exhetl xn`pc ,xn`w xityoeyny epiaxloey`xa ifg `lc oeik `nip `lc ,azkinl jixhvi` dwegx jxce `nhc :mdxa` oa

.`ed oey`xc oinelyz ipyc ozp iaxk xaqe ,ipya caril `làìlirl) "oilev cvik" wxtae ,iqei 'xk uxy `nh lr oiwxefe oihgey xaqc `ziixa jd iwenc :dniz Ð iqei 'x `d `iyw

.daeg ipya miypc xaqc i`na `l` iqei 'xk dl iwen `l `kdc :xnel yie !'ek oiwxefe oihgey oi` iqei 'x xaqwc wiqn medzd z`neh iab (`,`t
`ler
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äNBò Bðéàå úBNòì Bãéa ÷tqL àîh äî¯óà ©¨¥¤¦¥§¨©£§¥¤©
.äNBò Bðéàå úBNòì Bãéa ÷tqL éîð ä÷Bçø Cøc¤¤§¨©¦¤¦¥§¨©£§¥¤
:øáñ÷c ,déîòèì àáé÷ò éaø :Cì øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¨©¦£¦¨§©§¥§¨¨©
déì àøéáñ àðàå .õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà¥£¦§§¦©§¥¤¤©£¨§¦¨¥
:ïðaø eðz .õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîk§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤¨©¨©

,úBáfäå ïéáfä :éðMä úà ïéNBòL elàïéòøBöîä ¥¤¦¤©¥¦©¨¦§©¨©§¨¦
úBòøBöîäå]úBcðåéìòBáe [,úBcð,úBãìBiäåïéââBMä §©§¨§¦£¥¦§©§©§¦
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øîàð änì ,ïk íà :àlà !déì ïðé÷áL àì ïBLàøä¦¨¨§¦©¥¤¨¦¥¨¨¤¡©

ä÷Bçø Cøãa¯øîàc ïàîëe .úøkä ïî BøèBôì §¤¤§¨§§¦©¨¥§©§¨©
àì ìBëé :àéðz àäå ?àáéiçéî éî éðMa äMà .äöøeä§¨¦¨©¥¦¦¦©§¨§¨©§¨¨Ÿ
Cøãa äéäLå Lôð àîè àlà éðMä úà ïéNBò eäé§¦¤©¥¦¤¨§¥¤¤§¤¨¨§¤¤

éìòBáe ïéòøBöîe ïéáæ ,ä÷Bçøïépî úBcð¯ãeîìz §¨¨¦§¨¦£¥¦¦©¦©§
àä ,éñBé éaø àä ,àéL÷ àì !"Léà Léà" :øîBì©¦¦¨©§¨¨©¦¥¨

¯äãeäé éaøúøk áéiç :ïðaø eðz .ïBòîL éaøå ©¦§¨§©¦¦§¨©¨©©¨¨¥
éaø .éaø éøác éðMä ìò úøk áéiçå ,ïBLàøä ìò©¨¦§©¨¨¥©©¥¦¦§¥©¦©¦
.éðMä ìò øeèôe ,ïBLàøä ìò úøk áéiç :øîBà ïúð̈¨¥©¨¨¥©¨¦¨©©¥¦
Bðéà ïBLàøä [ìò] óà :øîBà àéá÷ò ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤£©§¨¥©©¨¦¥
eãæàå .éðMä úà äNò àì ïk íà àlà úøk áéiç©¨¨¥¤¨¦¥Ÿ¨¨¤©¥¦§¨§
ïëå ,íéçñô éðL ïéa øéibúpL øb :àéðúc ,eäééîòèì§©§©§§©§¨¥¤¦§©¥¥§¥§¨¦§¥

íéçñô éðL ïéa ìécâäL ïè÷¯çñt úBNòì áéiç ¨¨¤¦§¦¥§¥§¨¦©¨©£¤©
ïBLàøì ÷e÷fL ìk :øîBà ïúð éaø .éaø éøác .éðL¥¦¦§¥©¦©¦¨¨¥Ÿ¤¨¨¦

¯ïBLàøì ÷e÷æ ïéàL ìk ,éðMì ÷e÷æ¯÷e÷æ ïéà ¨©¥¦Ÿ¤¥¨¨¦¥¨
éðôa ìâø éðL :øáñ éaø ?éâìtéî÷ éàîa .éðMì©¥¦§©¨¦©§¦©¦¨©¥¦¤¤¦§¥
ïBLàøc ïéîeìLz éðL :øáñ ïúð éaø ,àeä Bîöò©§©¦¨¨¨©¥¦©§¦§¦
ïa àéððç éaøå .déì ïé÷úî àì ïBLàøì éðBwz ,àeä©¥¨¦¨©§¦¥§©¦£©§¨¤

ìLe .àeä ïBLàøc àzðwz éðL :øáñ àéá÷òïzL £©§¨¨©¥¦©©§¨§¦§¨§¨
Cøãáe øBäè àeä øLà Léàäå" :eLøc ãçà àø÷î¦§¨¤¨¨§§¨¦£¤¨§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migqt(ipy meil)

,jkn micneleàîh äîepiid ,ipy gqtl dzgc dxezdy÷tqL ©¨¥¤¦¥
úBNòì Bãéagqtd z` zeyrl ezexyt`a yi ze`ivnay ± §¨©£

,epiptl o`k `vnp `ed ixdy ,oey`xa,äNBò Bðéàådxezdy meyn §¥¤
,oey`xa zeyrl eilr dxq`énð ä÷Bçø Cøc óà`edy in s` - ©¤¤§¨©¦

ote`a xaecn ,ipy gqtl dgcpy dwegx jxcaúBNòì Bãéa ÷tqL¤¦¥§¨©£
migily el yiy ,oey`xa gqtd z` zeyrl zexyt` el yiy -

,exear ehgyiyäNBò Bðéàå,zeyrl leki epi`y dxn` dxezde - §¥¤
iny ,zyy axk gkene .oey`xa gqtd ziiyrn ixnbl dgcpe
ezexyt`a yiy s` oey`xa gqt dyer epi` dwegx jxca `edy

.mixg` ici lr hegyl
:zyy ax zii`x z` dgec `xnbd,Cì øîà ïîçð áøåxyt` i` §©©§¨¨©¨

,dwegx jxca `vnpd xear mihgey oi`y `aiwr iaxn gikedl
y oeikdéîòèì àáé÷ò éaø,[ezhiyl-]ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà ,øáñ÷c ©¦£¦¨§©§¥§¨¨©¥£¦§§¦

,õøL àîè ìòfle hegyl mileki mixg` oi` ,xnelkmcd z` wex ©§¥¤¤
leahl lekie ,axrd cr wx `nh `edy s` ,uxyn `nhpd xear
`aiwr iax cnel jkle .dlila gqtd z` lek`le meid xdhdle
didi axray oebk ,zeyrl ecia wtiq m` s` `nhy myk ,`nhn
mihgey mixg` oi` ok it lr s` ,egqt z` lek`l lkeie xedh
s` ,oey`x gqtn ixnbl eze` dzgc dxezdy oeik ,exear miwxefe
`eal lkei axray oebk ,zeyrl ecia wtiqy dwegx jxca `vnpd

,exear mihgey mixg` oi` ,gqtd z` lek`le(äéì) àøéáñ àðàå©£¨§¦¨
[éì]xaeq ip` la` ±õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîk± ¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤

wx ez`nehy oeik ,uxy `nh xear gqtd z` mihgey mixg`y
dzgc dxezdy '`nh'e] ,dlila gqtd z` lek`l lekie ,cg` mei
cr xdhdl leki epi`y ,mini dray `nha `weec `ed ,ipy gqtl
milyexil `eal lekie dwegx jxca `edy in mb jk m` ,[axrd

.exear hegyl mixg` mileki ,dlila
,ipy gqtl migcpd md in zx`any `ziixa d`ian `xnbd

:ongp axk dpnn dgikeneïðaø eðz,`ziixaaúà ïéNBòL elà ¨©¨¨¥¤¦¤
gqtdéìòBáe [úBcðå] ,úBòøBönäå ïéòøBönä ,úBáfäå ïéáfä ,éðMä©¥¦©¨¦§©¨©§¨¦§©§¨§¦£¥

,úBãìBiäå úBcðzngn oey`xd gqtd z` zeyrl elki `ly ¦§©§
mileki mpi`e ,dkex` d`neh mi`nh md el` lky ,mz`neh

oke ,dlila gqtd z` lek`le mei eze`a leahlïéñeðàäå ïéââBMä©§¦§¨£¦
àîèå ,ïéãéænäå[zn `nh-].ä÷Bçø Cøãa äéäLå:`ziixad dywn §©§¦¦§¨¥§¤¨¨§¤¤§¨

ïk íà,ipy gqtl migcp micifnde miqep`d mibbeyd s`yänì ¦¥¨¨
øîàð`weec dxezaàîè.ipy gqtl dgcpy ¤¡©¨¥

dywn dn :dilr zeywdl ick `ziixad rvn`a dwiqtn `xnbd
`ziixadøîàð änì`nh aezkl dkixv dxezd ixd ,`nh ¨¨¤¡©

epcnll icka ipy gqtl dgcpyàì ïBLàøa ãaòéîì éòa éàc§¦¨¥§¤§©¨¦Ÿ
déì ïðé÷áLlr oey`xa gqtd z` zeyrl dvex `ed m` s`y ± ¨§¦©¥

m`y miqep`d x`yk epi`e ,ipyl dgcpe leki epi` mixg` ici
.ok zeyrl mileki ,oey`xa zeyrl mivex

:`xnbd zvxznàlà,`ziixad ziiyewa qexbl yi jkänì ïk íà ¤¨¦¥¨¨
'ä÷Bçø Cøãa' øîàðlk z` dxeza xkfen `le ,ipy gqtl dgcpy ¤¡©§¤¤§¨

dazk dxezdy mrhd :`ziixad zvxzne .mixg`d miqep`d
ick `ed 'dwegx jxc',úøkä ïî BøèBôì`ly in s`y epcnll §§¦©¨¥

,zxkn xeht dwegx jxca didy meyn oey`xa gqtd z` aixwd
.dwegx jxca zeidl `ly xdfdl lkiy s`e

:ongp axk `ziixadn zwiicn `xnbdäöøeä øîàc ïàîëejkne ± §©§¨©§¨
dxezdy zvxzn `le ,dwegx jxc xn`p dnl dywn `ziixady
zeyrl dvex m` s` dgcp dwegx jxca `vnpdy epl drinyn
jxca `vnpdy ongp axk gken ,gily ici lr oey`xa gqtd z`
la` ,oey`xa gqtd z` exear zeyrl gily gelyl leki dwegx
leki m` s` ipy gqtl dgcp dwegx jxcy xaeqy zyy axl
ixdy ,'dwegx jxc' xn`p recn dyw `l ,gily ici lr hegyl

ipy gqtl dgcpy epl rinydl dxezd dkixvhegyl lekiy s`
.gily ici lr

gqta zeaiig [zecleie zecp oebk] miypy `ziixaa lirl epipy
:zxg` `ziixan dxizq jk lr dywn `xnbd .ipyéî éðMa äMà¦¨©¥¦¦

àáéiçéî,ipy gqta zaiig dy` ike ±àéðz àäåepipy `lde - ¦©§¨§¨©§¨
,`ziixaaLôð àîè àlà éðMä úà ïéNBò eäé àì ìBëé[zn `nh-] ¨Ÿ§¦¤©¥¦¤¨§¥¤¤

,ä÷Bçø Cøãa äéäLåweqta miyxetny(i h xacna)gqtl migcpy §¤¨¨§¤¤§¨
la` ,ipy,úBcð éìòBáe ïéòøBöîe ïéáægqtd z` zeyrl elki `ly ¨¦§¨¦£¥¦

,mz`neh zngn oey`xaïépî,ipy gqtl migcp md mbyãeîìz ¦©¦©§
øîBì(my),ipy gqt iablLéà Léà'jkne ,'Wtpl `nh didi iM ©¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤

rnyn ,'`nh' dazk `l` ,'zna rbi ik yi`' dazk `l dxezdy
dyxc miyxec 'ytpl' zaizne ,ipy gqtl migcp mi`nhd lky

lirl x`eank ,zxg`(.fq)zeafy `ziixaa xkfen `ly jkne .
`lye ,eze` zeyer opi` miypy rnyn ,ipy gqtl zegcp zecleie

.lirl d`aedy `ziixad ixack
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìmiypy da x`eany `ziixad Ÿ©§¨¨

y gqt zeyer,ipéñBé éaølirl xaeqy ,`id(:`v)zeaiig miypy ©¦¥
.ipy gqtaàä,ipy gqtn miyp zxhety `ziixadéaøå äãeäé éaø ¨©¦§¨§©¦

ïBòîLmixaeqy ,`id(my).ea zeaiig opi`y ¦§
dyr `ly in iabl mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
dyr m` elit` e` ,bbeya dyr `l ipyd z`e ,cifna oey`x gqt
z` dyr `l m` oke ,oey`xa cifdy lr zxk aiig m`d ,ipyd z`
lr zxk aiig m`d ,cifna dyr `l ipyd z`e bbeya oey`xd

:cala ipydïðaø eðz,cifna oey`x gqt dyr `ly in ,`ziixaa ¨©¨¨
,ïBLàøä ìò úøk áéiç,bbey did ipy gqta m` s`ådyr `l m` ©¨¨¥©¨¦§

,cifna ipyd z`,éðMä ìò úøk áéiç,bbey did oey`xa m` s` ©¨¨¥©©¥¦
,øîBà ïúð éaø .éaø éøác,cifna oey`xd z` dyr `l m`áéiç ¦§¥©¦©¦¨¨¥©¨

,ïBLàøä ìò úøklr zxk aeig yiy ,ipyd z` dyr m` s` ¨¥©¨¦
,cala oey`xdéðMä ìò øeèôeoey`xd z` m` ,ea cifd m` s` ¨©©¥¦

.ipyd lr zxk oi`y ,bbeya dyr `l,øîBà àéá÷ò ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤£©§¨¥
ïBLàøä [ìò] óà,ea cifd m`äNò àì ïk íà àlà ,úøk áéiç Bðéà ©©¨¦¥©¨¨¥¤¨¦¥Ÿ¨¨

s` cifna,éðMä úàxeht ea bbyy e` ipyd z` dyr m` la` ¤©¥¦
.zxkn

ez `xnbd:xg` mewna mzwelgna ozp iaxe iax zwelgn z` dl
eäééîòèì eãæàå,edexn` mzhiyl ,ozp iaxe iax exn`y df xace ± §¨§§©§©§

àéðúc,`ziixaa epipyy ±íéçñt éðL ïéa øéibúpL øbgqt oia±] §©§¨¥¤¦§©¥¥§¥§¨¦
,[ipyl oey`xìécâäL ïè÷ ïëå[lecb dyrpy±],íéçñt éðL ïéa §¥¨¨¤¦§¦¥§¥§¨¦

ïBLàøì ÷e÷fL ìk ,øîBà ïúð éaø .éaø éøác ,éðL çñt úBNòì áéiç©¨©£¤©¥¦¦§¥©¦©¦¨¨¥Ÿ¤¨¨¦
,éðMì ÷e÷æe,éðMì ÷e÷æ ïéà ïBLàøì ÷e÷æ ïéàL ìëdidy in ,xnelk ¨©¥¦Ÿ¤¥¨¨¦¥¨©¥¦

ine ,ipyd z` zeyrl aeig el yi ,e`yr `le oey`x gqta aiig
,zeevnd lkn xehty ohw e` ieb didy ,oey`x gqta aiigzp `ly

.ipy gqta mb aeig el oi`
:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîadna ± §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .`iawr oa `ippg iaxe ozp iaxe iax ewlgpéaø©¦
,øáñgqtìâø éðL[bg-],àeä Bîöò éðôa,oey`xl zekiiy el oi`e ¨©¥¦¤¤¦§¥©§

aiig ,ohw e` ieb didy ,oey`x gqta aiigzp `l m` s` jkl
oey`xa bby m` oke ,envr ipta lbx `edy ,ipy gqt zeyrl

e .cala ipyd lr zxk aiig ,ipya cifde,øáñ ïúð éaøgqtéðL ©¦¨¨¨©¥¦
Lz,àeä ïBLàøc ïéîeì,e`yr `le oey`xa aiig didy in ,epiidc ©§¦§¦

miaiig eid `ly ohwe xb jkl ,enilydl zexyt` el dpzip
z` milydl mikixv mpi`y ,ipya mb miaiig mpi` ,oey`xa
daeg epi` ipydy ,xeht ipya cifde oey`xa bby m` oke ,oey`xd

la` ,bby ixd oey`xae ,oey`xl minelyz `l` envr iptaéðewz©¥
déì ïéwúî àì ïBLàøìaeig z` zpwzn dpi` ipy gqt ziiyr ± ¨¦Ÿ§©¥¥

cifd m` jkle ,oey`xa gqtd z` aixwd `ly inl ribnd zxkd
.ipyd z` dyr m` s` aiig oey`xa,øáñ àéá÷ò ïa àéððç éaøå§©¦£©§¨¤£©§¨¨©

àeä ïBLàøc àzðwz éðLoey`x gqt z` zpwzn ipy gqt ziiyr ± ¥¦©©§¨§¦
bbyy e` ipyd z` dyre oey`xa cifd m`y ,ely zxkd aeign
lr zxkd aeig xnb `ed ipydy oeik ,oey`xd lr zxkn xeht ,ea

.zxk aiig mdipya cifd xy`k wxe ,oey`xd
:ezhiy z` cg` lk cnl oipn zx`an `xnbdìLeïzLiax ,iax-] §¨§¨

[`iawr oa `ippg iaxe ozpeLøc ãçà àø÷îecnl cg` weqtn - ¦§¨¤¨¨§
xn`py ,ezhiyk cg` lk(bi h xacna)Cøãáe øBäè àeä øLà Léàäå'§¨¦£¤¨§¤¤
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רה ezny in` cenr bv sc ± iyily wxtmigqt
úåùòì åãéá ÷ôñ ùéù àîè äî.i`w onw `dc ,`pngx diigcc e`l i` Ðäùåò åðéàå

.zeyrl `pngx dil xq` `wc Ðúåùòì åãéá ÷ôñù ä÷åçø êøã óàel didy Ð

.diigc dgcnc ,dyer epi`c `pngx xn`we ,glyl migelyïéèçåù ïéà øáñ àáé÷ò éáø
õøù àîè ìò ïé÷øåæåxn`wc wtq i`de .`zxe`l ifgc ab lr s`e Ðdn :xn`w ikd Ð

`zxe`l lkinl ifgc ,zeyrl ecia wtqy `nh

op`e .eilr oiwxefe oihgey oi` ikd elit`e Ð

lekic inp i`d jkld ,oiwxefe oihgey ol `xiaq

dlik` zrya qpkil.eilr oiwxefe oihgey Ð

úåãð éìòåáå.dkex` d`neh el` lky Ðàîèå
.ytpl Ðïë íàå.ipyd z` miyer el` s`c Ð

àîè øîàð äîì.dinza Ðøîàð äîì àìà
ä÷åçø êøã`l carinl ira i`c meyn i` Ð

ciarzxn`z m`e .`ed dwegx jxca `d Ð

zyy axcke egqt glyi `lyzil `pz i`d Ð

.dvxed xn`c ,dil `xiaq ongp axk `l` ,dil

zyy axk i`cxninl dwegx jxc jixhvi` Ð

.ciaril `l ira i`càáééçî éîzecp ipzwc Ð

.zecleie'åë åäé àì ìåëézeaf ipzw `le Ð

.zecleieéñåé éáø àälirlc oiwxita xn`c Ð

).onvr ipta odilr oihgey ipya miyp :(a,`v

ïåòîù éáøå äãåäé éáø àä.zeyx ixn`c Ð

éðùä ìò úøë áééçå ïåùàøä ìò úøë áééçÐ

`l `xab cgae .df lre df lr yi zxk aeig

m`e .`kil `xab cga ilhw ixzc ,dl zgkyn

ze`hg izy aiigzi odipya bby m`c oiprlÐ

lr oiaiig oi` gqtc zxkc ,ikd xninl `kil

) zezixka opzc .z`hg ezbbygqtd :(`,a

`l` d`a z`hg oi`e ,`id dyr zevn dlinde

) aizkc ,e`l ly zxk zbby lrc `xwiexy`" :(

cg`a bby m`c dpin `wtp `l` ."dpiyrz `l

exiaga cifde odnxiibzpy xbl ,inp i` .aiig Ð

.migqt ipy oiaéðùä ìò øåèôåbby m`e Ð

.xeht ipya cifde oey`xaïåùàøä ìò óàm` Ð

m` la` .ipya s` cifiy cr zxk aiig epi` cifd

ea bby e` ipyd z` dyripyc ,ixnbl xeht Ð

cifne ,`ed oey`xc `zpwze oey`xc minelyz

dfi`a ,jkld ,oey`xc zxk ly exnb `ed ely

bbyy odn.xeht Ðåäééîòèì åãæàåiaxe iax Ð

.ozpìéãâäù.zexry ea egnv Ðúåùòì ïéáééç
éðùä úàzi`e ,`ed envr ipta lbx :xaqwc Ð

`lc o`nl elit`e ,diytp itp`a `aeig dil

.oey`xa ifgi`ïåùàøã ïéîåìùú`lc o`ne Ð

ipewz ,edine .ipy` aiigin `l oey`xa ifgi`

,dil owzn `l oey`xa cifd m` zxkn oey`xl

z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig :jkld

cifde oey`xa bby m` ipyd lr xehte .ipyd

,diytp itp`a `aeig dil zil `dc ,ipya

.bby ixd oey`xaeïåùàøã àúð÷úoey`xa cifd elit`c ,dilic zxkn Ðexhet ipyd Ð

.zxkd on'åâå áéø÷ä àì 'ä ïáø÷ éîð éàoeyla dfe ,zepeyl rax`a ynyn "ik"c Ð

oeyl enk `ziinw `zlinl `nrh iyextl dipin lirlc` i`w `le .dil opiyxc "i`"

) "`xwi ik" enk `id izixg` `zlin `l` ,"`dc") "xyrl dlkz ik" ,(ak mixacmy

) "rbtz ik" ,(ek.(bk zeny
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éëäopiqxbecia wtq oi`y `nh dn :("jzelrda" zyxt) ixtqa opiqxb oke ,mixtqd lka

dn :eixacl di`x `aiwr 'x iziine ,`aiwr 'xe xfril` 'xc `zbelt` mzd ipzine 'ek

d`neh iptn zeyrl ecia wtq oi`y `nhÐwegxy .zeyrl ecia wtq oi`y dwegx jxc s`

ax dl iziine .dcedi axl dlik` zrya e` ,`lerl dhigy zrya `al leki oi`y jk lk

dyer epi`e xn`wcn zyyÐ`lc rnyn

.`nhn dwegx jxc sili ilin lklc ,dvxed

oihgey oi` xaq `aiwr 'xc ongp ax ipyne

ediiexzc ,`nhn dwegx jxc sili jkle ,oiwxefe

.dhigy zrya efg `le dlik` zrya efg

wxf m` ,inp dicicleÐ`p` la` .dvxed `l

slinl `kil `zyde ,oiwxefe oihgey il `xiaq

zn `nha enk dwegx jxca dvxed `lcÐ

axe .dlik` zrya ifg `lc zn `nh ip`yc

.dfa ewelgiy `xaq oi`c ,oihgey inp xaq zyy

ab lr s` zn `nhn xnb `aiwr 'xc ixaqc `l`

e`lc :wgvi epiaxl d`xpe .jk lk dil inc `lc

dna `l` `nhn dwegx jxc sili `ywidn

`ywidn i`c .epivnÐongp ax ipyn `w i`n

oi`c ,dipin xnbip mewn lkn ?oihgey xaqc

i`c ,wgvi epiaxl dyw zvwe !ywidd lr oiaiyn

wid e`l`ed `yÐ.jxtinl `aeh `ki`

éáø:dniz Ð oiwxefe oihgey oi` xaq `aiwr

oi` xn`c o`nc xn` (a,v) lirl `dc ,dil `pn

mizn i`nh xn`c ,wgvi iaxk dl xaq oihgey

mileki oi` `edd meia :yixcwe .'ek lgy eid

xgnl `d ,zeyrlÐ`aiwr 'x eli`e .mileki

.wgvi iaxc dil zil (a,dk dkeq) "oyid" wxta

éàã:dniz Ð dil opiway `l carinl ira

`nh lr oihgey `pz i`dl dil `xiaqe li`ed

zxkidn exhetl xn`wcn ,uxyÐzxkn rnyn

wxf m` la` .xehtÐdvxed xn`c o`ne .dvxed

m` .oiwxefe oihgey xaqc (`,`t) lirl `pwiq`

ikide .dlila lek`l leki epi`y `xwc `nh ,ok

carinl ira i`c diazk ikdlc `cenlzd xn`w

Ðoeik ,dil opiway `lc `hiyt .dil opiway `l

inp `nhc .`wtp "elk` itl"ne lkinl ifg `lc

!(`,bk) migafc ipy wxta xn`ck mzdn ol `wtp

`l` ,ikdl jixhvi` `l `xw i`cec :xnel yie

exhetl `nh xn`p dnl :ipzwc meyn jixt

ira i` la` xeht zxkn :rnync ,zxkidn

carinlÐira i` `d :jixt jkld .ciar ivn

`l `nh `zyde .dil opiway `l carinl

dgcp yi`c opirny`l `l` azkinl jixhvi`

oizipznnc :wgvi epiaxl d`xpe .oigcp xeaiv oi`e

zxkidn oixeht el`y ipzwcÐaxk wcinl `kil

dvxed wxf m`c llkn ,oixeht ipzwcn :ongpÐ

ipzwc icii`e ,dvxed `l wxf m` oicd `edc

oiaiig `tiqÐ.zyy axl oizipznn di`x iziin lirlc ,xity iz`e .oixeht `yix `pz

àìàdwegx jxc edfi` :onwl xn`c ,dcedi axl :dyw Ð 'ek dwegx jxc xn`p dnlÐ

`hiyt ?il dnl `pngx azkc dwegx jxc ,dlik` zrya qpkil leki oi`y lk

micxtae miqeqa qpkil lekic meyn i`e !dlik`l ifg `l `dc ,xehtcÐ,onwl ok m`

aiig `di leki micxtae miqeqa qpkil lekie miricenl ueg did :ipzwcÐ:xnel cenlz

dwegx jxc llk azkinl jixhvi` `l `d ?`xw `edd jixhvi` i`n`e ."did `l jxcae"

envr wigxdy dn lr zxk aiigc jzrc `wlqc xnel oi`e !micxtae miqeqa qpkil lekic `kid meyn `l`Ð`nh xn`p dnl jixt i`n ok m`cÐ`d ,dil opiway `l carinl ira i`c

d`xpe .envr `nihy dn lr aiigilc jzrc `wlqc zxkn exhetl xn`pc ,xn`w xityoeyny epiaxloey`xa ifg `lc oeik `nip `lc ,azkinl jixhvi` dwegx jxce `nhc :mdxa` oa

.`ed oey`xc oinelyz ipyc ozp iaxk xaqe ,ipya caril `làìlirl) "oilev cvik" wxtae ,iqei 'xk uxy `nh lr oiwxefe oihgey xaqc `ziixa jd iwenc :dniz Ð iqei 'x `d `iyw

.daeg ipya miypc xaqc i`na `l` iqei 'xk dl iwen `l `kdc :xnel yie !'ek oiwxefe oihgey oi` iqei 'x xaqwc wiqn medzd z`neh iab (`,`t
`ler
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רו
ezny ina cenr bv sc ± iyily wxtmigqt

óãâî øáñ÷myd z` jxana zxk yic oeike .myd z` jxan epiid zxk dia aizkc Ð

.dey dxifbl `hg ze`iyp `hg ze`iyp ,dipin i`d siliïúð éáøåik i`dl dil iwen Ð

oey`xa zxkpe :dizlinl `nrh azinl dipin lirlc` i`we ,`dc oeyla`dc meyn Ð

.oey`xa ecrena aixwd `l 'd oaxwíùä úà êøáî åðééä åàìxxeyne xnfn `l` Ð

zezixka ikd dil `xiaqc `ki`c ,dxf dcearl

)ixinb `kdn e`l i` jxana zxk ol zile ,(a,f

.dlàéððç éáøåi` oeyl ik i`d yixc inp Ð

,`id izixg` `zlin e`l :xaqw `l` ,iaxk

cifna zxkpe :dia `lz `nwc zxk `l`

aixwi `l 'd oaxw m` oey`xc.ipyaïøîàãëÐ

.jxanl zxk ixenb`láééç ìëä éøáãcg Ð

.zxkáééç ïúð éáøå éáøìedl `xiaq `lc Ð

.oey`xc `zpwz ipycéðùá ãéæäå ïåùàøá ââù
áééç éáøìitp`a ipya zxk dil zi`c Ð

.diytpøåèô àéððç éáøå ïúð éáøì`l `dc Ð

.ea bby ixde ,oey`x` `l` zxk aizkäðùî
íéòéãåî.xird my Ð'ä ìò ãå÷ðÐ

,`a xacd hrnl cewip lke "dwegx"ay

.`kdn daiz `dl deinq :rnyncàøîâ
ïéìéî øùò äùîçjxc ocic `pz dil ixwcn Ð

jxc `lerl dil `xiaqe ,gqt iabl dwegx

dwegxdhigy zrya qpkil leki epi`y lk Ð

zrye .ribn epi`e jldn dhigy zry lk Ð

aizk miaxrd oiac ,jli`e meid zevgn dhigy

yya hgypy it lr s` ,cinze .cinzk dia

dvgne,jli`e ray zlgzn dxezd on epnf Ð

,zvw axrn itlk mwrzdl dngd zlgzny

.ilzek ixgynewxta `neia opixn` ikdc

) iyilyixgyn ikn mdxa`c dizelv :(a,gk

dlr opikxte .oldle meid zevgn epiide ,ilzek

:ipyne !dvgne yya hgyp cinz :opzc `dn

magx ipeekn `lc ycwnd zia ilzek ip`y

ivg cr `zxet mewira ixgyn `le odizgzn

jli`e ray zlgzn dhigy onf ,edine .ray

dngd rwyzyne ,dngd rwyzy cr jynpe

edfi`"a dngd zriwya lqtp mcc ,`l Ð

) "onewndngd zriwy cre zevgne (`,ep migaf

.opgei iaxc `d ik oilin xyr dyng jldnøáñ
äì.`ler Ðíãà êìäî äîëmeiae ipepia Ð

zelilde minidy ixyze oqip ztewzc ipepia

:oieyúåàñøô äøùò.oilin mirax` Ðúåìòî
ìéî äùîç äîçä õðä ãò øçùäziidy jk Ð

ddey dcbpke ,riwx ly eiaera z`vl dngd

z`v cre dzriwyn epiidc ,qpkil dzriwya

.miakekdïéúìú åùô.dzriwy cre dvpdn Ð

àúøåàìonf oi` aeyc ,dngd zriwyl Ð

,dngd zriwya lqtp miycw mcc ,dhigy

.miycw zhigya "onewn edfi`"a opixn`ckäìéëà úòùá.dwgxd cear opaxe ,dlild lk gqtd zlik` .dlild lk qpkil leki epi`y jk lk meid zevgn wegxy dlik` zry lk Ð

) `xza wxta ,zevg cr `ziixe`c xfrl` iaxle `aiwr iaxl zevg cr xen`e) `nw wxta zekxaae (a,kw.(`,hàéù÷ äãåäé áøìådlik` zrya qpkil leki epi`y lk :xn`c Ð

`zxe`l lkinl ifgi` `d ,xehtc `ed.aiig Ð'åë õøù àîè àäå) `nw wxta ediizbelte Ð.(a,v lirlàéù÷ àì éãéãì,`zxe`l ifgc i`dl `pxht dwegx jxcc ab lr s`c Ð

uxy `nh iab dil `paiigineqpkil lekic ab lr s`e aizk diiyr iabc .dhigy zrya qpkil leki oi`y dwegx jxc epiide ,xedhc `xeht `pngx `lz dwegx jxcc :`nrh epiid Ð

dlik` zryaglyl leki `dc ,diyr meyn e`le `id dlik` meyn d`nehc :`nrhe .d`neha `l` dwegx jxca dicic `xeht `pngx dlz `l `nhl la` .dixht `pngx Ð

uxy `nh e` ixw lra azk `le "ytp `nh" azkcn :cere .eizepaxw.`zxe`l ifg `lc `zkix` d`neha `l` ixht `l :dipin opirny Ð
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àìåòmcc ,driwy zligzn dhigy zry ied `lc `lerl dil `pn :dniz Ð dinrhl

ipy wxta ol `niiw `de ,"egaf z` eaixwd meia"n dil yixc dngd zriwya lqtp

.`ed `nni miakekd z`v crc (a,k) dlibncáøzrya qpkil leki epi`y lk xn` dcedi

`lerle ,dlild lke meid ivga qpkil leki `l miricend on dcedi axlc :dniz Ð dlik`

mezzqi`c :xnel yie !op` ifgipc ,dhigy zrya

:cere .(a,bk) dpyd y`xa opixn`ck ,mikxc

oinegz dil zi`c opiniiw `aiwr 'xc `ail`c

miricend on qpkil leki dcedi axle ,`ziixe`c

ediipia `kile dlild zlgza megzl jenq cr

.inlyexia rnyn oke ,i`d ilek `zyd

úøîà÷åÐ uxy `nh lr oiwxefe oihgey

xaq elit`e ,ikd xn`wc `ed dikxit dinel`l

ileklc ,mei leahn jxtinl ivn ded oihgey oi`

leki epi`y it lr s` ,eilr oiwxefe oihgey `nlr

.dhigy zrya qpkil

êøã,diyra diilzc Ð 'ek xedhl dwegx

s`e .'ek "zeyrl lcge did `l jxcae" :aizkc

yi`de" d`neh aizk diteb `xw `eddac ab lr
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.myd

:mzwelgnn mi`veid mipicd z` znkqn `xnbdäæa ãéæä ,Ckìä¦§¨¥¦¨¤
äæáe,cifna ipyde oey`xd gqtd z` lhia ±áéiç ìkä éøác.zxk ¨¤¦§¥©Ÿ©¨

øeèt ìkä éøác ,äæáe äæa ââL.cifna `l` zxk aeig oi`y ,zxkn ¨©¨¤¨¤¦§¥©Ÿ¨
éáéiçî ïúð éaøìe éaøì ,éðMa ââLå ïBLàøa ãéæälr zxk aiig ± ¥¦¨¦§¨©©¥¦§©¦§©¦¨¨¦©§¦

lr zxkd aeig z` owzn epi` ipy gqt mzrcly ,oey`xd
e ,oey`xd,øeèt àéá÷ò ïa àéððç éaøìixd ipya s` cifd `ly oeik §©¦£©§¨¤£©§¨¨

.zxkn exhete oey`xd lr aiigzpy zxkd aeig z` owzn `ed
áéiç éaøì ,éðMa ãéæäå ïBLàøa ââLiaxy ,ipya cifdy lr zxk ¨©¨¦§¥¦©¥¦§©¦©¨

e ,zxk aeig yi ecal ipy gqt lr mby xaeqàéððç éaøìe ïúð éaøì§©¦¨¨§©¦£©§¨
,øeèt àéá÷ò ïalr `l` zxk aeig xn`p `ly mixaeq mdy oeik ¤£©§¨¨

.ea bby ixde ,oey`x gqt

äðùî
lirl xen`k(:av)oaxw z` aixwdln xeht dwegx jxca didy in ,

.xii`a xyr drax`a eaixwne ,oqipa xyr drax`a epnfa gqtd
.'dwegx jxc' `id dn zx`an epzpyn

:dpynd zxxanä÷Bçø Cøc àéä Bæéàgqtd zaxwdn zxhetd ¥¦¤¤§¨
meid zevga cnery lk :dpynd zx`an .epnfaíéòéãBnä ïî¦©¦¦
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc migqt(iyily meil)

oke,àéL÷ àì äãeäé áøìlk `id dwegx jxc ezhiyly s` ik §©§¨Ÿ©§¨
mewn lkn ,dlik` zrya qpkdl leki epi`yõøL àîè`edy s` §¥¤¤

,dlik` zrya gqtd z` lek`l ie`xdééçc àðîçødxezd ± ©£¨¨©§¥
,aezkd zxifbn oey`xd gqtd z` zeyrln eze` dzgcáéúëc¦§¦

(i h xacna),'Lôðì àîè äéäé ék Léà Léà'mei dxezd dhxit `le ¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤
,ez`neh ly mieqn÷ñò àì éîïðémb wqer weqtd oi` m`d ± ¦Ÿ¨§¦©

ote`a,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáL ìçLleki `ed df ote`ae ¤¨§¦¦¤¦§§¤¤©¤©
z` lek`l ie`x didie xyr drax` meia d`fdd xg` leahl

,dlila gqtdéçãéì àðîçø øîà éëä eléôàådxn` ok it lr s`e ± ©£¦¨¦¨©©£¨¨¦§¥
uxy `nh s`y cenll yi dfne ,ipy gqtl dgcp `edy dxezd
,ipy gqtl dxezd eze` dzgc ,ely iriaya zn `nhl dnecd

.uxy `nh lr miwxefe mihgey oi`y dcedi ax xn` jk meyne
drax` mei zevga cnerdy `aiwr iax zhiy d`aed epzpyna
d`ian `xnbd ,dwegx jxc oicn xeht ,uegle miricend on xyr

:ezhiy itl mipic ipy da eycgzpy `ziixaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
ãîBò äéäxyr drax` mei zevga,íéòéãBîì õeçjxc `id efy ¨¨¥§¦¦

,`aiwr iax zhiyl dwegxñðkéì ìBëéålr dhigy zrya dxfrl §¨¦¨¥
uexl xdniy iciìBëé ,íéãøôáe íéñeñay xnel iziidáéiç àäé §¦¦§¨¦¨§¥©¨

,dhigy zrya dxfrl ribdl ick ok dyr `l m` zxkãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln ±(bi h my),äéä àì Cøãáe'zFUrl lcge ©§¤¤Ÿ¨¨§¨©©£

did `ly in `weec ,xnelk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,gqRd©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
,zxk aiig ,gqtd z` zeyrln lcg ok it lr s`e dwegx jxca

äläå`ld ,miricenl uegn meid zevga cnerd df mc`e ±äéä §©¨¨¨
Cøca` ok lre ,dwegx.zxk eaiigl oi §¤¤

:sqep oicãîBò äéäxyr drax` mei zevga,íéòéãBnä ïî íéðôì ¨¨¥¦§¦¦©¦¦
,dwegx jxca `vnp epi` `aiwr iax zhiylyñðkéì ìBëé ïéàå§¥¨¦¨¥

BúBà úBákòîä úBðBø÷e íélîb éðtîmi`yep mdy iptn ,qpkdln ¦§¥§©¦§©§©§
,ecal zklle mdn hnydl dvex epi`e ezia ipa z`ìBëéiziid ¨

y xneláéiç àäé àì,qep` `edy oeik zxkCøãáe' øîBì ãeîìz Ÿ§¥©¨©§©§¤¤
äéä àì,xnelk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,gqRd zFUrl lcge Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

,zxk aiig ,gqtd z` zeyrln lcge dwegx jxca did `ly mc`
éøäådf mc`Cøca äéä àì,miricend on miptl did ixdy ,dwegx ©£¥Ÿ¨¨§¤¤

el did ik ,qpe` mpi` qpkdln eze` miakrnd zepexwde milnbde
.hegyle dxfrl icigi zklle ezia ipan hnydl

lirl `ler zrck xaeqd `ax zrc z` d`ian `xnbd(:bv)

,lin dyng jldn `ed miakekd z`v cr xgyd zelrny
:mdilr dywneàîìò éåä éñøt éôìà àzéL ,àáø øîàzyy ± ¨©¨¨¦¨©§¥©§¥¨¥¨§¨

jelid swid xeriy edf ,xnelk ,mlerd `ed ze`qxt mitl`
,axrnl gxfnn mlerd llg jeza meid jyna dngdàëîeñå§§¨

éñøt àôìà àòé÷øcdngd zkldn ea riwxd ly eiaere - ¦§¦¨©§¨©§¥
.dqxt sl` `ed ,rewyl zqpkpyke gexfl z`veiykàøîb àãç£¨§¨¨

dn epiide ,eaxn cnly dnn eze` rci `ax xn`y cg` xac ±
,dqxt mitl` zyy `ed mlerdy xn`yàøáñ àãçåcg` xace ± ©£¨§¨¨

riwxd iaery xn`y dn epiide ,`xaqn eze` rci `ax xn`y
mitl` zyy `ed mlerdy eaxn rcie xg`ny ,dqxt sl` `ed

.dqxt sl` `ed riwxd iaery `xaqn mb rci ,dqxt
zcinn riwxd iaer zcin z` `ax cnl cvik zx`an `xnbd

`ax :mlerdøîàc àä ék dì øáñ[xn`y enk-]äpç øa øa äaø ¨©¨¦¨§¨©©¨©©©¨
ïðçBé éaø øîà(:bv lirl),íBéa éðBðéa íãà Cìäî änkmeidy ,ipepia ¨©©¦¨¨©¨©£©¨¨¥¦§

,ea miey dlildeúBàñøt øNòe ,lin mirax` odyøçMä úBìòî ¤¤©§¨¥£©©©
änçä õðä ãòåly jelid onf `ed,ïéìéî äMîçokeänçä úòé÷Mî §©¨¥©©¨£¦¨¦¦¦§¦©©©¨

íéáëBkä úàö ãòly jelid onf `ed,ïéìéî äMîçmipnf ipyae ©¥©¨¦£¦¨¦¦
zqpkpyk e` gexfl z`veiyk riwxd iaera dngd ddey el`
ly jelid onf `ed riwxd iaera dngd jelidy ixd ,rewyl

,lin dyngàöîðzcinyìL BéáBòdòé÷øwlg `edäMMî ãçà ¦§¨§¤¨¦©¤¨¦¦¨
íBéacr xgyd zelrn elek meid ixdy ,driwyd cr dngd upn §

n mirax` jelid onf `ed miakekd z`vdxyr zigtp xy`ke ,li
,miakekd z`v cr driwydne upd cr xgyd zelrny lin
dyyn cg` wlge ,lin miyly driwyd cr dngd upn mix`yp

okl .riwxd iaera dngd jelid onf `edy lin dyng `ed mdly
mb rci ,dqxt mitl` zyy `ed mlerdy eaxn `ax rciy xg`
epiidc ,mlerd ly dyyn cg` wlg `ed riwxd iaery `xaqn
cr updn] mc` ly lin miyly jldn jeza ixdy ,dqxt sl`
mitl` zyy epiidc ,mlerd lk z` dngd zkldn [driwyd
dngd zkldn mc` ly lin dyng jldn lkay `vnpe ,dqxt
upd cr zelrn riwxd iaera dngd jelidy oeike ,dqxt sl`
m` ,mc`l lin dyng jldn `ed miakekd z`v cr driwydne
sl` `ed riwxd iaery `vnpe ,dqxt sl` f` dngd zkled ok

.dqxt
:`ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`ax ixacòé÷ø ìL BéáBò ,øîBà äãeäé éaø`ed ©¦§¨¥§¤¨¦©
wlgòãz ,íBéa äøNòî ãçàixdy ,`ed okyíãà Cìäî änk ¤¨¥£¨¨§¥©©¨©£©¨¨

íBéa éðBðéa,miakekd z`v cr xgyd zelrnúBàñøt øNòody ¥¦§¤¤©§¨
,lin mirax`,ïéìéî úòaøà änçä õðä ãò øçMä úBìòîeoke ¥£©©©©¨¥©©¨©§©©¦¦

,ïéìéî úòaøà íéáëBkä úàö ãòå änçä úòé÷Mîel` mipnf ipyae ¦§¦©©©¨§©¥©¨¦©§©©¦¦
,rewyl zqpkpyk e` gexfl z`veiyk riwxd iaera dngd ddey
,lin drax` jelid onf `ed riwxd iaera dngd jelidy ixd

df itleòé÷ø ìL BéáBò úàöîðwlg.íBéa äøNòî ãçàiax ixacl ¦§¥§¤¨¦©¤¨¥£¨¨§
ixdy ,lin mipye miyly driwyd cr updn jled mc` dcedi

n mirax` `ed miakekd z`v cr zelrn ekelidxy`ke ,li
upd cr xgyd zelrn jled `ed mze`y lin dpeny zigtp
updn lin mipye miyly mix`yp ,miakekd z`v cr driwydne

.driwyd cràáøc àúáeézmc` eixacl ixdy ,`axl dywe - §§¨§¨¨
oke .lin miyly driwyd cr updn jledàleòc àúáeézoke - §§¨§¨

lirl xn`y `ler ixac lr dcedi iax ixacn dyw(:bv)jldny
:`xnbd dwiqn .lin miyly `ed driwyd cr updn mc`àúáeéz§§¨

.`ziixaa dcedi iax ixacn `lere `ax ixac lr dyw ok`
cr updn mc` jldny mixaeqd `axe `lery `xnba exn` lirl
meia mc` jldny opgei iaxk exaq ,lin miyly `ed driwyd
iax ixacn mzhiy lr `xnbd dzywde ,ze`qxt xyr `ed
.opgei iax lr s` ok zeywdl yi m`d zxxan `xnbd .dcedi

:`xnbd zxxanïðçBé éaøc àúáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§©¦¨¨
,opgei iax ixac lr s` `kxit didz `ziixaa dcedi iax ixacny
,`aed opgei iax mya dpg xa xa dax ixac jynda ixdy
cr driwydn oke lin dyng mc` jled upd cr xgyd zelrny
mipnfay ,`ziixaa dcedi iax ixack `ly dfe ,miakekd z`v

:`xnbd dgec .lin drax` wx mc` jled el`Cì øîà,opgei iax ¨©¨
éøîàc àeä àîîéa àðàepiidc ,meid lkay wx izxn` ip` ± £¨¦¨¨§©§¦

`le ,ze`qxt xyr mc` jled miakekd z`v cr xgyd zelrn
xaeq ip` dfae ,driwyd xg`e upd mcew jled `ed dnk izhxit

,lin drax` f` jled mc`y dcedi iaxkeòè à÷c àeä ïðaøå± §©¨¨§¨¨
,erhy md ixac z` eyxity `axe `lereàîã÷c ïáLç à÷c§¨¨§¨§©§¨

àëBLçå,mc` ipa aex jelid z` ze`qxt xyrd jeza eayigy ± ©£¨
r upd mcew lin dyng mikledyjxcl z`vl minikyny ici l

ici lr lin dyng mikled driwyd xg` oke ,xgyd zelr mcew
jled mc`y exn` okle ,miakekd z`v xg` miklede mixg`ny

.lin dyng el` mipnfa
lirl(:bv)xgyd zelrny ,`pipg iax ixacn di`x `xnbd d`iad

yi m`d zxxan `xnbd .lin dyng jelid onf `ed dngd up cr
zxxan .`ziixaa dcedi iax ixacn `pipg iax lr zeywdl

:`xnbdàðéðç éaøc àúáeéz éåäéz àîéìiax ixacny xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§©¦£¦¨
z` d`xy lirl `pipg iax xn`y dn lr `kxit didz dcedi
edelivdy zra dngd up cr xgyd zelrn hel jldy mewnd
zelrn eixacle ,lin dyng my eide ,mecq zkitdn mik`lnd
dcedi iax ixde ,lin dyng jelid onf `ed dngd up cr xgyd
jelid onf `ed dngd up cr xgyd zelrny `ziixaa xn`

:`xnbd dgec .lin drax`àìdcedi iax ixacn zeywdl oi` ± Ÿ
ik ,`pipg iax lréðàL 'eöéàiå'xn`p hel zlvd iab ±hi ziy`xa) ©¨¦¨¦
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רט ezny in` cenr cv sc ± iyily wxtmigqt
àéù÷ àì äãåäé áøìå,rnyna ely iriay elit`e ,aizk `nzq ytpl `nh :xaqwc Ð

) oiwxit jci`a `pniwe`ckiriay lgy ,eid devn zn i`nh xn`c o`nk dl xaqc (a,v

.gqtd axra odlyíéãøôáå íéñåñá.dvexna Ðáééç àäé ìåëéribd `l m` ,zxk Ð

.dhigy zrya dxfrläéä äìäå.`ed dwegx jxc oiricenl uegc Ðíéìîâ éðôî
úåðåø÷åezia ipae eipa `ian did `ede Ð

.odilráééçhnydl el yiy ,qpe` df oi`y Ð

.hegyle icigi jlileäåä éñøô éôìà àúéù
àîìòllgd jeza dngd jelid swid Ð

.axrnl gxfnnàòé÷øã àëîåñåly eiaer Ð

.riwxàøîâ àãç`nlrc iqxt itl` `ziy Ð

`kneq iqxt `tl`c `de ,diaxn ded `xnb

riwxcziyc `iddn ,dizrcn dl xaq ded Ð

.`xnbc iqxt itl`äùùî ãçà òé÷ø ìù åéáåò
íåéájldn mc` ixdy ,dzriwy cre dvpdn Ð

jezae dzriwy cre dvpdn oilin miyly

lk z` zkldn `id mc`l oilin miyly jldn

jldn icke ,iqxt mitl` zyy `edy mlerd

.oilin miylya dyyn cg` ied oilin dyng

lkay .iqxt `tl` `riwxc `kneq :`nl`

sl` zkldn dngd mc`l lin dyng jldn

miyxtn yie .ze`qxtepiid ,iqxt itl` `ziy :

oi` ixdy ,llk ol `xidp `le ,agexl e` jxe`l

.eztiwn `l` mler ly ekxe`l zkldn dngd

íåéá äøùòî ãçà 'åë øîåà äãåäé éáø òîù àú
zelrn `nei dilekl aiyg `w dcedi iax Ð

opiazen `da ,edin .miakekd z`v cre xgyd

upd cre xgyd zelrn `kd ipzwc .`axl

oke riwxd iaer epiidc ,oilin drax` dngd

,oilin drax` miakekd z`v cre dzriwyn

cre dngd updn oilin mipye miyely edl eyt

driwyixn`c `lerce `axc `zaeize Ð

.oilin miylyïðçåé éáøã äéúáåéú éåäéú àîéð
xa daxca lirl opixn`c `dc `nip ,xnelk Ð

dyng dngd upd cre xgyd zelrn dpg xa

oilindl xn` dpg xa xa dax dlek Ð

.dizaeiz inp jd iedize ,opgei iaxc dinyneéë
éøîà àîîéá àðà àðéîàlk ly izllk ip` Ð

dxyr miakekd z`v cr meid zelrn meid

dngd upd mcew dnk izyxit `le ,ze`qxt

eyxity `axe `ler ,opaxe .dzriwy xg`e

mc` ipa aexy ,`keyge `ncwa erh ,xacd

ici lr dngd upd mcew oilin dyng oikldn

xg` oke ,xgyd zelr mcew oinikyny

z`v xg` qpkil oikygny ici lr dzriwy

.miakekdàðéðç éáøã äéúáåéú:xn`c Ð

`icda mzde ,oilin dyng xrev cre mecqn

,dngd upd cr xgyd zelrn `xw yxtn

) aizkchi ziy`xa,'ebe "dlr xgyd enke" :(

) :aizkemy."ux`d lr `vi ynyd" :(éåä ùåëå
íìåòá íéùùî ãçàith mler ,`nl` Ð

.iqxt itl` `ziynäøéã÷ éåñéë.hren xac Ð

åìåë áåùéä ìë.mc` ipa ly Ðãçà áëåë úçú
ãîåòriwxa yi miakek dnke Ðminia akek lkl cg` aeyi riwxay miakek dnk ixd ,dqxt sl`n xzei aeyidy ep` oi`exe aeyid lk z` wifgn cg` akekc oeike ,xtqn oi`l Ð

.dqxt lkl akek mitl` zyyn xzei miakek yiy oky lke ,`nlrl iqxt mitl` zyy o`k ixd miakek dyy `l` riwxa oi` eli`e ,zexacne zexdpaeçøæîì êìåämlerd seql Ð

ed`ex did `l ,gxfnl `edyk ey`x lr ed`exe axrna cner `edyk ,aeyid lk wifgn did `l eli`e .axrna cner didyk ed`ex didy mewn eze` l` d`xi daxd mipy uwl

.eizgzn jynpe xary dn itk oeqkl`a cvd on `l` ey`x lräìâò.xey lfn `ede ,dlbrk mieyrd miakek oze` Ðáø÷òì äìâò ïéáixdy ,mdipiay xie` lk wifgny `le Ð

.axwr enexcae dlbr epetva d`ex mc` lk ixdy ,cner mdipy oia aeyi `l` ,aeyi ick cg` lke mdipia yi miakek dnkáåùéä ìëáåzg` dry `l` dngd zkldn dpi` Ð

.aeyiid cbp riwxa zkldn dngdy dry dze` epiide ,ey`x lr dngd d`ex mc` lk y`xa zcner dng ray ivge yy ivg ,meiaàúáåéúzexdpe minie zexacnc ipzwc ,`axc Ð

.`axc `zaeiz ,mitl` dnkl mler dler `vnpe c`n lecb aeyic opifg `we ,aeyi ixeriy xyr cg` zewifgnòùø åúåàì.xvpckeap Ð
ïá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

áøìoi` dcedi ax xaqe li`ed :xn`z m`e Ð diigc `pngx uxy `nh `iyw `l dcedi

uxy `nh epiid `xwc `nhe ,oihgeyÐ`kidc ,`nhn dwegx jxc sili `l i`n`

dhigy zrya qpkil lkei `lcÐ`dc .uxy `nh lr oihgey oi`c ikid ik ,eilr ehgyi `l

zrya qpkil lekic oeik ,dcedi ax xaqc :xnel yie !iccd` lirl edl incn `aiwr 'x

dlik`Ð,uxy `nhl inc `lc ,eilr oihgey

d`ia `l` melk xqg epi`e `ed xedh `dc

leki epi`y dwegx jxc incn `aiwr 'xe .`nlra

di`x xity iziine .`nhl dlik` zrya qpkil

ztewqi`n xn`c ,xfril` iaxk opixn` `lc `da

epi`y lk xninl ol zi` `xaqne .uegle dxfr

`ed xedhe li`edc ,dlik` zrya qpkil lekiÐ

.dlik` zrya qpkil leki m` ezencl el oi`

éáøz`v cr dngd zriwyn xne` dcedi

:mz epiaxl dyw .oilin rax` miakekd

edfi` :xn` (a,cl zay) "oiwilcn dna" seqac

zeynyd oiaÐipty onf lk dngd rwyzyn

oiac mzd opiwqne .dcedi 'x ixac ,oinic`n gxfn

`kde ,lin iraix `zlz dcedi 'xc zeynyd

:xnel yie !oilin drax` diteb dcedi 'x xn`w

dryn epiidc ,driwy zlgzn :xn`w `kdc

dlild cr riwxd iaera qpkil dngd zlgzny

Ð.driwy seqn xn`w mzde .oilin drax` ied

ìëjd Ð cner cg` akek zgz elek aeyid

elek mlerd lk :`nlra xn`c `d` `bilt

ok m`c .aeyi yily zexacn yily mini yily

.miakek dyly `l` riwxa zeidl did `l

yily llka qepiwe` mi oi`c xn`p m` elit`e

qepiwe` mi cbpk miakekd lk iniiwe ,miniÐlkn

riwxl cr ux`d on onwl opixn`c` bilt mewn

rnyn (`,al) cinz zkqnae .dpy ze`n yng

lk i`e .ux`l minyd on enk axrnl gxfnnc

cner cg` akek zgz aeyidÐjxe` ok m`

xtqn oi` ixdy ,dpy mitl` dnk mlerd

bilt dpy ze`n yng ly oeayg mbe .miakekl

.mlera miyyn cg` yekc oeayg`
mlern
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,dééçc àðîçø õøL àîè :àéL÷ àì äãeäé áøì§©§¨¨©§¨§¥¤¤©£¨¨©§¥
,"Lôðì àîè äéäé ék Léà Léà" :áéúëcàì éî ¦§¦¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤¦¨

eléôàå ,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáL ìçL ïðé÷ñò̈§¦©¤¨§¦¦¤¦§§¤¤©¤©©£¦
õeç ãîBò äéä :ïðaø eðz .éçãéì àðîçø øîà éëä̈¦¨©©£¨¨¦§¥¨©¨©¨¨¥
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eznyרי ina cenr cv sc ± iyily wxtmigqt
ãåøîð ìù åðá ïá.cexnp rxfn xnelk `l` ,epa oa `wec e`l Ðãéøîäùdvr `iyd Ð

aizkck ,laaa jln did `edy ,minyd `ava mgldl lcbn zepal dbltd xec iyp`l

)i ziy`xa."laa ezklnn ziy`x idze" :(òé÷øì òé÷ø ïéá ïëåzcnk mler ly ekxe`l Ð

dbibg zkqna 'ebe "minyd dvwnle ux`d lr mc` midl` `xa xy`" :aizkck ,edaeb

)yng jldn mler ,`nl` :ikd dil yixc (`,ai

,meil ze`qxt xyr aeyge `v ,dpy ze`n

.`axc `zaeize ,mitl` dnkl dler `vnpìâìâ
lblb .ea mipezp zelfndy ,riwxa ote` oink Ð

gpend dlbr ote` oirk `l` ,lblbn epi`e reaw

jelid aiaq mikldn zelfnd la` .rwxwa

lfn lk `l` lblbd z` oitiwn oi`e ,hren

,exiag cr ekilene enewnn cp dngd z` ynyn

mexca zi`xp dlbr oi` jkitl .enewnl xfege

oikldn `l` oitiwn oi` ixdy ,oetva axwr `le

.oixfege hren jelidíåøãá äìâò åðéöî àì
ïåôöá áø÷òåxfeg lblb jzrc `wlq i`e Ð

lblbne jilen lblb `vnp ,oireaw zelfne

,lblbn `edy myk zegexd rax` lkl zelfnd

on dhnl eivg riwxa oezpe ote` oink epiide

ecv dleryke ,riwxd on dlrnl eivge riwxd

zene` inkg ixac itl ,xg` ecv rwey df

inkg ixac itle .xfeg lblb mixne`y ,mlerd

rwey yxtl oi` reaw lblb mixne`y l`xyi

.zelfna `l` dlereàéçéøã àðéöåá éë àîìéã
akeydy .migxay agx awpa aegzd lfxak Ð

lblbl z`a m`e .xfeg lfxade enewna cner

cner lfxade ,lfxad aiaq lblbzn akeyd

.enewnaàùãã àøåðéö éë éîð éàzlcdy Ð

enewna oztnde oeilrd oztnd xega zaaeq

lblbzn `ed sewynd lblbl z`a m`e ,cner

lblbd jke .enewna cner zlcde xivd aiaq

zelfnde dngd jilene envr ipta lblbzn

ff epi` lblbd eze`e ,ekeza xg` lblba mireaw

lk ipt lr dng jilen oevig lblb `l` enewnn

lblbe miptan dng lblb ,inp i` .zelfnd

.uegan zelfndòé÷øä ïî äèîìlr zgxef Ð

on dlrnl dlilae ,oi`ex ep` xy`k ux`d

.dhnl zi`xp dpi`e zgxef riwxdïðéñøâ éëä
ïî äèîì íåéá :íéøîåà íìåòä úåîåà éîëçå

ò÷ø÷ä ïî äèîì äìéìáå òé÷øä.ïéððåö úåðéòî
xzei meia opev epi`y oiraep min jl oi` Ð

meia od oing zexdp iny it lr s`e .dlilanÐ

ozriap mewnn ewgxy iptn ,df `ed uiwd mega

opev od ozriap skz la` .mlerd mega enngzpe

.odn ddeab dngdy itl ,meiaúåðéòî äìéìáå
ïéçúåørcz .rwxwd zgz oznngn dngdy Ð

.zexdpd lr oyr d`ex dz` xgyd zelray

òé÷ø ìù åìåôùá.dtikd ileya rwxwl jenq Ð

ïðåö íìåòä ìë êëéôì.mlerd icva `l` zkldn dpi`y Ðíéçúåø úåðéòîå.mdn ze`a zepirndy ,mlerd icvn mind lv` epiidc Ðïéìéáù òáøàá.dng ly dzxeab zkldn Ð

ìééò íå÷ äéì ïðéøîà àìå.zxk zaiigin zliir `l i`e Ðúøë ùåðò.ledn mew dil opixn` :`nl` .gqt meyn Ðêøãä÷åçøuegc ,dwegx jxca `ed ixde ,xedhd z` dxht Ð

exiykd mewnl ueg oldl dn .xyrnc mewn wegixn opitlic ixwin wegx jxc dxfrl.liir mew dil opixn` `l jkld ,`id dxfra gqtc exiykde .exiykd mewnl ueg o`k s` Ð

`nh hwpc i`de .lxrl dwegx jxc oi` inp ikde .`zxe`l lik` ivn `lc meyn `l` `nh xhti` wegixc `nrh meyn e`lc ,`nha dwegx jxc oi` la`) lirlc meyn Ð(a,bv

diytp ipewzl ivn lxrc oeike ,`nh iab `iepiy i`dl exn`.lxr inp ikde .lkinl ivn i`de ,`zxe`a lkinl ivn `lc meyn `l` `nhl `pngx dixht `lc ,aiigin Ð÷åçéø øîàð
çñôá íå÷î) "mkl dwegx jxca e`" Ðxyrna mewn wegix ,(h xacna) "mewnd jnn wgxi ik" Ð"ez`y lkez `l ik" :aizkc ,zg` driqt elit` milyexi znegl ueg (ci mixac

) zekn zkqna ,dlik` `l` z`y oi`e.(a,hiåúìéëàì õåçdxfr zneg epiidc eziiyrl ueg la` ,milyexi zneg Ð.ler mew opixn`c ,`l Ðåúééùòì õåçwegixn opixnbc Ð

ueg cnera `l` xfril` iax xht `lc xn`e ,bilt ln `ly lxrc `pze .xfril` iaxca ibiltc i`pz `ki` :`nl` .dxfra gqtc exiykde ,exiykdl ueg oldl dn :ikd xyrnc

.ler mew dil xninl epivn `lc ,miricenlá íéãîåòä áåø øçà êìääøæòdaxd oixedh l`xyi uegay it lr s` ,oi`nh oaex m` Ðoze`l `id dwegx jxcc ,d`neha dyri Ð

xne` `edyk ,mini dylye mipy jldn ip` rney "dwegx jxc" xne` ililbd iqei iax :`ztqeza opiqxb ikd .opilf` [dxfray] ipd xzae ,gqt iyera oiaeyg opi`e ,uegan oicnerd

jxc iexw uegle dxfr ztewq`ny cibn "did `l jxcae".zyaeyn `id mixtqae Ð
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íìåòîxey lfn epiid e`l dlbrc xnel jixv Ð oetva axwre mexca dlbr epivn `l

y`xc `nw wxtac .zelfn xyr mipyc axwr epi` inp axwre .qxhpewa yxitck

,dlrnl dyye ux`d on dhnl dyy mlerl zelfn xyr mipyc xn`w (a,`i) dpyd

`l` ,dlrnl mlerl mdipye onewnn miff opi`y xn` `kde .rwey ecbpky dler cg`dyke

.md mixg`

ïéàå`edyk :dniz zvw Ð `nhl dwegx jxc

`nh e` lxr `ede dxfrl ueg cnerÐ

xdhie leni m`e ,gqta aiigÐ,edin .xhti

dlia oi` dlial ie`xd lk :epivn df znbec

.(a,bw zegpn) ea zakrn

äîi"yxl did `l Ð ezlik`l ueg oldl

`kixv `lc ,dlik` `l` z`y oi`e :o`k xikfdl

.`nhpy milyexia ipy xyrna `l` ,jkl

óàdfi`e :miiqn ixtiqae Ð ezlik`l ueg o`k

ezlik` mewnÐ.miptle milyexi gztn

i`pz ogky`c oeik xnelk `l` i`pz iziin `le

dwegx jxc xeriya xfril` 'xc `ail` ibiltcÐ

zxk yepr ln `ly lxr ipzwc `edd inp ikd

miricend on dwegx jxc xfril` 'xlc xeaq

.liir ivn `l `zydc ,uegle

äàîåèáÐ dxfra micnerd xg` jld

jld d`neha gqt ziiyra :yexit

md uegay mze`c ,dxfra micnerd mixedh xg`

.dwegx jxcaòîåùqxb `l i"yx Ð ip`

ylye mizy elit`"

.enr oicde ,"ze`qxtjxc ied `l ikd meync

zrya e` dhigy zrya `eal lekiy oeik ,dwegx

.`ztqeza `zi`ck qexbl d`xp jkl .dlik`
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migqt(iyily meil)

Búeëìîa éìò Blek íìBòä ìk úà ãéøîäL òLøä ãBøîð ìL Bða ïa¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¤¨¨¨¨©§©§
`ld ,laa lr jlnyíãà ìL åéúBðL änk,mc` ipa aex -íéòáL ©¨§¨¤¨¨¦§¦

úBøeáâa íàå ,äðLeizepy eidi ,mc`d gek xabi m`e ±íéðBîL ¨¨§¦¦§§¦
øîàpL ,äðL(i v mildz)úøeáâa íàå ,äðL íéòáL íäa eðéúBðL éîé' ¨¨¤¤¡©§¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§Ÿ

,'äðL íéðBîLixdeòé÷øì ãò õøàä ïîly wgxn yiLîç Cìäî §¦¨¨¦¨¨¤©¨¨¦©©£©£¥
òé÷ø ìL BéáBòå ,äðL úBàî`ed(ìë) ïéáe ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¥¨¨§§¤¨¦©©£©£¥¥¨¨¥

òé÷øì òé÷øly wgxn yiòé÷ø ìk ïéa ïëå ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¨¦©§¨¦©©£©£¥¥¨¨§¥¥¨¨¦©
òé÷øå,dpy ze`n yng jldn ly wgxn yi miriwx draydn §¨¦©

ici lr `ed jexa yecwl zencdl jpevxy jzee`ba zxn` ji`e
miiwzz `l okl ,miriwx drayd lrn opr lr ayil dlrzy

`l` ,jzaygn'øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà'(eh ci diryi), ©¤§¨¤©§§¥
exn`y dnn .xead zizgz l`e ux`d wner l` cxz ,xnelk
,dpy ze`n yng ly jldn yi riwxl cr ux`d ony `ziixaa
ze`n yng `ed mlerd daeb m` ixdy ,`ax lr zeywdl yi
mc` jledy ze`qxt xyr litkp xy`ke ,jk `ed ekxe` mb ,dpy
xzei daxd `ed mlerd jxe`y `vnp ,dpy ze`n ynga ,meia
gxfnn dngd jelid swidy i`ce ok m`e ,dqxt mitl` zyyn

:`xnbd dwiqn .dqxt mitl` zyyn xzei `ed axrnl.àúáeéz§§¨
lirl `ziixad ab`(`"r),axwre dlbr zelfn da exkfedy

zelfnd oipra dpcy ztqep `ziixa `xnbd d`ian:,ïðaø eðz̈©¨¨
,íéøîBà ìàøNé éîëçdìbìb`ed ,ea mipezp zelfnd iakekyòeá÷ ©§¥¦§¨¥§¦©§©¨©

,aaezqn epi`eúBìfîelblba mipezpdïéøæBçlky ,mikldn ± ©¨§¦
eixg` `ad lfnl dngd z` zeell hren jelid jldn mdn cg`
,lblbd lk z` mkelida mitiwn mpi`y `vnpe ,enewnl xfege

,íéøîBà íìBòä úBneà éîëçådøæBç ìbìbmewnl xfege aaezqn - §©§¥¨¨§¦©§©¥
,eaeaiq z` ligzd eaúBìfîe,llk mikldn mpi` ea mipezpd ©¨

`l`ïéòeá÷zelfnd z` aaeqn `ed ,aaezqn lblbd xy`ke ,md §¦
md s` miaaezqn lblbd aeaiq ici lry `vnpe ,ea mireawd

.mly aeaiq
:mlerd zene` inkg zhiy cbp iax zgked z` d`ian `xnbd

,éaø øîàaiydl yiíäéøáãì äáeLz,mlerd zene` inkg ly ¨©©¦§¨§¦§¥¤
ixdyeðéöî àì íìBòîlfn didiye íBøca äìâòlfn,ïBôva áø÷ò ¥¨Ÿ¨¦¤§¨©¨©§¨©¨

m`e ,mexca axwr z`e oetva dlbr z` ep` mi`ex cinz `l`
zelfnd z` enr aaeqn `ed ixd ,aaezqn lblbdy mdixack

mexcl oetvne oetvl mexcn s`e zegex rax`d lkldid ok m`e ,
.oetva axwr lfn z`e mexca dlbr lfn z` minrtl ze`xl epl

é÷úîdì ó[dywd-]àéçéøc àðéöeák àîìéãå ,á÷òé øa àçà áø- ©§¦¨©£¨©©£Ÿ§¦§¨§¦¨§¥©¨
miigxd oa`ay agx xeg jeza aegzd lfxak `ed lblbd `ny
dpezgzd oa`d oi` aaezqn lfxad xy`ky ,dpezgzd
aiaq aaezqz `id ,dpezgzd oa`d z` aaeqp xy`ke ,zaaezqn

.aaezqi `l envr lfxade ,lfxadénð éà,ztqep `nbec -àøBðéök ¦©¦§¦¨
àLãcxiv ici lr ea zaaezqn zlcdy sewynay xegk - §¨¨

aaezqi `ed ,sewynd z` aaeqp m`e ,enewna cner sewynde
epyi el` ze`nbec izya .aaezqz `l dnvr zlcde ,xivd aiaq
aaezqn epi` ok it lr s`e aaezqnd xacl xaegn `edy xac
lblbdy s`y ,zelfnde lblbd oipra mb xnel yi jke ,enr
jkae aaezqn lblbd wxy okzi ,aaezqn ea mipezp zelfndy
jeza mipezp zelfnd j` ,zelfnd ipt lr dngd z` jilen `ed
zelfnd mewn okle ,enewnn ff epi` lblbd eze`e ,sqep inipt lblb
zene` inkg ixacl daeyz oi` ok m`e ,dpzyn epi`e reaw

.oetva axwre mexca dlbr epivn `ly dnn mlerd
inkg mr l`xyi inkg ly ztqep zwelgn d`ian `ziixad

:mlerd zene`ïî ähîì úëläî änç íBia ,íéøîBà ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥§¦©©¨§©¤¤§©¨¦
òé÷øä,mi`ex ep`y itk ux`d lr zgxef ±äìéláedler `id ¨¨¦©©©§¨

òé÷øä ïî äìòîì.ux`a zi`xp dpi` okle ,my zgxefeéîëçå §©§¨¦¨¨¦©§©§¥
äìéláe ,òé÷øä ïî ähîì úëläî änç íBia ,íéøîBà íìBòä úBneà¨¨§¦©©¨§©¤¤§©¨¦¨¨¦©©©§¨

zcxei `idò÷øwä ïî ähîì.my zgxefeïäéøác ïéàøðå ,éaø øîà §©¨¦©©§©¨©©¦§¦§¦¦§¥¤
mlerd zene` inkg lyL ,eðéøácîixdíBiad inïéððBö úBðéòî ¦§¨¥¤©©§¨§¦

,mdn ddeab `idy dngdn mwegix zngnäìéláemd,ïéçúBø ©©§¨§¦

.rwxwd zgz mze` znngn dngdy oeik
meg lr dngd zrtyd oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:zepiirndänçä úBîéa ,øîBà ïúð éaø ,àéðz,[uiw-]úëläî änç ©§¨©¦¨¨¥¦©©¨©¨§©¤¤
ïéððBö úBðéòîe ,çúBø Blek íìBòä ìk Cëéôì ,òé÷ø ìL dáBâaoeik §©¤¨¦©§¦¨¨¨¨¥©©§¨§¦

.mdn dwegx dngdyíéîLbä úBîéa,[sxeg-]úëläî änç ¦©§¨¦©¨§©¤¤
òé÷ø éìetéLa,riwxd ztik ileya rwxwl jenq ±ìk Cëéôì §¦¥¨¦©§¦¨¨

,ïðBö Blek íìBòä,mlerd iciva zkldn dngdy oeikúBðéòîe ¨¨¥©§¨
,ïéçúBø,rwxwl jenq mlerd iciva mind lv` `id dngdy oeik §¦

.zepirnd mi`a myny
rax` itl ,miwlg drax`l wlegn dpyd jyna dngd jelid
`xnbd ,dpey dlert zlret `id mdn cg` lkae ,dpyd zetewz

:df oipra zwqerd `ziixa d`ianïéìéáL äòaøàa ,ïðaø eðz- ¨©¨¨§©§¨¨§¦¦
,dngd zpy zetewz rax`,úëläî änçzelert zlret ,xnelk ©¨§©¤¤

miycgd ztewza .dneg wfega zepeyïåéñå øéià ïñéð`idúëläî ¦¨¦¨§¦¨§©¤¤
[zlret-]øMôì éãk íéøäa[xiytdl-].ïéâìMä úàztewzae ¤¨¦§¥§©¥¤©§¨¦
miycgdìeìàå áà æenz`idúà ìMáì éãk áeMia úëläî ©¨¤¡§©¤¤©¦§¥§©¥¤
.úBøétämiycgd ztewzaeåéìñëå ïåLçøî éøLz`idúëläî ©¥¦§¥©§¤§¨§¦§¥§©¤¤

.úBøäpä úà Laéì éãk íéniamiycgd ztewzaeøãàå èáL úáè ©©¦§¥§©¥¤©§¨¥¥§¨©£¨
`idøaãna úëläîickíéòøfä úà Laéì àlL.aeyiay §©¤¤©¦§¨¤Ÿ§©¥¤©§¨¦

:dpyna epipy,øîBà øæòéìà éaøåcnerdyúte÷ñàî[oztnn-] §©¦¡¦¤¤¥¥¦§©
'åëjxc oicn oey`xd gqtd z` zeyrln xeht ,uegle dxfrd

xfril` iaxl ike :`xnbd ddnz .eixaca dpc `xnbd .dwegx
,dwegx jxc oicn xeht dxfrd oztnl uegn cnerd mc`ìò óàå§©©

ìééò éöîc áb,hegyle dxfrl qpkdl leki xy`k elit`e ±àìå ©§¨¥¨¦§Ÿ
ìéiò íe÷ déì ïðéøîà`l m`e dxfrl qpkde mew el mixne` oi`e ± ¨§¦©¥©¥

,zxk aiigzz qpkizàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±ìøò éãeäé §¨©§¨§¦¨¥
,ìî àlL,gqtd z` aixwd `l ok zngneéaø éøác ,úøk Leðò ¤Ÿ¨¨¨¥¦§¥©¦

.øæòéìàmew ,lxr icedil mixne`y ,el` xfril` iax ixacn gken ¡¦¤¤
z` aixwdl lkez `l jk meyne lenz `l m`y ,jnvr lene
oi`y epzpyna xfril` iax xn` recne ,zxk aiigzz ,gqtd
qpkiz `l m`y ,qpkde mew ,dxfrd oztnl uegn cnerl mixne`

.zxk aiigzz
:`xnbd zvxznä÷Bçø Cøc ïéàå øBäèì ä÷Bçø Cøc ,ééaà øîà̈©©©¥¤¤§¨§¨§¥¤¤§¨

àîèìeaekiry xedh mc` wx dxezd dxht dwegx jxc xehta ± §¨¥
zxifb `ed df xehty oeike ,dwegx jxca cner `edy zngn `ed
lekiy s` dxfrd oztnl uegn cnerd z` mb xehtl aezkd
dey dxifba [oldl `ziixaa] cnlpy itke ,qpkp epi`e qpkdl
j` .qpkd mew el mixne` oi` okl ,xyrna xen`d wegix oeyln
`l` ,wegx `edy cvn dxezd dxht `l lxrd z` oke `nhd z`
`l df xehtae ,dlila gqtd z` lek`l mileki mpi`y meyn
lenl e` xdhdl lekiy in z` s` xehtl aezkd zxifb dxn`p
gqtd z` lek`le envr lenl e` xdhdl leki m` okl ,envr

.oey`x gqt dyre jnvr len e` xdhd mew el mixne` ,dlila
:sqep uexiz d`ian `xnbdàéä éàpz ,øîà àáømi`pz ewlgp ± ¨¨¨©©¨¥¦

,dxfrd oztnl uegn cnerdy xaeq `ed m`d xfril` iax zrca
,dwegx jxc oicn xeht÷eçéø øîàð ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¦

çñta íB÷îxn`py ,gqt oaxway dwegx jxc xehta ±h xacna) ¨©¤©
(i,'mkl dwgx Kxca F`'øNòna íB÷î ÷eçéø øîàðåoiprl - §¤¤§Ÿ¨¨¤§¤¡©¦¨©©£¥

xn`py ,ipy xyrn zexit ea zectl ozipy mewnd(ck ci mixac)iM'¦
,'mFwOd LOn wgxiïläl äîmewnl aygp mewnd ,xyrn iab ± ¦§©¦§©¨©§©¨

`vnp xyrnd xy`k ,ea zectl ozipy wegxBúìéëàì õeçueg ± ©£¦¨
,milyexi znegl ueg epiide ,ezlik` mewnlïàk óàxeht iab ©¨

cner mc`d xy`k wegx mewnl mewnd aygp ,dwegx jxcõeç
,Búìéëàìmilyexi jeza cnerd la` ,milyexi znegl ueg epiide ©£¦¨

`l` ,dwegx jxca cnerk aygp epi` ,dxfrd oztnl uegn
.gqt dyre dxfrl qpkde mew el mixne`äãeäé éaø øa éñBé éaø©¦¥©©¦§¨

,øæòéìà éaø íeMî øîBàs` wegx mewnl mewnd aygp gqt iabl ¥¦©¦¡¦¤¤
cner `ed xy`k,BúéiNòì õeçs`e .dxfrd znegl ueg epiidc ©£¦¨

dn ,xyrna xen`d wegix oeyln dey dxifba zcnlp ef dhiy
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc migqt(iriax meil)

äðùî
,ipyl oey`x gqt oiay miweligd xe`iaa zwqer epzpyn

:dpynd zxxan .mdipya mieyd mipicdeäîmiweligd mdïéa ©¥
ì ïBLàøä çñtd gqt.éðM.` ,miwelig ipy mpyiy dpynd zx`an ¤©¨¦©¥¦

gqt,'àöné ìá'e 'äàøé ìá'a øeñà ïBLàøä`vniy xeq` ,xnelk ¨¦¨§©¥¨¤©¦¨¥
.l`xyi zeyxa ung f`åz` dyerd eli`ånò ävîe õîç ,éðMä §©¥¦¨¥©¨¦

úéaaungd `ivedl jixv epi` ok it lr s`e ,dvn lek`l jixv - ©©¦
gqt oaxw .a .ezianïeòè ïBLàøäz`ixwa ìläzry,Búìéëà ¨¦¨©¥¦£¦¨

ågqt oaxw eli`.Búìéëàa ìlä ïeòè Bðéà éðMä §©¥¦¥¨©¥©£¦¨
:mdipya mieyd mipicd mdn zx`an dpyndäæå äæoaxw oia - ¤¨¤

.` ,ipyd gqt oaxw oiae oey`xd gqt[ïéðeòè] (ïåòè)z`ixwìlä §¦©¥
ïúéiNòa.a .mzaxwd zrya -ïéìëàðå`weecéìömiielv mdyk - ©£¦¨¨§¤¡¨¦¨¦

mlke`l jixve .b .y`aìò[mr-].íéøBøîe ävî.cïéçBãå- ©©¨§¦§¦
dgec mzceare.úaMä úà¤©©¨

àøîâ
dxeza xn`p(ai-i h xacna)didi iM Wi` Wi`' ,ipy gqt zyxta¦¦¦¦§¤

.'dl gqt dUre ,mkizxcl F` mkl ,dwgx Kxca F` Wtpl `nḧ¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©
zFSn lr ,Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd WcgA©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ©©
,Fa ExAWi `l mvre ,xwA cr EPOn Exi`Wi `l .Edlk`i mixxnE§Ÿ¦Ÿ§ªŸ©§¦¦¤©Ÿ¤§¤¤Ÿ¦§§

.'Fz` EUri gqRd zTg lkM§¨ª©©¤©©£Ÿ
mipicd z` el` miweqtn zeyxecd ,zeziixa d`ian `xnbd

:dpyna epipyyïðaø eðzxn`p ,`ziixaa(ai h xacna)úwç ìëk' ¨©¨¨§¨ª©
,'Búà eNòé çñtäyie .oey`xk epic ipyd gqty jkn epcnle ©¤©©£Ÿ

wxy ,'eze`' zaizn wcwcl,øaãî áeúkä BôeâaL äåöîa,xnelk §¦§¨¤§©¨§©¥
zeevnd oiprl wx `l` ,oey`xl ipyd gqtd z` aezkd deyd `l
elk`l jixvye ,eizecear xcq oebk ,oaxwd ly eteba zebdepd
ly eteba opi`y zeevnd oiprl mze` deyd `l la` ,ielv `edyk

:`pzd xxan .xe`y zzayd zevn oebk ,oaxwd,Bôeb ìòL äåöî¦§¨¤©
opi` j` ,oaxwd mr `eal zeaiigy xexne dvn zlik` zeevn oebk

,ynn oaxwd ly eteba zeniiwznïépîef oirn devn mby rcp ¦©¦
.ipy gqta zbdep:`pzd aiynøîBì ãeîìz[aezkd epcnln-]my) ©§©

(`i h,'eäìëàé íéøøîe úBöî ìò'.ef oirn devn zeaxl ©©§Ÿ¦Ÿ§ª
ok m` :`pzd xxan aeyìBëéy xnel ip`ìò àlL úåöî eléôà ¨£¦¦§Ÿ¤Ÿ©

Bôebgqta zebdep ,xe`y zzayd zevn oebk ,llk gqtd oaxw ly
:`pzd aiyn .ipyøîBì ãeîìz(ai h my)'Bá eøaLé àì íöòå' ©§©§¤¤Ÿ¦§§

xeqi`n cenll yie ,[gqtd oaxwn mvr xeayl xeq` ,xnelk]
,micnlpd mixeqi`d x`yl mvrd zxiayäîxeqi`y enk - ©

ãçeéî íöòä úøéáM`edy jkaBôeâaL äåöî,gqtd oaxw lyóà §¦©¨¤¤§¨¦§¨¤§©
ìkwx ef ipyl oey`x gqtn epcnly dnBôeâaL äåöîlry e`] Ÿ¦§¨¤§

.oaxwd ly [eteb
:ztqep drc d`ian `ziixadäãeäé ïa éñéà`nw `pz lr wleg ¦¦¤§¨

e,øîBàzxiay xeqi`n eteb lr opi`y zeevn hrnl jxev oi` ¥
dy itk `l` ,mvrdoeyldny ,`ziixad zligza x`azeNòé'©£

'BúBày rnyn.øaãî áeúkä BôeâaL úåöîa§¦§Ÿ¤§©¨§©¥
:`ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaa lirl `aed - ¨©©

ìBëéy xnel iziidBôeb ìò àlL äåöî óàgqta zbdep oaxw ly ¨©¦§¨¤Ÿ©
,ok xnel mewn did cvik :`xnbd zl`ey .ipyúøîà àäixd - ¨¨§©

`weecy rnyn 'eze`' zaizny dxn` xak `ziixadäåöîa§¦§¨
.øaãî áeúkä BôeâaL¤§©¨§©¥

:`xnbd daiynøîà÷ éëä,xnel `pzd zpeek jk -úøîàc àzLä ¨¦¨¨©©§¨§¨§©
zbdep ynn eteba dpi`y devn mby `ziixad dxn`y eiykr -

weqtdn epcnly itk ,ipy gqta(`i h my)íéøøîe úBvî ìò'©©§Ÿ¦
àîìà ,'eäìëàéaezkd oeyly jkn gken -(ai h my)'BúBà eNòé' Ÿ§ª©§¨©£

,ynn etebay zeevn `weec ernynyàeä à÷åc åàìepi` - ¨©§¨
ok m` ,eteba opi`y zeevnd z` s` llek `ed `l` ,`weecaàîéà¥¨

c xn`p -ììëe èøôk déì äåäly jxca miyxcp el` miaezky - £¨¥¦§¨§¨
llk xn`p jk xg`e ,mihxt exn`p dligza ixdy] llke hxt

,['Fz` EUri gqRd zTg lkM'edf ote`aðäNòa xn`pdéñBî ììkó §¨ª©©¤©©£Ÿ©£¨§¨¦
ä ìòa xn`pe ,èøtzeaxl `aénð éléî ìk eléôà,xac lk elit` - ©©§¨£¦¨¦¥©¦

.xe`y zzayd oebk ,eteb lr opi`y zeevn elit`eïì òîLî à÷- ¨©§©¨
sqep hxt llkd iptl xn`p ixdy ,ok xnel oi`y `pzd eprinyn
did `l ,lkd daxn llkdy xn`p m`e ,'Fa ExAWi `l mvre' `ede§¤¤Ÿ¦§§
epl yi gxkda `l` .elld mihxtd lk z` hxtl jixv aezkd
`le el dneca wx mihxtdn cg` lk lr daxn llkdy yexcl
zeevn e` ,gqtd ly etebay zeevn md mihxtd lky oeike .xzei

.mdl dneca `l` zeaxl epl oi` ,eteb lry
:`xnbd zl`ey,äãeäé ïa éñéàeteb lr opi`y zeevn hrnny ¦¦¤§¨

xn`pdn(my)'eze`'y xaqy meyn] 'Fz` EUri gqRd zTg lkM'§¨ª©©¤©©£Ÿ
,[`weeca `eddéì ãéáò éàî íöò éàäzeaizd on cnel `ed dn - ©¤¤©¨¦¥

(my)zekxvp opi` el` zeaiz ezhiyl ixd ,'Fa ExAWi `l mvre'§¤¤Ÿ¦§§
xn`pdn ehrnzp xak ody meyn ,eteb lr opi`y zeevn hrnl
gqta mvrd zxiay xeqi` lr cnll zekxvp opi` mbe ,'eze`'
lkk'n `linn daxzne ,etebay devn `ed df xeqi` ixdy ,ipy

.'gqtd zweg:`xnbd daiyndéì éòaéîzekxvp el` zeaiz ± ¦¨¥¥
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.eteb lrïì òîùî à÷"exayi `l mvre" Ð

lk iieaxl hxtd lr siqen llk yexcz `lc
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dil ciar?.`id etebay devn `dcäéì éòáéî
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azki`?ïéèçåù ïéàùcigid lr ipy gqt Ð

dnkc ,miax oeyl "eyri" azk ikdl ,el dgcpy
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lk`i cg` ziaa `l` ,elke`l `ivez `l :rnyne .'ebe "`ivez `l lk`i cg` ziaa" :aizkc ,`ed dyrl wzipdcvik"a ipzc `d `pz i`dl dil zile .e`ived m` i`w xfgde cenra Ð
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zzaydn dil hrin xakc ab lr s` .ziaa enr unge dvn :opzck ,ung lr ehgeyl

dhigy zrya la` ,dhigy zrya `ly ilin ipd :`pin` ded ,d`xi lane xe`y.`l Ð

.hgyz `ln ihernl jixhvi` ikdlíëì äéäé øéùä.zelbd on el`bzy meia Ðìéìë
âç ùã÷úälila xxeyl mibdep mz`y enk Ð

ueg dxiy oirhdl bg ilil jl oi`e .bg ycwzd

.ezlik` lr migqt ililnâçì ùãå÷îä äìéì
.oey`x gqt oebk Ðâçì ùãå÷î ïéàùoebk Ð

.aeh mei epi`y ipy gqt zlik` liläìéìÐ

eziiyr onf `edy mei la` .hrin ipy gqtcÐ

lld oerhy oey`x gqtk `ed ixde ,hrin `l

) "hgyp cinz"a oxn`ck .ezhigy zryalirl

) onwle .(`,cqodipiay mi`iap :opixn` (`,fiw

lke wxte wxt lk lr mixne` ediy mdl epwz

.yecig xac'åë øùôà`ed devn xacc oeikc Ð

.lld oerhïäéáìåì úà ïéìèåð,`aqp `xxb` Ð

) `xza wxta ikd `id `ziixac.(myéìöÐ

.mixexne zevnc dillkn iaxzi`cúà äçåã
úáùäo`nl ,"ecrena" :dia aizk ipyac Ð

) ipya "ecrena aixwd `l 'd oaxw" xn`clirl

.(`,bväàîåèá äùòéå øåæçé`l` ,dinza Ð

.ixnbl dgci ahenäðéì ïåòèoey`xd dlil Ð

ueg xecl i`yx jli`e okin ,milyexia oili

"jild`l" epiide .megzd jeza dneglld`l Ð

aeh mei `dc ,ynn ezial `le .dnegl uegy

.dii`x zler iiezi`l ira `wc ,cere .`ed

äùùì ìëàðädyy zevn eilr oilke`y Ð

`z` dyxcl `xwe ,hwp `xwc `pyile .mini

dvn zlik`a zeyx ody gqtd zeni lr cnll

) `xza wxta ,oey`xd dliln ueg`,kw.(ïåòè
äðéì.xird jeza cg` dlil Ðäðùîàì

åìëàéïéáæ åðîî:aizk ytpl `nh iabc Ð

"yi`"iab la` .oigcip xeaiv oi`e dgcp yi` Ð

daif"mixac el`" wxta ,oigcp xeaiv s` Ð

).(`,fq lirlúøëî ïéøåèô åìëà íàålke`c Ð

la` ,`xnba `ziixaa silick ,d`neha miycw

edpixht `l ycwn z`ian.`pngxøæòéìà éáøå
øèåôsili `nrhe ,ycwn z`iac zxkn s` Ð

.`xnbaàøîâ'åë äðçîä ïî åçìùéå`pze Ð

,ekixhvi` edlekc ,ikdl yixc `l `nw

) "mixac el`"a opixn`ckmwlgl (my

.mdizepgnlìëéäì åñðëðå`ly mewn Ð

mipdk el`e .gqt ikxv my oi`c ,my exzed

:aizkc meyn ,jxevl `l` myl qpkil oixeq`

d`neha qpkpy dfe "zr lka `ai l`"leki Ð

.d`neha ycwn z`ia lr aiigziúö÷î åìéôà
äðçîdpgn lkn oiglzyn oi`y it lr s` Ð

gqta mizn i`nh dxfra oixzen ixdy ,dpiky

d`neha `ad`din oiglzyn Ðezvwnnon

.lkidd'åë éøîàã àëéà,hyt `lewl `axe Ð

.lkidc ycwn z`ia lr oiaiig oi`cõåçî ìà
íåçìùú äðçîìjinqck ,lkid epiid Ðdil

."mkeza okey ip` xy`"ä ïî åçìùéåäðçîÐ

.iax law jk ,dxfril d`xpeopiqxb `kti`c

,"dpgnl uegn l`" `pixwc `kid lk .dl

jixvym`ivedldxfrd on s` ,ixnbl`pixw Ð

`pixw `lc `kid lke .lkid "dpgnd on" dia

uegn l` diazvwn eglyie dia `pixw `l Ð

.dpgnçñô éøåîéàzeilk oebk Ðzxzeie.cakd
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çñô`l `d ?jixhvi` i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dpil oerh oi` ipy

.!eteb lr dpi`y devn "gqtd zwg lkk"n opiaxn

ïåòèrnyn (`,fn dkeq) "daxre alel"ac dywe .ipy mei jlie ,cg` mei :yexit Ð dpil

dkxae xiy oaxw oiperh bgd ini zrayy myk :xn`wc .dray lk dpil oerhc

oefnd zkxa ,`l ?onf e`l ?dkxa i`n .dpile

onf jzrc `wlq i`c ,`xazqn inp ikd .dltze

Ðdpile oaxwc rnyn ?`ki` in dray lk onf

ivn dedc :xnel yi !dray lk eidiy dil `gip

enke ,`ki` in dray lk dpil jinrhle xninl

onf` wiqnyÐjxai ,onf `nw `nei jixa `l i`c

mei ol `l m` :dpil iab yxtp inp ikd .mini x`y

oey`xÐdpil oerh oi` mlerle ,mini x`y oili

,inp (a,ev migaf) "z`hg mc" wxtae .cg` mei wx

lbxd zlgza ea lyia m`e :oetxh 'x xn`wc

iax xn` ,`xnba yxtne .lbxd lk ea lyai

`xw xn`c :wgvi"xwaa zipte"Ðaezkd o`yr

xwa enk dfa df olek icib`c epiid ,cg` xwa olek

xcde .meid oili lenz` ol `l m`y cg`

lk dpil i`c ,`ed ok jgxk lre ."xwaa zipte"

drayÐenvr ipta lbx ipiny xn`w i`n ok m`

oiperh inp eiptly mini x`y lk `ld ?dpil iabl

,dpil oiperh ipinye oey`x mei i`ce `l` .dpil

:"xekad lk" zyxta ixtiqa rnyn oke xzei `le

"jild`l zklde"Ð:yexit ,dpil oiperhy cnln

oii zegpne zeter zeaxl oipn .milbx dyly lk

mivre dpealeÐ"xwaa zipte" :xnel cenlzÐ

.jli`e xwan `l` `di `l dpet dz`y zept lk

,dpil oerh ohw gqt] `di leki :xne` dcedi 'x

:mixne` minkge .'ek "gqt ziyre" xnel cenlz

rnyn .dpil miperhy dpealke mivrk md ixd

xg`y cala dlil [eze` `l` dpil oerh epi`y

.milbxc dpil enk dil iaxne ,epaxw z`ad

`kdc :xn`z m`e .`l eze `ed cg` mei :`nl`

epaxw `iann rxb ine ,dpiln [ohw] gqt hrnn

oeik `nye ?cg` mei dpil oerhc legd zenia

`ed oey`xc oinelyzcÐelit` dpil ira `l

lldd :(a,an dkeq) opzc ,xn`z m`e .cg` mei

lk dpil jxhvi jgxk lr ok m` .dpeny dgnyde

opixn` zaya `wecc ,dgny inly meyn dray

diwp zeqka egnyn :(`,`r lirl) "mixac el`"a

,lenz` ehgypy oze`a gnyi :xnel yie !oyi oiie

.exiag inlya e`

ìëÐ 'ek dpgnl uegn l` dia `pixwc `kid

lkid oia welig oi`c oeik :xn`z m`e

"dpgnd on" aizki` `zkld i`nl ,dxfrl

`din dyrc :xnel yie ?dpgn zvwn rnync

ixzyi` `lc ,dxfran ith lkida `ki`

.zxk `l` `ywidn
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רטו ezny ina cenr dv sc ± iyily wxtmigqt
àð åðîî åìëàú ìà éáøî à÷ éàî.ipy gqta aiigc Ðõîç ìò èçùú àìxzenc Ð

zzaydn dil hrin xakc ab lr s` .ziaa enr unge dvn :opzck ,ung lr ehgeyl

dhigy zrya la` ,dhigy zrya `ly ilin ipd :`pin` ded ,d`xi lane xe`y.`l Ð

.hgyz `ln ihernl jixhvi` ikdlíëì äéäé øéùä.zelbd on el`bzy meia Ðìéìë
âç ùã÷úälila xxeyl mibdep mz`y enk Ð

ueg dxiy oirhdl bg ilil jl oi`e .bg ycwzd

.ezlik` lr migqt ililnâçì ùãå÷îä äìéì
.oey`x gqt oebk Ðâçì ùãå÷î ïéàùoebk Ð

.aeh mei epi`y ipy gqt zlik` liläìéìÐ

eziiyr onf `edy mei la` .hrin ipy gqtcÐ

lld oerhy oey`x gqtk `ed ixde ,hrin `l

) "hgyp cinz"a oxn`ck .ezhigy zryalirl

) onwle .(`,cqodipiay mi`iap :opixn` (`,fiw

lke wxte wxt lk lr mixne` ediy mdl epwz

.yecig xac'åë øùôà`ed devn xacc oeikc Ð

.lld oerhïäéáìåì úà ïéìèåð,`aqp `xxb` Ð

) `xza wxta ikd `id `ziixac.(myéìöÐ

.mixexne zevnc dillkn iaxzi`cúà äçåã
úáùäo`nl ,"ecrena" :dia aizk ipyac Ð

) ipya "ecrena aixwd `l 'd oaxw" xn`clirl

.(`,bväàîåèá äùòéå øåæçé`l` ,dinza Ð

.ixnbl dgci ahenäðéì ïåòèoey`xd dlil Ð

ueg xecl i`yx jli`e okin ,milyexia oili

"jild`l" epiide .megzd jeza dneglld`l Ð

aeh mei `dc ,ynn ezial `le .dnegl uegy

.dii`x zler iiezi`l ira `wc ,cere .`ed

äùùì ìëàðädyy zevn eilr oilke`y Ð

`z` dyxcl `xwe ,hwp `xwc `pyile .mini

dvn zlik`a zeyx ody gqtd zeni lr cnll

) `xza wxta ,oey`xd dliln ueg`,kw.(ïåòè
äðéì.xird jeza cg` dlil Ðäðùîàì

åìëàéïéáæ åðîî:aizk ytpl `nh iabc Ð

"yi`"iab la` .oigcip xeaiv oi`e dgcp yi` Ð

daif"mixac el`" wxta ,oigcp xeaiv s` Ð

).(`,fq lirlúøëî ïéøåèô åìëà íàålke`c Ð

la` ,`xnba `ziixaa silick ,d`neha miycw

edpixht `l ycwn z`ian.`pngxøæòéìà éáøå
øèåôsili `nrhe ,ycwn z`iac zxkn s` Ð

.`xnbaàøîâ'åë äðçîä ïî åçìùéå`pze Ð

,ekixhvi` edlekc ,ikdl yixc `l `nw

) "mixac el`"a opixn`ckmwlgl (my

.mdizepgnlìëéäì åñðëðå`ly mewn Ð

mipdk el`e .gqt ikxv my oi`c ,my exzed

:aizkc meyn ,jxevl `l` myl qpkil oixeq`

d`neha qpkpy dfe "zr lka `ai l`"leki Ð

.d`neha ycwn z`ia lr aiigziúö÷î åìéôà
äðçîdpgn lkn oiglzyn oi`y it lr s` Ð

gqta mizn i`nh dxfra oixzen ixdy ,dpiky

d`neha `ad`din oiglzyn Ðezvwnnon

.lkidd'åë éøîàã àëéà,hyt `lewl `axe Ð

.lkidc ycwn z`ia lr oiaiig oi`cõåçî ìà
íåçìùú äðçîìjinqck ,lkid epiid Ðdil

."mkeza okey ip` xy`"ä ïî åçìùéåäðçîÐ

.iax law jk ,dxfril d`xpeopiqxb `kti`c

,"dpgnl uegn l`" `pixwc `kid lk .dl

jixvym`ivedldxfrd on s` ,ixnbl`pixw Ð

`pixw `lc `kid lke .lkid "dpgnd on" dia

uegn l` diazvwn eglyie dia `pixw `l Ð
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çñô`l `d ?jixhvi` i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dpil oerh oi` ipy

.!eteb lr dpi`y devn "gqtd zwg lkk"n opiaxn

ïåòèrnyn (`,fn dkeq) "daxre alel"ac dywe .ipy mei jlie ,cg` mei :yexit Ð dpil

dkxae xiy oaxw oiperh bgd ini zrayy myk :xn`wc .dray lk dpil oerhc

oefnd zkxa ,`l ?onf e`l ?dkxa i`n .dpile

onf jzrc `wlq i`c ,`xazqn inp ikd .dltze

Ðdpile oaxwc rnyn ?`ki` in dray lk onf

ivn dedc :xnel yi !dray lk eidiy dil `gip

enke ,`ki` in dray lk dpil jinrhle xninl

onf` wiqnyÐjxai ,onf `nw `nei jixa `l i`c

mei ol `l m` :dpil iab yxtp inp ikd .mini x`y

oey`xÐdpil oerh oi` mlerle ,mini x`y oili

,inp (a,ev migaf) "z`hg mc" wxtae .cg` mei wx

lbxd zlgza ea lyia m`e :oetxh 'x xn`wc

iax xn` ,`xnba yxtne .lbxd lk ea lyai

`xw xn`c :wgvi"xwaa zipte"Ðaezkd o`yr

xwa enk dfa df olek icib`c epiid ,cg` xwa olek

xcde .meid oili lenz` ol `l m`y cg`

lk dpil i`c ,`ed ok jgxk lre ."xwaa zipte"

drayÐenvr ipta lbx ipiny xn`w i`n ok m`

oiperh inp eiptly mini x`y lk `ld ?dpil iabl

,dpil oiperh ipinye oey`x mei i`ce `l` .dpil

:"xekad lk" zyxta ixtiqa rnyn oke xzei `le

"jild`l zklde"Ð:yexit ,dpil oiperhy cnln

oii zegpne zeter zeaxl oipn .milbx dyly lk

mivre dpealeÐ"xwaa zipte" :xnel cenlzÐ

.jli`e xwan `l` `di `l dpet dz`y zept lk

,dpil oerh ohw gqt] `di leki :xne` dcedi 'x

:mixne` minkge .'ek "gqt ziyre" xnel cenlz

rnyn .dpil miperhy dpealke mivrk md ixd

xg`y cala dlil [eze` `l` dpil oerh epi`y

.milbxc dpil enk dil iaxne ,epaxw z`ad

`kdc :xn`z m`e .`l eze `ed cg` mei :`nl`

epaxw `iann rxb ine ,dpiln [ohw] gqt hrnn

oeik `nye ?cg` mei dpil oerhc legd zenia

`ed oey`xc oinelyzcÐelit` dpil ira `l

lldd :(a,an dkeq) opzc ,xn`z m`e .cg` mei

lk dpil jxhvi jgxk lr ok m` .dpeny dgnyde

opixn` zaya `wecc ,dgny inly meyn dray

diwp zeqka egnyn :(`,`r lirl) "mixac el`"a

,lenz` ehgypy oze`a gnyi :xnel yie !oyi oiie

.exiag inlya e`

ìëÐ 'ek dpgnl uegn l` dia `pixwc `kid

lkid oia welig oi`c oeik :xn`z m`e

"dpgnd on" aizki` `zkld i`nl ,dxfrl

`din dyrc :xnel yie ?dpgn zvwn rnync

ixzyi` `lc ,dxfran ith lkida `ki`

.zxk `l` `ywidn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc migqt(iriax meil)

äaøî à÷ éàî:`xnbd daiyn .daxn `ed dn -z` daxn `ed ©¨§©¤
e`ld(h ai zeny)'àð epnî eìëàz ìà',ekxv lk ielv epi`yk - ©Ÿ§¦¤¨

.ipy gqta bdep df e`ly
:`xnbd zxxanéèòîî à÷ éàî déèøôamvre' ly hxtd dn - ¦§¨¥©¨§©£¦§¤¤

e`ld z` hrnn `ed :`xnbd daiyn .hrnl `a 'Fa ExAWi `lmy) Ÿ¦§§
(dk cl,'éçáæ íc õîç ìò èçLú àì'ipy gqt hegyl xzeny epiide Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

.ung ezeyxa yiyk
:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàz` daxp ,jtidl yexcp ile` - ¥£¨

lek`l xeqi`d z` hrnpe ,ungd lr gqtd z` hegyl xeqi`d
:`xnbd daiyn .`p epnnéãò déôeâc äåöîóz` zeaxl sicr - ¦§¨§¥¨¦

.gqtd sebay devn `edy meyn ,`p epnn lek`l xeqi`d
:dpyna epipy'åëå ,Búìéëàa ìlä ïeòè ïBLàøä.oerh epi` ipyde ¨¦¨©¥©£¦¨

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdaiyn .el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbdíeMî ïðçBé éaø øîà[mya-]øîà ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¨©

àø÷weqta xn`p -(hk l diryi)'âç Lc÷úä ìéìk íëì äéäé øéMä' §¨©¦¦§¤¨¤§¥¦§©¤¨
mz`y xiy eze` didi ,zelbd on el`bzy meia exiyzy xiyd -
bg lil oi`e ,[lld epiidc] bg ycwzny dlila xiyl mibdep
oaxw z` milke`yk gqt lila caln ,dxiy aeig ea jiiyy

`weecy ,'bg ycwzd lilk' oeyldn cenll yie .gqtdäìéì©§¨
âçì Lce÷îäxeqi`a ycewne aeh mei `edy oey`x gqt lil - ©§¨¤¨

,dk`ln ziiyrìlä ïeòèla` ,ezlik`aâçì Lce÷î ïéàL äìéì ¨©¥©§¨¤¥§¨¤¨
,aeh mei epi`y ipy gqt lil -ìlä ïeòè ïéà.ezlik`a ¥¨©¥

:dpyna epipyïúéiNòa ìlä ïéðeòè äæå äæ[ozhigy zrya-].'åë ¤¨¤§¦©¥©£¦¨¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîoerh ipyd gqtd mby mrhd dn - ©©£¨

:`xnbd zx`an .eziiyra lldàîéà úéòaéà,xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨
aezkdy meyn `ed mrhdy(my)gqt hrnny 'bg ycwzd lilk'

,ipyèòîî à÷ äìéìonf `edy ,ipy gqt lil z` wx hrnn - ©§¨¨§©¥
nf z` la` ,gqtd zlik`a `edy ezhigy oíBé,eiptlyà÷ àìŸ¨

èòîîepic df oiprl ipy gqt `linne ,hrnn epi` df weqt - §©¥
.ezhigy zrya lld oerhy ,oey`x gqtk

:sqep xe`ia `xnbd d`ianàîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,`ziixaa epipyy mrhdn eziiyra lld oerh ipy gqtyøLôà- ¤§¨

y ,zrcd lr dlri ikeúà ïéìèBðå ,ïäéçñt úà ïéèçBL ìàøNé¦§¨¥£¦¤¦§¥¤§§¦¤
,ìlä íéøîBà ïéàå ,ïäéáìeìdevn xac ziiyr zray heyt ixd ¨¥¤§¥§¦©¥

.lld xnel jixv
:dpyna epipy'åëå éìö ïéìëàðå.zayd z` oigece §¤¡¨¦¨¦

`weec :dpynd ixacn `xnbd zwiicnïéà úaLiptn zigcp ok` - ©¨¦
la` ,ipy gqtàì äàîeèiexyd mc` ,xnelk] eiptn zigcp §¨Ÿ

ok m`e .[ipy gqt zeyrl i`yx epi` d`nehaéaøk àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ§©¦
äãeäé,[dcedi iax zrck zxaeq dpi` dpynd-]àéðúc,`ziixaa §¨§©§¨

ipy gqtäàîehä úà äçBc ïéàå ,úaMä úà äçBc`pz ixac el`] ¤¤©©¨§¥¤¤©§¨
.[`nwäãeäé éaøe wleg.äàîehä úà äçBc óà ,øîBà`vnpe ©¦§¨¥©¤¤©§¨

zxaeq ,d`neh dgec epi` ipy gqty dpnn rnyny epzpyny
.dcedi iax lr zwlege ,`nw `pz zrck

:`xnbd zxxan .mzwelgn z` zx`an `xnbdàîòè éàîedn-] ©©£¨
[mrhd,àn÷ àpúczx`an .d`nehd z` dgec epi` ipy gqty §©¨©¨

,jk `id ezxaq :`xnbdåéúéçc äàîeè éðtîmc` dzgc dxezd - ¦§¥§¨§¦¦
ike ,oey`xa `nh didy meyn wx ipy gqtl dfäNòéå øBæçéz` ©£§©£¤

ipyd,äàîeèa.ixnbl dgciy eixacl sicr okleäãeäé éaøå,xaq §§¨§©¦§¨
äøBzäy meyn ,ipy gqtl eze` dzgcåéìò äøæçexear dytig - ©¨¨§¨¨¨

zexyt`,äøäèa BúBNòìm` la`äëæ àì,ipya xedh zeidl ©£§¨¢¨Ÿ¨¨
.äàîeèa äNòé©£¤§§¨

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaçñt ¨©¨¨¤©
,úaMä úà äçBc ïBLàømbeïBLàø çñt .úaMä úà äçBc éðL çñt ¦¤¤©©¨¤©¥¦¤¤©©¨¤©¦

,äàîehä úà äçBcmbeïBLàø çñt .äàîehä úà äçBc éðL çñt ¤¤©§¨¤©¥¦¤¤©§¨¤©¦
äðéì ïeòèoell oey`xd dlila jixv -mbe ,milyexiaéðL çñt ¨¦¨¤©¥¦
,äðéì ïeòè.aixwn mc`y oaxw lk oick ¨¦¨

:`xnbd zxxan .dcedi iax ixaca dxizq dpyiy dywn `xnbd
ipy gqty `ziixaa xn`py dnïàîk ,äàîehä úà äçBczrck - ¤¤©§¨§©

y i`ce ,xn`p inkzrcäãeäé éaødyw ok m`e .[lirl z`aend] §©¦§¨
,dpil oerh ipy gqty `ziixad seqa xn`py dn lråikéaøì §§©¦

äãeäéipy gqtàäå ,äðéì ïeòè[ixde-]àéðz,zxg` `ziixaaéaø §¨¨¦¨§¨©§¨©¦
,äðéì ïeòè ïéàL éðL çñôì ïéépî ,øîBà äãeäémeynøîàpLmixac) §¨¥¦©¦§¤©¥¦¤¥¨¦¨¤¤¡©

(f fhéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe''Edlila oelzy xg`l ,xnelk] ¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
aeigl xewnd edfe ,[jlde`l jlze dptz ,milyexia oey`xd

,dpiláéúëeokn xg`l cin xn`pe -(g fh my)ìëàz íéîé úLL' §¦¥¤¨¦Ÿ©
,'úBvîgqt `weecy ,miweqtd zekinqn cenll yieìëàpä ©©¤¡¨

ìLäMxeq` ,xnelk] mini dyy jyna zevn ea milke`y - §¦¨
,oey`x gqt epiidc ,[ung lek`läðéì ïeòè,cg` dlil milyexia ¨¦¨

gqt la`ì ìëàð ïéàLäML,mini dyy zevn ea milke` `ly - ¤¥¤¡¨§¦¨
,ipy gqt epiidc.äðéì ïeòè ïéàzrcly ef `ziixaa x`ean ok m`e ¥¨¦¨

`ziixaa ezrca x`eank `le ,dpil oerh epi` ipy gqt dcedi iax
.dpil oerh ipy gqty ,zncewd

:`xnbd daiynäãeäé éaøc àaélàå éàpz éøzzeziixad izy - §¥©¨¥§©¦¨§©¦§¨
ipy gqt m`d ,dcedi iax zrca ewlgpy ,mi`pz ipy ici lr epyp

.dpil oerh

äðùî
dxeza xn`p(i h xacna)`nh didi iM Wi` Wi`' ipy gqt iabl¦¦¦¦§¤¨¥

`xnbde ,''dl gqt dUre 'ebe Wtpl(:eq lirl)`weecy ,jkn zyxec ¨¤¤§¨¨¤©©
aex m` okle ,xeaiv `le ipy gqtl dgcp `nh didy 'yi`'
mpi`e ,d`neha eze` miyer ,oey`x gqta mi`nh eid xeaivd

.ipy gqtl migcp
`xnbd zyxec cer(.fq lirl)df weqta dxezd dxikfdy jkn

,d`neha miyer zna xeaivd aex e`nhp m` `weecy ,zn z`neh
.ipy gqtl migcp ,daif oebk zxg` d`neha e`nhp md m` la`

gqta ,zn z`neh dpi`y d`neha mi`nhd oic zx`an dpynd
:d`neha `ad,äàîeèa àaL çñtäi`nh xeaivd aex eidy ©¤©¤¨§§¨

,d`neha gqtd z` eaixwde ,miznepnî eìëàé àì,mi`nh x`y ŸŸ§¦¤
epiidceìëà íàå .úBãìBéå úBcð úBáæå ïéáæ,mi`nh mze` epnn ¨¦§¨¦§§§¦¨§

úøkî ïéøeètdxfrl eqpkp m` j` .d`neha miycw zlik` ly §¦¦¨¥
.d`neha ycwn z`ia lr zxk miaiig ,mz`nehaøæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤

e ,`nw `pz lr wlegóà øèBôy zxkn.Lc÷î úàéa ìò ¥©©¦©¦§¨

àøîâ
:dpynd ixac xewn x`azn da ,`ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaçñta eìëàL úBãìBéå úBcð úBáæå ïéáæ[gqt oaxwn-] ¨¦§¨¦§§¤¨§©¤©
ìBëé ,äàîeèa àaLy xnel ziidïéáéiç eäémilke`d oick zxk ¤¨§§¨¨§©¨¦

,d`neha miycwøîBì ãeîìzzlik` oipra aezkd epcnln - ©§©
d`neha miycw(k-hi f `xwie)øLà Lôpäå ,øNa ìëàé øBäè ìk'¨¨Ÿ©¨¨§©¤¤£¤

'äúøëðå ,åéìò Búàîèå ,'äì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz,'ebe Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨
,mixedhl dlik` oic xn`py] mixacd zekinqn cenll yie

d gaf `weecy ,[milke`d mi`nhl zxk xn`p el jenqaeìëàð¤¡¨
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ריח
ezny ina cenr ev sc ± iyily wxtmigqt

àìàåõîçàxeqi`c Ðeveniggqta oizipzn ipzwc cg` dlilc llkn ,dray lk bdep

mixvnbdep zexec gqte ,cg` dlil `l` bdep evenig oi`e :xn`w ikde ,i`w ung` Ð

.dray lkãçà íåé.meid lk rnyn Ðíåéä õîç ìëàé àìmz` meid" dil jinqe Ð

."mi`veiàìàinp zexec gqtc oicd `ede ,cg` dlila oeftga lk`pe :rnyn ikd Ð

meid lk bdep evenig mixvn gqte ,cg` dlil

.dray lk zexec gqteäðùîéúòîùÐ

.izeaxnúøåîúùäáéø÷ çñôäxg` minly Ð

.gqtdäáéø÷ äðéà çñôä úøåîúåyie Ð

,minly dnvr `id daixw dpi`y gqt zxenz

,xknze mena a`zqiy cr drex `l``iaie

.minly axw gqtd xzenc minly dincaïéàå
ùøôì éìaxwz izrny dfi` lr izgky Ðlre

.drxz izrny dfi`çñôäyixtde ca`y Ð

,ipyd zhigy mcew oey`xd `vnpe eizgz xg`

dhigy zrya epiptl cner didcixd Ðezraw

edgc eaixwd `ly dfe ,gqt mya dhigy zry

df oi`c ,minly envr `ed cer axwi `l ,micia

.[iegc] gqt `l` gqtd xzenåúøåîú ïëåÐ

ok ixg` oileg znda ea `ed xind m`ixd Ð

`l` minly envr `ed axw oi` ,edenk `ed

`vnp ipyd zhigy xg`l m`e ,einc`l ixd Ð

ezrawdgcp `le ,gqt mya dhigy zry

miciaenvr `ed axwie ,minly `iaie Ð

ryedi iax ,ipzinl ivnc oicd `ede .minly

jixt `xnbae .axw epi` gqte axw gqt :xne`

.dlàøîâúøåîú àëéàãäáø÷ àìã çñôä
elit`e ,`id minly dlgzn opixn` `le Ð

`l dhigy mcew xinddzrawdhigyd onf

`id s` `l` iegc da oi`e ,gqt myazrawp

gqta.zgcpeäèéçù øçàå äèéçù íãå÷Ð

epipy `wec,dhigy onf da epipy `le ,epzpyna

cea` did elit`c opirny`e ,zevg epiidc

ipyd zhigy mcew `vnp m` ,zevg zryaÐ

.gqtl eaixwdl dgcpe li`ed dgcpe ,rawp `ed

åðéðù úåöç íãå÷`id zevg zry Ðezraewd

zevg mcew `vnp m` ,gqta,zevg dizraw Ð

diaxw` `l ike ,d`xp ixdyla` .diigc Ð

dhigy mcew `vnp elit` ,zevg xg` `vnpÐ

.iegc `le zeriaw o`k oi`äèéçù íãå÷ly Ð

.ipyúåöç íãå÷Ðxtkzpexg`a.drxi Ð

úåöç øçà.xg`a xtkzpe Ðíéîìù äæ áø÷é
`ed ixd ipyd zhigy zryay it lr s`e Ð

.epipta cneråðù àì`l` daxw dxenzc Ð

,dgcp `l gqtd elit`y ,dhigy xg` `vnpy

s` ,dgcp envr `edy dhigy mcew `vnp la`

micia zigcp `l ezxenzy it lrdpi` Ð

.d`a diegc dyecw gkn ixdy ,daixwáùë íà
`xizi 'm`' .aizk minly iab .aixwn `ed Ð

,inp i` ."aixwn `ed ayk" azkinl ivnc ,`ed

ayk,yixcwon m`" dipin lirl aizk `dc

dyxtae "epaxw o`vdfr m`e" xen` dpezgz

"epaxw.ayk `l` o`va cer jl oi`c ,ixii` ayka `zyd crc llkn Ðàø÷ éì äîì,minly axw zevg xg` gqtd xzenc "gqt zgafe"n ol `wtpe ,`ed gqtd xzen `d Ð

) "mixac el`"a oxn`cklirl.dipin `ticr `lc ,daixwc oky lk ezxenze ,(a,räèéçù øçà åá øéîäåaxw `l edi`c ab lr s`c ,opirny`e Ð`le li`ed ,daixw ezxenz Ð

.dhigy mcew dycwedáùë"fr m`e" dixza aizkcn ,ziyixtck `xizi `xw Ð.ixii` ayka `zyd crc llkn Ðäéìàì:minlya .oixeni`d mr `aizk dil` ayk zepaxw lkac Ð

) "dil`d ealg"`xwiemy`ae ,(b) aizkmyf) ol `wtpck `l` ,`icda iaizk `l ediiteb oixeni` gqt la` .my`k z`hge ,'ebe "dil`d z` epnn mixi ealg lk z`" :(lirl(a,cq

z`"njkld ."xihwz malg z`e wexfz mnceziil`dkixvzeaxzdl`l xeyay .zepaxwadxkfed.eixeni`a dil`çñô úîçî ïéàáä íéîìùågqte ezxenz oebk ,gqt xzen Ð

.izrny jk .xg`a eilra extkzpyúåöî ìëìgqt zngn oi`ad :xg` oeyl .odilr minly xneg lk oic `diy ,opiqxb minly zevn Ðjke] izrny efe .xyr drax` zbibg Ð

.[iax lawíàåaykay .frl ayk oia wiqtdl `ed wqtd Ðdyxtzpdil`d" :aizkck ,dil`dninzznerl"dvrdaezkd `ae .zevrei zeilkdy mewnnwiqtdefrd lr cnle

,dil` el oi` fr oiyxtn yi .gafnl dly dil` aixwdl dil` dperh dpi`yzerhe`id zevrei zeilkdy mewnn ixdy ,mcia `ed.zilhip?el oi`e li`ed aezkd cnil dn ,cere

éðúîã àëéà.daxc epy `l i`dl Ðåðù àìmicnere oie`x eidy ipd ,ediiexzl edpigc dihgy ikc .dhigy mcew ea xinde ,dhigy mcew `vnpy `l` diegc ezxenz s`y Ð

.erawpe gqtläèéçù øçà åá øéîä ìáàdrex gqtdy it lr s` Ð.zigcp `l ixdy ,daixw dxenzd Ðäéì àéæç àìã éãéî.ycwed `l oiicry Ð
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íãå÷oi` xn`c ax elit`e .i"yx yxitck ,micia diigcc :`nrhe Ð drxi gqtd zhigy

(`,cq `nei) "ixiry ipy" wxta opgei 'x` bilte ,oigcp miig ilraÐoebk `wec epiid

wxta biltc rnyn `de :xn`z m`e .mdici ekyny e` milra e`nhp oebk micia diigc `lc

,dgwle xfge divg yicwd ,oitzey ipy ly dnda :opgei 'x xn`c ,(`,f) oiyecwc `nw

g yicwdedivÐmeyn ,daixw dpi`e dyecw

:dlr wiice .divg yicwdyk dlgza zgcpc

yie !bilt axc rnyn ,oigcp miig ilra dpin rny

dl igc ycwd jxcc oeik :xnelÐlk ixwin `l

iax ibilt [iriyz wxt] `ztqezae .micia iegc jk

dl iziine ,dlgzkl aixwi odn dfi` opaxe iqei

.(`,cq `nei) "ixiry ipy" wxta

à÷daxw `lc gqtd zxenz `ki`c ol rnyn

`wlqc .dhigy e` zevg dl rawc Ð

oi`e ,dycwed xeqi`ae li`ed ,raw `lc jzrc

dhgeyl dilr ezrcgqt mylÐ,ol rnyn `w

`wlqc :yxtn wgvi epiaxe .dl raw ikd elit`c

gqt myl mlerl daixw dpi`e li`ed jzrcÐ

jezne .ol rnyn `w ,`id minly dzlgzn

gqta zrawp `id s` `l` yxitc ,i"yx yexit

dgcpeÐdie`x zn`d itly xaeqy rnyn

.gqtl

íéîìùåeze` itl Ð gqtd zngn oi`ad

minly jpdc qxhpewa yxitc oeyl

xyr drax` zbibg epiidÐdn yegl oi`

ligznd xeaic a,`r) "mixac el`"a (yxity)

lk" wxta gqt zngn mi`ad minlyc ("cnil"

gqt xzen epiid (`,el migaf) "mileqtdÐ`dc

.`zi`ck `de `zi`ckíàåÐ oiprd wiqtd fr

icda eze` llk `lcn :xy` oa wgvi epiax yxit

dpiy `le ,ecal eazke oiprd wiqtd `l` ,yak

dil` dia aizk `lc `l` melk eaÐikdl

.dil` zxezn ihernl ,diazk
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çñtä úèéçL øçà .Búøeîz¯ïëå ,íéîìL áø÷ §¨©©§¦©©¤©¨¥§¨¦§¥
.Búøeîzàøîâ!áø÷ Bðéà çñôe áø÷ çñt :àîéìå §¨§¥¨¤©¨¥¤©¥¨¥

àìc çñtä úøeîz àkéàc :ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¦¨§©©¤©§Ÿ
øçàìe äèéçL íãB÷ :øîà äaø ,øîzéà .äáø÷§¥¨¦§©©¨¨©¤§¦¨§©©
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íãB÷ àöîð ìáà .äèéçL øçà Ba øéîäå ,äèéçL§¦¨§¥¦©©§¦¨£¨¦§¨¤
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,øënéå ,áàzñiL ãò äòøé çñtä úèéçL íãB÷ àöîpL çñtä :àLéøà dì éðúîc àkéà .äéìà©§¨¦¨§©§¥¨©¥¨©¤©¤¦§¨¤§¦©©¤©¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migqt(iying meil)

àlàmini dray bdep zexec gqty dpy `pzdy xn`põîçà± ¤¨©¨¥
gqt oia zwlgn dpynde xg`n ,ok m` ,ung zlik` xeqi` lr
mixvn gqty `pzd dpyy dn mby `vnp ,zexec gqtl mixvn

zlik` xeqi` iabl `ed ,cg` dlila bdep,ungììkîdlere - ¦§¨
,dpyndn ok m`íéøöî çñôcungd xeqi` ea bdpãçà äìéì §¤©¦§©¦©§¨¤¨

,oqipa xyr dyng lil `ed ,calaàì eúåyie .xzei `le ± §Ÿ
,le`ylàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±ïépî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø §¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¦©¦

micnl ep`Böenéç ïéàL ,íéøöî çñôì[ea xn`py ungd xeqi`±] §¤©¦§©¦¤¥¦
ãçà íBé àlà âäBð,calaøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±(b bi zeny) ¥¤¨¤¨©§©

mixvOn mz`vi xW` dGd mFId z` xFkf mrd l` dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨¨¤©©¤£¤§¨¤¦¦§©¦
e ,dGn mkz` 'd `ivFd ci wfgA iM ,micar ziAn,'õîç ìëàé àì ¦¥£¨¦¦§Ÿ¤¨¦¤§¤¦¤§Ÿ¥¨¥¨¥

éîñådéì Cxn`p jkl jenqae ±(c bi my)íéàöBé ízà íBiä'WcgA §¨¦¥©©¤§¦§Ÿ¤
meid ung lk`i `l' xn`p eli`k zekinqdn yexcl yie ,'aia`d̈¨¦
iax oeylne .oqipa xyr dyng mei `ed ,'mi`vei mz` eay [dfd]
lka mixvn gqta bdp ung xeqi`y ,rnyn 'cg` mei' ililbd iqei
ixac yxtl oi` ok m`e ,oey`xd dlila wx `le ,oey`xd meid

.df ote`a dpynd
:`xnbd daiynøîà÷ éëä àlàgqt ,xnel dpynd zpeek jk ± ¤¨¨¦¨¨©

a [oeftga] lk`p mixvnúBøBc çñôì ïécä àeäå ,ãçà äìéìlk`py ©§¨¤¨§©¦§¤©
,cg` dlila wxBöenéçå`ed mixvn gqta ,ung xeqi` eli`e ± §¦

bdpå ,íBiä ìka eli`úBøBc çñô`edäòáL ìk âäBð.gqtd ini ¨©§¤©¥¨¦§¨

äðùî
dler znda eiptl ecnry oebk] oileg zndaa oaxw znda xinnd
oic ,['ef zxenz ef ixd' oilegd znda lr xn`e ,oileg zndae
xn`py ,epica x`yp envr oaxwd s`e ,oaxw eze`k dxenzd

(i fk `xwie)didi FzxEnzE `Ed dide ,dndaA dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨§¨¦§¤
sqepa] gqt myl axwdl dleki dpi` gqt zxenz la` .'WcTŸ¤
okle ,migqt ipy aixwdl leki mc` oi`y meyn ,[envr gqtl
xzepy dn-] 'gqtd xzen' oicke ,minly zxeza axwdl dpic

minly axwy [gqt oaxwn(:r lirl).
zxeza dnvra daixw gqtd zxenz m`d zx`an epzpyn

:minly dinca mi`ian wx `ny e` ,minly,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©
ézòîL,izeaxnLyiçñt úøeîz[gqt oaxw da exindy dnda±] ¨©§¦¤§©¤©
`idyäáéø÷minly zxeza dnvra,åyiçñt úøeîzydðéà §¥¨§§©¤©¥¨
äáéø÷men da letiy cr drxz `l` ,minly zxeza dnvra §¥¨

,minly dinca `iaie xknzeLøôì éì ïéàådfi` lr izgkye ± §¥¦§¨¥
.drxzy izrny ote` dfi` lre axwzy izrny ote`

:envr gqtd oica ielz dxenzd oicy x`an `aiwr iaxéaø øîà̈©©¦
Løôà éðà ,àáé÷ò.weligd z`L çñtägqt enewna yixtde ca` £¦¨£¦£¨¥©¤©¤

e xg`àöîðoey`xdçñtä úèéçL íãB÷epiptl did xy`ke ,ipyd ¦§¨¤§¦©©¤©
oey`xd ,ipyd z` hgyáàzñiL ãò äòøé`le men ea letiy ± ¦§¤©¤¦§¨¥

,oaxwl ie`x didi,íéîìL åéîãa àéáéå ,øënéådf gqty jezny §¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦
`ly jkae ,'gqt' mya `ed rawp ,dhigyd zrya epiptl did
envra axwi `l okle ,micia eze` dgc ipyd z` `l` eaixwd

.'iegc gqt' `l` ,'gqtd xzen' aygp df oi`y ,minlylïëåoicd §¥
aBúøeîzdpic oileg zndaa eze` xind m`y ,gqt eze` ly §¨

cea`d z` `vn m` j` .minlyl dnvra daixw dpi`e ,ezenk
l wxçñtä úèéçL øçàcea`d ,ipydáø÷zxeza envra,íéîìL ©©§¦©©¤©¨¥§¨¦

zrya 'gqt' mya rawp `ly meyn ,gqtd xzen lk enk
.micia dgcp `le dhigydïëåa oicdBúøeîú,df gqt ly §¥§¨

.minly zxeza daixwy

àøîâ
oica ielz dxenzd oicy x`ia `aiwr iaxy oeik :`xnbd dywn
,envr gqtd iabl weligd z` xnel `pzl did ,ea exindy gqtd

àîéìåy izrny ,ryedi iax xn`' ,jk xnele ±çñôe áø÷ çñt §¥¨¤©¨¥¤©
,áø÷ Bðéàz` cinrdy `pzd :`xnbd zvxzn .'yxtl il oi`e ¥¨¥

,dxenzd oica weligdïì òîLî à÷ àäjka eprinydl `a ± ¨¨©§©¨
,df yecigàkéàcly ote` yiy ±äáø÷ àìc çñtä úøeîz §¦¨§©©¤©§Ÿ§¥¨

mlerl gqt zxenzy xnel mewn didy .minly zxeza dnvra
my `le minly my dilr rawp dligzny meyn ,zigcp dpi`
mya rawizy okzi gqt zxenz mby epzpyn drinyde ,gqt
cr drxz `l`] minlyl dnvra axwz `le ,dgcize 'gqt'

.[minly dinca e`aeie ,men da letiy
zhigy mcew' exne`a `aiwr iax zpeek dn zx`an `xnbd

:'gqtd zhigy xg`'e 'gqtdøîzéàyxcnd ziaa dxn`p - ¦§©
.`aiwr iax zpeeka zwelgn,øîà äaødpyna epipyy dn ©¨¨©

`vnp oia `ed weligdyíãB÷de äèéçL`vnp oiaøçàìd,äèéçL ¤§¦¨§©©§¦¨
`weecaeðéðLz` raewd `ed ,ipyd ly dhigyd onfy ,ok ¨¦

did m` elit`y ,jka ycgzde .eze` dgece 'gqt' mya oey`xd
,ipyd zhigy mcew `vnp m` ,zevg zrya cea` oey`xd
`le ipyd z` aixwny jkae ,'gqt' mya dhigyd zry ezraew
elit` envra eaixwdl oi` aeye ,micia eze` dgec eze`

eli`e .minlyleðéðL úBöç øçàìe úBöç íãB÷ ,øîà àøéæ éaø± ©¦¥¨¨©¤£§©©£¨¦
xg`l `vnp oial ,zevg mcew `vnp oia wlgl `aiwr iax zpeek
ezraew ,gqt myl axwdl ie`x `ed day zevg zryy ,zevg
mya zevga `ed rawp ,zevg mcew `vnp m` okle .'gqt' mya
epi`e ,micia eze` dgec eze` `le ipyd z` aixwn xy`ke ,'gqt'
m` elit` ,zevg xg`l `vnp m` la` .minlyl s` envra axw
dgcp epi` `linne ,'gqt' mya rawp epi` ,dhigyd mcew `vnp

.minly myl okn xg`l eaixwdl xyt`e ,ipyd zhigy ici lr
:`xnbd dywnàøéæ éaøìe,zraew zevg zryy x`iayéðz÷ àä §©¦¥¨¨¨¨¥

epipy dpyna ixd ±,'çñtä úèéçL íãB÷'.'zevg mcew' `le ¤§¦©©¤©
:`xnbd zvxznàîéà`vnpy `aiwr iax zpeeky xn`z ±íãB÷ ¥¨¤

,çñtä úèéçL ïîæ.zevga `edy §©§¦©©¤©
gp mi`pzy d`ian `xnbdoaxwd rawp izn ,ef zwelgna ewl

`id ,dx`azpy mi`xen`d zwelgn :`xnbd zxne` .'gqt' mya
éàpúk:`ziixaa epipyy .oldlc mi`pzd zwelgnk ±çñtä §©¨¥©¤©

Le ,xg` gqt enewna yixtde ca`àöîðoey`xdíãB÷däèéçL ¤¦§¨¤§¦¨
oey`xd ,ipyd lyäòøéeinca `iaie epxknie men ea letiy cr ¦§¤

oey`xd `vnp m`e ,minlyøçàìdäèéçLoey`xd ,ipyd ly §©©§¦¨
áø÷é.`nw `pz zrc idef ,minly zxeza envraøæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤

,øîBàoey`xd `vnp m`úBöç íãB÷,ipyd z` hgy egqtle ¥¤£
oey`xdäòøéoey`xd `vnp m`e ,minly einca `iaieøçàì ¦§¤§©©

,úBöçoey`xd ,ipyd z` hgy egqtleáø÷és` ,minlyl envra £¦§©
xn` daxy ixd .ipyd zhigy zrya epipta cnr `edy it lr

.xfril` iax ixack xn` `xif iaxe ,`nw `pz ixack
l oey`xd `vnp m` ,dpyna epipyàéáé ,çñtä úèéçL øçàz` ©©§¦©©¤©¨¦

l oey`xd,'åëå íéîìL.ezxenz oke §¨¦
ote` dfi`ae ,dnvra axwz ezxenz ote` dfi`a zx`an `xnbd

:drxz `l` axwz `lì ,àáø øîàeðL àdaixw ezxenzy ¨©¨¨Ÿ¨
,dnvraàlàote`aàöîpLoey`xdøçàdäèéçL,ipyd ly ¤¨¤¦§¨©©§¦¨

Ba øéîäål zxg` dnda [oey`xa-]øçàdäèéçL,ipyd ly §¥¦©©§¦¨
.daixw ezxenz mb okle ,dgcp `l envr gqtd elit` df ote`ay

ìáàoey`xd m`íãB÷ àöîðd,äèéçLdgcp ipyd zhigy zryae £¨¦§¨¤§¦¨
,envra axwdlnBa øéîäål zxg` dnda [oey`xa-]øçà §¥¦©©

däèéçLdf ote`a ,ipyd lyàúà à÷ äéeçc äMeã÷ çkî Búøeîz §¦¨§¨¦Ÿ©§¨§¨¨£¨
diegc `idy oey`xd ly dyecwd gkn d`a dxenzd zyecw ±

,dnvra oaxw zeidlnådxenzd mb okläáø÷ àìdaixw dpi` - §Ÿ¨§¨
.drxz `l` dnvra

:`ziixan `ax ixac lr dywn iia`déáéúéà[dywd±]ééaà`axl ¥¦¥©©¥
minly zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipyy dnn(f b `xwie)íà'¦

áNk:`ziixad zxxan ,'aixwn `Ed'áNk íà' øîBì ãeîìz äî± ¤¤©§¦©©§©¦¤¤
daiyn .zxzein dxe`kl `idy 'm`' zaiz epzcnln dn

d`a ef daiz :`ziixadçñtä øçà çñtä úøeîz úBaøìdnda - §©§©©¤©©©©¤©
,ipyd gqtd zhigy xg`l oey`xd gqta dxnedyäáøwL¤§¥¨

l dnvra.íéîìL§¨¦
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המשך פעמוד בד



רכ
ezny in` cenr fv sc ± iyily wxtmigqt

ïë çñôä éðôì óà ìåëédaixw `dz (ipy) gqt iptl `vnpy gqtd zxenz Ð

.minlyàåä øîåì ãåîìú.daixw ezxenz oi`e ,axw xyk gqtd "`ed gqt" Ð

dpi`y gqt zxenz yi :xn`w ikd `l` ,hrnn `w axwc `edd zxenz e`l

.daixwàèéùôdrawed `dc ,daxw `lc Ð`e .gqta dgcpelirlc ab lr s

`ki`c ol rnyn `w `d oizipzn xn`

daxw `lc gqt zxenz`l `din `xw Ð

:opiqxb ikd .ikd opirny`l jixhvi`øîà
ïðçåé éáøå 'åë äúî úàèçáù ìë ìàåîù
àöîðù àìà íéîìù áø÷ çñôä ïéà øîà

àì äèéçù íãå÷ ìáà äèéçù øçàlk Ð

dkld zezn ze`hg yng ,dzn z`hgay

cle .zezn ode dtikl oqpek ,ipiqn dynl

,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg

,zxg`d ici lr dilra extkzpy z`hge

dxarye .z`vnp jk xg`e z`f dca`y

,dia `pniq gqt iab l`eny hwpe .dzpy

ikd rxzin i` ,dzn z`hgay lk :xn`e

gqtajzrc `wlq `we .minly axw Ð

gqt iab ogkzy`c z`hgc zezn edlek`c

ezny gqte ,gqt zxenz epiidc .minly axw

,eilraextikyeezpy dxarye ,eilraoiaixw

.minlyäòåø úàèçáù ìëåyxtn onwl Ð

dirxe dzine .`id i`n`xnege `lew e`l

dzin iab hwpc i`de ,jci`n `cga `ki`

gqta z`hgcz`hgc dirx iabe ,axw Ð

gqta,dia aidi `w `nrh e`l ,dirx Ð

`pniq `l` ,axw `kd dzn `kdc meync

.`ed `nlraàåä àììëåz`hgay lkc Ð

.drex gqta drexùé÷ì ùéøãzkqna Ð

) "z`hg cle" wxta dxenzmzde (`,ak

dxarye :ipzwc ,mzdc oizipznn dl aizen

dxary :ipzw ikdc dl uxzne .'ek dzpy

.men zlra z`vnpe [dca` e`] dca`e dzpy

úåøá÷ä úéáá úãîåò åìéàëmewn lk Ð

oi`y ,zexawd ziaa `id eli`k oi`ex `idy

y cr drexe ,dhgeyl my qpkp odk,a`zqz

dacp dinc eltie xknizezexteylaezky

df .gafnd z` da miviiwne .dacp odilr

dxenz zkqna ,odkd rciedi ly eyxcn

)gafnd uiwl my`e z`hg xzen lky (:bk

.ipiqn dynl dkld ody zezn ze`hgn ueg

'åë úåáøì áùëdxary gqt zdin ipzw Ð

.axw ezpy:opiqxb ikdìàåîù øîà÷ éë
éî ïéãåáàáå øîà àì ïéåçãá ïéãåáàá

'åë äì úçëùîlk :l`eny xn` ik Ð

dzn z`hgay`l` ,i`w edlek` e`l Ð

.ceai` ici lr `idy ,`cegl dilra extik`

`l` drex dia zgkyn `lc ,i`w `l dilra ezn`eextik`inp gqt iabe .onwlck ,drexl dil zgkyn `w cegl dilraextik`gqt lkc `ed `llke ,i`w eilra

xg`a eilra extikyz`hga ea `veik m` ,drex Ðz`hga ea `veik m` minly axwe ,drex Ðepipta zcnery dzpy dxar oebk ,diegc z`hg m` la` .dzn Ð

diegc `id ixdeaixwdn.xn` `l Ðäùøôä úòùá äãåáà éøäåiaxc dilr ibiltc opaxl .dipyd zaxwd mcew z`vnpe ,dizgz zxg` yixtdy cr dca`y z`hg Ð

) dxenz zkqna.'ek z`hg yixtnd :opzc ,`lf` dirxlc ,ixn`e (a,akäúî úàèç ïéà`l` ,dilra extik meyn Ðdcea`dextkzpy xg` z`vnpe dxtk zrya

dzn `l opax ixn`c oeik ,dxtk mcew z`vnp `d .milrad.zexteyl dince ,drexe ,z`hg xzen dl `ied Ðçñôá åìéàå`vnpe dyxtd zrya ca` ,`peeb i`d ik Ð

.zevg xg` dhigy mcewíéîìù áø÷zevga cea` `diy calae dxtk zrya epiptl didy gqt :`nl` .epipy zevg xg`e zevg mcew :xn`c ,`xif iaxk Ðaxw Ð

.minlyäéì àøéáñ éáøë ìàåîùgqtae ,epipy dhigy mcew xn`c ,dil `xiaq daxk l`eny ivexzl ivnc oicd `ede .yxtn dinwl l`eny xn`wc z`hga drexe Ð

.ikd `pixg` `pyila dl yxtn onwle .drex dyxtd zrya cea` inpúåöç íãå÷ àöîð`xif iaxl elit` Ð.zevg dizrawc ,drex Ðúåöç íãå÷dry `idy Ð

.daxwdl el die`x dpi`yàåä ãåáà åàì`vnpy mcew eizgz xg` yixtd elit`e Ð.dil aiyg cea` (dzin) e`l Ðàáø øîàãyixtde dlil zcia` :z`hg iab Ð

xe`l (dizgz) z`vnpe ,dlila dizgz zxg`xwead.`id daxwd zry e`l dlile li`ed ,dirxl `l` `lf` dzinl e`l iaxl elit` Ðéáøì äòåø àìàoicea`a Ð

?l`enyc ,drex z`hgay lk mewizc ,dl zgkyn ikid
úåéøçàì
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àîéìéàlr s`e Ð `xw il dnl `hiyt dhigy mcew ea xinde dhigy mcew `vnpy

daxw `lc dxenz `ki`c opirny`l oizipzna dil ipzwc abÐ`l mewn lkn

.ikdl jixhvi`àèéùôipyck ,`nlra `zknq` `xwc iiepyl jiiy `l `zyd Ð

lirlÐ.?`z` i`nl `xw ok m`càìà`pyill :dniz Ð dhigy mcew `vnpy e`l

`lde ?`ziixa jdn daxl iia` dywn i`n `nw

edfe !`zyd wiqnck ,`icda el `zriiqn `tiq

iywnc `ziixac `tiq iia` rci `ly xnel dniz

.dpin

øîàl`eny Ð 'ek dzn z`hgay lk l`eny

.raw zevg xn`c ,xaq `xif iaxk

`l` minly axw gqtd oi` opgei 'x xn`cn

.onwl [wiic] ikde ,dhigy xg` `vnpy

àììëå`tiq` jixtc :dniz Ð 'ek ixde `ed

,drex z`hgay lkc dizlinc

z`hg zxenz `dc :jxtinl `ki` inp `yix`e

gqta el`e ,`lf` dzinlc dilra ezny [e`]

xind m` drex gqtd zxenzc oizipzna opixn`

xn` eilra ezn oke .zevg dirawc ,zevg mcew

.zevg dirawc zevg mcew zn i`c onwl

ïéàåøhwp Ð zexawd ziaa `id eli`k dze`

.`id digc e`l zexawd zia ziigcc meyn ikd

enk iegc aiyg `l dzpy dxar ok enkee` ezn

.dilra extkzp

äòåøågafnd uiwl dinc eltie :i"yx yxit Ð

epiaxl d`xp oi`e .rciedi ly eyxcnn

`l` rciedi yxcn xn`p `lc ,xy` oa wgvi

ez`hgl zern yixtdamdn xiizype ,eny`l e`

dnc ,e`vnp jk xg`e mixg` yixtde eca` e`

`ly ,`peeb i`d ika la` .dacpl elti xiizypy

milra oiicr extkzpÐ`iaie xkniz opixn`

eixacl di`x wgvi epiax `iade .dinca zxg`

,dca`ye :(a,`k dxenz) "z`hg cle" wxta opzc

dilra extk `ly cr m`e 'ek extikyn m`Ð

.dinca zxg` `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz

yix icenc ,dca` enk dxenb diegca `zyde

dznc dxtk xg`l yiwlÐextik `ly cr ipzw

iegc e`lc dzpy dxara .zxg` dinca `iai

dzn dpi` dilra extiky xg`l s`c ,`ed xenb

Ð`iaic dxtk mcew da`zqp m`y oky lk `l

.dinca zxg`íãå÷Ð `ed cea` e`l zevg

`dc ,l`eny ixii` `l `peeb i`d ikae :yexit

l`eny xn`w ik :opipyÐ.xn`w oicea`a

àìà`kilc .dl zgkyn ikid iaxl drex

dlila dca`py oebk :xninlÐdlil zcia`c

,ixii` oicea`a l`enye .dcia` dny e`l

.ziyixtck
iaxck

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

ïk çñtä éðôì óà ìBëé¯àeä ;"àeä" :øîBì ãeîìz ¨©¦§¥©¤©¥©§©
àîéìéà ?éîc éëéä .äáéø÷ çñtä úøeîz ïéàå ,áø÷̈¥§¥§©©¤©§¥¨¥¦¨¥¦¥¨
.äèéçL íãB÷ Ba øéîäå ,äèéçL íãB÷ àöîpL¤¦§¨¤§¦¨§¥¦¤§¦¨
íãB÷ àöîpL åàì àlà ?àø÷ éì änì ;àèéLt§¦¨¨¨¦§¨¤¨¨¤¦§¨¤
!àáøc àzáeéz .äèéçL øçà Ba øéîäå ,äèéçL§¦¨§¥¦©©§¦¨§§¨§¨¨

äúî úàhçaL ìk :ìàeîL øîà .àzáeéz¯çñta §§¨¨©§¥Ÿ¤§©¨¥¨©¤©
äòBø úàhçaL ìëå ,íéîìL áø÷¯.äòBø éîð çñta ¨¥§¨¦§Ÿ¤§©¨¨©¤©©¦¤

àöîpL àlà íéîìL áø÷ çñtä ïéà :øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥©¤©¨¥§¨¦¤¨¤¦§¨
äèéçL íãB÷ ìáà ,äèéçL øçà¯é÷úî .àìáø dì ó ©©§¦¨£¨¤§¦¨Ÿ©§¦¨©

,dúðL äøáòL úàhç éøäå ?àeä àììëe :óñBé¥§¨¨©£¥©¨¤¨§¨§¨¨
úàhç :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc .àìæà äiòøìc§¦§¦¨¨§¨§¨©©¦¦§¤¨¦©¨
úéáa úãîBò àéä eléàk dúBà ïéàBø dúðL äøáòL¤¨§¨§¨¨¦¨§¦¦¤¤§¥
áø÷ àðååb éàä ék çñta eléàå .äòBøå úBøáwä©§¨§¨§¦©¤©¦©©§¨¨¥

"áNk" :àéðúc ,íéîìL¯.äéìàì çñtä úà úBaøì §¨¦§©§¨¤¤§©¤©¤©¨©§¨
äøáòL çñtä úà úBaøì "áNk íà" øîBà àeäLk§¤¥¦¤¤§©¤©¤©¤¨§¨
íéîìL úåöî ìëì çñt úîçî ïéàaä íéîìLe ,BúðL§¨§¨¦©¨¦¥£©¤©§¨¦§Ÿ§¨¦
àeäLk .÷BLå äæç úôeðúe ,íéëñðe ,äëéîñ íéðeòhL¤§¦§¦¨§¨¦§©¨¤§§¤
ïeòè ïéàL æòä ìò ãnéì ,ïéðòä ÷éñôä "æò íà" øîBà¥¦¥¦§¦¨¦§¨¦¥©¨¥¤¥¨

øîà !äéìàìàeîL øîà÷ ék :déì¯ïééeçãa ,ïéãeáàa ©§¨£©¥¦¨¨©§¥©£¦¦§¦
úòLa äãeáà éøäå ?dì zçkLî éî ãeáàå .øîà àìŸ¨©§¨¦©§©©§¨©£¥£¨¦§©
Búàhç Léøôä :ïðúc .àìæà äiòøìc ,ïðaøì äLøôä©§¨¨§©¨©§¦§¦¨¨§¨¦§©¦§¦©¨
,äðBLàøä úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨

úBãîBò ïäézL éøäå¯,úeîz äiðLe ,áø÷z ïäî úçà ©£¥§¥¤§©©¥¤¦§©§¦¨¨
àlà äúî úàhç ïéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦§¦¥©¨¥¨¤¨
eøtkúpL íãB÷ àä .íéìòa eøtkúpL øçàì úàöîpL¤¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦¨¤¤¦§©§

íéìòa¯øçà àöîðå ãáàc àëéä ,çñta eléàå .äòBø §¨¦¨§¦©¤©¥¨§¨©§¦§¨©©
ìàeîL !íéîìL áø÷ äèéçL íãB÷ úBöçéaøk £¤§¦¨¨¥§¨¦§¥§©¦

ìk àäå .àìæà äúéîì äãeáà :øîàc ,déì àøéáñ§¦¨¥§¨©£¨§¦¨¨§¨§¨¨
íãB÷ ãáàc àëéä ,çñta eléàå .äúî éaøì äãeáà£¨§©¦¥¨§¦©¤©¥¨§¨©¤

úBöç íãB÷ àöîðå úBöç¯åàì úBöç íãB÷ !äòBø £§¦§¨¤£¤¤£¨
åàì äìéì úãéáà :àáø øîàc .àáøãk ,àeä ãeáà̈¦§¨¨§¨©¨¨£¥©©§¨¨
?dì zçkLî éëéä éaøì äòBø àlà .äãéáà dîL§¨£¥¨¤¨¨§©¦¥¦©§©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc migqt(iyiy meil)

:`ziixad dtiqenìBëéy xnel iziidóàca`y gqt zxenz ¨©
`vnpeéðôìzhigyçñtädpic didi ,ipydïkdnvra axwzy ¦§¥©¤©¥

,minlyløîBì ãeîìz(fk ai zeny)gqR gaf mYxn`e','àeäyie ©§©©£©§¤¤©¤©
`weecy ,'`ed' zaizn yexclàeäxykd gqtd ±áø÷,envra ¨¥

çñtä úøeîz ïéàågqtd mcew `vnpe ca`yäáéø÷.dnvra §¥§©©¤©§¥¨
:iia` xxanéîc éëéä,o`k xaecn dna ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨

ote`a xaecnyLe ca` gqtdíãB÷ àöîpdBa øéîäå äèéçL ¤¦§¨¤§¦¨§¥¦
zxg` dnda [oey`xa-]íãB÷dàèéLt ,äèéçLxacd heyt ± ¤§¦¨§¦¨

mya drawp `id ixdy ,minlyl dnvra daixw dpi` ef dxenzy
e ,dzgcpe 'gqt'änìjxvpàø÷ éì.z`f cnllåàì àlà`l` ± ¨¨¦§¨¤¨¨

ote`a xaecn i`cepLàöîoey`xdíãB÷døçà Ba øéîäå ,äèéçL ¤¦§¨¤§¦¨§¥¦©©
d,äèéçLdaixw dxenzd oi` df ote`a mby aezkd eprinyne §¦¨

.minlyl dnvra
`ed df xac dxe`kl :`xnbd zxne`àáøc àúáeézlr `kxit ± §§¨§¨¨

xn`y] `ax ixac(:ev lirl)oey`xd `vnp m`y ,ipyd oeyla
dnvra daixw ezxenz ,dhigyd xg` ea xinde ,dhigyd mcew
dnvra daixw dpi`y x`ean ef `ziixaae ,minly myl

:`xnbd dwiqn .[minlylàúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` ± §§¨
:daixwdl ozip `le gqtl dycwedy dndaa llk d`ian `xnbd

ìk ,ìàeîL øîàote`äúî úàhçaLz`hg dzid dndad m`y - ¨©§¥Ÿ¤©©¨¥¨
ote` eze`a ,dzinl dpic didaoaxw.íéîìL áø÷ ,çñt,xnelk §¤©¨¥§¨¦

zxenz ,z`hg cle ,zezn ze`hg yngy ipiqn dynl dkld
dca`e] dzpy dxary z`hg ,dilra ezny z`hg ,z`hg
z`vnpe zxg`a dilra extike dca`y z`hge ,[z`vnpe
el` mipte` m`y ,gqt oaxw ipica oniq l`eny ozpe .dpey`xd

minlyl axwi ,gqt oaxwa exw,l`eny xn` cer .ìëåote` §Ÿ
úàhçaLdidzy dpicäòBømipte`a ,xknize men da letiy cr ¤©©¨¨

el`aoaxwénð ,çñt[mb-]äòBø`xnbae .[xknie men ea letiy cr §¤©©¦¤
.drex z`hgd izni` x`azi oldl

:zwleg drcçñtä ïéà ,øîà ïðçBé éaøå`vnpe ca`y,íéîìL áø÷ §©¦¨¨¨©¥©¤©¨¥§¨¦
àlàote`aàöîpLløçàdäèéçL,yixtdy ipyd gqtd lyìáà ¤¨¤¦§¨©©§¦¨£¨

`vnp m`íãB÷d,äèéçLxg`l `vnpy s` ,ipyd z` hgye ¤§¦¨
,ezhigy onf ligzn eay zevgàìcr drxi `l` ,minly axwi Ÿ

,dhigyl die`xd drya `vnpy oeiky .xknie men ea letiy
.daxwdn oey`xd dgcp ipyd zhigyae ,gqt my eilr rawp

:drex gqta mb drex z`hgay lky l`eny ixac lr `iyew
é÷úîdì ó[dywn-]àeä àììëe ,óñBé áø,`ed llk ike -éøäå ©§¦¨©¥§¨¨©£¥

dúðL äøáòL úàhç,z`hgl dzaxwd onf `edy ,dpey`xd ©¨¤¨§¨§¨¨
àìæà äiòøìcmnezy cr drxzy `ed dpicy epiidc ,[zkled-] §¦§¦¨¨§¨

,xknze,dúðL äøáòL úàhç ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàclka §¨©©¦¦§¤¨¦©¨¤¨§¨§¨¨
`idy mewnúBøáwä úéáa úãîBò àéä eléàk dúBà ïéàBøoi`y ¦¨§¦¦¤¤§¥©§¨

,da xtkzdl ozip `l ,xnelk ,dhgeyl myl qpkp odkdäòBøåcr §¨
.xknze men da letiyàðåeb éàä ék çñôa eléàå,df ote`a - §¦§¤©¦©©§¨
,ezpy dxaryk epiidcàéðúc ,íéîìL áø÷xn`py dn ,`ziixaa ¨¥§¨¦§©§¨

minly oaxwa(f b `xwie),'áNk'`aúà úBaøìoaxw,äéìàì çñtä ¤¤§©¤©¤©¨©§¨
e ,gafnd lr daixw [eapf-] eziil`yøîBà àeäLëweqt eze`a §¤¥

,'áNk íà'`aúà úBaøìoaxwïéàaä íéîìLe BúðL äøáòL çñtä ¦¤¤§©¤©¤©¤¨§¨§¨§¨¦©¨¦
çñt úîçîgqtd xzen-][,íéîìL úåöî ìëìepiidcíéðeòhL ¥£©¤©§¨¦§©§¨¦¤§¦

äëéîñ,dndad lr oaxwd lra lyíéëñðe,oaxwd mrúôeðúe §¦¨§¨¦§©
÷BLå äæçe .dndad lyøîBà àeäLëdyxtd jynda(ai b my)e'íà ¨¤¨§¤¥§¦

æò,'FpAxwïéðòä ÷éñôäe ,fr ly oaxwl yak ly oaxw oiaìò ãnéì ¥¨§¨¦§¦¨¦§¨¦¥©
æòägqt e` minly oaxwl e`iadyïeòè ïéàLd zaxwd.äéìà ¨¥¤¥¨©§¨

axw ezpy dxary gqtdy ,ef `ziixaa x`ean mewn lkn
axw gqtd eli`e ,drxz z`hgdy ote` yiy ,`vnpe ,minly

.drex gqtd df ote`ay xn`y l`enyl dywe ,minly
:`xnbd zvxznøîà÷ ék (déì øîà)xn`y dn -ìàeîLlr epi` ¨©¥¦¨¨©§¥

wx `l` ,dzinl opicy ze`hgd yng lkaze`hgïéãeáà §£¦
.zepey`xd e`vnp jk xg`e mixg` zepaxwa odilra extkzpy

` jk lredcea` z`hgy ote`ay ,gqt ipica llk l`eny xn

x`aziy ote`ae ,minly axw gqtd ,dzinl dpic dilra extiky
j` .drex gqtd s` ,drex z`hgdy oldlaze`hg,ïééeçãoebk §§¦

,daxwdn egcpe epiptl zecner ode ozpy dxaryøîà àìl`eny Ÿ¨©
drxz z`hgdy ,z`hgn dpey gqtd oic dfa ok`e ,eixac z`

.sqei ax ziiyewa x`azpy itke ,minly axw gqtde
:`xnbd dywne dayåoaxwa mb ixdãeáà,zeywdl yiéî §¨¦

dì úçkLî,drxzy dpic z`hgay ote` lkay `ven dz` ike - ©§©©¨
,drex gqta s`ïðaøì äLøôä úòLa äãeáà éøäåz`hg ixde - ©£¥£¨¦§©©§¨¨§©¨¨

dpey`xd z`vnpe ,dizgz zxg` yixtd dcea` dcerae dca`y
minkg zhiyl ,dipyd zaxwd mcew(:ak dxenz)dpic ,äiòøìc§¦§¦¨

àìæà,dirxl zkledy -ïðúcdpyna epipyy -(my dxenz),Léøôä ¨§¨¦§©¦§¦
äðBLàøä úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhçmcew ©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨

,dipya xtkzpyúBãîBò ïäézL éøäåoicd ,z`hgl zeycwene ©£¥§¥¤§
y `ed,íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,úeîz äiðLe ,áø÷z ïäî úçà©©¥¤¦§©§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦

ïéàdäúî úàhç,dilra extiky meynàlàote`aLdzid ¥©¨¥¨¤¨¤
e dxtk zrya dcea`eøtkúpL øçàì úàöîpdíéìòaz`hga ¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦

,wiecne .dipydàäz`vnp m` la` -eøtkúpL íãB÷d,íéìòa ¨¤¤¦§©§§¨¦
z`hg xzene ,z`hg xzen `id ixd dzn dpi`y oeikeléàå .äòBø¨§¦

çñta,dfk ote`aàëéä[okid-]ãáàcyixtdy drya cea` dide ©¤©¥¨§¨©
,eizgz xg`àöîðål oey`xd,úBöç øçàdhigyd onf `edy §¦§¨©©£

lirl `xif iax ixack gqt my eilr raewd(:ev)df did j` ,íãB÷ ¥¤
däèéçLzaxwd zaeg ici milrad e`vi `l oiicry ,ipyd ly §¦¨

,gqtdáø÷l oey`xd.íéîìLzrya cea`d gqty ,`vnpe ¨¥§¨¦
cea` did m`] minly axw ,dxtk zrya epiptl cnere ,dyxtd
epiptl zcnere ,dyxtd zrya dcea`d z`hg eli`e ,[zevga
lkay l`eny xn` cvike ,minkg zrcl drxz ,daxwd zrya

.drex gqta s` drex z`hgay ote`
eli`e ,minkg zhiyl wx `ed df oic :`xnbd zvxznéaøk ìàeîL§¥§©¦

déì àøéáñaeq `ed-],[xøîàcz`hgyàìæà äúéîì äãeáà §¦¨¥§¨©£¨§¦¨¨§¨
llka `ed df ote` okle ,zxkfpd dpyna x`azpy itk ,[zkled-]
oldle .minly axw gqta dzn z`hgay lky ,eixac zligz

.drex z`hgdy l`eny xn` eay ote`d edn x`azi
,df llk miiwl xyt` ike :`xnbd dywne dayàäå[ixde-]ìk §¨¨

z`hgì ,äãeáàzrcéaøy dpic,äúîonf mcew z`vnp m` s`e £¨§©¦¥¨
,dzaxwdçñta eléàå,ca`yàëéä[okid-],úBöç íãB÷ ãáàc §¦©¤©¥¨§¨©¤£

,xg` yixtdeàöîðåoey`xd,úBöç íãB÷onfd mcew `vnpy §¦§¨¤£
`l` minly axw epi` ,gqtd zhigyl ie`xd,äòBøyiy `vnpe ¤

llkd z` xzeq df ixde ,drex gqtde dzn dcea` z`hgy ote`
.l`eny xn`y

`vnpe ca`y gqt :`xnbd zvxzn,úBöç íãB÷`vnpyky oeik ¤£
,epiptl `ed daxwdd onf zligz zrae ,daxwdl ie`x epi` oiicr

àeä ãeáà åàìxg` yixtd m` s`e ,llk 'cea`' aygp epi` - ¨¨
dfe ,`vnpy mcew eizgzkeixacàáøã,z`hg iabl,àáø øîàc ¦§¨¨§¨©¨¨

äìéì úãéáàdlila dca`y z`hg -yixtde ,dzaxwd mei iptly £¥©©§¨
onf `edy meid xi`dyk dpey`xd z`vnpe ,dizgz zxg`

,dzaxwddîL åàìzaygp dpi` -,äãéáàonf epi` dlild ixdy ¨§¨£¥¨
onf lgdyke ,dzaxwd onf zligz mcew dca`y `vnpe ,daxwd
.drex `l` dzinl dpic oi` iaxl s`e ,epiptl dzid xak daxwdd
lr wx xaic ixdy ,df ote`a llk miwqer mpi` l`eny ixace
.cea` aygp epi` df ote`e ,lirl `xnbd dvxizy itke ,micea`

drex z`hgay lk' l`eny xn` ote` dfi` lr zx`an `xnbd
,micea` lr wx xaic l`enyy oeik :`xnbd zl`ey .'drex gqta

àlàdcea` z`hgy ote`ì äòBøzhiy,éaøxaeq l`enyy ¤¨¨§©¦
,ezenkdì úçkLî éëéäl`eny xn` dn lre ,eze` epivn okid - ¥¦©§©©¨

meia dca` z`hgd m` ixd ,drex gqta s` drex z`hgay lky
extkzp `l oiicr m` s`y iax xaeq ,dizgz zxg` yixtde
zaygp dpi` ,dlila dca` m` eli`e ,dzinl dpic milrad

.x`azpy itk llk dcea`
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רכי ezny in` cenr fv sc ± iyily wxtmigqt
ïë çñôä éðôì óà ìåëédaixw `dz (ipy) gqt iptl `vnpy gqtd zxenz Ð

.minlyàåä øîåì ãåîìú.daixw ezxenz oi`e ,axw xyk gqtd "`ed gqt" Ð

dpi`y gqt zxenz yi :xn`w ikd `l` ,hrnn `w axwc `edd zxenz e`l

.daixwàèéùôdrawed `dc ,daxw `lc Ð`e .gqta dgcpelirlc ab lr s

`ki`c ol rnyn `w `d oizipzn xn`

daxw `lc gqt zxenz`l `din `xw Ð

:opiqxb ikd .ikd opirny`l jixhvi`øîà
ïðçåé éáøå 'åë äúî úàèçáù ìë ìàåîù
àöîðù àìà íéîìù áø÷ çñôä ïéà øîà

àì äèéçù íãå÷ ìáà äèéçù øçàlk Ð

dkld zezn ze`hg yng ,dzn z`hgay

cle .zezn ode dtikl oqpek ,ipiqn dynl

,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg

,zxg`d ici lr dilra extkzpy z`hge

dxarye .z`vnp jk xg`e z`f dca`y

,dia `pniq gqt iab l`eny hwpe .dzpy

ikd rxzin i` ,dzn z`hgay lk :xn`e

gqtajzrc `wlq `we .minly axw Ð

gqt iab ogkzy`c z`hgc zezn edlek`c

ezny gqte ,gqt zxenz epiidc .minly axw

,eilraextikyeezpy dxarye ,eilraoiaixw

.minlyäòåø úàèçáù ìëåyxtn onwl Ð

dirxe dzine .`id i`n`xnege `lew e`l

dzin iab hwpc i`de ,jci`n `cga `ki`

gqta z`hgcz`hgc dirx iabe ,axw Ð

gqta,dia aidi `w `nrh e`l ,dirx Ð

`pniq `l` ,axw `kd dzn `kdc meync

.`ed `nlraàåä àììëåz`hgay lkc Ð

.drex gqta drexùé÷ì ùéøãzkqna Ð

) "z`hg cle" wxta dxenzmzde (`,ak

dxarye :ipzwc ,mzdc oizipznn dl aizen

dxary :ipzw ikdc dl uxzne .'ek dzpy

.men zlra z`vnpe [dca` e`] dca`e dzpy

úåøá÷ä úéáá úãîåò åìéàëmewn lk Ð

oi`y ,zexawd ziaa `id eli`k oi`ex `idy

y cr drexe ,dhgeyl my qpkp odk,a`zqz

dacp dinc eltie xknizezexteylaezky

df .gafnd z` da miviiwne .dacp odilr

dxenz zkqna ,odkd rciedi ly eyxcn

)gafnd uiwl my`e z`hg xzen lky (:bk

.ipiqn dynl dkld ody zezn ze`hgn ueg

'åë úåáøì áùëdxary gqt zdin ipzw Ð

.axw ezpy:opiqxb ikdìàåîù øîà÷ éë
éî ïéãåáàáå øîà àì ïéåçãá ïéãåáàá

'åë äì úçëùîlk :l`eny xn` ik Ð

dzn z`hgay`l` ,i`w edlek` e`l Ð

.ceai` ici lr `idy ,`cegl dilra extik`

`l` drex dia zgkyn `lc ,i`w `l dilra ezn`eextik`inp gqt iabe .onwlck ,drexl dil zgkyn `w cegl dilraextik`gqt lkc `ed `llke ,i`w eilra

xg`a eilra extikyz`hga ea `veik m` ,drex Ðz`hga ea `veik m` minly axwe ,drex Ðepipta zcnery dzpy dxar oebk ,diegc z`hg m` la` .dzn Ð

diegc `id ixdeaixwdn.xn` `l Ðäùøôä úòùá äãåáà éøäåiaxc dilr ibiltc opaxl .dipyd zaxwd mcew z`vnpe ,dizgz zxg` yixtdy cr dca`y z`hg Ð

) dxenz zkqna.'ek z`hg yixtnd :opzc ,`lf` dirxlc ,ixn`e (a,akäúî úàèç ïéà`l` ,dilra extik meyn Ðdcea`dextkzpy xg` z`vnpe dxtk zrya

dzn `l opax ixn`c oeik ,dxtk mcew z`vnp `d .milrad.zexteyl dince ,drexe ,z`hg xzen dl `ied Ðçñôá åìéàå`vnpe dyxtd zrya ca` ,`peeb i`d ik Ð

.zevg xg` dhigy mcewíéîìù áø÷zevga cea` `diy calae dxtk zrya epiptl didy gqt :`nl` .epipy zevg xg`e zevg mcew :xn`c ,`xif iaxk Ðaxw Ð

.minlyäéì àøéáñ éáøë ìàåîùgqtae ,epipy dhigy mcew xn`c ,dil `xiaq daxk l`eny ivexzl ivnc oicd `ede .yxtn dinwl l`eny xn`wc z`hga drexe Ð

.ikd `pixg` `pyila dl yxtn onwle .drex dyxtd zrya cea` inpúåöç íãå÷ àöîð`xif iaxl elit` Ð.zevg dizrawc ,drex Ðúåöç íãå÷dry `idy Ð

.daxwdl el die`x dpi`yàåä ãåáà åàì`vnpy mcew eizgz xg` yixtd elit`e Ð.dil aiyg cea` (dzin) e`l Ðàáø øîàãyixtde dlil zcia` :z`hg iab Ð

xe`l (dizgz) z`vnpe ,dlila dizgz zxg`xwead.`id daxwd zry e`l dlile li`ed ,dirxl `l` `lf` dzinl e`l iaxl elit` Ðéáøì äòåø àìàoicea`a Ð

?l`enyc ,drex z`hgay lk mewizc ,dl zgkyn ikid
úåéøçàì
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àîéìéàlr s`e Ð `xw il dnl `hiyt dhigy mcew ea xinde dhigy mcew `vnpy

daxw `lc dxenz `ki`c opirny`l oizipzna dil ipzwc abÐ`l mewn lkn

.ikdl jixhvi`àèéùôipyck ,`nlra `zknq` `xwc iiepyl jiiy `l `zyd Ð

lirlÐ.?`z` i`nl `xw ok m`càìà`pyill :dniz Ð dhigy mcew `vnpy e`l

`lde ?`ziixa jdn daxl iia` dywn i`n `nw

edfe !`zyd wiqnck ,`icda el `zriiqn `tiq

iywnc `ziixac `tiq iia` rci `ly xnel dniz

.dpin

øîàl`eny Ð 'ek dzn z`hgay lk l`eny

.raw zevg xn`c ,xaq `xif iaxk

`l` minly axw gqtd oi` opgei 'x xn`cn

.onwl [wiic] ikde ,dhigy xg` `vnpy

àììëå`tiq` jixtc :dniz Ð 'ek ixde `ed

,drex z`hgay lkc dizlinc

z`hg zxenz `dc :jxtinl `ki` inp `yix`e

gqta el`e ,`lf` dzinlc dilra ezny [e`]

xind m` drex gqtd zxenzc oizipzna opixn`

xn` eilra ezn oke .zevg dirawc ,zevg mcew

.zevg dirawc zevg mcew zn i`c onwl

ïéàåøhwp Ð zexawd ziaa `id eli`k dze`

.`id digc e`l zexawd zia ziigcc meyn ikd

enk iegc aiyg `l dzpy dxar ok enkee` ezn

.dilra extkzp

äòåøågafnd uiwl dinc eltie :i"yx yxit Ð

epiaxl d`xp oi`e .rciedi ly eyxcnn

`l` rciedi yxcn xn`p `lc ,xy` oa wgvi

ez`hgl zern yixtdamdn xiizype ,eny`l e`

dnc ,e`vnp jk xg`e mixg` yixtde eca` e`

`ly ,`peeb i`d ika la` .dacpl elti xiizypy

milra oiicr extkzpÐ`iaie xkniz opixn`

eixacl di`x wgvi epiax `iade .dinca zxg`

,dca`ye :(a,`k dxenz) "z`hg cle" wxta opzc

dilra extk `ly cr m`e 'ek extikyn m`Ð

.dinca zxg` `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz

yix icenc ,dca` enk dxenb diegca `zyde

dznc dxtk xg`l yiwlÐextik `ly cr ipzw

iegc e`lc dzpy dxara .zxg` dinca `iai

dzn dpi` dilra extiky xg`l s`c ,`ed xenb

Ð`iaic dxtk mcew da`zqp m`y oky lk `l

.dinca zxg`íãå÷Ð `ed cea` e`l zevg

`dc ,l`eny ixii` `l `peeb i`d ikae :yexit

l`eny xn`w ik :opipyÐ.xn`w oicea`a

àìà`kilc .dl zgkyn ikid iaxl drex

dlila dca`py oebk :xninlÐdlil zcia`c

,ixii` oicea`a l`enye .dcia` dny e`l

.ziyixtck
iaxck
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eznyרכב ina cenr fv sc ± iyily wxtmigqt
úåéøçàìca`z m`y Ðdcea` e`l `d :iieyw`l `ki` `kde .dzxiag `iai zg`d

:opiqxb ikd .izixg` `iyew dil aizen `wc `l` !`idáø÷ àðååâ éàä éë çñôá åìà àäå
íéîìùjkl ixdy ,xenb gqtd xzen epiidc Ðyxted.iegc o`k oi`eàìàiraiz `l Ð

zkqna xn`c ,dil `xiaq oerny iaxk l`enyc ,dl zgkyn `kid z`hga drex

dzinl zexkfpd zezn ze`hg yng :dxenzÐ

z`hge .`ven dz`y mipipr lka od zezn

z`vnpy oia ,`idy lka dzn dilra extiky

oia ,dxtk xg`l z`vnpy oia dxtk mcew

zeixg`l dyixtdy.zxzepd dzn Ðàäå
äéì úéì ïåòîù éáøì äòåøxn`wc `id i`ne Ð

.drex z`hgay lk l`enyàãç éîð ìàåîù
äúî úàèçáù ìë øîà÷extik epiidc Ð

`l eze minly axw gqta mewn lkn ,dilra

gqta oicea` lkc oeik ,oigxk lre .icin xn`

xn`w `cg l`enye ,minly oiaixwopinwen Ð

edl zi`c ,opaxk e` iaxk i`c .oerny iaxk dl

z`hga drexl`eny hiwp `w `pniq i`n Ð

axw gqta dzn z`hgay lk :`cg xninl

minlydaixw z`hga drexd s` `ld Ð

iaxk dil `xiaqc `zyd la` .gqta minly

oernyz`hga cea` jl oi`c ,mly oniq ied Ð

.axw epi`y gqta cea` jl oi`e ,zn epi`y

ïì òîùî à÷ éàîåoicea` lkc oeik ,l`eny Ð

oicea` lk xninl l`eny `z`e ,oizn z`hga

minly oiaixw gqtagqtd :`id oizipzn Ð

xg` lirl dl opivxzne dhigy xg` `vnpy

zevga cea`d :xaqw `nl` ,axwi dhigy onf

.axwiïðçåé éáøãî é÷åôàì,dilr biltc Ð

xg` `vnpy `l` minly axw gqtd oi` :xn`e

.dhigyäèéçù íãå÷ àöîð ìáàab lr s`e Ð

cea`czevga didzhigyc ,drex Ðdipyd

.iegca `nwl dil drawïì òîùî à÷Ð

iaxke ,dzn z`hgay lk :xn`c ,l`eny

.dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c ,oerny

zevgae ,dyxtd zrya cea` l`eny opirny`emcew `vnp elit` ,cea` `xwp `edy

dhigyzevgc .minly axw Ð,iegca dirawc `ed`pniwe`c ab lr s` ,`zyde

xn`w `cg l`enyl`kil Ð`newe`llk `dc .dilra dl ezn` dzn z`hgay lk

,zevg dizrawe ,drex zevg xg` eilra ezn gqt el`e ,zezn dilra eznøîéîì àëéìå
äòá÷ àì úåöç ìàåîù äéì àøéáñã,dil zi` `xaq `d dizbelt xa opgei iax `dc Ð

oicea`a jigxk lr ,jkldbilt oicea`` dizbelt xa opgei iaxc :cere .dil opinwen

:opiqxb ikd .`vnp xn`wcàðéøçà àðùéìåìàåãáàã àëéä çñôáúåöç øçà àöîðå
íéîìù áø÷ äèéçù íãå÷,'eke opaxl dyxtd zrya dcea` ixde :xcdin `w lirle Ð

el`ezevg xg` df `vnpe ,eizgz xg` yixtde zevga cea`d gqta,minly axw Ð

daxk l`eny :`pixg` `pyila ipyne .dyxtd zrya did cea`c ab lr s`e .`xif iaxk

`vnpdy ,epipy dhigy mcew xn`c ,dil `xiaqopaxk gqta drex dhigy mcew

.z`hgaøçà àöîðù àìà íéîìù áø÷ çñôä ïéà äìò ïðçåé éáø øîàãî àäå ïðéëøôå
äèéçùdhigy e`lc ,minly axw dhigy mcew `vnp elit` xn` l`enyc llkn Ð

zevgac oeik ,dfe .draw zevg `l` drawdid cea`l`enyl `nl` .minly axw Ð

dxtk zrya didy it lr s` ,dyxtd zrya cea`.minly axw Ðéáøë ìàåîù àìà
äéì àøéáñ.raw zevg ol rnyn `w cr ,lirlck Ðäðùîíéðù éúù ïá øëæ åàÐ

.gqtl ie`x epi`cíéîìù åéîãá àéáéå áàúñéù ãò äòøélr s` .dyxtd dizrawc Ð

`ed iegc exwirny it`l` ,minly axw envr `ed oi`y ,dgcpy reawk `ed ixd Ð

.einc
ùéøôîä
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éáøãëivn dedc i"yx yxity dn Ð 'ek zeixg`l ze`hg izy yixtd xn`c `irye`

izixg` `iyew opiyw`c `l` ,`ed cea` `l `de :iieyw`lÐoi`c .`xidp `l

dl zgkyn ikid dcea`a drex :l`eny jixtc i`n`c ,`xnbd ziibeq dfÐicin ipyn `l

drxz dipyd xn`wc `irye` iaxc :wgvi epiaxl d`xpe .`irye` 'xck xn`wc i`naÐ

`lc .jk xg` dca` elit`e ,xn`w oipr lka

oicea` x`yc .iaxl oiznc oicea` x`yl `inc

eca`yke ,daxwdl ozyxtd zlgzÐegcp

izy yixtn la` .ezeniy `ed oicae ,daxwdn

enk ,iegcl ozyxtd zlgzc ,zeixg`l ze`hg

dca` `la drexyÐ:inp i` .dca`a inp ikd

,dca`k aiyg dca` `l elit`c xninl `ki`

daxwdl `ifg `l dyixtnyke li`edÐaiyg

`l mzdc .dlil zcea`l `inc `le .dcea` dl

lk eli`k iede ,daxwdl die`xd drya zgcp

`kd la` .daxwdl die`x dryÐ`cg `ki`

.daxw `lc i`ce

ùéøôäepiaxl dyw Ð zeixg`l ze`hg izy

xn`c i` ?inc ikid :xy` oa wgvi

z`hg ef ixd xn`e xfge ,z`hg ef ixdÐoi`

izy `ian mc` oi`c ,dipyd lr lg dyecw

zenda el` ixd xn`c i`e .cg` `hg lr ze`hg

ze`hgÐoiaexir) "ede`ivedy in"a dax xn`d

df xg` dfa epi`y lk :(`,pÐzg` zaa elit`

zi` jgxk lre .dycw `l odn zg` elit`e ,epi`

z`hg `dz odn zg` xn`y oebk xninl ol

dca`p `lya :ol dywe .zeixg`l zxg`de

`l `de ?drxz dipy i`n` zg` z`hgd

m` epiidc ,z`hgd zeixg`l `l` dycwed

.ca`zdca`p `l m` la`Ð!dycwzp `l

dl ixinb `peeb i`d ik lkc :wgvi epiaxl d`xpe

.drexcàìàÐ dil `xiaq oerny 'xk l`eny

iaxk i`c :i"yx yxitÐhiwpc `pniq i`n

daixw gqta z`hga drexd s` `ld ?l`eny

`d xn`w i`nc ,wgvi epiaxl `xidp `le .minly

e`lc diteb i"yx yxit zeixg`l ze`hg izy yixtdac ,drexc iaxl zgkyn `l dcea`a

dcea`a elit` ixiin `irye` 'xc yxitc wgvi epiax yexitl ,edine .`ed cea`Ðiz`

ok `l m`c ,oicea`a `l` mwezn `l inp oerny 'xkc :wgvi epiaxl d`xpe .xityÐiywiz

gqta (`id) dcea` e`lc dlil zcea`e .drex gqta ,zevg mcew `vnpe zevg mcew ca`pc

miig ilra (`,gv) onwl dil zi` oerny iaxlc ab lr s`e .oerny iaxl dzn zevg mcew

`l l`eny dgcpy it lr s` ,minly axw zevg xg` [zinc] gqta dil `xiaqe .oigcp opi`

l`eny xn`w ik opipyc `dc :yxtn xi`n oa l`eny epiaxe .oerny 'xk `da dl xaqw

xn` `l oiiegca oicea`aÐoerny iaxk dl xaq ipync `zyde .`ed `wigc `iepyÐ

`l `zyde .oiiegca oia oicea`a oia ixiinc ,oey`xd zernynk l`enyc dizlin uxzn

,zeixg`l ze`hg izy yixtde ,dzpy dxary z`hg `iyw ok m`c ,iaxk xaq l`eny ivn

yng lka xn`c ,oerny iaxk dl iwen jkld .minly daixw gqtae ilf` dzinl e`l iaxlc

mcew `vnpe ca`pc ab lr s`e .minly iaxw gqta eli`e ,oipr lka ilf` dzinlc ze`hg

oizipzna `icda dl ipzw `dc ,l`enyl drex gqta zevgÐaxw ca`a cv cg edin

dzn z`hgay oipr lka :xn`w ikde .zevg xg` `vnp oebk ,minlyÐgqtac cv `ki`

,icin ol rnynw ded `l xg` oiprac ,opgei iaxcn iwet`l ol rnyn `we ,minly axw

`pn rcei wgvi epiax oi`e .minly axwc `ziixaa e` dpyna e` epzin mixg` mipiprac

ipy wxta ipzwcn wcwcl yie .oipr lka zezn ze`hg yng oerny 'xlc `xnbl dil

`le ,'ek z`hg zxenz ,z`hg cle :zezn ze`hg yng :xne` oerny iax ,(`,eh) dxenzc

`ll milrad extik oia dca`a oizipzna (a,`k dxenz) "z`hg cle" yixa biltnck biltn

ipixg`a `le `da `l biltn `l edi`e extikÐ.xn`w oipr lkac rnyn

ùéøôîäminly dinca `iaie ipzwc `dc :mz epiax xne` Ð minly dinca `iaie 'ek egqtl dawpÐdinca `iai gqtd mcew la` lirlc `aa dlek enk gqtd xg` dxiizypya epiid

.(`,hi) "miycw el`"a dxenza `ziixaa `icda wlgn oke gqt

àéáéåoeik ,men `la `idy zenk dpxkni :xn`z m`e .dnvr `id axwil dycwed `l dlgzny `xnba xn`ck .minca iegc yic ,minly daixw dpi` dnvr `id la` Ð minly dinca

elit` `l` .jkl dycwed dlgz m` minlyl die`x `ide ,gqtd xg` minly axw gqtc egqtl dawp yicwn `irain `lc :wgvi epiax xne`e !sebd zyecw dycwzp `l mlerny

.ziyixtck `kd dcen ivn mena `ly xkniz mzd xn`c oerny iax elit`e .my` `iaie xknize a`zqzy cr drxz (a,my) "miycw el`"a xn` eny`l dawp yicwn
rny
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc migqt(iyiy meil)

,drex z`hgdy ote` epivn iaxl s` :`xnbd daiynkeixac ¦
,àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà éaøãe ,zg` z`hg aiigd mc`Léøôä §©¦©§¨§¨©©¦©§¨¦§¦

,úeéøçàì úBàhç ézLxtkzi odn zg` ca`z m`y ,xnelk §¥©¨§©£¨
zxg`de z`hg `dz el` zendan zg`' xn`e ,dipya

,['zeixg`läòøz äiðLe ,ïäî úçàa øtkúîmen da letiy cr ¦§©¥§©©¥¤§¦¨¦§¤
.dacp zeler dinca dpwie xknze

:`xnbd dywnàäå[`lde-]eléàdidaoaxwàðåeb éàä ék çñt- §¨¦§¤©¦©©§¨
ipyde gqtl axw cg`d ,zeixg`l migqt ipy yixtdy ,df ote`a

,íéîìL áø÷axwl epicy 'gqtd xzen' `edy meyn ,drex epi`e ¨¥§¨¦
epicy 'iegc' dyrp ipyd oi` gqtl oey`xd axwyk s`e ,minly
gqtl axwi cg`dy zrc lr myixtd dligzn ixdy ,dirxl
m` ,zeixg`l zepaxw ipy yixtd m`y `vnpe .minlyl ipyde
df ote` lr `le ,minly axw ,gqta m`e ,drex ,z`hga df did
dyw aeye ,drex gqta s` drex z`hgay lky l`eny xn`

.z`f xn` ote` dfi`a
:l`eny ixac z` `pwqnl zx`ane da zxfeg `xnbd,àlàoi` ¤¨

oky ,drexy ote` z`hga epivn cvik le`ylïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§
déì àøéáñ,[xaeq `ed-]øîàc(.fh dxenz)y,úBúî úBàhç Lîç §¦¨¥§¨©¨¥©¨¥

zezny `id dkldd ,dzinl exkfedy ze`hgd yngy ,xnelk
extiky z`hg ,ezhiyle .oda `vnzy mipiiprd lkae ote` lka
xg`l z`vnpe dca`yk oia ,drex dpi`e dzn ote` lka ,dilra
dyixtdyk oiae ,dxtk mcew z`vnpe dca`y oia ,dxtk
.zxzepd dzn mlerl ,[dpaixwi dpey`xd ca`z m`y] zeixg`l

:`xnbd ddnzììk déì úéì ïBòîL éaøì äòBø àäåiaxl ixde - §¨¨§©¦¦§¥¥§¨
lk' l`eny ixac xyt dne ,drex z`hgy ote` llk oi` oerny

.'drex gqta s` drex z`hgay
:df xe`ia itl l`eny ixac z` zpwzn `xnbdàãç énð ìàeîL§¥©¦£¨

øîà÷y ,cg` xac wx xn` l`eny s` -ìkote`a -úàhçaL ¨¨©Ÿ¤©©¨
,äúî,d`vnpe zxg`a dilra extkzpe dca`y ote`a epiidc ¥¨

mewn lknçñtaote` eze`a,íéîìL áø÷lk' xn` `l llk ok`e ©¤©¨¥§¨¦
oerny iaxk xaeq `edy iptn ,'drex gqta s` drex z`hgay

.drex dpi` mlerl dilra extiky z`hgy
gqta micea`d lky ycgl wx `a l`enyy ,df uexizl `vnp

:`xnbd dywn .minly eaxwiïì òîLî à÷ éàîel`eny `a dn - ©¨©§©¨
epzpyna epipy xak `ld ,dfa eprinydl(:ev lirl)ca`y gqtdy ,

axwi ,dhigyd xg`l oey`xd `vnpe ,eizgz xg` yixtde
onf xg`l `vnpy dpynd zpeeka dyxit lirl `xnbde ,minly
zevga cea`d gqty dpyndn x`eane ,zevgn `edy dhigyd

d lky epiide ,axwil`eny jxved recne ,eaxwi gqta micea`
.z`f eprinydl

`a l`eny :`xnbd zvxzné÷etàì[`ivedl-]îeixacïðçBé éaøc §©¥¦§©¦¨¨
(`"r lirl),øîàcyàlà íéîìL áø÷ çñtä ïéàdfLe ca`àöîð §¨©¥©¤©¨¥§¨¦¤¨¤¦§¨

løçàdäèéçL,ipyd lyìáà`vnp m`íãB÷däèéçLipyd ly ©©§¦¨£¨¤§¦¨
,àì.drxi zevga cea` didy s`eàîìàeixacn gkene - Ÿ©§¨

d dyrnyäèéçL,ipyd lyòá÷e ,iegck oey`xd z`òîLî à÷ §¦¨¨©¨©§©
ïìonfy ,l`enyòá÷ úBöçxn`y jkay .zegcdl oey`xd z` ¨£¨©

ote` lkay oerny iaxk epiide ,'dzn z`hgay lk' l`eny
ycige ,dzn `id ixd ,ipyd zyxtd zrya dcea` z`hgdy
aygpy gqt lky ,jkn gken ,minly axw gqta df ote`ay
`vnpy s` ,minly axw ,zevga cea` didyk epiide ,'cea`'

ewd `ed zevg onfy meyn ,ipyd hgypy mcewoey`xd z` ra
.zegcdl oey`xd z` zraew dpi` ipyd zhigye ,iegck

:l`eny ixaca dpcd zxg` oeylàðéøçà àðLéì,zxg` oeyl - ¦§¨©£¦¨
drex z`hgay lky zxn` cvik ,l`eny ixacl `xnbd dywn
,dizgz zxg` yixtdy dcea` z`hg ixde ,drex gqta mb

minkgl ,zxg`d zhigy mcew dpey`xd z`vnpe(:ak dxenz)dpic
,dzinl `le dirxlçñta eléàåepiidc ,df ote`aàëéä[okid-] §¦©¤©¥¨

úBöç øçà àöîðå ãáàcj`íãB÷däèéçLdrxi `l ,ipyd ly §¨©§¦§¨©©£¤§¦¨
`l`,íéîìL áø÷é`xif iaxke(:ev lirl)cea` didy it lr s`e , ¦§©§¨¦

z`hgay ote` lkay l`eny xn` cvike ,ipyd zyxtd zrya
.drex gqta mb drex

:`xnbd zvxzndéì àøéáñ äaøk ìàeîL,daxk xaeq -øîàc §¥§©¨§¦¨¥§¨©
(my)d wxyäèéçLipyd lyòá÷`le ,iegc zeidl oey`xd z` §¦¨¨©

epiptl miiwe `vnp cea`dy mrt lka ezhiyle ,zevg zry
l`eny zpeek efe .drxie daxwdn dgcp ,ipyd zhigy zrya
oiae gqta oiay ,'drex gqta mb drex z`hgay lk' eixaca

zid m` ,z`hga,zxg`d zyxtd zrya dcea` dndad d
.drex dcea`d ,zxg`a xtkzdy mcew dcea`d d`vnpe

:`xnbd dywndìò ïðçBé éaø øîà÷cî àäåxn`y jkn ixde - §¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨
y ,l`eny ixac lr opgei iaxçñtä ïéàcea`dàlà íéîìL áø÷ ¥©¤©¨¥§¨¦¤¨

ote`aàöîpLløçàdäèéçL,ipyd gqtd lyìáà`vnp m` ¤¦§¨©©§¦¨£¨
íãB÷däèéçLipyd lyàì,drex `l` oey`xd axwàîìà- ¤§¦¨Ÿ©§¨

d ezrcly gkeneäèéçLipyd lyòá÷,iegck oey`xd z`ììkî §¦¨¨©¦§¨
,dfn rnyne -ìàeîLceilr wlgyøáñonfyòá÷ úBöçz` ¦§¥¨©£¨©

cea`dy opgei iax oeyln ixdy ,dhigyd `le ,zegcdl oey`xd
l`enyly rnyn ,ipyd zhigy xg` `vnp m` wx minly axw
`le raew zevgy oeik ,dhigyd mcew `vnp m` mb minly axw
axwe zegcdl rawp `l ,cea` did zevgay oeike ,dhigyd
s` ,dyxtdd zra cea`d l`eny zhiyly x`eane .minly
didy calae] `xif iaxk minly axw ,epiptl did daxwdd onfay
,`iyewd day ok m`e .daxk xaeq epi`y gkene ,[zevga cea`
z`hg `ld ,drex gqta drex z`hgay lk l`eny xn` cvik

,dxtk mcew d`vnpe dyxtd zrya dcea` dzidyeli`e ,drex
.minly axw ,df ote`a gqt

:xg` ote`a l`eny ixac z` zvxzn `xnbdéaøk ìàeîL ,àlà¤¨§¥§©¦
déì àøéáñ,[xaeq `ed-]øîàc(:ak dxenz)z`hgyäúéîì äãeáà §¦¨¥§¨©£¨§¦¨

àìæàdcea` z`hg oi`y exn`y minkg lr wlge ,[zkled-] ¨§¨
jkle ,zxg`a milrad extkzdy xg` z`vnp m` `l` dzn
lky ,l`eny ixac zligz llka md micea` gqte z`hg

.minly axw gqta dzn z`hgay
:`xnbd dywnìk àäåd ze`hgdì ïéãeáàzhiy,ïéúî éaøs`e §¨¨£¦§©¦¥¦

,drex z`hgdy ote` epivn `le ,dzaxwd onf mcew z`vnp m`
úBöç íãB÷ ãáàc àëéä ,çñta eléàå,xg` yixtdeàöîðåoey`xd §¦©¤©¥¨§¨©¤£§¦§¨

,úBöç íãB÷ipyn cg` ,gqtd zhigyl ie`xd onfd mcew `vnpy ¤£
ipyde ,axwi epiptl micnerd migqtd,äòBøote` yiy `vnpe ¤

llkd z` xzeq df ixde ,drex gqtde dzn dcea` z`hgy
.l`eny xn`y

:`xnbd zvxznøáñ÷cea`dy ,l`enyãeáà åàì úBöç íãB÷ ¨¨©¤£¨¨
àeäie`x epi` oiicr `vnpyky oeik ,cea`l aygp epi` -

micea` lr `l` df ote` lr xaic `l llk l`enye ,daxwdl
.cala

l`eny ixaca oecl dkiynd dipyd oeyld s` ,jli`e df uexizn
`idy cr ,dpey`xd oeyla exkfpy mivexizde zeiyewd z`
dilra extiky z`hgy ,oerny iaxk xaq l`enyy dwiqn
gqta dzn z`hgay lk' wx eid l`eny ixac lke ,dzn mlerl

n` `l llke ,'minly axwgqta s` drex z`hgay lke' x
,'drexøáñ÷åonfy l`enyòá÷ úBöç.zegcdl dndad z` §¨¨©£¨©

minly axwi zevg xg` `vnpy gqty ,`ed eixaca yecigde
.raw zevgy iptn ,[opgei iax zhiyk drxi `le]

äðùî
oa xkf dpi`yk gqt oaxwl dnda yixtnd oic zx`an dpynd

:jkl die`xy dpyLéøônäfr e` dyakì äá÷ðoaxwBà ,Bçñt ©©§¦§¥¨§¦§
fr e` li` jk myl yixtdy,íéðL ézL ïa øëæmiie`x mpi`y ¨¨¤§¥¨¦

,gqt oaxwläòøéyixtdy oaxwdáàzñiL ãòmen ea letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,oaxwn elqetdøënéå,oileglì äáãðì åéîc eìtéåíéîìL`iai - §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¦

axw epi`y mrhde .dacpa mi`ad minly oaxw ezxikn inca
,gqt oaxwl ezraw gqt myl dyxtddy oeik ,minlyl envra
did ezligzny s`e .daxwdn dgcp okle ,jkl ie`x epi` ixd f`e
`l` minlyl envra axw epi`y ,dgcpe rawpy oaxwk epic ,iegc
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc migqt(ycew zay meil)

:eilra ezny gqt oicåéøçà Bða epàéáé àì ,úîå Bçñt Léøônä©©§¦¦§¨¥Ÿ§¦¤§©£¨
ìíLoaxwçñtwx hgyp gqt oaxwy oeik ,oaxwd lr iepn epi`yk §¥¤©

,miiepn eilr oi` eilra ezny oeike ,[eiiepnlàlàepa ep`iaiìíL ¤¨§¥
.íéîìL§¨¦

àøîâ
oa xkf e` dawp yixtndy ,dpyna epipyy dnn zcnel `xnbd
dacpl einc eltie xknie a`zqiy cr drxi ,egqtl mipy izy

:daxwdn elqtpy zepaxw oipra zekld dnk ,minlyláø øîà̈©©
déøa àðeä[epa-]úìz dpéî òîL ,òLBäé áøcdf oicn gken - ¨§¥§©§ª©§©¦¨§¨

.` :zekld ylydpéî òîLdndady epipyy dnn gken - §©¦¨
s` ,el die`x dpi`y oeik diiga zigcpe gqtl yixtdy
xzen oick gqtd xg`l minlyl axwdl zcner dzid dligzny
dpi`e ixnbl dzgcp mewn lkn ,minlyl die`x ok` `ide ,gqtd
eaixwie ,xknze a`zqze drxz `l` ,minlyl gqtd xg` daixw

y ,dinca mixg` minlyïéçãð íéiç éìòazigcpd dnday - ©£¥©¦¦§¦
zxfeg `id onf xg`l m` s`e ,mlerl dzgcp ,diiga daxwdn

dligzn el zcnere die`x dzidy xacl zi`xpedaixw dpi` ,
.a .xknze a`zqze drxz `l`dpéî òîLednn ,gken cere - §©¦¨

oi`y ,gqtl mipy izy oa xkf e` daiwp yixtdyk s` epzpynay
`ed oicd mewn lkn ,dzycwd zligzn gqtl die`x dndad

y ,minlyl dnvra daixw dpi`e diegc `idyàøwéòî éeçc- ¦¥¦¨¨
dligzn xak epnn diegc `ide oaxwl dyxtedy dnda s`y

,dyxtdd zrnéeçc éåä.b .diegc zaygp `id ixd -dpéî òîLe ¨¥¦§©¦¨
oa xkf e` dawp] yicwdy dndad epzpynay dnn ,gken cere -
dyicwdy `vnpe ,gqtl dteb zaxwdl die`x dpi` [mipy izy
dycwedy xacl dteb zaxwdl die`x dpi`y oeike ,mincl wx
minlyl daixw dpi` gqtd xg`l elit`e ,mlerl dzgcp ,el
`iane dxken `l` ,minlyl die`xy s` lr gqtd xzen oick

y ,minly dincaíéîãa éeçc Lédyicwdy dnda s`y - ¥¦§¨¦
oeike ,iegic jiiy da mb ,dteb zaxwdl `le dincl wx dligzn
dzgcp ,el dycwedy xacl dteb zaxwdl f` die`x dpi`y

.mlerl daxwdn
:dpyna epipy'åëå Bçñt Léøônämyl eixg` epa ep`iai `l ,zne ©©§¦¦§

.minly myl `l` ,gqt
:df oic xe`iaa `ziixaúîå Bçñt úà Léøônä ,ïðaø eðzaxra ¨©¨¨©©§¦¤¦§¨¥

,gqtBða íàdidäpeîî[iepn-]Bnò`vnpe ,gqtd oaxw lr ¦§§¤¦
,milra el yi oiicryepàéáéoadìíeL[myl-]çñt.envr xear §¦¤§¤©

m`eäðeîî Bða ïéà[iepn-],Bnòepi`e ,milra df gqt oaxwl oi`e ¥§§¤¦
,gqt myl e`iadl lekiì epàéáéì ,íéîìL íeLøNò äMLmeia - §¦¤§§¨¦§¦¨¨¨

.minly axwy ,gqtd xzen oick ,oqipa xyr dyy
`weecy rnyn `ziixad oeyln :`xnbd zwiicnìïéà øNò äML §¦¨¨¨¦

j` ,minly myl ep`iai ok` -.àì øNò äMîçì`xnbd zx`an ©£¦¨¨¨Ÿ
:mrhd z`øáñ à÷zepaxwy xaeq `pzd -ïéà úBáãðe íéøãð ¨¨©§¨¦§¨¥

,áBè íBéa ïéáéø÷xyr dyinga minly eaixwdl leki epi` okle §¥¦§
.gqt ly oey`x aeh mei `edy oqipa

:egqt z` yixtdy xg`l a`d zn izni` zxxan `xnbdúéîc§¦
úîéà áàä,a`d zn izni` -àîéìéàxaecny xn`p m` -úéîc ¨¨¥©¦¥¨§¦

[zny-],úBöç íãB÷recn ,gqtd zhigy onf zligz `edyBða ¤£§
ì epàéáé Bnò äpeîîàøwéòî déåléò úeðéðà äìç àä ,çñt íeL- §¤¦§¦¤§¤©¨¨¨£¦¦¨¥¥¦¨¨

zngn [dhigy onf mcew] dligzn ope` oic eilr lg xak ixd
lirl epipye ,a`d zzin(.`v :v)ope`d lr gqtd z` mihgey oi`y

lk`i `l oaxwde eznl `nhi `ny ,oaxwd lr iepn ecal `edyk
ipta e`iadl oad lr gqt aeig lg `l ok m`e ,'xzep' dyrie

e .e`ian envr `edy rnyn 'ep`iai' dpynd oeylne ,envràlà¤¨
xaecny xn`zúéîcl a`d [zny-],úBöç øçàiepn oad m` okle §¦©©£

gqtd z`ad aeig eilr lgy oeiky ,gqt myl envr ipta e`ian
yeygl oi`e eznl `nhdl `ly xdfi ,zepip`d dlgy mcew

yky epipyy dn dywi df ote`a j` ,lqtie lk`i `l oaxwdyïéà¥
ì epàéáé Bnò äpeîî Bða,íéîìL íeL,recnedézòá÷ àäixd-] §§¤¦§¦¤§§¨¦¨§©§¥

[ezraw,úBöçgqt zaxwd aeig lgyk zevga ixd ,xnelk £
,eilra ezny zngn gqtl axw epi`y oeike ,gqtl oaxwd rawed
x`eank ,minlyl mb axwdl leki epi`e ,ixnbl oaxwn dgcp

lirl dpyna(:ev).
:`xnbd zvxzníìBòì ,àáø øîàxaecn,úBöç íãB÷ úéîc ¨©¨¨§¨§¦¤£

onfd `edy] zevga ixdy ,gqtl rawp oaxwd oi` iepn epa oi`yke
,gqtl ie`x epi`e eilra ezn xak [gqt myl oaxwd z` raewd
minly myl oad ep`iai ok lre ,iegc epi`e gqtl rawp `l jkle

.ope` epi` xak f`e ,oqipa xyr dyyaéàîe`pzd zpeek dne - ©
enr iepn epa m`y `yixaì epàéáé,çñt íeLz` dyr `l m`y §¦¤§¤©

ep`iai ,ope` didy meyn oey`xd gqtdìéðL çñt íeLdrax`a §¤©¥¦
oey`x gqta gqtd z` aixwdl leki `ly in oick ,xii`a xyr

dwegx jxca e` `nh `edy oebk ,eqpe` zngn(ai-i h xacna)`ede ,
.ope`l oicd

:`ziixaa xg` xe`ia,øîà ééaàep`iaiy `id dpeekd mlerl ©©¥¨©
e ,oey`x gqtléðz÷ ïéããöìipya `ziixaa epyp mipicd ipye - ¦§¨¦¨¨¥

jke .zevg mcew zna `tiqde ,zevg xg` zna `yixd ,mipte`
m` ,`ziixad zx`azn,úBöç øçà úîdid mbe,Bnò äpeîî Bða ¥©©£§§¤¦

,milra el ex`yp ixdy xyk oaxwdeepàéáéoadì,çñt íeLoeik §¦¤§¤©
oeike ,gqt zaxwda oad aiigzp xak ope` oic eilr lgy mcewy
daxwdl ie`xe milra el yiy `vnp ,df oaxw lr iepn oady

m`e .gqtl,úBöç íãB÷ úîmbe,Bnò äpeîî Bða ïéà`vnp ¥¤£¥§§¤¦
rawp `le gqtl ez`ada eaiigzpy milra el eid `l zevgay

e ,daxwdn dgcp `l axwed `ly s` okle ,gqtl zevgaepàéáé§¦¤
oadìíéîìL íeL.oqipa xyr dyya §§¨¦

:`ziixaa sqep xe`iaíìBòì ,øîà àéáøL áømipicd ipya xaecn ©§©§¨¨©§¨
ote`aúéîca`d,úBöça ññBb åéáà äéäL ïBâëe ,úBöç øçàìoeike §¦§©©£§¤¨¨¨¦¥©£

dzinl mteq miqqebd aexy(cere :`r oiyeciw)z`adl ie`x epi`
myl oaxwd z` draw zevg ,enr iepn epa did m` ,okle .gqt
.gqt myl envr xear oad ep`iaie ,eilr iepny oad zngn gqt
oic eilr lgy mcew gqt aeig eilr lgy oeik ,ope` `edy s`e
m` j` .lirl x`azpy itke ,envr ipta s` eaixwdl i`yx ,ope`
,eilra ezny oeik gqt myl axw epi`y s` ,enr iepn epa did `l
,gqta aiig a`d did `l zevgay oeik ,lqtp `l minlyn j`
`ly jka daxwdn dgcp `le gqtl oaxwd rawp `l `linne

.minlyl oad ep`iai okle ,axwed
:`ziixaa sqep xe`iaíìBòì ,øîà éMà áømipicd ipya xaecn ©©¦¨©§¨

ote`aúéîca`d,úBöç øçàì`l zevga qqeb did `ly s`e §¦§©©£
,daxwdn oaxwd dgcpek ef `ziixaøîàc ,àéä ïBòîL éaø`nei) ©¦¦§¦§¨©

(:bqy,ïéçãð íéiç éìòa ïéà,diiga daxwdn dzgcpy dnda epiidc ¥©£¥©¦¦§¦
`idy dnl axwze ,`id die`x oiicr `l` ixnbl diegc `id oi`

el die`xzevga gqtd rawpy s` ,enr iepn epa oi`yk okle ,
oeike ,ixnbl dgcp `l mewn lkn ,dgcp eilra eznyke ,gqtl
did epa m`e .minly myl epa ep`iai ,minly axwdl ie`x `edy
jkle ,llk dgcp `le milra gqtl ex`yp ,gqtd lr enr iepn
itl ,gqt `iadln ezakrn dpi` ezepip`e ,gqt myl epa ep`iai

.ope` oic eilr lgy mcew zevga gqt aeig eilr lgy
:sqep xe`ia,øîà àðéáøxaeqd zrck s` cinrdl ozip mlerl ©¦¨¨©

o`ke ,mlerl daxwdn migcp daxwdn elqtpy miig ilray
`ziixaa xaecneLéøôäL ïBâkgqt oaxwl dndad z`øçà §¤¦§¦©©

å ,úBöçs`eúîd,úBöç øçà íéìòaeilr iepn oad m` okle £§¥§¨¦©©£
.ezepip`l mcwy zevga lg eaeigy oeik ,gqt myl epaixwià÷å§¨

øáñzry wxy `pzdòá÷ úBöçlk `le ,gqt myl oaxwd z` ¨©£¨©
rawp `l ,zevg xg`l edeyixtdy oeik o`ke ,dhigy onf x`y
eilr iepn oad oi`yk mb okle ,iegc epi` edeaixwd `l m`e gqtl

.minlyl oad epaixwie ,iegc `ed oi` milrad ezne
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רכה
ezny in` cenr gv sc ± iyily wxtmigqt

úîå åçñô ùéøôîä.zin zni` yxtn dinwl Ðçñô íùì åéøçà åðá åðàéáé àìÐ

o`k oi`e ,eilra ezny gqt dil dedc.oiiepnàøîâïéçãð íééç éìòá äðéî òîùÐ

zigcpy dndamiigadpi` die`x dzidy dnl zi`xpykl s`y ,xenb iegic diegc Ð

drxz opzc `dc .drex `l` ,daixwdzii`x `id efy dteb `id minly daxw `le

,dlgznk`lce .minly axw gqt xzen lky

wxta ,oigcp oi` miig ilra :xn`c oerny iaxk

) "ixiry ipy"men lran opixnbc .(a,bq `nei

,dgcpyxarykleinp `yixne .d`xp enen

zlz opirny `dnc meyn `l` ,dl opirny

.`kd dl hwpéåçã éåä àø÷éòî éåçã äðéî òîùå
`l ezlgzn mipy izy oa xkf e` dawp `dc Ð

d`xpdnl,ycwedyaxwi `le drxi xn`we

zkqna xn`c o`nl `ki`e .envr `ed minly

) dkeq.dgcpe d`xpd `l` iegc oi`c (a,bl

íéîãá éåçã ùé äðéî òîùå.ziyixtck Ð

`d iab ,df oeyl epivn `xnba zenewn dnka

yicwd ,oitzey ipy ly dnda :opgei iax xn`c

,daixw dpi`e dyecw divg gwle xfge divg

oiyecw zkqnae .`kd ik ,'ek zlz dpin rny

)) migafae (a,fdyexit izcnle .(`,aizkqnn

) zezixkrny :dfd oeyla mzd qxbc (`,fk

dpin rny ,xnelk .dgcp minc zyecw dpin

eteb zaxwdl dlgz ycw `ly xac elit`

ipyd divge divg yicwd oebk ,eincl `l`

oileg,eyicwd zlgza etebl axwil iegc Ð

dgcpe li`edc .mlerl cer axw epi`.dgci Ð

etebl yicwd `l` miycwa iegc oi` `niz `le

`nil` `l minc zyecw la` ,aixwdn dgcpe

zry dl `iz` i`e ,iegc zxez dia xninl

divg gwle xfgc `kd oebk ,daxwd xykdÐ

iegc yi :dl `pyixt ikd inp `kde .axwz

mincadteb `ifg `l gqtl daiwp oebk Ð

dycw` ik `l` gqtl.dycw` mincl Ð

l dteb iaexw`l `ifg `lc ,diegcc icii`exac

dl dycwedyelit` ,mlerl dgcz opixn` Ð

.minly ied gqtd xzen lkc ,gqtd xg`l

oizipzn ipzwc ,`ifg `fgn minlyl daiwpe

dteb la` .minly dinc`nil` :`nl` .`l Ð

ogky` `le .iegc zxez da xnel minc zyecw

`dinze .o`k cr epiax zaeyz ,opirny` `aeh edin ,`zlin `da i`pz ibiltc) "dy`d"a opixn`ck ,gqtl ie`xy gqtd xzenn rxb i`n` :il.xzena iziipe egxhpe :(a,ht lirl

åîò äðîð åðá.milra el yi oiicre ,enr dpnp epa did m` Ðúåöç íãå÷ úéîã àîéð éàmeia eae Ð`l eze ,`yixa dilr zepip` lg `d Ð`liigdilr`aeigipta e`iadl gqtc

) opzck ,onvr.envr `ed rnync ,ep`iai ipzw oizipzne .onvr ipta odilr oihgey oi` oleke :(`,`v lirlúåöç øçà úîã àìà`yixa gqt oic dilr `liigc oeikc Ðhgey Ð

xdfnc leqtd zial ede`iai `ny opiyiig `le ,envrlik la` .`xwirn dilr liigc gqt zaeg meyn xidf`liig`yixa zepip`znae .xidf `l Ðmcew minei e` meiivn `l Ð

.odigqt oiyixtn eid meia ea `zlinc `nzq `l` ,`nwe`lúåöç åúòá÷ àä) opz `dc .minlyn igci`e ,gqtl Ðeaixwd `le zevga cnerd gqtd :(`,ev lirl.drxi Ðíùì
éðù çñô.ezepip` iptn oey`xd z` dyr `l m` Ðéðú÷ ïéããöìmilra el ex`ype enr dpnp epae ,`yixa gqtc `aeig onf dilr `liigc ,zevg xg` zn Ð.gqt myl ep`iai Ð

enr dpnp epa oi``dc ,drxi opirny oizipznne .icin da ixiin `l Ð.zevg dizrawíéîìù íùì åðàéáé åîò äðîð åðá ïéàå úåöç íãå÷ úî`lc Ðdizrawdpnp epa m`e .zevg

enrdilr lgc `kidc dpin opirny`e .ipy gqtl axwin i`cec ,icin da iiexe`l jixhvi` `l Ð`aeig`yixa gqtc.`yixa zepip` dilr lg `d :`pixg` `pyil .eilr oihgey Ð

) opzc `de .gqtc `aeig dilr `liig `l ezeope`d lr oihgey :(a,v lirl.zepip` dilr lg xcde ,`yixa dilr gqt zaeg `liigc `kid ilin ipd Ðúåöçá ññåâ åéáà äéäùÐ

zevg xg`l zneenr dpnp epa Ð`dc ,gqt myl ep`iai Ðenr dpnp epa oi` .`yixa gqtc `aeig dilr lgdzinl oiqqeb aexe ,qqeb did zevgac oeikc .minly myl ep`iai Ð

.zevg dizraw `l Ðúåöç øçà úéîã íìåòì`iywce Ð?igci`e zevg dizraw `d ,minly axwi j`id :jl"ixiry ipy" wxta `nei xcqa xn`c ,`id oerny iax)ilra :(a,bq

la` ,oiie`x opi`y xigne opz` e` men zngn `l` ,oigcp oi` miigdnlie`x `edy:opiqxb ikd .minlyl ifg i`de .axwi Ðøçà åéìòá åúîå úåöç øçà åùéøôäù ïåâë øîà àðéáø
úåöçenr dpnp epa Ðenr dpnp epa oi` .`yixa `liig gqtc `aeigc ,gqt myl ep`iai Ðyxted `l oiicr zevgac oeikc ,minlyl ep`iai Ð`pz xaqwe ,zegcl raw o`k oi` Ð

.dhigy onf x`y lk `le ,raw zevg ocicäðùîíéçáæá áøòúðù çñôäodipia gqtd axrzpe dler ly cg`e my` ly cg`e gqt ly cg` ,mi`lh dyly Ðcr erxi mlek Ð

my` oday dtid incae .did dler dtid `nyc .dler oday dtid inca `iaie exknie ea`zqiygqt oday dtid incae .did my` dtid `ny Ð] gqtd mcew m` Ðea`zqpm`e .[

ea`zqp gqtd xg`loday dtid incl eribiy cr mipyd lr siqedl jixv `edy xzen eze`e ,did gqt dtid `nyc ,minly ep`iai Ð`ed ixd :xn`z m`e .elyn ,ezian ciqti Ð

?dyecwl dyecwn oipyn oi`e dinc zern lr dzlg dndad zyecw ixde ,dlerd inca e` my`d inca minly `iany ,silgn`aykollglzendadldti m` :dyer `ed jk

rlq dey odaydlerd `idy mewn lk :xne`e zg`d rlqd lhepe ,ezian mirlq dyly `ian Ðlk :xne`e zipyd rlq lhepe .dler epnn `iaie ,ef rlqd lr zllegn ixd Ð

my`d `edy mewn.minlyl oke ,my` ea `iane ,ef rlq lr llegn `ed ixd Ðåëáá áøòúðúåø.mikqpe dkinq `le weye dfg ztepz oiperh oi`e ,dey gqtd mc ozne onc ozny Ð

øîåà ïåòîù éáølk m` Ðdxeagdeid mipdk dlek,`edy mewn lk gqt myl gqt axwie ,dlila ea mlek z` elk`i Ðzexekade.ody mewn lka xeka mylàøîâ
àäå
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òîù(a,bl dkeq) "lefbd alel" wxtac :wgvi epiaxl dniz Ð iegc ied exwirn iegc dpin

,zevn iabc exwirn iegc oia wlgl yie !iegc ied `l exwirn iegcc alel iab wiqn

iegc `le ,`zpwza ihernl xyt` `xwirnc mzd ip`yc :cere .daxwdc exwirn iegcl

ly dnda iab (a,f) oiyecwc `nw wxta opgei 'x ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .`ed xenb

wcwcnc ilin zlz edpd lkc ,oitzey ipy

:xnel yie !`kdc oizipznn opirny dizlinn

`veik dzxenze ,dxenz dyerc opirny` izk`c

xn`w `lc `de .llk daixw dpi`c ab lr s` ,da

da `veik dxenz dyerc dpin rnye :mzdÐ`l

slipe :xn`z m`e .diigcc ilin `l` aiyg

!iegc ied `le ,`ed `xwirn iegcc ,onf xqegnn

mlern ifgzi` `lc ,onf xqegn ip`yc :xnel yie

,ipinyd meil ie`x zeidl reaw onfe .oaxw meyl

.`nlra dipin slinl jiiy `l jkld

òîùåi"yx yxit Ð minca iegc yi dpin

ycw `ly xac elit`c :ezaeyza

minc zyecwl `l` sebd zyecw dlgznÐiegc

`l` iegc oi` `niz `lc .seqal axwln `ed

la` ,daxwdn dgcpe sebd zyecw yecwd xaca

epiaxl dnize .igcinl `nil` `l minc zyecw

iegc lk `d :wgvim`e .minca iegc `ed exwirn

iegc ied exwirn iegcc xn`c oeik ,okÐopirny

:wgvi epiax xne`e !minca iegc yic inp

sebd zyecw yecwa exwirn iegc dil zgkync

Ð,min ea yiy ilka mcd laiwe hgyy oebk

seqal elit` ,jkld .`ed iegc oey`x oey`xc

mc zi`xn ea yie mcd daxÐikdle .iegc ied

.iegc yi minca elit`c ,opirny`l ez jixhvi`

.jxevd lk yxetn (a,f) oiyecwc `nw wxtae

àädia `pixwc ab lr s` Ð zepip` dilr liig

glyl leki epi` mewn lkn ,dlila "elk` itl"

minly :(a,hv migaf) opixn`ck ,eizepaxwÐ

.mly `edy onfa
oixehte
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úîå Bçñt Léøônä¯ì åéøçà Bða epàéáé àìíL ©©§¦¦§¨¥Ÿ§¦¤§©£¨§¥
ì àlà ,çñt.íéîìL íLàøîâàðeä áø øîà ¤©¤¨§¥§¨¦¨©©¨

:dpéî òîL ;úìz dpéî òîL ,òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§©¦¨§¨§©¦¨
éåä àøwéòî éeçc :dpéî òîLe ,ïéçãð íéiç éìòa©£¥©¦¦§¦§©¦¨¦¥¦¨¨¨¥

.íéîãa éeçc Lé :dpéî òîLe ,éeçc"Bçñt Léøônä" ¦§©¦¨¥¦§¨¦©©§¦¦§
íà ,úîå Bçñt úà Léøônä :ïðaø eðz .'åëå¨©¨©©©§¦¤¦§¨¥¦

Bnò äpeîî Bða¯ì epàéáéBða ïéà .çñt íeL §§¤¦§¦¤§¤©¥§
Bnò äpeîî¯ì epàéáéì íéîìL íeL.øNò äML §¤¦§¦¤§§¨¦§¦¨¨¨

ìøNò äML¯øNò äMîçì ,ïéà¯à÷ .àì §¦¨¨¨¦©£¦¨¨¨¨¨
úéîc .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð :øáñ̈©§¨¦§¨¥§¥¦§§¦

úBöç íãB÷ úéîc àîéìéà ?úîéà áàä¯Bða ¨¨¥©¦¥¨§¦¤£§
ì epàéáé Bnò äpeîîúeðéðà äìç àä !?çñt íeL §¤¦§¦¤§¤©¨¨¨£¦

déåléòBða ïéà .úBöç øçà úéîc :àlà !àøwéòî ¦¨¥¥¦¨¨¤¨§¦©©£¥§
Bnò äpeîî¯ì epàéáédézòá÷ àä !?íéîìL íeL §¤¦§¦¤§§¨¦¨§©§¥

,úBöç íãB÷ úéîc íìBòì :(àáø) äaø øîà !úBöç£¨©©¨¨¨§¨§¦¤£
ì epàéáé éàîeçñt íeL¯ìééaà .éðL çñt íeL ©§¦¤§¤©§¤©¥¦©©¥

äpeîî Bða ,úBöç øçà úî ;éðú÷ ïéããvì :øîà̈©©§¨¦¨¨¥¥©©£§§¤
Bnò¯ì epàéáéïéà ,úBöç íãB÷ úî ,çñt íeL ¦§¦¤§¤©¥¤£¥

Bnò äpeîî Bða¯ì epàéáéàéáøL áø .íéîìL íeL §§¤¦§¦¤§§¨¦©¥¥§¨
åéáà äéäL ïBâëe ,úBöç øçàì úéîc íìBòì :øîà̈©§¨§¦§©©£§¤¨¨¨¦
øçàì úéîc íìBòì :øîà éLà áø .úBöça ññBâ¥©£©©¦¨©§¨§¦§©©

,úBöç.ïéçãð íéiç éìòa ïéà :øîàc ,àéä ïBòîL éaøå £§©¦¦§¦§¨©¥©£¥©¦¦§¦
íéìòa eúîe ,úBöç øçà eLéøôäL ïBâk :øîà àðéáø̈¦¨¨©§¤¦§¦©©£¥§¨¦

.òá÷ úBöç :øáñ à÷å ,úBöç øçàäðùîíéçáfa áøòúpL çñtä¯ãò eòøé ïlek ©©£§¨¨©£¨©©¤©¤¦§¨¥©§¨¦¨¦§©
[ãéñôéå] ,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãáe ,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãa àéáéå ,eøënéå ,eáàzñiL¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤§©§¦

íéðäk úBøeáç íà :øîBà ïBòîL éaø ,úBøBëaa áøòúð .Búéaî øúBnä¯.eìëàéàøîâ ©¨¦¥¦§¨¥©§©¦¦§¥¦£Ÿ£¦Ÿ§
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רכו
ezny ina cenr gv sc ± iyily wxtmigqt

ìåñôä úéáì íéùã÷ éúééî à÷ àäåzlik` onfa hrnnc ,jixt `w oerny iaxl Ð

,xyadetxeyexzeploicy ,erxi xninl dil dede .gqt wtq meyn ,oick `ly xwa cr

.cg` dlile mini ipyl xekadìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáîahen ozlik` onfa hrnl Ð

.diirxl owzplnïåôöá åèçùéxnegk elk`ie ,mewn lka minlyk `le ,my` xnegk Ð

odaymeil ,dpedk ixkfl my`d zxezk Ð

.mirlwd on miptl ,dlileìåñôä úéáìÐ

.erxi `l` ,minlyd zlik` onfa hrnny

ïðáøågqtl opicar ikid ,oi`ian oi` :ixn`c Ð

zexekaa axrzpy?axrzpy my` iab `nlya

`ki` ,my`e dlera axrzpy gqt e` ,minlya

oze` odinca `iaie ,exknie erxi xninl

ea xn`p xeka la` .lirl oxn`ck ,zepaxw

,einc z` qtez epi`e oeict el oi`e "dctz `l"

`l` ,zernd lr legl ezyecwn `vei epi`e

epi`e ,`ed oeict xa gqte .odkl enena lk`p

.oeict `la lk`pàéáéå åîîåéù ãò ïéúîî
äðéîù äîäá.oday dtia Ðàëéä ìë àîéðå

ìåçéú çñôì äéúéàã,zern jpd` dizyecw Ð

.gqtd xzen oick minly zern jpda iziine

åäì ìéëàå.zaexrzd lkl Ðøåëá úøåúá
íåî ìòáezxez `id efi`e Ðhgyp oi` Ð

lwyp oi`e ,filh`a xknp oi`e ,filh`a

dctpy gqta xikn did m`e .`xhiladid Ð

.dvxi m` filh`a exkene ehgeyäðùîàö
ù÷áå.epilr hegye cea`d z` Ðåìù íà

ïåùàø èçùðhegy" el exn` mde li`ed Ð

"epilroileki oi` aeye ,oipnp md ely lr Ð

`la gqtc ,sxyi odlye .odly lr zepnidl

.elyn olek oilke`e ,`ed milraïäìù íàå
åìùî ìëåà àåä ïåùàø èçùð`l ixdy Ð

odlyn oilke` mde ,odly lr dpnpixdy Ð

.epnn odici ekyne cea`d on oda exfgïðéà ïäå
åîò ïéìëåàhgyp odly `ny Ð,oey`x

.dfn ekynpeäôéøùä úéáì àöé ïäìùåÐ

.ipyd lr mipnp oi`e ,oey`x hgyp ely `ny

éðù çñôî ïéøåèôåoey`xa jytp dnnc Ð

.`akrn `l dlik`e ,epnipíà íäì øîà
éìò åèçù éúøçéàxn`e ,eywal jldy cigi Ð

izxgi` m` :dxeag ipalipepnde ilr ehgy Ð

.epilr hegy exn` `l ode ,mknrìëåà àåä
ïäîòodly lr edepndy oeikc .sxyi elye Ð

.ezegilyn ea xfge ,oey`xd on jynp ixd Ð

äôéøùä úéáì àöé åìùåhgyp odly `ny Ð

.oigely o`yr ixdy ,elyn jynpe ,oey`x

éðù çñôî øåèôå.`vi oey`xa jytp dnn Ð

íäì øîà:el exn`e .izxgi` m` ilr ehgy Ð

epilr hegye ywa,oey`xd on olek elk`i Ð

.mgely `ede eigely mdcåäæéà òåãé ïéà íàå
ïåùàø èçùðgqtn oixehte ,mdipy etxyi Ð

.ipyäæì äæ ïéàøçà ïðéàdprhe zeixg` oi` Ð

hgyp efi` oiyyeg dfe df oi`e ,df lr df

lke` `ede mdlyn milke` od `l` ,oey`x

.elynãçà íäì ïéëùåî åìàmigqtd on Ð

.cg` oikyen el`eãçà`a ef dxeag ipan Ð

,ef dxeag lv` el.ef lv` el `a efn cg`eïëå

íéøîåà íä.olv` `ad cigi eze`l Ðäæ çñô àåä åðìù íàepkyny Ðdtie ,epil`

eply z` epxxiadf gqt `ed jly m`e .eply lr epnr dpnide ,jlyn jici jeyn Ð

.jly df lr epipnpe .zxg`d dxeag ipal `die ,eplyn zekeyn epicie ,eilr dz` ixd Ð

etilgd m` ,`vnpeze` lr epnpe ,odlyn dxeage dxeag lk ekyned df ixd Ð

cigil mixne` dipyd dxeag ipa oke .exxiay

`eal el`n cg` jixv epigxk lre .olv` `ad

ekyni opixn` `le .odnr zepnile el` lv`

odlyn el`e ,`edy mewn lka odlyn el`

cg`d lr el`e cg`d lr el` epnie exfgieÐ

iaxl oia :`xnba `ziixaa opixn`c meyn

ipa lk jynil xeq` iqei iaxl oia dcedi

`la egipdl gqtd on dxeageiykre ,milra

dxeagd lv` `a ef dxeagd ipan cg`dyk

zxg`d`la gqt o`k oi` jytp dnn Ð

exxia dti m` .milra,eilr ezxeag lk ixd Ð

md m`e .eci jyne odn yxity cg`d on ueg

etilgddxeag mr mdn cg` jld ixd Ð

epnn odici z` mixzepd ekynyke ,zxg`d

.eilr `ed x`ypùîç ìù úåøåáç ùîç ïëå
ùîçdxeag lk ,mdigqt eaxrzpy mc` ipa Ð

on cg` mdl mikyen dxeage,migqtdynge

dyngl oiwlgzn dxeage dxeag lkay miyp`

etilgd m`y .migqtgqt o`k `di `l Ð

.eilr mipey`xd eilran cg` `di `lyíä ïëå
íéøîåà,miycg zexeag dzr eyrpyk Ð

drax`d mixne`:cg`ldf gqt `ed jly m`

lka epigqt drax`n oikeyn epizrax` ici Ð

oixfeg od jke .jnr epipnipe ,ody mewn

cg` lkl drax`d oke ,ipyl mixne`e

.dxeage dxeag lk oke .dxeagayåáøòúðù
ïäéçñô.odigqt eaxrzpy oernye oae`x Ð

.cg` el jyen oernye ,cg` el jyen oae`x

,weyd on iel z` enr dpnne jled oae`x

ily gqt `edy mewn lk :xne`edz` ixd Ð

on dcedi z` enr dpnn oerny .eilr dpnp

mewn lk cg` lk lr mipy edi eiykrc ,weyd

.`edyäæ ìöà àá äælv` el `a oae`x Ð

gqt lv` el `a oernye ,oerny el jyny gqt

oae`x el jyny,dcedil oae`x xne` oke Ð

jly m` :oerny el xxiay gqt lr x`ypd

dlgz oerny el xxia dtiy ,df gqt `edÐ

lr jnr dpnp ipixde ,ilyn zekeyn ici ixd

xxal eppeeik `ly ,df gqt `ed ily m`e .df

mr eilr zipnipy gqt df oi`e ,dti dlgz

oernylr dpnde ,jlyn zekeyn jici ixd Ð

on cg` zepndl cg` lk jxved jkle .df

:xnele ,oicigi odyk zepzdl e`a m`y ,weyd

jly jlye df gqt `ed ily m`dti ixd Ð

e`l m`e ,epxxiadpnpe ilyn jyen ipixd Ð

elyn jynp `edyk `vnp .jly lrixd Ð

`la ,xnelk .`edy zenk egqt gipn `ed

elit`e .eilr xg` dpnp `l oiicry ,milra

dpniy xninl `kil `de .dil zil iqei iaxl

elyn jyniy mcew exiag ly lr cg` lkÐ

.oipn df oi` migqt ipy lr dpnpdcàøîâ
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ïBLàø èçLð BlL íà .eèçLå eç÷ì íäå ,èçLå¯àeä §¨©§¥¨§§¨£¦¤¦§©¦

èçLð ïälL íàå .BlMî Bnò ïéìëBà íäå ,BlMî ìëBà¥¦¤§¥§¦¦¦¤§¦¤¨¤¦§©
ïBLàø¯íàå .BlMî ìëBà àeäå ,ïälMî ïéìëBà íä ¦¥§¦¦¤¨¤§¥¦¤§¦

íäéðL eèçML Bà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà¥¨©¥¤¥¤¦§©¦¤¨£§¥¤
ãçàk¯ïälLå .Bnò ïéìëBà íðéà íäå ,BlMî ìëBà àeä §¤¨¥¦¤§¥¥¨§¦¦§¤¨¤

øîà .éðL çñt úBNòlî ïéøeèôe ,äôéøOä úéáì àöé¥¥§¥©§¥¨§¦¦©£¤©¥¦¨©
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ïBLàø èçLð¯ïéìëBà ïä ¦§©¦¥§¦
.ïänò ìëBà àeäå ,ïälMî¦¤¨¤§¥¦¨¤
ïBLàø èçLð BlL íàå§¦¤¦§©¦

¯ïäå ,BlMî ìëBà àeä¥¦¤§¥
.íälMî ïéìëBà,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà íàå §¦¦¤¨¤§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦

ãçàk íäéðL eèçML Bà¯àeäå ,ïälMî ïéìëBà ïä ¤¨£§¥¤§¤¨¥§¦¦¤¨¤§
øeèôe ,äôéøOä úéáì àöé BlLå ,ïänò ìëBà Bðéà¥¥¦¨¤§¤¥¥§¥©§¥¨¨

Bì eøîàå ïäì øîà .éðL çñt úBNòlî¯ïlek ïéìëBà ¦©£¤©¥¦¨©¨¤§¨§§¦¨
ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé ïéà íàå .ïBLàøä ïî¯ ¦¨¦§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦

eøîà àìå ïäì øîà àì .äôéøOä úéáì ïéàöBé ïäéðL§¥¤§¦§¥©§¥¨Ÿ¨©¨¤§Ÿ¨§
Bì¯eáøòúpL úBøeáç ézL .äæì äæ ïéàøçà ïéà¥©£¨¦¤¨¤§¥£¤¦§¨§

ïäéçñt¯ïäì ïéëLBî elàå ,ãçà ïäì ïéëLBî elà ¦§¥¤¥§¦¨¤¤¨§¥§¦¨¤
àa elàî ãçàå ,elà ìöà Bì àa elàî ãçà .ãçà¤¨¤¨¥¥¨¥¤¥§¤¨¥¥¨
çñtä àeä eðlL íà :íéøîBà íä Cëå .elà ìöà Bì¥¤¥§¨¥§¦¦¤¨©¤©

äfä¯éãéíàå ,eðlL ìò úéðîðå ClMî úBëeLî E ©¤¨¤§¦¤¨§¦§¥¨©¤¨§¦
äfä çñtä àeä ClL¯eðéðîðå ,eðlMî úBëeLî eðéãé ¤¨©¤©©¤¨¥§¦¤¨§¦§¦

ìLå äMîç äMîç ìL úBøeáç Lîç ïëå .ClL ìò©¤¨§¥¨¥£¤£¦¨£¦¨§¤
äøNò äøNò¯,äøeáçå äøeáç ìkî ãçà ïäì ïéëLBî £¨¨£¨¨§¦¨¤¤¨¦¨£¨©£¨

ïäéçñt eáøòúpL íéðL .íéøîBà íä ïëå¯CLBî äæ §¥¥§¦§©¦¤¦§¨§¦§¥¤¤¥
ïî ãçà Bnò äðîî äæ .ãçà Bì CLBî äæå ,ãçà Bì¤¨§¤¥¤¨¤©§¤¦¤¨¦
ìöà àa äæ .÷eMä ïî ãçà Bnò äðîî äæå ,÷eMä©§¤©§¤¦¤¨¦©¤¨¥¤
àeä élL íà :íéøîBà íä Cëå .äæ ìöà àa äæå ,äæ¤§¤¨¥¤¤§¨¥§¦¦¤¦

äæ çñt¯éãéíàå .élL ìò úéðîðå ,ClMî úBëeLî E ¤©¤¨¤§¦¤¨§¦§¥¨©¤¦§¦
äæ çñt àeä ClL¯ìò éúéðîðå ,élMî úBëeLî éãé ¤¨¤©¤¨©§¦¤¦§¦§¥¦©
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc migqt(ycew zay meil)

àøîâ
zxeag m`y ,dpyna oerny iax ly epic lr dywn `xnbd
lk z` gqt lila elk`i ,zexekaa axrzpy gqt lr epnp mipdk

:eaxrzpy zendadéúééî à÷ àäåd z` `ian `ed ixde -íéLã÷ §¨¨©§¥¨¨¦
ìeñtä úéáìzlik` onf ixdy ,leqt mdl mexbiy xac icil - §¥©§

cg` dlile mini ipy `ed zexekad xya(:ep migaf)zepaxwd eli`e ,
wtq yi cg` lk lr ixdy ,oqipa e"h lila wx milk`p eaxrzpy

xzep oick sxyi xweaa x`ypde ,gqt `ed `ny(i ai zeny)`vnpe ,
.oick `ly xzep leqt icil zaexrzay xekad z` `iany

:`xnbd zvxznïBòîL éaøz`f xn`déîòèì,[ezhiyl-]øîàc ©¦¦§§©§¥§¨©
df ote`ayã÷ ïéàéáîìeñtä úéáì íéLaheny oeik ,[leqt icil-] §¦¦¨¨¦§¥©§

zerxl ycwddn ixnbl m`ivedl xy`n ,mzlik` onfa hrnl
,exknie men mda letiy crïðúc(:dr migaf)oaxw ,áøòúpL íLà ¦§©¨¨¤¦§¨¥

aoaxw,øîBà ïBòîL éaø ,íéîìLmdipyïBôva eèçMédxfrd ly §§¨¦©¦¦§¥¦¨£©¨
,my`d oickïäaL øîBçk eìëàéå,mday xengd oaxwd oick - §¥¨§©¤¤¨¤

dpedk ixkfl ,dlile mei wx ezlik` onfy my`d oick epiidc
mini ipy mzlik` onfy minlyk `le ,dxfrd zvignn miptle

.milyexi lkae mc` lkl ,dlileBì eøîà,minkgïéàéáî ïéà ¨§¥§¦¦
ìeñtä úéáì íéLã÷,my`d oick elk`iy jixacle ,[leqt icil-] ¨¨¦§¥©§

xzep leqt icil m`iane minlyd zlik` onf hrnny `vnp
`iaie ,exknie men mda letiy cr erxi `l` .oick `ly dtixye

.oin lkn mday dtid inca
:`xnbd zl`eyezrclïðaø,miycw zlik` onf hrnl oi`yéëéä ©¨¨¥¦

ïðéãáòwx ixd ,zexekaa axrzp gqtdy ote`a miyer cvik - ¨§¦©
my`ae dlera axrzpy gqt e` minlya axrzpy my` iabl
iabl j` ,zepaxw mdinca `iaie exknie enneie erxiy xnel ozip

ea xn`py oeik ,ok xnel ozip `l xekaxacna)(fi gioi`e ,'dCtz `l'Ÿ¦§¤
s`e ,miyecw mpi` epeict ince ,men ea ltpy xg`l s` oeict el
ea ltep m` `l` ,oeictd ici lr dzyecwn z`vei dpi` dndad

.odkl enena lk`p men
:`xnbd daiyneîîeiL ãò Bì ïézîð ,àáø øîàmen letiy - ¨©¨¨©§¦©¤§

,olekaäðéîL äîäa àéáéåzendaay dtid itk dkxry §¨¦§¥¨§¥¨
,dtid dndad jxrk zern lr gqtd z` llgie ,eaxrzpyàîéìå§¥¨

,xn`ie -'éàäc déìò ìeçz çñtì déúéàc àëéä ìk'mewn lk' - ¨¥¨§¦¥©¤©¨£¥§©
,ef dnda mda gwie ,'el` zern lr ezyecw legz ,`vnp gqtdy

,[ezaxwd onf xg`l x`ypy gqtd oick minlyl d`iaieìéëàå§¨¦
eäì,men oda ltpe eaxrzpy zendad z` lke`e -øBëa úøBúa §§©§

,íeî ìòa,lwyna xknp epi`e ,filhi`a xknp e` hgyp epi`y ©©
lk`p zaexrzay xekad ,ef dpwzae .oileg xya zxikn jxck
minlyl axwe dctp zaexrzay gqtde ,men lra xekak epick

.epick

äðùî
gqt myl ehgypy zenda izya mipte` dnk d`ian dpynd

:zg` dxeag xeardçñt ãáàL äøeáç,dly gqtd oaxw -eøîàå £¨¤¨©¦§¨§¨§
dxeagd ipaãçàì,mdnLwáe àöcea`d gqtd z` [ytge-] §¤¨¥©¥

èBçLemb eze`àöîe Cìäå ,eðéìòcea`d gqtd z`èçLåeze` §¨¥§¨©¨¨§¨©
`l `ny mtwep dxeagd ipa x`y ly mal dide ,mdilre eilr

,mdilr ehgyl gqtd z` `vniåmb okleç÷ì íäxg` yak §¥¨§
eèçLå,`ed mpic .migqt ipy mxear ehgypy `vnpe ,mdilr §¨£

yíàgqtdBlL[gilyd ly-]ïBLàø èçLðehgyy gqtd iptl ¦¤¦§©¦
,dxeagd ipaàeä[gilyd-]î ìëBàgqtdå ,BlLs`ïéìëBà íä ¥¥¤§¥§¦

,BlMî Bnò,dhigyd zra ely lr epnp mzegilya hgyy oeiky ¦¦¤
gqt oick etxyl mikixve ,ipyd lr zepndl mileki mpi` aeye

.milra `laíàågqtdïälLjldy ixg` dxeagd ipa ehgyy - §¦¤¨¤
gilydïBLàø èçLð,gilyd ly egqt hgypy iptlïéìëBà íä ¦§©¦¥§¦

îgqtd,ïälLlr zepndln mda exfg mdly gqtd zhigyay ¥¤¨¤
d,epnn mdici ekyne ,cea`d gqtî ìëBà àeäågqtd,BlMixdy §¥¥¤

.mdly lr dpnp `lBà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà íàå§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦
eèçMLz`BlMî ìëBà àeä ,ãçàk íäéðL,eilr wx dpnp ixdy ¤¨£§¥¤§¤¨¥¦¤

Bnò ïéìëBà íðéà íäåekynpe oey`x hgyp mdly `ny wtqn §¥¥¨§¦¦
,cea`d gqtd lr zepndlnås`äôéøOä úéáì àöé ïälLmewn-] §¤¨¤¥¥§¥©§¥¨

ely `ny ,edelk`i `le ,[elqtpy miycwd z` mitxey eid eay
.mdly lr `le eilr epnpe oey`x hgypemewn lknïéøeèt§¦

éðL çñt úBNòlî,llk elk` `ly s` ,xii`a xyr drax`a ¦©£¤©¥¦
mzaeg ici e`vie ,oey`x hgypy gqtd lr epnp jytp dnn ixdy

.zakrn dpi` ezlik`e ,ezaxwda
e ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :sqep ote`øîà̈©

ïäì,dxeagd ipal -ézøçà íà,gqtd mr `ealn xg`z` m` - ¨¤¦¥©§¦
eèçLå eàömb mkl egwzy gqtd z`éìò,eilr mknr ize` epnze §§©£¨©

e ,epilr hegy gqtd z` `vnz m` el exn` `l md j`àöîe Cìä̈©¨¨
gqtd z`èçLå,eze`ås`eç÷ì ïäqtxg` g.eèçLå,`ed mpic §¨©§¥¨§§¨£

yíàgqtdïBLàø èçLð ïälL,cigid `vny gqtd hgypy iptl ¦¤¨¤¦§©¦
î ïéìëBà ïägqtdå ,ïälMs`àeä[cigid-]ìëBàgqtd z`,ïänò ¥§¦¥¤¨¤§¥¦¨¤

on jynp mzhigyae ,eilr hegyl migily mze` dyr ixdy
.milra el oi`y gqtk sxyi hgyy gqtde ,`vny gqtdíàå§¦

gqtdïBLàø èçLð BlL,dxeagd ipa egwly gqtd iptlàeä ¤¦§©¦
î ìëBàgqtdî ïéìëBà ïäå ,BlMgqtd,íälMede`yr `l ixdy ¥¥¤§¥§¦¥¤¨¤

.ca`y gqtdn ewlzqp xake ,mxear hegyl gilyòeãé Bðéà íàå§¦¥¨©
,ïälMî ïéìëBà ïä ,ãçàk íäéðL eèçML Bà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà¥¤¥¤¦§©¦¤¨£§¥¤§¤¨¥§¦¦¤¨¤

,mzegilya hgy `l cigide ,eilr wx epnp ixdyìëBà Bðéà àeäå§¥¥
,ïänò,mdly lr dpnp `le oey`x hgyp ely `ny wtq yiy oeik ¦¨¤

ågqtdäôéøOä úéáì àöé BlLhgyp mdly `ny ,epnn lk`i `le §¤¥¥§¥©§¥¨
migily m`yr ixdy ,ely lr zepndln jynp `ed if`e ,oey`x

.exear hegylemewn lknøeètcigid,éðL çñt úBNòlîs` ¨¦©£¤©¥¦
hgypy oaxwd lr dpnp jytp dnny oeik ,gqt llk lk` `ly
dpi` gqtd zlik`e ,gqtd zaxwd zaeg ici ea `vie ,oey`x

.zakrn
e ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :iyily ote`øîà̈©

ïäì,xg`zi m` xg` gqt exear hegyl dxeagd ipalåmbeøîà ¨¤§¨§
Bì,`ed oicd .mxear ephgyi gqtd z` `vni m`y dxeagd ipa
yïî ïlek ïéìëBàhgypy gqtd,ïBLàøäeigily md mb ixdy §¦¨¦¨¦

gqtd lr mzepnl mgily `ed mbe ,mdly gqtd lr iepn ezeyrl
eixg` hgypy gqtd lr miiepnd ,oey`xd hgypyke ,ely

.epnn miwlzqne mdici mikyenèçLð ïäî äæéà òeãé ïéà íàå§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©
ïäéðL ,ïBLàømigqtd ipy -,äôéøOä úéáì ïéàöBéoeik ,elk`i `le ¦§¥¤§¦§¥©§¥¨

`la gqt `ed ipyd hgypde ,oey`xd hgypd lr miiepn mleky
.ipy ine oey`x hgyp mdn in reci oi`e ,lk`p epi`y milra
j` ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :iriax ote`àìŸ

ïäì øîà,exear hegylåmd mbBì eøîà àì,mxear hegylïéà ¨©¨¤§Ÿ¨§¥
äæì äæ ïéàøçà`ed ixdy ,df lr df dprhe zeixg` mdl oi` - ©£¨¦¤¨¤

on dfi` miyyeg mdipy oi`e ,eigily mpi` md mbe ,mgily epi`
lke` `ede mdlyn milke` md `l` ,oey`x hgyp migqtd

elyn.
:eaxrzpy xzei e` migqt ipya oicd z` zx`an dpyndézL§¥

ïäéçñt eáøòúpL úBøeáçin reci oi`e ,ehgypy mcew dfa df £¤¦§¨§¦§¥¤
mdici z` mlek ekyniy xyt` i` j` ,gqt lk ly eilra
dpnze migqtd on cg` lehiz dxeag lk okn xg`le ,mgqtn
gqtd on ekyni dxeagd ipa lky xeq`y oeik ,ycgn eilr

okl ,milra `la edexi`yieelàzg`d dxeagd ipa -ïäì ïéëLBî ¥§¦¨¤
[mdil` milhep-]ãçà,miaxernd migqtd onåokelàipa - ¤¨§¥

dipyd dxeagdãçà ïäì ïéëLBîokn xg`le ,migqtd onãçà §¦¨¤¤¨¤¨
elàîe ezxeagn cxtp dpey`xd dxeagd on -elà ìöà Bì àá- ¥¥¨¥¤¥

,dipyd dxeagd mr xagzneelàî ãçàådipyd dxeagd on -àa §¤¨¥¥¨
elà ìöà Bì,dpey`xd dxeagd ipa -ejk miyerykíä Ckipa - ¥¤¥¨¥

zexeagd on zg` lkíéøîBà,mlv` `ay dflíà'dti epkynyk §¦¦
e epxxaäfä çñtä àeä eðlL,epkynyéãéëeLî EúBjici jeyn - ¤¨©¤©©¤¨¤§
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èéíéâäBpL íB÷îa[dpw"éðåìä" øîBì éàMø ¯ øzìàì Bòáúì ìBëé äàåìä íúqL[epw: §¨¤£¦¤§¨©§¨¨¨§¨§§©§©©©©©§¥¦
יט  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
íéâäåðù íå÷îá [äð÷ יש בין נהוג שכך שבאותו - ראל

.191מקום 
éðéåìä øîåì [åð÷ יכתוב שמא חשש כאן שאין -192.

zetqede mipeiv
סתם 191) אמרינן לא הנכרים, אצל רק כך נהוג אם אבל

ס"ק  עג סי' משפט חושן (ש"ך יום שלושים א,הלוואה
א). ס"ק שם הסמ"ע על בזה ונחלק

בלשון 192) גם לפרוע רשאי ועפי"ז יח, סעיף כדלעיל
"פריעה".

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

שום  לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב' חלק

סעיפים: כ"א ובו שיבדיל קודם מלאכה

הסעודה ‚ גמר ואחר יום מבעוד ואוכלים יושבים היו
שהכל  הלילה כשיגיע להפסיק צריך אין לשתיה קבעו
ואפילו  המזון ברכת ברכו שלא זמן כל אחת לסעודה נחשב
לאכול  או לשתות ונמלכו וחזרו ונבדיל באו לזה זה אמרו
להפסיק  צריכין ואינם ולאכול לשתות מותרים אלו הרי
צריכין  אינם וגם להבדיל ואמרו בדעתם שגמרו מחמת
שיבדילו  קודם ולשתות לאכול שנמלכו מה על ולברך לחזור
שיבדילו  עד ושתיה מאכילה לגמרי דעתם הסיחו שלא לפי
עדיין  שיכולים כיון מיד להבדיל שאמרו זו אמירה ע"י

שיבדילו: קודם מיד ולשתות ולאכול בהם לחזור

שהיה „ אע"פ שתייתו באמצע הכוס על להבדיל המפסיק
ולהבדיל  להפסיק חייב שהוא בלבד לשתיה קבוע
שיבדיל  עד עוד לשתות מעתה לו ואסור הלילה כשיגיע
הבדלה  של כוס על הגפן פרי בורא לברך צריך אין אעפ"כ
הראשונה  שתיה על שבירך הגפן פרי בורא בברכת שנפטר
עד  הלילה משהגיע דהיינו איסור שעת היה שבנתיים אע"פ
ומבדיל  אכילתו באמצע מפסיק אם לומר צריך ואין שהבדיל
בירך  כבר אם הגפן פרי בורא עליו לברך צריך שאין היין על
הסעודה. שלפני או הסעודה שבתוך יין על הגפן פרי בורא

בתוך  שהכל עליו לברך צריך אין השכר על מבדיל הוא ואם
הסעודה  בתוך לא שהכל עדיין בירך שלא אע"פ הסעודה
של  השכר את פוטרת המוציא שברכת הסעודה לפני ולא

שפו  כמו הסעודה.הבדלה בתוך ששותין שכר שאר טרת

שלא  לכתחלה ליזהר טוב לכן זה כל על חולקים שיש ולפי
אם  היין על ולא השכר על לא המזון ברכת קודם להבדיל
או  להבדיל רוצה הוא ואם יין על הגפן פרי בורא בירך כבר
להפסיק  חייב שהוא בלבד לשתיה אלא קבוע היה שלא
שהיא  א' כדיעה הבדלה של כוס על יברך לא ולהבדיל

עיקר:

* * *
ואסור ‰ הבדלה חובת עליו חל הסעודה תוך התפלל אם

ואפילו  הכוס על מתחלה שיבדיל עד לסעודתו לחזור לו
מיד  הבדלה חובת עליו חל מבע"י ערבית להתפלל הקדים

שיבדיל: עד ממים חוץ כלום לטעום לו ואסור

Â להפסיק צריך שאינו יום מבעוד ואוכל יושב כשהיה
ג"כ  לשתות לו יש המזון ברכת קודם ולהבדיל מסעודתו
שכוס  לפי עדיין הבדיל שלא אע"פ המזון ברכת של מכוס
לעולם  שנזהר למי הסעודה מכלל ג"כ הוא המזון ברכת של
בלא  לפעמים שמברך מי אבל הכוס על המזון ברכת לברך
טעונה  אינה המזון שברכת האומרים על שסומך לפי כוס
הבדלה: קודם המזון ברכת מכוס עתה לשתות לו אסור כוס

Ê לו שאסור מי ובין ממנו לשתות לו שמותר מי בין
עליו  להבדיל גם יכול אינו הבדלה קודם ממנו לשתות
יש  אם אחר יין כוס על יבדיל אלא ממנו שישתה קודם מיד
היא  והבדלה עצמה בפני קדושה היא המזון שברכת לפי לו
יין  כוס על קדושות ב' אומרים ואין עצמה בפני קדושה
מצות  עושין שאין לפי כוסות ב' על לאמרן כשאפשר אחד

חבילות. חבילות

עליו  להבדיל צריך הבדלה לכוס יין עוד לו אין אם אבל
יאחר  ולא המזון ברכת אחר ממנו שישתה קודם מיד
מכוס  לשתות שצריך לפי זמן לאחר השתיה עם ההבדלה
שברכת  להאומרים המזון ברכת אחר מיד המזון ברכת

כוס. טעונה המזון

שהוא  כיון מקום מכל כוס טעונה שאינה להאומרים (ואף
יש  הכל שלדברי לפי הכוס על המזון ברכת עכשיו מברך
ג"כ  לו יש א"כ הכוס על לברך המובחר מן מצוה עכ"פ
אע"פ  המובחר מן למצוה המזון ברכת אחר מיד לשתותו
המזון  ברכת אחר מיד להבדיל לו יש ולכן בדבר חיוב שאין
לכוס  יין עוד לו יש ואם מיד לשתותו כדי זה כוס על
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יברך  ולא השני יין של כוס על מיד להבדיל לו יש הבדלה
על בור  אלא המזון ברכת של הראשון כוס על הגפן פרי א

ישתה  הבדלה כוס שתיית אחר ומיד הבדלה של שני כוס
המובחר): מן למצוה המזון ברכת כוס כן גם

* * *
Á הבדיל ולא הזיד או שכח בלילה הבדלה מצות עיקר

אז  לו ואסור ביום למחר יבדיל שבת מוצאי בליל
בלילה  שאסור כמו שיבדיל עד ממים חוץ מאומה לטעום
מיד  להפסיק צריך הבדלה קודם ואכל הזיד או שכח

בלילה. לאכול התחיל אם כמו ולהבדיל

קודם  שני ביום יבדיל א' ביום למחר הבדיל לא ואם
משם  אבל ג' יום סוף עד וכן א' ביום שנתבאר כמו שיטעום
של  הראשונים ימים שג' לפי עוד להבדיל יכול אינו ואילך
מוצאי  בכלל הן והרי השבת שאחר ימים נקראים השבוע
השבת  שלפני ימים נקראים האחרונים ימים ג' אבל שבת

שעברה: לשבת ענין להם ואין הבאה

Ë אלא יברך לא ואילך משם או ראשון ביום כשמבדיל
יברך  לא אבל ההבדלה וברכת הגפן פרי בורא ברכת
שבת  מוצאי בליל אלא האור על מברכין שאין האור על
רח"צ  בסי' כמ"ש הראשון אדם ע"י ברייתו תחלת שהוא
שבת  מוצאי בליל אלא לברך הצריכו לא הבשמים על וכן
לכוס  ענין להם אין אח"כ אבל השבת ליציאת סמוך שהוא
היין  ברכת בין בברכתם להפסיק אסור ולפיכך ההבדלה

לשתייתו:

È ואילך שבת מוצאי מליל לילות וג' ימים ג' שמתענה מי
יכול  אצלו אחרים אין ואם מאחרים הבדלה ישמע
ונר  בשמים בלא ולמעלה המנחה מפלג בשבת להבדיל
יברך  ובלילה עליו התענית מקבל ואח"כ מהכוס ולשתות
מבעוד  ג"כ ערבית להתפלל ויכול כוס בלא ובשמים הנר על
כמ"ש  בזמנה שמע קריאת שיקרא ובלבד שיבדיל קודם יום

רצ"ג. בסי'

מבעוד  בשבת יבדיל לא בלבד ימים ב' שמתענה מי אבל
ב': יום במוצאי אלא יום

* * *
‡È וחל השנה ראש לפני לילות וב' ימים ב' שמתענה ומי

יום  מוצאי עד מלהבדיל ימתין לא ג' ביום השנה ראש
כוס  על יקה"ז לומר שיצטרך לפי השנה ראש ליל שהוא ב'
שבת  במוצאי שחל ביו"ט שצריך כמו אחד פת על או אחד
שאין  משום איסור בזה ויש תע"ג בסי' שיתבאר מטעם
קדושה  היא יו"ט שקידוש אחד כוס על קדושות ב' אומרים
חול  של שבת מוצאי להבדלת ענין לה ואין עצמה בפני
יו"ט  קדושת שמזכירין שבת במוצאי שחל ביו"ט משא"כ
הקידוש  הרי לקדש קדש בין שמבדילין בהבדלה גם
הבדלת  להבדיל שצריך כאן אבל אחד כענין וההבדלה
לקידוש  כלל ענין לה אין לחול קדש בין שהיא שבת מוצאי
על  או אחד כוס על שתיהן לומר יכול אינו לפיכך יו"ט של

למעלה: שנתבאר מטעם אחד פת

·È ישמע השנה ראש ליל עד מלהבדיל שהמתין אירע ואם
שיבדיל  עד המוציא פרוסת יטעום ולא מאחרים קידוש

הבדלה  קודם כלום לטעום אסור שהרי וישתה הכוס על
במקום  הקידוש שיהא כדי מיד ויאכל המוציא יברך ואח"כ
ידי  אותו והוציאו פת על קדשו האחרים אם ואף סעודה
לברך  ג"כ הוא צריך אעפ"כ המוציא מברכת אף חובתו
בין  הכוס על בהבדלה והפסיק הואיל לעצמו המוציא
יצא  קידוש שידי אע"פ לאכילתו המוציא ברכת שמיעתו
מקום  מכל טעם לא עדיין שהוא אף מהפת הם שטעמו במה
מועלת  טעימתם אין לאכילה המוציא ברכת בין הפסק לענין

קס"ז: בסי' שנתבאר כמו לו

‚È של היין ברכת אם מיד לסעוד ורוצה היין על המבדיל
קע"ד  בסי' נתבאר הסעודה שבתוך היין פוטרת הבדלה
כוס  על אחרונה ברכה לברך צריך אימתי נתבאר ושם
שאר  שהוא בין יין שהוא בין הסעודה שלפני הבדלה

ע"ש: משקים

„È יביאו שלא ליזהר צריך להבדלה תיכף לסעוד רוצה אם
לכסותו  צריך הביאו ואם הבדלה קודם לשלחן לחם
מן  שהרי בושתו הפת יראה שלא ההבדלה אחר עד במפה
כשרוצה  היין לברכת הלחם ברכת להקדים צריך היה הדין
ישראל  ארץ בשבח ליין מוקדם שהוא לפי מיד לאכול
יכול  אינו שעכשיו אלא וגו' ושעורה חטה ארץ בפסוק
אינו  אם אבל לכסותו יש לכן לו בזיון זה והרי להקדימו

לכסותו: צריך אינו מיד לסעוד רוצה

* * *
ÂË אסור הקדש על מחול והוסיף השבת שיצא אע"פ

דהיינו  המלך את שילוה קודם חפציו שיעשה לאדם
האסורים  חפצים ואפילו בתפלה או הכוס על או שיבדיל
סופרים  דברי איסורי (אבל סופרים מדברי עצמה בשבת
חוץ  רס"ג סי' בסוף שנתבאר מטעם מותרים בדבור התלוים
שנתבאר  כמו בתפלה שיבדיל קודם שאסרו צרכיו מבקשת
שאין  סופרים דברי איסורי כל מתירין יש וכן רצ"ד) בסי'
משום  אלא שבות משום אסורים ואינן מלאכה סרך בהם
כמו  הכיפורים יום במוצאי נוהגים וכן דחול עובדין

תרכ"[ג]: בסי' שיתבאר

ÊË שיבדיל קודם גמורה מלאכה אפילו לעשות רוצה ואם
קדש  בין המבדיל ברוך אומר הכוס על או בתפלה
ועושה  המלך ללות בעלמא להיכר ומלכות שם בלא לחול
וגם  בתפלה הבדיל אם אף כלום לטעום אסור אבל מלאכה

הכוס: על שיבדיל עד המבדיל אמר

ÊÈ מלאכה לעשות ורוצה שבת במוצאי יו"ט חל אם
ברוך  אומר בתפלה שיבדיל קודם ביו"ט המותרת

ומלכות: שם בלא לקדש קדש בין המבדיל

ÁÈ מבדילות ואינן ערבית מתפללות שאינן הנשים אותן
המבדיל  ברוך לומר ללמדן יש שבת במוצאי בתפלה
הכוס  שעל הבדלה לפני מלאכה עשיית קודם לחול קדש בין

מאחרים. לשמוע צריכות המבדיל לומר יודעות אינן ואם

אומרים  יש כי בידן למחות אין שמיעתן קודם  עושות ואם
וחטיבת  ואורג כותב כגון גמורות מלאכות אלא אסרו שלא
מרשות  והוצאה בעלמא הנר הדלקת אבל בהם וכיוצא עצים
טורח  בהם שאין הרבים ברשות אמות ד' וטלטול לרשות
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הותרו  (ולא עיקר דבריהם שאין ואף כלל אסרו לא כלל
שהבדיל  שאף אומרים ליש אלא טורח בהם שאין מלאכות
עד  במלאכה אסור ברכה בלא המבדיל אמר וגם בתפלה
בהם  שאין במלאכות עכ"פ שלדבריהם הכוס על שיבדיל
נר  מדליקים שהרי בתפלה שהבדיל מיד מותר טורח
בשום  היתר אין בתפלה שהבדיל קודם אבל להבדלה
לא  אם עכ"פ סופרים מדברי האסורים דברים אפילו מלאכה
צריך  אין כך שנהגו הנשים מקום מכל המבדיל) אמר

בידן. למחות

ולכן  בידן למחות צריך גמורות מלאכות עושות הן אם אבל
במוצאי  המבדיל לומר בנותיהם שילמדו ברבים לדרוש יש
ומחממות  ואש עצים מבעירות מהן שהרבה מפני מיד שבת

גמורות: מלאכות שהן מים

* * *
ËÈ לומר יודעות שאינן בנשים למחות לענין זה וכל

הנר  בטלטול אפילו אסורים האנשים אבל המבדיל
המבדיל. שיאמרו או בתפלה שיבדילו קודם בזה וכיוצא

שום  לעשות ולא להדליק שלא לעצמו יחמיר נפש בעל וכל
הבדיל  שכבר אע"פ הצבור של קדושה סדר קודם  מלאכה
סדר  קודם מלאכה העושה וכל המבדיל אמר וגם בתפלה
אבל  מלאכה מאותה לעולם ברכה סימן רואה אינו קדושה
או  בתפלה שהבדיל אחר מיד מותר בזה וכיוצא הנר טלטול
בבית  נרות להדליק רשאי הכנסת ושמש המבדיל אמר
המבדיל) שאמר (או בתפלה שהבדיל אחר מיד הכנסת
שהיא  (כיון קדושה סדר עדיין הצבור אמרו שלא אע"פ
שאמרו  אחר להדליק ליזהר צריך מקום (ומכל מצוה) לצורך

ברכו): הצבור

Î או מהבארות שבת מוצאי בכל מים לדלות נוהגים קצת
שהיא  מרים של שבארה חכמים שאמרו לפי מהמעיינות
כל  על שבת מוצאי בכל מחזרת היא טבריא של בימה
ממימיה  ושותה בה שפוגע מי וכל והמעיינות הבארות
מוצאי  בכל לדלות נוהגין לכך תחלואיו מכל מיד מתרפא

מרים: של מבארה להם יזדמנו אולי כי שבת

‡Î לומר מותר אם הרבה הקודש על מחול שמוסיף מי
מיד  לאכול לו מותר ויהא לו שיבשל שהבדיל למי

רס"ג: בסי' נתבאר זה מתבשיל

סעיפים: ד' ובו שבת במוצאי שלחנו שיסדר ש סימן ב חלק

סידור ‡ מיני בכל שבת במוצאי שלחנו אדם יסדר לעולם
אע"פ  גמורה לסעודה השלחן בעריכת אצלו הנהוגים
הן  יותר לו שאין מחמת הן כזית אלא יאכל לא שעכשיו
הכנה  לעשות לו יש מקום מכל ליותר תאב שאינו מחמת
לסעודה  כמו בזה וכיוצא מפה פריסת כגון השלחן בסידור
כמו  כבוד דרך ביציאתו השבת את ללוות כדי גמורה

ר[ס]"ב: בסי' שנתבאר כמו בכניסתו

משאר · יותר שבת במוצאי נרות להרבות נוהגים יש ולכן
אחר  וזמירות פיוטים לומר ג"כ ונוהגים החול לילות
המלך  את שמלוין כדרך שיצא אחר השבת את ללות הבדלה

העיר: מן שיצא אחר

* * *
לכבוד ‚ שבת במוצאי אחר דבר או בשר לבשל וטוב

שאין  ג' סעודה כך כל שמאחרין ובזמננו זו סעודה
בפירות  זו סעודה לקיים יכולים שבת במוצאי לאכול יכולים
זו  סעודה שיאכלו בשביל ג' סעודה להקדים צריך (ואין
המובחר  מן מצוה אלא כך כל חובה אינה זו שסעודה כראוי

בלבד):

מצוה „ של (מיוחד) טלית לו שהיה מהמדקדקים יש
כדי  קופלה היה שבת מוצאי ובכל לשבת מיוחדת

מיד: במצוה להתעסק

הסימן: לתחלת השלמה

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא סימן ב חלק

כליו: נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה

וגו'‡ דרכיך מעשות וכבדתו וכו' רגלך משבת תשיב אם
אסור  לפיכך בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהא שלא
אחת  בבת רגליו שתי לעקור דהיינו לקפץ או בשבת לרוץ
הראשונה  שיניח קודם השניה רגלו לעקור דהיינו לדלג או
מאמה  יותר בה שיש כל דהיינו גסה פסיעה לפסוע או
לו  אפשר אם השניה רגל גודל ראש עד זו רגל גודל מראש
כמו  המים אמת או וטיט רפש שם שאין דהיינו בפחות

שנוטלת שיתבאר  מפני גסה פסיעה לפסוע אין בחול ואף
אדם: של עיניו ממאור מאות מחמש אחת

אם · אבל הרשות לדבר בהולך אמורים דברים במה
(חסר):

מצאנו: כאן עד

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

סעיפים: ס"ג ובו אסורים

מלאכה ‡ כל תעשה לא סתם בתורה שנאמר פי על אף
ואיזה  מלאכה נקראת עשייה איזה בה נתפרש ולא
שההוצאה  הסברא ומצד מלאכה נקראת אינה עשייה
כלל  מלאכה בשם נקראת אינה לרשות מרשות וההכנסה
המשכן  למלאכת שבת פרשת תורה שסמכה ממה אעפ"כ
אנו  מכאן השבת את דוחה המשכן מלאכת שאין ללמוד
מלאכה  נקראת במשכן חשובה שהיתה מלאכה שכל לומדים
במשכן  חשובה מלאכה ג"כ היתה וההוצאה שבת לענין
הקדש  לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש שנאמר
מביאין  שהיו שההבאה למדת הא מהביא העם ויכלא
לויה  במחנה העומד משה אל היחיד רשות שהוא מביתם

מלאכה. זו הבאה נקראת הרבים רשות שהיא
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ziciqgd dyxtd - devz zyxt 'xe` dxez'

ּתצּוה  ואּתה ּפסּוק על הּנ"ל הּדברים ׁשרׁשי 1להבין §¨¦¨§¥©§¨¦©©©¨§©¨§©¤

oiadlwEqR lr l"Pd mixaCd iWxW(k ,fk EpzWxR) §¨¦¨§¥©§¨¦©©©¨¨¨¨¥

:"l`xUi ipA z` dEvY dY`e"§©¨§©¤¤§¥¦§¨¥

dPdzpigA WxWoxd`" `xwPW`piaWFW ¦¥Ÿ¤§¦©©£Ÿ¤¦§¨§¦¨
`zipFxhnC"2,zFvFSip g"Rxd zF`lrd zpigA Epiid , §©§¦¨©§§¦©©£¨©©©¦

"zFxPd z` LzFlrdA" Edfe ,mzF` dlrOd `Ed oxd`W¤©£Ÿ©©£¤¨§¤§©£§¤©¥
(a ,g LzFlrdA)aEzMW FnM ,zFvOd od "zFxPd"e ,(bk ,e ilWn): §©£§§©¥¥©¦§§¤¨¦§¥

devn xp iM"'כּו." ¦¥¦§¨
:mixaCd xE`iA oiadlE§¨¦¥©§¨¦

" :aizM dPdzEcrd zkxtl uEgn[..]FzF` KFxri ¦¥§¦¦§¨Ÿ¤¨¥©£
oxd`"3" :WExiR ± .zkxRl uEgnzpigal uEgn Epiid " ©£Ÿ¥¦©¨Ÿ¤©§¦¦§¦©

ozpFi mEBxYW .r"ial zEliv` oiA zwqtOd `qxR©§¨©©§¤¤¥£¦§¦©¤©§¨¨
"cFBxR" ± "zkxR"4`qxR Epiide ,5`Ed z`Gd `qxRde . ¨Ÿ¤©§§©§©§¨§©©§¨©Ÿ

aEzMW FnM ,xiYqOd "miwl`" mW zpigA(ai ,ct miNdY): §¦©¥¡Ÿ¦©©§¦§¤¨§¦¦

obn WnXd wYxPW FnM ,"miwl` d"ied ± obnE WnW iM"¦¤¤¨¥£¨¨¡Ÿ¦§¤©§¥©¤¤¨¥
mWl xiYqOd `Ed miwl` mW KM ,WnXd xF` xiYqdl§©§¦©¤¤¨¥¡Ÿ¦©©§¦§¥
`qxRde KqOd lWn Kxc lr FnM df ixde ,d"ied£¨¨©£¥¤§©¤¤§©©¨¨§©©§¨

xF`d z` milrnE xiYqOW'כּו. ¤©§¦©§¦¤¨
dkxal mpFxkf EpizFAx xn`n oipr Edfe6cizrlC §¤¦§©©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¤¨¦

ici lr Epiide ,"dwYxpn dOg `ivFn" `EdÎKExA WFcTd©¨¨¦©¨¦©§¥¨§©§©§¥
xn`p `alÎcizrNW(`k ,gk EpzWxR)il d"ied dide" : ¤¤¨¦¨Ÿ¤¡©¨¨¨¥§¨¨£¨¨¦

"miwl`l7. ¥Ÿ¦
zFlrdl "`piaWFW" zpigA `Ed oxd` dPde§¦¥©£Ÿ§¦©§¦¨§©£
zkxRl uEgn" :aEzMW Edfe .zEliv`l r"iAn zFvFviPd©¦¦¦©©£¦§¤¤¨¦©¨Ÿ¤
KM xg`e ,l"Pd `qxRl uEgn ± "zFxPd [..] KFxri [..]©£©¥¦©©§¨©©§©©¨

.zEliv`l mzF` dlri©£¤¨©£¦

dxF`kl oFWNd dPd ,"`piaWFW" zpigA lW oiprde§¨¦§¨¤§¦©§¦¨¦¥©¨¦§¨
,oipiaWFW mdl WIW ,dNke ozgC dPEzgA `l` KiIW `lŸ©¨¤¨©£¨§¨¨§©¨¤¥¨¤§¦¦
ixd zFxPd z`lrdA la` ,miwFgx miwxtE miYrl `Ede§§¦¦§¨¦§¦£¨§©£¨©©¥£¥

"miAxrd oiA" lkA did8mWA df liaWA `xwp dOle , ¨¨§¨¥¨©§©¦§¨¨¦§¨¦§¦¤§¥
?"`piaWFW"§¦¨

d`ian xF` zEWCgzd zpigA lkC ,`Ed oiprd K ©̀¨¦§¨§¨§¦©¦§©§§¦¨
DA mignVW ± dPEzgd oipr `Ede .bEprYde dgnVd©¦§¨§©©£§¦§©©£¨¤§¥¦¨

Wcg xaC `EdW itl'כּוmB zFxPd zahde z`lrdA Kke . §¦¤¨¨¨¨§¨§©£¨©©£¨©©¥©
mFi lkA did mFwn lMn ,mFi lkA didW mbd ± oM¥£©¤¨¨§¨¦¨¨¨¨§¨
g"Rx zF`lrd zEWCgzd zpigA ipRn ,dWcg dgnU¦§¨£¨¨¦§¥§¦©¦§©§©£¨©©
,zEliv`l r"iAn zFlrl mFi lkA miWCgzOd zFvFSip¦©¦§©§¦§¨©£¦¦©©£¦

"`piaWFW" `xwp KklE'כּו. §¨¦§¨§¦¨
lkA xxan zEklOdW ± mixExiAd oiprA rEci dPdC§¦¥¨©§¦§©©¥¦¤©©§§¨¥§¨

zEliv`C zEklnA xn`PW FnkE .mFi(eh ,`l ilWn)mwYe" : §¤¤¡©§©§©£¦¦§¥©¨¨
oYYe dlil cFrAsxh'כּו" ,"sxhEpiid "g"txmr §©§¨©¦¥¤¤¤¤©§¦

llFMd9aEzMW FnkE .(`i ,g gp)oke ;"ditA sxh zif dlr" : ©¥§¤¨Ÿ©£¥©¦¨¨§¦¨§¥
(d ,`iw miNdY)ei`xil ozp sxh" ".כּו': §¦¦¤¤¨©¦¥¨

`piaWFW" `Ed oxd`e`zipFxhnCdlrOW Epiid ," §©£Ÿ§¦¨§©§¦¨©§¤©£¤
zpigA lM mr ,"`zipFxhn" z`xwPW zEklOd z ¤̀©©§¤¦§¥©§¦¨¦¨§¦©
lM millFMd dxFpOAW zFxPd ode ,dxxiAW zFvFviPd©¦¤¥§¨§¥©¥¤©§¨©§¦¨
ztrYqn z`Gd zEWCgzdd zpigA ipRnE .mixExiAd©¥¦¦§¥§¦©©¦§©§©Ÿ¦§©¤¤

.dlrnl dgnVd zpigA§¦©©¦§¨§©§¨
zFxEaB 'd" zpigaA `Ed zEliv`A dlrnl dgnVde§©¦§¨§©§¨©£¦¦§¦©§

"`ni`C10aEzMW FnkE ,(h ,biw miNdY)mipAd m`" : §¦¨§¤¨§¦¦¥©¨¦
"dgnU11"dgnUe dxF`" oipr Edfe .12(fh ,g xYq`)± §¥¨§¤¦§©¨§¦§¨¤§¥
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(1):dEvY dY`e wEqR lr mixaCd iWxW oiadl ligzOd xEAClirl d`x,`t] ¦©©§¦§¨¦¨§¥©§¨¦©¨§©¨§©¤§¥§¥

[`."dEvY dY`e" ligzOd xEAC.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± ¦©©§¦§©¨§©¤¦§§©©§

f"qwz dEvY zWxtA xn`PW zAW "dEvY dY`e" ligzOd xEAC lr xE`iA¥©¦©©§¦§©¨§©¤©¨¤¤¡©§¨¨©§©¤

qRcp ,irvn`d x"Enc` zgPd `Ed EpiptNW xE`iAd gqFp .` ,`t lirl qRcpe§¦§¨§¥©©¥¤§¨¥©¨©©§¨¤§¨¦¦§©

zgPd ± a gqFp .(miNw miEPiWA) br cEOr f"qwz owGd x"Enc` ixn`nA mb©§©£¨¥©§©¨¥©§¦¦©¦©©¨©

x"Enc` ixn`nA qRcpe ,miNw miEPiWA wcv gnSd ici lr wYrp ± l"ixdnd©©©¦¤§©©§¥©¤©¤¤§¦¦©¦§¦§©§©£¨¥©§

" ligznE ,`py cEOr ` wlg dxFYd lr owGdzkFxRl uEgn oipr dPd." ©¨¥©©¨¥¤©©§¦¦¥¦§©¦©¨¤

.epwz'` cEOr dEvY dxFYd xF` ± mixESiwe zFdBd mr EpiptNW xE`iAd©¥¤§¨¥¦©¨§¦¦©¨§©¤©

WExCd xESw .(zFxrdA oOwl E`aEd) `rwz'` cEOr mW ± miwxR 'bl mixESw¦¦§§¨¦¨©§§©¨©¤¨¦©§
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בשביל ÏÎ·Â(כח) בראשית שאמר מה יובן הנ"ל
שנק' ישראל ובשביל ראשית שנק' התורה
בכוונה  יחד שיכללו לתורה ישראל ענין מה ראשית.
למעלה  מבואר הנה אך כו'. דוקא בראשית שבתיבת
להיות  שהוא התקון לבחי' ומקור שרש היא שהתורה

ב  במדה ג"כ ההתכללות למעלה ישראל ושרש כו'. רורה
למטה  ירדו הם גם הנה הנ"ל הקדומה במחשבה שעלו
בחי' שהוא דמדות בהתכללות התקון בבחי' להיות
בך  אשר ישראל כמ"ש שבתורה במדות כמו הת"ת
דמדות  ותפארת פאר בבחי' אתפאר דוקא בך אתפאר
כלי  בחי' דוקא ישראל שהיו מ"ת בשעת כמו דתורה
דח"ע  העליונים פנים באור התורה את לקבל קיבול
ויצאה  נפק' מח"ע דאורייתא (דכמו במדות שירדה
ישראל  כך כנ"ל התקון בבחי' להיות במדות להתלבש
לבחי' מאו"א למטה וירדו הקדומה דח"ע במח' עלו
ישראל  הן קשרים דג' משום דלעילא ישראל שנק' ז"א
דז"א  בו"ק שרשם נש"י וס"ר כידוע וקודב"ה ואורייתא
ישראל  שם ויחן א' ע"כ ההתכללות שהוא התקון בבחי'
בראשית  א' ולזה כידוע. דוקא כא' כולנו ברכנו וכן כו'
ה' אמר שע"ז הנ"ל. הקדומה שבח"ע התורה בשביל
דאבי"ע  הציור לאופן מקור להיות דרכו ראשית קנני
ואין  המשפיע בחי' וזהו כנ"ל. אמון אצלו ואהיה כמ"ש
שנקרא  ישראל ובשביל א' ע"כ מקבל בלא משפיע
הכוונה  עיקר שזה לתו"מ קיבול כלי בחי' שהן ראשית

דבר  הן וישראל תורה וא"כ המאציל בעצמות שבתחלה
כו' הצורה לקבל מוכן שהחומר וחומר כצורה אחד
כנ"ל. כו' הקב"ה התנ' כמאמר למע"ב מקור ושניהם
מ"ה  דשם התקון בבחי' הוא נש"י ששרש מצד זה וכל
ה' כמ"ש וחיצוניות בפנימית בכלים בין באורות (בין
האור  כמו הוא הכלי שהוא אלקים ששם עמו אלקיו
דבחי' הוי"ה דשם מעלת יתרון עיקר שבזה דהוי"ה
בפ' (כמשי"ת הוי"ה באלים כמוך מי אמר שע"כ ת"ת
שלהם  בגופים גם התו"מ לקבל יכלו ולזאת לך) לך
כמו  מ"ע ברמ"ח אדם חיצונית שהוא גשמי' במעשה
אדם  בחי' שהוא כו') הוי"ה בשם דאדם בפנימי'
דשם  וידוע כו' אדם קרויי' אתם ב) קיד, (ב"מ וכמאמר
דז' בירור בחי' שהוא ב"ן לבחי' מברר דאדם מ"ה
דנוגה  ע"ס נסתעפו שמהן למטה שנפלו דתוהו מלכין
כדי  דוקא לישראל התורה ניתנה ולזאת דעשי'
דחכמה  מ"ה דשם התקון מבחי' שהוא שבנשמתם
דנוגה  ב"ן שבבחי' טו"ר לעה"ד לברר יוכלו דתורה
תקון  א"צ עצמה שהנשמה ואע"פ הנה"ב שרש שהוא
לקבל  למטה ירדה לא אך כנ"ל. התקון מעולם להיותה
הנה"ב  שהוא נוגה לבחי' תו"מ ע"י לברר כדי רק תו"מ
מ"ה  דשם התקון ענין עיקר שזהו דתוהו מז"מ ששרשה
התורה  בשביל אמר ולכך דתוהו ב"ן לבחי' לברר רק

ש  דח"ע ראשית שנק' התקון וישראל דבחי' במדות
וד"ל. דנוגה ב"ן לבחי' שיבררו
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ÔÈ·‰ÏÂ מ"ט ושמ"ט שמ"ח בע"ח דאיתא מה צ"ל זה
טוב  חצי' טו"ר היא דאצי' נוגה שקלי' פ"ג
איך  כלל מובן זה אין דלכאורה רע, חוץ כלפי וחצי'
אצי' פי' נודע הלא דאצי' נוגה קליפת לומר כלל שייך
ויאצל  מלשון שהוא במ"א כמבואר אלקות בחי' שהוא
קליפות  לומר שייך איך וא"כ משה, דגבי הרוח מן
דשם  בע"ח מ"ש ונקדים רע. חצי' ענין ומכ"ש דאצי',
והרי  בתפארת, הוי' ושם בגבורה אלקים ושם בחסד אל
תפארת  ולמה השמות, מכל וגדול ראשון הוא הוי' שם
שסדרן  עליונות המדות המשכת בסדר שלישי שהוא
חסד  מספירת וגבוה עליון בשם נק' הוא הנה חג"ת
כי  זצוק"ל המגיד ע"ז ותירץ בהמדות. ראשון שהוא
הוא  התהו בעולם שהי' שבה"כ שענין ידוע הלא
התכללות  הי' ולא עצמה בפני מדה כל שהי' מחמת
שנעשה  הוא התיקון עולם וענין זה, עם זה המדות
גבורה  עם כלול חסד לזה, צריך שזה המדות התכללות
שהרי  ההתכללות, נעשה מה וע"י חסד, עם וגבורה
ומים, אש חו"ג הפכים ב' חבור ענין הוא זו התכללות
הם  שעי"ז בהן המאיר א"ס אור הארת ע"י זהו הנה
יוכלו  ועי"ז בהן המאיר ב"ה א"ס לאור ביטול בבחי'
והיינו  במרומיו, שלום עושה ענין וזהו יחדיו. להתחבר
להתחבר  תוכל שלא עד בתגבורת מדה כל תהי' שלא
כ"א  התהו, בעולם שהי' כמו שכנגדה מדה עם

כו'. הביטול מחמת הפכה עם ג"כ שתתכלל
‰‰Â אור בהן מאיר דאצי' חו"ג מדות כי היות עם

כל  נק' אעפ"כ חד, וגרמוהי איהו כי ב"ה א"ס
אל  שם הוא ולכן חסד בחי' זה היינו בפ"ע, בשם מדה
ונק' גבורה בחי' הוא וזה היום, כל אל חסד כדכתיב
משום  והיינו הפכיים, בחי' ב' הם מ"מ הרי אלקים, שם
בבחי' עליונות בהמדות ב"ה א"ס אור מאיר דכאשר
המדות  ויחוד ההתכללות נעשה דוקא אזי רב גילוי
ענין  שהוא אחד הוי' פי' וזהו ממש. לאחדים להיות
מתפרדין, ענפין יהיו שלא ממש המדות יחוד להיות
אינון  מכל דלאו בהם ב"ה א"ס אור המשכת ע"י והיינו
והארץ  רקיעים ז' על מורה החי"ת כי כלל איהו מדות

העולם  רוחות ד' הוא והד' ומטה, מעלה בחי' שהוא
קצוות  ששה בחי' והיינו ודרום, צפון מערב מזרח
א"ס  אור גילוי וע"י עליונות, מדות מששה ששרשן
מתייחדים  עולם של אלופו אל"ף ענין שזהו בהן ב"ה
ב"ה  א"ס אור בהן מאיר אין כאשר אמנם ממש. באחד
ההיא  להמדה השייך האור בחי' כפי רק רב בגילוי

בפ"ע  בחי' חסד המדות הן אזי בפ"ע,בפרט, וגבורה
א"ס  אור בהן מאיר אז התכללות שיהי' נצרך כאשר רק
המדה  תוכלל ועי"ז מדתם, מכפי יותר רב בגילוי
אין  ב"ה א"ס אור נמצא ממש לאחדים להיות בהפכה
בעת  לפרקים רק רב] בגילוי [ר"ל בתמידות בהם מאיר
והנה  גמור. ביחוד בזה זה שיתכללו נצרך כאשר רצון
התפארת  ע"י הוא חו"ג המדות בין זו והתכללות יחוד
בחי' והוא חו"ג בין ממוצע שהוא הוא שמדתו
ב"ה  מא"ס ההארה ומאיר שנמשך הוא ובו התכללות,
ע"ש  קדוש נק' דת"ת למעלה וכמשנ"ת רב בגילוי
מסדר  למעלה שהוא כתר מבחי' בו שנמשך
הצדקה  מעשה והי' בד"ה באג"ה (וע' ההשתלשלות
התיכון), והבריח ע"פ ב' קע"ה תרומה ובזח"ב שלום
שהוא  דהיינו ההפכיים התכללות נעשה זה גילוי וע"י
מאחר  א"כ ונמצא זה. גילוי בהם וממשיך חו"ג המחבר
התכללות  ענין הוא התפארת מדת ומהות בחי' שכל
אור  הארת בו שיהי' מוכרח ממש גמור ביחוד המדות
ההתכללות  היינו ת"ת מדת שזהו מאחר בתמידות א"ס
יש  תפארת בכל והנה ע"ח בדף יתרו פ' בהרמ"ז [וע'
להיות  יכול אין וההתכללות כו'], כאחד חו"ג כללות
עליון  בשם תפארת נק' ולכן א"ס אור הארת בלתי
שמוכרח  מאחר הוי', שם היינו המדות מכל וגבוה
בלקו"ת  ועמ"ש בתמידות, א"ס אור גילוי בו שיהי'
אור  הארת בהם שאין בחו"ג משא"כ החלצו, בד"ה
ענין  שזהו היחוד שנמשך בעת רק שבת"ת, עד"ז א"ס
נעשה  שאז רוחות ולד' ולמטה למעלה אמליכתיה
ולא  גמור ביחוד זב"ז שיתכללו המדות התכללות

כנ"ל. בתמידות
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ּכח p‰Â‰ז) מּפנימּיּות אפּלּו ּביֹותר נעלים הם הּמּדֹות ¿ƒ≈ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹ
הּלב  ּדהרי ּבהּכלים, ּגם הּוא וכן ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַהּמעׂשה,
חלק  ּגם הראׁש חלק לגּבי אמנם הּמּדֹות, מׁשּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

ּב אינֹו מקֹום הּגּוף ׁשם הראׁש ּדבחלק ,ּכ ּכל חׁשיבּות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּומּכל  וריח, טעם ּוׁשמיעה ּדראּיה נעלים הּיֹותר ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָהחּוׁשים
הּלב  האדם לחּיי ׁשּבהּנֹוגע והגם ׁשּבּמח, הּׂשכל ּכח ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשּכן
אי  ּכן ראׁש ּבלא לחיֹות אפׁשר ׁשאי ּדכׁשם ׁשוים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹוהּמח

הינּו15אפׁשר  חיצֹוני ּבאדם ׁשהּוא ּוכׁשם לב, ּבלי לחיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבחּיים  הּוא כן ּכמֹו הּנה ּבגׁשמּיּות, האדם ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבחּיי
ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו ּפנימי, אדם ּבחּיי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּפנימּיים
ולא  מחּוׁש ּכל לב, ּכאב ולא ּכאב "ּכל א) יא, ְְְְֵֵֵֵַָָָֹֹ(ׁשּבת
ולב, מח לֹו ׁשּיׁש הּוא הּבריא ּדהאדם ראׁש", ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמחּוׁש
ׁשחכמתֹו מי והינּו הּנּסיֹון", ּכבעל חכם "אין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּוכמאמר
אׁשר  ּדיׁשנם הּטֹובה, ּבמעׂשה ּדבר לפעל לֹו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָֹעמדה

טֹוב, הם אבל ּבהּׂשגה והּטֹוב, האמת את מבינים ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּדאינֹו והּוא יֹותר, ולא ׂשכלית ידיעה רק היא זֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹחכמתם
הּלב  על ּפֹועל אינֹו ּדהּמח והינּו ּכלל, הּפעל אל ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹנֹוגע
אזֹוי  אז פארׁשטייט ער הּמח, אל נׁשמע אינֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַֹוהּלב

אזֹוי  ניט איז ּבפעל אּבער זאיין והּבריאּות יא ּדארף , ְְְְְִִִֶַַַַַָֹ
ּפעּלתם  ּפֹועלים ׁשניהם והּמח הּלב ּכאׁשר הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהאמּתי
ּבּטֹוב, רחבה הּׂשגה מקּבל ּדהּמח והינּו להם, הראּוי ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּכפי
הּמּדֹות  ּבתּקּון המחּיב ּכפי הּפעל אל מּכח מביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻוהּלב
ּבחּיי  ׁשוים ׁשניהם ולב מח ּכן ואם ההיא, ההּׂשגה ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעל
יֹותר  נעלה הּוא הּמח הּנה ּבחׁשיבּות מקֹום ּומּכל ֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאדם,

ּדלּבא  ּדרעּותא והגם הּוא יב מהּלב, הּׂשכל מן ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּלמעלה  הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור זהּו אמנם ּדוקא, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּלב
הרי  ּדלּבא ּדברעּותא ּבּגּוף, הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמאֹור

מדרגֹות  ב' ידי 16יׁש על הּבא ּדלּבא הרעּותא הא' , ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ּבא  הּוא אבל עצמי רצֹון הּוא ּדהרצֹון והגם ְְְְֲֲִִַַַָָָָָהתּבֹוננּות,
סֹוף  אין ּבאֹור הּוא ׁשההתּבֹוננּות רק התּבֹוננּות, ידי ְְְְְְִִֵֵֶַַַעל
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כסף 15) כן גם ועיין חדא. רגעא אפילו ב: רכא, ג חלק זוהר
ולב. מוח כגון ט: הלכה י פרק שחיטה הלכות לרמב"ם משנה
- צבי החכם על חולקים יש אבל עדֿעז. סימן צבי חכם שו"ת
שו"ת  ד. ס"ק מ סימן ופלתי כרתי לג. סימז מהרמ"ז שו"ת ראה
קכא. סימן א חלק יעב"ץ שאילת כג. סימן א חלק מאירות פנים
מ"ם  סימן סוף זהב משבצות קמ"ו. סימן זרוע אור מהר"ח שו"ת

בפסקי  כי קצת עיון צריך - שם. תשובה בדרכי שהובאו ואחרונים
החולק  ופלתי הכרתי כהכרעת העיקר כי כתב צדק להצמח דינים
פי  על לומר אפשר או שאני, דאדם לומר יש אבל צבי. החכם על
שאול  ביד ועיין עג. פרק א חלק נבוכים למורה באפודי שכתב מה

מקומו. כאן ואין שם. דעה ליורה
עא).16) (קונטרס כג פרק השי"ת השנה ראש המשך ראה

כך.יא. אינו בפועל אבל להיות, צריך שכך מבין הלב.יב.הוא שרצון
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מהׁשּתלׁש ּובאה ׁשּלמעלה ּבּמח היא וההתּבֹוננּות לּות, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשּבּנׁשמה, העצמי הרצֹון היא והב' ּבהּלב, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבהתעֹוררּות
העצמי  ּבהתקּׁשרּותּה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּבעצם ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָוהּוא
ּודבּוקה  "חבּוקה ּוכמאמר הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְֲֲֵַַַָָָּבעצמּות
למעלה  ׁשהּוא ּכמֹו הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור הּוא זה ּדכל ,"ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָּב
וחּיּות  ּבאֹור אבל ּבּגּוף, הּמתלּבׁש ה ּנפׁש וחּיּות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָמאֹור
יֹותר. מעּלה הּוא הראׁש חלק ּבּגּוף, הּמתלּבׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻהּנפׁש

.¯ev˜,האדם חּיּות ּתלּוי ּבׁשניהם ולב ּדמח יבאר ƒְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּמּדה  ּתּקּון לפעל צריכה ׁשּבּמח ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹּדהּׂשגה
הּלב  ּומעלת ּדלּבא, ּברעּותא מדרגֹות ב' יבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּבּלב.

והּׂשגה. ּבהׂשּכלה הּמח ּומעלת ּדלּבא, ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹּברעּותא
הרי p‰Â‰ח) הּגּוף את הממּלא ׁשהּנׁשמה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

ראׁש ּכללּיים, חלקים לג' מתחּלק ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּבכללּות
מדרגֹות  ּבג' ׁשּמתחּלקים ּבהעֹולמֹות הּוא ּכן ורגל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּגּוף
מסּפר", אין "ועלמֹות ּדכתיב והגם עׂשּיה, יצירה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבריאה

ּתקרא  עֹולמֹות 17אל ׁשהם "ועֹולמֹות", אּלא "ועלמֹות" ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
מתחּלקים  ּבכללּותם מקֹום ּומּכל ּכלל, ּומסּפר ׁשעּור ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּבלי

ּוכמאמר  עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות "אּמא 18ּבג' ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָ
ספירן" וׁשית ּבכּורסּיא מקננא ּומלכּות יג עּלאה ּביצירה ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָ

וחּיּות  ׁשהאֹור הּוא ּוגבּול, מסּפר ּבלי ּׁשהם ּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבעׂשּיה,
וזהּו ועֹולם, עֹולם ּכל ער לפי מדרגֹות לרּבּוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמתחּלק

עלמין" ּכל הּבא יד "ממּלא האלקי האֹור ׁשהּוא , ְְֱִִֵֶַַָָָָָֹ
ּדמ  זה אֹור ּדכללּות ּבעֹולמֹות, ּכל ּבהתלּבׁשּות מּלא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

צמצּומים  רּבּוי ידי על הּבאה אלקית הארה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָֹעלמין
עֹולמים", ּכל מלכּות מלכּות" ּכתיב ּדהּנה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָוהעלמֹות.
מלכּות, מּבחינת הּוא התהּוּותם הּנה עֹולמים ְְְְִִִִִֵַַַָָָּדכל
עֹולמֹות  ּדג' והחּיּות האֹור הּוא ּדאצילּות ְְְְֲִַַַַָָּדמלכּות
הינּו ּבכללּותֹו, הּזה האֹור אבל עׂשּיה, יצירה ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבריאה
יצירה  ּבריאה את המחּיה ּדאצילּות מלכּות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּבחינת
הּמלכּות  חיצֹונּיֹות והינּו ּבלבד, הארה רק הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָעׂשּיה,

הּפרסא  הפסק ידי על ׁשּבאה אצילּות טו ּכמֹו ׁשּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מדרגֹות, ב' יׁש ּגּופא ּובזה עׂשּיה, יצירה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָלבריאה
מׁשל  ּדר על זה ויּובן ּברחּוק, והׁשּפעה ּבקרּוב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהׁשּפעה
[היא] ההנהגה הרי הּמדינה, והנהגת הּמלּוכה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָּבענין
הּוא  הּמלּוכה ויסֹוד ּדעּקר הפכּיים, ּכחֹות ְְְְִִִִַַָָֹּבב'
לרֹוממֹו צריכים ולכן ּדוקא, והגּבהה ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבהתנּׂשאּות
התנּׂשאּות  ידי על הּוא הנהגה ּדכל ּולנּׂשאֹו, ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָלהגּביהֹו
ּדמנהיג  ארץ", יעמיד ּבמׁשּפט מל" ּוכתיב ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּדוקא,
ּבא  ּדוקא ּדזה הּמדינה, טֹובת הּוא ענינֹו עּקר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּמדינה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּמדינה, עניני ּבכל הּמׁשּפט ידי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָעל
לעׂשֹות  ּבקרּבֹו אלקים חכמת ּכי ראּו ּכי כּו' ְְְְֱֲִִִִִַַַָָֹ"וּיראּו
ּדוקא  ּודריׁשה חקירה ידי על הּוא והּמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָמׁשּפט",
והתנּׂשאּות  ּכלה, ועד מהחל ההנהגה עניני ּפרטי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבכל
אלּו ענינים ב' ידי על ׁשּדוקא אּלא ּדוקא, הבּדלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא
ׁשהם  למעלה יּובן מּזה הּדגמא אׁשר הּמדינה, קּיּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּוא
ּברחּוק, הׁשּפעה ּבחינת הא' ׁשּבּמלכּות, מדרגֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָב'
הׁשּפעה  ּבחינת והב' מלמעלה", עליהם (עֹומד) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ"והּים
הּקרּוב  ּדבחינת אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹּבקרּוב,
הּפרסא  הפסק ידי על ּבאה ׁשההארה ּכמֹו זהּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדמלכּות

עׂשּיה. יצירה לבריאה אצילּות ְְֲֲִִִִִֵֶָָָׁשּבין
.¯ev˜ יצירה ּבריאה עֹולמֹות ּבג' ּבהתחּלקּות יבאר ƒְְְְְְְִִִֵַָָָָ

מדרגֹות  הרּבּוי הם מסּפר אין ועֹולמֹות ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָעׂשּיה,
המ  אֹור והּוא עצמֹו, עֹולם מלכּותּבכל עלמין, ּכל מּלא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָ

והרחּוק  ּבקרּוב ההׁשּפעה ויסּביר עֹולמים. ּכל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמלכּות
ּובמׁשּפט. ּברֹוממּות הּמלּוכה הנהגת מׁשל ּפי על ְְְְְְְְְִִַַַַַַָָָּבמלכּות

עלמין ‡ÌÓט) ּכל ּדסֹובב  ׁשאינֹוטז האֹור הּוא »¿»ְְִֵֵֶָָָ
את  מחּיה אם ּכי ּבעֹולמֹות ְְִִִֵֶֶַַָָמתלּבׁש
הּׁשמים  "את ׁשּנאמר והגם מּקיף, ּבבחינת ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהעֹולמֹות,

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר מבאר הרי מלא", אני הארץ יז ואת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
מלמעלה, ּומּקיף ׁשּסֹובב הּכּונה אין ּדסֹובב מח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפרק
הּגׁשמי  הּלזּו ּבארץ ּגם חלקיו ּכל ּבתֹו הּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבאמת
התלּבׁשּות  ּבבחינת ׁשאינֹו רק ּופנימּיּותֹו, ּתֹוכֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַּתֹו
ׁשּמתלּבׁש הּוא עלמין ּכל ּדממּלא ּדהחּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּותפיסא,
ׁשאינֹו הּוא עלמין ּכל סֹובב ּובחינת ּבעֹולמֹות, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָונתּפס
נׂשּגב  "ּכי ׁשּנאמר ּוכמֹו ּותפיסא, התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָּבבחינת
ּבבחינת  ׁשהּוא ּומרֹומם, נׂשּגב הּוא ּדׁשמֹו לבּדֹו", ְְְְְְִִִִֶַַָָׁשמֹו
הּוא  יׂשראל ּכל אמּונת ּדאמּונתנּו וזהּו ּבלבד, ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָמּקיף
מדרגֹות  ּבהב' עֹולמֹות מחּיה הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְֵֵֶֶַַַָָׁשאֹור
הּוא  האמּונה ועּקר עלמין, ּכל ּוממּלא עלמין ּכל ְְְְְֱִִִֵֵַַָָָָָָּדסֹובב
זהּו עלמין ּכל ּדממּלא עלמין, ּכל סֹובב ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבחינת
ּכל  אלקּה, אחזה ּדמּבׂשרי רֹואה, ּכאּלּו הּׂשגה ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבבחינת
אין  איז ּדאס ויא פארׁשטיין ער קאן זי פּון איז ְְְִִִִִֶַַָָָָאדם

ּבֹויח עֹולם  ׁשּיׁש ּבעצמֹו מרּגיׁש ׁשהאדם ּדכמֹו והינּו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
הרי  חי ׁשהּגּוף וזה חי, הּגּוף ׁשהרי אֹותֹו, המחּיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָחּיּות
אם  ּכי הּגּוף, חי זה ידי ועל חי ּדבר רק ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
ׁשּזהּו הּוא יֹודע הרי ּגּופא ּומּזה חי, עצמֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּגּוף
חי  עצמֹו מּצד הּגּוף ׁשאין והינּו אֹותֹו, המחּיה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָמהחּיּות

ה  ויֹודע אֹותֹו, המחּיה מהחּיּות אם הּוא ּכי ׁשהחּיּות יטב ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
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בעולם. זה
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ּבגלּוי  אלקּות ּׁשאינֹו ּדמה רֹואה ׁשהרי ּבגלּוי, ְְְֱֱֲֵֵֶֶֶַָָֹֹאלקּות
ּבלא  חי אינֹו יׁש מציאּות ׁשהּוא הּגּוף והינּו חי, ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹאינֹו
העליֹונה  ּדעה ּגזרת ּכפי קיימי מציאּות רק (והּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש
מּפני  הּוא חי ׁשהּוא והּנפׁש כּו'), וקּיּומֹו חּיּותֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַׁשּזהּו
"וה' ׁשּכתּוב ּוכמֹו אלקּות, הּוא ּדחּיּות אלקּות, ְְֱֱֶֶַַָֹֹׁשהּוא
הּוא  לחּיּות הּכלי ולכן חּיים", אלקים הּוא אמת ְְְֱֱֱִִִִֵֶַַַָֹֹאלקים
חּיים  והּמלאכים לחּיים", ה' "יראת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָּבּטּול,
ּכמֹו ׁשּלהם, והּבּטּול הּיראה מּפני לעֹולם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוקּימים
אלקּות  הּוא ׁשהחּיּות מּפני והינּו אחר, ּבמקֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּמבאר
ּכן  ועל הּבּטּול, הּוא החּיּות אל הּכלי ּכן על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָּבגלּוי
ּכי  האמּונה, ענין ּכ ּכל ׁשּי אינֹו עלמין ּכל ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָָּבממּלא
ׁשאינֹו עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת הּוא האמּונה עּקר ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָאם

ונרּגׁש. ְְִָָֻמּׂשג
.¯ev˜ ּבא ׁשאינֹו מּקיף עלמין ּכל הּסֹובב ּדאֹור יבאר ƒְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּכל  ּבממּלא יׂשראל ּבני אמּונת ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָּבהתלּבׁשּות,
מּׂשג  עלמין ּכל ּדממּלא עלמין, ּכל ּבסֹובב ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻעלמין
קּיּום  ּבּטּול, הּוא לחּיּות ּדהּכלי ויבאר אחזה, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָמּבׂשרי

ׁשּבטלים. לפי ְְְִִִֵֶַַָהּמלאכים
אחד"p‰Â‰י) "הוי' יֹום ּבכל אֹומרים אנּו זה על ¿ƒ≈ְְֲִֶֶַָָָָָ

ׁשּזה  ועד", לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֵֶֶֶַָָָּו"ברּו
וסֹובב  עלמין ּכל ּדממּלא מדרגֹות ּבב' והאמּונה ְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּקּבלה
עלמין  ּכל ממּלא ּבבחינת האמּונה ּדהּנה עלמין. ְְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָָָָּכל
"אל  ּדכתיב ּבּטּול, ּבחינֹות ב' זהּו עלמין ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶָָוסֹובב
ּדעת  ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּדעת ּדעֹות, ב' הוי'", ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָּדעֹות
ׁשהּנבראים  והינּו אין, ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתחּתֹון
יׁש, זה הרי ּבּמציאּות ּומרּגׁשים ונגלים נראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָֻהן
מּׂשג, ׁשאינֹו ׁשם על "אין", נקרא המהּוה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻוהאלקּות
ּדפרּוׁשֹו "אין", עליו אֹומר מּׂשיג ׁשאינֹו זה את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדהּנברא,

ער ער, ניט איז עס ּדער אינֹו אּון מציאּות א ּדא איז ְִִִִֵֶֶֶֶַָ
איז, מציאּות זאיין ויא מציאּות קיין ניט ּדא איז ְְְִִִִִִַַַָחּיּות
וארעם  ער, ניט איז עס הּוא, אינֹו "אין", קֹוראֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָולכן
ּדאס  אז וייס אּון ּדא ער הערט פראן איז חּיּות ּדער ְְְִֵֶֶֶַַַָָָאז

עּקר  ּדער ּכמֹויט איז הּמציאּות ּבאֹותֹו ׁשאינֹו ולהיֹותֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַָ
" קֹוראֹו ּכן על ׁשּלֹו העליֹונה אין הּמציאּות והּדעה ." ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה אמּתי,אין הּוא יׁש הּוא סֹוף ּדאין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
חׁשיב אין ּולמּטה ּכלא קּמיּה ּדכּלא ּדעֹות כ , ּדהב' וידּוע . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ

ּבחינת  ׁשהיא אלקית ּדבהארה והינּו ּגּופא, ּבאלקּות ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהן
ׁשהיא  ּדלהיֹות ּתחּתֹון, ּדעת ּבחינת הּוא לעֹולמֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָמקֹור
מל ּדאין מקֹום, ּתֹופסים העֹולמֹות הרי לעֹולמֹות ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָמקֹור
,הּמל אל ּבטל ׁשהעם הּוא הּמלּוכה וענין עם, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא

ּבלבד  הּיׁש ּבּטּול הּוא אבל ּבטלים, ׁשהעֹולמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהינּו
ענין  ׁשּי אין הלא ּכן ּדאם הּמציאּות, ּבּטּול ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹלא
הּוא  וכן ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול ּבחינת אם ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּמלּוכה

וה  יׁש, ּבבחינת ׁשהם אֹותם,אין ּבּנבראים מהּוה האלקי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הם  הרי וההּׂשגה הּדעת מּצד וגם האמּונה מּצד ְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהרי

לה  הּיׁשאין ּבטלים ּבּטּול ּבבחינת הּוא אבל האלקי, ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשּלמעלה  סֹוף אין ּבאֹור הּוא עליֹון ודעת ְְְְְְֵֶֶַַַַָלבד.
עלמין, ּכל הּסֹובב סֹוף אין ּבאֹור והינּו ְְְְִֵֵֵַַָָָָמהעֹולמֹות,
לגמרי, ּבּמציאּות ּבטלים ׁשהעֹולמֹות הּדעה הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּדׁשם

ּכלא  ּכּלא ּדוקא קּמיּה אמנם חׁשיב, ּכלא קּמיּה ,כא ּדכּלא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ּבלא  מל אין הרי יתּבר מלכּותֹו ּבמּדת ּכן ּׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמה
ּומּובן  ּבטלים, ׁשהם רק מקֹום ּתֹופסים ּדהעֹולמֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָעם,
ּכל  ּדממּלא מדרגֹות ּבהב' והאמּונה ּבּטּול, הּוא ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַָָָָּדאמּונה

ּב ּבחינֹות ב' הן עלמין ּכל וסֹובב והּקּבלה עלמין ּטּול, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשם  ּו"ברּו אחד" "ה' אֹומרים ּׁשאנּו מה הּוא זה ְִֵֶֶֶַַָָָעל
יׂשראל  ּדנׁשמֹות והאמּונה ועד", לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָּכבֹוד
הּוא  האמּונה ענין ּכללּות אמנם ּדוקא. הוי' ּבׁשם ְְְְְֱֲִֵַַָָָָָָָָהּוא

אּפּום  "ּגּנבא רז"ל אמרּו ּדהּנה מּקיף, 19ּבבחינת ְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
קריא" רחמנא ּדהּוא כב מחּתרתא ּבאלקּות ׁשּמאמין והינּו , ְְְְְְֱֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבׂשר, לכל לחם ונֹותן ּברּואיו, ּכל את ּומפרנס זן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיתּבר
זאת  אמּונתֹו ּומּצד ּבפרט, ואחד אחד ּכל על ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֹּומׁשּגיח

לֹו ׁשּיצליח יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁש הּוא 20הּוא ּדגם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּתהיה  מה אבל ללּבׁש, ּובגד לאכל לחם לֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹיהיה
הּגנבה, על נתּפס יהיה וׁשּלא ּבגנבתֹו ׁשּיצליח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהצלחתֹו
ועֹוׂשה  ,יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁש והּפּוכֹו, ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדזהּו
הּוא  ׁשהאמּונה מּפני והּוא לגמרי, יתּבר רצֹונֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָהפ
מאירה  האמּונה היה ׁשאם ּבּפנימּיּות, נרּגׁש ואינֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמרחֹוק
לעבר  יתּבר רצֹונֹו הפ יעׂשה אי ּפנימּיּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבבחינת
ּבבחינת  היא ׁשהאמּונה להיֹות רק ,יתּבר ּפיו ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָאמרי

והּפּוכֹו. ּדבר להיֹות יכֹול ּכן על ְְִִִֵַַָָָמּקיף
.¯ev˜ ּכל וסֹובב עלמין ּכל ּבממּלא ּדהאמּונה יבאר ƒְְְְְֱִִֵֵֵַָָָָָָ

ּתחּתֹון  ּדדעת הּבּטּול ּבּטּול, אפני ב' הם ְְְְִִִֵֵַַַַָָעלמין
את  המהּוה האלקית ּבהארה להאין הּיׁש ּבּטּול –ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבּמציאּות. ּבּטּול הּוא עליֹון ּדדעת והּבּטּול ְְְְִִִֶַַַַָָהעֹולמֹות,
ׁשם", ּו"ברּו אחד" "ה' ּבאמירת הּוא זה על ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָוהּקּבלה

קריא. רחמנא מחּתרתא אּפּום ּגּנבא מּקיף ְְְֱֲִַַַַַַַָָָָָָָאמּונה
למצא p‰Â‰יא) ואחד אחד ּכל יכֹול ּכזה ּבדגמא ¿ƒ≈ְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֻ

והינּו ּבדּקּות, אֹו ּבגּסּות אם ְְְְְְִַַַַּבעצמֹו
ׁשעצם  להיֹות ויכֹול ,יתּבר מהּׁשם עזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּמבּקׁשים
מֹותרי  ענין הּוא יתּבר מהּׁשם ּׁשּמבּקׁש מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
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שהמציאות יט. כפי מציאות אינו הרי והחיות מציאות, הרי הוא מציאות) אינו שהוא (כלומר, הוא לא שזה אינו שפירושו
העיקר. שזהו ויודע מרגיש, הוא נמצאת שהחיות שזה מכיון הוא, שאינו אין, קוראו ולכן היא, חשוב כ.שלו בפניו שהכל

(כלום). כלא.כא.כלא (חשוב) הכל דוקא הוא כב.בפניו ברוך לקדוש קורא לגנוב) (בעומדו המחתרת פי על - גנב
בגניבתו). יתפסוהו ולא (שיצליח
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רצֹונֹולגמר  זה ׁשאין נפׁשֹו ּתאות למּלאת רק והּוא י, ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַֹ
הּוא  הּדבר וסּבת מחּתרתא, אּפּום ּגּנבא ּבדגמת ,ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָֻיתּבר
את  וחֹוׁשבים ּבעצמם טֹועים ׁשהם אדם ּבני טעּותי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּפני
ּבעיני  יקר ׁשהּוא והינּו חׁשּוב, ּדבר למציאּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעצמם
ּדוקא  אז ואׁשר וכּו', עׁשר לֹו ׁשּמּגיע ל ֹו ונדמה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹעצמֹו
ּדוקא, הרחבה מּתֹו ּותפּלה ּבתֹורה ד' את לעבד ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹיּוכל
ּבהענינים  ּׁשרֹוצה מה הּוא ּכּונתֹו עּקר ּבאמת ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
יתּבר רצֹונֹו זה ׁשאין נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמּיים
ּדעסק  ּומּתן, מּׂשא ּבעסק ּוכמֹו ּבדּקּות, ׁשּזה ויׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלל.
טהֹורה, ּכלי להיֹות וצרי לפרנסה, ּכלי הּוא ּומּתן ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָמּׂשא

ּגוונא  ּוכהאי ּוגנבה ּדׁשקר אּסּור נדנּוד ׁשּום ּבלי ,כג והינּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבלבבֹו" אמת "ודבר ענין עד ּבאמּונה, ּומּתן מּׂשא ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹויהיה

רז"ל  לׁשם 21ּכמאמר ּבכּונה להיֹות צרי העסק ּוכללּות , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנּתן  הּוא ּדהאמת אלקית, ּכּונה ּבזה ׁשּיהיה ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשמים,
ּתעבד", ימים "ׁשׁשת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ולעבד, לעסק ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹרׁשּות
לא  אבל ּתעׂשה", אׁשר ּבכל אלקי ה' ּוברכ" ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹּוכתיב
יצירת  הּתכלית היא זה לא ׁשהרי הּכּונה, ה ּוא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהעׂשּיה
האדם  יצירת עּקר אם ּכי העׂשּיה, ּבׁשביל ּבעֹולם ְְֲִִִִִִִַַָָָָָָָָָָהאדם
עליה  ואדם ארץ עׂשיתי "אנכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹהּוא
ּתרי"ג  ּבׁשביל ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּדבראתי ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָּבראתי",
ׁשּיהיה  הּוא הּכּונה הּזה עסק ּבעׂשּית ּגם ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמצוֹות,
העסק, ידי על ׁשּנעׂשה הּברּורים והינּו אלקי, ענין ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבזה
ּפרנסה, על יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁשים ּכאׁשר ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאם

ּכדבעי  הּוא העסק אם לידע צריכים ּכלי כד הרי ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּברכה, הּמחזיק ּכלי ׁשּיהיה להׁשּתּדל ּוצריכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָטהֹורה,

א  הּכּונה. ּכפי ׁשּיהיה היא והינּו ׁשהאמּונה להיֹות מנם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
צריכה  ּדאמּונה וזהּו ,ּכ ּכל לּבֹו ׂשם אינֹו מּקיף ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבבחינת
עבֹודת  היה וזה ּבהּפנימּיּות, ּתאיר ׁשהאמּונה ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּפרנסה,
ׁשּיהיה  הינּו האמּונה, את ּומפרנס רֹועה ׁשהיה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמׁשה
חּיּות  ּבבחינת ּתהיה ׁשהאמּונה יחיה", ּבאמּונתֹו ְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ"צּדיק

מׁשה  ּכי ּבנׁשמֹות 22ּפנימי, הּדעת ּבחינת המׁשי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַ
,"לבהמּת ּבׂשד עׂשב "ונתּתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל,
ּבהמה, ּדזרע ּבּנׁשמֹות ּגם ּדעת ּבחינת המׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמׁשה
ׁשרֹועה  מהימנא, רעיא הּוא ּומׁשה הרּגׁש, הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדדעת
הינּו האמּונה, ּבענין יׂשראל נׁשמֹות את ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָּומפרנס

ּפנימי. הרּגׁש ּבבחינת ּתהיה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהאמּונה
.¯ev˜מבּקׁש ּדלפעמים ּבעצמֹו ימצא אחד ּדכל יבאר ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

רצֹונֹו נגד ׁשהּוא ּדבר על הּוא ּברּו ְֵֶֶֶַַָָָָמהּקדֹוׁש
ועׁשר  ּבנים לֹו ׁשּמּגיע ּבעצמֹו טֹועה האדם ּכי ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיתּבר

יׁשנם  ּגּסֹות עברֹות לֹו אין אם ּדגם וׁשֹוכח ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻּוגדּלה,
ּפרנסת  וזהּו ּפרנסתֹו, והנהגת ּכלי ּבעניני ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָּבדּקּות,

ּבּפנימּיּות. ׁשּתאיר ְֱִִִֶַָָָהאמּונה
הּנֹולדים e‰ÊÂיב) הוי' ּדעם צּדיקים", ּכּלם ועּמ" ¿∆ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ

צּדיקים  ּכּלם הּתֹורה ּפי על וטהרה ְְֳִִִִַַַָָָָָֻֻּבקדּׁשה
יׂשראל  ּכל אמּונת ּדאמּונתנּו והינּו הּנׁשמה, ׁשרׁש ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּצד
יׂשראל  "ׁשמע אֹומרים יׂשראל ּכל ּדהּנה אחד, ּבהוי' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּו"ברּו אחד" הוי' אלקינּו ְְְֱֲֲֵֵֶַָָָָָָָֹהוי'
ּבהב' והאמּונה הּקּבלה הם אלּו ּפסּוקים ׁשב' ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָועד",
ענין  ועּקר עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ּדממּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמדרגֹות
עד  ּגמּורה ּבהּׂשגה מאירה ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּב"ברּו הן ּבּפנימּיּות, נרּגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיהיה
ותהיה  מאין, יׁש ההתהּוּות ּבענין ׁשּיתּבֹונן ועד", ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם
ואפן  ּבאיכּות ּפרטי התּבֹוננּות ׁשּלֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָֹההתּבֹוננּות
צרי האלקי האין ׁשהרי ׁשּבזה, וההפלאה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹההתהּוּות,
סדר  הּוסד זה על ואׁשר הּיׁש, אל ּבקרּוב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַלהיֹות
את  להּוֹות ּבקרּוב האלקי האין ׁשּיהיה עד ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹההׁשּתלׁשלּות
מהּנברא, הּבֹורא והסּתר העלם ּכן ּגם להיֹות וצרי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּיׁש,
ההתהּוּות  ּבאפן ּבאר אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּוכמֹו
חי  ּדבר ׁשאין אי האלקי ּבהחּיּות וכן ׁשּבזה, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוההפלאה
ויהיה  אֹותֹו, המחּיה אלקי מחּיּות חי הּוא והרי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמעצמֹו,
מרּגיׁש ׁשהאדם ּדכמֹו והינּו ּפנימית, ּבהּׂשגה זה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
מחּיּות  חי ׁשהעֹולם אי ירּגיׁש ּכן חי, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעצמֹו
מאלקּות, חי ׁשהעֹולם ּבנפׁשֹו ּכן מרּגיׁש וכאׁשר ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאלקי,
האלקי  החּיּות את מרּגיׁש הּוא ּגׁשמי ּדבר ּבכל אז ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּנה
ּב"ה' וכן האלקית. הּכּונה ּכפי הּוא ואז הּיׁש, את ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
ּגמּורה  ּבהּׂשגה ה' ּבאחדּות ההתּבֹוננּות ּתהיה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָאחד"
והּוא  אפנים, ּבכּמה הּוא והּיחּוד רֹואה, ְְְְֳִִִֶַַָָּכאּלּו
ׁשהעֹולמֹות  חׁשיב, ּכלא קּמיּה ׁשּכּלא אי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבההתּבֹוננּות
ּדהעּדר  ּדהּבּטּול סֹוף, אין אֹור לגּבי מקֹום ּתֹופסים ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָאינם
ּדר על זה ויּובן ּבּמציאּות. ּבּטּול הּוא מקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָּתפיסת
החכם  הרי ּבחכמה, ּומבּדל מפלא ׁשהּוא ּגדֹול חכם ְְְְֲֵֶֶָָָָָָָָָָָֻֻמׁשל,
החכם  ׁשל ּדחכמתֹו והינּו אצלֹו, מקֹום ּתֹופס אינֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָקטן
ּכמֹו לא מּמׁש, ּכׁשטּות ּגדֹול החכם אצל נחׁשבת ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹקטן
ּכׁשֹוטה  אצלֹו נחׁשב וחכמתֹו ׁשהּוא אם ּכי קטּנה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָחכמה

ּביּה ּדכתיב הּׁשלֹום עליו הּמל ׁשלמה ּוכמֹו כה מּמׁש, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
נתּונה ּדהחכמה לׁשלמה", חכמה נתן הּנה "וה' לֹו, ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹ

היא  הּקטּנים החכמים חכמת הרי הּגדֹולה חכמתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלעצם
הּוא  הרי חכם ׁשאינֹו מי ׁשּכן וכל מּמׁש, ּכׁשטּות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאצלֹו
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זה  נחׁשב הרי האמּתי החכם ואצל ּכׁשֹוטה, ׁשאינֹווּדאי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּכלל. האדם מּמין ׁשאינֹו ּכמֹו ְְִִֵֶָָָָָָחכם

.¯ev˜ האמּונה הארת עלמין ּכל ּדבממּלא יבאר ƒְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָ
והעלם  ּבקרּוב, מאין יׁש ּבּבריאה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבההתּבֹוננּות
ּבההתּבֹוננּות  מאירה עלמין ּכל ּובסֹובב מהּיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהאין
החכם  ּכמׁשל מקֹום, ּתפיסת ּדהעּדר ּבהּבּטּול אחד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדה'

ּבעצם. חכם לגּבי החכמה להעּדר ׁשּנחׁשב ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקטן
ּתפיסת p‰Â‰יג) ּבהעּדר למעלה יּובן מּזה הּדגמא ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻ

הרי  ׁשּבחכמה ּדכמֹו הּמציאּות, ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹום
חכם  ׁשהּוא זה הּנה ׁשּלֹו העּלּוי מּצד ּבחכמה ׁשּמפלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמי
קטּנה  לחכמה ּגם ׂשכלֹו ּכללּות אצלֹו נחׁשב אינֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָקטן
עצם  ּדלפי יּובן ּכזֹו ּבדגמא הּנה החכמה, הפ ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאּלא
הרי  הּמציאּות, מענין והבּדלתֹו סֹוף אין אֹור ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָהפלאת
רק  הּמציאּות, העּדר ּבבחינת הּוא העֹולם ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמציאּות
לעֹולמֹות  עליֹונים עֹולמֹות ּבין הפרׁש ּבזה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁש
ּתפיסת  העּדר ּבהם ׁשּנרּגׁש עליֹונים ּדבעֹולמֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתחּתֹונים,
העליֹונים  ׁשּבעֹולמֹות והינּו עצמּות, לגּבי ׁשּלהם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹום
העֹולמֹות  ׁשאין ואי סֹוף, אין אֹור הפלאת ּומּׂשג ְְֵֵֵֶַַַָָָָָֻידּוע
ּגּופא  זֹו והּׂשגה ידיעה ידי על הּנה ּכלל, מקֹום ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּתֹופסים
חכם  ּבּטּול ּדר על והּוא ּבמציאּותם, מתּבּטלים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי
הּוא  ׁשּלֹו ׁשהּבּטּול ּגדֹול החכם לגּבי ׁשּמתּבּטל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקטן
מתּבּטלין, הּכל הרי ּגדֹול חכם לפני ּדהּנה מהּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבעצם
ּבחכמת  מּׂשג ׁשּום להם ׁשאין ּפׁשּוטים אנׁשים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻואפּלּו
ׁשאפן  אּלא ּבתכלית, לפניו מתּבּטלים ּכלל ּגדֹול ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהחכם
ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו לגמרי, אחר ּבאפן הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבּטּולם
והם  לׁשרתֹו, ורֹוצים ּגדֹול החכם אל מתקרבין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהם
ׁשהם  ּבזה עצמן מציאּות ּבחׁשיבּות ּבזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתיחסים
מּׂשג  איזה לֹו ׁשּיׁש מי ּכן ּׁשאין מה ּגדֹול, להחכם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבקרּוב
לגּבי  ּכלל ּבער ׁשאינֹו אם קטן, החכם ּוכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבחכמה,

ּבגד  הּוא מקֹום מּכל אבל ּגדֹול, החכם חכמה,חכמת ר ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָ
ּבכל  מתּבּטל אּדרּבא אּלא להחכם מתקרב אינֹו הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

זי פארלירט ער אז מהּותֹו, והינּוכו עצם לגמרי, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּמחּלקים  רק ּגדֹול, החכם לפני מתּבּטלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּדׁשניהם
עצם  ּבכל מתּבּטל קטן ּדהחכם ׁשּלהם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהּבּטּול
הּפׁשּוט  האיׁש ׁשל והּבּטּול וכל, מּכל לגמרי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמציאּותֹו
אׁשר  עצמֹו, ּבעיני ּדבר מציאּות נעׂשה ּגּופא ׁשּבזה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּוא
העליֹונים  עֹולמֹות ׁשל הּבּטּול ּבהפרׁש יּובן מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּדגמא
עֹולמֹות  ּובּטּול קטן, החכם ּבּטּול ּכדגמת ְְִִֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשהּוא  הּפׁשּוט איׁש ּבּטּול ּכדגמת ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַָֻהּתחּתֹונים
הּמציאּות. ּבהעּדר הּוא ּבאמת אבל עצמֹו, ּבעיני ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָמציאּות

.¯ev˜ מציאּות נחׁשב סֹוף אין אֹור הארת ּדלגּבי יבאר ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹולמֹות  ּובּטּול הּמציאּות, להעּדר ְְְִִֵֶַָָָהעֹולם
ּבעצם  חכם לגּבי קטן חכם ּבּטּול ּדר על הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעליֹונים
על  הּוא הּתחּתֹון עֹולם ּובּטּול ּבּמציאּות, ּבטל ְְִִֵֶַַַַָָׁשהּוא
נעׂשה  ּדבזה ּבעצם לחכם ּפׁשּוט איׁש ּבּטּול ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדר

ּבעצמֹו. ְְְִַמציאּות
אז p‰Â‰יד) הינּו הּמציאּות, העּדר ענין להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַַָ

ניט  מציאּות קיין איז מקֹום כז מציאּות ּומּכל ְְִִִִִַָָ
ּבקּיּום  העבֹודה ּבדרכי רֹואין אנּו ּדהּנה ּבּמציאּות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָנׁשאר
עצם  מּצד ׁשהם אדם ּבני ּכּמה ּדיׁש ּומצוֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
לראֹות  וחפצים הּתֹורה, לּמּוד אל קרֹובים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָמציאּותם
אחרי  ונמׁשכים ּבּתֹורה, עֹוסקים ּבנים ּובני ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּבנים
ועֹומדים  אליהם, ּומתקרבים ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָהעֹוסקים
מקֹום  ּומּכל ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל טֹובה ְְְְְִִִֶָָָָָָָֻּבהתעֹוררּות
מּפני  הּוא הּדבר וטעם אמּתי, ּבקרּוב מתקרבים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאינם

יכֹולים הּזּולת, אינם ׁשּלהם הּסביבה ׁשּמּפני והינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אים  ּפאסט "עס העֹולם ּוכמאמר אמּתי, ּבקרּוב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָלהתקרב
ואס  ּדיא מיט אט והינּו זיינער", סביבה ּדער פאר ְְְִִִִֶֶַַַָָָניט

ניט  אים ּפאסט זע חבר'ת ּבׁשעּור כח ער הּוא ׁשּילמד ְְְִִִִֶֶֶֶַָֹ
וׁשּיתקרב  ּוביׁשיבה, ּבחדר ילמד ׁשּבנֹו אֹו לרּבים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקבּוע
יׁשנם  כן ּוכמֹו ּובּגלּוי, ּבאמת אלקים ליראי ּגמּור ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבקרּוב
ּתפּלה  זֹו ׁשּבּלב ּבעבֹודה ּובפרט ּבתֹורה, הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָּבעֹובדי
ּותפּלה  ּבתֹורה ׁשּבעבֹודתֹו והינּו לֹו, מבלּבל ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּזּולת
האיׁשים  אפן לפי ׁשהּוא וכּמּובן לֹו, מבלּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזּולת
זה  עם ללחם צרי ׁשּלפעמים עד והּזמן, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום
האמת, ּבמדרגת הּוא ּכאׁשר אבל לֹו. מבלּבל ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּזּולת
ליּב צּוא יצירתֹו ּתכלית מתּבֹונן האדם ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוהינּו

ּגיוארן  ּבעׁשאפין איז ער ּכל כט ואס ּובתכלית , ְְְִִִִֶֶַַָָָ
זאיינע  אלע איז ואס ליּב צּוא אּון ְְְִִִֶֶַַַָהתעּסקּותֹו

איז ל ּגיׁשעפטין  ואס ליּב צּוא ּביתֹו ּבני ּובתכלית לא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָ
אז  אמת צּום צּו קּומט ער אז והינּו ּבנים, ּובני ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָּבנים

ּתכלית  רצֹון לב זאיין מּפני הּוא ּביתֹו ּובני עסקיו ותכלית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
ּדתֹורה  ׁשהעבֹודה הוי' ּבעֹובדי וכן ,יתּבר הּבֹורא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכּונת
ּבתֹורה  עבֹודתֹו ּדאז ׁשּבּנפׁש, האמת עם הּוא ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּותפּלה
ׁשּבעבֹודתֹו והינּו ּבאמּתית, אצלֹו הּוא ׁשּבּלב ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָועבֹודה

ּפנימּיּות  אּון אמת צּום צּוא ער אנּולג קּומט רֹואין אז , ְְֱִִִֶֶָָ
ּדר על ּוכמֹו ּכלל, לֹו מבלּבל אינֹו ׁשהּזּולת ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָּבמּוחׁש
אֹו הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש רצֹון ּדעת ּבזמן ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹמׁשל
הּזּולת  אין ּדאז ּתֹורה, ּבׂשמחת ּדׂשמחה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָּבעבֹודה
מבלּבל  אינֹו ּׁשהּזּולת מה זה והּנה ּכלל, לֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמבלּבל
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ׁשהּזּולת  אם ּכי אֹותֹו, מבּטל ׁשהּוא הּכּונה אין ְִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותֹו,
ּכאּלּו מּמׁש לֹו,הּוא המבלּבל ּדבר יׁש ׁשּלא והינּו אינֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

והינּו ניט", אים ועגין טראכט "ער העֹולם ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָּוכמאמר
חֹוׁשב  אינֹו מה מּפני א הּזּולת, אֹודֹות חֹוׁשב ְִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשאינֹו
מקֹום  אצלֹו ּתֹופס ׁשאינֹו מּפני הּוא הּטעם הּזּולת ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָאֹודֹות
מה  ׁשּלֹו, העּלּוי הּוא לזה והּסּבה ּכלל, ְְְִִִֶֶַַָָָָּומציאּות
אל  ׁשּי ׁשאינֹו יֹותר עליֹונה ּומדרגה למעלה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתעּלה
היה  ולכן הּזּולת אל ׁשּי היה ּדבתחּלה והינּו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּזּולת,
האמת  אל הּגיע ּבעבֹודתֹו וכאׁשר אֹותֹו, מבלּבל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּזּולת

זי מיט פארנּומען איז אּון לֹולד והּפנימית, אין אז , ְְְִִִִִֵֶַַָ
מקֹום  ּתֹופס הּזּולת אין ּובמילא הּזּולת, אל ְֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּיכּות
אחרת  עיר ׁשל הּזּולת מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּכלל, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּומציאּות
צּום  צּו קּומט ער אז כן ּכמֹו הּנה אֹותֹו, מבלּבל ְְְְִֵֵֵֵֶַַאינֹו
ואס  ארט אנדער א אין יעמּולט ּדא ער איז ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָאמת,

מבלּבל  ניט אים איז הּזּולת לה יענער ּבאמת ואזי , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַ
"זע מען פארלירט אמת א "פאר ּוכמאמר .לו מתּבּטל, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַ

ׁשּמבּדל  סֹוף אין אֹור ּבבחינת למעלה יּובן מּזה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻוהּדגמא
והּנבראים  העֹולמֹות הרי העֹולמֹות, מן לגמרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבער
אינם  ּכאּלּו הם והרי ּוכלל, ּכלל מקֹום ּתֹופסים ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָאינם
אחד  ּדהוי' ּדהתּבֹוננּות אחד", וכּו' "ׁשמע וזהּו ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָמּמׁש,

ּגמּורה. ּבהּׂשגה להיֹות ְְְִַָָָָיכֹול
.¯ev˜ ּומתקרבים האֹוהבים אדם ּבני ּבטבעי יבאר ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָ

ׁשּלהם, מהּסביבה מתּבּיׁשים אבל ּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבני
ּבעת  אבל להם. מבלּבל הּזּולת אׁשר ה' ּבעֹובדי ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ּבמעלה  ׁשעֹומדים מּפני מבלּבל הּזּולת אין אז ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָרצֹון
ענין  יבאר ּובזה אצלֹו, מקֹום ּתֹופס הּזּולת אין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעליֹונה

מקֹום. ּתפיסת ְְִֵֶַָהעּדר
מקּׁשר e‰ÊÂטו) ׁשּמׁשה זה ידי ּדעל ּתצּוה", "ואּתה ¿∆ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

זה  ידי על הּנה יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּומחּבר
ּבנׁשמֹות  ּכח הּנֹותן הּוא ּדמׁשה זית", ׁשמן אלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ"ויקחּו
אתּפׁשטּותא  ּדהּנה הּנ"ל. הרגל מעלת ּדיתּגּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָיׂשראל
ׁשּמחּזק  מהימנא רעיא נקרא ּדמׁשה ּדרא, ּבכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּדמׁשה
ּפנימי, ּבחּיּות יחיה" ּבאמּונתֹו "צּדיק להיֹות האמּונה ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָאת
מּטעי", נצר כּו' צּדיקים ּכּלם ּׁש"עּמ מה ּדזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהינּו
נאמן, הרֹועה ידי על הּוא רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהם
יׂשראל  ּבנׁשמֹות ּכח הּנֹותנים יׂשראל אלפי ראׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהם
ׁשעמד  המן ּבזמן ּוכמֹו הּגלּות, ּדבזמן אמּונתם, את ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלחּזק
עמד  ּדוקא אז הּנה לּצלן, רחמנא לכּלֹותנּו וׁשלֹום ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָחס
חזק  לעמד אמּונתם את וחּזק ּכמׁשה ׁשקּול ׁשהּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמרּדכי
ּולהׁשמיד  להרג וׁשלֹום חס ׁשּבּקׁש ּדהמן הּתֹורה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּבלּמּוד

אּלא  ּתחּלה יד ׁשֹולח אני "אין אמר הּיהּודים ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאת
ׁשל  ּתינֹוקֹות לּמד מרּדכי כן ּכמֹו הּנה הּללּו", ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבתינֹוקֹות
האֹויב  הׁשּבת ּדוקא ּובזה ּדוקא, ּברּבים רּבן ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבית
הּנה  ּדאז הּגלּות ּדבזמן לּמאֹור", "ּכתית וזהּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּמתנּקם.
מּגיעים  ּדוקא אז הּנה ונדּכא, נׁשּבר ואחד אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
הוי' נר ׁשהּוא ּתמיד, נר להעלֹות ּדזהּו עצמֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמאֹור
ּדׁשם  זה ּדבגּלּוי ׁשּבּנׁשמה, הוי' הּׁשם והינּו אדם, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמת

ּדהלכה  עּמֹו, "והוי' אז הּנה ׁשּבּנׁשמה, ּכמֹותֹו23הוי' ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּדלמעלה  והּגּלּוי ההנהגה יהיה ּבהּטבע ּדגם מקֹום", ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבכל
ּדבמּתן  החּלּו", אׁשר את הּיהּודים "וקּבל וזהּו הּטבע. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמן
אבל  מלמעלה, ּגּלּוי ּבדר ּכגיגית הר עליהם ּכפה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּתֹורה
ּכדגמת  ׁשהּוא אחׁשורֹוׁש" ּבימי ּד"ויהי הּגלּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻּבזמן
ּבּתי  את ׁשּנעל אחז ׁשּבימי ּכׁשם הּנה אחז", ּבימי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"ויהי
חס  מאלקּות להפרידם ּבכּונה מדרׁשֹות ּובּתי ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּכנסּיֹות

מהּתינֹוק  התחיל ואמר וׁשלֹום, ּתחּלה, רּבן ּבית ׁשל ֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אנכי  הלא סֹוף ּכל ּדסֹוף מֹועיל, אּתה ּומה יׁשעיהּו ְְְֲִִַַָָָָָֹֹלֹו
ּביׂשראל, ּומֹופתים לאֹותֹות הוי' לי נתן אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָוהילדים
המן, ּבימי כן ּכמֹו הּנה אחז, הרס אׁשר את הקימּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהם
ּכל  את וחלילה וחס וׁשלֹום חס להׁשמיד ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשרצה
אז  הּנה ּתחּלה, רּבן ּבית ׁשל ּבּתינֹוקֹות התחיל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּיהּודים,
והקהיל  ּדרא, ּבכל ּדמׁשה אתּפׁשטּותא מרּדכי עמד ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹּדוקא
לּמּוד  ידי על ּבהוי' אמּונתם לחּזק ּברּבים ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָָָקהילֹות
וׁשרׁשא  ועּקרא יסֹוד ׁשהּוא רּבן, ּבית ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּתינֹוקֹות

אׁשר לז ּדכּלא  את ּבפעל נפׁש ּבמסירת קּימּו ּדוקא ואז , ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבכל  חזק לעמד הּגלּות ענין ּתכלית ּדזהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהחּלּו,
לא  ּכי ּדכתיב לֹו קּויתי ׁשעה "ּומאֹותּה וזהּו ְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹהּנסיֹונֹות,
החׁש הּנה ּדאז ּדוקא הּגלּות ּדבזמן זרעֹו", מּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹתּׁשכח
ּומעּכבים  הּמֹונעים והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ארץ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַיכּסה
את  להפ מלמעלה ּכח נֹותנים ּדוקא אז הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּביֹותר,
ּבּתֹורה. עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים טֹוב" ּכי ל"אֹור ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹהחׁש
החּלּו אׁשר ּדאת החּלּו", אׁשר את הּיהּודים "וקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַוזהּו
ׁשּלהם  העבֹודה ידי על מּמׁש ּבפעל קּימּו ּתֹורה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדמּתן

לּגאּלה. וזכּו נפׁש ּבמסירת רּבן ּבית ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבתינֹוקֹות
.¯ev˜ האמּונה את מחּזק ּדמׁשה ּדאתּפׁשטּותא יבאר ƒְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּדכל  והּגזרה הּגלּות ּדבזמן ּבּפנימּיּות, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּתאיר
מּגיעים  זה ידי על "ּכתית", ּדזהּו ונדּכא נׁשּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד
ידי  על יׂשראל והּצלת אדם", נׁשמת ה' ּד"נר ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָלּמאֹור
הּגלּות  ּדבזמן ּברּבים, ּתֹורה ולּמּוד רּבן ּבית ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתינֹוקֹות
ועל  ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על נפׁש ּבמסירת ּכח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹנֹותנים

לגאּלה. זֹוכים זה ְְִִֵֶָֻידי
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עצמו.לד. עם עסוק אותו.לה.והוא מבלבל אינו שהזולת אחר במקום אז נמצא הוא הרי לאמת, מגיע הוא כלפי לו.ואשר
מקום). תופסים ואין (מתבטלים, "נאבדים" הכל.לז.האמת ושורש ועיקר
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בדבש,‡. "המוציא" לטבול צריכים אם שאלה:

הסוכות? חג ימי בכל גם
חול  ימי בשאר כן, – רבה' ב'הושענא תשובה:

תיתי. מהיכי – המועד
באמירת ·. דייק לא למפטיר, היום שעלה זה

והתגדלתי  לומר יש קבלה, פי על ההפטרה.
בפתח. ולא בחיריק והתקדשתי,

נידחת' 'פינה איזו יודע הוא שאין עוולה, זו אין נו,
האריז"ל. בכתבי

בענין ‚. הפנימית הכוונה היא מה שאלה:
מדובר  בה סוכות, חול־המועד שבת של ההפטרה

הדבר? תוכן מהו המלחמות, בעניין
גם־כן  בלבד המלות פירוש ידיעת תשובה:

מספיקה.
מלחמות  תהיינה המשיח ביאת שלפני ידוע, הרי
חמור  הוא "יחזקאל" ירושלים. ובחוצות יהודה בערי

הימים. אחרית אודות ברורים דיבורים מאד,
התנ"ך,„. בלימוד חסידים ממעטים מדוע שאלה:

בדקדוק? חלשים חסידים ומדוע
מאד  ומכאיב  מאד, כאובה שאלה זוהי תשובה:
חב"ד  שחסידי לכך שהביאו הסיבות את להזכיר

תנ"ך. בלימוד מיעטו
לפי  החינוך על להשפיע שחיפשו המשכילים
על־פי  התנ"ך לימוד באמצעות זאת עשו שיטתם,
את  הקדוש בתנ"ך הכניסו הם הסבריהם,
מנדלסון. – בכך התחיל האפיקורסיות. השקפותיהם
עבורי, במיוחד שכר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ללמוד  איטסון, גרשון יצחק ר' המלמד את בילדותי,
פעמים  וחמשה בשבוע, פעמים שלש דקדוק אתי
אותי  לבחון – חמישי יום עד ראשון מיום  – בשבוע

בעל־פה. משניות בחזרת
אחרי  יום כל אומר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
כולל  הסדר, על תנ"ך פרקי שלשה שחרית, תפילת
חומש  פרשת על נוסף היה זה תורה. חומשי חמשה
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד יום. כל שלמד רש"י עם
משניות. פרק – שחרית תפילת אחרי לומד גם היה

היה ‰. מוהר"ש אדמו"ר כ"ק הוד האם שאלה:
קורא'? ו'בעל מנגן

בעצמו  שקרא מסויים זמן והיה כן, תשובה:
מיוחד. בניגון קורא היה המגילה את ובמגילה. בתורה

את  קרא צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
המקרא. בטעמי מאד דייק הטעמים, בדיוק התורה

טעם, באיזה שטעה קורא', ל'בעל שהורה אירע
היה  כך שבגלל למרות הפעם, עוד המלים על לחזור

ה"שם" על שנית לחזור .14צריך
עומד  היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
עד  ראשו את מכסה כשטליתו ספר־התורה מימין
מרים  היה לתורה, לעלות למישהו וכשקראו לעיניים,
כולם  לא פחד מרוב העולה, בפני ומסתכל הטלית את

הברכה. את לומר יכלו
.Â היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

ולקרוא  בראשית' ל'חתן בשמחת־תורה לתורה עולה
את  התורה את בקראו אחת פעם בעצמו. הפרשה את
ובהו", תהו היתה "והארץ אמר: בראשית, פרשת

ובהו.15ובהו  ובהו, ,
מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כך על אמר

קורא'. 'בעל זהו
.Ê רב "ש הדוד את לימד הזקן רבנו כ"ק ,16הוד

טעמי  וניגוני התנועות כל שנים, שמונה בן כשהיה
נוסחאות  וכן מגילה הפטרה, בתורה, הקריאה
הרב "ש  דודי כ"ק "סקארבאווע". הנקראות התפילה
בתפילות  אחת תנועה ששכח על ימיו כל מצטער היה
משיר  שהייתה תנועה הזקן, רבנו אותו שלימד

בבית־המקדש. הלויים
.Á נוסח את יאמרו הזה הכיפורים שביום רציתי

לומר  העולם מנהג כפי לא כוננת" "אתה העבודה
להפסיק  "אתה", להכריז אלא ביחד, כוננת" "אתה

עולמך". "כוננת לומר מכן ולאחר קצת,
חזן  היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל
אאזמו"ר  כ"ק הוד "ישוב'ניק". היה הוא איסר. בשם
היה  ל"ישוב'ניק". אותו עשה צדק' 'צמח הרה"ק
הזקן  רבנו כ"ק הוד שהגדיר כפי ולמדן, ירא־אלקים
מי  אינו גנב על־דרך־משל, 'למדן', של משמעותו
מי  אינו 'למדן' גם כך שגונב, מי אלא לגנוב, שיכול

שלומד. מי אלא ללמוד, שיכול
לאיסר  אמר: מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
בלי  שעות שמונה ללמוד יכול הוא ברזל", "ראש יש
מעריב  שאחרי בישובו, נוהג היה החזן איסר הפסק.
שתים  בשעה קם לישון, שוכב היה הלילה בתחילת

הבוקר. אור עד ולומד חצות, אחרי
תרנ"ג, בשנת בליובאוויטש היה האחרונה בפעם
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לעולמו. ונפטר לליובאוויטש לבוא הפסיק מכן לאחר
וזה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד 'קפידא' עליו היתה

הענינים  משני כ"ק 17אחד הוד אמר שעליהם ,
טוב" לא לצדיק עונש "גם הרה"ק: מעיק 18אאמו"ר ,

עגמת־ הייתה הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד הצדיק. על
מכך. נפש

הימים  בתפילות מיוחד נוסח היה החזן, לאיסר
כיפור. יום של ה'עבודה' בתפילת ובעיקר הנוראים,
ולא  "אתה". מכריז היה ה'עבודה', את לומר כשהחל
"אתה  בהכרזה ה'עבודה' את להתחיל החזנים כדרך
לו  הייתה "והכהנים" של "כורעים" באמירת כוננת".
כשאיסר  בבית־המקדש. ניגנו שכך שמקובל 'תנועה'
בבית  אחד אף היה לא ב"כורעים", מנגן היה החזן

דמעות. מוריד היה שלא הכנסת
נוהג  היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מיוחד  בחדר להתפלל כיפור, יום של ה'עבודה' בשעת

ב  פתוחה שליד הייתה הדלת הגדול. ית־המדרש
בוילון. ומכוסה במקצת

"כורעים", המתפללים היו שבתחילה היה, הסדר
כשהחל  "והכהנים". לנגן מתחיל החזן היה מכן לאחר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד היה "והכהנים", לנגן החזן
על  מתיישב המדרש, בית לאולם נכנס מוהר"ש
מצטרף  היה לפעמים בנגינה. לחזן ועוזר כורסא
הניגון. תנועת לפי בידיו מנצח היה ולפעמים לנגינה,
אברהם'קעס, בערע בשם אדם היה בליובאוויטש
אבכה  לא אני נו, פטור אמר: ותקיף. חזק אדם היה
ב'מנין' מתפלל היה הוא החזן. איסר של ב"כורעים"
הרבי  של המדרש לבית בא אחת פעם בעיר. אחר
מאיסר  כיפור ביום ה'עבודה' תפילת את לשמוע
לנגן  החזן איסר כשהחל הכיור. ליד ועמד החזן,
בערע  התחיל גדולה, בהתלהבות "והכהנים"
להחזיק  מוכרח שהיה ולייבב, לרעוד אברהם'קעס

ליפול. שלא כדי בכיור עצמו את
היה  לא שזה אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
אבא  של מכוונותיו מאשר איסר, של מנגינתו כל־כך

מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד –
על־דרך  זאת, הסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

טובך" רב  "זכר הפסוק כשאומרים עם 19הידוע,
על  מסביב , אמות בעשר העומדים כל נזכרים כוונות,

מעשיהם  אחד 20כל כל מגיע, זכרונם שכוח כמה עד ,
מינקותו. זוכר שהוא מה שלו, הזכרון לכוח בהתאם
חדר  היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק להוד

ב'יחידות'. אנשים מקבל היה בו לבית־המדרש, סמוך
שינויים  היו מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל
'מנחה  מתפלל שהיה זמן היה מנחה. לתפילת בנוגע
לפני  הרגיל בזמן מתפלל שהיה זמן והיה גדולה',

השקיעה.
היה  מהם אחד חשובים. אורחים הרבה באו פעם
חסיד  מיוחד, מלמד לו היה גדול, עסק בעל גביר,

יום. כל קבוע שיעור אתו לומד שהיה ולמדן,
כ"ק  הוד – אבא הפסיק ה'יחידות' באמצע
מנחה. להתפלל והורה – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
גדול  רעש לפתע נהיה "אשרי", לומר כשהתחילו
גביר, אותו וביחוד המתפללים, כל בבית־המדרש.
כל  על נזכרו כי גדולה, בהתעוררות התעוררו
ובכו  חייהם, ימי במשך שעשו טובים הלא העניינים
כ"ק  הוד – שאבא בגלל זה היה עצומה. במרירות
את  בחדרו אז אמר – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר

כוונות. עם טובך" רב  "זכר הפסוק
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד סיים – דבר –אותו

שהתעוררות  איסר, ידי על ה'עבודה' באמירת היה
של  "והכהנים" מנגינת כל־כך לא באה המתפללים
כ"ק  הוד – אבא של מכוונותיו מאשר איסר,
היו  שמכל־מקום אלא – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר

לנגינה. גם זקוקים
.Ë,נ"ע רבקה הרבנית זקנתי אמי מכבוד שמעתי

נפל  ה'עבודה' אמירת בשעת ביום־כיפור שפעם
אחזה  בהלה בעיר. שריפה ופרצה רעם, בליובאוויטש
השריפה, פרצה היכן ידעו לא כי בבית־המדרש,
גם  הקיפה שהשריפה חשבו והעשן הלהבות ולנוכח
ברחו  המתפללים כל כמעט עצמו. בית־המדרש את
הבהולה  הריצה בגלל לבית־המדרש. מחוץ אל
הנשים  בעזרת אחת אשה נפלה הגדולה, והצפיפות
נשארו  בבית־המדרש ולמטה ל"ע, הרגל את ושברה
כ"ק  הוד ליד שעמדו מתפללים של מצומצם מספר
יושב  שהרבי ראו הם שכן מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
החזן  איסר של התלהבותו שינוי. בלי מקומו על
שמע  שלא גדולה, כל־כך היתה ה'עבודה' באמירת
בבית־המדרש  שהיו והמהומה הרעש מכל כלל
בלי  ו"כורעים" ה'עבודה' סדר את כדרכו והתפלל

הפסק. שום
.È לצייר והמעלה התועלת על־דבר הדיבור נמשך

החסידים  מסיבות של הסביבה את במחשבתו
בכלל. במוח הציור ענין ועל־דבר הקודמות, מהשנים
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אות 17) תרצ"ג שמע"צ בשיחת המובא הסיפור על הכוונה אולי
.(10 ע' א' כרך (לקו"ד וא"ח

כו.18) יז, משלי

ז.19) קמה, תהלים
ואילך.20) 1188 ע' ד' כרך לקו"ד ראה
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לצייר  ב"תניא" שמובא העניין זהו האם שאלה:
היחוד? עניין שכלו בכוח

ואילו  בפנימיות, שזה כפי מדובר שם תשובה:
של  וה'שלד' הגיבוי על היא כאן במדובר הכוונה

העניין.
שבכלל  פעם, לי אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
המשלים  בעניין הרב  דברי על לשמור צריכים
אותו  אמרו לא שהרביים ומשל בחסידות, המובאים
עניין  כל רואה אני דבר, של לאמיתו אך  משל. אינו –

ציור. של במשל שהוא כפי חסידות של
אם  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק להוד אז אמרתי
בהשתלשלות  לעבור צריך שהמשל מפני היא המניעה
שכבר  מפני (היינו כאן כבר ישנו זה הרי הרביים, של

הרה"ק). אאמו"ר כ"ק הוד אמרו
בשנת... אירע כבר 21זה אנו מוצאים ומאז

מעניין  משלים הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד במאמרי
הציור.
.‡È היומי ה"תניא" הוא 22שיעור מאד, קשה

קדישין", ומאמר פתגמין עירין "בגזירת מתחיל:
באבות  המשנה את לומדים שכאשר "עשרה 23נדמה,

מאויים. כל־כך לא זה וכו'", בתורה ועוסקין שיושבין
ואילו  הירידה, אחרי באה שהעליה אומרים תמיד
בירידה  היא שהעליה אומר הוא זה, "תניא" בפרק
בגבהי  אשר עוזו שכינת "כי להלן שאומר כפי עצמה,
בתוך  ותתגדל תשכון אימתה, יכלכלו לא וכו' מרומים

וכו'". בנ"י
כמ"ש  להלן: אומר שהוא מה לכאורה, קשה גם

הפסוק:24חז"ל  על היא שהכוונה כו', תוך תוך אתיא
הזאת" הרעה העדה מתוך לא 25"הבדלו כבר האם –

משמעה  ש"עדה" ממנו ללמוד אחר פסוק רז"ל מצאו
עשרה?

כלפי  ה"הבדלו" את רבנו משה הזהיר בכלל,
ביכלתו  היה ה'פנימי' על שהרי רע, של ה'מקיף'
כאן  מתכוונים בקדושה שגם לומר צריכים לכן לתקן,

קדושה. של ה'מקיף' על
בין  מחלק צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

ביניהם" שרויה עשרה 26"שכינה בי "אכל לבין
שריא" הכוונה 27שכינתא – ביניהם" שרויה "שכינה .

בבחינת  משמעה שריא" "שכינתא ואילו בפנימיות,
'מקיף'.

וכו'" תוך תוך "אתיא אומר כשהוא ב"תניא" כאן
כשאומר: מכן ולאחר ב'מקיף', שזה כפי מתכוון הוא

נאמר  זה כפי 28"ועל מתכוון כבר הוא קדוש", בקרבך
ב'פנימי'. בא שה'מקיף'

קשה. "תניא" פרק זה שבכלל, אלא
.·È,העניין בביאור דיברו אחת בהתוועדות

מאשר  יותר העצמות' 'כוח ישנו המלכות שבספירת
יותר  שישנה המכוון שאין הימנה, שלמעלה בספירות
'כוח  יותר ש'מורגש ' אלא המלכות, בספירת "עצמות"
שבהתחדשות  הידוע כפי המלכות, בספירת העצמות'
אור־אין־ גדלות יותר ישנה האצילות, מבחינת הנברא

האצילות  עולם בהתהוות מאשר  ברוך־הוא .29סוף
.‚È אודות 'רשימה' אצלי שנמצאת קודם, הזכרתי

אודות  שם ומובא הזקן, רבנו כ"ק הוד של העסקנות
תקע"ב. בשנת לשקלוב הזקן רבנו כ"ק הוד נסיעת

הוד  אז שערך להשתדלות המשך הייתה זו נסיעה
הקרקע  על יהודים להתיישבות הזקן רבנו כ"ק
של  בנו – משה ר' נסע עניין, אותו אודות במושבות.
להשתדל  לפטרבורג תקס"א בשנת – הזקן רבנו כ"ק

כך. על רשיון לקבל
זו, להצעה התנגד משקלוב צייטלין יהושע ר'
הזקן  רבנו כ"ק הוד נסע כך לשם שלו. מטעמים
אמר  טבת, כ"ד ביום לשקלוב. תקע"ב טבת בחודש

הפסוק  על מאמר הזקן רבנו כ"ק "היום 30הוד
מאד  מוטרד הרבי היה זה, לפני יום לעשותם".
את  בשמעו זה. מאמר אמר ולמחרת ובהתבודדות,
האמצעי  אדמו"ר כ"ק הוד מאוד נטרד המאמר,
טבת  בכ"ד שנה, כעבור בו. מרומז שהיה מהרמז

ההסתלקות. הייתה תקע"ג,
את  למצוא יכולתי לא זו, 'רשימה' כשרשמתי
כ"ק  הוד של מאמרו את מצאתי היום בדיוק המאמר,
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כתבי בין הזקן, רבנו

המתחיל: המאמר את מביא הוא בהם צדק',
כל  וסיבת העילות כל עילת לעשותם, היום
בסדר  שבא האור – העילות עילת הסיבות,
שלמעלה  האור – הסיבות כל סיבת השתלשלות,

השתלשלות. מסדר
הפרנסה  העילות"31בענין כל "עילת משמעות

וצמיחה. זריעה הרגיל, שבסדר הפרנסה – היא
גדול, בטורח באה כשהפרנסה – הסיבות" כל "סיבת
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כ"ג.22) פרק אגה"ק
ה.23) ג, אבות
ב.24) כא, ברכות
כא.25) טז, במדבר
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ענין  זהו העילות" כל "עילת וכדומה. ארוכות נסיעות
והוד  ימים", "אריכות – הסיבות" כל "סיבת "ימים",

היא  למרחקים הנסיעה וגם סיים: הזקן רבנו כ"ק
האלקים". מאת "נסיבה

•
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בילדים, קשות ופגעה בדוברומיסל שפרצה המגיפה את לעצור הצליח בנימין שזבולון לאחר
על  העולמים לריבון ושבח הודיה להביע כדי ציבור תענית הרב גזר בבהמות. להבדיל, ַָוגם,
אלול, ראשֿחודש בערב זה היה הבאים. לימים תשובה ולהתעוררות לעיירה, שגמל החסד
רושם  שהשאירה דרשה השמיע והרב הכנסת, בבית הציבור כל התאסף קטן" כיפור "יום לתפילת
ישראל. ילדי להצלת מהשמים כשליח בנימין זבולון את שיבח השאר בין השומעים. על רב
לכלל  והצלה ישועה להביא שליח להיות מסוגל יהודי שכל לכך כהוכחה השתמש זה בעניין

ישראל.

ואם  חטאים, של תוצאה היא המגיפה כי אמר הוא בדרשתו. מרה הרב התייפח כדרכו
תלויה  חטאיהם על העדה שאשמת בראשיכם", "ואשימם ככתוב: באשמתו, זה הרי חטא הציבור
להדריך  חובתו מילא שלא משום וזאת הרב, זה הרי שבענייננו וברור וראשיה, מנהיגיה בראש
יהודי  עלֿידי דווקא ישועתו שלח שהקב"ה כך על שמחתו הביע מאידך, כראוי. הציבור את

בנימין. כזבולון פשוט

היו  אך השומעים. רוב את מאוד הרשימה בנימין זבולון את כלֿכך שיבח שהרב העובדה
מהם  אחד עליו. לעג דברי ולהשמיע בו להתקלס והחלו בנימין בזבולון כך עקב שקינאו כאלה
אחד  כ"בעלֿשם". ולהכתירו דרבנן" "אצטלא בנימין זבולון את להלביש יש עתה כי התבדח
הצלחתו  כל לדעתו, שכן, הנבלות, פושט על כאלה שבח דברי בהשמיעו טעה הרב כי אמר
חולי  לעצור המסוגלים שונים צמחים של סודותיהם שלימדו ממכשף לו באה המגיפה בעצירת

זה.

בנימין. לזבולון רב בכבוד להתייחס דוברומיסל תושבי מרבית החלו אלו, דברים למרות אך
אליו  אותם הזמין שהרב כך לידי הגיע הדבר בנימין. לזבולון שלעגו אלו עם שרבו כאלו אף היו

ביותר. גבוהה בדרגה עומד בנימין זבולון שכן  מכך, להימנע והזהירם

מעלייתו  במיוחד רצון שבעי היו שאול יצחק ר' וחתנו הנפח ראובן אליעזר שר' מאליו מובן
בנימין. זבולון של לגדולה 

זבולון שהה הדברים, התרחשו שבה התקופה כל בהם במשך הסביבה, בכפרי בנימין
אל  יצא דוברומיסל יהודי בין זה בעניין עבודתו שהסתיימה לאחר המגיפה. עדיין השתוללה
לביתו, חזר הצהריים אחר שישי ביום רק ובהמותיהם. הגויים ילדי את גם להציל כדי הכפרים
מצליח  אינו שאיש כך אדים, אפוף שהיה המרחץ, לבית בהיכנסו המרחץ. לבית מיד ומיהר
הבחינו  שלא משום  הפרעה בלי התנהלה השיחה אודותיו. מדברים אנשים שמע באחר, להבחין
התושבים  מרבית וכי בדרשתו, מאוד שיבחו הרב כי לדעת בנימין זבולון נוכח זה מכל בנוכחותו.
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את  לסבול היה יכול שלא בנימין. לזבולון מאוד הכאיבו הללו הדברים מאוד. אותו מעריכים
הביתה. ורץ להתלבש הזדרז הוא השבח. דברי

בבכי. אמר - מעתה" בי יקנאו "אנשים מרה: והתייפח הנפח ראובן אליעזר לר' נכנס הוא
חפץ  ואינני הבא, בעולם מחלקם מנּוּכה לכבוד, הזוכים אנשים כי פעם שמעתי לכך ְֶ"נוסף
כך  על ראובן אליעזר של לדעתו ושאל המשיך, - המועטות" זכויותיי את זה בגלל להפסיד

אותו. מכירים אין בו במקום לגור ויעבור מכאן דירתו שיעקור

שניהם  הלכו ממושכת שיחה לאחר לחשוש, ממה לו שאין ולנחמו, להרגיעו ניסה הנפח
אחד  מצד שישנם בכך העולם, בורא של נפלאותיו על שוחחו בדרכם שבת. לקבלת לעיירה

ליצלן. רחמנא מחלות, המביאים צמחים שני ומצד לרפא שבכוחם צמחים 

המאפשרת  בתחושה ניחנו הבהמות שכן - בנימין זבולון אמר - עצום פלא ישנו זה ובעניין
נדירים  במקרים רק אחרים. צמחים על ולפסוח להן, הטובים הצמחים את בעצמן לבחור להן
המחלה  על להתגבר ניתן אז שגם אלא מחלה, המביאים בצמחים הבהמה משתמשת ביותר

אחרים. מתאימים בצמחים האכלתה באמצעות

שונים  צמחים באמצעות שהצליח העובדה חשיבות את לבטל ניסה עצמו בנימין זבולון
וחלקו  למכה, הקב"ה שהקדים מהרפואה תוצאה אלא זה היה לא לדידו המגיפה. על להתגבר
תכונות  לניצול המתאימים והזמן המידה את שכיוון בזה רק והתבטא בכך, מועט היה שלו

אלה. שבצמחים המרפא

לו  היה כן רבות. שנים נהג כך מהראשונים. הכנסת בית אל ראובן אליעזר ר' הגיע כתמיד
במשך  צברו  ואשתו שהוא הפרוטות את הכנסת לבית שבת בערב להביא רבות משנים מנהג
בוקר  מדי שניהם, נהגו לנישואיהם הראשון היום למן במטפחת. עטופות כשהן לצדקה, השבוע
בשבילו, גם כך עשו הראשון ילדם אצלם נולד כאשר לצדקה. מכספם פרוטות להפריש וערב,

ל  כסף ארוחה כל אחר להפריש נהגו כן כן. אחרי להם שנולדו הילדים כל בשביל גם צדקה וכך
הנפח. אשת אצל נשמרו השבוע במשך שהצטברו הללו הפרוטות כל לאורח. כזאת ארוחה בשווי 
הכסף  את איתו לוקח היה הכנסת, לבית הלך ראובן אליעזר ר' כאשר ערב, לפנות שישי ביום

בסתר". כ"מתן הקהילה של הצדקה לקופת משלשלו היה רואים ובאין שהצטבר,

בן  נכדו את פגשו הכנסת, לבית בנימין וזבולון ראובן אליעזר כשהגיעו ערבֿשבת, באותו
רגלו, את שבר שהשמש להם התברר הכנסת. בית את מנקה כשהוא השמש של האחתֿעשרה
הזדרזו  בנימין וזבולון ראובן אליעזר ר' הכנסת. בית עבודת את במקומו לבצע נכדו את ושלח
לא  ראובן אליעזר ר' קודש. שבת לכבוד הכנסת בית להכנת הדרושות המלאכות כל את לעשות
כיוון  בשנים, עשרות שנהג כפי לשבת, המיוחדת בפרוכת החול פרוכת את להחליף גם שכח

הילדים. של ימים ולאריכות  בית לשלום סגולה  מהווה הדבר כי אחד ממקובל פעם ששמע

בינתיים  התלויות. ובמנורות התפילה בעמוד נרות והדליק מים הכיור את מילא בנימין זבולון
מאחורי  הקבוע מקומו את תפס בנימין זבולון המנחה. בתפילת והוחל הציבור כל התאסף
פרקי  באמירת ועסק הקיר, אל כשפניו לעמוד בנימין זבולון המשיך התפילות כשנסתיימו הבימה.

תפילה. כל אחר לומר שאול יצחק ר' לו הורה אותם תהילים

גבו. מאחורי קול הנבילות פושט לפתע שמע - בנימין" זבולון ר' טבא, "שבתא
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מושיט  הוא כאשר מולו, שעמד הוא דוברומיסל של רבה אחזתו. ותדהמה פניו את הסב הוא
בנימין"! זבולון ר' עליכם, "שלום ואומר: וחוזר ידו, את לו

התואר  את שמע ולראשונה כזה, כבוד לו ניתן בחייו לראשונה בבכי. פרץ בנימין זבולון
לשמו. מוצמד "ר'"

הבא"? לעולם מחלקי זה כבוד עבור לי ינכו לא "האם - בוכים בקול אמר - "רבי"

עלֿידיֿכך  מפסידים הכבוד אחר הרודפים "רק - נרגש כשהוא הרב לו השיב - תדאג" "אל
כך". עקב ייגרע לא הבא בעולם וחלקך - הכבוד מגיע לך אך הבא, לעולם מחלקם

לו  ואיחל בנימין זבולון אל ניגש עצמו הרב כי הידיעה הכנסת בית פני על התפשטה מיד
דוברומיסל, בכל הדבר נודע קצר זמן תוך "ר'". התואר את לו מוסיף הוא כאשר שבתֿשלום,

המפתיע. מהסיפור געשה והעיר

לא  לפתע הפך בנימין לו זבולון לקרוא החלו אף רבים דוברומיסל. יהודי בעיני נכבד דם
לא  בנימין לזבולון "ר'". בתואר הכתירו ובעצמו בכבודו שהרב משום בנימין", זבולון "ר' בשם
רב. צער לו גרם הדבר אדרבה: שהיה. כפי הפשוט היהודי  נשאר והוא גאווה, כל הדבר הביא

זו. מהתפתחות מאוד נהנה הנפח, של חתנו  שאול, יצחק ר ' רק

ר' מאביו מהרקי, שקיבל הידיעה הייתה שאול יצחק לר' מרובה רוח קורת שגרם נוסף דבר
בןֿתורה  ישיבה, בחור זה היה בנימין. זבולון של היחידה בתו לדינה, חתן למצוא שהצליח ניסן,
על  ירמיהו עם הוא שוחח כבר ניסן ר' של למכתבו בהתאם יתום. שהיה ירמיהו, בשם מופלג,
המדוברת. עם להתראות כדי לדוברומיסל להגיע שיוכל עד חדשים מספר להמתין  ויש ההצעה,

עצמו  חש הוא סוףֿסוף שמחה. התמלא בנימין לזבולון כך על שאול יצחק ר' הודיע כאשר
תורה. בן לחתן לזכות עתיד הוא שווים: בין כשווה

והלה  המוצע, החתן ירמיהו, הבאת לשם להרקי מרכבה בנימין זבולון שלח קצר, זמן כעבור
נכתבו  ומיד השידוך, להצעת הסכים ירמיהו גם בתו. בעיני והן בנימין זבולון בעיני הן חן מצא
לירמיהו  נתן והוא מהשידוך, מאוד רצון שבע היה בנימין זבולון החתונה. יום ונקבע התנאים
כלל  לירמיהו היה לא - לומר צורך אין - הנישואין אחרי לחתונה. עד והלבשתו לכלכלתו כסף

ימים. לאורך שולחנו, על מלאה החזקה "מזונות", לו הבטיח בנימין זבולון לדאוג. מה

הוא  ירמיהו כי נאמנה הבטיחהו שאול יצחק ר' המיועד. בחתנו מאוד התגאה בנימין זבולון
של  רבה אל הביאו ואף תורה, בדברי ארוכות איתו ששוחח לאחר באמת, מופלג בןֿתורה
בנימין  זבולון כי בטוח להיות באמת מעוניין היה שאול יצחק ר' קנקנו. על שיתהה דוברומיסל

למדן. לחתן יזכה

הרשימו  והדבר שאול, יצחק ר' של זו התנהגותו אחר עקב - אנו שזוכרים כפי - ַָברוך
בתורה  שאול יצחק ר' של דרכו את יותר מעמיקה בצורה להכיר מעוניין היה ברוך עמוקות.
מהדרך  לחלוטין שֹונה שהיא בדרך צועד שאול יצחק ר' כי בהחלט לו היה ברור ה'. ָובעבודת

אחרים. צעדו שבה

למד  שאול יצחק מר' אך העיקר, הוא התורה שלימוד אחרים, כרבים ברוך, סבר אז עד
חש  ברוך - כך? לידי שאול יצחק ר' הגיע איך המעשה. אלא עיקר המדרש לא כי מעשי באופן
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שיטת  - חדשה שיטה מייצגת זו דרך דבר של לאמיתו כי אז ידע לא אך זו, לדרך משיכה
החסידות.

שאביו  לו לספר כך, כדי עד ברוך עם לב גלוי שאול יצחק ר' היה לא ניסן,בתחילה ר' ,
ככל  אך החסידות. ברוח אותו גם חינך הוא וכי לפעול, אז שהחלה החסידים", ל"כת שייך
תורת  על לו לגלות החל והוא שלו הלב גילוי גבר כך יותר, קרובים נהיו ביניהם שהיחסים

זו. לדרך להתקרבות אביו את שהביאו המאורעות השתלשלות פרטי וכן  החסידות,

ביותר  המצוינים מהתלמידים היה שנה ששֿעשרה בן היה כאשר בוברויסק. יליד היה ניסן ר'
לישיבתו  תורה, למקום גלה יותר מאוחר עיר. באותה שהתקיימה צבי שלום רבי של ָָבישיבתו
ללמוד  כדי למינסק, עבר משם גדולה. בשקידה שנים ארבע למד שם בהלוסק, יחיאל רבי של
ראש  שידכו יותר מאוחר מצוינים. למדנים רק התקבלו זו לישיבה מפוזנא. הגאון של בישיבתו

ממינסק. לאֿרחוק מישוב כפרי, חוכר של בתו עם הישיבה

חלתה  מכן לאחר ועבודה. בתורה ועסק הכפרי חותנו בבית ניסן ר' ישב שנה שתיםֿעשרה
כראש  הן מפוזנא, הגאון של מקומו את יחיאל ר' תפס שם למינסק. חזר ניסן ור' ונפטרה, רעייתו

מאוד. קרבו יחיאל רבי מתיבתא. כראש והן דין בית

של  קטנה קבוצה של קיומה על לו נודע הראשונה בפעם במינסק ניסן ר' שהה כאשר עוד
רבי  זו. לחבורה להתקבל הצליח מרובים מאמצים ולאחר הקבלה, בתורת העוסקים למדנים
עניין  נכבד מקום תפס החבורה בני לפני  שלימד הקבלה ובתורת  זו, חבורה של רבה היה יחיאל
הכתובים  הדורות, מכל הקדושים כל של נשמותיהם בדורותינו בגלגולים באו לשיטתו הגלגולים.
מתבטאת  כזה באופן והנביאים. והאמהות האבות הראשון, מאדם החל ובזוהר, ובתלמוד בתנ"ך
הקודש  ברוח  ניחן יחיאל  רבי כי  האמינו החבורה בני הקודמים. לדורות דורנו של ההמשכיות

הנשמות. גלגולי פרטי כל לו ידועים זו ובדרך אליהו, לגילוי וזוכה

ניסן, ר' התקבל נשואים, חברים רק אליה מתקבלים כי נאמר החבורה שבתקנות למרות
יחיאל. רבי של הוראתו לפי מהכלל, כיוצא לחבורה רווק, בחור עדיין אז שהיה

הקבלה, בתורת לעסוק חדל חותנו, אצל הכפרי בישוב להתגורר ועבר ניסן ר' התחתן כאשר
אפוא, מובן, מדריך. רב עזרת בלי בקבלה מלעסוק להימנע עליו שפקד יחיאל רבי הוראת לפי
המקובלים  לחבורת שוב התקבל למינסק, - שנה עשרה שתים כעבור - ניסן ר' חזר שכאשר

הקבלה. בתורת לעסוק שוב וחזר האמורה

כעבור  רבים. חברים אליה ונוספו מאוד החבורה התפשטה השנים שתיםֿעשרה במשך
דרך  להם שיש מיוחדת חבורה מצויה החבורה בתוככי כי ניסן לר' נודע חדשים שניםֿשלושה
ללימוד  כליל מתמסרים זו פנימית חבורה בני אין ששמע מה עלֿפי הבורא. בעבודת משלה
המצוות  קיום הוא ה' בעבודת זו דרך מעיקרי ותעניות. בסיגופים עוסקים הם ואין הקבלה,
טובלים  התפילה ולפני בתפילה, מאריכים זו קבוצה חברי כי נודע אף ניסן  לר' גדולה . בשמחה 
האמורה  הקבוצה חברי רוב כי שמע גם הוא יתירה. בצניעות דרכם כל וכי טהרה, במקווה הם
דרבנן" ה"אצטלא את פשטו מלאכה בעלי שאינם מביניהם אלה גם וכי כפיהם, ביגיע עוסקים
פשוטים  אנשים עם להתחבר שיוכלו כדי זאת, מלאכה. בעלי של רגילים בגדים לבושים והם
לערוך  תכופות היוצאים כאלה ישנם כי שמע עוד טובים. ולמעשים לתורה לקרבם זו ובדרך
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ומדריכים  אותם מעוררים הם פשוטים, כאנשים לבושים ההמון, אנשי בין ובסיבוביהם גלות,
תורתו. את ולשמור ה' את לעבוד אותם

להתקבל  זכה קצר זמן כעבור חבריה, עם להתחבר והחל זו בחבורה מאוד התעניין ניסן ר'
כי  לו התברר הקבוצה חבר כבר בהיותו בכתב. שהיו והדרכותיה תורתה ללמוד והחל לקבוצה,
רבות  חבורות של בשורה קשורה היא דבר של לאמיתו וכי זה, מסוג יחידה במינסק הקבוצה אין
צדיק  עומד אלו חבורות בראש כי הרבה, להפתעתו התברר , אף  ניסן לר ' בזו. זו הקשורות דומות 

בעלֿשם. אדם רבי בשם מופת, ובעל גדול

במתכונתה  החסידות תורת ענייני בכל היטב מעורה היה ניסן ור' השנה מחצית עברה לא
והוכתר  ממנו למד בעלֿשםֿטוב ישראל שרבי מי בעלֿשם, אדם רבי של תורתו היא הראשונית,

ביהדות. המחודשת השיטה כמנהיג לממשיכו ידו על מכן לאחר

•
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תרפ"ב] שבט [יו"ד

ב"ה 

אאמו"ר  כ"ק הוד מקושרי ידידיי כבוד

. . . זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

שי'

וברכה, שלו'

האלקים, כלפני לפניכם עומד ורבכם, מורכם בן  הנני

ועל  נפשי, על ומבקש מתחנן רבה, קדושים בסוד  הנצב

אאמו"ר  כ"ק טוהר, נשמת תפארת, הוד עטרת חן לוית

ושמירת  עלי, הנסוכה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

עלי. העמוסה שי' אנ"ש החסידים עדת שם קדושת

הנוכחית  זו שעה גודל להדגיש, לנחוץ מוצא הנני בזה

קדושת  עולמינו, ברום העומדים ענינים תלוים, בה אשר

קדושת  הקדוש, ורבכם מורכם נשמת טוהר שמים, שם

מורכם  בן נפש וערובת שי', אנ"ש החסידים עדת שם

אב  לרחמי והמצפה המצב, קשי עם המתאבק ורבכם,

רחמן.

בבית  הייתי רענן לעולם, אמוט בל בשלוי אמרתי אני

כאחד  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

בהרבצת  השתדלתי עלי, הוטל אשר את עבדתי שי' מאנ"ש

חיים, אלקים דברי תורה, זו אורה, במקום עמדתי תורה,

בין  הוי' תבונת עמוקים, שכלים יופיע, אלקים מהר

האלקים, עבודת זיו מלאים מדע, מכתבי נתונה, אנשים

נשאתי, הקדש פני מאת טהורה, אהבה זיקי ומבריקים

ונפשי  עבדתי, יחיו היקרים אחינו לטובת עבודה ובכל

ולא  שתים, לא פעם לא כו', הגדולה הזכות על בה' תגיל

לכנוס  שאלתה את לה לתת בנפשי עוז הרהבתי לא עשר,

ורבי, מורי הוא האלקים, איש פני לראות קדש, בהיכל

(האני  אני ואני אבי, חנם, חסד עליון, אל בחסד והוא

ומוחו, לבבו פחיתות עומק המכיר ואחד, אחד בכל הידוע

לי. אשר בכל הנני ומאושר בנו, הוא וכו') העצמי במהותו

חשיכה  אימה עלי, נפלה חרדה הימים באחד והנה

עברה  בהלה ימי אחדים, ימים וכעבור יאלצני, פנימיות

בלתי  ותחנונים התפלות ואטומים, עצורים השמים וזעם,

ועל  מלכת, עמדה השמש כי אנחנו, רואים מתקבלים,

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שכב מטתו

זי"ע.

ואלקי  האחרונה, נשימה והנה נשארו, אחדים רגעים

הנשמה  את אסף והרוח, הבשר אדון והארץ, השמים

נהפכתי, לאומלל ממאושר אחת וברגע אליו, הטהורה

ישראל. תפארת תפארתי, הושבר

הוד  צוואת אגרת את ואפתחה המיועד, זמן כעבור

ויחשכו  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד יעמיס עלי כי מראות עיני

אנ"ש  מרעיתו צאן עדתו, הנהגת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

שי'.

שמתי  הכל, ועל מהכל, משתומם עמדתי רבים ימים

במחלה  ול"ע, ל"ע נחליתי לאחור. ונסגתי לפנים צעד

העמידני  הגדול בחסדו האלקים אך כו', וכרגע אנושה,

אאמו"ר  כ"ק הוד בקול לשמוע עלי נרצע וכעבד בחיים,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק
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את  בפניכם, ישר לכם להגיד אקיים, חובתי ועתה,

תבחנו, זו ובשעה עלי, המוטל ככל מכם ולדרוש האמת,

את  ואני ורבכם, מורכם בקול תשמעו אתם, כנים אם

זו. רבה באזהרה ודי הצלתי, ַנפשי

אל  לבבי בדמי כתבתי, אשר את לשמוע, עצמכם הכינו

אבן  כבד ויסיר כולנו, עלינו ירחם צבאות הוי' אלקים

ית'. אותו ולאהבה לעבדו בשר, לב לנו ויתן לבבינו

זכרו  ורבכם, מורכם אדוניכם נשמת טוהר על רחמו

עמוד  זכיתם אשר חייכם, בימי הנעימים הרגעים את

סמל  החסד, איש אלקים, פני ראות קדש, טהרת במחיצת

וארחות  טובות מדות טהורה, ואהבה הנועם והזך, הטהר

כדי  הי' והגה, מילה בכל ופינה, עבר בכל התגלגלו חיים

רוח  לשאוב אפשר הי' שיחה ומכל בשנים, רבות על לימוד

לאיש  הי' ולתפארת לכבוד ישרה. בהנהגה וטהרה קדש

לעד  נחקק מפעליו וזכר שמו תלמידיו. דגל על להתחשב

החסידים. ועדת ישראל, לב על קדש והדרת בכבוד

והתבוננו  התבוננו מתחלל. שמים שם ח"ו הנה ועתה

ראש  בנטילת כולנו, אותנו דן שאלקים בזה האם

להחריב  והחבורה, הפצע מרחיבים עוד אתם תפארתנו,

היו  עת בכל אשר זה ותמורת החסידים, עדת וח"ו ח"ו

תפלה  תורה ראש, ולמנוד לשמצה ח"ו עתה יהיו לתהלה,

קהלת  לבורזע, נהפך הביהמ"ד שמי', דכר מאן לית

מדון, וקוראי ריב, למחרחרי שי' אנ"ש החסידים סוחרים,

את  עושים כח באיזה שי'. והרבנים התורה, שם מחללי

שמים. לשם הקדושה, באדרת חסידות של בשם זה, כל

בלבנו, הפועם את לכחש עצומות, בעינים נלכה מתי עד

המדומה. הכבוד עצמינו, אהבת

נא  הסר לבבינו, ובדאבון בענינו, והבט ראה ה' אנא

ורוח  לבבינו מחמד כרם והמחבל בינינו, המרקד השטן,

אפינו.

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד יגע יגיעות כמה

להעמידו  מכם, ואחד אחד כל על זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

ואיש, איש מצבכם, על שפך דמעות כמה אורה, בקרן

שכרו  וזה תגמלוהו, כה האם ויצליחכם. השי"ת יברככם

ושם  התורה, שם השם, שם חלל פניהם מאת ישא ַאשר

כהיום  גם הטהורה. נפשו מסר בעדם אשר החסידות,

מנקרים  - כבודכם במחילת - באשפה מנקרים אתם אשר

הוד  אלקים, קדוש בוז בקרנו ומנגחים רעהו, את איש

רינה  נושא זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

ויתן  לכם, אשר וכל ביתכם, עליכם, ה' ירחם כי בעדכם,

בגו"ר. טוב כל לכם

תנובה. תבל פני וימלא לחשך, האלקים שם קץ

לבב  מעומק אקרא שי' . . . הרבנים כבוד ואל אליכם,

בינינו. הדרך רב כי האמינו, אחי האמינו ונדכא, ַנשבר

האלקים, פני ומבקש מחנן מחשבות, חושב הנני אנכי

הדרך, ונקות סקל ירחמני כי בבכי' גועה שליש, בדמעות

ועיר  עיר בכל תורה, לומדי לחזק אל, בית העולה דרך

ביום  הימים, באחרית לזכות למען ומקום, מקום ובכל

הקדשים, קדש היכל בקצה לבוא השי"ת יגזור אשר

נפשות  יסורי ליודעי כידוע ועדנים עידן חליפות ואחרי

כלום. ולא בעולמי לי ואין כו', זככם עדי כמונו, עניות

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד קדוש, גוף הסתלק אשר ביום

אשר  כל מאתי לוקח ההוא ביום זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

למאום, מקוה אני אין כהיום והזי', בדמיון לאדם יהי'

הממשלה  והתהלה הכבוד יסודו, בבשר אשר בכל

על  הגרזן יתפאר וכאשר נבראו, בשבילי לא וההשתררות

הלזה. האושר בכל ונחלה חלק לי ואין בו, החוצב

הרבנים  כבוד אדברה, ובנפשי מילולי, ברור ולזאת

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד תלמידי שי' הנזכרים

בכם, להנאחזים הרשיתם מדוע זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

המעקשים  עשיתם אלא עוד ולא עקלקלות, בדרכים הלוך

נראה  בנו, בהעלם הנמצא הרע כי לדעת עלינו למישור.

אותנו. בהסובבים גלוי

אתכם, הסובבים את חונפים אתם מדוע רבנים,

אל  קרוב הרוב ועל האמת, מן הרחוק בדבר פניהם ותשאו

בנועם  להדריכם מאתם, והישר הטוב את ותמנעו השקר,

רבותינו  אבותינו כ"ק ע"י השי"ת חננכם אשר הדרכים,

הצורה, על החומר מגבירים אתם מדוע זי"ע. הקדושים

באזניכם. זמירתו ינעם אשר איש פני נושאים

ומה  ואמר, בכי, הוי קרא להאי מטא כי אלעזר רבי

אותו  לענות אחיו יכלו ולא בה כתיב ודם בשר של תוכחה

הקב"ה  של תוכחה רש"י), הבושה, (מפני מפניו נבהלו כי

מכה  כל ידרשו, מאתנו כי נא, נזכור וכמה. כמה אחת על

באחד  ימצא המצא אשר הנפש, בפצעי חבורה, וכל

העלינו  לא מדוע משמעתינו, דגל על הנחשבים האנשים

של  דברים בנו, שידובר ביום נשיב ומה למשובתם, ארוכה

את  נזכה ומה יקובל, לא בכך מה של וטעמים הבל,

נפשינו.

כי  והאמת בדרכינו, וישרים בעינינו, אנחנו צדיקים

מועד, בעוד המסוה, נרימה לבבינו, בקרב יתלונן תועבות

האמת  אור ואז שבשמים, אבינו ובין בינינו חשבון ונעשה

ישיבו  דרכינו, מרוע נשוב אנחנו וכאשר ומלאה, ארץ יכסה

יגיה  והוי' הפלנו, אשר ר"ל החללים את ית' בעזרתו לתחי'

חשכינו.

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד חסידי ואתם

ראו  שקר, בדברי תשעו אל יחיו, עליהם ה ' זי"ע, נבג"מ

וח"ו  מעט ועוד במצולה, באתם פניכם, נגד ח"ו רעה כי
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רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

וצאו  יד תנו עמדו, אחינו עמדו זכרם. מאנ[ו]ש יושבת

את  לסקל אחיכם ויד לב והחזיק הבצה, טיט ִֹמבארת

ואז  הקדשים, קדש בטהרת ראשונים, גבלו אשר הכרם,

במושבותיכם. יהי' אור

ורועד  הזוחל ורבכם, מורכם בן לב חלל, לנאקת שמעו

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד הרעים, אביר ֹמקול

יחולל  ראשי ועל באזני, הצולל זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

את  נטשת ח"ו, משבר עד עדתי את הבאת מדוע לאמר,

ח"ו, כרמי, גפני חללת אכזרים, רועים בידי הצאן

דבר  סיבת לדעת אחפוץ מבלי גדעת, כאלו וזמרותיו

כזו  השפעה ותחת ואחריך. בפניך אשר את דע ומקורו,

הרבנים  כבוד אל ואזהרה, בקשה בתחנה, דברי כופל הנני

עדת  על ונפשכם לבכם ותנו ביניכם שלו' עשו שי', . . .

בלי  יושר בארחי לנהלם יחיו, עליהם ה' החסידים,

אלקים  ויהי שמים, לשם בכוונה ורק פנים, נשיאות

עמכם.

שלם, ובלבב באמת התאחדו שי', אנ"ש כבו' ואל

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד לנו הורה אשר בהדרך ללכת

הקדוש  בזכותו ההצלחה ואור זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

תשמעו  בקולי אם בגו"ר, לכם אשר בכל עליכם יאהיל

כאמור. ותקיימו תגאלו, נפשי ערובת ואת

ונפשי  קודש, לפקודת נרצע ורבכם, מורכם בן הנני

יחיו, הנעימים ואחיי אחיכם שאר כבעד בעדכם מסורה

ש"ס  י"י

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2
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4
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8
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשכ"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב עם המצורף אליו, בו כותב אודות בנו התמים...

נסיעתם  ע"ד  שגם  כיון  תחי'  וזוגתו  שי'  בנו  בשם  גם  שואל  האם  ממכתבו  כ"כ  ברור  ואינו 

מדובר, או שלע"ע רק בשם עצמו ולאחרי השקו"ט בזה יתהווה סברות לכאן ולכאן וכו'

על  יהיו  מההורים  שמי  מבלי  בעצמו  להחליט  הבן  על  אין  שידוך  שבעניני  מובן  אופן  בכל 

אתר, וכן לכאורה יש מקום להוודע ע"י ידידים בשתי המדינות שמזכיר, באם יש איזו הצעות עכ"פ 

וכו'  זמן  הנסיעה הכרוכה בהוצאות של כספים  לעשות  זה  ורק לאחרי  רצון,  שמשערים שמשביעות 

יהי' קל  וכו' ובהתאם להידיעות שתתקבלנה  ידידים  לו  ובפרט שהן באה"ק ת"ו והן בארצוה"ב יש 

יותר להחליט איך לפעול.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית שינחם בהאמור כטוב בכל הפרטים.

גם  ומתכוננים  התועדות,  כן  שעשו  שבט,  דיו"ד  ההתועדות  ע"ד  מזכיר  שאין  אף  התקוה 

להתועדות דימי הפורים הבע"ל שמצות היום ביין לכל ראש יינה של תורה, רזין דאורייתא וכמבואר 

בכ"מ, והובטחנו הבא להטהר - וידוע דיוק רבנו הזקן לטהר גם אחרים - מסייעין אותו.

בברכת חדש טוב ופורים שמח ולבשו"ט בכל האמור.
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äåöú úùøô
æëëäzàåïåùàøéìà eç÷éå ìûøNé éða-úà | äeözE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹

æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìräì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«
àëúãrä-ìr øLà úëøtì õeçî ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ

ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî åéðáe ïøäà Búà Cøré©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçñ ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

çëàéìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà EE §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹
ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéða-úàå§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ
:ïøäà éða øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð̈¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À

èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNrå:éì-Bðäëì åéðáìe E §¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«

ä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä(éåì)ô ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñìåçá ë"ò ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek jxk zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ
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ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el jxk zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½
ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½

:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½
:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh jxk zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְַַַָָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−



iyingרס - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìr ícäàëícä-ïî zç÷ìå ©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨̧
-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr øLà£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©
Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

áë-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤

ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëøkëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧
ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®

:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqîãëìkä zîNå ¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ
íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²

:ýåýé éðôì äôeðzäëíãiî íúà zç÷ìå §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈
äìòä-ìr äçaænä zøè÷äåéðôì çBçéð çéøì §¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ®̈§¥³©¦¸©Æ¦§¥´

:ýåýéì àeä äMà ýåýéåëäæçä-úà zç÷ìå §Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À
äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈

:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìæëäæç | úà zLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´
ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´

øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬
:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ

úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áìíçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLàâìíúà eìëàå £¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³Ÿ¨Æ
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpääìúéNrå ©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨
äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨

:íãé àlîz íéîé úráLåìäNrz úàhç øôe ¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

:BLc÷ì Búà zçLîe åéìræìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

:Lc÷é çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ñ ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«



רסי xihtn ,iriay ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»
dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáù
øéèôî,

ìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ

íézáì äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´
:änäa Búà úàNì íécáìä-úà úéNrå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨¤

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaäåäzúðå ©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³
éðôì úãrä ïøà-ìr øLà úëøtä éðôì BúàŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãreà øLà úãrä-ìr øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

æø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäaçïøäà úìräáe §¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ

ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²
:íëéúøãì ýåýé éðôìèúøè÷ åéìr eìrú-àì ¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæéøtëå ¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³
úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ttt «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äéîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

äîåç úåô÷åî àìù íéøòá øéèôîç-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤
éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬

:íëéúøãì ýåýéèäøæ úøè÷ åéìr eìrú-àì §Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈
:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòåéøtëå §Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³



xihtnרסב - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨®̈¦©º©©´
íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ttt «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

äîåç úåô÷åîä íéøòáå íéìùåøéá øéèôîç÷ìîr àáiå©¨−Ÿ£¨¥®
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliåèäLî øîàiå ©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³

íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé-ìà¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî ÷ìîra©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬

:éãéa íéýìûäéBì-øîà øLàk rLBäé Nriå ¨«¡Ÿ¦−§¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ
eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì äLî¤½§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−

:ärábä LàøàéBãé äLî íéøé øLàk äéäå ¬Ÿ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−

:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNé øáâå§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«
áéåézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈

ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr áLiå©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ
:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçà äfîe¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤

âéìçiå-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦
:áøçôãéúàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ

äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa ïBøkæ¦¨Æ©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ
-úà äçîà*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr ø ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦

åè:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLî ïáiå©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«
æèýåýéì äîçìî dé ñk-ìr ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−

:øc øcî ÷ìîrattt ©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

.(äøéöá) øëæ éðùáå (ìåâñá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¤«¤¥«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



רסג

øåáéöá äàéø÷ì äåöú úùøôì äøèôä

ú"åîùìå äîåç úåô÷åî ïðéàù íéøòá

íìåòä ìëáâî ÷øô ìà÷æçéá

éìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ
eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà¤©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−

:úéðëz-úààé-øLà ìkî eîìëð-íàå ¤¨§¦«§¦¦§§º¦´Ÿ£¤
åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö eùr̈ÀŸ©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈
åéúwç-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨ªŸ¨Á
íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈
Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²

:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàåáéúàæ §¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ
Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº

áéáñ|úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷ áéáñ ¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ
:úéaä úøBzâéçaænä úBcî älàå ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ

änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàä«©½©¨¬©¨−¨®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈
áéáñ dúôN-ìà dìeáâe áçø-änàå§©¨ÀŸ©§¨̧¤§¨¨³¨¦Æ

:çaænä áb äæå ãçàä úøæãé÷éçîe ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧
íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä̈¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦
äøæräîe úçà änà áçøå úBnà©½§−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨«£¨¨̧
òaøà äìBãbä äøærä-ãr äpèwä©§©¹̈©¨«£¨¨³©§¨Æ©§©´

`xenl iy
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.äæa eîìkéå íäéúBðåòa áøçpL ïBLàøä ïéðaa eøëfé,úéðëz úà eããîe ¦¨§©¦§¨¨¦¤¤¡©©£Ÿ¥¤§¦¨§¨¤¨§¤¨§¦
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ìå.åéúBëL,åéàáBîe åéàöBîeúcî §¦§¨¨¨¨¨¦©
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"Lãwä úîeøz" áeúkL Bîkl`wfgi) §¤¨§©©Ÿ¤

(gi,gnLã÷" úéaä øä àøwé ïëì ,¨¥¦¨¥©©©¦Ÿ¤

.íúnòì "íéLã÷änà änà (âé ¨¨¦§ª¨¨©¨©¨
,çôèåàéäL ,íéçôè äML úa änàa ¨Ÿ©§©¨©¦¨§¨¦¤¦

.íéçôè äMîç úa änàa çôèå änà©¨§¤©§©¨©£¦¨§¨¦

,änàä ÷éçå,ãBñéä úiìò dáb ìáà §¥¨©¨£¨Ÿ©£¦©©§

äMîç úa äèeLtä änàä úcîa äéä̈¨§¦©¨©¨©§¨©£¦¨

.íéçôè,áçø änàåìL änàä ïëå §¨¦§©¨Ÿ©§¥¨©¨¤

äúéä ,çaænä ìL ááBqä úñéðk áçøŸ©§¦©©¥¤©¦§¥©¨§¨

.íéçôè äMîç úa änàadìeáâe §©¨©£¦¨§¨¦§¨
,ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨
áéáqî dìeáâa eéäL úBðøwä ïëå§¥©§¨¤¨¦§¨¦¨¦

ìk ìL äcnä äúéä ,úBptä òaøàa§©§©©¦¨§¨©¦¨¤¨

,äæ éôìe .ïøwä òöîàî úçà úøæ ïø÷¤¤¤¤©©¥¤§©©¤¤§¦¤

änàä ék ,änà ìò änà úBðøwä eéä̈©§¨©¨©©¨¦¨©¨

úa änàa ïk íb eéäå .úBúøæ ézL§¥§¨§¨©¥§©¨©

.íéçôè äMîç,çaænä áb äæå £¦¨§¨¦§¤©©¦§¥©
íéçôè äMîç úa änà ìL Bæ äcîáe§¦¨¤©¨©£¦¨§¨¦

ìò änà àeäL áäfä çaæî áb äéäé¦§¤©¦§©©¨¨¤©¨©

.änà,õøàä ÷éçîe (ãéúìçúäî ©¨¥¥¨¨¤¥©§¨©

.ò÷øwäî ïBöéçä çaænä ìL ãBñéä,äðBzçzä äøæòä ãòdáb óBñ ãò ©§¤©¦§¥©©¦¥©©§©©¨£¨¨©©§¨©Ÿ©

.çaænä ãBñéì áLçð àeäL ,çaænä ìL äðBzçzä äèéìaä,úçà änà áçøå ©§¦¨©©§¨¤©¦§¥©¤¤¡¨¦©¦§¥©§Ÿ©©¨¤¨
.úçà änà çaænä ãBñé ìL äèéìaä áçøåäøæòä ãò äpèwä äøæòäîe §Ÿ©©§¦¨¤§©¦§¥©©¨©©¥¨£¨¨©§©¨©¨£¨¨

,úBnà òaøà äìBãbäçaænä ìL "ááBq"ä âb ãò çaænä ãBñé ìL âbäî ©§¨©§©©¥©©¤§©¦§¥©©©©¥¤©¦§¥©

.dáb úBnà òaøà äéäé,änàä áçøåñðëð äéäé çaænä ìL ááBqä áçøå ¦§¤©§©©Ÿ©§Ÿ©¨©¨§Ÿ©©¥¤©¦§¥©¦§¤¦§¨

mixn zxhr
éúéaä-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzàúéaä ïéða øetñ úà ©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦¤¦¦§©©©¦

ïëìå ,íéákòî íäéúBðBòL ÷ø 'ä éðôì ïBëð ãîBòå ììëeLîe éeða úéàøL¤¨¦¨¨§§¨§¥¨¦§¥©¤£¥¤§©§¦§¨¥

íäéúBðBrî eîìkéåì eøäîéåBãBáëa ãéúòä úéa äàøúé æàå ,äáeLúa áeL §¦¨«§−¥«£«¥¤®¦©£¨¦§¨§¨¦§¨¤©¦¤¨¦¦§

eããîeéãé ìò eããîé æàåEúéðëz-úàïéðaä ïBaLç ïëBz úà: ¨«§−§¨¦§§©¨¤¤¨§¦«¤¤¤§©¦§¨

àéeîìëð-íàåíéîìëð eéäé íà §¦¦§§º¦¦§¦§¨¦

eùr-øLà ìkîíúBà òãBä æà ¦´Ÿ£¤¨ÀŸ¨©¨

úéaä úøeöøä úîBçî íéðôlM äî ©´©©¿¦©¤¦§¦¥©©

ììëa úéaäBúðeëúeBðéða úBðeëz ©©¦¦§¨§«¨¿§¦§¨

ìaíéàúáe úBëLåéàáBîe åéàöBîe ¦§¨§¨¦«¨¿̈«¨¨´
íéøkæpä íéøòMaåéúøeö-ìëåúøeö ©§¨¦©¦§¨¦§¨«Ÿ¿̈©

Bîöò éðôa úéa ìkåéúwç-ìk úàå ¨©¦¦§¥©§§¥´¨ªŸ¨Á
úBðçìLáe íézáa ønzLäì éeàøM äî©¤¨§¦§©¥§¨¦§ª§¨

ìáeúBëLåéúøeö-ìëåúøeö ¦§¨§¨«Ÿ¨³©

.úBøéwä ìòL íéçeztäåéúøBz-ìëå ©¦¦¤©©¦§¨«Ÿ¨Æ
íéLpìå ìàøNéìe íéðäkì úBøæòä ÷ìç¥¤¨£¨©Ÿ£¦§¦§¨¥§©¨¦

íúBà òãBäBúøeöå úéaä úBðeëz ©´½̈§©©¦§¨

íäéðérì áúëeúéaä ïéða eàøé íäå §−Ÿ§¥¥¤®§¥¦§¦§©©©¦

ãéúòìeøîLéåíaìa-ìk-úà ¤¨¦§¦§§º§¦¨¤¨
åéúwç-ìk-úàå BúøeöéeàøM äî «¨²§¤¨ªŸ¨−©¤¨

ãBîòì ekæé æàå ,øãç ìëa LnzLäì§¦§©¥§¨¤¤§¨¦§©£

äiçzaíúBà eùråãéúòì: ¦§¦¨§¨¬Ÿ¨«¤¨¦

áéúéaä úøBz úàæúøkæpä −Ÿ©´©®̈¦©¦§¤¤

äéäé ìëéää ,äìòîìøää Làø-ìr §©§¨©¥¨¦§¤©´ŸÂ̈Â̈
áéáñ Bìáb-ìk|áéáñàeäLã÷ ¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤

íéLã÷íéìLeøé ék ,íéìLeøé ãâðk ¨«¨¦½§¤¤§¨©¦¦§¨©¦

Lc÷î íB÷î Bîöò øäáe ,Lã÷ dlek¨Ÿ¤¨¨©§§¦§¨

íéLãwä Lã÷ àeä øéácäå çaæî¦§¥©§©§¦Ÿ¤©¢¨¦

úéaä úøBz úàæ-äpäúøkæpä ¦¥−Ÿ©¬©¨«¦©¦§¤¤

èøôa äìòîì:âéúBcî älàå §©§¨¦§¨§¥̧¤¦³
çaænäBì eäàøäL äìBòäúBnàa ©¦§¥̧©Æ¨¨¤¤§¨¨«©½

ìëaL ,úBìBãbänàLéänàúçà §¤§¨©¨¬¥©−̈©©

íéçôè äMîç úa àéäL ìBç ìL¤¤¦©£¦¨§¨¦

çôèå,ãçà÷éçåãBñéä úiìò dáBâå ¨®Ÿ©¤¨§¥̧§©£¦©©§

úcîa äéäänàä'ä úa äèeLtä ¨¨§¦©¨«©¹̈©§¨©

íéçôèáçø-änàåááBqä úñéðk §¨¦§©¨ÀŸ©§¦©©¥

äèeLt änàa äéädìeáâeúBðøwä ¨¨§©¨§¨§¨̧©§¨

dìeáâa eéäLáéáñ dúôN-ìà ¤¨¦§¨¤§¨¨³¨¦Æ
eéä úBòBö÷nä úòaøàaãçàä úøæ §©§©©©¦§¨¤¤́¨«¤½̈

änà ìò änà ïk íà eéäå ,çeø ìëì íúéòöîàîçaænä áb äæåíB÷î ¥¤§¨¦¨§¨©§¨¦¥©¨©©¨§¤−©¬©¦§¥«©§

áb Bàø÷ Cëéôì änà çaænä ìò dBáb äéäL äëøònä:ãéõøàä ÷éçîe ©©£¨¨¤¨¨¨©©©¦§¥©©¨§¦¨§¨©¥¥̧¨¹̈¤
çaænä ãBñéä úìçúäîøærä-ãräðBzçzä ääðBzçzä äñéðkä eðéä ¥©§¨©©§©¦§¥©©¨«£¨¨³©©§¨Æ©§©§¦¨©©§¨

äéä ,ááBqä ìéçúäå änà çaænä ñðëpLúBnà íézL,ãBñéä dáBbáçøå ¤¦§©©¦§¥©©¨§¦§¦©¥¨¨§©´¦©½©©§§−Ÿ©
úçà änà,ááBqä ïî ãBñéä ìLäøærä-ãr äpèwä äøæräîe ©¨´¤®̈¤©§¦©¥¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©¨«£¨¨³



רסד

:änàä áçøå úBnàåèòaøà ìûøääå ©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−©§©´
úBðøwä äìrîìe ìûéøàäîe úBnà©®¥¨«£¦¥´§©½§¨©§¨−

:òaøàæèCøà äøNr íézL ìûéøàäå ©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤
úraøà ìà reáø áçø äøNr íézLa¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©

:åéráøæéCøà äøNr òaøà äøæräå §¨¨«§¨«£¨º̈©§©¯¤§¥´ÀŸ¤
úraøà ìà áçø äøNr òaøàa§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©
änàä éöç dúBà áéáñ ìeábäå äéráø§¨¤®¨§©§Á¨¦̧¹̈£¦´¨«©À̈
úBðt eäúìrîe áéáñ änà dì-÷éçäå§©¥«¨³©¨Æ¨¦½©«£Ÿ¥−§¬

:íéã÷çéøîà äk íãà-ïa éìà øîàiå ¨¦«©´Ÿ¤¥©À¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ
íBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−
÷øæìå äìBò åéìr úBìräì BúBNrä¥«¨®§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ

:íc åéìrèéíiåìä íéðäkä-ìà äzúðå ¨−̈¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿
éìà íéáøwä ÷Bãö òøfî íä øLà£¤´¥Á¦¤̧©¨¹©§Ÿ¦´¥©À

ì ýåýé éðãà íàðø÷a-ïa øt éðúøL §ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬¤¨−̈
:úàhçìë-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå §©¨«§¨«©§¨´¦¨À§¨«¸©¹̈©

äøærä úBpt òaøà-ìàå åéúðø÷ òaøà©§©³©§Ÿ¨Æ§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈
BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàå§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−

:eäzøtëåàëúàhçä øtä úà zç÷ìå §¦©§¨«§¨´©§½̈¥−©¨´©«©¨®
:Lc÷nì õeçî úéaä ã÷ôîa BôøNe§¨Æ§¦§©´©©½¦¦−©¦§¨«

áëíéfr-øérN áéø÷z éðMä íBiáe©Æ©¥¦½©§¦²§¦«¦¦¬

`xenl iy
.íéçôè äMîç úa änà áçøa íéðôì,ìàøääå (åèïî çaænä dáb àeä ¦§¦§Ÿ©©¨©£¦¨§¨¦§©©§¥Ÿ©©¦§¥©¦

.äìòîìe ááBqä,úBnà òaøàìeáb ,çaænä úBðø÷a íéðzpä íéîcä ,øîBìk ©¥§©§¨©§©©§©©¨¦©¦¨¦§©§©¦§¥©§

ìécáäì "àø÷qä èeç" àeä íLå .úBnà òaøà ähîìe çaænä âbî àeä íúeLø§¨¦©©¦§¥©§©¨©§©©§¨©¦§¨§©§¦

.ähîì íéðzpä íéîc ïéáì äìòîì íéðzpä íéîc ïéaäìòîìe ìéàøàäîe ¥¨¦©¦¨¦§©§¨§¥¨¦©¦¨¦§©¨¥¨£¦¥§©§¨
,òaøà úBðøwäçaænä âbî äìòîì ©§¨©§©§©§¨¦©©¦§¥©

.úBptä òaøàa úBðø÷ òaøà eéä̈©§©§¨§©§©©¦

äøNò íézL ìéàøàäå (æè§¨£¦¥§¥¤§¥
,CøàíB÷î àeäL çaænä çèL Ÿ¤¤©©¦§¥©¤§

ìò änà äøNò íézL äéä ,äëøònä©©£¨¨¨¨§¥¤§¥©¨©

Búéòöîàî eäæå .änà äøNò íézL§¥¤§¥©¨§¤¥¤§¨¦

òaøàå íéøNò äéä ïk íàå ,ãö ìëì§¨©§¦¥¨¨¤§¦§©§©

.úBnà òaøàå íéøNò ìò úBnàìà ©©¤§¦§©§©©¤
,åéòáø úòaøààeä òöîàänL ©§©©§¨¨¤¥¨¤§©

.ãö ìëì änà äøNò íézL ããBî¥§¥¤§¥©¨§¨©

,äøæòäå (æéíB÷î íò çaænä âb §¨£¨¨©©¦§¥©¦§

.íéðäkä éìâø íB÷î íòå úBðøwäìà ©§¨§¦§©§¥©Ÿ£¦¤
,äéòáø úòaøàòaøà ããBî àeäL ©§©©§¨¤¨¤¥©§©

ïk íàå .ãö ìëì òöîàäî änà äøNò¤§¥©¨¥¨¤§©§¨©§¦¥

íéøNò ìò úBnà äðBîLe íéøNò äéä̈¨¤§¦§¤©©¤§¦

.úBnà äðBîLe,ìeábäåeéäL úBðøwä §¤©§©§©§¨¤¨

.úBptä òaøàa dì áéáqî dìeáâaéöç ¦§¨¦¨¦¨§©§©©¦£¦
,änàäòöîàäî áçø änà éöç eéä ¨©¨¨£¦©¨Ÿ©¥¨¤§©

.änà ìò änà eéä ïk íàå ,ãö ìëì§¨©§¦¥¨©¨©©¨

,áéáñ änà dì ÷éçäå,øîBìk §©¥¨©¨¨¦§©

èìBa çaænä ìL ãBñéä äéäé ãéúòì¤¨¦¦§¤©§¤©¦§¥©¥

éôk àìå .íéããvä ìëì áéáqî änà©¨¦¨¦§¨©§¨¦§Ÿ§¦

äéäLãBñé çaænì äéä àlL íãwî ¤¨¨¦Ÿ¤¤Ÿ¨¨©¦§¥©§

àlL íeMî çøæî ãöáe íBøc ãöa èìBa¥§©¨§©¦§¨¦¤Ÿ

àì ãéúòìå .ïéîéða úìçða äæ çèL äéä̈¨¤©¤§©£©¦§¨¦§¤¨¦Ÿ

ì ãçéî Lc÷nä íB÷î äéäé.èáL íeL ¦§¤§©¦§¨§ª¨§¥¤

,íéã÷ úBðt eäúBìòîeLákäå ©£¥§¨¦§©¤¤

äéäiL éãk ,íBøca äéäé ,Ba íéìBòL¤¦¦§¤©¨§¥¤¦§¤

,çøæî ãöì ("íéã÷") äðBt Ba äìBòä̈¤¤¨¦§©¦§¨

.ïéîé Cøc íä úBiðtä ìkLälà (çé ¤¨©§¦¥¤¤¨¦¥¤
,çaænä úBwçïläì íéøeîàä älà ª©¦§¥©¥¤¨£¦§©¨

úîìLä íBéa Bëðçì çaænä éètLî íä¥¦§§¥©¦§¥©§¨§§©§¨©

.BúiNò,íiåìä íéðäkä (èé £¦¨©Ÿ£¦©§¦¦
.éåì èáMî íéàaä íéðäkäòøfî ©Ÿ£¦©¨¦¦¥¤¥¦¦¤©

,÷BãöïBLàøä ìBãbä ïäkä äéä àeä ¨¨¨©Ÿ¥©¨¨¦

.BîL ìò eàø÷ð Cëéôì ,äîìL éîéa Lc÷nä úéáa LnMLø÷a ïa øt ¤¦¥§¥©¦§¨¦¥§ŸŸ§¦¨¦§§©§©¤¨¨
,úàhçì."'åâå íéðäkä ìà äzúðå" ìò áñeîìàå åéúBðø÷ òaøà ìò (ë §©¨¨©§¨©¨¤©Ÿ£¦©©§©©§¨§¤

,äøæòä úBpt òaøàâb ïéða ìL úBiåfä òaøà ìòå çaænä úBðø÷ òaøà ìò ©§©¦¨£¨¨©©§©©§©¦§¥©§©©§©©¨¦¤¦§©©

.çaænä,áéáñ ìeábä ìàå.çaænä ìeáâa àeäL ,ãBñéä ìò øîàð äfL ïëzé ©¦§¥©§¤©§¨¦¦¨¥¤¤¤¡©©©§¤¦§©¦§¥©

.(cec zcevn),eäzøtëå BúBà úàhçåeäwðúe çaænä úà øäèz äæa §¦¥¨§¦©§¨¨¤§©¥¤©¦§¥©§©¥

.àaäìe ïàkî åéìò øtëì éeàø úBéäì äMã÷a Bñéðëäì,úéaä ã÷ôîa (àë §©§¦¦§ª¨¦§¨§©¥¨¨¦¨§©¨§¦§©©©¦

mixn zxhr
äìBãbäänà úéðL ñðkL äðBéìòä äñéðkä ãò äðBzçzä äñéðkäî eðéä ©§¨Æ©§¥©§¦¨©©§¨©©§¦¨¨¤§¨¤¨©¥¦©¨

äéä ááBqä ïî äìòîìänàä áçøå úBnà òaøàááBqä úñéðk àeä: §©§¨¦©¥¨¨©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«§¦©©¥

åèìûøääåäìòîìe ááBqä ïî çaænä âb dáBb àeäúBnà òaøà §©«©§¥−©©©¦§¥©¦©¥§©§¨©§©´©®
äìrîìe ìûéøàäîeeéäòaøà úBðøwäúBòBö÷nä úòaøàa: ¥¨«£¦¥´§©½§¨¨©§¨−©§©«§©§©©©¦§

æèìûéøàäåíB÷î àeä çaænä çèL §¨«£¦¥À¤©©¦§¥©§

äëøònäCøà äøNr íézL ©©£¨¨§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤
áçø äøNr íézLaeäæå ¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©§¤

ã"ë ïk íà äéäå ,çeø ìëì Búéòöîàî¥¤§¨¦§¨©§¨¨¦¥

.ã"ë ìòåéráø úraøà ìà reáø ©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«
åéããö úòaøàa òaeøî äéä: ¨¨§¨§©§©©§¨¨

æéäøæräåíB÷î çaænä âb ñeôc àeä §¨«£¨º̈§©©¦§¥©§

íéðäkä éìâø Celä íB÷î íò .äëøònä©©£¨¨¦§¦©§¥©Ÿ£¦

äéä úBðøwäåCøà äøNr òaøà §©§¨¨¨©§©¯¤§¥´ÀŸ¤
úraøà ìà áçø äøNr òaøàa§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©

äéráø,çeø ìëì Búéòöîàî eäæå §¨¤®¨§¤¥¤§¨¦§¨©

.ç"ë ìò ç"ë ïk íà äéäåìeábäå §¨¨¦¥©§©§Á
dìeáâa eéäL úBðøwädúBà áéáñ ©§¨¤¨¦§¨¨¦̧¹̈
úBòBö÷nä úòaøàaänàä éöç §©§©©©¦§£¦´¨«©À̈

änà ïk íà eéäå ,çeø ìëì dúéòöîàî¥¤§¨¦¨§¨©§¨¦¥©¨

änà ìòdì-÷éçäåçaænä ãBñé àeä ©©¨§©¥«¨³§©¦§¥©

éLéìL ïéðáa èìaáéáñ änà ¨©§¦§¨§¦¦©¨Æ¨¦½
eäúìrîeçaænä ìà eìòL íéLákä ©«£Ÿ¥−©§¨¦¤¨¤©¦§¥©

äðt ãçàå ìBãbä Lák ãçà ,eéä äùìL§Ÿ¨¨¤¨¤¤©¨§¤¨¨¨

eéä íäå ,ááBqì äðt ãçàå ãBñéì©§§¤¨¨¨©¥§¥¨

íéã÷ úBðtøLà çeøa úBðeúð §¬¨¦«§¨©£¤

íéçáæ) çaænä ìà äðôé íäa äìBòä̈¤¨¤¦§¤¤©¦§¥©

(áñ:çéäk íãà-ïa éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©À¤¨¨Æ³Ÿ
úBwç älà ýåýé éðãà øîà̈©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´

rä íBéa çaænäBúBNíBia ©¦§¥½©§−¥«¨®©

éeàøå ïeâä àäé Bzëàìî íìLzL¤¦§©§©§§¥¨§¨

åéìr ÷øæìå äìBò åéìr úBìräì§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ¨−̈
:ícèéíéðäkä-ìà äzúðå ¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´

÷Bãö òøfî íä øLà íiåìä©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹
ïäkäéìà íéáøwäeãáò àlL ©Ÿ¥©§Ÿ¦´¥©À¤Ÿ¨§

äiçza ãBîòiL BøNa ,äøæ-äãBáò£¨¨¨¦§¤©£©§¦¨

Bãé ìò äNòð Cepçä äéäéåéðãà íàð §¦§¤©¦©£¤©¨§ª²£Ÿ¨¬
ì äåäéø÷a-ïa øt éðúøL ¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬¤¨−̈
:úàhçìëBîcî zç÷ìå §©¨«§¨«©§¨´¦¨À

åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðåìL §¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ¤

çaænääøærä úBpt òaøà-ìàåçaænä âbúàhçå áéáñ ìeábä-ìàå ©¦§¥©§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈©©¦§¥©§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬
BúBàçaænä úà øäèz äæaeäzøtëåäMeã÷a Bñéðëäì:àëúà zç÷ìå −¨¤§©¥¤©¦§¥©§¦©§¨«§©§¦¦§¨§¨´©§½̈¥−

ã÷ôîa BôøNe úàhçä øtäúåöîaúéaäLBã÷ íB÷îaõeçî ©¨´©«©®̈§¨Æ§¦§©´§¦§©©©½¦§¨¨¦−
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לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - בערים שונות בעולם רע
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:166:108:308:269:039:0010:029:5912:2412:2317:3317:3817:5918:0417:1718:14באר שבע )ח(

6:176:108:298:259:039:0010:029:5912:2412:2317:3417:3917:5718:0217:0518:12חיפה )ח(

6:156:098:288:249:028:5810:009:5812:2312:2217:3617:4017:5718:0216:5918:12ירושלים )ח(

6:176:118:308:269:049:0010:029:5912:2412:2417:3217:3717:5918:0317:1418:14תל אביב )ח(

6:526:479:109:079:429:3910:4110:3913:0613:0518:2118:2418:4518:4818:0318:58אבו דאבי )ח(

6:516:408:438:389:289:2210:2310:1812:3812:3717:2617:3618:0018:0917:1618:22אוסטריה, וינה )ח(

6:567:029:349:3710:1310:1511:2111:2214:0714:0520:1220:0420:4020:3119:4620:43אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:516:408:468:419:299:2310:2410:2012:4112:4017:3117:4018:0418:1317:2118:25אוקראינה, אודסה )ח(

6:256:148:188:129:028:569:579:5212:1212:1117:0117:1017:3417:4316:5117:56אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
6:366:258:298:239:139:0710:0810:0412:2312:2217:1117:2117:4517:5417:0118:07

7:056:538:548:489:409:3410:3510:3012:4912:4817:3417:4418:0918:1917:2418:32אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:586:468:478:409:339:2610:2710:2312:4112:4117:2617:3618:0118:1117:1618:25אוקראינה, קייב )ח(

7:157:059:129:079:549:4910:5010:4613:0713:0618:0118:1018:3118:3917:4818:52איטליה, מילאנו )ח(

6:246:238:558:549:249:2310:2610:2512:5812:5718:3118:3018:5318:5218:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

6:346:409:129:149:489:5110:5610:5713:4013:3919:4119:3420:0820:0019:1620:11ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:177:259:549:5810:3610:3911:4511:4614:3214:3120:3920:3021:1021:0020:1421:13ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:506:428:558:519:339:2810:3010:2712:5012:4917:5017:5718:1918:2617:3818:37ארה״ב, בולטימור )ח(

6:416:328:458:409:239:1810:2010:1712:3912:3817:3817:4518:0818:1417:2618:26ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:426:338:458:419:249:1910:2110:1712:4012:3917:3917:4618:0818:1517:2618:26ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:207:109:219:1610:019:5610:5710:5313:1613:1518:1318:2018:4318:5018:0119:02ארה״ב, דטרויט )ח(

6:556:499:109:069:439:4010:4210:3913:0513:0418:1618:2018:4118:4518:0118:55ארה״ב, האוסטון )ח(

6:306:238:418:379:169:1210:1410:1112:3512:3517:4217:4718:0918:1417:2818:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:516:469:099:069:419:3810:4010:3813:0413:0318:1818:2218:4318:4618:0318:56ארה״ב, מיאמי )ח(

6:386:298:418:369:209:1510:1610:1312:3512:3417:3317:4018:0318:1017:2118:22ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:056:569:099:049:479:4310:4410:4113:0313:0318:0318:1018:3218:3917:5018:50ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:376:288:408:359:199:1410:1510:1212:3412:3317:3117:3918:0218:0917:2018:20ארה״ב, שיקגו )ח(

6:306:329:069:069:369:3610:4110:4113:1713:1619:0218:5819:2519:2118:4119:31בוליביה, לה-פס )ח(

7:437:319:319:2410:1810:1111:1211:0713:2613:2518:0918:2018:4518:5518:0019:09בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:437:319:319:2510:1810:1111:1211:0713:2613:2518:1018:2018:4618:5618:0119:10בלגיה, בריסל )ח(

5:586:018:358:369:079:0810:1310:1312:5212:5118:4618:4119:0719:0118:2019:11ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:475:508:238:258:558:5610:0110:0112:4012:3918:2918:2518:5418:4918:0718:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:026:508:498:429:369:3010:3010:2512:4412:4317:2817:3918:0318:1317:2118:27בריטניה, לונדון )ח(

7:147:018:578:509:479:3910:4010:3512:5212:5217:3117:4318:0918:2117:2618:35בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:106:578:558:489:439:3610:3710:3212:5012:4917:3217:4318:0818:1917:2218:33גרמניה, ברלין )ח(

7:257:139:149:0810:009:5410:5410:5013:0913:0817:5418:0418:2918:3917:4518:53גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:566:008:338:359:069:0810:1210:1312:5312:5218:5218:4619:1019:0518:2319:15דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:036:599:259:239:569:5310:5610:5413:2213:2118:4118:4319:0519:0718:2519:16הודו, מומבאי )ח(

6:596:559:219:199:529:4910:5210:5013:1813:1718:3818:4019:0119:0318:2119:12הודו, פונה )ח(

6:396:288:338:279:169:1010:1110:0712:2712:2617:1617:2617:5017:5917:0618:11הונגריה, בודפשט )ח(

6:466:388:508:459:289:2310:2510:2112:4412:4317:4217:4918:1218:1917:3018:30טורקיה, איסטנבול )ח(

7:087:009:149:109:519:4710:4810:4513:0913:0818:1018:1718:3918:4517:5818:56יוון, אתונה )ח(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:596:488:548:489:379:3110:3210:2812:4812:4717:3817:4718:1118:2017:2818:33מולדובה, קישינב )ח(

7:016:569:229:209:539:5010:5310:5113:1913:1818:3818:4119:0219:0418:2219:13מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:046:128:368:419:219:2410:2910:3113:1513:1319:1919:0819:5219:4018:5219:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:366:308:528:499:259:2110:2410:2112:4712:4617:5918:0318:2418:2817:4418:38נפאל, קטמנדו )ח(

6:596:519:048:599:429:3710:3910:3512:5812:5717:5718:0418:2618:3317:4318:44סין, בייג'ין )ח(

7:167:159:469:4510:1510:1411:1711:1613:4813:4819:2119:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

6:396:268:248:189:139:0610:0610:0212:2012:1917:0117:1217:3817:4816:5218:03פולין, ורשא )ח(

6:096:108:448:449:149:1410:1810:1712:5312:5218:3418:3118:5718:5418:1419:03פרו, לימה )ח(

7:337:239:309:2410:1210:0611:0711:0313:2413:2318:1618:2518:4818:5718:0519:09צרפת, ליאון )ח(

7:487:369:399:3310:2410:1811:1911:1513:3413:3318:2318:3318:5619:0518:1119:18צרפת, פריז )ח(

6:106:088:398:389:089:0710:1010:0912:4012:3918:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:076:579:079:019:479:4210:4310:3913:0113:0017:5918:0718:2718:3517:4518:47קנדה, טורונטו )ח(

6:466:368:438:389:259:1910:2110:1712:3812:3717:3117:4018:0218:1117:1918:23קנדה, מונטריאול )ח(

6:256:178:358:319:109:0610:0810:0512:2912:2817:3417:3918:0118:0717:2118:17קפריסין, לרנקה )ח(

8:057:519:449:3710:3510:2811:2811:2313:4013:3918:1618:2818:5519:0718:0819:22רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:407:259:179:1010:1010:0211:0210:5713:1313:1217:5018:0318:2718:4017:4018:55רוסיה, מוסקבה )ח(

7:167:059:109:059:539:4810:4910:4413:0513:0417:5418:0318:2718:3617:4418:49רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:217:109:159:099:589:5210:5310:4913:0913:0818:0318:1218:3218:4117:4818:54שוויץ, ציריך )ח(

6:396:369:049:029:339:3110:3410:3313:0213:0118:2518:2618:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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